
TEMPO: instável.
TEMP.: estável. VE.\.
TOS: Sul, fracos. VI-
S1H.: moderada. MÁ-
XIMA: 26.4. MÍNIMA:
19.8. (Mais dclnllie?
na púçiua 24 do 1.°
Caderno)

:,. A JORNAL DO BRASIL - Av.
Rio Bronco, 110/112 - ind. Tel.
JORBRASIL - GB. - TC. Rede
Inlorna 22-1818. — Sucunais: S.
Paulo — fíua Barão de Ilapelinln-
ga, 151, conj. 21/22, Tel. 32-3702,
Brasília — Setor Comercial Sul,
Ed. Cenlr.il, 6.° and. qr. 602/7,
Tel. 2-8866. B. Horizonte - Av.
Afonso Pona, 1 5C0, 9,° and. Tel.
2-5848. Niterói — Av. Amaral
Peixoto, 195, gr. 204, Tcl. 5-509.
P. Alegre — Av. Borges de Me-
deiros, 915, 4.° and. Tcl. 4-7566.
Recife — Rua União, Ed. Sumaré,
3/1003, Tel. 2-5793. B. Aires -
Flórida, 142, lojas 10 e 14, Tcl.
-10.3855. Correspondentes: Belém,
S. Luís, Fortaleza, Natal, João
Pessoa, Maceip, Salvador, Curiti-
ba, Montevidéu, Washington, N.
Iorque, Paris, Londres. PREÇOS: —
VENDA AVULSA - GB e E. do
Rio: Dias úteis, Cr$ 200 ou NCr$
0,20 — Domingos, Cr$ 300 ou
NCr$ 0,30,-SP, DF -e BH: Dias
úíeis, Crí 300 ou NCrS 0,30 -
Domingos, CrS 400 ou NCrS 0,40;
Estados do Sul: Dias úteis, Cr$
300 ou NCr$ 0,30 — Domingos,
Cr$ 500 ou NCrS 0,50; Nordeste
(até PB): Diai úteis, Cr$ 300 ou
NCrS 0,30 - Domingos, CrS 500
ou NCrS 0,50; Norlc (RGN ató
AM): Dias úteis, Crí 500 ou NCrS
0,50 — Domingos, CrS 800 ou
NCrS 0,80; Oeste (GO, MT): Dias
úteis, CrS 300 ou NCrS 0,30 -
Domingos, CrS 5C0 ou NCrS 0,5<*
SERVIÇO POSTAL (BRASIL): Ano,
Crí 45 000 ou NCrS 45,00; Se-
mestre, CrS 23 000 ou NCrS
23,00; Trimestre, CrS 12 000 ou
NCrS 12,00 - ENTREGA DOMI-
CILIAR: Trimestre, CrS 18 000 ou
NCrS 13,00; Semestre, CrS 36 000
ou NCr$ 36,00. - EXTERIOR (V.
AÉREA) - EUA: Mensal USS 10;
Trimestre USS 30; Argentina: PAS
60 e PAS ICO; Uruguai: S8, di ss
úteis e J15, domingos.
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ACHADOS E PERDIDOS

AVISO — Perdeu-se no
frajeto entra as ruas Mar-
recas n.° 40 e Assem-
bléia n.° 51, o Livro de
Registro de Inventário
de Mercadorias n.° 1, da
firma MECÂNICA VIC-
TORI S.A., além de ou-
tros documentos. Pede-
se a quem os encontrar,
entregar à Rua da As-
sembléia, 51, grupo
601.
ANEL DE MEDICO - Gratifica-se
* quem achou uni, perdido dia
13 à tarde, Rua Uruguaiana ou
Ouvidor. Tem Inscrito por dentro
F. Valle. Telefonar para 47-3151

ENCONTRA-SE extraviado nota
promissória do valor de Cr$ .
500 000 (quinhentos rnil cruzeiros)
vencida em 5 de maio do 19óó,
de emissão de Joaquim Pinto Ra-
mos a favor do Arlindo da Costa
Fclfcio, paga em seu respectivo
vencimento, ficando por esta ra-
z5o, sem mais nenhum efeito le-
gol. Rio de Janeiro, 17 de mar-
<;o da 1967. Joaquim Pinto Ra
mos.

ENCOÍífRMVSE extraviados 
" 

dT
versos documentos da firma SO-
BRASA - SOC ERAS. DE AR
CONDICIONADO LTDA., enl vi
tude do furío de uma posta
Gratificaremos bem por qualquer
informação — Ass. Aníbal Tei-
xeira — Tel. 43-7512 ou 43-3760.

GPATIFICA-3E a cjuem encontrou
um relógio com pulseira dfl ou-
ro, de senhora, perdido no tre-
dio da Rua Xavier da Silveira
e Barão de Ipanema. Copacaba-
na. Telefonar paro £7-8860 ou
36-6335. Rua Constante Ramos.
110. ap. 701.

OBJETOS extraviados - Foi ex.
traviada uma nota promissória de
NCr$ 50.000,00 (cinqüenta mil
crurerros novos), emitida pelo Sr.
João Pereira dos Santos a favor
de Eloy Ernesto Bertozzi e Lydie
Mario Delia Noce Bertozzi, cujo
vencimento dar-se-á em 31-5-1967.

PERDEU-SE num ônibus dé linha
Passeio—Irajá, um estòip conten-
do um par de lentes de contato,
com gravação Newton nov. 65.
Qualquer informação tel. 30-9758.

EMPREGOS

DOMÉSTICOS
AMAS, ARRUMADCIRAS
E COPEIRAS
A RRUMADEIR/TCCJPEI RA 

"-^Prí

clsa-se com referências, dormir
«mpriso. Rua Haddock Lobo 407.

JORNAL
Rio de Janeiro — Domingo, 19, e segunda-feira, 20 de março da 1SG7

UM PROBLEMA SUPERADO
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Ano LXXVI -~ N.o 65

, O JORNAL DO BRASIC
de hoje, circula com 88
páginas, em 5 cadernos.
Caderno Especial, Revista
de Domingo e Caderno B.
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Johnson em Guam
para maior ação
contra vietcongs

Enchente em Botafogo é rotina è ninguém mais deixa dc ir à,feira livre por causa de uma chuva mais forte

Acompanhado dos Sccrc-
tários de Estado e da Defesa,
Dean Kiisk e Robert McNa-
mara, o Presidente Lyndon
Johnson seguiu ontem para
a Ilha de Guam, no Pacífico
Sul, a fim de se reunir com
chefes militares norte-ame-
ricanos c sul-vietnamitas
para tomar medidas desti-
nadas a aumentar a pressão
militar sobre o Vietname do
Norte.

Antes da partida tle John-
son. a Casa Branca anun-
ciou que cm Guam será
aprovado um plano que au-
mentará, "de forma consi-
derável", a ação militar con-
tra os vietcongs e o Vietnã-
me do Norte. O Governo dos
EUA tem informações segu-
ras de quc as deserções cn-
tre os guerrilheiros já se ele-
vam a duas vezes mais que
no ano passado.

A Assembléia Constituinte
do Vietname do Sul aprovou
onteni, por unanimidade, a

nova Constituição do País,
antecipando a votação do
documento para que os Che-
fes da Junta Militar possam
apresentá-lo a Johnson em
Guam.

Os norte-americanos apre-
enderam em Saigon um do-
cumento da Frente de Liber-
tação Nacional cm que os
guerrilheiros asseguram que
a ação terrorista desenvolvi-
da atualmente no país é
mais eficiente do que duran-
te a luta contra os franceses,
na primeira etapa da guer-
ra no Sudoeste Asiático.

O documento, prova-
velmente preparado pelo Co-
mito Central da FLN, órgão
político dos vietcongs, afir-
ma que "é necessário tomar
medidas mais enérgicas, co-
mo a construção de catapul-
tas e o uso de lanças enve-
n e n a d a s, a íim dc criar
uma atmosfera permanente
dc terror entre os america-
nos e seus lacaios". (Pág. 2),

Chuva volta forte e desabriga 90 famílias
As chuvas fortes dc on-

tem obrigaram 90 famílias
a abandonar seus barracos
c procurar abrigo nos alber-
gues João XXIII e da Fun-
dacão Leão XIII e no Quar-
tel'do 2.° Batalhão da Poli-
cia Militar, provocaram que-
das de barreiras em vários
pontos da Cidade, algumas
ameaçando prédios, e imin»
dações em diversos bairros,
mas o Governo consideron a
situação "relativamente cal-
ma".

Na reunião do Governa-
dor com seus auxiliares, à
tarde, íoi feito um balanço
das ocorrências, tendo sido
considerados casos mais gra-
ves o da morte de uma me-
nina e as ameaças de desa-
bamento dos prédios da Rua
das Laranjeiras, 466, e da
Rua Correia Dutra, 15, além
da queda de vários barracos
na Favela da Rocinha.

O Governador decidiu
que a Comissão de Defesa
Civil e os órgãos do Estado
ficarão de plantão perma-
nente, e que o Departamento
de Iiimpeza Urbana apresen-
te plano de emergência para
limpar a Cidade.

A Zona Sul íoi a mais
prejudicada com as inunda-
ções e em Botafogo o transi-
to ficou interrompido algu-
mas horas. No Catete várias
ruas ficaram alagadas e em
Copacabana o trecho mais
prejudicado foi entre as
Ruas Santa Clara e Siquei-
ra Campos.

O deslizamento mais sé-
rio íoi o do Corte do Canta-
galo, que foi interditado.
Caíram barreiras na Aveni-
da Niemeyer e nas estradas
dc Furnas, Canoas, Gávea e
no Alto da Boa Vista.

O outono chega amanhã
para o carioca, trazendo dias
menos quentes e o desapare-
cbnento gradual das chuvas,
mas desde já as perspectivas
para o verão de 1968 são de
temporais ainda mais fortes
do quc os deste ano ou os do
ano passado, pois a ativida-
de solar atingirá seu pontomáximo e tornará mais in-
tensos todos os fenômenos
da Terra. (Páginas 13 e 20)
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Na Rua Artur Araripe, Leblon, impuhJüi-sè a escolha entre nndar c caminhar

LÁ VEM A PEDRA

Clero confia
na ação de
Costa e Silva

O Presidente Costa e Silva
ouviu, ontem do Arcebispo de
Brasília, D. José Newton, duran-
le a missa de ação de graças
que mandara celebrar pelo iní-
elo de seu Govêrno,'a manifes-
tação de confiança do clero e
dos católicos em que sua admi-
nistração saberá promover o
bem-estar do País, sobretudo
:los humildes.

Circulos paulistas ligados ã
frente ampla revelaram quc o
Chanceler Magalhães Pinto tem
procurado obter o apoio da Opo-
sição ao projeto governamental
de atender aos anseios do em-
presariado e reconquistar para
o Pais a posição de liderança na
América Latina. (Página 3)

Semana
Santa abre
com Ramos

As. comemorações da Sema-
na Santa lniciam-se hojt, quan-do o mundo cristão festeja & en-
trada triunfal de Jesus e seus
discípulos em Jerusalém, e o
Papa Paulo VI, na Capela Six-
tina da Cidade do Vaticano,
concede a benção de Ramos,
cerimonia que, no Rio, está.
marcada para as lOh na Igreja
na Santa Cruz dos Militares.

A bênção seguir-se-á a Pro-
cissão de Ramos, que talvez se-
ja prejudicada pelo mau tempo,
que já impediu ontem a realiza-
ção do Colóquio Pascal, organi-
zado pelo Departamento Arqul-
diocesano de> Opinião Pública
para preparar os íiéis para par-
ticiparem dos mistérios da Se-
mana Santa. (Página 17).
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Fia enfrenta URSS reage
Santos hoje e expulsa
no Maracanã chineses

A população, do Méier. foi.à rua ver, dinamitar, uma pedra de 600. toneladas

O Flamengo e o Santos, am-
bos invictos no Torneio Roberto
Gomes Pedrosa, fazem a parti-
da mais importante da rodada
de hoje, cujo início está mar-
cado para 16 horas, no Maraca-
nã. O Flamengo estréia, o jovem
Jair no ataque, enquanto o San-
tos tem uma dúvida entre Lima
e Zito no meio-campo, devendo
jogar o primeiro se o tempo náo
melhorar.

Os outros jogos são os se-
guintes: Ferroviário x Interna-
cional, em Curitiba; Atlética Mi-
neiro x Bangu, em Belo Hon-
zonte; Grêmio x Palmeiras, em
Porto Alegre. No único jogo no-
turno, com início previsto para
21híõm, o Coríntians enfrenta o
Fluminense, no. Pacaembu. (Pá-
Sinas 26, 27 e 28).

A União Soviéti«a declarou
ontem yersoiia non grata dois
diplomatas chineses, acusando-
os de organizar manifestações
anti-soviéticas em Moscou, e or-
denou-lhes que deixem imedia-
tamente o país, em medida in-
terpretada como represália à
recente expulsão de dois diplo-
matas soviéticos que serviam em
Pequim.

A Agênlca Central de Notí-
cias, de Formosa, anunciou que
o Tibete está sob lei marcial,
decretada pelo General Chang
Kuo Hua, para evitar que caia
sob o controle dos guardas ver-
melhos, enquanto a Rádio de
Pequim transmitia um apelo aos
trabalhadores para que aumen-
tem a produção, com a ajuda tío
Exército chinês. (Página 2),

ARRUMADEIRA, que ajude na co^
unha, dss 8 à? 7, preciss-se, na
Rua Duvivier, 21, ap. 704 —
CrS 65 mil.

BABÁ — Precisa-so para duas
crianças pequenas, maior da vin- '¦
tt anos, de boa aparência, que,
•aiba ler, cem referências de 1
ano a» casa. Ordenado: Cr$ |
75 000 — Tratar Rua Jo;6 Linha-
res, 103H02 - leblon. Telefonar I
dominso: 47-9S42.

COrEIRA - ARRUMADEIRA JA-
PONcZA - Precisa-se competen-
l« d com referências — Telefone
27-3503 - Av. Atlântica, 3786,
ap. 1 1Q1.
DOMÉS1ICA - Precisa-se para
lados os serviços - Exioe-se pri-
fica, ei referência. Rua 24 de
Maio, 611, caso 24 — Tolofone
2WS53. . •

(DOMÉSTICA - Precisa-se, na R.
Uoão Ro.twiz, 41, casa l — Ra-
Imos.
EMPREGADA, para casa de pou-
cai pessoas, que durma no en*1
oreçio. Tratar Rua General Bel-'
ford, IM, i] 201 - E:-lr. Ro-
che.

EMPREGADA - Precisa-se. Ord,
55 000. R. Sinueira Campos, 164,
as. 404- Copac.
EMPREGADA, de' 8" lx 3 licraV,'
foigj aos domingo! — Trazer
carteira e referendai - Rua Gs-
neral Polidoro, _48,_ap._)01.
EMPREGADA — Precisa-se mJitõ
[fmpa ê qus tenha boa aprasen-
tação para fazer lodo serviço de

EMPREGADA - Precisa-ss em ca-
sa de peq. faniílio — Sabendo
cozinhar fri vlsl simples, — Pcdo
dormir ou nSo no effiprâco! —
Tratar na Travessa Jo:* Higino,
86_r-_Tiiuca._Tel. £3-3423. _
EMPREGADA Precisai pira o
serviço de pequena família —
Documentos e referencias — Sa-
iárío compensador — Ruo Aguiar,

jPRECISA-SE de uma empregada
que durma no emprego — Rua
Cr.taguars3,_ 92__--_03va!do Crur.
PÁEC1SA-SE uma empregada. Áv.

jMinirtro Edgar Romero, 363.
PRcCISA-SE de empresada para
paqusriâ família. Pó;ia-se bem —
Tratar Rua Homem de Meio, £6,
sp. 401 — Tiiuca.

uma casn pessoa só. Tratar n* J 33» ao. 204 — Tijuca — Traiar
Av. Meriti, 2 £40. Vila da Pe-i""1 ". D/rce (smanhd).
n'm. Largo do Bicão, domingo mata ™.t~-" .." 'J 

"i
_.. i'«JCÇA maicr ou sra* de bon opa-

rência c! pritica de dona da ca-
... .. „ ... ¦¦¦¦ — se que durma r.o emprego, pre-cMPR_cGADA - Precisa-sa com ciio p] ir. i filho menor, na R.
referência -_ S. Voiuntí.-ics da Araras, 100 - M. Harmas. Tra-
Pitfia, 248.602 - Tal. 46-4867. liar .6 hoie. «fomince.

até 12 horss, segunda-feira apar
tir das 7 horas.

PRECISO empregado doméstica
iaté. IB rn! qu* trague o res-
iconsavei. P.ua Antônio R-go n.°'"" 

ap. 201 - Olaria.102,

PRECISA-SE de empregeda para
srrumar e cozinhar casei c| fi-

ilhos - Suo José linhares. 57,
lap. 202 — Laálon.

PRECISA-SE empregada tom re-
ferencias. R. Caruso, 4T, ap. 4.
PRECISA-SE de empregada psra
casal. Fazer todo serviço — Exi-
gem-se referências. Tratar na Praia
do Flamengo, V6, ap. 512. 7e!.
45-2693.

PROFISSIONAIS
DE ESCRITÓRIO

AUX. DE ESCRITÓRIO
IAVAD. E PASSADEIRAÍÍ'ãuxiiíãr~d£—escritório7=

jPre:iça-se de um;a}, com prati-
FABRICA DÉ~BLUSÕES - Precisa» c« e™ serviços oerais, exige-se
se de passadeiras ci prática, pa-|q«a seja bom datilografou), fir-
gamos muito bem. Tratar à Rija Inve em cálculos. Rua Sinta Ala-
Cardoso de Morais, 510, loia 70 jxandrina 406 — Rio Comprido,
— Ramos. ASSESSOR JURÍDICO - Advoca-
TINTURARIA — Precisa de lava- I do até 35 aros c] conhe cimentes
dor, à Rua Lir.; de Vasconcelos idos idiomas alemão e inglês. 13
n.° 242-A - Melar. Ida Msio, 47, ii 1806.

AUXIÜAR PESSOAL - Precisa.se
de moça cj prática em máquina
Frent.Freed. Rua Ccl. Agostinho,
32-A, sj 309 — Campo Grande.
AUXILIARES principiantes. Ad-
mifimos mocas e rapazes maio-
res e menores pj Iniciar carreira
em escritório apÓ3 estágio de 2
mesea cm n| cursos cj todos os
livros utilizados em uma firma
comercial. Trator^Av. Nilo Peça-
nlia, 785, slloja — Nova Iguaçu.
AUXILIAR escritório. Admitimos
moça tle bes aparência, desem-
bara;o, boa dactilografia e prá-
tica de serv. gerais cie escriré-
rio. Tratar Rue Dias da Cruz, 185,
sl 223. - Méier.

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO dac-
Mlógrafo (a) c boa apresentação.
Trazer doe. e foto. Av, 13 de
Maio, 23, s| 1 910.

AUXILIAR Cap. Pessoal, 22O.C0.
Admitimos rapaz de boe aparen-
cis, boa dactilografia pr.itica
de ser/, gerais de Dep. Pessoal.
Rua Dias da Cruz, 185, s 223.
— Méier.

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO -
Moça, datüóçirafa com ptfátic^
de Notas Fiscais, Faturai, Folhas
de Pagamento, Livres nSfftls.
Tratar 2.a-feira após as IA ho-
ra;, à Rus do Livramento, 138
— 2.° »nd«r.

AUXILIAR ESCRITÓRIO - C|
científico ou equivalente que *?¦
ja bom em cálculos datil. cl
exp. de 2 anos no mínimo. 13
de Maio, 47, sl 1 806.
AUXILIAR escritório. Admitimo»
moças e rapaxes c| ótima dactiló-
grafia e prática de serviços ge-
rais de escritório. Av. Prea,
yargos,_í29, Jjo^
ACADÊMICO direito p| aux.
escr. advocacia. Precisa-se. Cs'-
tas para este jornal n. 429713.

AUXILIARES P| BANCO 3

Jrap. cient.jecuivalente, datii. ra-
servista, 22;24 anoi, brancos —

ISen. Cantai, 117. gl 223.
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Johnson leva à Ásia plano para ampliar a guerra
ARMAS DE HANÓI ESCALADA

Âviõe» de reconhecimento fotografaram navios desembarcando armas para Hanói (VPl) Johnson deixou a Casa Branca para ir ver a guerra (UPI)

URSS expulsa chineses em represália
Moscou (UPI-JB1 — A

União Soviética, em represália
á expulsão de dois de seus di-
plomatas em Pequim, na íe-
mana passada, declarou ontem
dois diplomatas chineses como
personae non gratac, e orde-
nou que eles abandonem ime-
diatamente o país.

Os dois diplomatas chineses,
Primeiro-Secretário Miao Chun
e Terceiro-Secretário Sun Lln,
íoram expulsos sob a acusação

Taipa, Formosa. Hong-Kong
(UPI-JB) — A Agência Cen-
trai de Notícias, de Formosa,
anunciou ontem que o coman-
dante militar do Tibete, Ge-
neral Charfg Kuo Hua, advêr-
sário de Mao Tsé-Tung, decre-
tou a lei marcial naquela pro-
víncia autônoma da China pa-
ra impedir que ela caia sob
controle dos guardas verme-
lhos.

O Comitê Central do Partido
Comunista Chinês pediu aos

de que se prevaleciam das
imunldades diplomáticas para

, distribuir material de propa-
ganda anti-soviética em Mos-
cou.

ACUSAÇÃO 
'

A nota do Governo soviético
acusa os dois diplomatas ex-
pulsos de não só distribuírem
propaganda hostil ao Estado
soviético como organizarem e

participarem tíe manifestações
e provocações contra a URSS
em Moscou.

Entre as provocações, cita a
nota a manifestação realizada
por estudantes chineses em 25
de janeiro último na Praça
Vermelha, diante do túmulo de
Lênine. A .manifestação foi dis-
solvida pela Polícia e provocou
reações anti-soviéticas em Pe-
quim.

A declaração faz referência

também ao choque entre os di-
plcmatas chineses, em frente
à Embaixada de seu pais, co-
mo "cidadãos soviéticos revol-
tados" com a ação anti-sovié-
tica desenvolvida pelos chíns-
ses.

Na ocasião do conflito, a
Agencia Nova China denun-
ciou que a Embaixada da Chi-
lia em Moscou havia sido inva-
dido por policiais soviéticos a
paisana. O Governo chinês

Tibete sob lei marcial para enfrentar Mao
trabalhadores que dêem um es-
forço maior para aumentar a
produção com a ajuda do Exér-
cito. O apelo foi lançado atra-
vês da Rádio de Pequim, em
emissão ouvida em Hong-Kong.
A Rádio de Xangai, por sua
vez, anunciou que os estudantes
estão sendo organizados pelos
militares.
CHU SOB ALVO

Corres pondentes japoneses
em Pequim informaram que o

Primeiro-Ministro Chu En-Lal,
que de algum tempo para cã
tem aparecido como o segun-
do homem ua China, lugar an-
tes reservado ao Marechal Lin
Pino, está sofrendo grando
oposição dentro do Partido.
Ontem, os cartazes da Guarda
acusavam de contra-revolucio-
nários os que atacam Chu.

Os cartazes da Guarda ata-
cam também o Vice-Primeiro-
Ministro Li Msien-nien, que
ocupa cumulativamente a Pas-

ta das Finança*. Afirmam os
guardas vermelhos quc Li
Msien-nien, em suas últimas
declarações públicas, "foge â
linha de pensamento do Presi-
dente Mao Tsé-Tung".

CONTRA URSS

O jornal do Exército chinês,
Exercito de Libertação Nacio-
nal, comentando a conferência
do Presidente Johnson com os
chefes militares americanos,

protestou mas a URSS des-
mentiu a notícia,

REPRESÁLIA

Uma semana atrás, o Go-
vêrno da China expulsou dois
diplomatas soviéticos, N. G.
Natashln e O. a. Yedanov,
acusando-os de haverem vio-
lado as leis do País por terem
demitido funcionários chineses
por motivos políticos.

que começa segunda-feira cm
Guam. disse que "o imperialis-
mo americano, com a cumpli-
cidade soviética, está planejan-
do a ampiiação da escalada no
Vietname".

O jornal de Hong-Kong Ta
Kung, que segue a orientação
dc Pequim, afirmou que cs Es-
tados Unidos estão fazendo
chantagem nuclear ao manda-
rem o porta-aviões atômico En-
tcrprLie a Hong-Kong ãs vés-
peras da Conferência de Guam.
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MINVENTO

... mas quando voar conosco
Você pensará que é!

JL/esde o instante em quc Você sobe a bordo do
moderno jato-da Swissair, Você sc convence cpic a
Swissair se põe ao seu inteiro dispor:

Nossas amáveis aeromoças fazem tudo para lhe pro-
porcionar o máximo conforto . .. adivinham os
seus mínimos desejos ... c também os de seus filhos I

E Você, por certo3 vai ficar encantado com o requin-
tado "menu'* de* bordo — servido em baixela de

legítima porcelana, acompanhada de talheres de
reluzente prata * de cristais de finíssima qualidade.
Elegância "à la carte"!

Você nunca esquecerá a especial cortesia e constante
¦atenção de nosso pessoal, que o farão sentir-se como
um ilustre hóspede de honra. Voe conosco e comprove
isso. Aproveite o vantajoso Plano de Crédito quc a
Swissair lhe oferece ! Consulte seu agente de viagens
IATA, ou peça informações à

I

SWISSAIR -h
LINHAS AÉREAS SUÍÇAS

Rio: Avenida Rio Branco, 99, .loja - Tel.: 23-1950
S. Paulo: Avenida São Luiz, 153, ioja *» Tel.: 37-5108

A CARGA EM NOSSOS JATOS Ê TRATADA COM O MESMO CUIDADO DE UM PASSAGEIRO

Washington, Saigon (UPI-
JBi — Acompanhado dos Se-
crotários rie Estado e de De-
fesa, o Presidente Lyndon
Johnson partiu ontem para a
Ilha de Guam, onde sc reuni-
rá com os chefes militares
norte-americanos e sui-vietna-
mitas para tomar medidas com
o objetivo de aumentar a pres-
são militar sôbi-e o Vietname
do Norte.

A Assembléia Constituinte do
Vietname do Sn] aprovou on-
tem, por unanimidade, a nova
Constituição do país, nnteci-
pando a votação do documento
pnra que os chefes da Junta
Militar de Saigon possam apre-
sentá-lo ao Presidente Lyndon
Johnson, amanhã, quando se
reunirem cm Guam.

REUNIÃO

O avião de Johnson partiu
do Aeroporto Internacional de
Washington a meia-uoite e an-
tes da partida a Casa Bran-
ca anunciou que na conferen-

cia de Guam será aprovado um
plano que aumentará de for-
ma considerável a ação miii-
tar cont ra os guerrilheiros
vietcongs e o Vietname do
Norte

O Chefe da Junta sul-viet-
namita, General Van Thleu,
que e.stá lutando com Ca-o Ky
para ser o candidato único do
Exército nas eleições presiden-
ciais de outubro, acompanhará
o Primeiro-Ministro ao encon-
tro com Johnson. •
CARTA

A nova Constituição sulviet-
namita, aprovada sob enco-
menda dos militares para de-
monstrar a Johnson seus pro-
pósitos democráticos, • servira,
de base ã convocação das elei-
ções e á formação de um Go-
vêrno eleito pêlo povo. O do-
cumento foi aprovado cm ses-
são a que compareceram 102
dos 117 deputados.

A Carta será agora subme-
tida à Junta Militar de Go-
vêrno para sua ratificação. Os

membros da Junta jâ anun-
ciaram, entretanto, que não
pretendem emendar o do-
cumento redigido pela Assem-
bléia Constituinte.

DEFECÇÃO

A Casa Branca informou
que o Presidente Johnson, an-
tes de partir de Washington,
se mostrou satisfeito com o
crescente índice de deserções
registrado nas fileiras vlet-
congs. Os serviços de informa-
ções americanos afirmam queesse" índice é duas vezes mais
elevado do que o do nno pas-sa tio.

Participarão também da
conferência de Guam o Chefe»
das Forças Americanas no
Vietname, Genernl AVestinore-
land, e o Embaixador dos Es-
tados Unidos em Saigon, Hen-
ry Cabol Lodge. e seu cons*;-
lheiro, William Porter, que se-
rão apresentados a seus su-
cessores, Ellsworth Bunker e
Eugene Locke.

Viet admite que perde terreno
Saigon (UPI-JB) — Um do-

cumento secreto da Frente de
Libertação Nacional, apreendi-
do ontem por tropas norte-
americanas, afirma que a ação
terrorista desenvolvida atual-
mente pelos vietcongs é muito
eficiente do que durante a luta
contra, os franceses, na primei-
ra etapa da guerra no Sudeste
asiático.

O documento, que se presu-
me haver sido preparado pelo
Comitê Central da FLN, ór-
gão político dos vletcongs, diz
que é necessário tomar medi-
das mais enérgicas, como a
construção de catapultas e o
uso de lanças envenenadas,
para "criar uma atmosfera

permanente de terror entre os
americanos e seus lacaios".
AVIÕES

Ontem, os americanos per-
deram um avião no Vietname
do Norte, que durante o dia ioi
bombardeado 77 vezes, e cutro
no Vietname- do Sul. O Quar-
tel-Gcneral americano em Sal-
gon informou que nos últimos
10 dias as forças norte-ame-
ricanas perderam 12 aviões na
guerra, a maioria no Vietname
do Norte.

O coniratorpedeiro america-
no Stoddard destruiu ontem
um ninho de baterias de costa
norte-vietnamitas, após ser
atingido no casco. Em terra,
batalhões de infantaria ameri-

cana atacaram um colina for-
tificada, perto da costa, ma-
tando 28 guerrilheiros. No mes-
mo. os americanos perderam ia
homens e tiveram 58 feridos
há uma semana.

Guerrilheiros vietcongs abri-
ram fogo sóbre uma multidão
de civis sul-vietnamitas que
assistiam a um programa tic
televisão, numa adeia perto de
Saigon, matando um policial e
ferindo seis crianças c três
mulheres.

O incidente, segundo o por-
ta-voz militar norte-america-
no. ocorreu ás 20hl5m rie quin-
ta-feira última, na aldeia de
Binh Chanh, a cerca de 20 qui-lometros de Saigon.

China recupera sua influência
Nações Unidas (UPI-JB) —

Pequim reconquistou sua in-
íluência sobre o Vietname do
Norte, depois tíe um periodo,
no início do ano, em que a lu-
ta interna pelo poder ameaçou
desencadear uma guerra civil
na China, afirmou ontem um
diplomata asiático experiente,

O prestígio chinês cm Hanói,
segundo, esse diplomata, a!-
cançou seu ponto mais baixo
durante a trégua de quatro
dias. por ocasião da passagem
do Ano Novo Lunar, que co-
incidiu com a exacerbação das
atividades da Guarda Verme-
lha e os levantes anti-Mao, na
China.
INFLUÊNCIA

Pequim tornou-se mais uma
vez importante fator na.s ma-
nobras políticas do Governo do
Presidente Ho Chi Minh, em-
bora os bombardeios norte-
ameiicanos ao Vietname do
Norte tivessem prejudicado o
potencial bélico e industrial do
pais a ponto de terem sido
feitas sondagens genuínas de
paz, embora indiretas, segun-
do os informantes.

As sondagens promo vidas
por Hanói apresentavam como
condição inicial a suspensão
dos bombardeios, rejeitada pe-
los Estados Unidos, acresceu-
taram.

Agora que a pressão interna
dá indícios de ter sido ali-
viada, na China, acredita-se
que Pequim tenha reconquis-
tado a influência cm Hanói,
disse o diplomata asiático.
PROPOSTA

Outros diplomatas revela-
ram que durante a trégua do
Ano Novo Lunar o represen-
tante norte-vietnamita cm Ja-
carta procurou um auxiliar di-
reto do Chanceler indonésio
Adam Malik, apresentando-lho
a mesma proposta que segun-
do o noticiário foi feita por
enviados comunistas em Paris
e outras capitais — Hanói ne-
gooiaria a paz se Washington
suspendesse os bombardeios
contra o Vietname do Norte.

Os indonésios transmitiram
a oferta a Washington, segun-
do se informa, ao mesmo tem-
po que solicitavam ao Governo
norte-vietnamita garantias de

que este desejava que Jacarta
funcionasse como intermedia-
rio na correspondência. A in-
donésia procurou ao mesmo
tempo obter uma confirmação
de que se tratava de uma ofer-
ta definida, representando um
compromisso do Vietname do
Norte.

O representante norte-viet-
¦namita estava em comunica-
çáo com Hanói sobre as solici-
tações indonésias quando as
bombas norte-americanas rc-
começaram a cair sobre o Viet-
name do Norte. Os entendi-
mentos em Jacarta íoram apa-
rení emente abandonados, cn-
táo.

Um diplomata asiático, co-
mentando o novo esforço de
pacificação realizado por U
Thant e que foi revelado na
sexta-feira pelo Chanceler íi-
lipino Narciso Ramos, disse
não saber de diplomata algum
que tenha pleno conhecimen-
to do .que Thant está íazen-
do.

Americanos aumentam a pressão
Alberto J. Sclwsin

Especial para o JB

Nova Iorque (UPI — JB) —
A guerra do Vietname parece
entrar em nova fase politica e
militar. Vários fatos ocorridos
nos últimas dias coincidem en-
tre si e demonstram que o Pre-
sidente Johnson decidiu, cal-
mamente, que a fórmula a se-
guir no Sudeste Asiático é
pressionar cada vez mais, em
termos militares, até obrigar
Hanói a sentar-se à mesa do
negociações, sem que os Es-
tarlos Unidos abandonem, in-
condicionalmente, o bombar-
deio do Vietname do Norte.

O discurso pronunciado on-
tem em Nashville, pelo Presi-
dente, parece ser a mais cia-
ra manifestação, até agora, do
pensamento cite Johnson sóbre
o Vietname. "O.s Estados Uni-
das — disse — tém o compro-
misso de defender o Vietname
até que se negocie uma paz
honrosa."

A posição norte-americana,
que não é nova, vem precedi-
da de um aumento, nos últi-
mos dias, das ações militares
contra os comunistas. Bom-
bardelos contra parques indus-
triais, reconhecimento aberto
de que as aviões americanos
usam as bases da Tailândia,
canlioneio dò Vietname do
Norte por peças de artilharia
terrestre montadas perto do
Paralelo 17; lançamento de ml-
nas nos rios do Vietname do
Norte que servem ao envio de
tropas e reforços aos norte-
vietnamitas infiltrados no Sul;
ampliação do corpo de oficiais
que assessora o General West-
moreland no comando das tro-
pas 

"aliadas da peninsula — eis
algumas das provas de que os
americanos passaram, lenta
mas constantemente, a apertar
as cravelhns que exercem pres-
«áo sóbre os comunistas.

A escolha do diplomata El-
lsworth Bunker pnra a embai-
xada no Vietname, em substi-
tuição a Henry Cabot Lodge, é
encarada em Nova Iorque como
prova de que Johnson está
preocupado em ganhar também
a outra guerra no Vietname:
a pacificação c integração do
pais.

A guerra do Vietname é um
tipo de conflito completamente
diferente daqueles de que os
Estados Unidos até agora par-
ticiparam.

Embora uma tecnologia pro-
diglosa lhes tenha permitido,
em pouco tempo, construir he-
licópteros capazes de transfor-
mar divisões mecanizadas cm
divisões alados*, criar armas e
equipamentos que parecem ter
fugido de romances de ficção-
científica (como fuzis dotados
de miras noturnas infraver-
melhas, análise dos informes
de inteligência por meio de
computadores eletrônicos por-
táteis, equipamentos indivi-
duais de rádio comunicação
construídos dentro dos próprios
capacetes dos soldados), os
norte-americanos ainda náo
conseguiram resolver os pro-
blemas dos quais depende a vi-
tória sóbre os comunistas, nas
aldeias pobres onde seria preci-
so melhorar rapidamente as
condições de vida de milhares
de pessoas.

Foi essa preocupação que le-
vou Johnson tt enviar ao Viet-
mame seu assessor Robert Ko-
mer, que na Casa Branca
ocupa-se de tocios os planos de
pacificação. Komer, o técnico,
e Bunker, o diplomata de 72
anos dotado de grande pacièn-
cia para a negociação, terão sò-
bre seus ombros a tarefa rie
empreender as operações des-
sa outra frente de guerra, tal-
vez a de maior importância
num país que tem 60 Xo de sua

população sob controle dos co-•munistas.

Todos esses fatos ganham
ainda maior importância dian-
te da reunião que o Presidente
Johnson terá. êste ílm de se-
mana, na Ilha de Guam, em
pleno Pacífico, com Lodge,
Westmoreland, o Premier Cao
Ky e talvez Bunker, para exa-
me de toda a situação.

Um alto chefe militar ame-
ricauo advertiu, há dias, com
base em sua experiência na
guerra da Coréia, que fato de
os comunistas pedirem nego-
ciações não significa que a paz
seja imediata. Enquanto se
processavam as conversações
dc armistício na zona limítro-
fe entre a Coréia do Sul e a
Ccréia do Norte, prosseguiam
com a mesma violência de sem-
pre os choques entre as forças
das Nações Unidas (na maior
parte americanas) è as íõrça3
comunistas.

A falta de uma resposta cia-
ra de Hanói e o compôrtamen-
to ambíguo dos norte-vietna-
mitas foram postos em desta-
que estes dias com a revelação
— destinada provavelmente a
acalmar os grupos minoritários
que pedem a suspensão dos
bombardeies — de que em 1965
a Embaixada dos Estados Uni-
dos em Moscou féz chegar ã
Embaixada do Vietname do
Norte uma nota comunicando
que os ataques seriam suspen-
sas a partir de 13 de maio. O
documento foi devolvido no
mesmo dia, sem qualquer res-
posta, e aparentemente sem ter
sitio mesmo aberto.

Como quer que seja, Johnson
repetiu que os canais diplom-i-
ticos permanecem em aberto,
para que Hanói conheça exata-
mente a opinião de Washing-
ton e para que, a qualquer mo-
mento, possa mandar resposta..

Impotência
Doenças sexuais crônicas, fimosc,

pré*nupcial, atraso do desenvolvi-
menlo, tratamento rápido. Dr. Au*
flusto Marques. Rflcfioscopia. Cônsul-
tas das 8 às 20 horas. Sábados e
feriados atá às 18 horas. Cartas •
ínformaçõe» telefones: 22-7481 e
32-6671 — Rua Riachuelo, 386 —
Rio. (P
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Doenças Sexuais
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fiel. OriontacSo Dr. Gilvan Târres.
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Tclefont» 42-1071.
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lagalhães tenta conquistar VMimcwcoMFi
a Oposição para o programa
de auxilio ao empresariado

- São Paulo (Sucursal) — O Chanceler Magalhães Pinto
vem procurando obter o apoio da Oposição para o programa
que pretende desenvolver no .Ministério das Relações Ex-
teriores, que visaria, fundamentalmente, a atender aos
anseios do empresariado nacional e a reconquistar para
o Brasil sua posição de liderança na América Latina, se-
gundo revelaram 

'ontem 
políticos ligados ã frente- ampla,

chegados do Rio e de Brasilia.
O ex-Governador mineiro quer obter através da Opo-

sicão. segundo esses políticos, o necessário apoio popular
ã politica exterior do Governo Costa e Silva, a fim de con-
trabalancar a passível pressão.que a corrente, civilísta do
Governo'sofrerá da facção militar, na medida em que
cumprir um programa mais preocupado com o desenvolvi-
mento do que com as questões militares e a segurança
continental.
CONFERÊNCIA

Afirmaram aquelas fontes
que, embora sem declarar aber-
tamente este propósito, o Sr.
Magalhães Pinto está pre-
ocupado em conseguir forçar o
lançamento das bases dessa rc-
conquista durante a Conferên-
cia de Presidentes do Hemisfé-
rio, a ser realizada no próximo

dia 12 de abril, em Punta dei
Este.

A Oposição, por sua vez. está
procurando obter do Ministro
uma antecipação- des termos da
agenda a ser preparada pela
Chancelaria brasileira para . o
encontro, preocupada principal-
mente em saber se a esboçada
pelo Governo anterior sofrerá
revisão.

Simas vai preocupar-se
em melhorar comunicações

O Ministro das Comunica-
ções, Sr. Carlos Furtado Simas,
afirmou ontem, em sua primei-
ra entrevista à imprensa, que
a preocupação inicial de seu
Ministério será "estruturar e
coordenar os diversos órgãos
que1 estão sob sua orientação",
além de estabelecer diretrizes
"de acordo com a política do
Governo"-

Revelou ainda o Sr. Carlos
Simas que pretende manter na
direção do CONTEL o Coronel
Sehneider, enquanto o EM-
BRATEL passará a ser dirigido
.pelo General Francisco de Sou-
sa Gomes Galvao e o DCT pelo
General Roberto Teixeira:

FINALIDADES

O Ministro das Comunica-
ções iniciou sua entrevista afir-
mando que, "em todas as opor-
tuniriaries que surgirem, a im-

prensa brasileira será bem re-
cebida" em seu Ministério. Ex-
plicou em seguida os objetivos
rio Ministério das Comunica-
ções, "contidos na lei 200, ria
Reforma Administrativa da
União".

Informou também que ainda
neste fim de semana cstabele-
cera diretrizes para que, quan-
do voltar de Salvador, possa"delinear a estrutura do Minis-
tério segundo as bases da po-
lítica do Governo".

O Ministro Carlos Simas dis-
se ainda que pretende "fixar o
Ministério das Comunicações
em Brasília, embora mantendo
no Rio, na sede do CONTEL,
um gabinete que permita man-
ter contato direto com os ór-
gãos aqui sediadas".

Afirmou também que é sua
intenção "melhorar os serviços
postais e de telecomunicações
do País".

Simas, a estreia
ent cargo público

Departamento de Pesquisa

O primeiro cargo público da
vida de Carlos Furtado de Si-
mas éle irá exercer, agora, no
Ministério de Comunicações.
Presidente desde 1962 da Tele-
fones da Bahia SjA (TEBASA).
56 anos. casado e pai de três
filhos (o mais velho com 22
anos), Simas é engenheiro di-
plomaclo em 1935 pela. Escola
Politécnica da Bahia.

Tornou-se, pouco depois de
formado, cafedrático de Física
Aplicada da Faculdade de Ar-
quitetura da Universidade Fe-
deral da Bahia « de Pontes ds

Concreto ía Escola Politécnica
da Bahia.

A sua indicação para o pós-
to que vai ocupar tem uma
curta história: o Marechal Cas-
ta e Silva decidiu dar a Pasta
da Comunicação para a Bahia.
A bancada baiana da ARENA
colocou-se à disposição do nó-
vo Presidente, mas indicou um
técnico, justamente Carlos Fur-
tado de Simas. O Presidente
preferiu o técnico.

O novo Ministro exerceu a
chefia do setor de engenharia
da Byngton SIA durante oito
anos.

Suplente de senador admite
renunciar para abrir vaga
à eleição de Castelo Branco

7»

Fortaleza (Correspondente) — O suplente de Senador
Gentil Barreira (ARENA) anunciou ontem a disposição de
renunciar ao sèu mandato se o titular da cadeira, Sr. Me-
neses Pimentel, concordar em também fazê-lo, para abrir
vaga e permitir a eleição do ex-Presidente Castelo Branco.

O Ministro do Tribunal de Contas e ex-Deputado íe-
deral, Sr. Gentil Barreira, elegeu-se suplente no último
pleito, como companheiro de chapa do Senador Meneses
Pimentel, para a metade restante do mandato dos fale-
cidos Senadores Carlos Jereissati e Antônio Jucá.

CAMPANHA

A campanha pela eleição do
Marechal Castelo Branco para
o Senado, representando o Cea-
rá, está evoluindo nos meios
nrenistas. Começou por iniciati-
va do Deputado Temlstocles de
Castro c Silva, ainda no àno
passado, e já conta com o apoio
de grande parte dos integran-
tes da ARENA.

A decisão do Ministro Gentil
Barreira de renunciar à su-
plència está sendo vista como
primeiro sintoma de força do
movimento para levar o Maré-
chal Castelo Branco ao Senado,
já que se trata de um dos mai3
sérios politicos do Ceará, ude-
nista ortodoxo e cheíe político
há mais de 30 anos.

Argumentam os senadislas
que o ex-Presidente Castelo
Branco será vitima de fortes
ataques e críticas nos próximos
meses, especialmente na área
do Congresso, e, por isso, ne-
cessita de um mandato parla-
mentar para fazer defender-se
e a seu Governo.

Embora o movimento tome
corpo, não se acredita, na poli-
tica cearense, que o Senador
Meneses Pimentel, com 84 anos
de idade, abra mão da sua ca-
deira, especialmente porque
agora é o líder da "ala renova-
dora" do ex-PSD, em franca
hostilidade com a ala da antl-
ga UDN, que lhe impôs derrota
quase total na eleição ria mesa
da Assembléia.

Lacerda nega que tenha no
momento qualquer encontro
marcado com Jânio Quadros

O Sr. Carlos Lacerda informou ontem que não tem, no
momento, nenhum encontro marcado com o ex-Presidente
Jânio Quadros, nem com ninguém, para tratar da frente
ampla, pois está trabalhando mim artigo para a revista
Manchete.

— Não acho inconveniente o encontro com o Sr. Jânio
Quadros, mas êle foi procurado no início das articulações
e esquivou-se. Agora, não tenho tempo; além do traba-
lho, quero avistar-me com os amigos, inclusive os que estão
na ARENA.
JÂNIO PROCUROU

A. notícia de que o ex-Go-
vernador da Guanabara deve-
ria encontrar-se esta semana
com o Sr. Jânio Quadros, em
São Paulo, foi propalada an-
teontem por amigos do ex-
Presidente, após um encontro
que este manteve eom o Depu-
tado Renato Archer, um dos
principais articuladores úa
frente ampla.

Entretanto naria ficou acer-
tado, se bem o'Sr. Jânio Qua-
tiras tenha procurado o Depu-
tado Renato Archer justamen-
te para pedir um encontro
com o ex-Governador ria Gua-
nabara, pois teria chegado á
eoncluião que a frente ampla
é realmente a única solução
para, a volta da política na-
cional à normalidade.
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O Presidente s D. Iolanda rezaram durante toda a missa (UPI—JB)

Costa e Silva ouve em
missa votos ile Arcebispo
pelo êxito do Governo

Brasília (Sucursal) — Guiado pelo texto de um pe-
queno livreto de capa azul, o Presidente Costa e Silva acom-
panhou atentamente, orando, a missa em ação de graças
que mandou rezar ontem pelo início do seu Governo, quan-
do ouviu do Arcebispo Dom José Newton os votos do clero
e da população católica da Cidade para que sua obra"contribua para o bem-estar do País, especialmente das
classes mais humildes". >¦

Falando durante cerca de 15 minutos, ao fim da ce-
rimónia, o Arcebispo cie Brasilia lembrou o convite feito
pelo Presidente ao Papa Paulo VI, na sua visita a Roma,
e expressou a esperança de que na vinda de Sua fianti-
dade ao Brasil a Catedral Metropolitana — cujas obras
foram paralisadas por falta de verbas — esteja pronta
para a inauguração.
COMUNHÃO

Na missa, celebrada na Igre-
ja de Santo Antônio (Catedral
provisória de Brasília) ás 19 li
30 m, apenas Dona Iolanda
Cosia e Silva comungou, en-
quando o Presidente, de pé, di-
ante do genuflexório colocado
à direita do altar, a acompa-
nhava com as olhos nas pri-
meiras filas da Igreja, além
rie todos os oficiais e funclo-
nários da Presidência. Entre
élcs se encontravam o Minis-
tro Rondon Pacheco e o Ge-
neral Jaime Portela, Chefes
dos Gabinetes Civil e Militar.
Com o seu emblema de con-
gregado mariano preso à lape-
la, o Consultor-Geral da Re-
pública, Sr. Adroaldo Mesqui-
ta da Costa, que assistiu à ce-
rimônia, de pé, no fundo do
templo.

SUPERSTIÇÃO

Depois de sua fala, o Arce-
bispo Dom José Newton acom-
panhou Dona Iolanda e o Pre-
sidente até a porta do auto-
móvel, estacionado diante da
igreja. Na despedida, o Maré-
chal Costa e Silva lembrou,
bem humorado:

— Sabe. padre, vou lhe fa-
zer uma confidencia: sou um
pouco supersticioso. Hoje é
dia de São José e uma ocasião,
ao atravessar a rua para as-
sistir a uma missa dia de São
José, quase fui atropelalo por
um carro.

Da igreja, em companhia
de Dona Iolanda, e seguido de

ptrto pelos automóveis das
Chefes dos Gabinetes Civil c
Militar, o Presidente seguiu
diretamente para a Granja do
Ipê, onde almoçou.

Só ÀS SEXTAS

Com o objetivo de disciplinar
o sou. trabalho na Presidência
da República, o Marechal Ces-
ta e Sllva decidiu ciue apenas
nas primeiras e terceiras sex-
tas-feiras de cada mês conce-
dera audiências a parlamenta-
res — deputados e senadores.

Só excepcionalmente, quando
se tratar das líderes do Con-
gresso ou daqueles congressis-
tas convooadas para tratar de
assuntos específicos da pauta
presidencial, o Marechal Costa
e Silva receberá os parlamen-
tares etn. Palácio íora das sex-
tas-íeiras programadas.

Outra informação obtida on-
tem no Palácio do Planalto é
a de que o Presidente Costa e
Silva pretende estender tam-
bém a outros Estados o pro-
grama de diálogo entre o Go-
vêrno e as trabalhadores a ser
iniciado .em São . Paulo, pelo
Ministro 

"Jarbas 
Passa rinho,

numa reunião marcada para o
auditório do Sindicato dos Me-
talúrgicos, entre os dias 27 e
30 próximos.

A essa reunião, a que irá
também o Oficial de Gabinete
do Presidente, Sr. Carlos
Eduardo Guimarães Lousada,
deverão comparecer cerca de
10 mll trabalhadores represen-
tando ao todo 282 sindicatos
de São Paulo.

Aliás, sobre esse ponto, o
Sr. Carlos Lacerda declarou
ter considerado muito anima-
dores alguns das primeiros dis-
cursos dos novos Ministros, co-
mo o do General Afonso Au-
gusto Albuquerque Lima, ao as-
sumir o Ministério dos Orga-
nismos Regionais, e o do Sr.
Hélio Beltrão, ao receber o Mi-
nistério do Planejamento.

-- Espero sinceramente que
o Governo Cesta e Silva acer-
te. siga a linha anunciaria nes-
ses dois discursos, pois é n que
serve ao País. Enquanto isso
— completou o Sr. Carlos La-
cerda — meu entendimento
com o ex-Presidente Juscelino
Kubitschek prossegue em alto
nivel. e ric forma completa,
para que os n!rn:-"Tr os obje-
ti vos da frente ampla.

Sing Out Deutschland
expressa liberdade
através da música

Depois de conquistar aplausos das platéias mais exigentes da
Alemanha, Áustria e Suíço, chegarEo ao Brasil, desembarcando de
avião especial da Ibéria, às 8,20 horas de terça-feira, dia 21, 138
integrantes do elenco "Sing Out Deutschland", que apresentarão ao
público da Guanabara o espetáculo musical "Viva a Gente". Pro-
vavelmente, ainda no Galeão, os jovens componentes do "Sing Out"
darão amostra do seu talento, que obteve da crítica européia as
referências mais elogiosas. É o caso, por exemplo, do iornal "Bild-

Zeilung", que comentou o espetáculo com as seguintes palavras:
"A grande apresentação musical, com o ritmo dos mais modernos,
quer dar, através da música e do canto, um novo conteúdo à idéia
de liberdade".

INTERESSE E EXPECTATIVA

Rcpreseniando o grupo, iá bo encontra na Guanabara o Sr.
Esteban Darányi, que manifestou seu contentamento peio apoio
recebido do Dr. João Úrsulo Ribeiro Coutinho, presidente do Banco
Aliança do Rto cie Janeiro S/A c da SOMA — Cia. de Crédito,
Financiamento c Investimentos, firmas que estarão prestigiando esta
temporada.

Tão logo foi anunciada a vinda desse conjunto, criou-se intensa
expectativa, motivada pelo êxito espetacular que em outros países
a apresentação alcançou. E para receber o "Sing Out Deutschland"
numerosas delegações dos principais colégios e universidades com-
parecerão ao Aeroporto Internacional *do Galeão, onde estarão, tam-
bém, o Governador Negrão de Lima e o Embaixador da Alemanha.

O espetáculo de estréia está programado para o dia 29 do
corrente, às 20,45 horas, no Teatro Municipal, quando o sucesso
conquistado na Europa certamente se repetirá. Durante a Semana
Santa, o conjunto estará em Petrópolis, onde está sendo preparada
uma recepção expressiva. (P

ESPETACULAR LIQUIDAÇÃO!
Faquoiros Aço Inox, 101 pçs, est. mad 48.000
Faqueiros Aço Inox, 130 pçs. est'. mad 88.000
-Faqueiros Preta 90. 130 pçs. est. mad 259.000
Faqueiros Eberle. 130 peças Prata -Ç0,
banhados a ouro 18, cstôjo de madeira ¦ -.
Faq. Woiff Prata - 80.130 pçs. est. mad
Jgs. Copos. Cristal Tcheco, 61 pçs
Temos também grando e variadisslmo estoque de CRISTAIS
TCHECOS: Vasos. Centros. Fruteiras, Garrafas para licor, sala-
deiras, Cinzeiros. Garrafas Syphon-tudo em liquidação, apro-
veitel fino acondiciona—enio - entregas a domicilio.

Tratsr com Da. Conceição pelo tslefcne. 57-8496

398.000
465.000
185.000
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dois por andar, lado da sombra

Saía, 3 quartos, cozinha, dois
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Tudo em 12 meses sem furos
Você só paga 11 porque ganha importante
grátis a entrada
E no preço global você também
sai ganhando

Peça ao vendedor que o atendeu o seu cheque
correspondente à entrada da sua compra. Depois.
apresente o cheque à Caixa. Êle vale dinheiro mesmo.

A mulher compra sozinha pelo Crédito Feminino
O homem basta trabalhar para comprar
Entrega, imediata das mercadorias
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moreira VENDE POR MENOS
Centro : Almirante Barroso, 6 - Luiz de Camões, 22 - Marechal Floriano, 136 - Tiradentes, 9 - Senador Dantas, 57 -
Sete da Setembro, 88 O Copacabana: N. S. de Copacabana, 1066 D Catete: Catete, 234 D Tijuca: S. Pefia.
17 O Méier: Carolina Méier. 8 D Madureira: Maria Freitas, 42 D Pilares: Suburbana, 6636 D Campo
Grande: Cel. Agostinho, 135 O Niterói: José Clemente. 76- S. Pedro, 19 D Caxias: Nilo Pecanha, 261 D
Nova Iguaçu: Travessa Rosind» Martins, 57/63
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Coluna do Caslelío

Programa mínimo
da "'frente ampla'5

Brasília (Sucursal) — Passado o clima
de posse, a frenle ampla deverá divulgar até
o dia 10 de abril seu. manifesto-prógrama,
cuja redação final depende apenas de peque-
nos ajustamentos. O documento faz uma
análise da situação nacional, define os obje-.
tivos nacionais da frente e fixa o programa
mínimo de ação.

Apesar do sigilo com que é guardado o
texto, sabe-se que o programa mínimo pro-
posto é:

1) Anistia geral, repudiada a tese da
revisão dos processos ãe. cassação, que impor-
taria no reconhecimento da legitimidade dos
Atos revolucionários;

2) Elaboração de uma Constituição de-
mocrática, que restabeleça a Federação, a
harmonia e independência dos Podêres^, o su-
frágio universal, a pluralidade partidária e
assegure o direito ãe greve, repudiada a tese
ãa revisão constitucional, que importaria em
legitimar o processo de reforma realizado re-
centemente pelo Governo revolucionário;

3) Restabelecimento ãas eleições dire-
tas para Presidente e Vice-Presidente da Re-
pública.

Os redatores ão documento englobam
como processo âe radicalização ãa política
brasileira todos- os acontecimentos ocorridos
entre a renúncia do Sr. Jânio Quadros e o
movimento ãe março ãe 1964. Essa radicali-
zação apresentou como conseqüência, segun-
do o diagnóstico oficial ãa frente ampla, o
enfraquecimento da soberania nacional, a pa-
ralísação do desenvolvimento econômico, a
sustação do processo de incorporação das mas-
sas populares à vida política, a ascensão do
Poder militar e a redução das liberdades pú-
blicas.

Quanto aos objetivos nacionais ão movi-
mento liderado pelo Sr. Carlos Lacerda, estão
classificados em cinco itens:

1) Restauração e aperfeiçoamento áo
sistema democrático de Governo e da repre-
sentação popular, afirmanâo-se o primaão âo
Poder civil;

2) Política econômico-financeira e ãe
planejamento que se baseie não na expecta-
tiva da ajuda externa, mas na conquista e
ampliação ão mercado interno;

3) Política externa que desvincule o
Brasil ãe bloco político-militar mundial;

4) Reforma âas estruturas sociais e eco-
nòmicas visanão alcançar maior proãutiviãa-de, justiça social e consolidação da soberania
nacional no plano econômico;

5) Eãucação que ofereça uma síntese
âas iraãições cristãs e humanistas, com ên-
fase na revolução tecnológica.

Os ãiversos itens âo manifesto estão su-
jeitos ainda a revisão, desde que não cessa-
ram as consultas entre os interessados. No es-
sencial, porém, têm-se entendido os líderes
em torno ãos pontos acima especificaâos.
Jânio e a "frente ampla"

O Sr. Pedroso Horta nega a possibiliãa-áe ãe ingresso do Sr. Jânio Quadros na fren-
te ampla, reafirmando a fidelidade ão seu
grupo ao MDB. O Sr. Hermano Alves, que è
ão MDB e ãa frente ampla, está informaão
de -que o Si: Jânio Quadros se encontrará,
apesar do que diz o Sr. Pedroso Horta, com o
Sr. Carlos Lacerda, pois já se encontrou prè-viamente com o Sr. Renato Archer.

Não vê o Sr. Hermano Alves qualquerconflito entre frente ampla e MDB. E diz:— O MDB é o Partião áe oposição ao Go-
vêrno. A frente ampla é o movimento de
oposição ao regime.
Governo examinará Lei de Segurança

Porta-voz governamental informa quenão há ainda ponto-de-vista assentado sobre
o problema da Lei ãe Segurança Nacional.
Acredita, no entanto, que, do debate que ocor-rerá em seguida à Semana Santa,- possa re-sultar como orientação o consentimento ofi-ciai para uma reforma ãa lei, desde que nãoé provável que adira o Marechal Costa e Sil-va à tese da revogação pura e simples ão âe-creto-lei ão Governo anterior.

O MDB continuará, no entanto, a se ba-ter pela revogação, embora se preparanão
para a revisão.
O que Pedro quer

O projeto âe reforma áo Regimento Co-mum âo Congresso, através âo qual se solu-cionará o problema da Presiâência, deverádispor que, quando se reunirem conjuntamen-
te Câmara e Senado, sob a direção âa Mesadeste, o Presidente do Congresso, ou seja oyice-Presiâente ãa República presidirá 

'as
reuniões.

O Sr. Peãro Aleixo não contesta a atri-ouição do Presidente do Senado de convocaras reuniões, âe promulgar leis não sanciona-das pelo Chefe do Governo etc, mas apenas ade presidir as sessões ão Congresso NacionalTendo o Congresso um Presidente, o naturale .que êle presida suas reuniões.
O projeto de reforma regimental deveráser apresentado no primeiro dia útil em se-

guida á Semana Santa pelos lideres do Go-vêrno, para que a solução seja antes da pri-meira reunião do Congresso para apreciarveto, dia 7 de abril. O Senador Auro de Mou-ra Andrade talvez tenha igualmente a inicia-tiva.
Progressista

O Sr. Osvaldo Lima Filho, da ala ovosi-cronista ão MDB, identificou um tom pro-gressista em três discursos áe posse, ãos Mi-mstros Delfim Neto, Hélio Beltrão e JarbasPassarinho. Está na expectativa áe que essas
palavras corresponãam a um esforço efetivono mesmo sentido.
Fica o Presidente e vão-se
os Ministros

Ontem, somente um Ministro de Estadocontinuava em Brasília, o Sr. Costa Cavai-canti, das Minas e Energia.
No Congresso, continuava a postos econtinuará assi7ii no correr da Semana San-ta o Lider Ernani Sátiro.

Carlos Castello Branco

Processo dc
Stangl será
acelerado

Brasília iSucursal) — O pio-
cesso criminal do nazista Vn.iv/.
Paul Stangl. cuja extradição
será oficialmente pedida peia
Polônia e pela Áustria, terá
seu andamento intensificado a
pariir da próxima terça-feira,
a fim de poder ser remetido
em tempo útil ao Supremo Tri-
bunal Federal, segundo infor-
mou o Departamento de Poli-
cia Federal.

Somente após assumir, ter-
ça-feira, a chefia do Departa-
mento de Policia Federal, em
cerimonia no salão nobre do
Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico, é que o
Coronel Florismar Campeio di-¦ rá se ainda será possível — e
neste caso quando — n anun-
ciada entrevista da imprensa
com Stangl.

Lauro Crus
acidentado
em Brasília

Brasi Ha (Sucursal) — O
Deputado Lauro Cruz (ARENA-
SP) está internacio no Hospi-
tal Distrital de Brasilia, com
uma pequena fratura na ciaví-
cuia esquerda, vitima de um
acidente de automóvel ocorri-
do na tarde cie sexta-feira, na
rodovia Belo Horizonte—Bra-
silia.

Viajando cm sua companhia.
o Deputado Paulo Freire
(ARENA-MG) nada .sofreu e
já. íoi para casa. depois do
examinado pelos médicos. Tão
logo teve conhecimento do de-
sastre, a Câmara Federal en-
viou para o local uma ambu-
lància, que retornou a Brasi-
lia às primeiras horas da ma-
drugada de ontem, trazendo os
dois parlamentares.

CONFERÊNCIA

O desastre ocorreu a 100 qui-
lônielros dc Brasilia, quando
os dois deputados sc dirigiam
para Belo Horizonte, onde o
Sr. Lauro Cruz, a convite do
Deputado Paulo Freire, iria
pronunciar uma conferência
na Escola de Enfermagem da
Capital mineira.

ENA carioca diz que era
atribuição sua indicar ou
náo Flexa para presidi-la

A propósito da indicação do Sl*. Flexa Ribeiro para aPresidência da ARENA carioca, na vaga do Sr. Ad.uioLúcio Cardoso, a Comissão Diretora do Partido governistaesclareceu que as vagas ocorridas nas comissões diretorassão por ela mesma preenchidas, indicando, pelo método
que preferir, candidatos parlamentares ou não.

Adianta a Comissão Diretora da ARENA que o Ato
Complementar n.° 29, no parágrafo único do Art. 1°, reza
que "as vagas que ocorrerem nas comissões diretoras, ounos gabinetes executivos, serão preenchidas por indicação
cia respectiva comissão diretora", concluindo que a indi-
cação do Sr. Flexa Ribeiro é o exercício de uma sua
atribuição.
SER OU NÃO

Adianta a ARENA ;arioca
que o documento constitutivo
da ARENA nacional declara
expressamente que aquele Par-
tido será dirigido, "em cada
Estacio ou Território, por uma
Comissão Diretora cujos mem-
bros poderão ser ou nâo parla-
mentures".

Destaca ainda que o mesmo
documento estatui que as Co-
missões Diretoras Regionais"indicarão, pelo processo, que
preferirem, dentre seus mem-
bros, um presidente, três vice-
presidentes, um secretái-io-ge-
ral e um tesoureiro e, bem
assim, facultativamente, até
cinco vogais, que formarão o
Gabinete Executivo Regional.

Ressalta também que são
atribuições das Comissões Di-

moras Regionais: dirigir a
Organização no âmbito rsgiu-
nal, requerer o registro, de cie-
legados perante a Ju..i,a
Eleitoral, representar a Orga-
nização no âmbito regional,
tanto na Justiça Eleitoral co-
mo fora dela.

Alegam os membros da Co-
missão Diretora que somente
fizeram, ao indicar o Sr. Fie-
xa Ribeiro para a presidência
da ARENA carioca, exercer
atribuições e cumprir o seu dc-
ver á partir do momento em
que ocorreu a vaga do Sr.
Adauto Cardoso — explicando
todavia que ao Gabinete Exe-
cutivo e á Mesa do Partido é
que "não cabe embaraçar nem
criar dificuldades para que a
Comissão exerça atribuições
de que não pode abdicar".

Polícia de Minas comunica
a Israel que não aceita
comando vindo do Exército

Belo Horizonte (Sucursal) _ A oficialidade da Po-lícia Militar comunicou ao Governador Israel Pinheiro
que nao aceita o decreto do Marechal Castelo Branco,feito no final do seu Governo, limitando as atribuiçõesdas policias militares e estabelecendo que seus coman-dos sejam exercidos por oficiais do Exército.

Embora mantendo um completo silêncio a respeito doassunto, por considerá-lo "muito delicado" o comandoda Policia Militar decidiu estudar o assunto'antes de to-
mar uma posição oficial, mas já se sabe que não aceitaráos termos do decreto e vai lutar, em conseqüência, pelasua modificação.
REVOGAÇÃO

Os oficiais da Polícia MilU
tnr de Minas querem que o Go-
vernador Israel Pinheiro atua
no sentido da revogação do de-

creto, pois acham que a corpo-
ração tom uma tradição de lu-
ta_, sendo considerada uma daa
mais perfeitas de todo o País, e
essa tradição não pode ser que-
brada drasticamente.

Política
perde Juraci
de novo

Salvador (Correspondente) —
Recebido no aeroporto por de-
z.nas rie correligionários, in-
clusive o Governador Lomanto
Júnior, o ex-Chíuicelcr Juraci
Magalhães chegou ontem a es-
ta Capital, anunciando seu "ío-
tal afastamento" dos proble-
mns politicos.

Antes de seguir para a Iiha
de Itaparicfi. na Bahia de To-
rios os Santos, onde descansará
duns semanas, o Sr. Juraci
Magalhães, cm rápida entre-
vista, informou que estará au-
sente no dia 7 de abril dn.s so-
lenidades de posse do Governa-
dor Luís Viana Filho e do Vi-
ca-Governador Jutaí Maga-
lhães, seu filho.

Passarinho
fas promessa
a interinos

O Ministro do Trabalho, Co-
ronel Jarbas Passarinho, rece-
beu ontem, cm sua primeira
audiência pública, cerca de
1 000 interinos do Ministério
que lhe íoram entregar um
memorial de apelo para que
sejam revogadas as portarias
de exoneração assinadas pelo
ex-Presidente do Instituto Na-
cional de Previdência So_ial.

Satisfeita com a recepção
do Ministro do Trabalho, que
prometeu estudar o assunto
com a maior boa vontade, a
Comissão Nacional de Defesa
do Interino convocou unia as-
sembléia-Geral. logo após a
audiência para discutir uma
tomada de decisão em face doa
novos fatos decorrentes do en-
contro.

A Assembléia resolveu reco-
mendar aos interinos que com-
pareçam segunda-feira ao tra-
balho, a fim de constatar a
possibilidade de ponto e fre-
qüência. Caso isso não seja
possível, deverão assinar o
ponto na sede da Comissão, na
Rua Alcindo Guanabara, 20,
10." andar, como demonstração
de seu propósito de trabalhar
c resguardar os seus direitos.

.go do Ar é moderno c
não merece ser revisto,
diz um dos seus autores

O jurista J. M. Othon Sidou, um dos autores donovo Código Brasileiro do Ar. afirmou que êste não me-
rece a revisão que se anuncia para o.s 

'atos 
legislativos

ciu ex-Presidente Castelo Branco, porque "longe de sei-
uma lei feita às pressas, é produto dc meditada elabo-
ração por uma equipe de juristas c baseado em longa
experiência calcada no.s progressos técnicos da acrona-
vegação".

O Código Brasileiro do Ar, que substituiu o de junho
de 1038, foi instiiuido pelo Decreto-Lei n.° 32, de 18 de
novembro do nno passado, assinado com base no Ato
Institucional n.° 2. tnl como foi elaborado por um grupo
de trabalho especializado.

_ MODERNO

O jurista Oton Sidou. Pro-
fessor da Faculdade de Direi-
to de Belo Horizonte e antigo
Secretário do Instituto dos Ad-
vogados Brasileiros acresceu-
tou que em 1ÜG3. depois de
um trabalho que consumiu
mais de uma centena de reu-
niões, a Sociedade Brasileira
de Direito Aeronáutico e do
Espaço concluiu a elaboração
de um anteprojeto encaminha-
do ao Ministro da Aeronáuti-
ca, o qual o submeteu ao es-
tudo de um grupo de trabalho
do próprio Ministério, que in-
traduziu profundas modifica-
ções, acabando por apresentar
um projeto novo.

Com o advento da Revo-
lução, o Brigadeiro Nelson La-
vanère Vanderlei, então Minis-
tro, resolveu solucionar de vez
a revisão rio Código do Ar e
compôs outro grupo de traba-
lho, encarregado de proceder
a uma revisão geral nos pro-
jetos existentes, além dos ci-
tados, um apresentado à Cá-
mara por iniciativa pessoal de
um deputado, e que náo teve
tramitação. Êsse grupo, que
trabalhou áfanosamente em
Brasilia durante três dias, cra
constituído por quatro oficiais
da Aeronáutica e por mim.
Entre outros, integrava-o o
Coronel José Maia e o Capitão
Adir de Albuquerque Melo.

Em novembro do ano pas-
sado, o Marechal Castelo Bran-
co, válido dos podêres que aca-
bara de concentrar ante o re-
cesso do Congresso, instituiu
o Código, tal como íoi elabo-
rado pelo Grupo de Brasilia.

Enquanto se venciam os
120 dias para sua vigência,
que hoje se completam, o Che-
fe do Governo editou o Deere-

io-Lei n.° 23-1, de 28 de feve-
retro último, procedendo a a!-
teração no texto publicado. Es-
ses alterações atingiram 20 av-
tigos e em sua maioria são su-
perficiais, incontestãvelmenta
para aperfeiçoá-lo. Outras al-
terações, em pequeno número,
modificam certos institutos.

O novo Código — acresecn-
tou o Professor óton Sidou --
inovou quando se fêz mister'
inovar, sem pretensão outra
que a de modernizar e aperfei-
coar velhos institutos, em bus-
ca das modernas tendências do
Direito, e sempre com _> pro-
pósito de conciliar os interesse..
do explorador on transportado!:
por via aérea com os da.s por-
tes que sc utilizam dos servi-
ços ou que, alheios aos me,;-
mos, possam ser por eles lesa-
dos em casos de acidente.

Rockefeller
vê no Brasil
bom negócio

O Sr. Rockefeller condenou
ontem, ao regressar a Nova Ior-
que em companhia dos direto-
rea do Chase Manhattan Bank,
a redução dos investimentos nos
países latino-americanos, prin-
cipalmcnte no Brasil, pois ela,
na sua opinião, "seria profun-
damenle prejudicial aos Esta-
dos Unidos".

e ja era vantagem
hambordcomprar o

(o carro de classe
internacional de menor
custo)
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v TABELA NORMAL
Preço..;. :;., NOS_,,? -.2.192.00
.Juros...';. \. IMO $ 2.400.00
Total ;,._;..; N0?-$ 14.592,00

Entrada...., -: NCrS 4.992,00
12 pagamentos tie v-\ "

NCr$, 800,00 NCrS 9:600.00
Total NCr$ 14.592,00
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ine agora que V. não
ais juros.

BANCO SANTA
CRUZ, S.A.

Assembléia Gerai
Extraordinária

Ficam convocados os se-
nhores acionistas a se reu-
nirem em Assembléia Geral
Extraordinária, às 17 horas,
do dia 28 de março corren-
te, em sua sede social à Rua
da Conceição n.° 17, nesta
cidade, a fim de apreciar o
laudo de avaliação, apresen-
tado pelos peritos nomeados
pela Assembléia Geral Ex-
traordinária do Banco Mer-
cantil de Minas Gerais S.A.,
realizada em 21 de novem*
bro de 1966, assim como os
atos praticados pela Assem-
bléia do mesmo Banco, con-
c e r n e n les à incorporação
deste Banco, por aquele, de
acordo com o que dispõe o
§ 3.° do art. 152, do decre-
to lei n.° 2 627, de 1940.

Rio de Janeiro, 16
de março de 1967.

Sandoval de Morai*
fl»

CONVÊNIO SIMCA
Preço NCrS 12.192,00
Juros NADA
Total .NCr.*; 12.192,00

Entrada NCrS 4,992,00
12 pagamentos de
NCrS 600.00 NCrS 7.200,00
Total NCr$ 12.192.00

No Convênio dos Revendedores Simca, V. compra o novo Cham-
bord 67 em 12 prestações, pelo preço à vista, sem juros ou acres-
cimos de espécie alguma. Faça as contas: V. verificará que sai
ganhando NCr$ 2.400,00 em relação à tabela normal. E o
Chambord 67 já é o carro de classe internacional de menor custo.
Em sua categoria, nenhum outro o iguala em potência, beleza,
conforto e atualização. Como todos os carros da linha Simca 67,
o Chambord também apresenta grandes melhoramentos mecãni-

cos. Eis alguns deles: embreagem de comando hidráulico, freios
de ação instantânea,' alternador de voltagem de 34 ampères.

Seu carro usado vale mais como entrada:
SIMCA • 1963

NCr$ 3.800

1964 1965

NCr $ 5.000 I NCr* 5.800
fsuamos lambem o melhor preço _a praça por qualquer outra marca.

IMPORTANTE: SE QUISER, FAÇA V. MESMO SEU PLANO DE PAGAMENTO.'

O CONVÊNIO SIMCA é uma realização dos revendedores

CINAVE
Rua Vol, da Pátria, 323 - Tel. 46-2525

RED!
Rua Bento Lisboa, 116 -> Tel. .25-8651

MERCREAL
Rua Barão da Torre, 188-A -Tel, 27-2650

BRAMOCAR
Rua São Luiz Gonzaga, 2.286 - Tel, 48-7154

SIMCAR
Av. Atlântica, 3092 tel. 57-8050
R. Alm. Cochrane, 173 tel. 34-1277

INSTITUTO DO
AÇÜCAR E DO

ÁLCOOL
EXPORTAÇÃO
DE AÇÚCAR

AVISO N.° 14/67
O Instituto do Açúcar e

do Álcool comunica que
colocará à venda em con-
corrência pública, a reali-
zar-se no dia 20 de mar-
ço do corrente ano, às 15
horas, na sua Divisão de
Exportação, à Praça 15 de
Novembro, 42, 4." andar,
o lote único de 10.000
(dez mil) t.m. de açúcar
demerara, com margem
operacional de 5% para o
mercado preferencial nor-
te-americano, por conta
da cota deferida ao Brasil
para o segundo trimestre
do ano calendário de
1967, nos termos das Re-
soluções números 1662/
62 e1746/63,devendo o
respectivo lote ser embar-
cadç em carregamento
único pelos portos de Ma-
ceio e/ou Recife, durante
o mês de maio, improrro-
gàvelmente.

Rio de Janeiro, 17
de março de 1967.

a) Orlando Flávio de Faria
Diretor da D. Ex. (P

AGÊNCIA. CO
JORNAL DO BRASILna.

TARA ANÚNCIOS CLASSIFICADOS I
I ASSINATURAS • I

RUA PUNIO CE OLIVEIRA / _!¦_
DAS E..-0 AS 17.20 HORAS
£A5AC_S; DAS 3_*_ II HORAÍ.
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Segundo escalão iá tem
Jornal do Brasil, domingo, 19-3-67, l.o cad. — 5

SECRETARIA DE IMPRENSA

II e r á c 1 i o, a
imprensa livre

BANCO DO BRASIL

Nestor JosL mais um
bacharel nas finanças

Basta dizer que Heráclio Sa-
les promoveu, em 1952, um boi-
cote dos jornalistas cia Câmara
Federal, porque o Presidente
Nereu Ramos queria, censurar
as noticias. Isto teria poucaimportância hoje se Heráclio
não fosse o Secretário de Im-
prensa do Governo Costa c
Silva.

Filho de mestre-nrtesão-sa-
pateiro da- Bahia, escultor, fo-
tógrafo, aprendiz de artesão,
crítico literário, escritor, músl-
co e quase seminarista, foi en-
trcíanto o jornalismo que Hera-
clio escolheu como profissão,
mais por amor á verdade que
por vocação. O seu lema: "Tô-
rias as notícias devem ser pu-
blicadas, exceto algumas de in-
terésse da segurança nacional".

O JORNALISTA

Heráclio nasceu cm Santo
Amaro da Purificação, em 1921.
Cidade barroca, que ainda hoje
cultiva o gosto pelas coisas re-
ligiosns e antigas, foi lá que
éle aprendeu o ofício de snn-
teiro: com o seu irmão Eiiezer
(também jornalista de O Es-
ladn de S. Paulo), trocava tíe
bom grado cs brinquedos tíe
criança pelas lições do mestre
santeiro Manuel Francisco
Bonfim. Fabricou muitos snn-
tos, que- nindsi hoje são vene-
rodos na Bahia.

O pai — Francisco Gonçal-
ves Sales — era um homem
muito religioso e queria um fi-
lho padre, mas Heráclio não
chegou a entrar para o semi-
nário, embora o pároco da Cl-
dnde visse nele grande voca-
çáo para o sacerdócio.

Foi parn Salvador e, em 1942,
Iniciou a carreira de jornnüs-
ta escrevendo para o Suple-
mento Literário de A Tarde. „
No mesmo ano, velo para o
Rio. Fêz documentários para o
cinema e em 1944 entrou para
A Notícia, jornal dirigido por
Cândido Campos e que na épo-
ca funcionava como verdadeira
esccln de jornalismo. Pouco
tempo depois foi convidado pe-
lo Correio da Manhã, primeiro,
como cronista parlamentar, e
depois, como chefe do setor po-
liíico. No Correio, Heráclio te-
ve uma das experiências mais
importantes úo sua vida. Cer-
ta noite, um redator, o mnls
austero de todos e que nunca
elogia ninguém, chegou perto
dele e disse:

— Você escreve bem, rapaz.
O redator era Graciliano Ra-

mos, que mais tarde se torna-
ria um dos melhores amigoj
de Heráclio.

Em 1952, transferiu-se pnra
o Diário dc Notícias, fazendo
durante alguns anos, com Odi-
lo Costa, filho, e Vilas-Boas
Correia, a seção Nblas Políti-
cas, que teve considerável in-
fluência nos acontecimentos
que antecedam à queda do se-

gundo Governo de Getulio
Vnrgns.

Mas sua experiência profis-
sionnl mnis importnnte foi rea-
lizada como editor político do
JORNAL DO BRASIL, em
1901, orientando e redigindo n
tradicional coluna Coisas da
Política.

É um dos homens mnis bem
informndos em política brnsi-
Íeira. Como repórter e editor
político do JB, recebin comu-
mente telefonemas dos homens
mnis importantes do Governo.
Mesmo nos momentos dc crise
política, jamais se afobava coin
os boatos. Os colegns de re-
dnção costumam dizer que éle
só acredita nas coisas quando
os tanques estão nns ruas.
Mas o segredo de Heráclio é
que éle sempre sabe exntnmen-
te o que vni acontecer. Pro-
funclo conhecedor de Maquia-
vel, Aristóleles, feegel, Mnrx c
todos os grandes autores po-
líricos, Heráclio gosta de ensl-
nar a todo jornalista a sun
técnica de reportagem:

— O repórter político — diz
êle — deve ser atualizado não
«penas nas notícias políticas,
mas também em íilosofin, li-
terntura e teoria política.
O IRMÃO MAIS VELHO

Em casa, Heráclio é um ho-
mem simples, de espírito re-
ligioso. Não que seja católico
ou budista: trata-se de um es-
pírito religioso para com a vi-
da; tanto aprecia um passeio
com os sete filhos em seu ve-
lho Dodge 1950 (mais conhe-
ciclo pelos colegas de redação
como o banheira), como uma
tocata de Bnch; cm música,
seu gosto é eclético, mns apu-
rado. Tem preferência pelo

_ canto gregoriano e autores bar-
roços, e é tocador de berim-
bau. Como êle mesmo diz, sen-
te o desejo e a necessidade de
consagrar pnrte cie sua vida a
uma dessns "realidades invisl-
veis", a musica, como se ela
tivesse uma espécie de influén-
cia eletiva sobre a secura rin
politica. Mns grande pnrte. de
suas horas de folga, Heráclio
dedica no trabalho ae elnbora-
ção do Dicionário Crítico da
Literatura Brasileira, que vai
de Anchieta e João Cabral
de Melo Neto. Na literatura
brasileira, os seus autores pre-
feridos são Graciliano Ramos,
Carlos Drumond de Andrade,
Cruz e Sousa e Manuel Ban-
deira. No futebol, sempre tor-
ce pelo Flamengo.

Numa redação de jornal, He-
ráclio jamais se irritou com os
colegas. Todos viam nele a fl-
gura de um irmão mais velho
que sempre estava com a ra-
zão no fim das discussões. Foi
por isso que um velho joma-
lista, dos mais conhecidos, dis-
se certa vez:

— Se eu não tivesse pai, que-
ria ser filho de Heráclio.

Bacharel corno todo mundo,
Nestor Jost íoi mais um bra-
sileiro que tirou o diploma na
Faculdade de Direito (de Pôr-
to Alegrei para tentar a vida
nos cargos públicos ou deixar-
se tentar por eles. Sentiu bra-
sileiramente os dois impulsos:
primeiro foi tentar, indo logo
depois da formatura (1941)
para Cnnguçu, no posto rie dc-
legado de Polícia. Fêz amigos.
Depois, foi tentado: abando-
nou n delega cin pela politica.
Prefeito de Sáo Lourenco (Rio
Grande do Sul), onde apren-
deu n conviver com a política,
a amá-la e desejá-ln: deputado
estadual (3946). transforma-se
no líder do PSP e elege-sc
deputado federal.

Começa outra faceta de sun
vida: ns intensas viagens: de-
gado do Brasil na Conferên-
cia de Consultas sobre Direi-
to Aeronáutico, em Washing-
ton, teve oportunidade de pór
em pratica os ensinamentos da
Faculdade de Direito (1957)
depois Atenas, na Conferência
Interparlnmentar < 1959 >,..

Dividido entre os cargos e
encargos da novn profissão —
n politica — Nestor Jost se
casou. Vieram cinco filhas, e
éle, apesar de ter nascido no
Rio Grande do Sul (na Cidn-
de de Candelária, no dia 10 rie
janeiro rie 1917), gostou tanto
do cearense José cie Alencar
e rio indianismo, que deu às
filhas os nomes de Ibaté. Iara,
Gunírn, Bartira, Guacira.

As pessoas mais ligadas a
Nestor Jost o acham sério de-

BANCO CENTRAL

Rui Le m e.
o matemático

Os amigos costumam dizer
que Rui Aguiar da Silva Leme
é um espirito matemático: eco-
nesnista, engenheiro, cnlctilis-
ta de concreto, professor da
Cadeira n.° 24 cie Administra-
(,'ão da Produção na Faculda-
de de Ciências Econômicas do
Sáo Pnulo, desde 1901 — quan-
do fêz um convênio com o Pon-
to TV norte-americano —, tle
foi também membro do Grupo
de Planejamento rio Governo
Carvalho Pinto e um dos maio-
res conhecedores do chamado
Processo Simplex rie Regressão
Múltipla.

Paulista de 42 anos, homem
caseiro que não gosta de fu-
tebol ou qualquer outro espor-
te, Rui Leme divido o seu tem-
po entre o estudo da economia
politica e a direção do Banco
do Estado de Sáo Paulo. É
casado com dona Maria Alice
Vanzollni e tem cinco filhos.

Rui Leme começou a se pro-
jetar nos meios industriais
paulistas em 1943, quando ga-
nhou o primeiro prêmio do
Instituto de Engenharia com
uma monografia intitulada

BANCO DO NORDESTE

Cálculo do.s Ksforços Solicitai)-
tes na.s A'lg:as Pcrlmctrals de
uma Placa Retangular Carie-
gada Uniformemente. Desde
então, passou a escrever novas
monografias e as mnis impor-
tantos foram: A Relação entre
a Tensão Admissível Corres-
pondeule ao Recalque Unitário
c a Resistência à Penetração
cm Argilss; lim Problema de
Regressão Linear com Dados
Isolados e O Problema da Fi-
xação da Tensão Admissível
das Argilas, a partir da Uesls-
tencia à Penetração.

Rui Leme participa também
rin direção de grandes indús-
trins, como nssessor e cônsul-
tor industrial: Bombril, Dura-
tex, Indústria Mangels, Feigen-
son, Cosipa, Indústrias Villares,
Cerâmica São Caetano, Socie-
dnde Nacional de Calçados, So-
cil, Mecânica Pesada, Copebrás
e outras.

E ainda Professor Cátedra-
tico de Economia Política, Es-
tatistica Aplicada e Organiza-
ções Administrativas da Escola
Politécnica da Universidade de
São Paulo.

SUDENE

Rubens Costa ou o caminho
de Garanhuns a Washington

Enler Bentes Monteiro,
uni General bem militar

Os três filhos saíram no pai,militares e inteligentes. E, de-
pois de ter feito com os irmãos
a carreira normal do Colégio
Militar, Euler Bentes Ribeiro
chegou até o Curso de Esta-
do-Maior do Exército, sem ja-mais pensar em política, da
qual todos três gostam, mas de
longe.

A vida do general é quaseigual a de todos os generais,um pouco mais fechada tal-
vez. Morando em Copncabnnn,
a praia nunca o atrai, nem oteatro, ás vezes o cinema pnraacompanhar sua mulher, Do-na Maria José. De resto, é aVha Militar, onde está serviu-
cio 110 momento, á espera daexoneração parn assumir o nó-vo cargo. E a Vila o faz açor-
dar ás 5 da manha e voltnr delá só à tarde.

No Colégio Militar, semprefoi primeiro aluno, glória querepartia com os outros irmãos.Mas política nunca foi de seu
gosto e se aceitou êste cargo,agora, foi por uma só razão:servir aos amigos.

Amigos, tem vários, apesar detão calado e introspectivo. ül-timamente, está bastante aba-

Indo com a morte de seu filho.
Eram dois, ficou Ivã, que es-
tuda Economia e já lhe deu umneto. Ivã não quer saber de
carreira militar, mas essa tra-
dição militar quebrada não de-
sagrada ao general, por achar
que filho tem direito a seguir
o que quiser.

Quando terminou o curso doEstado-Maior, com distinção,
viajou no Paraguai em comis-
são: foi também a sua únicaviagem ao exterior. Mas via-
jnr. êle ó faz na poltrona, com
o livro na mão, seu passatempofavorito. Lê de tudo, não ten-do predileção por uma escola
literária em particular.

Esporte já praticou, mns
quando rapnz e menino, lá no
subúrbio de Deodoro, onde nns-
ceu. Não freqüenta clube al-
gum, nem sequer o Militar.
Agora, está-se dedicando ex-
clusivamente no preparo de sua
nova carreira, que éle assumi-
rá "com a melhor das inten-
çôes". Mas, pnra cargo políticoo general apresenta uma gran-de desvantagem: é pouco aces-
sivel, detesta publicidade c não
dá entrevista em nenhuma hi-
pótese.

DFSP

A dura linha
de Florimar

O Coronel Florimar Cam-
pelo, nomeado para a Direto-
ria do Departamento Federal
de Segurança Pública, é um
militar do Exército que gozada maior consideração entre
seus camaradas: todos tém
para êle, palavras elogiosas.
Começou a destacar-se duran-
te a Segunda Guerra Mundial,
como membro da Força Ex-
pedicionária Brasileira: trou-
xe dos campos da Itália, porsua atuação, a Cruz de Com-
bate, a Medalha de Campanha,
a Medalha Militar e a Meda-
lha de Guerra.

Revolucionário linha dura,
dos que não escondiam suas
convicções, trabalhava ultima-
mente junto ao Estado-Maior

do I Exército, onde seu desem-
penho tornou-o indicado paracargos de responsabilidade.

Nascido cm setembro 
' 

de1916, o Coronel Florimar Cam-
pelo sentou praça aos 18 anos,sendo promovido a 2.° Tenente
em novembro de 1937. Levou
sete anos para chegar a Ca-
pilão, já então dedicado à ar-ma rie Artilharia. Major em1951, Tenente-coronel ein 1954,
sua última promoção verifi-
cou-se a 25 de agosto de 19G3,
dentro ainda do período jan-
guista.

Entre as condecorações rece-
bidas fora do período da gucr-ra, contam-se a Medalha do
Pacificador e a Ordem do Mé-
rito Militar (2.» classe).

Rubens Costa —- 33 anos de
vida no Nordeste e seis nos
Estados Unidos — foi esco-
lindo para a presidência do
Banco do Nordeste do Brasil
por ser o atual líder do grupo
de economistas do Recife, ou-
trora encabeçado pelo Sr. Cel-
so Furtado, que exerce Influén-
cia decisiva junto aos políticos
c empresários da regia _>.

De contador em Garanhuns
e comerciário no Recife a eco-
nomista em Washington e ago-
ra Presidente do Banco do
Nordeste, Rubens Costa não
perdeu nunca o seu jeito de
sertanejo nem as mesmas qua-
lidades de simplicidade quc o
marcaram sempre: a única col-
sa que realmente perdeu — e
disso se queixa muito — é a
oportunidade de ficar mais
tempo coni a família.

Homem voltado parn a sua
região, que aprendeu a amar
no seu tempo de menino em
Garanhuns. Rubens Costa tem
dedicado toda a sua carreira
ao Nordeste. Começou na sua
cidade como contador e passou
a comerciário quando saiu pura
Recife (subgerente da Nestlé),
mas realizou-se mesmo como
economista, formado pela Uni-
versidade da Bahia, na turma
de que faziam parte também
Vítor Gradim e Rômulo de Al-
meida Filho, ambos do mesmo
grupo que mais tarde iria reu-
nir-se em torno de Celso Fur-
tado (Vítor Gradim é hoje o
representante da Bahia na
SUDENE).

Ainda desse grupo eram
Raul Barbosa (que apoiou a
indicação de Rubens Costa para
o Banco do Nordeste e por
Rubens Costa foi indicado pn-
ra. a CEPAL), Fernando Mota
(ex-PresIdence Adjunto da SU-
DENE), Juarez Farias (Secre-
tário do Desenvolvimento da
Paraíba) e Adeíldo Matos Ri-
beiro (Secretário do Planeja-
mento de Fernsníbuco). O gru-

po todo serviu de base à esco-
lha de Rubens Costa para a
presidência do BNB, onde êle
substituirá no rnês que vem o
Sr. Raul Barbosa, com quem
já trabalhou 110 próprio Banco.
Foi na atual gestão Raul Bar-
bosa que Rubens Cosia chegou
a Diretor do BNB. Outro dado
que pesou: sua atuação de com-
bate ao decreto 157, contri-
bundo para evitai- que 20rí dos
recursos do Nordeste fossem
desviados para o Centro-Sul.

Desde 1954, Rubens Costa —
Rubens Vaz Costa — é do BNB,
levado na condição de eco-
nomista pelo primeiro Presi-
dente do órgão, Sr. Costa
Porto. Lá, com Fernando Mo-
ta (atualmente na Venezuela),
criou o Escritório Técnico do
Nordeste — ETENE — do qual
chegou a ser chefe. Em 1955,
passou â Diretoria do Bnnco e
ganhou uma bóLsa-de-estudos
de seis meses em Washington.
Em 1959, voltou aos Estados
Unidos como economista da
União Pan-Americana, órgão da
OEA. Lá mesmo passou ao
BID, Banco do qual foi Dire-
tor de 1963 a 1906, quando pas-
sou para a SUDENE, por indi-
cação do ex-Miiiistro João
Gonçalves de Sousa.

Casado há 14 anos, com D.
Iva Aires Costa, tem quatro íi-
lhos — Cintia, de 2 anos, Gus-
tavo, de 4, Rubens, de 11, e
Verônica, de 13 — e o que
mais sente é teu que se sepa-
rar dos filhos, pois, apenas re-
integradas ao Brasil, as crian-
ças, até aqui educadas mais nos
Estados Unidos, não devem
imediatamente transferir-se de
colégio, na opinião dos pais.

Outra coisa que êle e Dona
Iva sentem é não poder rece-
ber os amigos para um bom
papo, acompanhado de uísque
com água de coco, como eles
gostavam de fazer nas horas

3S escolhidos
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Fragoso, Ixerói
da biblioteca

mais: não se impressionariam
se a sua história fosse contaria
com livros de literatura e de
Direito; uma das birras de
Nestor é o futebol e por mais
que joguem o Grêmio ou o In-
ternacional não conseguem des-
pertar nele muito entusiasmo.
Por outro lado, tem lido última-
mente tudo o que encontra pe-
lft frente em matéria de Eco-
ncniin e rie Finanças.

Ele se interessa também pc-
Ias aspectos da educação c do
ensino. Quando Vice-Presiden-
te da Câmara dos Deputados,
cie 1959 a 19G0. foi também
membro da. Comissão do Edu-
cação e Cultura. E cemo via-
jante incorrigível. cuida muito
do Turismo. Na I Conferência
Internmerlcana cie Turismo em
Lima (Peru), foi delegado do
Brasil.

Costumes sóbrios, uma cara
de sério, nem no estilo gaúcho,
Nestor Fost vem se dedicando
Ultimamente a assuntos de era-
riitp, o que para êle é fácil, por-
que, nlém cie ter sido Diretor
da Carteira rie Crédito Agrícola
do Banco do Brasil, participou
cm 19G2. em Buenos Aires, de
uma conferência especial de
crédito especializado, cemo De-
legado do Brasil. Quando se li-
ga para seu apartamento no
Rio (57—1298) unm voz res-
ponde sempre:

— Não está: o doutor viaja
prá burro.

O que não deixa de ser ver-
dade.

de descontração. em *ua casa
do Recife.

Ao contrário do General
Caudal da Fonseca, que se dis-
tinguiu por sua ação revolu-
clonária, ou do Coronel Pio-
rimar Campeio, que trouxe um
nome .'feito d.a campanha d-n
Itália, o General Augusto
Fragoso é um h o 111 e 111 de
estudos, que empregou en-
genho e aplicação na sua car-
reira de oficial de Engenharia.

Nascido n 2G de novembro de
1908 é saindo aspirante cm
janeiro de 1929, Augusto Fra-
goso recebeu uma medalha
ainda na juventude: n Meda-
lha Marechal Hermes, conce-
flida a militares que se desta-
cam por sua aplicação «o es-
tudo.

Capitão de Engenharia a 2
ce outubro de 1934, o General
Fragoso especializou seus co-
iihecimentcn na Engineer OI-
íicer Career Course e recebeu

REDE FERROVIÁRIA FEDERAL

Manta, técnico
ãe D o n d i n li o

« Estréia de Bronze do Govêr-
lio norte-americano.

Major em 1942, tenente-co-
. ronei 0111 1944. Fragoso acres-

cen; ou às suas condecorações
í Medalha rio Pacificador e a
Medalha tío Mérito Militar.
2." classe, concedida pelo Go-
vêrno tíe Portugal. Com o pro-
moção « coronel, em 1952,
viriam a Medalha Militar
e a Ordem tío Mérito Mi-
litar. a 25 cie novembro cie
1959, finalmente. Augusto Fra-
goso foi promovido a general-
de-brigada, tornando-se Ofi-
ciai da Ordem do Mérito Ae-
ronáutico e recebendo a Me-
dalha especial cia Junta de
Defesa Interamericana pelas
serviços prestados à organiza-
çáo.

CONSELHO .NACIONAL DO PETRÓLEO

Décio, armas
e m e d a 1 li a s

Ex-Ministro Interino dn
Guerra, no Governo Castelo
Branco — nomeado cm janeiro
dêste anp —, o Marechal Déeio
Pnlmeiro Escobar é gaúcho de
E:nqui, onde nasceu a 9 de abril
de 1902, Fêz o curso primário
no Colégio Altina Bernard, em
Itaqu! mesmo, e o secundário
no Colégio Militar tíe Porto
Alegre, cie 1915 a 1918.

Quando deixou Porto Alegre,
íol pnra ingressar na Escola
Militar do Realengo, no Rio, de
onde saiu Aspirante, em 1922,
seguindo o mesmo caminho dos
companheiros de turma: 2.°-
tenente cm 1922,1."-tenente em
1923, capitão em 1925. major
em 1936, tenente-coronel em
1940. coronel em 1944, general-
de-brigada em 1952, general-

rie-divisão em 1958 e general-
tie exeérclto em 10(53.

O Mnrcchnl possui 12 conde-
corações, entre ns quais ns me-
dnlhas de Grande Oficialnto e
tín Ordem do Mérito dn Repú-
blica italiana, e ocupou altos
postos do Exército: foi adido-
militar no Peru, professor de
História do Curso de Prepara-
ção da Escola de Estado-Maior
do Exército, diretor-geral do
Material Bélico, oficial de Ga-
binetc de dois ministros da
Guera — Dutra e Góis Mon-
teiro — e chefe do Estado-
Maior do Exército, além de de-
sempenhar várias missões para
o Governo brasileiro, como a
de 1949, quando participou da
comissão militar de observação
na fronteira Nicnrágua-Costa
Rica.

Treze de fevereiro tie 1915
não é apenas a data de nasci-
mento do Coronel do Exército
Antônio Adolfo Manta: marca
também o inicio de uma car-
reira militar, já que nasceu
dentro rio Forte do Brlm (Re-
cifei, onde servia o pai, Cn-
pitâo do Exército, O Coronel
Adolfo, um pernambucano com
forte sotaque gaúcho, gosta de
falar sobre isso, mas se orgn-
lha ainda das qualidades datécnico de futebol que o leva-
ram. muito icuipo depois, a es-
calar o Dondinho — pai cio
Pele — para centro-avante do
time cie futebol de Lorena.

Porte da infância do novo
Superintendente cia Rede Fer-

. roviária Federal foi vivida em
Jardim cio Seridó, interior do
Rio Grande do Norte, paraon-ric mudou-se a família poucotempo depois do nascimento de
Antônio Adolfo. Aos 12 anos,
já com o curso primário com-
pleto. foi para o Rio Grande
do Sul — sua mãe é gaúchade São Gabriel -- e entrou
parn o Colégio Militar em 1932.
A carreira foi rápida: saiu a.s-
pirante cia Escola Militar em
1934, 2.°-Tenente em 1937. Ce-
pitão em 1942. Major em 1951,
Tenente-Coronel por mereci-
mcnlo em lí>55 e Coronel eni
1961. Pertence á arma de In-
fancaria e tirou cursos na Es-
coin dc Aperfeiçoamento rie
Oficiais curso de E?_ado-Maior
e curso Técnico para Oficiais
dn.s Armas, dn Escola, de Mate-
rial Bélico. Também perten-ceu ã Força Expedicionária
Brasileira e íol ajudante do
Presidente Costa e Silva na
Escola Motomecanizada da Vi-
la Militar.

Em 1961, o Coronel Adolfo
Manta foi nomeado, por Jânio
Quadros, Superintendente do
Plano de Valorização da Fron-
teira Sudoeste, mas demitiu-su
do cargo em agosto, após a re-

núncia rio Presidente. Depot»
rie ter atuado no Estado comoelemento de ligação do movi-
mento revolucionário cie 1964
nssuiiiiu o cargo rie Superin-
tendente ria Viação Férrea doRio Grande do Sul, cargo quedeixou agora, para assumir aSuperintendência da RédcFerroviária. Federal. Na suaadministração, exigiu planeio-mento em todos os setores, de-
terminou a construção de vari-
antes, o fechamento de ramais
antieconômicos e ampliou o
serviço assistencial para os
funcionários. Para diminuir o
déficit, proibiu admissões: 3 600
vagas, por morte ou aposenta-
doria, deixaram de ser preen-
chidas.

O Coronel Adolfo Manta é
casado com uma gaúcha, tem.
três filhos e nas horas de íol-
gn, quando não está brincando
com o neto André Luís, de
quatro anos, gosta de ocupar o
tempo com o esporte. Quando
serviu em Lorena, foi técnico
cio (ime local — que disputava
o campeonato paulista cin Zo-
na Norte — e há pouco tempo
formou com tanto cuidado
uma. equipe dc volibol pnra o
Grêmio Náutico quo ela nca-
bou tornando-se campeã bra-
sileira.

Promete levnr para a Rede
Ferroviária Federal o mesmo
lema que, na sua opinião, foi
a. causa do sucesso na Viação
Férrea do Rio Grande do Sul:
"Só dá certo na vida o que é
simples". Espera melhorar os
serviços da Rede "e reduzir
ninda mais o déficit".

Mais biografias na pag.
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550 quilômetros de novos cabos ampliam
arêde telefônica do Rio

Novos duíos subterrâneos, numa extensão total de maisde 380 quilômetros, estão sendo construídos, enquanto
novos cabos de assinantes, numa extensão lotai de 550— a maioria contendo em seu inierior um conjunto de3.600 fios — estão- sendo instalados no subsolo de quasetodos os bairros da cidade. Simultaneamente, a CTB estainstalando mais 250 quilômetros de novos cabos-tronsos
Tudo isto, apenas uma parte do Plano de Expansão daCTB, integra o .grande esforço que vem sendo realizado
para eliminar, no mais curto espaço de tempo, o déficitde telefones e o problema da sobrecarga do serviço te-lefcnico que serve o Rio há mais de meio século.
Da expansão da rede externa subterrânea depende a expan-sao do serviço telefônico, a interligação das novas estações

ao sistema existente, e a. instalação progressiva, no decoírer
dos próximos 39 meses, dos 150.6o0 novos terminais da 1.»
fase do Plano de Expansão, através da Participação Popular.
Estas obras, qus mobilizam um enorme--
volume de mão de obra e recursos fl-"
nanceiros, determinarão o fim da sobre-
carga que congestiona o serviço ieleíóni-
co carioca, causando transtornos para a
população que tanto depende deste im-
portante serviço público.
Isto interessa também a você, quc já tem-
telefone, pois tornará mais fáceis e mais
rápidas suas ligações, aumentando a ca-
pacidads decomunicação de seu aparelho.
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PLANO DE
EXPANSÃO
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COMPANHIA TELEFÔNICA BRASILEIRA— procurando servir semore melhor ÊB
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Carta
do
leitor
0 poder «Ia FRELIMO

O Conselheiro de lmpren-
sa ria Embaixada de Portu-
gal. St. Domingos Mascare-
nhas, envia a seguinte carta:

"Apresentando cordiais
saudações, venho mais uma
vez solicitar de V. Ex." o
obséquio da publicação dos
seguintes comentários que
me sâo suscitados pela lei-
tura da crônica do redactor
da UPI, Sr. Peter S. Fran-
klin, publicado pelo JORNAL
DO BRASIL no dia 3 do cor-
rente mês sob o título de
Guerrilha em Moçambique
segue tática de vietcong.

O artigo em questão liml-
ta-se a transcrever afirma-
ções do Sr. Edward Mond-
lane, Chefe da chamada
Frente de Libertação de Mo-
cambique. Não passa, por-
tanto, de mais uma peça de
propaganda anti-portuguesa
— se _e_i que, num esforço
ds objectividade digno de
nota, o autor não deixe rie
registar que os portugueses
se declaram "muito bem su-
cedidos" na tarefa de con-
ter o movimento terrorista
da FRELIMO.

As declarações do Sr. E.
Mondlane confirmam, por
vezes, afirmações freqüente-
mente formuladas pelas aü-
toridades portuguesas — o,
que não posso deixar de re-
gistar com satisfação. Por
exemplo: que a Tansãnia
constitui um "santuário"
para a FRELIMO, forneceu-
do-lhe a sua base de opera-
ções — contra todas as re-
gras do direito e da convi-
vencia internacionais e con-
tra as disposições da Carta
da ONU. E ainda que a
FRELIMO recebe armas da
U.R.S.S. e da China conti-
nental.'Vem a propósito salientar
que o Governo soviético —
segundo informações recen-
tes _ continua a dispensar ã
FRELIMO considerável au-
sílio. As autoridades por-
tuguesas estão Informadas
de que são esperados bre-
vemente na Tansãnia ele-
mentos daquele movimento
que acabaram um curso de
treino de guerrilhas na
União Soviética.

Aliás, o Sr. Mondlane é
freqüentador assíduo da
Embaixada s o v i é t i c a em
Dar-es-Salaam.

Mas certas afirmações do
Sr. Mondlane não podem
passar sem o mais formal
desmentido. Antes de mais
a de que a FRELIMO "já
exerce governo sobre um
terço de toda Moçambique"
(slc). São também inteira-
mente fantasistas as afir-
mações de que a FRELIMO
"já constituiu uma adminis-
tração severa e disposta",
d-a quo um milhão de afrl-
canos é actualmente depen-
dente da "força política e
militar da FRELIMO", e de
que a OTAN treina e equipa
os soldados portugueses.

De resto, o próprio Sr.
Mondlane destroi o qu_
afirma, com gritantes con-
tradições: se ef.ctivamento
a FRELIMO exercesse go-
verno sobre um terço de Mo-
cambique, se já tivesse
constituído uma adminis-
tração segura, se a sua íor-
ça política e militar regesse
já um •milhão de moçambi-
canos, porventuja necessi-
taria do "santuário" da Tan-
sânia? Ê evidente que não.

Mas há mais: o Sr. Mon-
dlane, quando descreve as
condições -em que os seus
guerrilheiros entram em
território moçambicano, e
neie se movimentam, des-
mente por forma nítida as
suas afirmações anteriores.

Observarei ainda que o
caracter fantasioso das de-
clarações do chefe da FRE-

'LIMO é diariamente com-
provado não só pelos habl-
tantes de Moçambique mas
também por quantos estran-
geiros visitam aquela pro-
víncia portuguesa, mòrmen-
te jornalistas dos quatro
cantos do mundo. Acentua-
rei que — ao contrário dos
guerrilheiros... — quer os
habitantes quer os visitantes
se movimentam em territo-
rio moçambicano normal-
mente; apenas numa faixa
junto à fronteira norte (com
a Tansãnia) há restrições,
impostas pelas incursões
terroristas dos homens da
FRELIMO."

JORNAL DO Coisas da política
tmmmmmmmmmm

TMretor-Fresldent!*:
C. rercira Carneiro

Rio, 19 _ 20 de março de 1067
Diretor:

SI. F. do Nascimento Brito

A antimeta do Governa
Eclltor-Cheí»:
Alberto Dim*- ~ -)•)é: "Eles não voltarão

Proletariado Atômico
O Presidente Costn c Silva deveria confirmar

e ampliar uma posição de política externa do
Brasil assumida pelo ex-Presidente Castelo Bran-
co: a da recusa de assinarmos qualquer tratado
dc desnuelearização quc nos impeça de utilizar as
explosões atômicas para fins pacíficos. Não deve-
mos nos atar, por nossas próprias mãos, ao grupo
que alguém chamou de "proletariado atômico"
mundial. No México como em Genebra lemos dito
e repetido que aceitamos a América Latina como
zona desnuelearizada desde que não soframos

qualquer limitação eni nossa própria pesquisa
para fins pacíficos. O Embaixador Vasco Leitão
da Cunha confirmou a posição brasileira em
Washington e o Embaixador Azeredo da Silveira
cm Genebra. Um país pode ser, ainda, "proletário"

por força das circunstâncias. Mas nenhum país
tem o direito de sc condenar "proletário" para
sempre.

Em Genebra, aliás, o Brasil tem aliados que
são países desenvolvidos, mas ainda não-nuclea-
res, como a Itália, cujo representante declarou
há dias: "Seria inadmissível quc um tratado dc
não-proliferacão — mediante restrições de ordem
técnica ou através do recurso a controles discri-
minaiórios — pudesse retardar ou entravar o pro-
srresso científico, tecnológico e social dos países
militarmente não-nucleares. Todos os países de-
vem permanecer livres de desenvolver seu equipa»
mento industrial, mercê da aplicação de todas as
formas tle energia atômica". E eis aqui alguns dos

princípios fundamentais que a Delegação do Brasil
tem seguido em Genebra: "Não há, no momento
presente, diferença entre a tecnologia nuclear de
guerra c a tecnologia nuclear de paz. O desenvol-
vimento da pesquisa científica no campo da ener-

gia nuclear inclui, inevitàvclmeute, cm determi-
nado estágio, o uso dc explosões: vedar o acesso
a explosões eqüivaleria a impedir o desenvolvi-
mento do.s usos pacíficos da energia nuclear. Proi-
bir as explosões nucleares não seria um meio
totalmente eficaz de impedir a proliferação das
armas nucleares, quc, no aluai nível da tecnolo-
gia, podem ser fabricadas sem recurso a explosões
atômicas. Por outro lado, as explosões nucleares
pacíficas podem constituir a solução para muitos
dos sérios problemas com que os países latino-
americanos se defrontam no campo econômico".

Uma posição correta e livre, que deve ser
mantida. Se toda a América Latina cerrar fileiras
em torno dela essa posição bcm poderá constituir
o primeiro passo dc uma integração da América
Latina que tentaremos esboçar cm editorial de
terça-feira. Achamos mesmo quc, para que ela
constitua um primeiro passo decisivo, o Brasil,
e demais países que como «"le pensam e que te-
nham atingido um nível semelhante de desen-
volvimento tecnológico, devem adotar, cm lugar
da desnuelearização. a política de um pool atôini-
co para fins pacíficos. A idéia rle mn tal pool
tem suficiente força e inspiração para unir paise-
como o Brasil, o México, a Argentina, e outros.
Por que não fazerem con fluir recursos para a
pesquisa atômica latino-americana, dc finalidades
pacíficas?

Técnicos em energia nuclear sc importam e
sc remuneram, como se faz em matéria de petró-
leo, e a energia nuclear é o petróleo dos paises
que acreditam num futuro livre e não numa tu-
tela por parte dc nações que consideram a América
Latina irresponsável a ponto de se excluir a priori
do mundo das nações desenvolvidas.

Intenção e Ação
Nos pronunciamentos do Presidente Costa e

Silva e dos seus Ministros não faltam referências
generosas ao povo brasileiro, cujos sacrifícios são
incondicionalmente reconhecidos e para os (piais
se promete a compensação de melhores dias, sem
mais delongas. Tudo isso soa bem, dando a enlcn-
der pelo menos que o novo Governo considera
importante o fator da adesão popular íis suas po»
sições. Mas cumpriria que a mensagem governa-
mental não ficasse apenas no verniz retórico, tão
próprio das solenidades de posse, porém absoluta-
mente inadequado em relação «:is grandes respon-
sabilidades que aguardam, a partir do primeiro
dia de investidura, os atuais agentes do Poder
Executivo.

Queremos dizer que os acenos à felicidade
do povo exigem muito mais que a mera formula-
ção de conceitos. Será preciso que o Governo sc
empenhe, e se empenhe a fundo, em oferecer à
coletividade brasileira os instrumentos de acesso
ao bem-estar prometido. A verdade é que a dis-
tancia entre as aspirações e os interesses popu-
lares e a capacidade do Estado cm corresponder
eficazmente ao atendimento destes reclamos lem
aumentado de forma alarmante. A proporção quc
o Poder Público mais interfere na vida do cida»
dão, mais se torna inapta a máquina adminislrati»
va p«nra cumprir a parte do Governo. O cidadão
faz a sua parte pagando impostos, apertando o
cinto, seguindo à risca uma legislação farta e
tumultuaria, sofrendo na carne os rigores e os
desacertos dos que comandam a vida político-

administrativa do País. .Tá o Estado julga-se no
direito de realizar o mínimo possível do quc lhe
cabe nesse conlrato c fazê-lo sem qualquer preo-
cupação de presteza, correção e eficiência.

Não adianta proclamar que o Governo vai
humanizar esta ou aquela política, ou anunciar
a retomada do diálogo com os diferentes setores
da Nação, sc não se estiver pensando eni imprimir
maior eficácia à máquina administrativa. Lembre-
ino-nos tlc que o Governo não se comunica com
o povo por via direta, mas, sim. através dc sua
complexa estrutura dc serviços, do seu organismo
burocrático. A imagem do exasperante guichê das
repartições que lidam com o público ilustra muito
bem a materialização dêsse contato, que se esta-
belece mesmo de maneira prosaica e não melhora
a golpes dc retórica. Se o guichê funciona mal,
islo quase sempre significa que vai igualmente
mal a comunicação Govêrno-povo.

Cedo verificará o Presidente Costa e Silva
quc, em matéria de prestação de serviços públicos,
seja diretamente ou por concessão, o clima rcinan-
te c o da desordem pura c simples. Mais do quc
emperrada, a máquina administrativa brasileira
está degradada, num somatório de ineficiência «•
irresponsabilidade. A desorganização do aparelho
executivo projeta o estado de anarquia nacional
que pesa sôbrc todos nós. Cuide, portanto, o novo
Governo de não mobilizar em vão os esforços
e os sacrifícios da coletividade brasileira. Mobi-
lizè, em primeiro lugar, a sua capacidade de
servir ao povo.

Política Econômica
Nas eleições presidenciais através do voto di»

reto, o candidato se vê compelido, pelo eleitorado,
a expor suas idéias sobre a orientação dos nego-
cios do país. Na última eleição presidencial essa
compulsão não existiu c o Marechal Costa e Silva
preferiu silenciar sobre o assunto. No longo pe-
riodo intercalar entre a eleição e a posse, o silên»
cio persistiu. Tal atitude foi então interpretada
como o desejo de não inquietar o País com críti-
cas à política econômica oficial. Após quinze de
março perderam a validade todas as justificativas
para essa reserva. E a opinião pública continua
a aguardar um pronunciamento esclarecedor.

E verdade que, no seu discurso de posse, o
Ministro da Fazenda anuncia a retomada do dc-
senvolvimento sem prejuízo do combate à infla-
ção. Para a opinião pública bem iuformada, isso,
porém, nada ou pouco diz. O PAEG prometia,
igualmente, o reinicio do desenvolvimento e o
equilíbrio monetário. Se, posteriormente, o Go-
vêrno deu preferência a este último, foi porque
julgou impossível alcançar, ao mesmo tempo, os
dois objetivos. Terá motivos a nova administração
para julgar-se capacitada a vencer onde fracassou
sua antecessora?

O que gostaríamos de conhecer são os instru-
mentos pelos quais se pensa em dinamizar a eco-
notnia do País. Tenciona-se elevar salários para
alargar o mercado ou ampliar o crédito para ali-
viar a situação das empresas? O novo Governo
declara-se favorável à iniciativa privada. Conta,
nesse sentido, reprivatizar setores hoje dominados
por autarquias e sociedades de economia mista?
Ou ainda, orientar para o setor privado, através

dos órgãos financeiros oficiais, maior parcela da
poupança pública? Criou-se a expectativa de uma
orientação nacionalista da política econômica.
O que se fará nesse sentido? Teremos maior am-
paro às empresas nacionais a fim de habilitá-las
a concorrer com as estrangeiras ou, mais dràsti-
camente, se procurará dificultar a entrada do
capital alienígena? O Governo se preocupa com
o Homem. Prenuncia isso uma revisão da política
salarial cm favor dos trabalhadores e o abandono
da correção monetária para os aluguéis? O novo
Presidente da República ein pronunciamentos pas-
sados revelou preocupação com o desenvolvimento

' regional c, muito particularmente, com o proble-
ma da Amazônia. Indicam tais manifestações o
desejo de manter os estímulos recentemente cria-
dos para aquela região ou a decisão de ampliá-los
substancialmente?

Estas são algumas das perguntas quc inquie-
tam a opinião pública nacional. E não se trata
de curiosidade ociosa. O comportamento das em-
presas privadas, o planejamento dos governos es-
taduais e mesmo a linha de ação dc muitos orga-
nisinos federais dependem de uma definição con-
creta da política econômica do País. Deve o em-
presário se preparar para novo período dc difi-
culdádés ou pode pensar em termos de expansão
de sua atividade? Que apoio receberão as iniciati-
vas estaduais do Governo Central? Qual a política
oficial em relação à exportação de minérios, ao
setor petroquímico etc? Essas e outras perguntas
serão demasiado importantes para continuarem,
por mais tempo, sem resposta, ou, pior ainda,
como simples tema para dissertações abstratas e
incompletas.

Brasília — Há vários
estilos e assuntos no áis-
curso ão Marechal Costa
e Silva perante o Minis-
tério, mas uma só preo-
cupação funáamen tal,
nascida das relações cn-
tre o Executivo e as Fôr-
ças Armadas que indire-
tamente o constituíram.
É iima espécie de anti-
mela, contida na insis-
tència coin que o Presi-
áente áa República se
declarou âecidido a im-
peáir a restauração.

O seritiáo üessa ex-
pressão é menos amplo
do que a principio se ten-
de a supor. Não se traia
de veto à ascensão de
uma classe social ao Po-
der, nem da afirmação
de uma ideologia estrita-
mente definida, mas ape-
nas, moflnàmente, áe
uma porteira fechada
para aqueles indivíduos
que ocuparam posições
eminentes no Pais, mas
que, pelas razões mais
variadas, provocaram a
revolução de 1964 ou
com ela posteriormente
se incompatíbilizaram.

"Eles não voltarão" —
costumam dizer certos
políticos, repetindo o que
ouvem nos quartéis. A
princípio, supôs-se que a
frase pretendia alcançar
toda uma classe política
e, nesse caso, a observa-
ção conseqüente seria a
áe que se tratava, pelo
menos, de uma incon-
¦gruência, jiois na verda-
áe "eles" não poderiam
voltar simplesmente por-
que não foram. A class*
política que a Revolução
encontrou no Poder foi
carinhosamente preser-
vada em cena, apenas ce-
dendo o primeiro papel
ao poder militar, mas
sempre na. expectativa áe
ressurgir como protago-
nista. Isso poderá acon-
tecer, possivelmente ao
termo áo Governo agora
começado, ãesâe que se
confmne, num clima ãe

paz, a improvável com-
patibilização entre o üe-
senvolvimento e o com-
bate à inflação.

"Eles", porém, não são
a classe política. São só-
¦mente os homens que a
liáeraram üurante al-
guns anos e üepois foram
baniáos. "Eles" são tam-
bém — e principalmente
— os militares que a lle-
volução afastou áas filei-
ras por estarem excessi-
vãmente vinculados
àquelas lideranças ou,
cm número menor, por
professarem a ideologia
comunista, o que certa-
m ente não acontecia
com a esmagadora maio-
ria dos políticos cassa-
dos.

O grupo rie políticos
que se convencionou cha-
mar de Guarda Verme-
lha é quase insignifican-
te em número, mas seus
integrantes são respeita-
dos no Congresso ou nele
acolhidos com. granáe
simpatia. O exemplo, no
primeiro caso, é o reelei-
to Deputado Djalma Ma-
rinho. No segundo, o
Deputado novo Rafael
de Almeida Magalhães.

No entender dêsse gru-
po, que prega a tática ãa
"democratização gradua-
lista", o Sr. Carlos La-
cerãa erra não apenas ao
tomar uma atitude mais
ou menos agressiva em
relação à posse áo Poder
pelos militares, mas prin-
cipalmente ao aliar-se,
para a ação política, jus-
to com aqueles nomes
que informam a afirma-
Uva militar de que "eles

nãq voltarão". O sentido
dado pelo ex-Governaãor
da Guanabara à sua
írente ampla teria, é cia-
ro, a máxima repercus-
são junto ao eleitorado,
abrindo áreas imensas
para o trânsito de uma
candiáatura presiâencial
em eleições áiretas. Mas
ninguém está prometeu-

üo eleições atrelas para a
próxima sucessão e, as-
sim, a frente ampla não
poderia sustentar uma
expectativa ãe exilo a
curto prazo, em clima ãc
normaliáaãe.

Entendido que as pos-
sibilidaües de alcançar
por essa via o Poâer são
pequenas, para não dizer
inexistc7ites, assinala-se,
em conseqüência, cpie a
atitude ãa frente ampla
quase que ãe desafio aos
feitos üo primeiro Govêr-
no revolucionário, sem
embargo ãa simpatia
com que ãiz encarar o se-
gundo, torna-se u m a
ameaça até mesmo para
o processo de revisão áas
punições revolucionárias.
A Guarda e, neste parti-
cular, a classe política
em geral consideram ser
iâeal "uma nação sem
proscritas". Mas nem
uma nem outra acredita
na anistia ampla, exata-
mente porque "eles não
voltarão". Como mais
vale iim pássaro na mão
que dois voando, elas
pretendem sensibilizar o
Governo, mais hoje mais
amanhã, para a idéia de
promover uma revisão
cautelosa das suspensões
ãe áircitos políticos, não
apenas para fazer cessar
as insuportáveis injusti-
ças tão incômodas para
os que se consideram co-
responsáveis pela sua au-
toria, como também pa-
ra reabilitar xima âeter-
minada faixa áe políticos
que já poderia, perfeita-
mente, ser reabsorviáa
nessa penosa caminhada
para a recuperação áe-
mocrática.

A írente ampla, entre-
tanto, pelo próprio tipo
áe aliança com que sc
constituiu, tem compro-
misso raãical nessa ma-
teria: a anistia, pura,
simples e total.

"Eles voltariam" — ãiz
a Guarda, desanimada e
temerosa.

Dois pesos e duas medidas...
Barbosa Lima Sojirinho

Quando se procurava
impingir ao Brasil o íer-
ro 

"velho 
das concessioná-

rias da AMFORP {Ame-
rican Foreign Power), o
argumento fundamental
era o de que o Brasil pa*
garia a indenização que
correspondesse ao valor
do material eni uso nas
concessionárias. Nem 1.
centavo a mais. Para
deixar êsse ponto bem
esclarecido, o Sr. Joáo
Goulart costumava dizer
que se havia de avaliar
parafuso por parafuso,
numa afirmação que fa-
zia força para parecer
unia proclamação de ho-
nestidade e que seria
adotada, com o mesmo
entusiasmo, pelo chama-
do Governo revoluciona-
rio, fiel, nesse ponto, às
normas e inspirações
adotadas pelo Governo
anterior.

Os que combatíamos a
operação, e os critérios
em que ela se fundava,
insistíamos em que a
avaliação do acervo não
constituía critério acei-
tável, pois que levava em
conta o valor de mate-
riais adquiridos por meio
da receita das empresas
(o que violava a norma
do serviço pelo custo,
pregado 

'pelos 
próprios

doutrinadores norte-
americanos) e até mes-
mo o valor de bens que
proviessem de investi-
mentos arrancados aos
usuários e não da apli-
cação do capital das
companhias. Tratando-
se de contratos estipula-
dos com limite de juros,
o custeio, que se trans-
formasse dêsse modo em
investimento, sem ser
deduzido do montante
dos dividendos pagos,
valeria como desrespeito
fraudulento ao limite oe
juros determinado nos
contratos. Era. no fun-
do, uma espoliação, que

não poderia ser aplaudi-
da pelos que conheces-
sem a economia das con-
cessões e até mesmo das
publi c Utilities norte-
americanas.

Tuáo tempo perdido,
como sabemos. Mas ago-
ra a história se torna
mais interessante, quan-
do o noticiário de um dos
nossos matutinos infor-
ma que a AMFORP re-
cusa, para a aquisição tía
ACESITA, aquele mesmo
critério que ela tanto de-
fendeu no momento da
venda de seu ferro velho,
isto é, o critério da ava-
liação do acervo Quer
que se tome, cemo pon-
to de partida, o critério
da cotação das ações da
ACESITA nas bolsas de
valores.

Também êsse ponto
havia sido discutido, na
ocasião, e afastado, desde
logo como heresia ou es-
querdismo. Embora a
avaliação das ações, to-
mado um período longo,
anterior às negociações
da encampação, ofereces-
se não só um critério
interessante, como esta-
ria em correspondência
com o volume de ações
adquiridas ou desapro-
priadas. O honrado Sr.
Carvalho Pinto havia to-
mado êsse caminho, na
encampação de uma fer-
rovia paulista e ninguém
pôs em dúvida a hones-
tidade da operação. E que
estava certo, demons-
tra-o agora a AMFORP,
quando o defende nas
suas compras, depois dc
o haver impugnado fe-
rozmente nas suas ven-
das.

Não fui favorável tam-
bém à condição, estabele-
cida no contrato ou nas
estipulacõcs da encam-
pação, para que parte do
preço pago se investisse

no Brasil. Sempre me pa-
receu aue essa exigência
cra apenas uma mano-
bra, com a qual se pre-
tendia mascarar e ado-
çar o exagero do preço,
criando-se uma compen-
sação aparente. Aparen-
te, porque seria mais in-
teressante discutir in-
transigentemente a com-
pensação e permitir que
os vendedores fizessem
com ela o que entendes-
som. Se observássemos
que o capital das conces-
sionárias estava sujeito a
juros limitados, a opera-
cão realizada significava
liberação efetiva de ju-
ros, o que vale dizer au-
mento ilimitado da re-
messa de lucros. O que
não poderia passar senão
como espoliação do tipo
colonialista, como tantas
outras que por aí andam,
muito bem defendidas e
prestigiadas pelos que
encontram não sei que
espécie de grandeza na
alienação de sua própria
Pátria"

Roberto Simonsen de-
fendia uma política, que
visava evitar o endivida-
mento excessivo do Bra-
sil no mercado de divi-
sas, para que avultassem
as disponibilidades, que
se destinassem à aquisi-
ção de bens de capital,
isto é, ao desenvolvimen-
to econômico do Brasil.
Também não sei como se
condena o indivíduo que
deve mais do que pode
pagar e se considera le-
gítima a atitude de uma
Nação, que assume tam-
bém compromissos aci-
ma de seus recursos nor-
mais. Entendo que, nos
dois casos, a resultante
terá que ser fatalmente
uma política de chapéu
na mão, tão do agrado
tanto dos serviçais do co-
lonialismo, como de seus
opulentos e desabusados
patrões.
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Segundo escalão já tem 19 nomes escolhidos
SNI BNDE

G arras tazu rjuer
toda a verdade

_. .

— Se você fantasiar minhas
informações ou publicar o queeu não disse, não precisa me
procurar nunca mais.

Ê assim o General Emílio
Garrastazu Médice, que tem
curso de informação e contra-
informação e se preocupa dià-
riamente com a verdade das
noticias. Por isso, êle está con-
tente em chefiar o Serviço
Nacional de Informações —"que não é órgão policial ou
político" — e pretende am-
ptiar os serviços, fornecendo ao
Govêmo um noticiário com-
pleto das críticas à adminis-
tração, aspirações e anseios
do povo.

O General, que é Flamengo
doente e detesta falar dele
mesmo — seus amigos garan-
tem que só se abre com pes-soas que conhece bem —, faz
questão de revelar a primeira
notícia sobre seu nome: Gar-
rastazu não é um nome ín-
dio, mas espanhol, e quer di-
zer teimosia. A segunda noti-
cia: não tem inimigos, nem
pretende tê-los no futuro.

O General é gaúcho de
Bagé, onde nasceu a 4 de de-
zembro de 1905. Estudou no
Colégio Militar de Porto Ale-
gre, vindo em soguida para o
Kio, onde cursou a Escola Mi-
litar de Realengo. Aspirante a
1 de janeiro de 1927, íoi servir
no Rio Grande do Sul. Voltou
no Rio e fêz cs cursos de
Aperfeiçoamento e Estado-
Maior, retomando ao Rio
Grande do Sul para chefiar a
3.3 Divisão de Cavalaria, em

Magrassi, um tímido
ohseeado pelo BNJ

PETROBRÁS

Bagé. Mais tarde, em Porto
Alegre, íoi chefe da 2." Seção
(Serviço Secreto) da 2." Rc-
gião Militar. Comandou o
CPOR de Porto Alegre duran-
te três anos e meio. Deixou o
CPOR para ser Chefe do Esta-
do-Maior do General Costa e
Silva, que era comandante ria
3." Região Militar.

Sua primeira comissão como
general íoi o comando da 4."
Divisão de Cavalaria, em Mato
Grosso, e depois o comando da
Academia Militar de Agulhas
Negras (19G3-19G4), que teve
grande destaque na revolução
de 31 de março. Em seguida,
íoi para Washington, como
adido militar, e na volta íoi
promovido a general-de-div!são
e classificado na 3." Região Mi-
litar.

Casado com D. Cila Nogueira
Médice, o general tem dois íi-
lhos e três netos. Dia que não

, tem vícios — a nâo ser a praia
ou andar a cavalo — e prefere
ficar em casa, vendo os pro-
gramas esportivos da televisão
ou lendo a sua literatura favo-
rita, a história militar, lem
muitos amigos e acha que o
seu trabalho do SNI de modo
algum servirá para arranjar-
lhe inimigos. Ê do tipo cala-
dão e só depois de algum tem-
po consegue falar dele mesmo
com certa naturalidade.

— Êle é assim mesmo — dis-
se um de seus amigos. Se não
conhece bem a pessoa é um
papo difícil. Mas é muito boa
praça.

Caudal, o que
m a i s indiciou

DEPARTAMENTO DE PORTOS E RIOS

Clóvis, a equação
de portos e rios

Aos 11 anos, quando deixou
o Rio e voltou para sua cidade
natal, Porto Alegre, Jaime Ma-
grassi de Sá já queria ser eco-
nomista: sem nenhuma in-
fluencia da família, ê!e come-
çou como contador e chegou a
atuar em vários organismos in-
temacionais de Economia,
ciência que ainda hoje o apai-
xona.

Baixinho, pouco expansivo —
embora explicando muito bem
tudo que lhe perguntam —
considera-se um obsodiado peloBanco Nacional do Desenvolvi-
mento Econômico.' onde tem
fama de fechado e tímido. Em
Copacabana, onde mora, passaseus momentos de folga torcen-
do peio Botafogo, lendo sobre
vários assuntos — todos técni-
cos e sem jamais pegar num
livro de ficção.

Pilho único de um comer-
ciante gaúcho, Jaime Magrassi
de Sá nasceu em Porto Alegre
no dia 14 de março de 1921.
Veio cedo para o Rio e cecio
voltou a Porto Alegre ("sou
meio asfalto e meio campo").
Lá, fêz o ginásio e seus primei-ros estudos contábeis. Depois,
formou-se em ciências econô-
nucas, análise econômica, pro-
gramação econômica (na
CEPAL) c na Escola Superior
de Guerra:

Como professor, Jaime Ma-
grassi de Sá trabalhou na Uni-
versidade do Brasil. Universi-
dade do Estado da Guanabara,
Instituto Rio Branco, Pontiíl-
cia Universidade Católica e Es-
cola Brasileira de Administra-
ção Pública, da Fundação Ge-
túlio Vargas. Foi membro do
Instituto de Economia da Fun-
dação Mauá, do grupo de es-

tudos da Operação Panameri-
cana e diretor execurivo do
Fundo de Financiamento da
Pequena e Média Empresa, do
Conselho Nacional de Econo-
mia e da SUMOC.

Atuou ainda como membro
da Conferência de Santos no
Conselho Interamericano de
Comércio e Produção, foi mem-
bro da delegação brasileira á
Conferência de Araxá, sobre
assuntos econômicos do Conti-
nente, membro cia delegação
brasileira à Conferência de Mi-
nistros da Fazenda e da Eco-
uomia, em Qulfcandinha, dele-
gado do Brasil — por duas vê-
zes — na Conferéncia da
ALALC, e numa delas Presi-
dente da Comissão para As-
suntos Econômicos, membro do
grupo misto industrial Brasil-
México. Ern 19G0, quando o
Brasil reatou relações diploma-
ticas com a União Soviética,
fêz parte da delegação brasi-
leira que tratou do assunto.
Além disso, compareceu a mui-
tas reuniões internacionais, in-
clusive na O.NU.

Jaime Magrassi de Sá tra-
balhou no JORNAL DO BRA-
STL como editor econômico e
editorialista, entre 1962 e 1964.
e ainda hoje colabora com ar-
tigos no Caderno Especial dos
domingos. Considera-se ances
cie tudo um técnico e sempre
faz questão de salientar quenão tem filiação política.
Atualmente, é chefe do Depar-
tamento Econômico e do De-
partamento Financeiro da Au-
ditoria Interna, é Diretor do
BNDE, Conselheiro de Politi-
ca Aduaneira e membro da
Comissão Consultiva de Crédi-
to Industrial.

O General Artur Duarte Can-
dal da Fc-nseca, designado pnraa presidência da Petrabrás, é
um dos generais que se des-
laçavam com n Revolução.

Alguns meses antes do 31 de
março, estava para ser pro-movido a general, mas foi' pre-terido pelo Presidente João
Goulart, o que, na gíria militar,
chama-se levar carona. Ime-
diatamente após a Revolução,
entretanto, recebeu a promo-
ção.

Nomeado pnra a 5." Região
Militar, no Paraná, que coman-
dou até bem pcuco tempo, des-
t&cou-se no combate ii cor-
rupção e à subversão: a Audi-
toria Militar da ã.a Região foi
uma das que mais indiciaram,
após a Revolução. Sua ação no
Sul atraiu a atenção da equi-
pe de Costa e Siiva e o seu
aproveitamento em aigum car-
go importante, no novo Go-
vèrno, era coisa que já se
previa.

Nascido em abril de 1909,
Artur Caudal da Fonseca .sen-
tou praça aos 1G anos e quatroanos depois saia Aspirante. Foi
a l.° Tenente em fevereiro
de 1.931. Em outubro de 1934
já era Capitão, passando a
Major em 1942. a Tenente-Co-
ronel em 1946 e a Coronel
em 1952.

Seguiram-se então 12 anos
de espera, que seriam mais
breves, não fô.s_s a Incompati-
bilidade com o Go-vèrao Gou-
lnrt. A vitória da Revolução
iria recompensá-lo: General-

, de-Brigada em julho de 1934,
alcançava um ano depois o pós-to de General-dc-Divisão.

Entre as suas condecorações,
estão a Ordem do Mérito Mi-• litar, a Medalha Militar, a Me-
dallia do Pacificador. Sua fô-
lha corrida registra passagens
pelas Escolas de Aperfeiçoa-
mento de Oficiais, Estado-
Maior e Superior de Guerra.

Comissões da Câmara voltam
a funcionar no dia 28 já
com matérias à sua espera

Brasília (Sucursal) — As Comissões Técnicas Perma-nentes da Câmara voltarão a funcionar depois da Se-mana Santa, a partir do ciia 28, quando serão realizadasa.s primeiras eleições para as Presidências, a fim de queos trabalhos dêste ano sejam iniciados.
Entre as matérias Importantes, que serão Incluídas na

pauta dos trabalhos das Comissões, destacam-se as men-sagens do Governo anterior sobre a participação dos tra-baihadores nos lucros das empresas, a regulamentação da
profissão cte jornalista e os projetos do MDB para" revo-
gaçao da nova Lei de Segurança Nacional e concessão daanistia.

RODOBRÁS

Jair, homem
âe estradas

-.
O Almirante Clóvis de Oli-

¦¦• reira confessa que começou a
-pensar em entrar para a Ma-
Vinha no Colégio São Bento,
quando cursava o primeiro ano
primário. Só se interessava
por Matemática e, no fim do
dia, quando o.s colegas iam pa-
ra casa, o aluno Clóvis ficava
detido numa sala com janelão,
dando para o mar. navios em
manobras, Escola Naval.

Hoje, numa outra sala, na
Praça Mauá, com paisagem se-
melhante, está um engenheiro,
nutor de vários livros de Ma-
temática, seis netos, muitos
quilos a mais, óculos, bom hu-
mor e charuto, dirigindo o De-
parlamento Nacional de Por-
tos c Vias Navegáveis. Apesar
dos parcos 2,8% da verba do
Ministério dos Transportes quelhe é concedida, pretende em
sua administração utilizar na
navegação, os 50 mil quilôme-
tros de rios brasileiros, assun-
to que deixou de interessar o
Governo desde os tempo do
Império.

Nascido em Esplanada, in-
terior da Bahia, a 28 de agosto
de 1908, foi logo para o Para-
ná, onde seu pai — na sua
opinião, um camaradão —
construía a Estrada de Ferro
São Paulo—Rio Grande. Aos
7 anos, veio para o Rio e, de-
pois da experiência desastrosa
no São Bento, matriculou-se
no Ginásio 28 de Setembro,
onde a presença do Professor
Liberato Bittencourt conquis-
tou-o por oito anos. Em 1927,
terminava a Escola Naval e, 30
anos mais tarde, atingia o al-
mir antado. Neste intervalo,
cursou a Escola Superior de
Guerra Naval, chefiou a De-
legação da Marinha à Confe-
rência de São Paulo em 19S5
c, em 60, foi a Londres para a
Conferência de Segurança à

.Navegação. Muitos comandos
— 3.° e 5." Distritos Navais,
Força e Transporte da Marl-
nha, Colégio Naval — e muitos
alunos — cadedrático de' Geo-
metria Descritiva da Escola
Naval e professor assistente
das cadeiras de Matemática da
Escola Naval.

De pintura, sempre gostou,
tendo mesmo pensado em se
tornar pintor, mas dêste plano
só permaneceu iun desenho que
lembra as aulas dadas no Co-
légio Santo Inácio e no Colégio
Rio tíe Janeiro. Quando não
está no Departamento de Por-
tos e Vias Navegáveis — onde
trabalha de 8 da manhã fls 8
da noite, com a particularidade
de ser o prúneiro dirotor estra-
nho ao quadro da Casa —, só
consegue ler literatura policial.
O autor Ian Fleming e a revis-
ia Eltery Queem sfl0 0s preferi-
dos. Teatro e cinema, o-Almi-
rante vai raramente; Maraca-
nã, só quando joga o Botafogo
e, apesar de esforçar-se, "ain-
da" não gestade Roberto Car-
los, embora diga que "saudosis-
mo é a pior coisa do mundo".

Apesar de queixar-se da ial-
ta de tempo, publicou até ago-
ra estudes sobre Geopolítica,
Planejamento, Transportes
Aquaviários, Áreas Estratégi-
cas, Segurança Coletiva das
Nações, Conceito Moderno de
Soberania e ainda O Trioclro
de Posição Analogias de Xcper
c a Geometria De scriüva, Mé-
Urdo Geométrico de Dc/termina-
ção de Grandes Profundidades,
criou um Método Geométrico
de Determinação da posição no
mar e tem um outro trabalho,
intitulado O Giro — Eslabili-
zartor nos Navios dc Guerra.

Por sua obra recebeu vários
prêmios e por nove vezes foi
condecorado.

CIA. YALE DO RIO DOCE

Dias Leite, problema
é falta de dinheiro

Depois de quatro filhas, An-
tônio Dias Leite Júnior é o
que seu pai sempre desejou:
um filho homem e engenheiro.
Mas, embora formado em En-
genharla Civil e Mecânica, o
ramo escolhido íoi bem outro— a Economia —, e é como
economista que éle presidirá a
Companhia Vale 'do' Rio Doce.

Carioca da gema. mais exa-
tamente de Botafogo, nasceu a
30 de janeiro de 1920 e estu-
dou no colégio mais perto cie
casa, o Anglo-Americano, de
onde saiu para prestai' o ves-
tibular de Engenharia. Forma-
do e comidacio para trabalhar
numa firma de Nova Jc-rsoy,
Estados Unidos, na volta pas-sou a trabalhar com o sogro
numa firma de engenharia" e
economia, a ECOTEC, onde es-
tó até hoje.

Quando San Tiago Dantas era
Ministro da Fazenda, foi seu
subsecretário por quatro me-
ses. A êsse tempo, já se dedi-
cava a duas frentes — dava
aulas na Escola de Engenha-
ria e na de Economia, onde
ainda psrmanece. Mas, além
disso, colaborou no Cader-

no Especial ,do J3, e atra-
vés de um dos seus artigos —
Caminhos do Desenvolvimento
— o então Marechal Cosia e
Silva o descobriu.

Católico praticante, colabo-
ra na Revista da PUC. Sua lei-
tura é quase exclusivamente
sobre economia, inclusive em
inglês e francês. E, quanto a
divertimentos, a praia aparece
aos domingos — mora no Le-
blon —. tênis com os dois fi-
lhes, no Flamengo, que é o seu
clube e a sua torcida, teatro
só por acaso e, às vezes, tele-
visão.

Nos últimos dois anos, foi o
maior opositor à política eco-
nômico-financeira do Sr. Ro-
berro Campos, tento que está
reunindo para publicar cm li-
vro os documentas sobre as te-
ses que defendeu.

Quando San Tiago Dantas
terminou sua gestão no Minis-
tério da Fazenda, Dias Leite —
trabalhando numa sala que a
princípio quase nem tinha ca-
deiras — notou que seu dinhei-
ro, até então, era pràticamen-te nenhum. Um problema a
mais de economia.

Uma experiência positiva à
frente do Consórcio Rodoviário
Intennunicipal de Goiás, du-
rante a lnterventoria do Coro-
nei Meira Matos, vaieu ao en-
genheiro Jair Laje de Siqueira
o convite do irmão. Governa-
dor Otávio Laje, para assumir
a Secretaria de Planejamento
e Coordenação do Estado. Nes-
te posto, êle acabava de con-
clulr o Plano Quadrienal — a
primeira vez, na história goia-
na, que se tenta uma adminis-
tração planejada — quando re-
cebeu o convite para presidir
a Rotícbrás.

Cem 45 anos de idade, casa-
do e pais rie cito filhes — o
mais velho tem 15 anes, o mais
novo seis meses —, o Sr. Jair
Laje de Siqueira nasceu em
Buriti Alegre, fêz cs cui_os
primário e secundário em São
Paulo, e depois formou-se en-
genheiro civil e eletrotécnico
pela Escola Nacional de Enge-
nharia, no Rio, indo logo para
o DNER, que o destacou para

Queluz, a fim de trabalhar nu-
ma das grandes obras da épo-
cn, a construção da Via Dutra,
Em seguida, iniciou a constru-
ção da Anápolis-Belém, tm-
brião da atual Belém-Brasllia.
Em 1952, deixou o DNER para
fundar uma firma particular,
-empre ligado ã construção de
rodovias.

O Coronel Meira Matos cha-
mou-o de volta ao serviço pú-
blico, no seu Estado natal, para
presidir o Consórcio Rodovia-
rio Intermunlcipal, e depois o
Conselho Rodoviário do Esta-
do, quando pôs em prática os
pianos que lhe valeram o con-
vi te do irmão para ser Secre-
tário.

Filho do Deputado Jaies Ma-
chado de Siqueira, o Sr. Jair
Laje de Siqueira é, como êle,
grande conhecedor da região
amazônica, tendo representado
Goiás no encontro dos invés-
tidores da Amazônia, bem co-
mo na Companhia Interesía-
dual da Bacia Paraná-Uruguai.

NA ARENA

Nas Comissões que a ARE-
NA presidirá — li das 15 —,
será tranqüila a recondução
cios deputados que íoram ree-
leitos, de acordo com o cri té-
rio estabelecido pelo líder Er-
nftni Sátiro: manutenção na
direção des órgãos técnicos dos
Presidentes que conseguiram
reeleição para a Câmara.

Assim, serão releitos Presi-
dentes os Srs. Edilson Távo-
ra, na Comissão de Minas e
Energia, Guiihermino de Oli-
veira, Orçamento, Pereira Lo-
pes, Finanças, Celso Amaral,
Transportes e Obras Públicas,
Broca Filho, Segurança Nacio-
nal; padre Medeiros Neto, Re-
dação.

O Sr. Raimundo Padilha se-
rá eieito Presidente da Comis-
.são de Relações Exteriores —
que presidiu antes dc exercer
a liderança do Governo. O
ex-Presidente do órgão, Sr.
Henrique Turner, está licen-
ciado, exercendo a Chefia da
Casa Civil do Governador
Abreu Sodré.

Para substituir o Sr. Tarso
Dutra (o novo Ministro da
Educação) na Presidência da
Comissão de Justiça, tem-se co-
n.o certa a eleição do Deputado
Djalma Marinho. Para a de Fis-
calização Financeira, o candi-
dato é o Deputado Gabriel Her-
mes, que substituirá o Sr. PU-
nio Lemos (não reeleito). Dois
candidatos disputam a Presi-
dência da Comissão de Servi-
ço Público: Mendes de Morais
e Ezequias Costa, para o lu-
gar do Sr. Gaioso Almendra

(que não disputou a reeleição),
Para a de Educação, são dois
também os candidatos: Aniz
Badra e Braga Ramos, parasubstituir o Sr. Lauro Cruz,
que como suplente (embora ein
exercício substituindo o Sr.
Herbert Levi, Secretário da
Agricultura de São Paulo) não
pode exercer a Presidência.

NO MDB

O critério adotado pela ARE-
NA não será seguido peloMDB, pois dos Presidentes das
«juatro Comissões que a Ooo-
sição detinha, dois não íoram
reeleitos. Além disso, a banca-
da gaúcha terá de deixar uma
das duas Comissões que presi-
dia.

Para Comissão de Agricul-
tura. os candidatos ao lugai
do Sr. Paciieco Chaves (não
reeleito) são os Srs. Renato
Celidónio e Dias Menezes, paraa de Saúde, o Sr. Breno Sil-
veira, que substituirá o Sr. Ha.
mllton Nogueira (não reeleito)

A bancada gaúcha que presi-dia duas Comissões: Economia
com o Sr. Unírlo Machado, «
Legislação Social, com o Sr
Adilio Viana, terá de escolhei
uma. Se perder a de Economia
o candidato é o Sr. Tancred.
Neves, de Minas Gerais, mas s<
preferir esta, o Sr. Unírio Ma-
chado _ deseja continuar ns
Presidência, o mesmo ocorren-
do com o Sr. Adilio Viana, si
a bancada escolher a de Legis-
lação Social. Caso contrário,
a Sra, Ligia Doutel de Andra-
de está sendo lembrada parso cargo.

ELETROBRÁS

Bhering, o pescador
e as suas histórias

DNER

Eliseu, homem
dos Cálculos

PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
Valadão, a lei
e a doutrina

* !<•

Meio paulista, meio mineiro— nasceu em São Paulo, mas
com 3 anos de idade foi paraVarginha, no Sul de Minas, de
onde é sua família —, morador
do Flamengo mas torcedor do
Fluminense, o Professor Harol-
do Valadão conquistou o pres-tígio de grande jurista tanto
nos 40 anos de exercicio da ad-
vocacia como nos 35 em que le-
ciona nas Faculdades de Di-
reito da UFRJ e da PUC, noInstituto Rio Branco e em cur-
sos de pós-graduação.

A intimidade com as leis eas teorias Jurídicas acabaram
influenciando a sua vida parti-cular, de tal forma que o seu '
bobby, hoje em dia, é pesquisar
problemas de Direito, emboraesteja1 longe de ser um tipo in-trospectivo: muito acessível,
gosta das conversas em quepossa contar casos da juventu-de, quando o hipismo pareciaeer o sêu maior interesse.

O Governo Dutra já haviarequisitado os serviços do Pro-fessor Haroldo-Valadão, quandoíoi Consultor-Geral da Repú-
bllca. Mas, além desse, exerceu
outros cargos da maior impor-
tancia: Presidente do Insti tu-to e do Conselho Federal daOrdem dos Advogados do Bra-
sil. Ministro do Superior Tribu-nal Eleitoral, juiz da CortePermanente de Arbitragem de

Haia. Também é membro daAcademia de Direito Constitu-•cional de Haia, da Pontifícia
Academia Romana" de SantoTomás de Aquino, doutor hono-rls-causa da Universidade deAix Marseille e membro daAcademia Felibrige Provençal,
Instituição que cultua a lin-
gua provençal.

O Instituto de Direito Inter-
nacional, fundado em 1873 esediado em Genebra, teve oProfessor Valadão como Vice-
Presidente. O Instituto é, no
gênero, um dos mais fechados
do mundo, só admitindo 100
membros. O outro brasileiro
que atualmente integra os seus
quadras é o ex-Chanceler RaulFernandes, mas os Srs. Hilde-
brando Acióli e Rodrigo Otávio
também Já pertenceram a èle.

Com as novas íumçõês deProcurador-Geral da Repúbli-
ca, o Professor Haroldo Vaia-
dão terá pelo menos uma mu-
dança fundamental, que será atíe residência, poiâ passará amorar em Brasília. Os hábitos,
possivelmente, êle cs manterá,
como no Rio: ir à missa todosos domingos, sem exceção, emas horas de folga, quando não
estiver às voltas com os trata-
des de Direito, uma boa prosacom a esposa e os dois filhos,
Haroldo e Maria Isabel.

Eliseu Resende é mais uma
cir.s descobertas de Magalhães
Pinto: mineiro de Oliveira, fa-
la inglês, francês e alemão e
era tim simples professor de
Cálculo na Escola de Enge-
nharia, até bem pouco tempo.
Revelou-se grande planejador
na direção do Departamento de
Estrada de Rodagem, ganhan-
do elogios do ex-Embaixador
Lincoln Gordon.

Baixo, 37 tinos, olhos vivos
e sempre muito atento a tudo
que dizem, Eliseu, em poucotempo de vida profissional,
ocupou os mais variados cor-
gos: coordenador do setor ro-
doviário do Grupo Executivo
de Integração da Política. de
Transporte (GEIPOT), profes-sor-adjunto da Escola de En-
genharia da Universidade de
Minas Gerais, professor do
curso de Engenharia Nuclear
do Instituto de Pesquisas Ra-
diativas e Vice-Presidente do
Conselho do Desenvolvimento
de Minas.

Diplomado pela Escola de
Engenharia em 1954, Eliseu íêz
vários cursos nos Estados Uni-
dos, obtendo os titulos de Mas-
ter of Science e de Doctor of
Plúlosophy (o mais alto títu-
lo concedido a um professornos Estados Unidos). Em seus
trabalhos de pesquisa, deu vá-
rias contribuições à Teoria da
Elasticidade com trabalhos pu-blicados em revistas técnicas
n o r t e-americanas. Especiali-
zou-se em programações cobol
e fortran para os computadores
eletrônicos.

Eliseu Resende ganhou nos
Estados Unidos muitos pré-
mios e condecorações, entre os
quais o Founders Day Award,
concedido pela Universidade
de Nova Iorque em 1964, por
haver se destacado nos cursos
de pós-graduação.

Ê casado com Diná de Re-
sende e tem dois filhos: Ma-
ria Raquel e José Alexandre.

Náo íoi pelas histórias de
pescaria que Mário Pena Bhe-
ring ficou famoso. É verdade
que gosta de contar a todo o
inundo que já pescou de uma
só vez 19 dourados no Rio Pi-
qulri, em Mato Grosso. Não
foi também o futebol, o seu
sonho, que lhe deu fama: a
primeira tentativa em campo
terminou de maneira mais ou
menos trágica — as duas per-
nas quebradas.

Pintor nas horas vagas e ho-
mem muito sensível, a derro-
ta do Botafogo é capaz detiei-
xar Bhering tão transtornado,
rt ponto de fechar o álbum de
discos clássicos — Beethoven,
Mozart e Vordi —, que ouve
todas as noites, e mandar "tu-
do mais para o inferno". E fã
de Roberto Carlos.

Sempre primeiro aluno da
turma. Mario Bhering estudou
no Colégio Arnaldo, de Belo
Horizoate. Fcrmou-se enge-
nheiro na Escola Politécnica
do Brasil, Rio de Janeiro, em
1945, onde conheceu o ex-Mi-
nistro das Minas e Energia,
Mauro Thibau. Estudou tam-

bém nos Estados Unidos, de
194S a 1950, ca.sando-se com
uma americana, Betty.

A convite de Lucas Lopes,
ajudou a estruturar a Centrais
Elétricas de Minas Gerais
(CEMIG), da qual é atualmen-
te o Presidente. Diretor da
Central Elétrica de Furnas, Vi-
ce-Presidente da Eletrificação
Rural de Minas Gerais, Vice-
Presidente do Comitê Brasilei-
ro á Conferência Mundial de
Energia e Conselheiro da ad-
ministração da Eletrobrás elei-
to em 19S6, Bhering fôi con-
vidado, através do Banco Mun-
dial, a dirigir o piano de ele-
trificação de Gana, mas re-
cusou. Ganhou projeção inter-
nacional com seus artigos téc-
«icos sobre asssunto de cleíri-
íicação.

O grande desejo de Bhering
atualmente é fazer uma ex-
posição de seus 20 desenhos e
cinco aquarelas.

Nasceu em Belo Horizonte,
tem 45 anos e três filhas: Ali-
da, de 13 anos, Letícia, de 8,
e Cecília de 7.

MENSAGEM CERTA NA HORA CERTA
Transmitimos hoje a iodo o país — empresários — homens
de negócios — contadores — advogados e interessados espe-
cialistas nas questões fiscais, a nossa MENSAGEM CERTA
NA IIORA CERTA.
MENSAGEM CERTA — porque apesar de todas as difi-
culdades, a enorme quantidade de leis, decretos e modiji-
cações contínuas, MAPA FISCAL edição de 1967, já veio a
lume e está sendo entregue a seus assinantes ern todo o
país, simultaneamente, desde o Amazonas ao Rio Grande
tio Sul.

HORA CERTA — porque nos encontramos justamente no
momento em que o empresário tem mais necessidade de
consultar MAPA FISCAL, face às grandes inovações em
todos os setores tributários e ser a época da apresentação
do imposto de renda, tanto da pessoa jurídica, como física
e declaração de bens.
Sentimo-nos satisfeitos hoje, como ontem, porque na HORA
CERTA, podemos atender a todos que confiam em nossa
organização — AÍAPA FISCAL — e já esquecemos as di-
ficuldades, os imprevistos por ter superado o impossível,
entregando a tempo a IG.a edição de MAPA FISCAL a
nossos assinantes e a todos que queiram uma colaboração
integral em todos os setores tributários « previdenciários.
Estamos satisfeitos porque introduzimos algo de útil e
continuaremos através as publicações bastante difundidas
em todo o Brasil — MAPA FISCAL e NOTICIAS ECO-
NOMICAS, o primeiro editado anualmente no começo do
exercicio com todas as leis atualizadas e o último editado
quinzenalmente com todas as informações, leis, decretos,
portarias e esclarecimentos, completando o mais perfeito
repositório fiscal existente no País.
O preço da assinatura ANUAL de MAPA FISCAL é de
NCr$ 60,00 (sessenta cruzeiros novos), compreendendo o
recebimento gratuito de NOTICIAS ECONÔMICAS quin-
zenalmente.
O MAPA FISCAL de 1067, poderá ser encontrado à Praça
da Sé, 323 — 8." andar, ou solicitado pelo telefone: 36S992
em SÃO PAULO e na GUANABARA à Av. Almirante
Barroso, 6 - 18.' andar - conj. 1803/5 - telefone: 52-4380.

ça
92
te
0.

COMISSÃO DE MARINHA MERCANTE

Macedo, o ofício
de ver n a v i q s

AGÊNCIA DO
JORNAL DO BRASIL na

yI

ACESITA
COMUNICADO

,nrnaA ,i[f.toria da Cia- Aços Especiais Itabira (ACESITA)'orna 
pubhco que carecem de fundamento as noi cias

acioenST 
dÍVUigadaS EÔbre tran^ncia *> SSacionário da empresa. ,

O controle acionário da ACESITA continua em poderdo Banco do Brasil S. A. p
Rio de Janeiro, 19 de março de 1967

(as.) Wilkie Moreira Barbosa
Presidente (P

Desde que se tornou Guarda-
Marinha, em 1941, o Contra-
Almirante José Celso de La
Roque Macedo Soares Guima-
rães tem-se dedicado aos pro-blemas navais e, ano passado,
quando presidiu o Congresso
Pan-Americano de Engenharia
Naval, já estava pressionando
o _ Governo para aumentar o
número de encomendas nos es-
taleiros, ameaçados de crise.

Éle mesmo, que Jà orientara
a construção de oito navios no
Estaleiro Mauá, entre 1958 e
1964, estava pondo em prática
o que aprendeu nos 26 anos de
carreira e em vários cursos nos
Estados Unidos, que fizeram
do Contra-Almlrante não só
um homem do mar, mas um
entendido em navios.

COMO Ê

José Celso Macedo Soares é
fluminense — "é claro quetorço pelo Fluminense" — cie
1923, mas se considera carioca,
do Leblon, onde mora com a
mulher e dois filhos, uma mó-
ça de 16 e um garoto <Í3 13
anos. Viajou por vários países,

mas gosta mesmo é dos Esta-
dos Unidos Como homem do
mar, gosta de praia e natação.
mas seu grande prazer — aiém
dos navios — é dirigir carro,
durante suas incursões em ter-
ra firme.

Além de ter publicado arti-
gos em revistas técnicas e noDiário Carioca, éle já exerceu
importantes funções em vários
setores da indústria naval. B
bacharel e doutor em Ciências
de Engenharia, Construção Na-
vai e Máquinas Marítimas, pe-la Universidade de Michigan,
e entre seus cargos mais im-
portantes estão os seguintes:
Superintendente da Divisão deConstruções Navais do Arsenal
da Marinha (construção de di-versas chatas e do navio hi-
drográfico Taurus), assessor
técnico do GEICON, Comissão
de Marinha Mercante, diretor• do Estaleiro Mauá da Compa-
nhia Comércio e Navegação
(construção de oito navios),
além da manutenção perma-nente de todos os navios daNavegação Mercantil S. A.,
ampliação de estaleiros e di-verso» projeto».
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Somália francesa vota sob ameaça de guerra civil
Desacordo em Montevidéu
adia o fim da reunião dos
delegados presidenciais

Montevidéu (UPI-JB) — A falta de um acordo entre
os representantes presidenciais sobre o problema da inte-
graçáo do Hemisfério impedirá mie a atual Conferência
tie Montevidéu .se encerre amanhã, como estava previsto,
devendo-se prolongar até a próxima quarta ou quinta-feira.

Os delegados presidenciais continuam debatendo a
agenda que os Chefes de listado discutirão a partir rio dia
12 de abril em Punta dei Este. A.s dificuldades atuais para
a elaboração definitiva do texto devem-se, especialmente,
ã radicalização de pontos-de-vista entre os representantes
da Associação Latino-Americana de Livre Comércio e o

¦Mercado Comum Centro-Americano para a unificação dos
dois sistemas em benefício do Mercado Comum Latino-
Americano.
POSIÇÕES

A Colômbia e o Chile, prin-
cipalmente, Insistem em que se
íixe uma data limite para «n-
trar em funcionamento o Mer-
cado Comum, como o sugwi-
ram os Chanceleres reunida.
em Bueno.* Aires. O Brasil, no

entanto, deseja mais ílexlbili-
dade, sem especificação de data
concreta.

A recomendação dos Cüan-
céleres era para criação, na
década de 1970, <ie um Mercaão
Comum, o qual teria que estar
aperfeiçoado, o mais tardar,
em 1980.

Djibuti, Somália francesa (UPf-
JB) — O Governador da Somália
francesa, General Louis Saget, colo-
cou ontem as forças anuncias em es-
tado de alerta, mobilizou reforços
para a fronteira com a República cia
Somália e a Etiópia e suspendeu lo-
do o tráfego por ferra, mai- e ar com
o território, a fim de desviar a amea-
ca de uni conflito civil, durante o
plebiscito de hoje. que decidirá ou
não sua independência.

Mais de 51) mil pessoas realiza-
ram uma manifestação em favor cia
independência da Somália francesa,
nas ruas rie Mogadíscio, Capital da
República da Somália, conduzindo
cartazes com legendas contra o Go-
vêrno francês e denunciando "atro-
cidades cometidas pelas autoridades
francesas e a Polícia, em Djibuti".
A manifestação durou duas horas,
provocando sérios incidentes.

MEDIDAS

Explicou o Governador Louis Sa-
gct qiie as medidas de segurança são
necessárias, era conseqüência da cx-
trema tensão reinante no território,
entre os afar.s — que constituem a
maioria da população e que a França
espera votem a favor do atual status

— e seus inimigos tradicionais, os
somalls e os issas, que deverão ma-
niíestar-se pela independência.

Legionãrios e destacamentos cia
Policia Motorizada, com tanques e
veiculos blindados, guardam os bair-
ros de Djibuti habitados pelos issas
e somalis, depois de confiscarem
panfletos de propaganda antifran-
cesa. Armas antiaéreas foram insta-
ladas no porto de Djibuti, ao que pa-
rece mais para efeito psicológico que
paia prevenir um ataque cio sxterioi.

TENSÃO

Há, ainda, a temer a ameaça de
invasão do território pela República
cia Somália, que deseja a anexação
com a Somália francesa, e pela Etió-
pia, que utiliza o Porto dc Djibuti co-
roo sua saida principal para o Mar
Vermelho. Os etíopes estão dispostos
a empregar a força, para impedir
qualquer tentativa da República da
Somália de anexar o território da So-
málía francesa.

"Estamos preparados para en-
írentar qualquer eventualidade" ---
declarou o Governador Saget. quc cs-
tá confiante de que o referendo —
forçado pelas sangrentas manifesta-

ções nacionalistas do ano passado —
manterá o território em mãos da
Franca.

Um total dc 39 034 eleitores ins-
(•ritos irão às urnas, hoje, responder
sim ou não à pergunta: "Deseja que
o território continue parte da Repú-
blica francesa sub uni novo Governo
local, cujos detalhes já conhece?"

A França deposita suas esperan-
ças nos 22 00-1 eleitores da tribo afar,
ns inimigos hereditários dos issas e
somalis, que somam 14 689 eleitores
inscritos. A população total do terri-
tório é de 125 mil habitantes, mas
apenas H5 rnll são considerados resi-
dentes, sendo os demais elementos
precedentes das vizinhas Etiópia e
República da Somália, quc as autori-
dades francesas não permitirão que
votem.

Quanto às reivindicações desses
dois países sobre o território da So-
mália francesa, disse o Governador
Louis Saget: "A rápida evolução das
condições estratégicas e táticas nos
permite encarar a situação de cabeça
fria. Mas, devido às circunstâncias, a
França julga que sua presença aqui
(na Somália francesa) é um pré-
requisito para manter a paz nesta re-
gião".

J ornai s americanos a la ca m
latino-americanos que não
reconhecem ajuda dos EUA

Nova Iorque e Washington (UPI-JB) — Dois dos prin-
cipais jornais norte-americanos — The New York Times e
¦Dei.??/ News — criticaram ontem em editoriais a reação ia-
tino-americana à proposta de ajuda em 1 bilhão e meio
de dólares feita pelo Presidente Johnson, afirmando que
êsse dinheiro se destina a um Mercado Comum do qual os
EUA não farão parte e, na realidade, "não tem interesses".

— Os latino-americanos — afirma Daily News — ião
povos famintos, necessitados de educação e ds dinheiro,
mas a grande razão de que eles necessitam ajuda é porque
não tentam com entusiasmo c energia se ajudarem a. si
mesmos.

Povo protesta no Surinã
contra eleições que deram
maioria ao regime de Pengel

Paritinaribo (UPI-JB) — Milhares de pessoas concen-
traram-se ontem diante do Palácio do Governo para pro-
testar contra os resultados das eleições gerais de quinta-
feira passada que, segundo porta-vozes do Primeiro-Minis-
tro Johann Pengel, manteve a maioria governista no Par-
lamento.

Pengel ameaçou a multidão com o uso da força, porém
não foi atendido cm seus apelos para que todos voltassem
para casa e evitassem maiores problemas "ao desenvolvi-
mento do Surinã". Por duas vezes a Policia foi obriga-
da a Intervir para prender os manifestantes mais exal-
tados.

Poria do Mar Vermelho cobiçada por vizinhos

CRISE
Segundo o Governo de Pen-

gel, o Partido Nacional do Su-
riname obteve 17 das 39 ca-
deiras do Conselho Legi.sla.i-
vo, apesar de ter obtido ape-
nas 29 900 votos de um total
<ie 95 393 votos. A oposição fi-
cou com apenas nove cadeiras
na nova Assembléia.

A Policia de Paramaribo
confirmou a detenção de de-
Eenas de pessoas envolvidas

nas manifestações diante do
Palácio do Governo e nas pro-
ximidades da residência da
Deputada Bella Richards, elei-
ta pelo Partido Nacional do
Surinã.

Durante os distúrbios cie on-
tem na Capital do Surinã.
dois policiais ficaram feridos
por pedras lançadas pela mui-
tidão. Sabe-se apenas de um
manifestante hospitalizado en.
c-stado grave.

Governo britânico admite
visita de Elizabeth II ao
Chile no início de 1968

Londres (UPI-JB) —' Quatro dias depois de o Palácio
de Buckingham ter desmentido a possibilidade de a Rainha
Elizabeth II visitar a América Latina no fim dêste ano,
porta-vozes do Foreign Office admitiram ontem que a so-
berana britânica viajará para Santiago do Chile no início
de 1968, em. retribuição à visita feita pelo Presidente Eduar-
do Frei a Londres, em 1965.

Se Elizabeth II vier à América Latina, será o primei-
ro soberano inglês a fazê-lo. Não há ainda nenhuma no-
ticia oficial sobre o assunto porque é costume do protocolo
britânico não fazer qualquer comentário ou confirmar no-
tícias do Palácio de Buckingham, quando se trata de via-
gem real ao exterior, antes que todos os detalhes estejam
resolvidos.

Nova Iorque (UPI-JB) — Ao lor.sro
do Golfo de Áden, perto da fez do Mar
Vermelho, fica o próspero porto dc Djí-
butl, cie propriedade francesa, com o
branco cios edifícios de .seus bairros euro-
peus luzindo sob o sol africano.

Sua população heterogênea, de fran-
ceses, gregos, indianos, maemetanes e ju-
deus, bem co»'/.o suas modernlssimas ins-
talações portuárias, caracterizam o lugar
pelo que éle é: um grande porto numa
das maiores rotas de comércio do mundo.

Os subúrbios nativos, com seus came-
Io.s queixes-, e os pastores quc barulhen-
tamente barganham no mercado de ani-
mais, constituem a ligação com o tíc-
serto.

Cerca de metade da população (esti-
macia cm 85 COO pessoas) da Somália
francesa mora em Djibuti.

Hoje. a população irá votar sobre o
problema da independência — se depois
de 100 anos, corta ou não os laços da
.Nação com a França.

A Somália francesa, da qual Djibuti
é a capital, é um enclave na cosia af.i-
cana, limitado no sul pela República da
Somália e pela Etiópia, cuias fronteiras
também se estendem pelo leste c norte.
Do outro lado do Golfo fica o pório bri-
tânico dc Áden.

Os ingleses pretendem abandonar
Arlen. em 1933 e com isso Djibuti deverá
assumir um papel de maior Importância,
cerno portão estratégico para o Mar Ver-
melho e para o Canal dc Suei.

Cuso a Somália francesa vote pela
sua independência, a Etiópia e a Soma-
lia poderão .centir-se tentadas a preencher
o vácuo. Acontecendo isso, haverá muro
cheque entre armas r.crte-americínas e
soviética, no Oriente Médio já de si per-
turbado.

A Etiópia, que recebe suprimentos
dos Estados Unidos, e a Somália, com
ajucia da União Soviética, estão a penío
de entrar em guerra e ambas ambiclo-
nam o porto importante.

A Somália alega direitos cie posse
sobre a Somália francesa, baseando-se
na existência a'.i de tribos somalis. c
acusa as potências coloniais britânica,
francesa e italiana de haverem dividido
a região sem levar cm consideração a
constituição das tribos.

O imperador Hailé Selassíé, da Eíió-
pia, também sustenta que a Somn.liH.ndia
pertence a seu país. Em setembro pas-
sado, êle declarou que o território era
eíiope anies da chegada dos franceses e
há de ser eíiope outra vez.

1'liil iSewson
Especial parn o .111

A alegação de Selassíé também í br.-
seada em razões de natureza tribal, por-
quanto os afar, qus são aparentados dos
cianakii.s, da Etiópia, sáo atualmente um
pouco mai.s numerosos que os somalis.

Selassié, além disso, precisa ter livre
acesso a Djibuti. Há uma estrada de fer-
ro ligando Adfs-Abeba, capital da Etiópia,
a Djibuti, ponto principal de saída para
as exportações etiopes de café, couros,
cera de abelha e almiscar. A estrada de
ferro está em mãos da França e da
Etiópia.

Do ponto-de-vista militar não parece
lia ver possibilidade de ação entre a So-
mália e a Etiópia. O exército eíiope é
quatro vezes maior do que o somali. quo
conta com um efetivo de apenas 10 000
homens. Tanques e Mies 07 fornecidos
pela União Soviética enferrujam nos
campos da Somália, por falta cie manu-
tenção. Os atiradores somalis são anal-
íabetos, não podem ler as instruções
para uso do radar e das metralhadoras
antiaéreas.

Aguardando sisudamente existem o.s
franceses que trouxeram 6 000 soldados
em preparação para a votação de boje.

Qualquer que seja o resultado, os
franceses dizem que a Somália pode pro-
clamar a independência, se quiser.

A Cosia estratégica dos Somalis
Departamento ile Pe.quisa

ITINERÁRIO

Além do Chile, é prcrvável
que Elizabeth II visite a Ar-
gentina e o Uruguai, países
com os quais a Grã-Bretanha
mantém vinculações comerciais
importai-tea. Admite-ee como

certa a viagem da soberana, es-
pecialmente porque sua agen-
da de compromissos para os
meses de novembro e dezem-
bro dêste ano e para fins de
janeiro e princípios de feve-
remo de 1968 não está com-
pièta.

A Somália francesa é um pequeno
enclave na extremidade su! do Mar Ver-
melho, isto é, no lado oposio uo do Ca-
nal de Suez. Com -3 mil quilômetros qan-
drados. a Costa Francesa dos Somalis
tem um dos clima mais quentes do gio-
bo: de maio a setembro, a temperatura
chega a 46." à sombra. Os meses de tran-
sição — outubro a abril — são penosos
devido à forte umidade ambiente. No in-
terior, as noites são mais frescas, c no
inverno são registradas temperaturas dc
12 a 15 graus.

Chuvas escassas, o que impede a
existência do cursos de água permanen-
tes: o Auache, o grande rio da Etiópia,
vem morrer no lago Abbc, a -00 km de
Djibuti. A costa, desolada ao norte, tnr-
na-se aos poucos elevada, e a-s falésias
continuam até Djibuti; o terreno do pais
é extremamente acidentado.

O que realmente impressiona, entre-
tanto, na geografia da Somália france-
sa, é a extensão da costa: em nennúm
momento, o território recua mais de

125 km a partir do mar. T?so se deve â
penetração da baia de Tadjura costa
adentro: as terras formam uma espécie
de ferradura ao redor da baia.

O.s franceses instalaram-se na região
em 18Ü2, a partir de um tratado assina-
do com o sultão de Tadjura. Djibuti foi
criada em 1888, e tornou-se a capital cm
1892. Em 1899 já tinha 10 000 habitai.-
tes. Nessa ocasião, a França criou a Com-
panhia Imperial das Estradas de Ferro
Etíopes, destinada a ligar Djibuti a Har-
rar.

Durante a guerra, a costa íol isolada
por longo tempo, e sofreu um severo bio-
queio dos ingleses. Os acontecimentos na
Etiópia de 1935 a 1942 perturbaram,
igualmente, o ritmo habitual de Djibuti.

Em 19ãü a Somália francesa passa a
gozar cie autonomia interna. Em 1962. a
assemb.éia territorial assina uma decla-
ração dizendo quc- "a Costa Francesa dos
Somalis, território da República, é um
pais no qual todos os habitantes, quais-
quer que sejam suas origens, estão uni-

dos na vontade de viver sob a bandeira
írar.acsa".

A população, atualmente, é de 85 mil
habitantes, 90% rios caiais muçulmanos.
O rápido crescimento demográfico que se
verifica no pais deve-se não só ao indi-
ce de natalidade como à imigração dc
somalis vindos da antiga SomalPândia,
que vêm procurar trabalho em Djibuti.

A capital é o único núcleo do pais
que merece ser chamado de cidade. Tem.
35 mil habitantes, dos quais a metade
apenas é composta de nacionais. Ao re-
dor dessa cidade cosmopolita e ativa,
duas populações distintas dividem o ter-
ritório: os afars (32 mil) c os somalis
(25 mil).

O pais vive principalmente do apro-
veitamenío da importância politica do
porto de Djibuti e do comércio realizado
na Estrada de Ferro franco-etiope. já
oue as planícies costeiras e os planaltos
do interior têm poucas possibilidades eco-
nómicas.

The New York Times criti-
cou os pronunciamentos dos re-
presentantes presidenciais lati-
no-americanos, atualmente reu-
nide.s em Montevidéu, afirmar.-
do que a posição que assumi-
ram é irrealista e nada produz
dc útil ã procura de tuna solu-
ção para as crises da América
Latina.

Alguns di/legados latino-
americanos pensam — prosse-
_ni.'u o Times — que o bilhão e
meio de dólares são insuficlen-
tes. O Senador William Fulb-
riyhi considera que tedo o pro-
ccdhnento é demasiado apres-
sado e disse que se opõe à pre-
tensão do Governo de transfor-
mar o Congresso em "carimbo",
Embora a Comissão de Rela-
ções Exteriores da Câmara de
Representantes aprovasse a re-
solução, Senadores como o Sr.
Fulbright não querem ser sur-
precedidos outra vez dando ao
Presidente uma resolução em
branco como o fizeram em 1964,
devido ao incidente no Golfo
dc Touquim".

Segundo os observadores po-
li.icos, o ataque a navios ame-
ricanos por barcos do Vietname
do Norte fêz cem que o Con-
gresso adotasse uma resolução
ciando podêres ao Presidente
para defender as interesses
norte-americanos na região.
Os Estados Unidos mantêm a
atual escalada na guerra do
Vietnã m e em conseqüência
nesta decisão parlamentar, du-
ramente criticada pelo Senador
Fulbright. ¦

PERIGO

Entretanto — prossegue o
jornal — o Senador Wayne
f.íorse, que pensa como o Sr.
Fulbright, não vê tal perigo no
pedido do Presidente Lyncicn
Johnson para a América Lati-
na. Seria lamentável que o
Congresso rejeitasse a autori-
zação proposta, que fortalece-
ria a mão do Presidente, por
antecipação, durante a" confe-
rência de cúpula do mês que
vem cm Punta dei Este. Alem
rie «-.polar a Aliança para o
Progresso, os Estados Unidos
estão agora ansiosos por alen-
tar aos países latino-america-
nos da formação de um mer-
cado conu.im.

Uma medida desse tipo —
continua — exige um doloroso
reajuste com o que os paises.
europeus apreenderam criando
seu Mercado Comum. Ainda as-
sim, somente houve seis nações
compreendidas na Europa, tõ-
das elas desenvolvidas e indus-
trializadas. Na América Lati-
na há 21 nações, a maioria em
estado de desenvolvimento e

muitas delas competindo com
as outras na produção e expor-
tação dos mesmos artigos.

INCOMPREENSÃO

A seguir o editorial refere-se
ao protesto dos representantes
presidenciais latino-americanos
afirn._.ndo que "a oferta de
300 milhões de dólares anuais
por um período de cinco anos,
que o Presidente Johnson dese-
ja, é evidentemente generosa,
considerando que os Estados
Unidos já se comprometeram
em mil milhões de dólares
anuais até 1970 para a Aliança
para o Progresso, considerando
também a forte e crescente car-
ga provocada pela guerra do
Vietname. Depois de tudo. os
EUA náo são membros do mer-
cado comum proposto. Os pai-
ses latino-americanos su s t e n-
tam uma causa legitima para
se queixarem. Se desejam um
mercado comum devem criá-lo
eles mesmos.

— O Presidente Lyndon
Johnson — continua — nâo
dispõe de muito tempo à
te. se a resolução ence
oposição no Congresso, o ,
iniciará seu recesso pascal em
fins da próxima semana. Teó-
ricamente, o Presidente Lyn-
don Johnson poderia prometer
o dinheiro em Punta dei Este,
apelando para seus podêres de
Chefe do Governo, mas sem a
resolução de apoio os latino-
americanos duvidarão natural-
mente que o Congresso queira
conceder o dinheiro.

— A intenção é saudável —
prossegue —- pois :*. soma não é
ião grande para as normas
contemporâneas e, uo momen-
to. é preciso de um cesto de
interesse para com a America
Latina. O Congresso deveria
dar ao Presidente Johnson a
autorização requerida, con-
cluiu o The New Xork Times.

INSATISFAÇÃO

Em Washington, o Jornal
Daily News criticou a reação
latino-americano a f irm ando
que a America Latina, apesar
de os Estados Unidos lhe ha-
ver prometido mil milhões da
dólares anuais durante de_
anos "ainda não está satisfei-
ta."

Comentando a disposição de
fundos formulada ao Congres-
so pelo Presidente Johnson, o
jornal assinala que "é para
iniciar o Mercado Comum La-
tino-Americr.no, que seria um
beneficio deles c não nosso."
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para pronta entrega, nos tamanhos standard, com

enfeites e fechaduras em bronze.

PORTAS DE FERRO LAMD
IP
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MODELO 406 MODÊIO 402 MODELO 405

Somente durante êste mês preços excepcionais
Consulte-nos, sem compromisso

LAMD - DECORAÇÕES METALÚRGICA
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
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Para V. que deseja investir com
renda mensal, oferecemos o
Fundo Ipiranga de• Renda Mçmsai
Aplicando, os seusrecursos ".np

.fina.iciam.ento da indústria e'
co/nércio. o Fundo vem
apresentando uma. i-ent abi [idade»,: fi*.
superior a 3% ao mês.

Consulte -

Ouça diariamente a
RÁDIO JORNAL DO BRASIL

música e informação

Ipiranga s. a.
crédito e financiamento
carta de autorização da symcc n." 156 do
capita! s resBryas: crS 2.728.944-256 

'

áua da Alfând,ga. '47 - tel,.23-8420
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para
Ceausescu chega a. moscou" 

i s c u t i r divergência
ae Bucareste com a URSS

Moscou (UPI-JB) — O Primeiro-Secretário do
Partido Comunista Romeno, Nicolas Ceaucescu, cujo
Governo acaba de estabelecer relações diplomáticas
com a Alemanha Federal apesar dos protestos da
Alemanha Oriental, chegou a Moscou para conversa-
cões com as autoridades soviéticas.

A Romênia se recusa a participar da reunião dos
comunistas europeus marcada para abril na Tcheco-
Eslováquia, onde- será discutido o conflito sino-so-
viético, e este assunto deve estar na pauta dos en-
tendhnentos de Ceaucescu.
VISITA BÚLGARA

Pouco antes da visita do
dirigente romano, esteve em
Moscou Todor Yivkov, Pri-
meiro-Secretário do PC da

m

Bulgária. Segundo os obser-
vadores ocidentais, ambos
íoram convidados à URSS,
dentro dos preparativos pa-
ra a coordenação da gran-
de conferência de abril.

m
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Romênia reclama a
.,.*._ Bessarábia cie volta

Luís Edgar de Âmlradc
Editor Internacional

Êle já havia dito que a politica do seu pais se resume
cm duas noções: independência nacional c paz. De último,
condenou a existência de blocos militares e a presença da
tropas americanas e soviéticas na Europa. As tropas es-
trangeiras, no seu modo de ver, representam um anacro-
nismo incompatível com a soberania dos povos. Apesar
da coincidência do estilo, não se trata do General De
Gaulle. Esta linguagem é a do Primeiro-Secretário do Par-
tido Comunista Romeno, Nicolas Ceausescu. A Romênia,
como se convencionou dizer, c a França do Pacto de Var-
sóvia.

As relações entre Bucareste e Moscou andam tão dl-
ficeis quanto as relações Paris-Washington. Andam, pro-
vávelmente, piores. No momento da crise de Cuba, o Ge-
neral. Dc Gaulle imediatamente hipotecou solidariedade ao
Presidente Kcnnedy, nos termos da Aliança Atlântica.
Nessa ocasião, o Governo romeno fêz saber discretamente
a Washington e Moscou que, no caso de guerra, o país
pretendia manter-se à margem. Na ONU, de três anos para
cá, sua delegação lem acompanhado freqüentemente o voto
dos neutros.

Essa política de independência dá lucros Depois do
Japão, a economia romena ê a que apresenta maior taxa
do crescimento per capita 7to mundo. Mas existe um pro-
blema territorial por trás da divergência com o Kremlin.
A Romênia deseja recuperar a província da Eessarábia,
anexada em 1940 à República Soviética da Moldávia, um
dos Estados da URSS, e o Governo ãe Moscou se recusa a
negociar. As fronteiras soviéticas são sagradas, como dizia
Kruschev, referindo-se a uma reivindicação semelhante,
a dos chineses.

A imprensa européia divulgou na semana passada o
resumo de um discurso pronunciado pelo Primeiro-Secre-
tário do PC da Moldávia, Ivã Bodul. Êle denuncia, nas en-
trelinhas, a existência de um movimento separatista no
seio da população romena da Bessarábia, que faz eco às
pretensões territoriais de Bucareste. O Primeiro-Secretâ-
rio propõe uma campanha de propaganda para convencer.
o povo ãe que "a Bessarábia nunca íêz parle do Estado
romeno", e que o controle que a Romênia exerceu sobre a
Moldávia de 1918 a 1940 "não passou de uma ocupação".

Segundo essa fonte, o PC romeno em 1940 saudou "a

libertação da Bessarábia e sua união à grande familia doi
povos soviéticos" como "um ato de restabelecimento da
verdade histórica" e "um ato que realizava as aspiraçõei
do povo molãávio". Vinte e cinco anos depois, o ponio-de-
vista dos comunistas romenos deve ter mudado, pois um
dos últimos números de Luta de Classes, revista do Par-
tido, publicava em Bucareste um artigo de seu Diretor,
Stefan Vaicu, no qual se lê nova versão do que se passou:
"No dia 28 de julho âe 1940, curvando-se às exigências in-
flexíveis do Governo soviético, aceitas pelo Governo ro-
meno, a Bessarábia e a Bukovina do Norte passaram à ju-
risdição da URSS." Pouco antes de sua morte, Gheorghe
Gheorgiu-Dej, antecessor de Ceausescu, havia mandada
publicar em 1905 um documento de Karl Marx sobre as
atrocidades cometidas pelo Exercito do Czar na Bcssará-
bia. Impresso em vinte mil exemplares, sob o título Karl
Marx — Notas sobre a Romênia, o livrinho esgotou-se em
dois dias.

Província de 45 mil quilômetros quadrados, com uma
população âe três milhões de habitantes, a Bessarábia tem
sido objeto de cobiça dos vizinhos desde o Império Romano.
Os turcos a ocuparam durante os séculos XVI e XVII. Os
russos a partir de 1812. Quando a Rússia czarista entrou
em colapso como potência militar, no fim da Primeira
Grande Guerra, a Romênia incorporou-a a seu território.
Em 1040, Hitler c Sialin eram aliados. Ambos fizeram
pressão junto ao General Antonescu, ditador romeno, que
entregou sem mais delongas a Bessarábia à URSS. Quando
o degelo Leste-Oeste se efetivou, os romenos, em 1904, co-
meçaram a pedir de volta, em voz baixa, a sua Alsácia-
horena. Agora já reclamam em voz alta.

A Romênia e a URSS são dois paises comunistas, uni-
dos pela fé comum em Karl Marx e separados por vinte
séculos de história. Pelo visto, a história' é mais forte do
que Marx. Não há ideologia que faça esquecer uma fron-
teira de 800 quilômetros. As ideologias passam, as nações
supsistem, como costuma dizer o General De Gaulle.

Tr-arnsoii vai
*edir ajuda

ao Governo
Moscou <* *m"< Iorque (UPI-

,1B) — O Promotor Jtra Gar-
i-i.soii declarou ontem que even-
tunlmente. pedüá auxilio do
Governo federal c das autori-
dades estaduais pnrn prosse-
guír suas investigações sobre a
conspiração contra a vida do
Presidente Kcnnedy, depois de
garantir que não hft. nenhuma
potência estrangeira envolvida
no crime de Dalas, revelou a
Agência Tass.

Garrison afirmou no;; corres-
pondentes soviéticos Losev o
Borovik que a conspiração em
principio não era dirigida con-
tra o Presidente Kennedy, po-
rem "tomou um rumo seme-
lhan-te ao de um foguete des-
controlado que atinge o alvo
errado".

NOVAS PRISÕES

Diz a Tass que Garrison vai
emitir novas ordens de prisão
contra os implicados na cons-
plraçSo contra Kennedy, po-
rém não num futuro próximo.
O Promotor, que teve sua pri-
meira vitória sexta-feira, quan-
do um Tribunal reconheceu sua
acusação contra Caly Shaw,
declarou também aos dois cor-
respondentes soviéticos que por
enquanto não recorrerá ao Go-
vêrno federal.

Clay Shaw, comerciante rico
de Nova Orléans, foi acusado
por Garrison de ter conspira-
do com David Ferrie e Lee Os-
wald para assassinar o Presi-
dente Kennedy. O Tribunal
reconheceu em primeiro ins-
tància a denúncia e mandou
processar Shaw por homicídio.

Em Nova Iorque, o ex-Presi-
dpente cubano, Manuel Urru-
tia, disse que está convencido
de que o Primeiro-Ministro Fi-
dei Castro participou da cons-
piraçâo para assassinar Ken-
dy, argumentando que Lee Os-
wald pertencia ã Comissão de
Trato Justo para Cuba. e que
Fidel é contra os Estados Uni-
dos.

Arábia confessa s ai

aos monarquistas do lét

"tamentos à venda
na Zona

O Rei Faissal rc-
primeira vez, que

Cairo (UPI-JB) —
conheceu ontem, pela
tropas cia Arábia Saudita estão auxiliando
os monar quistas na guerra civil do Iémen.
e pediu em seguida c_ue as forcas egípcias
deixassem o território lemenita, onde
apoiam o Governo republicano.

Em discurso pronunciado na abertura
de uma Conferência Pan-Islâmlca, trans-
mitido pela rádio de Meca, o Rei Faissal
afirmou que reconheceria um Governo ie-
menita que resultasse do "livre exercício
do direito de autodeterminação". Propôs
também que o.s países árabes coloquem co-
missões na fronteira entre o Iémen e a
Arábia Saudita para impedir a interven-
ção dos republicanos nos assuntos inter-
nos de seu país.

CENSURA

O Conselho da Liga Árabe suspendeu
ontem uma reunião, no Cairo, em virtude
do clima de intranqüilidade que se seguiu
à apresentação pelo Governo do Iémen de
um pedido para que a Comissão Politica
censurasse formalmente a Arábia Saudita
pela execução, sexta-feira, em praça pú-
blica, de 16 iemenitas.

O Embaixador da Arábia Saudita, Ta-
her Radwan, declarou que os condenados
eram "assassinos convictos", acrescentai*.-
do que a execução constituía assunto in-
terno da monarquia.
MEDO

Terminada a reunião, o Ministro do
Exterior do Iémen, Abdel Aziz Saiam, vol-
tou a criticar a Arábia Saudita, afirmar.-
do que o Rei Faissal está seguindo a poli-

Federação da Arábia Itica dos sultões da
Meridional.

Disse também que Faissal entrou em
contato com o.s sultões para conseguir que
os britânicos deixem parle de suas tropas
em Áden, quando se retirarem da Federa-
ção no próximo ano.

Tanto Faissal como os sultões temem
que após a retirada dos britânicos, as tro-
pas egípcias Invadam a Federação Meri-
dional. Arábia Saudita e Jordânia são as
duas únicas monarquias do mundo árabe
o defendem uma política, considerada con-
traria aos interesses dos demais paises da
região, segundo a Síria e a RAU.

APOIO MORAL
O primeiro ponto da agenda da Co-

missão Politica da Liga é a questão do
apoio moral e material à Federação da
Arábia Meridional a respeito da libertação
do sul do Iémen, ocupado pela organiza-
ção nacionalista Flosy, que tem sede no
Cairo e também opera na colônia brita-
nica de Áden.

A Flosy está tentando sabotar os pia-
nos britânicos de incluir o Aden na Fe-
deração Meridional da Arábia, quando se
tornar independente no próximo ano. A
organização conta com o apoio da RAU
que deseja a incorporação do Aden ao Ié-
men.

A Arábia Saudita pretende opor-se a
qualquer preço à anexa ção do Aden. On-
tem, durante a reunião da Liga, seus re-
presentant.es apresentaram um projeto de
resolução denunciando a retirada dos bri-
tânicos e contrapondo-se às propostas pa-
ra que a Liga apoie os terroristas do sul
da Arábia.

COPACABANA — Cobertura, duplex, com 3 dormito-
rios, 2 salas, 2 banheiros sociais, salão, terraço — na
R. Barão de Ipanema, 32. Atendimento no local.
MORRO DA VIÚVA - Últimos apartamentos de 330
m2, de frente, plcnta magnífica. — Ver na Av. Rui
Barbosa, 880.

Tratar em H. C. CORDEIRO GUERRA & CIA.
LTDA. - Av. Rio Branco, 173, 14.° andar. - Tel..
31-1895. (P
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Washington (UPI-JB) —
Lynda, a filha mais velha do
Presidente Lyndon Johnson,
comemorará hoje seu 23.° an!-
versário, longe da familia e em
companhia do ator George
Hamilton, seu par constante e
nlvo das atenções da impren-
sa norte-americana.

Aos jornalistas, Lynda Bird
Johnson declarou que "é mais
um aniversário e não um mar-
co funda mental em minha vi-
da", «^través da Secretaria de
Imprensa da Casa Branca,
afirmou que o ano passado foi
cheio de emoções, pois obteve
seu diploma universitário, fêz
algumas viagens e "arranjou
um trabalho interessante oue
a levou a descobrir novos in-
terêsses". *

UM DIA DE FOLGA

A Casa Branca recusou-se a
especificar os planos de Lyn-
da para a comemoração de seu
aniversário. A senhora Eliza-
beth Carpenter, Secretária de
Imprensa de Lady Bird John-
son, a esposa do Presidente,
informou que. "como qualquer
moça que trabalha, Lynda te-
rá um dia de folga".

Lynda foi vista em Nova
Iorque, em companhia de Ge-
orge Hamilton. Os dois foram
assistir a uma peça de teatro
e depois visitaram alguns clu-
bes noturnos. Ontem, informa-
va-se na Casa Branca que o
Presidente Johnson telefonaria
para a filha a fim de desejar-
lhe feliz aniversário.

Os amigos estão curiosos por
saber se George Hamilton que-
brará seu recorde em matéria
de presentes: no Dia dos Na-
morados (Valentinc's Day),
George Hamilton enviou a
Lynda 365 rosas, com a se-
guinte mensagem: "Você é
minha namorada hoje e em
todos os dias do ano".

para
a vai

BERILO NEVES
A data dc depois do amanhã, 21

de março, assinala o transcurso do
aniversário nalatício do General
r.;r!lo Neves, Professor do Cole-
pio Militar do Rio de Janeiro, Pre-
• idente do Touring Club do Brasil,
ex-Diretor e Conselheiro da A.B.I.
e homem do letras conhecido e fe«-
1r*iado em todo o Pais. (P j

* ACÉNOA. 00
JORNAL DO BRASILna.

PARA ANÚNCIOS CLASSIFICADOS I
£ ASSINATURAS ' I

RUA PLÍNIO Ot OLIVEIRA I 44 M
DAS 8,30 AS 17..n HOUAS

SÁBADOS: DAS S A. 11 HORAS.

Hollywood (UPI-JB) —
George Hamilton, o namorado
de Lynda Johnson, a filha
mais velha do Presidente nor-
te-amerleano, teve sua. convo-
cação militar reclassificada de
3-Á para 1-A, o nue significa
que êle poderá ser incorporado
ao serviço ativo c enviado pa-
ra qualquer parte do mundo
onde se encontram tropas dos
Estados Unidos.

Numa entrevista exclusiva k
United Press, George Ha-
milton, que tem 27 anos. Infor-
mou que obteve a classificação
3-A durante sete anos por ser
arrimo rie família, file decla-
rou que não ficou surpreso
cem a reelas.-ificação, que
ainda não lhe l_i comunicada
oficialmente.

Quando George Hamilton
compareceu à Junta de Recru-
•tamento de Nova Iorque, os
funcionários que com êle con-
versaram deram a entender
claramente que sua situação
militar será reclassificada. O
namorado de Lynda Johnson
comentou que se i_.so aconte-
cer, êle irá "para onde o país
o mandar".

A situação militar de George
Hamilton se tornou assunto de
interesse nacional quando êle
começou a namorar Lynda
Johnson, há pouco mais de um
ano. O assunto despertou gran-
de controvérsia e houve até
quem dissesse que a não con-
vecação de George Hamilton
para o serviço ativo se devia
ã sua aproximação com a fa-
mí.ia Johnson.
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¦Informe JB
Passaporte

"Você salta na Praça Mauá — cs-
creve um leitor —, na antiga Estação Ro-
ãoviária, perambula por um imundo hall
(imundo mesmo}, pergunta u vários ti-
pos em. mangas de camisa onde é a De-
legada Marítima, coisa que ninguém in-
formará, c finalmente um cidadão que¦nada tem a ver com o peixe, mas que es-
tara embarcando para algum lugar, pois
tem uma valise na mão. informa ao per-
guntador que é no 3.° andar".

"O elevador é hediondo. Vidros que-
brados, paredes sujas, disparadas, pon-
ias de cigarro, enfim tudo, afora o mau
cheiro que deve estar exalando algum
xadrez próximo, já que por ali, segun-
ão se diz, há uma delegacia distrital. No
elevador, também, mau cheiroso e reple-
to, todos falam alto, ninguém consegue
entender nada".

"Finalmente, no 3.° andar, um ci-
dadào com ar de delegado e escudo de
delegado, amabUissimamentc, me comu-¦nica que não c no 3.° andar e sim no
2.° — e ressalte-se a (imobilidade com
que a comunicação é feita.

Desço ao 2.° pelas escadas e então
há um vidro opaco no meio da sala com
uma porção dc buraquinhos onde iodos
encostam, a boca. Ê evidente que come-
ço a falar para o lado, mas ninguém ma
ouve. Por fim, um mulato, eni -mangas
de camisa, com ar de tira (como aliás é
o ar de todos, homens e mulheres, den-
tro da repartição), pergunta-me o que é
que há e eu digo que preciso assinar meu
passaporte, pois quero viajar. A isto, per-
guniou se eu era agência ou direto.
Não entendi e disse que era passaporte— e o homem ficou de mau humor."

"Aproveitei para. dar meu nome, a fimde identificar o meu passaporte, e o ci-
dadão fica a me olhar. Mas afinal vai
lá dentro, dá um tapinha nas costas de
uma funcionária, por sinal horrenda, e
vejo que EM"Stende a 7nais umas 5 pes-soas, todas mal ajambradas e imundas,
e pergunto pelo meu passaporte. Apon-
ia-me umas 5 pastas e dis: — Para as-
sinar só tem estas; vé se a tua está aqui.

Estava, e eu assino. Cinco minutos
depois, volta ela. com vm ferrinho na
mão c uma* tinta, e manda que eu mela\
o dedo por dentro do buraquinho. Duvi-
tio que alguém descubra o que vão fazercom o dedo lá dentro. Sujam-me o dedo
e depois devolvem o braço com o dedosujo. Então começo a perguntar, nova-
mente pelo buraquinho, onde é que lavo
o dedo — e, aí, já ninguém responde.
Afinal, um cidadão imundo me indica olugar: — É ali."

sidencial, acrescentando que o Marechal
Costa e Silva poderá, eventualmente,
fazer ponderações e discutir com seus
Ministros tais ou quais providencias;
nunca, entretanto, resolverá problema
algum sem consultar o auxiliar direta-
mente envolvido na questão — o que é
um cios melhores aspectos do Governo
no Brasil, a partir de março de 64

Aznrão

O cavalo Foggy Day. que acaba tie
ganhar um páreo na Gávea, era tão
azarado, mas tão azarado, que os após-
tadores costumavam chamá-lo de Foge
Dai.

Demora

Está sendo objeto das mais variadas
especulações a demora do Sr. Abreu So-
dré na nomeação do substituto do Sr.
Delfim Nelo. na Secretaria da Fazenda
de São Paulo.

Falou-se muito no Sr. Gastão Vi-
digal, que. a esta altura, parece já ler
sitio queimado. Os últimos rumores dão
conta de que o Sr. Abreu Sodre estaria
interessado em nomear o Sr. José Boni-
íáeio Coutinho Nogueira, mas hesita
porque o Sr. Delfim Neto gostaria de
ser substituído por um economista de sua
equipe.

Intemporal

"Autran Dourado, de cujo romance
Branditng (A Barca dos Homens) o jor-
nal Frankfurter Allgemcine Zeitung dis-
se que u Elementar e o Humano se apre-
sentavam em perfeita correspondência
poética — mostra no seu nóvo livro uma
heroína cuja vida carece daquela espe-
tacularidade que a literatura tão ire-
quentemente i;sa na criação de suas fi-
guras: Ein Leben im Verborgenen (Uma,
Vida em Segredo) ê uma narrativa que
se legitima através da, sua própria ver-
dade, uma história intemporal a res-
peito de uma moça sem beleza — his-
tória que é, ao mesmo tempo, uma va-
rian te moderna da fábula do Príncipe
Encantado em que a donzela não en-
contra a sua redenção."

(Trecho de um anúncio da Editora
Cari Hanser, de Munique, sóbre a nove-
la Uma Vida em Segredo, traduzida para
o alemão por Regine Korner e lançada
no Brasil pela Civilização Brasileira.)

Evandro já virou folclore
e representará o Brasil no
Festival Latino-Ariiericano

O Brasil será representado no III Festival Latmo-Ame-
ricano do Folclore, que se realizará entre 7 e 10 de abril,
cm Salta, na Argentina, por três equipes: o grupo baiano.
representado por um conjunto de capoeiristas, o gaúcho e
o carioca, que apresentará uma escola tle samba, passistas,
ritmistas e as fantasias de luxo de Evandro Castro Lima.

O Festival Latino-Americano do Folclore reunirá de-
Jegações cie 10 países, sob os auspícios da Governo argenti-
no e déie participarão extra-oficialmente as delegações da
Espanha e dos Estados Unidos, sendo que esta última par-
licipa com vistas á realização, nos Estados Unidos, em
julho, do I Festival Mundial do Folclore.
A DELEGAÇÃO

O Chefe da, delegação bra-
.sileira ,Sr. Pompiiio Vieira de
Sou.«a. esteve ontem no JOR-
NAL DO BRASIL para, expli-
car os detalhes das equipes
que representarão o Brasil no
Festival. A equipe baiana se
constituirá de um conjunto de
capoeira, formado exclusiva-
mente por estudantes univer-
sitários dn Salvador. O Rio
Grande do Sul terá como prin-cipal atração Paulinho rio Ser-
ro:e, que toca 12 instrumentos,
inclusive o serrote.

A Guanabara se representa-
rá por ritmistas o passistas se-
lecionados entre diversas es-

coins ric samba c cio Bloco So-
ciedade Recreativa Carnava-
lesca do Arranco, tendo como
principais atrações a sambis-
ta Maria Lata, D'Agua, da Por-
tela, o Rii Momo, Abrahão
Haddad: Gigi cia Mangueira
n Evandro Castra Lima, quelevará todas as suas fantasias
premiadas no último carna-
vai, inclusive a Epopéia Far-
rou pilha.

A delegação brasileira será
coordenada pelo Cônsul argen-
tino no Brasil, Sr. Eduardo
Augusto Michel. O grupo bra-
sileiro. que vem ensaiando nas
últimas semanas, viajará paraa Argentina no dia 4.

Minas mostra
seus planos
para turismo

Belo Horizonte (Sucursal)
— Durante uni almoço na
Sucursal cio JORNAL DO
BRASIL nesta Capital, on-
tem. o Direíor-Superinten-
dente da Hidrominas, Sr.
Ademar Ribeiro da Silva, e
o Assessor para assuntos de
turismo, Sr. Clementino Do-
ti, falaram sobre os planos
do Governo mineiro no se-
tor.

Dentro da segunda meta
do-- Governador Israel Pi-
nheiro. a conclusão das
obras do circuito das águas
f a nova apresentação cia
Gruta de Maquine foram
apenas as duas primeiras
realizações, às quais se se-
guirão muitas outras, sc-
gundo afirmaram, inclusive,
nas cidades históricas dc
Minas.

Jovem Guarda fluminense
reivindica o direito de
ir aos salões de beleza

Niterói (Sucursal) _ Os principais cabeleireiros d-Niterói víxo pedir a proteção da Delegacia de Costumescontra 6s inayboys cabeludos da Cidade, que se penteavame maquiavam nos seus estabelecimentos, mas foram há 15dia,, proibidos de freqüentá-los, e náo se conformam coma restrição, promovendo distúrbios
Os cabeludos, para perturbar o trabalho cios diversossalões de beleza, passam, entre outras maneiras de crs-túrbios que inventaram, com os seus carros, de descargaaberta, em frente á porta dos estabelecimentos o que si"-nitica que a guerra está deflagrada. Os cabeludos prome-tem que os donos de salões e as suas clientes não terãotrégua.

"Vou para lá. Há uma pia, água r.
uma latinha cuja finalidade até agoranáo alcancei descobrir. Esfrego os de-dos debaixo da água e desisto. Volto aoburaquinho, onde encontro uma mulher,
desta vez cadeiruda, e recebo um papelNao pergunto mais nada. Com as mãossujas ãa tinta, desço as escadas (não háenergia:, onde a sujeira è maior ainda
que nos elevadores, além do risco dostropeções, pois não há lia".

Isto c o que acontece a quem ousatirar vm passaporte no Rio de Janeiro,em 1967.

Sttu acao

_ Estamos diante de uma situação di-fícil, em face da nova Lei de Segurança
Nacional.

Falar contra é crime — c não falar
também é.

Identidade

Num aspecto, pelo menos, o compor-
tamento do Presidente Costa e Silva será
exatamente igual ao do Marechal Caste-
lo Brnnco no Governo: o prestigio e a
autoridade dos Ministros de Estado se-
rão mantidos a qualquer preço

Islo, pelo menos, é o que asseguram
categorizadas figuras da intimidade pre-

Capa

A morte de Henry Luce e outros
acontecimentos impediram que saísse
até agora a edição do Time com o retra-
to do Presidente Costa e Silva, na capa.

A capa de Costa e Silva só vai sair
por ocasião da Conferência de Presidén-
tes, em Punta dei Este — mas a repor-
tagem já não focalizará então apenas o
Brasil, mas tôda a América Latina.

Terrorismo

A primeira bomba, no Ministério da
Educação, explodiu no 14° andar.

A segunda, no 12.°.
Se fór seguida a ordem, a próxima

deve estourar no 10.°.
E por causa disso os funcionários já

estão querendo arranjar um jeito de não
ir trabalhar amanhã.

Motivo

Está apontado às autoridades, desde
S de outubro de 19G5, o verdadeiro mo-
tivo do desabamento do morro que cies-
traiu dois lances da Estrada de Furnas.
É o processo n.° 20 375, da 3.a Vara da
Fazenda Pública.

Trata-se de ação penal movida pelo
Itanhangá Golfe Clube, proprietário do
morro, contra a lavra clandestina de pe-
dras de granito perto da Tijuca em ter-
renos seus.

Para a lavra foi desviado um peque-
no córrego, provocando a infiltração n.a
base do morro, segundo o exame pericial
feito pela Justiça, a pedido dos advoga-
dos do Itanhangá. O morro é natural-
mente florestado e sem favelas, mas a
exploração intensa enfraqueceu-lhe a
base.

O resultado de tudo é que está fe-
chada a Estrada das Furnas, a melhor
via de acesso da Zona Norte á Barra da
Tijuca.

Lauce-livre
fr Vários cassados aguardam os desdobra-

mentos do incidente causado pelo Jorna-
lista Hélio Fernandes, ao assinar um artigo
na Tribuna da Imprensa, para fazer tam-
bém manifestações públicas.

Trata-se de" um teste.
© O Ministro da Justiça. Sr. Gama c Silva,

que nos seus primeiras contatos com a
Imprensa deixou excelente impressão pelotrato ameno e cordial, estava sexta-feira no
Balaio com amigos, sendo uma dns presen-
ças mais simpáticas da noite.

9 O Sr. Carlos Lacerda e*tá entregue no
trabalho de escrever as suas duzentas

laudas de memórias que Manchete vai pu-blicar brevemente.
© O médico Scíxa-s Brito, que esteve cota-

do para a Presidência do Instituto Na-
cional da Previdência Social, náo é "o clíni-
co do Marechal Caita e Silva", como se tem
dito. O Sr. Seixas Brito é obstetra.

ft Não é improvável que a solução para a
Presidência do Instituto do Açúcar e do

Álcool seja encontrada no Itamírati. Seja
quem fôr, será preciso mão de ferro no IAA.
0 Marcus Vinícius Pratini rie Morai.?, no-

meado chefe da Assessoria Especial da
Presidência da República, é um jovem eco-
nomlsta gaúcho que veio para o Rio como
chefe do Gabinete do Sr. Daniel Farnco no
Ministério da Indústria • do Comércio.
• Ainda êst« ano será publicado O Capital,

de Marx. completo. Depois de um século,
será a primeira edição no Brasil.

O For Iniciativa do Deputado Ari Alcím-
tara, 4." Secretário da Câmara do.i

Deputados, a bancada da ARENA no Con-
gresso homenageou com almoço os gaúchos
da nova administração: os Mbiistros Mário
Andreazza c Tarso Dutra, o Governador Pe-
racchi Barcelos, o Presidente do Banco do
Brasil, Nestor Jost, e o lider Daniel Kriegcr;
faltou o Presidente da República; o prato,
evidentemente, foi churrasco.

A Caribe da Rocha íala amanhã, às 22h
15m, no programa Vamos Falar de Tu-

rismo, na Rádio Nacional.

• O Ministro do Interior, General Albu-
querque Lima, nomeou a Sra. Eloísa Al-

berto Torres para formular a nova política
a ser seguida em relação aos indios. A Sra.
Eloisa Alberto Torres é profunda conhece-
dora do problema.

© A divulgação dos encontros dos articula-
dores da /rente ampla com o Sr. Jânio

Quadros está perturbando o trabalho de
otração do cx-Presidente para o movimento
dos Srs. Carlos Lacerda c Juscelino Kublts-
click. Na semana passada, quando o Sr. Re-
nnto Archer íoi a São Paulo íazer uma con-
íeréncla na Faculdade de Sociologia, íol
inesperadamente procurado pelo Sr. Jânio
Quadros. Foram conversar na residência do
Deputado Pacheco Chaves, onde ficou quns»
tudo acertado. O Sr. Jânio Quadros, no en-
tanto, lmpó3 como condição ao seu Ingresso
que aquele encontro nâo íâsse divulgado.
Agora, procura-se o inconfidente, que tsti.
ns TV Globo.
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DIREITOS IGUAIS
Uni grupo de playhoys tle

Icarai. responsável por um con-
Junto de Iê-Iè-Ié. disse ao JB
que "o inconíormismo é .insti-
flcãvel, pois não vemos mal
nenhum em nos pentearmos s
maquilarmos —- como era per-mil Ido — nos mesmos salões
freqüentados. anlfs do lança-
mento da barra-linvpa, por mu-
lheres. Numa sociedade moder-
no, cremos que os direitos cão
iguais e vamos lutar para quetal aconteça".

O afastamento dos playboyscios salões de beleza, foi reque-
rido aos proprietários dos sa-
lões pelas clientes liabituécs,
que não se conformavam mnis
em sentar numa cadeira parti
pentear os cabelos e ter ao la-
do. no banco de espera, um
bando de rapazolas roendo as
unhas.
A BOA RECEITA

As mulheres elegantes cie

Niterói tiveram, no entanto, deíazer ameaças para, vencer a
guerra com os cabeludos, en-tre as quais a dc se transferi-
rem para os salões de bel?-,'?.da Guanabara. A relutância
dos cabeleireiros em proibimosseus estabelecimentos a entra-
da dos playboys prendia-se àboa receita adicional que eles
ofereciam, pois também eramfreqüentadores habituces dos
salões, principalmente 'nos fins
de semana.

Dos proprietários cie .salões
de beleza, o mais radical, se-
gundo os playboys. é a cabe-
leireira La ir, que afixou no seu
estabelecimento um grande
cartaz, que diz, simplesmente:"Aqui é proibida a entrada de
cavalheiros, mesmo com cabe.,
los grandes e unhas por fazer"..
Ela é, por sinal, a mais perse-
guida pela turma cia jovam
guarda, que náo perdoa o que
considera "um maldoso cartaz".

5* e 10%
DE DEDUÇÃO
NO IMPOSTO DE RENDA

Tomos a satisfação de comunicar que já estamos
fornecendo o certificado ds compra dc ações,
que conforme o Decrelo-Lei n.° 157, dc- 10 de fevereiro
de 1967. assegura dedução de 10% às pessoas físicas
e de 5% ás pessoas jurídicas -contribuintes
do -Imposto de Renda.
Para que você tenha Garantido o seu direito -
que isenta de 10% e 5% o contribuinte
desde que êle adquira certificado de compra de ações
em montante igua! ao abatimento -
é indispensável cumprir o disposto no parágrafo único
do artigo 3.° do Decreio-Lei,
até a apresentação da declaração de renda.

Estamos a seu dispor om nossos escritórios paramaiores esclarecimentos.

BOZANO, SIMONSEN S.A.
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Rio de Janeiro - Av. Rio Branco, 156 - salas 1810/12
São Paulo -.Largo da Misericórdia, 24/30 - 8.» andar

paratismo dc And ra ila 8
não tem razão histórica,
diz Augusto de Lima Jr.

Belo Horizonte (Sucursal) — O historiador mineiro
Augusto de Lima Júnior disse, ontem, ao JORNAL DOBRASIL, que o movimento iniciado na semana passada ein
Andradas, no sul de Minas, não tem razão histórica a jus-tificá-lo, nem raiz na consciência pública, e que se prestaa finalidades inidóneas de Interesselros políticos.

Para o historiador, "Minas Crerais é um povo composto
de temperamentos diversos, mas de uma só alma. onde
tem cíe tudo. mas não existem verdadeiros traidores im-
portantes", esclarecendo que. periodicamente, surgem mo-
vimentos separatistas, mas somente teve maior significado
o ocorrido em Campanha, em 13!)7.
EVAPOROU-SE

— Alas mesmo aquele movi-
mento — continuou o Sr. Alu-
susto de Lima Júnior — que
ehes-ou a mobilizar 200 homens
armados para desmembrar o
Sul de Minas e constituir o
Estado de Minas cio Sul."eva.porou-se rapidamente com
duas Companhias do I Bata-
lhSo do Exército". ísse cplsó-
dio conta bem o (pie slgnifi-
cam os movimentos separatls-
tas em Minas que, apenas nes-
te inicio de ano. jã somam três
tentativas cie desmembramen-
to do Estado. O primeiro, um
més atrás, no Triângulo Ml-
neiro. quando a. Câmara Mu-
nicipal de Uberaba aprovou o
requerimento do Vereador Pau-
lo Aíonso Silveira, assinado por
representantes de 42 cidades
daquela região, dizendo da ne-
cessidade cie uma redivisão
geopolltica do País que per-
mitisse a emancipação políti-ca e administrativa de toda
aquela parte rie Minas.

Na justificativa, o vereador
explicou que o movimento sc-
paratistn iria atender a unia"velha e justa aspiração d03
triangulinos" c pediu quo "a
Câmara oficiasse nesse sentido
a tôclas as autoridades consu-
tuidas".

Depois, lia uma semana. .-.
Associação Comercial c Rural
do Norte e Nordeste de Minas
pediu, por intermédio cio Ve-
reador Simão Ribeiro Pires.
ex-Prefeito municipal cie Mon-
tes Claras, a criação do EsMi-
cio de São Francisco, "como
homenagem ao Rio da Unida-
de Nacional."

Ontem, as classes produto-
ras, congregando os empresa-
rios e políticos de Andradas
iniciaram a mobilização da
opinião publica do Sul de Mi-
nas para um plebiscito a ia-
vor de mn "movimento separa-
tista cia região, para incorpo-
rá-la a São Paulo, alegando
que "vivem desamparados peloGoverno mineiro e estão ten-
tancio conseguir com Sâo Pau-
lo a assistência de que neces-
Si tam".

Diz o historiador Augusto dn
Lima Júnior que "esta história
do Triângulo' Mineiro é uma
exploração política periódica
oue não tem consciência cole-
tiva e nem finalidades idôneas.
Quanto a Montes Claros, pa-
rece também mais uma pilhe-
riu desses interessados em fa-
zer figura". O que esses movi-
mentos tém de mais importan-
te. segundo ele. "é- o ridículo
cléies", não se justificando pe-rante u História.
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UM CONVITE PARA VOCÊ E SUA FAMÍLIA:
PONHA O PESSOAL NO CARRO E VENHA
CONHECER O

"VEDETTE" 
YIEHHflTOHE

.. .Ê exatamente como o vêem:
MODERNÍSSIMO!
Embutido no molde do

seu próprio ouvido.
Honestamente anatõmlco-in-
visível. Um segrede. Venha
vé-lo. Sem compromisso:
Demonstramos. Trocamos.

Vamos a domicílio.
FACILITAMOS.

HERMES FERNANDES S.JI,
RIO: Av. Rio Branco, 133-18,'and.

Tcl.: 42*974fr
ii

^J^Sr^'umuarama
GÁVEA CLUBE

Na Estrada- da Gávea, entre montanhas e
florestas e de frente para uma deslumbrante

-paisagem, encontra-se o UMUARAMA. Você
poderá dar bons mergulhos em sua belíssima
piscina, usufruir do bem-estar da saüna e
ainda praticar esportes,

O SEU PROGRAMA É NO
**/&
JÓQUEI
CLUBE
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p.MAROuES
DESMCENTÊ gjgg .PARQUE. OAÇlí>ÀOe

Além disso, o UMUARAMA continua em
seu plano dê expansão - a construção do
salão de festas,, do ginásio coberto e da
sala de jogos está em ritmo acelerado.
Venha visitá-lo!

Informações no local:
Estrada da Gávea, 147 ou na

UMUARAMA GÁVEA CLUBE
ESTRADA DA GÁVEA, 147

(continuação da Rua Marquês de. São Vicente)

IMOBILIÁRIA

NOVAYORia-
- UM SlMBOLO DE CONFIANÇA

Av. Rio Branco, 131 -14." andar tel. 31-0060

HERNI1
FUNDAS DOBBS

AMERICANAS
De almofadas côncovas.
tocam o corpo sòmenta
em 2 pontos. Eficazes
na contenção da hérnia.
Evitam sérios perigos
que ossos esforços
provocam.- Seja provi-
dente!... Proteja-se,
hoje mesmo, com uma
Dobbs. Pronto alivio.

HERMES FERNANDES S.ft.
Dislribuidor exclusiva:

Rio: Av. Rio Branco, 133
18.» Tel.: 42-9740
S. Paulo: Cons. Crispiniano,
139 - 10.» Tel.: 36-0755
(Atende-se a domicilio)
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Somente na próxima sc-
mana as refinarias da Gtia-
nabara saberão o percentual
exato da elevação do preço
do açúcar refinado, ciue
continua ainda a scr ven-
dldo a NCr$ 0,3-1 (340 cru-
zeiros antigos) o quilo. O
produto, apesar tíe liberado
pelo Governo Castelo Bran-
co, terá seu preço fixado
da refinaria para o varejis-
ta. que poderá cobrar do
consumidor somente 15 por
cento a mais.

A expectativa dos comer-
ciantes que aguardam o nõ-
vo aumento e a preocupa-
ção das donas-dc-casa, que
adquirem maior quantidade
do produto para estocá-lo
em casa antes da alta, vêm
concorrendo para que per-
sista a irregularidade no
abastecimento do açúcar em
várias mercearias. Com o
aumento, entretanto, a si-
tuação deverá se normali-
zar.

Niterói (Sucursal) — As
firmas que refinam açúcar
nesta Capital explicaram
ontem que a escassez do
produto, na Cidade e no
Município cie São Gonçalo,
ò decorrência da suspensão
pelos usineiros campistas
das suas remessas normais
de açúcar cristal, presas nas
usinas, porque os produtores
aguardam a fixação de no-
vos preços pela SUNAB.

A Companhia Usinas Na-
cionais, por exemplo, que
tem a maior refinaria de
Niterói, está recebendo ape-
nas 500 sacas diárias, dan-
do prioridade na distribui-
çáo aos hospitais, casas de
saúde, presídios e padarias.
Sua direção acredita que tão
logo o aumento seja homo-
logado o produto reapareça.

A Delegacia de Economia
Popular anunciou para ho-
je e amanhã blitz ao comer-
cio varejista de Niterói e
São Gonçalo, porque vem
recebendo denúncias de que
muitos comerciantes estão
vendendo o açúcar no câm-
bio negro, elevando-o de
NCr$ 0,35 (350 cruzeiros an-
tigos) para NCr$ 0,40, em-
bora o preço de tabela ve-
nha marcada nas embala-
gens de açúcar.

As refinadoras de Niterói
já estão recebendo o açúcar
cristal com um majoração
de 20%, autorizada pelo IA A
e Ministério de Indústria e
do Comércio, entregando-o
com prejuízo ao comércio
varejista para venda ao pú-
blico. Esta semana o produ-
to já deverá, no entanto,
ser entregue ã praça com
aumento.
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(COM DESCONTO NO IMPOSTO
DE HENDA)

LETRAS

DE CÂMBIO

COM CORREÇÃO

MONETÁRIA

PRÉ-FIXADA
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CAPITAL: MCrS, 2.300.000,00
Caria Patenta n.° 11-249

Rua do Carmo, 27 - 4."
Tel. 31-5830*
Ed. Av.Central- Subsolo
M. 104-Tel.i 32-0203
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SUNAB vai
amanna
até Arzua

Dirigentes da SUNAB esta-
rão em entendimentos- tuna-
nliã com o Ministro da Agrl-
cultura. Sr. Ivo Arssua, que com
eles pretende "trocar opi-
niões", a exemplo do que íéz
.por duos vezes, durante a se-
mana, com o Superintendente
daquele órgão, Sr. Guilherme
Borgíiotí.

Nos encontros com o Supe-
".•intendente da SUNAB, o Mi-
nistro Ivo Arzua, que vai a
Brasília depois de amanhã pa-
ra avistar-se com o Presiden-
te Costa e Silva, inteirou-se
das atividades dos órgãos su-
bordinados àquela autarquia,
erotre cs quais a COBAL, a
CPP e a CIBRAZEM.
ABSORÇÃO

O Sr. Guilherme Borghoff,
que deverá viajar na próxima
quinta-feira para 

'Brasília, o.
Iim de colocar seu cargo á dis-
posição do Marechal Costa e
Silva, defende a tese de que a
SUNAB não deve scr absorvi-
da pelo Ministério da Agri-
cultura, principio do qual é
partidário desde a. gestão do
Sr. Nei Braça no MA.

Os sucessivos encontros do !
Sr. Ivo Arzua com os dirigen- I
les da SUNAB visam a dar ao
novo Ministro tuna noção pre-
cisa da situação em que se en-
contraiu os órgãos integrantes
cia autarquia, cuja função, na
reforma a ser implantada, de-
verá ampliar-se e dinamizar-se.

Pontes do Ministério da Agrl-
cultura adiantaram que na ria
há rie concreto sobre o desti-
no a ser dado à SUNAB. Sa-
be-se apenas que a reforma
administrativa prevê a possibi-
lidacie do reunir os órgãos li-
garlcs no abastecimento em um
Ministério Extraordinário do
Abastecimento ou de fazê-los
absorvidos pelo Ministério da
Agricultura,

Portuários
querem
Daniel Rocha

O nome do engenheiro Da-
niel Martlnho da Rocha foi
ventilado, ontem, para a Su-
perintendència do Porto do
Rio da Janeiro, em substi-
tuição ¦ ao ex-Interventor
Coronel Josci Cavalcanti de
Albuquerque, que estaria
desprestigiado pelo novo
Governo.

Uma comissão de portuá-
rios esteve em Brasília, no
dia da posse do Marechal
Costa e Silva, e se avistou
com o Ministro Mário An-
dreazza, a quem pediram a
indicação do engenheiro Da-
nlol Martlnho para o cargo,"pois êle é conhecedor dos
problemas do porto e adep-
to do sentimento de reno-
vação que desejamos".

Curitiba
festeja os
274 anos

Curitiba (Correspondente'» —
O V Festival de Curitiba, pro-
movido pela Prefeitura Muni-
cipal, em colaboração com ou-
trás entidades públicas e par-
ticulares, para comemorar o
274.° aniversário da Cidade, te-
rá início depois do amanhã. A
abertura ria Semana de Curiti-
ba será realizaria com uma ce-
rlmônia cívica, na Praça Zaca-
rias, onde serão hasteadas as
bandeiras rio Paraná e de Curi-
tiba.

Durante o período de 20 a 29
do corrente, serão realizadas
palestras a cargo de associações
cívicas e culturais, através de
emissoras de rádio. Consta de
programação a instalação da I
Semana de Educação Sanitária,
do IX Salão Internacional de
Arte Fotográfica e da II Ex-
posição Curitiba do Ontem.
OUTROS PROGRAMAS

Além de apresentação de pe-
ças teatrais, Imllet e grupos
folclóricos, haverá torneios es-
portlvos, ao mesmo tempo que
serão realizados a I Exposição
do Artesanato Feminino de
Curitiba, a Exposição de De-
senhos Inf anto- Juvenis, o II
Campeonato Aberto Municipal
de Futebol Menor, I Campeo-
nato Aberto Municipal de
Voleibol Juvenil Masculnno.
Exposição cie Orquídeas, II
Campeonato Aberto Municipal
de Pedestrianismo, III Cam-
peonato Aberto Municipal da
Ciclismo e II Campeonato Aber-
to Municipal de Futebol de
Praia, além de maratona esco-
lar.

Maranhão
tem novo
município

São Luis i Correspondei!-
to —- O Governador lnteri-
no Antônio Dino. acompa-
nhado do Secretariado e
deputados federais e esta-
duais. presidiu ontem a ins-
talação de Santa Inês, novo
município maranhense cria-
do por lcl da Assembléia Le-
glslativa. sancionada pelo
Governador José Somei.
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de enlrada o prestações
iguais, V. 'pode comprar:
Fogão Alfa. do Mesa » 2 Bocas •
Forro Automático Walita »
Walila-Mix *
Panelas de Pressão m Faqueiras
ãe Aço Tnotidável e mais 23 Artigos

fe~:

de entrada e pr estações
iguais, Vr pode comprar:
Instalação Ultragás • Fogão Alfa -
4 Bocas - Bicolor c} Tampão •
Batedeiras Ârno e Walita »
Bateria Panex - 31 peças *
Ventilador Eletromar •
Máquina Costura Elgiii-Standard •
Armários Melaltix • Enceradeira
Walita • Rádio Philco - Super
Transistone a mais IS Artigos
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de entrada e prestações
iguais, V. pode comprar:
Fogão Cosmopolita Super - 712
4 Bocas - Forno e Estufa c/ Tampão •
Máquina de Coslura Yigorelli -
Standard m Bicicleta AP0L0 c maia
75 Artigos
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de entrada e prestações
¦iguais, V. pode comprar
Máquina Lavar Bendiz Pekina •
Fogão Wallig c/Flamatie •
Geladeira Clímax-Vitória Regia •
Máquina Costura VifforeUi
Bohot da Luxo n mnis l'J Artigos
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de entrada e prestações
iguais, V. pode comprar,
TV 

'Empire • Baby - IP'- Portátil •
Gelaáeira GE-Moã. LD S3-S pés
» Refrigerador Braslemp • Príncipe
Super*8 pês c mais 12 Artigos
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de entrada e prestações
iguais, V. pode comprar:
Máquina Lavar Bundix - Economat •
Refrigerador Brastemp - Conquistador
Super Magnética-10 pês •
Refrigerador
0,6 pês
TV SEMP ESPLANADA 23" tí mais
11 Artigos
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ULTRA
Você compra agora e recebe em 2_ horas —•— São IS lojas para servi-lo melhor!
CENTRO: - P,ua México. 1C3 • ASSEMBLÉIA: - Rua dâ Assembléia, I04-A • COPACABANA: - fca Sitmelra Campos,,I43 - !o;a 1?, II s 12 (Super Síiopping Centar) #
BONSUCESSO: - Rua Cardcso da Morais. tB e 63-A • MAOUREIRA: - Rua Domingos Lopes, 733 • PENHA: - Estr. Bris da Fina, SS-A • MÉIER: • Rua ArquiaD Côtdalra,
273 • CAMPO GRANDE: - Rua Viuva Daria:, êO-3 e H • SÃO JOÃO DE MERITI: - Rua da Matriz, ti3 • NOVA IGUAÇU: - Rua Otávio Taraulnlo, 165 • CAXIASj- Av. Nilo Peçanh3, Í07 • NITERÓI: - Rua Jasè Clemante, -17 « BANGU: - Rua Ministro Ar/ Franso, 35 « SÃO GONÇALO: - Rua N:!o Façanha. 14 - Ricio • PETRÕ-
POUlSt Avenida IS da N;,e.'.-.;ra, «71 • TEREãOFOUSi • Rat Fnncii» Sa, iw • IIIUÓPOLlSj • Av. Nítiatóeia, 53 • aaor» também na (ua URUQUA1ANA, IS4 _ &%•-
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ANOS'ARA OS TRENS SUBURB
Â PARTIR DE ZERO HORA DO DIA 18 DE MARÇO

A Administração da Central do Brasil, face a deficiência de energia e falta de maquinistas, preparou no-
vos horários para melhor servir aos subúrbios da Estrada, os quais estão em vigor desde zero hora do dia 18.

TRENS EXTRAORDINÁRIOS

LINHA DO CENTRO
TI. PEDRO 11

0,30
E. DENTRO

0.43/44
CASCADURA DEODORO X. IGUAÇU QUEIMADOS JAPER1 PARACAMBI

0,49/50 0.57/58 1,20/21 1,38/39 1,54/55 2,09

DEODORO
1,10

BANGU
1,25/20

HORÁRIO DOS TRENS ELÉTRICOS

LINHA DE .MATADOURO

(DE 2.* A DOMINGO)
IDA

11. Pedro II C. Grande Santa Cnn Matadouro

RAMAL DE SANTA CRUZ

CAMPO GRANDE
1,42/43

HORÁRIO DOS TRENS ELÉTRICOS

SANTA CRUZ
2,02/03

MATADOURO
2,05

3.05
4,05
4.40
5.00
5.20
5.45
6,25
C.55
7,15
7,45
8,20
8,50
9,20
9.50

10.30
11.05
11,45
12,35
13,10
13.35
14,05
14.30
15,05
.15.45
16.20
16.45
17,10
17.30
17,50
18.15
18,35
18,57
19.20
19.45
20,05
20,35
21.40
23.40

5,05

6.20

7,25

8.15

9,20

10,20

11,20

12,45

14.10

15,30

16,45

17,45

18,20

20.00

14,55/57

21.05

4.28

6,03
6.24

7,08

8,18

9,08

10.13

11.03

12.28

13,58

Base
15.28

1G.28

17,43

18,33

19.13
19.38
19.58

20.43

21,28
21,58
23.03

1,17

HORÁRIO DOS TRENS ELÉTRICOS

LINHA DE MATADOURO

(DE 3.' A DOMINGO)
VOLTA

Matadouro Santa Cruz C. qrande D. Pedro JU

8,55 —

' 4.39

5.10

5,42

6,18

6.58

7.43

8,38

9.38

10.40

11.50

13.07

14.40

15.50

16,50

17,55

18,50
19,25

20,15
21,10
22.30

4,55

6.05

4.40

5.47

7.00

7.45

8.30

9 35

10,35

11,40

12.55

14,20

15.40

16,55

17,55

18.40

20,20

5,18
5,40
6,02
6.15
6.33
6.47
7,05
7.25
7.41
8.00
8,21
8.45
9,06
9.32

10.01
10,35
11,02
11,35
12.03
12,40
13,13
13.55
14.31
15.20
16.03
16,40
17.13
17,55
18,13
18,55
19,18
19,40
20.13
20.48
21,20
21,45
22.33
23,53

HORÁRIO DOS TRENS ELÉTRICOS

IDA

Par» na

0,15
4,15
4.5G
6,25
5.50
6.10
6.30
6,51
7,13
7.45
8.15
3.45
9,25

10.05
10,55
12,35
13,25
14,15
15,15
16.05
16,35
17.00
17.30
17.55
13.25
18.55
10,23
19.55
20.25
20.46
21,15
21,52
22,50

LINHA AUXILIAR

VOLTA

S. Mateus S. Mateus Pavuiia

0,21
4,21
5.02
5,31
5.5R
6.16
6.3S
6,57
7,19
7,51
8.21
8,51
9,31

10.11
11.01
12.41
13.31
14.21
15,21
16,11
16,41
17,06
17.36
18.01
18.31
19.01
19.31
20,01
20.31
20.52
21,21
21.58
22,56

3.40
4,30
5,15
5.40
G.00
6.21
6,41
7.03
7.23
8.00
8,30
9,00
9,40

10,20
11,07
12,50
13.40
14.30
15.30
16.20
16.50
17.20
17,41
18.10
18,40
19.10
19.40
20.10
20.36
21.00
21.40
22.37
23.30

3.46
4.36
5,21
5,46
6.06
6,27
6,47
7.09
7.29
8.06
3.36
9.06
9,46

10.26
11.13
12,56
13.46
14.36
15.36
16.26
16.56
17.26
17,47
18.16
18.46
19.16
19.46
29.1 fi
20.42
20,06
21.46
22.43
23,36

LINHA AUXILIAR

IDA VOLTA

F. Sá Be1í. Roxo Belf. Roxo T. Sf

3.30 4,21 3.40 4.31
4,10 5.01 4.30 5,21
4,40 5,31 5,15 6.06
5.00 5.51 5,10 6,31
5,20 6,00 6.00 6.51
5,40 6.31 6,20 7.11
6,00 6.51 6.40 7.31
6,20 7.11 7.Ü0 7,51
6,40 7^1 7,20 8,11
7,00 7,51 7,40 8.31
7.30 8.21 8.00 8.51
8,00 8.51 8.30 9.21
8.40 9.31 9.00 9,51
9.20 10.11 9.40 10,31
10,10 11,01 10,20 11.11
11.00 11.51 11,10 12,01
11.50 12.41 12,00 12,51
12.40 13,31 12,50 13,41
13.30 14,21 13,40 14.31
14,30 15,21 14,30 15,21
15.20 16,11 15,30 16,21
16,10 17,01 16,20 17,11
16,40 17,31 17.10 18.01
17.00 17,51 17.40 1.3.31
17.20 18.11 18,00 18,51
17,40 1.8-.31 18,20 19.11
18.00 18.51 13.40 19.31
18.20 19.11 19,00 19,51
18.40 19,31 19.20 20.11
19.00 19.51 19,40 20.31
19,20 20,11 20,00 20,51
19.40 20.31 20,20 21,11
20,00 20.51 21,00 21,51
20.30 21,21 21,45 22,36
21.10 22,01 22,35 23,26
22,00 22.51 23,30 0.21
23,30 0,21

HORÁRIO DOS TRENS ELÉTRICOS

LINHA DE PARACAMBI

(DE 3.» A DOMINGO)

IDA

D. Pedro II Queimados .laperi

HORÁRIO DOS TRENS ELKTHICOS

LINHA DE DEODORO — PARADORES

IDA

(DE 3.' A DOMINGO)

VOLTA

D. Pedro II Deodoro Deodoro D. Pedro II

3.30
4,00
4.20
4.40
5.02
5.22
5.12

6.02

6.22
6.12
7.02
7.22
7,42
8,02

8.22

8,40
9.00
9,20
9.40

10,10
10,40
11,10
11.40
12,10
12.40
13,10
13,40
14,10
14,40
15,10
15,40
16.00
16,20
16,40
17,02
17,22
17,42
18,02
18,22
18,42
19.02
19.22
19,42
20,02
20,20
20.40
21.00

21.'30
22.00
22,30

4.11

4.41
5,01
5,21
5.43
6.03
6.23
6.43
7.03
7,23
7,43
8.03
8.23

8.43
9.03
9,21
9.41

10,01
10,21
10,51
11.21
11,51
12,21
12,51
13,21
13,51
14,21
14,51
15,21
15,51
16.21
16,41
17,01
17,21

17,43

18,03

18,23

18,43

19.03
19,23
19,43
20,03
20,23
20.43
21,01
21.21
21.41
22,11
22.41

23.11

4.03
4,28
4.48
5,08
5.28
5,48
6.08
6,28
6,48
7,08
7.28
7.43
8.10

8.20

8,50
9.10

9.30
9,50

10,10
10,30
10,50
11,20
11,50
12,20
12,50
13,20
13.50
14.20
14,50
15,20
15.50
16.20
16,40
17,00
17,20
17,48

18,08

18,28
18,48
19,08
19,28
19,48
20.08
20,30
21,00

21.30

22.00

22.30

23.00

4.49
5.09
5,29
5.49
6,09
6.29
6.49
7,09

7.29
7.49
8.09
8.29

8.51
9.11
9,31

9,51
10,Ü
10.31

10,51
1.1,11
11,31

12,01
12,31
13,01
13,11
14,01
14,31
15,01
15,31
16.01
16,31
17,01
17,21
17,41
18,01
18,29
18,49
39.09
19.29
19.49
20.09
20.29
20.49

21,11
21.41
22.11
22,41

23,11

23,41

3,10

3.50
4,20
5,05
5.40
6.15
6.45
7.10

7,35
8,15
8,45
9.10
9,35

10,00
10,25
10,55
11.25
11,50
12.25
12,50
13,25
13.55
14.15
14,35
14.55
15,15
15,35
15,55
10.15
16,40
17,05
17,25
17,45
18,05
18,25
18,45
19,07
19.25
19.50
20,15
2U.45
21.15
21.45
23,05

4,53

?,Ò3

8.43

9.53

10,46

11,33

12,33

13,33

14,33

15.23

16,03

16.43

17,53

18.37

19.53

7,04

15.43

17,19

19,29

20,31

21.39

Paraeambi

5.12

6.04
6.50

7.54

8.49

9,54

10,49

11.39

12.34

13,34

14.29

15.34

16,15

17,54

18.44

19.24

20,05

22.23

21.03
21.29

22,30

23.25
0.58

HORÁRIO DOS TRENS SUBURBANOS

LINHA DE PARACAMBI

(DE 2.» A DOMINGO)

VOLTA

Paracambi Japerl Queimados D. Pedro II

3.00

3.30

4.13

4.42

5.D5

6.15

7.15

8.15

9.10

10,10

11,05

11.55

12.50

13,45

14.40

15.45

16.25

17.05

18.05

18.55
19.35

20,15
20.00

5.13

4.25

5.00

5.52

4.39
5.L'9
5,33
5.53
E.08
6 21
6.37
7.01

7.16

6.03 7.33
7.54

6-48 8.12
7.12 8.42

8.54
8.15 9.23

9.54
9.18 10.30

-- 10.49

10.10 11.13
11.54

11.10 12.18
12,44

12.00 13,08
13.34

12.55 14.03
14,29

13.45 14.53
15,24

14,45 15,53
16.19

15,35 16.43
17,25

16.35 17,43
18.04

17,15 18.23
18.44

18.05 19.13
19,44

18.55 20.03
20.34

21.14

20.25 21.33
21.54-

23.39

CP
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reconceito e mau saiári
gem rmeiras cio Kio

Baixos níveis salariais, falta de verbas
para novas contratações e uma série de pn--
conceitos rociai.? tão as principais causas do
.sério problema que o Hio enfrenta com rela-
ção á enfermagem, que conta apena.1; com unia
média cie nove enfermeiras diplomadas para
cada um dos 32 hospitais da rede.

Segundo informou o Diretor cio Miguel
Como, Dr. Pedro Wellington, "atualmente no
hospital são atendidas diariamente, no ambu-
latório, cerca de 600 pessoas e 300 no pronto-
socorro, que não contam com o bom atendi-
mento que deveriam ter devido ao reduzido nú-
mero de enfermeiras, apenas 20, o que não <S
nada para uni hospital rio tamanho cio Miguel
Couto "S

NÍVEIS SALARIAIS

Varias autoridades sáo unânimes em afir-
mar que uma das principais causas de haver
apenas 310 enfermeiras diplomadas numa Ci-
dade que conta com 32 hospitais estaduais,
são os baixos níveis salariais, o que faz com
que muitas moças formadas em enfermagem
procurem cm o.s hospitais federais, os parti-
ciliares, principalmente por causa das gorje-
tas, ou ainda prefiram ser enfermeiras par-
tlculares, ganhando desta forma um ordena-
cio mais compensador.

Uma enfermeira diplomada ganha, ape-
nas NCrS 240.00 '240 mil cruzeiros amigos >,
enquanto que o ordenado da auxiliar de enfer-
magem é de NCrS 194.00 (194 mil cruzeiros an-
tigos) —. informou a diretora da Divisão de
Enfermagem da SUSEME, Dona Maria da
Graça Corres Imperial.

A estes níveis são adicionados depois de
três anos de exercício da profissão os triênios,
sendo o primeiro rie dez por cento e os seguiu-
tes de cinco por cento, "o que na verdade não
representa um grande estimulo para a enter-
meira que é obrigada a, trabalhar 36 horas se-
munais, geralmente em condições precárias,
tendo apenas uma folga por .semana".

Enquanto isto, os hospitais .federais atraem
ns enfermeiras porque apresentam melhores
instalações, além de melhores condições cie tra-
balho, e pagam NCrS 420,00 (420 mil cruzeiros
antigos) para o primeiro nível. NCrS 450.50 (456
mil e quinhentos cruzeiros antigos), para o
segundo e NCr? 511,50 (511 mil e quinhentos
cruzeiros antigos), havendo aiuda cs qüinqüê-
nios e salário-fajnília.

O.s hospitais particulares, apesar de pagar
em média NCrS 200,00 (200 mil cruzeiros an-
tigos) para a enfermeira diplomada e NCrS
120,00 (120 mil cruzeiros antigos) para a au-
xiliar, também oferecem melhores oportunlda-
cies pois, como os doentes em geral sáo pes-
soas de posses, são grandes as gorjetas que
as enfermeiras recebem e que potíem chegar
e NCr,? 30,00 (30 mil cruzeires antigos) por
mês. '

Outro fator que provoca o esvaziamento
no quadro das enfermeiras nos hospitais esta-
duais são as oportunidades que elas têm como
enfermeiras particulares, cobrando em medir.
NCr? 35.00 (35 mil cruzeiros antigos) por noite
e NCr? 30.00 (30 mil cruzeiros antigos) por
dia.

Todos Estes problemas devem ser aiia-
dos ainda á falta de verba ria SUSEME para
novas contratações e para o aumenio de niveis
ealariais — informou o Assessor Técnico do
Departamento Asistencial da SUSEME, Dr.
Frederico Azevedo Gomes.

Recentemente, por exemplo, foi aberto um
concurso na ESPEG para a contratação rie 160
enfermeiras c 400 auxiliares. não havendo cn-
tretanto sido preenchidas nem metade da.s
vagas, "o que é naturalmente explicável por-
que as enfermeiras diplomadas podem ganhar
muito mais em outros locais, não tendo a obri-
gação de trabalhar num lugar como a Colônia
de Curupaiti, de leprosos, com um salário ir-
risório".

O Estado teria necessidade de pelo me-
nos 900 enfermeiras diplomadas, mas na ver-
dade o que tem é a terça parte dêste número.
E enquanto a Guanabara não oferecer melho-
res ordenados c uma verba suficiente para as
contratações necessárias, o problema da falta
de enfermeiras continuará — acrescentou o Dr.
Frederico Azevedo Gomes.

PRECONCEITOS

Aliados aos baixos niveis salariais estão os
preconceitos que, no Brasil, ainda envolvem a
enfermagem, considerada sem razão como umn
carreira de baixa condição social, escolhida
principalmente por moças das classes menos
remuneradas.

Se uma moça rie família de nivel mais
elevado manifesta a vontade de ser enfermei-"

Maria Cristina Brasil
ra, encontra Imediatamente oposição da farnl-
lia. o que considero uma coisa muito mada,
pois em todos os paises da Europa e nos Esta-
dos Unidos, a enfermagem i uniu das profis-
soes m_'s conceituadas — disse o Dr. Frederico
Azevedo Gomes.

E tudo fica envolvido num eterno circulo
vicioso pois as moças de classe elevada, quase
todas com o curso colegial, procuram outras
profissões mais consideradas, enquanto que
aquelas de classe mais humilde, que não en-
contram oposição da família, íis vezes nâo po-
dem fazer o curso por não ter o curso cole-
gial ou equivalente. Além disso, muitas moças
Têm de outros Estados para seguir o curso, vol-
tando depois deste terminado.

Sôbrc o assunto, a Diretora da Escola d«
Enfermagem Ana. Néri, Dona Maria Dolores
Lins de Andrada. disse que iodos éstes pre-
conceitos em torno da profissão "são parte de
um traço sociológico brasileiro dc- que o ln-
dividuo deve estudar uma profissão que Jã te-
nha um certo status, como Medicina, Direito,
Filosofia ou Engenharia.

O problema deve estar mais bem fun-
damentado numa maior motivação das jovens
brasileiras para a enfermagem. Erroneamente
muitas jovens pensam que vão se realizar, por
exemplo, estudando Medicina, sem pesquisar
realmente sua verdadeira vocação. Entretanto,
ao se comparar cs currículos estudados nos vá-
rios cursos, a profissão que mais desenvolve
a potencialidade feminina, para seu papei na
sociedade e no lar, é a enfermagem — disse a
Sr.a Maria Dolores.

Também o Dr. Pedro Wellington, Diretor
cio Hospital Miguel Couto, é ria mesma opinião,
pois afirma que "sem a enfermeira o medico
não significa nada, já que cia mantém muito
mais contato com o doente do que o próprio
médico e é ela ainda quem está permanente-
mente ligada aos aspectos nega tivos da doença".

O problema dos preconceitos sociais que en-
volvem a enfermagem só serão resolvidos quan-
do os pais se aperceberem que a profissão, ape-
sar de sacrificada e difícil, é tão digna como
outra qualquer ou então, como diz a diretora
da Divisão de Enfermagem da SUSEME. "quan-

do as próprias enfermeiras resolverem s; co-
locar na posição que merecem, procurando con-
quistá-la pelo seu trabalho e por sua capacida-
de de atuação".

CURSOS

Náo é por falta de cursos que há pou-
cas enfermeiras, tanto no Rio como em tório
o Brasil, pois eles são muitos e dotados rie.
um cuidadoso currículo e de grande quantidade
de aulas práticas -- explicou . diretora da Es-
cola de Enfermagem Ana Néri.

Atualmente existem nos hospitais do Es-
tado 983 atendeu tes, mas que tendem a acabar
aos poucos, principalmente pela pressão feita
pelas enfermeiras que ae sentem de certa forma
constrangidas quando uma atendenle, que não
cursou nenhuma escola de enfermagem, faz o
mesmo trabalho da diplomada.

DESISTÊNCIA

Expiicou ainda s. Diretora da Escola Ana
Néri que várias moças se vêem incapacitadas
de terminar seu curso, de três anos, com
mais um de enfermagem de saúde pública ou
de obstetrícia, pois como o curso é de tempo
integral, as alunas não podem ter outras ati-
vidades, como um emprego, por exemplo.

Por causa disso, o ideal seriam as em-
presas estatais, paraeslatais e particulares cor,-
cederem bôlsas-de-estudo em articulação com
_,% escolas de enfermagem, dentro dos critérios
de mérito, a alunas carentes de recursos. No mo-
mento. seriam necessários apenas NCr? 20 0G0.0O
(20 milhões de cruzeiros antigos) para assegu-
rar a ótimas candidatas a permanência no cur-
so e evitar o que tem acontecido, como-
a formatura de apenas 22 moças no ano pes-
sado na Escola Ana Néri e também o reduzido
número de 1366, formadas durante toda a ins-
tória da escola, de 1923 até 1966.

NOVOS CAMPOS DO PROGRESSO
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O navio Campo:, quando era lançado ao mar pela Verolme

Navio produz
uma economia
nova no Pais

A possibilidade de qu* c<
estaleiros nacionais venham a
constituir, num futuro bem
próximo, as bases de uma nova
estrutura econômica, devido• ao fato dos navios brasileiros
já serem hoje "o produto in-
dustrial mais barato que o
País fabrica", — íoi anuncia-
da ontem pelo Vice-Presidente
da Verolme, Almirante Artur
Saldanha da Gama.

A declaração foi feita duran-
te a solenidade rie lançamento
do cargueiro transoceânico
Campos — primeiro realizado
pela indústria de construção
naval sob o Governo do Ma-
rechal Costa e Silva — a qual
estiveram presentes o Gover-
nador do Estado do Rio, Sr
Jeremias Fontes, c o Almirante
Rego Monteiro, da Comissão
de Marinha Mercante.

NOVOS RUMOS

O Almirante Rego Monteiro,
Presidente da Comissão da
Marinha Mercante, féz, na oca-
sião, um balanço das suas ati-
vidades ã frente daquela Cc-
missão durante o Governo
passado, ressaltando ainda que
a indústria de construção na-
vai deverá adquirir novas di-
mensôes, graças à criação do
Ministério dos Transportes O
Vice-Presidente da Verolme,
Almirante Artur Oscar Sai-
danha da Gama; frisou em seu
discurso que o lançamento do
11." navio daqueie estaleiro, —
homenagem á cidade rie Cnm-
pos — e perfazendo um total
rie quase 150 mil toneladas,
aproxima o.s armadores nacio-
nais rio "ideal comum a toda
a coletividade brasileira", que
é o de "transformar o próurio
desenvolvimento numa ativida-
de de rotina".
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foram piores
ein Botafogo

0 forte aguaceiro que caiu
sobre a Cidade provocou imm-
rincões em diversas ruas dos
Bairros dc Botafogo c da Gá-

- von. alem de obstruir total-
mente a Estrada do Corcova-
do, em conseqüência da queda
de uma, barreira. Na Rua Jar-
dim Botânico um ônibus cite-
tricô tare as suas hastes pré-
tas á i-ède elétrica, provocando
interrupção do fornecimento

de energia n diversas residên-
cias.

A zona mais atingida foi a
cie Botafogo, oiuie o trânsito
na aluna do Mourisco ficou
totalmente interrompido, pois
cs Ruas Voluntários da Pátria,
General Polldoro, Mena Bar-
reto e da Passagem ficaram
inundadas. Enquanto os popu-
lares ajudavam a empurrar os
veicules enguiçados e procura-
vam desobstruir os bueiros, cs
operários da Limpeza Urbana
escondiam-se sob uma mar-
quise.

, SUAS CONSEQÜÊNCIAS

Além dos bueiros entupidos c
cias galerias insuficiente para
ciar vazão ao volume de água ,
que caiu sobre a Cidade ontem,
uma das principais razões cias
inundações, segundo cs mora-
deres cias ruas atingidas, foi
o acúmulo cie grande quanti-
dade de lama sobre os passeios,
á espera'do.s caminhões cio De-
partamento de Limpeza Ur-
bana.

Os grandes beneficiados com
as inundações íoram os garó-
tos e os desocupados, que nes-

, ses dias fazem sempre umn
boa féria, pois cobram NCr$
1.00 (mil cruzeiros antigos) pa-
ra empurrar carros pequenos e
até NCrS 3,00 (três mi! cru-
zeires antigos) para os carros
grande;-.

Apesar da grande confusão¦ do trânsito no Mourisco c no
Catete, não havia um só guar-
da para organizar os desvios.
Todas as providências eram to-
madas por populares ou pelos
próprios motoristas. Uma das
vítimas das enchentes íoi o
lutador de catch Ted Boy Ma-
rino. que íicou preso num táxi
ensuiiçado.

Na Rua Voluntários da Pá-
tria, a água inundou diversas
casas comerciais. O mesmo
ocorreu, na Rua rio Catete, no
Largo do Machado, na Rua
Dois de Dezembro e na Rua
Ben;o Lisboa. Em conseqttén-
cia da grande quantidade cie
lama trazida da Rua Santo
Amaro, a Rua do Catete íicou
totalmente obstruída.

Na. Rua Visconde Silva, no
trecho entre a Rua Real
Grandeza' e a Rua Conde de
Irajá. a água inundou as re-
sidência.?. Pelo portão da ga-
ragem do número 1G7 descia
grando quantidade de barro,
proveniente . de uma barreira
que ruiu nos fundos da casa
durante as chuvas do mês pas-
sado.

Na Rua Jardim Botânico, no
trecho entre a Rua Pacheco
Leão e o portão principal do
Jardim Eotánico. o trânsito

,' estava interrompido. Na Pra-
ça Santos Dumont a água che-
gou a mais de meio metro, pa-
ralisando vários automóveis.
COPACABANA

O trecho mais inundado de
Copacabana íoi entre ns Ruas
Santa Clara e Siqueira Cam-
pos. onde -as águas e grando
quantidade de lama invadi-
ram as casas comerciais, en-
ue elas as Lojas Brasileiras.

A feira da Rua Siqueira
Campos, por volta dc 11 horas,
estava completamente inunda-
cia. obrigando os fregueses,
quase todos com os sapatos na
mão, a entrar nas poças dc
água para fazer compras. O
trânsito naquele trecho era
lento (demora de uns vinte
minutos entre as duas ruas»
porque havia muitos carros en-
guiçados, que eram empurra-
dos por populares para cima• das calçadas.
IPANEMA

A Rua Visconde de Pirajá,
cm Ipanema, íoi também bas-
tante castigada, devido prin-
cipalmente ã lama que descia
pela Rua Jar.gadeiros, vinda
das encostas do Morro do Can-
tagalo. Na Praça General Osó-
rio, as crianças, dispensadas
das aulas, brincavam na lama.
O trânsito esteve congestiona-
do por muito tempo.

scoteiro salva moradores
e casarão que- ameaça

"-1
O velho casarão da Rua Cor-

rela Dutra n.° 15 — há dez
anos abandonado — ameaçou
desabar na manhã de ontem,
mas o escoteiro-de-ar Clóvis
Aderivaldo da Silva, de São
Paulo, que passava, pelo local
ao ouvir os estalos das paredes,
interditou a. rua. chamou a
Policia e os bombeiros, en-
quanto obrigava uma mulher
com dois filhos menores a
abandonar logo o prédio.

Momentos antes, outra velha
casa, na "Rua das Dai anjeiras
n.°, 371), deixou em pânico uma
moradora, ao sentir um abalo
numa parede, sendo socorrido
pelos bombeiros, que interdita-
ram o prédio. O desabamento
de uma parede dos fundos do
n.° 10 da Rua Eenjamin Cons-
tant. sem vitimas, completou a.
manhã assustada por que pas-
saram os moradores da3 La-
ranjeiras e o Catete.

HERÓI

A principio olhado com es-
tranheza peles curiosos que
acorreram à Run Correia Du-
tra por causa rias noticias do
desabamento do prédio n.° 15,
o escoteiro-de-ar Clóvis Ade-
rivnldo da Silva — que osten-

Duas pedras rolaram na ma-
drugada cie ontem do morro
do.s Macacos, próximo ã Ruà
Vítor Meireles — onde dez
pessoas íoram soterradas du-
rante as chuvas de fevereiro
— deixando em pânico todos
os moradores das redondezas,
que acusam o Governo do Es-
tado do descaso, pois seus en-
genheiros garantiram que as
pedras não ofereciam perigo
de deslizamento.

A maior parte dos morado-
res da Rua Vitor Meireles íi-
cou de prontidão durante tória
a manhã, temendo novos des-
lizanientos c à espera, de que
a Administração Regional de
Engenho Novo —' a quem o
falo fora comunicado por vol-
ta rias G horas — tomasse pro-"rfdências. Aié às 10 horas, en-

O edifício n.° 92 ria Rua
Conselheiro Macedo Soares, na
Lagoa, foi interditado ontem
por engenheiros Am Secretaria
dc Obras e policiais da 15." De-
legacia Distrital, depois de ler
sido constatado que um rie.sll-
zamento rie terras e pedras do
Morro dos Cabritos, localizado
nos seus fundos, ameaçava as
sete famílias que ali residem.

O deslizamento começou pcla
manhã e se deu em dois lo-
cais do morro, — um na parte
situada oo lado do prédio n.°
92 e outro nos fundos — este o
mais perigoso, uma vez que po-
dera arrastar uma pedra de
grandes proporções e atingir,
felém desse edifício, mais dois
outros ao lado e à frente.

A AMEAÇA

Os, moradores dos prédios
l..°s 78 e 66 da Rua Conselhei-
ro Macedo Soares estavam bas-

tava garbosamente o boné c o
breve da 4a. Zona Aérea cio
Sáo Paulo — íoi aos poucos
sendo visto como herói por
causa das providências que to-
mou logo que pressentiu sinais
de anormalidade no casarão.

— Estou de passagem pelo
Rio —- disse o escoteiro — o
não posso acreditar que êsse
prédio nlnda esteja de pé. Não
dou três dias para éle cair,
pois sou escoteiro há IS anos
c já estou tarimbado nisso.

Sempre cercado pelos mora-
dores vizinhos do prédio abala-
do, o escoteiro, depois dc Ins-
talar Dona Eulália da Silva c
seus dois, filhos (cie sol a me-
seg e dois anos) num aparta-
mento dop rédio fronteiro, viu
com satisfação a chegada de
uma RP c dos bombeiros.

Enquanto alguns bombeiros
retiravam os pertences de Do-
na Eulália. usando uma corria,
outros faziam a vistoria do
prédio. As diversas rachada-
ras externas e internas obriga-
ram-nos a interditar o trecho
cia rua, entre a Rua do Crt-
tete e a Pm ia cio Flamengo,"devido r.o iminente perigo de
desabamento".

O Administrador da IV Rc-
giáo Administrativa, Sr. Jorge

Avelino, esteve no local fo-
mando todas as providências
iniciais. Ouviu a família dosa-
lojaria, cujo ch*'fe trabalha pa-
rn o proprietário do n. 15,
que até àquela hora não tinha
aparecido. Disse que aguarda-,
ria o laudo pericial para demo-
lir imediatamente a. c-nsa.

SOZINHA E ASSUSTADA

Sozinha em casa e assustada
pelo barulho do estalo nas pa-
redes. .Dona Angelinn Pereira
Pinto atravessou correndo a
Rua das Laranjeiras e pediu a
presença dos bombeiros do Pós-
to do Hiimaiíá; porque o :il!)
daquela run, onde mora, nos
fundos, ia cair.

Poucos minutos depois. Dona
Angelina era aconselhada peios
bombeiras a sair o mais rie-
pressa possível porque toda a
porte dos fundos da casa — na
frente existia uma quitanda, já
desfeita pela moradora — es-
tava cedendo, alem de apre-
sentar rachaclurns e profundos
rombos na.s paredes. Dona Aa-
gelina nascida em Portugal,
disse ao JORNAL DO BRASIL
que não tinha para onde ir com
.seu marido e tré.s filhos. Estava
bastante preocupada com o

Pedras rolaram ua Vítor Meireles
tretanto, nenhuma autorida-
de havia comparecido ao local.

ERRO GRAVE

Os moradores da Rua Vitor
Meireles estão revoltados com
o Eslado porque os trabalhos
cie dinamitaçáo e remoção das
pedras que oferecem perigo
íoram entregues a uma. firma
particular que, segundo eles,"só visa seus interesses comer-
ciais, além cie não possuir re-
cursos técnicos para. apressar
o serviço".

Houve r.o mesmo loca! um
deslizamento no mês passado,
morrendo dez pessoas. Uma
ainda continua desaparecida
entre os escombros. Mas o G^-
vêrno do Estado não apressa

Eslado interdite
tante alarmados ontem, com o
perigo de novos deslizamentos,
já que a chuva continuava a
cair ao final da tarde. Os on-
genheiros da Secretaria rie
Obras c do Instituto de Geo-
técnica, que foram ao local,
prometeram voltar mais tarde
para fazer uma vistoria mais
completa, mas indicaram, de
inicio, a possibilidade de in-
terdição de uma parte do edi-
íicio n.° 78, cujos fundos dão
também para o Morro dos Ca-
britos.

Vários dos apartamentos do
prédio interditado, que já apre-
sentava rachaduras em dlver-
sos locais, foram alagados on-
tem com a descida de água c
ten a do morro. Seus morado-
res, antes mesmo da chegada
rios engenheiros, começaram a
abandoná-lo, percebendo o pe-
rigo de novos deslizamentos.

Além da pedra que ameaça
cair, um bloco de terra decér-

os trabalhos de remoção da
pedra que causou o acidente.
Um grupo de moradores con-
seguiu o empréstimo de um
compressor com o DER, mas
éle esta parado há mais de
vi me dias.

Segundo os moradores, logo
após o deslizamento do mès-
passado um grupo dc enge-
nhelros cio Estado visitou o lo-
cal. marcando todas as pedras
que deveriam ser removidas.
Exatamente a.s duas que ciei-
xaram cie ser marcada-, desh-
saram ontem.

A sifuaçâo cia Rua. Tam-
baíba, no Leblon. agravou-ss e
os moradores acima rio nume-
ro 557 dit-seram que já não
têm mais a quem apelar, pois
alegam uma total falta rie pro-
vidéncias dos órgãos rio Esta-

prédio na .Lagoa
ca cie 30 metros cúbicos au-
menta a insegurança rios mo-
radores rios três prédios, que
marcaram para hoje uma reu-
ruão entre eles, a fim de es-
tudar uma maneira clc forcar
a Secretaria de Obras a to-
mar uma providência urgente.
NA RUA SAMBAlBA

A.lém de inúmeras casas, o
prédio n.° 537 ria Rua Sam-
baíba. no Leblon, está amea-
cado pelo desabamento de uma
pedra de mais de cem tonela-
das. situada no morro que fica
atras das residência,',, tíe onde
desceu ontem, em conseqüência
cias chuvas, grande quantidade
de lama e água.

Parte da rua. já na subida
do morro*, eslava (wmpleta-
mente destruída pela correu-
teza, quando os próprios mo-
radores do locai se reuniram
o escolheram dois deles para
subir o morro e tentar fixar a

destino de uma geladeira-fri-
gorífico, "o que restou cia qui-
landa e que mo custou multo
drnhtiro". Deverá ser intima-
da pelo Sr. Jorge Avelino a
abandonar o prédio.

DESABAMENTO

O muro cios Unidos ria casa
n.° 10 cia Rua. Benjamim Cons-
tant, na Glória, ruiu na ma-
nhã de ontem, caindo sobre
um depósito abandonado de
produtos químicos e parte só-
bre a área de um açougue que
dá frente para a. Rua da Gló-
ria. A casa e.stã cm obras o
íoi alugada por uns espanhóis,
a fim rie transformá-la numa
hospedaria.

A licença exibida ao JB por
um. do" locatários, Sr. Faus-
fino Alvlto Blnnco, c forneci-
ria pela Secretaria clc Obras,
autoriza-lhe a lazer apenas
uma reforma nos dois pavl-
mentos cia casa, no prazo de
80 dias Mas a ordem não c,s-
tava sendo cumpriria, pois o.s
espanhóis derrubaram paredes,
mudando n estrutura interna
rio prédio, além cie fazer t-.--.-a-
vaçõa.. na parte dos funõo -.
que causaram o desabamento
cie ontem.

do e do Administrador da VI
Região Administrativa e se dl-
zem apreensivos com os desli-
zamentos constantes, a. ponto
de não deixar mais ninguém
com tranqüilidade para dor-
mir.

Na Rua Barão da Torre, em
Ipanema, no trecho que vai da
Rua Jangarieiro.s ã Rua Tei-
xeira de Melo, ninguém pòcie
transitar no dia de ontem, pois
havia, lama demais e o- mora-
deres usavam apenas deis cn-
íniniins de onon, que dão para
urna pessoa cie cada vez. Um
plny-ivraiinrt na Rua Teixeira
de Melo ficou totalmente sub-
merso em decorrência de um
deslizamento do Morro do Can-
tagalo. deixando ainda dois
barracos sol) ameaça de ciesn-
ba mento.

pedra com arame grosso e ti-
ra.. de cipó, "já que 

"o Gover-
no. apesar de advertido, até
agora não compareceu no la-
cal para tomar a.s providência.?,
necessárias".

ALMIRANTE GUILHOBEL

Na Rua Almirante Guilho-
bel? na Lagoa, parte dos mo-
radores do edifício n.° 96 já
o abandonaram, temendo a
grande infiltração de água em
suas paredes. A água está des-
cendo em grande quantidade
do Morro dos Cabritos.

Numa ladeira entre os pré-
dios 96 e 110, este em constru-
çáo na encosta do morro, está
descendo uma água barrenta
que já inundou parte da rua.
O.s moradores reclamaram da
falta de qualquer ato dn Se-
cretaria de Obras para desin-
terdilar a rua e verificar a.s
condições do morro.

A persistência das chuvas
sobre a Cidade levou,80 fami-
lias a abandonarem seus bar-
raco.s já onl em. recorrendo ao
abrigo dos albergues Joáo
XXIII c da Fundação Le.ão
XIII. enquanto o Governador
Negrão de Lima mantinha
uma reunião com os Secreta-
rios, ao final da qual concluía
que a situação era "rie calma
relativa".

Aié o final da tarde dc on-
tem, o balanço do.s aconteci-
mentos acusava a ocorrência
rie deslizamentos em diversos
pontos ria Cidade, especial-
mente no Corte do Cantagalo,
cuja área íoi interditada cnm
o. primeiros escorregamentos
de terra.. Avenida Niemeyer e
na Rua Macedo Sobrinho, on-
de ruíram dois barracos.

EFEITOS

O único caso fatal registra-
rio nté o momento da reunião,
ás 17 liar.;.-,, íoi a morte'de uma
criança na Estrada Porto Ve-
lho. em Cordovil. Os trabn-

Jhos rie desintsrdição da Estra-
ria rias Furnas, seriamente cln-
nificada com os desabamentos
anteriores, foram imediata-
mente suspensos ontem, anun-
ciando-se. oficialmente, que
terão prosseguimento amanhã
ou a partir cie terça-feira, de-
pendendo clt uma provável
cessação de chuvas.

Durante o encontro do Sr.
Negrão de Lima com os Secre-
lário.s rie Saúde, rie Seguran-
cn. rie Serviços Públicos, rie
Governo e de Serviços Sociais,
além do Coordenador rios .-Vi-
ministra ções Regionais, e dos
Superintendentes c'a SURSAN
e do DER. ficou decidido oue
os órgãos e a Comissão de De-
fusa Civil permanecerão rie.
plantão enquanto perdurarem
as chuvas. Houve, entretanto,
durante os relatos isolados dos
últimos acontecimentos, dúvi-
das acerca do número de rios-
lizamentos registrados, anun-
ciando o Secretário de Saúde.
Sr. Hildebrando Marinho, que
os hospitais do Estado não ha-
viam atendido ainda qualquer
vitima das novas chuvas, su-
gerindo, por isto. que a situa-
ção fosse retratada, até aoué-
le momento, como de calma
relativa, sugestão aceita logo
pelo Sr. Negrão de Lima.

SEM PROVIDENCIAS
Na Avenida Niemeyer. cujos

deslizamentos não animaram o
Governo'a determinar a inter-
riição cia área, desabou mais
am barraco, sem, entretanto,
registro de vítimas -Na Estrada
da Rocinha ocorreram também
graves- escorregamentos de ter-
ra, o que se registrou ainda em

Pedra que podia cair ó dinamitada
Uma pedra clc 600 tonela-

das, que estava ameaçando de-
sabar rio morro São José sõ-
bre as Ruas Barbosa Rodri-
gues e Américo Vespíicto, foi
dinamitaria, ontem pela Re-
gião Administrativa do Méier,
que utilizou 50 pessoas uo ira-
balho e evacuou os morado-
rea de 40 casas das proximi-
dades, temendo acidentes.

A dinamitaçáo da pedra,
realizada em três tempos, so-
freti um atraso de duas horas
por causa cia chuva, que no
entanto não impediu que mais
de cem pessoas assistissem às
detonações, abrigadas sob
guarda-chuvas e sombrinhas.

A pedra foi perfurada em CO
pontos diferentes por nm mar-
tolo elétrico, tendo a Admi-
Distração Regional do Méier
utilizado empregados da Pe-
dreira São Luís, que cooperou
ainda nos trabalhos empres-
tando n.lguns instrumentos.

Pouco tempo depol3 que o
Italiano Geraldo Mazarotti e

sua mulher, Gulomar Vicente,
saíram para as compras nn
feira ãs 13 horas de ontem, o
barraco em que moravam, na
Rua Azevedo Lima, 120, no Rio
Comprido, desabou em conse-
qüência do deslocamento cie
terra de um pequeno morro,
que atingiu também o barraco
número 128.

A mãe da Sra. Guioinar VI-
eente, D. Nilza Vicente, que
mora ao iado. disse que desde
as chuvas de janeiro o barraco
já estava ameaçado do cair,
mas o casal não o a.bandonott
porque não tinha lugar pa-
ra onde ir. Do barraco, cons-
tituído de dois cômodos, só ío-
ram recuperados o fogão e as
panelas, enquanto dois cachor-
ros ficaram sorterrados sob os
escombros.

O inquilino do outro barraco
Sr. Ernáni Macedo Batista, vi-
sivelmente preocupado; temia
pola sorte de seus cinco filhos
e de sua mulher.

Hoje mesmo acho que saio
daqui. Sou funcionários da Al-
íánriesa há 35 anos e estou na
íila do IPASE para obter uma
casa há muito tempo. Espero
que, diante da situação, o Go-
vêrno dé um jeito na .situação.

O barraco do Sr. Ernáni Ma-
cedo Batista, bem maior do que
o outro que desabou, está com
sua base toda, à mostra, sendo
que uma das pequenas pilas-
tras que o sustentam apresenta
rechaduras.

Na Rua Tome.s Rabelo, no
Estacio, parte rio telhado da
casa 5 caiu sobre a calçada
sem que, no entanto, ofereces-
se maior perigo aos seus mora-
dores.

NO GRAJAU

Bombeiros do Posto do Grn-
Jaú interditaram, á noite, um
edifício de quatro andares, duas
casas e cinco barracos no final

da Rua Visconde de Santa
Isabel, "cm face do perigo de
esses prédios serem atingidos
por várias pedras que ameaça-
vam cair do Morro do Encon-
tro.

Algumas pedras pequenas já-
haviam caído mas a. preocupa-
cão maior era para um grupo
de outras de maior porte, que
desde cedo já apresentavam
deslizamentos, podendo a
qualquer momento rolar.

OPERÁRIO FERIDO

O operário Eugênio Francis-
co Ferreira, solteiro, íoi inter-
nado k noite no Hospital Mi-
guel Couto, com ferimento na
cabeça e várias escoriações,
cm conseqüência do desaba-
mento de seu barraco no Mor-
ro Macedo Sobrinho. Seu es-
tado é grave c ficará- em cb-
servação.

inúmeros outras pontos do Es-
indo, em maior ou menor es-
cala.

Ao fazer o ualanço ria situa-
ção. que se confessava ainda
incompleto, o Governo estadual
notificou, finda a reunião rie
uma horn. esperar dsinterditar
esta manhã a área do Corte do
Cantagalo, enfatizando que pa-
ra ali foram mandadas duas pós
mecânicas c uma freta de ca-
minhões. O ut r a providência
para contornar os problemas:
a grande pedra condenada da
Rua Comendador Mnrtinell se
deslocou quase um metro com
ns chuvas continuas, mas íoi
dsmontada' à tarde por técnl-
cos do Instituto de Geotécnica.

ÊXODO

A.s 87 famílias abrigadas nté
o final da tarde de ontem nos
albergues, conforme registro de
entrada, haviam abandonado
seus barracos por Iniciativa
própria, sendo 60 delas proce-
dentes do Morro da Rocinha,
onde ocorreram novos desliza-
mentos de terra, redundando
no desabamento de dois barra-
cos. Vindos rie Santa Teresa,
estão ali 11 adultos e 13 crian-
ças e, da Tijuca, um adulto o
três crianças.

Na reunião do Palácio Gua-
nabara, que poderá .ser realiza-
ria novamente h.je, caso conti-
nuem as chuvas ou o.s desliza-
mentos p conseqüentes desaba-
meíitos. o Governador Negrão
de .Lima anunciou que irá dnr,
pròxlmamente. destaque á ne-
csssldade de promover a limpe-
za (ia Cidade, dizendo que co:'-
vcoará'0 Diretor do DLU ao
Palácio pnra que êste apresen-
te um plano de remoção cio
emergência, a fim de que sejam
liberados os recursos financei-
res e técnicos para o empreen-
dimento.

Em sua primeira reunião pa-
ra tratar do problema, o Go-
vernador Negrão oe Lima, o
Secretário de Educação e o
Procurador-Geral rio Estado
deliberaram ontem que o.s alu-
nns ria Escola José de Alencar,
cm Laranjeiras, cujo prédio
havia, sido interditado sem
qualquer notificação, serão dis-
fcrjbuidos por outras escolas do
bairro.

Durante o encontro, que riu-
rou cerca rie 30 minutos e pre-
cedeu a uma reunião governa-
mental sobre as últimas chu-
vas e os seus efeitos, ficou de-
cidido ainda que o. Escola co»:-
tinunrá interditada até a con-
clusão das obras de contenção

.da encesta que ameaça desa-
bar sobre o seu prédio.

Sistema de
funciona mal novamente

e.mei'gencia

O sistema cie emergência
que tantas vezes foi citado pe-
los autoridades estaduais co-
mo atuante cm dias de fortes
temporais, ontem, apesar cio
aguaceiro que desabou sobre a
Cidade, mostrou-se completa-
mente omisso, não havendo na
Secretaria de Obras um único
engenheiro clc plantão e nem
mesmo um. funcionário para
atender os telefonemas de po-
pulares que desejavam comu-
nicar .situações perigosas em
diversos pontos da Cidade.

O único órgão que atendia
era o Instituto cie Geotécnica,
que mantinha um plantão com
diversos engenheiros, chefia-
dos pelo seu Diretor. Sr. Ro-
nald Lung. Foram feitas vá-
rins vistorias a pedido de po-
pulares e que informou ao
JORNAL DO BRASIL que,
apesar cia queda de barreiras
ea-, quase todas as encostos
dos morros, nenhum acidente
grave havia ocorrido até às 35
horas de ontem.

ÀS MOSCAS
Funcionários da portaria do

edifício da Rua Erasmo Braga,
113, onde funciona a Secreta-
ria dc Obras, informaram quo
o' Secretário Paula Soares ha-
via chegado às 9 botas, mns
saiu logo- para uma inspeção
pela Cidade. Nenhum funcio-
nário ficou de plantão na Se-
cretaria, que coordena todas
as ações no caso de desaba-
mentos e outros acidentes pro-
vocados pelos temporais. Isso
demonstra que não há um es-
quema montado para situações
de emergência, justamente no
órgão encarregado pela Admi-
nistraçáo estadual cie tomar

a.s primeiras providências, não
tendo a população a quem re-
correr no caso de uma ocor-
vencia grave.

PROTEÇÃO CIVIL

de Defesa. O Coordenador das
Administrações Regionais, Sr.
Campos Melo informou que ft
Comissão de Defesa Civil, quo
funciona no Palácio Guanaba-
ra em caráter permanente,
atuou ontem durante os tem-
porais, registrando as prlncl-
pais ocorrências e movúnentan-
do os órgãos e Secretarias es-
taduais para íazer frente aos
casos de maior gravidade.

Até as 16 horas de ontem,
rs ocorrências mais graves re-
gisirarias pela Comissão de De-
íesa Civil eram as ameaças de
desabamento dos prédios da,
Run, das Laranjeiras, 466, e da
Rua Correia Dutra, 15, que ío-
ram interditados pela Secreta-
ria de Obras. Na Rocinha ío-
rem registrados alguns desaba-
mentos de barracos na favela
e a interdição de diversos ou-
tros, tendo os seus ocupantes
íiclo encaminhados para a Fun-
ciaçâo Leão XIII e alojados em
diversos clubes próximos.

Foram numerosos os pedidos
rie vistoria em diversos pontos
da Cidade, principalmente na
Zona. Sul, que foi a mais atin-
gida pelos temporais de sexta-
íeira e ontem. Houve ainda
queda dc barreiras em todas
as estradas da Zona Sul. A
Avenida Niemeyer foi interrii-
tada, o mesmo sucedendo com
as Estradas de Furnas, Canoas,
Gávea e outras no Alto da' Boa
Vista, estando as providências
a cargo dos Distritos do DER.

Barreira cai
em Boqueirão
e soterra 5

Niterói (Sucursal) — Uma
mulher e quatro crianças mor-
reram soterradas por uma
barreira que caiu sobre sup.
casa, ontem, na localidade de
Boqueirão, no J.Tunicípio de
Maricá, tendo-se deslocado
imediatamente para lá uma
guarnição do Corpo de Bom-
beiros e outra da PM do Esta-
do cio Rio, porque havia perigo
de outros desabamentos.

A.s informações recebidas
ontem à tarde pelo Gabinete
rio Secretário de Segurança,,
Coronel Francisco Homem de
Carvalho, indicavam que ne-
nhuma outra anormalidade
fora registrada em Maricá, a
não ser o temor popular dt.
que outras residências possam
cair se as chuvas prosceguirera.

ESTRADAS

As chuvas que caíram com
Intensidade em várias regiões
do Estado do Rio provocaram
deslizamentos de barreiras só-
bre algumas estradas, como na.
Sena de Mato Grosso e entre
Rio' Bonito e Aroruama, che-
gítndo a .ser interrompido por
várias heras o tráfego parn o
Norte fluminense, peia RJ-3.

A pronta mobilização cie má-
quinas e operários do Depar-
tamento de Estradas de Rod--
gem para a Serra dc Mato
Grosso possibilitou o restabeln-
cimento, embora precário, ao
tráfego para Campos, via Ca-
bo Frio.

Quanto à estrada Rio Boni-
to-Araruamn, continuava até
a tarde de ontem pràticamen-
te intransitável. Nas demais
rodovias supervisionadas pelo
DER-RJ são normais as cor.-
riições de tráfego, embora as
autoridades recomendem pos
motoristas muito cuidado.

SITUAÇÃO EM NITERÓI

As chuvas que caem sobre a
Cidade, ás vezes fortes e se-
guidas de pequenas estiagens,
provocaram inundações em di-
versos bairros e o desabamento
cio barracão em que residia
com a família, na Favela Bra-
.-lia, o ex-combatente da FEB
Nilton Manuel da Silva, salvos
porque pressentiram o desas-
tre.

As chuvas inundaram diver-
sos bairros tíe Niterói e São
Gonçalo, obstruindo as galerias
de escoamento das águas plu-
viais, provocaram o entupi-
mento ria rede de esgotos tío
bairro de São Lourenço, além
do afetarem parcialmente San-
tn .Rosa e Cubango, onde a
maioria das ruas está coberta
por enorme camada de lama.

PEDIDO

O General Joaquim da Sil-
veira Varjão solicita do Governo
do Estado do Rio, através do
JB, a retirada tíe um bloco de
três pedras de mais de 1000
toneladas cada uma que pode-
rá cair sobre, sete prédios ru
Bua Mariz e Barros em Nite-
rói, se não pararem as chuvas
que há vários dias vém desa-
bando sobre a cidade. ' •

Afirmou ainda o General Joa-
quim Vorjão que enquanto a,
Prefeitura se declara sem meios
p«ra solucionar os problemas
provocados peias chuvas, uma
comissão especial criada nelo
Estacio "nada tem feito por íal-
ta de iniciativa, liderança e co-
ordenação da equipe governa-
intentai".

O General Joaquim Varjfio
afirmou aluda que, de hiiedia-
to, deveria ser feita a suspen-
sáo do tráfego pela Run Mariz
e Barros, no trecho entre a
Rua Gavião Peixoto e Praia ds
Icarai, paru evitar que a tre-
pltíação concorra para a que-
da de pedras, o que já tem.
acontecido com pequenos blo-
cos. O trecho ameaçado é o qué
está situado entre a residência
do General Castro Guimarães
e a Praia de Icarai.

Êle apela também para oa
Ministros da Coordenação dos
Organismos Regionais, General
Albuquerque Lima, e dos Trans-
portes, Coronel Mário Andreaz-
za. bem como ao Presidente
Costa e Silva, no sentido do
que "dêem apoio à cidado
de Niterói, colocando recursos
financeiros e pessoal capaz, a
fim de evitar que venha a acon-
tecer ali uma catástrofe em
proporções piores do que a ha-
vida recentemente nas Laran-
jeiras, no Rio.
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BENDIX KARINA
Lava por aç5o tie mer-
«julho - Exclusivo mo-
delo do eaboneieir.i.
qus permite colocar o
G.-ibão com a máquina
em funcionamento -
Proteção automática
contra as quedas de
voltagem.

0=<Z3
BENDIX KARINA
SPECIAL
Como a Bendlx Ka-
rina, enxíigua 2 vezes
em água correnio e 2
çor imersão • Per mi.»
a escolha da ntvei da
ígua • Dimensões
compactas - Painel
iluminado
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No mundo inteiro, BENDIX é o máximo em máqui-
nas de lavar, graças à sua alta qualidade testada
e aprovada por milhões de donas-de-casa.
E, agora, ao adquirir a tradicional qualidade BENDIX
nas lojas do Rei da Voz, você ganha, na hora, um
IVIUG e concorre a 200 fabulosos prêmios, inclusive
um Karmann-Ghia e um VolkswagenIII
Evocê sabe'... no Rei da Voz, além dos melhores produtos
e da mais perfeita assistência técnica, você tem os meno-
res*preços e as mais vantajosas condições de pagamentoI

Jt_

QUALIDADE NO PRESENTE, -^ GARANTIA Np FUTUROI

Rua Uruguaiana, 38/40 • Rua Senador Dantas, 48
Av. Copacabana, 750 • Rua Conde de Bonfim, 330
Rua Dias da Cruz, 69 • Rua 7 de Setembro, 110
Estrada do Portela, 54-A

As lojas do Rei da Voz
abertas atá 22 horas.

nos bairros, permanecem
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Jornal reclama a vida dos Desastre em Co
2 capangas de Kohson e

-artigo i rn ta Qg-jpoHeiai^
Minas mata
Alm. -Brasil

Maceió (Correspondente) — Iniciou-se ontem a
primeira grande polemica no Estado sôbre a caçadados capangas Gago e Crispim com um artigo do Di-retor do Jornal de Alagoas, Sr. Amoldo Jambo, re-clamando a vida dos dois bandidos e exigindo queeles sejam presos para que se saiba a versão final doassassinato do ex-Deputado Robson Mendes.

Os policiais que estão perseguindo os dois ca-
gangas consideraram o artigo uma provocação e oSecretario de Segurança informou que a disposiçãode luta de Gago e Crispim não lhes garante a vida,
pois a Policia os enfrentará em qualquer terreno.

ugresso eleve dar agora
o o que Governo pedir.-d-i-zem-dep-iitados íle Minas

CRISE
Um oficial da Polícia Militar

de Alagoas teve uma crise ner-
vosa no meio das diligências
para prisão de Gago e Cris-
pim depois de ficar quatro noi-¦tes sem dormir e ouvir a, nar-
ração do último crime atrl-
buído a Robson Mendes, queteria mandado ma tnr outro
seu capanga. Francisco, e levar
seu corpo para o alto de uma
serra, cremando-o depois de
jogar sóbre o cadáver dez li-
iros de gasolina.

O oficial enlouquecido faz
parte da elite da Policia Mili-

tar, formada por oficiais que
fizeram curso de preparação de
três anos em nivel de curso
Científico no Recife. A Policia
nada divulgou sóbre o caso.
mas êle foi confirmado por
participantes das investigações
no sertão.

A procura de Gag-o e Cris-
pim torna-se mais intensa a
cada dia, segundo informou a
Secretaria de Segurança. Mais
de 100 pessoas já estão mobi-
lizadas nas diligências, sob as
ordens do quartel-general de
operações instalado em Santa
do Ipanema.

Belo Horizonte (Sucursal) —
Um desastre na Rio—Belo Ho-
rizoiite matou ontem o Contra-
Almirante Gastão Brasi] cio
Carmo Jr., sua esposa, D. Ani-
tu. e o marinheiro de 1.» cias-
se Raul Correia de Araújo.

O.s três e mais o motorista
Antônio Lima Melo — inter-
nado cm estado grave em Juiz
tie Fora -- viajavam no Aero-
Willys da Marinha de chapa
85-b3-17, que se chocou com o
caminhão FNM de piaca 
8-10-89, de Eugenópolis. perto
da Cidade de João Pinheiro.
REMOÇÃO PARA O RIO

O Chefe do Estado-Maior da
A.K Região Militar. Coronel Sér-
gio Pires, esteve no local e
providenciou a imediata remo-
ção dos corpos para o Rio.
além do internamento do mo-
torista. também residente no
Rio, na Rua Bom Jardim, 82.

O motorista do caminhão íoi
isentado de culpa e aguardou
no local a chegada das autori-
dades militares.

Belo Horizonte (Sucursal! — Deputados fprlPi-iU ri-,ARENA e do MDB cio Minas manifestaram ontem a oimao ae que o Congresso Nacional aprovará, sem ouMouêrdlnculaade e sem resistência, quaisquer medidas que foremsolicitadas pelo Presidente Costa e Silva a n.„ 'cK, 
evit-ircrises que possam vir ti provocar abalos na ordem jurídicaconstitucional do País. junchca

Entendem aqueles parlamentares oue o Brasil saiu deum processo político discricionário e excepcional para cZ-trar numa fase constitucional, nào devendo a Oposição to-
X. SE. P0SÍCA° SCn"0 ^ üe atos ---tos do

Lins e Silva afirma aue a
Lei de Segurança é um
instrumento contrcitõftõs

O advogado Raul Lins e Silva que milita há mais de30 anos no foro criminal, declarou ontem oi» a Lei deSegurança Nacional pode ser resumida em um artigo único,assim redigido: "Tcdo cidadão brasileiro está incurso naLei cie Segurança Nacional."
— As mais credenciadas autoridades, sejam juristasmilitares ou quem saiba ler, verificarão como essa lei édrástica em tedos os sentidos: a inovação incrível tíe o.simples recebimento da denúncia afastar'o funcionário ouo empregado da empresa privada é inédito pelo absurdoe pela violência — acrescentou o Sr. Raul Lins e Silva.

COLABORAÇÃO
Todo esforço, portanto, deve

ser feito, segundo opiniões in-
distintas, pelo Congresso, vi-
sando a dar a indispensável
colaboração ao Governo fe-
deral, para superar quaisquer
ameaças de crise. As reivindi-
cações de aumentos salariais
em setores civis ou militares;
as pressões de grupos que pos-sam ir de encontro ã orienta-
cão do Governo, no sentido
da retomada rio desenvolvi-
mento ou resta belecimento
pleno do regime democrático,
devem ser evitadas no mo-
mento.

Relembram que a fase dis-
cricionária por que passou o

Pais teve início, efetivamente,
a partir da data em que oCongresso Nacional se recusoun conceder ao Presidente Cas-telo Branco e à Justiça Mili-tar o instrumento de ação pa-ra. consolidar a obra revolucio-
naria, dando ensejo à ediçãodo Ato Institucional n.° 2 de-
pois de vários dias de criseaguda, no dia 27 de outubrode 1065.

Admitem os deputados mi-
neiros dos dois Partidos queembora a atuai fase constitu-
cional necessite de algumas
reformas, visando ao seu apor-
íciçoameuto, c bem melhor que
o extinto regime castelista.
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ALVO MAIOR

Evidentemente, a lei fere
qualquer sensibilidade. E nessa
repressão, a imprensa é logo e
sempre a mais visada. Não te-
nho autoridade própria parafalar bem ou mal. Por isso,
socorro-me dos que têm cri ti-
cado essa. lei, bastando citar os
Ministros cio Superior Tribunal
Militar, que vão julgar os
denunciados na Justiça Mili-
tar. Juristas autorizados têm-
se manifestado contra essa lei
insustentável. E os própriosrepresentantes do povo na Cá-
mara dos Deputados já redí-
giram projetos restaurando a
lei antiga ou revogando sim-
plesmente a nove.

Concluiu o advogado Raul
Lins e Silva:

Mas esperamos que o ver-
dadeiro clamor que se está le-
vant-ando contra essa lei Ini-
qua. seja atendido pelos legis-
ladores ou pelas autoridades
do novo Governo. É o nosso
desejo e a nossa esperança.
NAO É PIOR

O Ministro togado Aicides
Carneiro, do Superior Tribuna!
Militar, afirmou que a nova
Lei de Segurança Nacional"não é melhor nem pior do quea antiga".

Se a atual é mais ampla,
a outra era mais severa. Nãovejo. entretanto, motivo paratemores ou apreensões maiores.
No Erasü, o espirito dos bons
juizes é sempre mais poderoso
que o espírito das leis.Cumpre não esquecer queexiste no momento o suporte
jurídico de uma Constituição
em. vigor e o largo respiradou-
ro de um parlamento recém-eleito -- concluiu o Ministro
Alcides Carneiro.
INOVAÇÃO

Poi :t seguinte a opinião doMinistro Romeiro Neto. cioSTM. a respeito da Lei de Sc-
gurança Nacional:

—- A inovação mais notável
desta lei é a criação cio recur-
so ordinário no Supremo Tribu-
nal Federal, depois de serem os
processos juba dos em grau cierecurso, também ordinário, pe-lo STM. Aliás, a lei esclarece odispositivo com a Lei 11)02 en-tão em vigor. A atual Lei cieSegurança prescreve pena mui-lo menos severa. Toda lei êbca quando é bom o seu Intér-
preie, quando o juiz que a auli-ca sabe aplicá-la com justiça.Pois não é o juiz a alma dalei? Com bons juizes as leis
s;to sempre boas — ciisse o Mi-nistro Romeiro Neto.
MODIFICAÇÃO

líelo Horizonte (Sucursal) —
A introdução de uma série de
modificações na Lei de Segu-
rança Nacional, visando adap-
tá-la à nova ordem jurídica do
País, e transformá-la num ins-
trumento eficaz e não discri-
cionário, está sendo prevista
pelos círculos da ARENA mi-
neira como uma das próximas
medidas a serem «.dotadas pe-
lo Congresso, onde esta tese en-
contra- ampla receptividade.

O.s deputados federais tía
ARENA, em sua maioria, sdo
favoráveis à revisão da nova

lei. mas acreditam que sua re-
visão só será possível, no Con-
í.resso. se o Presidente Cesta e
Silva não opuser nenhum obs-
táculo e deixar que o Congres-
so efetue as modificações jul-
gadas necessárias.
MDB AGE EM GOIÁS

Goiânia (Corr espondente)— Sob o comando do Senador
Pedro Ludovico e do líder do
MDB na Assembléia, Depu-
tado Olimpio Jaime, a Oposi-
ção goiana iniciará amanhã a
mobilização da opinião públi-ca para fortalecer o movimen-
to nacional pela revogação da
Lei de Segurança Nacional.

Está acertado que não ape-
nas o MDB, mas setores pon-deráveis da. ARENA, das clns-
ses produtoras, do comércio,
do meio sindical e populares,
divulgarão manifestos exor-
tando o Marechal Costa e Sil-
ya c o Congresso Nacional a
revogar a Lei de Segurança.
ASSEMBLÉIA CONVOCADA

A liderança do MDB está
examinando a conveniência cie
convocar extraordinariamente
a Assembléia Legislativa, ora
em recesso, para votar uma
proposta de repúdio à lei, me-
d ida cujo êxito — segundo o
líder do MDB — pela solida-
riedade ao movimento, de cin-
co deputados da ARENA, to-
dos partidários do ex-Gover-
nador Caries Lacerda.

A articulação politlca foi
possível a partir de um apelo
do líder Mário Covas, que te-
legrafou ao Gabinete Regio-
nal do MDB pedindo a provi-déncia, mas o.s dirigentes opo-
siconistas de Goiás afirmaram
ontem que "a ordem da lide-
rança superior veio justamen-
te coincidir com uma disposi-
ção nossa no sentido de r.biir
um movimento popular pelarevogação da lei".
LEI- MEDIEVAL

Salvador (Correspondente)
— O jurista Nestcr Duarte, -
Catedrático cie Teoria Geral
cio Direito, cia Universidade
Federal da Bahia, condenou a
Lei cie Segurança, por achar
que ela "entre outros defeitos .
que a impregnam de maldade,
representa um retrocesso júri-
dico-penal, ao admitir impiici-
tamente que se empregue o
arbítrio e a anologia, institu-
tes que informam o caráter
medieval de um povo".

O Sr. Nestor Duarte entende
que " a neva lei transforma-
se cm outra monstruosidade
jurídica ao preservar que o
indiciado é presumivelmente
culpado, como acontecia com o
direito das civilizações prima-
rias".

— Os três primeiros artigos
são modelares na história dos
crimes contra a liberdade e a
cidadania. O legislador primou
pela ambigüidade, definindo
conceitos com imprecisão, que
clarão ao juiz a flexibilidade
que será a restauração da aua-
logia e do arbítrio. Ignorância
e má-fé aliam-se aqui para
gerar triste e desgraçado ms-
trumento de violência e bruta-
Udades — concluiu o Sr. Nes-
tor Duarte.

''Manchete15
dá coquetel

-*¦ »"srinj neiros
Belo Hcrizontc (Sucursal)— Comem.)!-:! mio a inaugu-ração da sucursal da revi»ta Manchete em Belo Ho-monte e a entrega da edi-

çao especial dedicada a Mi-nas Gerais, o.s Srs. Adolfo
Bloch. Oscar Bloch e Murilo
Melo Filho. Diretores da em-
presa, receberam as autori-
dades, empresários, publiei-tários e jornalistas de Minas,
para um coquetel na sua se-cie, à Avenida Afonso Pena,
1 500 — 9.° andar.

Estudantes
querem mais
liberdade

O Diretório Central do,< Ei-
tudantes da Universidade Fe-
deral reivindicou ontem, em
manifesto dirigido tm alguns
trechos ao Governo do eva.-
ciente Costa e Silva, "o dire:-
to cie criar e regulamentar ii-
vremente es seus órgãos rie re-
presentação, para que n dis-
cussão dos assuntos estudan-
tis se processem de forma ade-
qua cia e capaz".

O manifesto, assinado pelos
estudantes Antônio Gomes cie
Amorim e Gabriel dos Anjo-:.
presidente e secretário da en-
tidade, diz que as ''decisões da
juventude, embora às vezes
audaciosas, sáo necessárias e
profícuas, por serem fruto rio
ânimo e do grande entusiasmo
próprio dessa fase da vida".

MAIS PARTICIPAÇÃO
"O novo Governo, que, como

se anuncia,, adotará medidas
visando a criar verdadeiro,--, mi-
pactos, certamente já tem cie-
lineado cs pentos básicos ci.i.
sua política, porém nós. cc;is-
cientes de nossa rcspo;;s;.'_.:ii-
dade, não poderíamos nos íur-
tar a reivindicar uma maior
participação cios fstlidaiites"

- — afirmam a certa altura cs •
signatários do manifesto. E
mais adiante, voltando a se
referir á participação reivin-
dicada, esclarecem que tia"deve possibilitar o diálogo t.
além de oferecer perspectivai!,
com soluções concretas".

Dobradinha
sai para a
Guanabara

O primeiro prêmio da extra-
ção de ontem da Loteria Fe-
deral, no valor de NCrS 250 000(250 milhões de cruzeiros an-
tigos), coube ao bilhete n.°
333, vendido no Estado da
Guanabara.

Os demais Estados contem-
pladcs, com NCrS 24 COO. 5 000, ,4 000 e 3 COO (respectivnmen-
te, 24, 5. 4 e 3 milhões cie cru-
zeiros antigos) foram Sáo Pau-
lo, Minas Gerais, São Paulo e
Espirito Santo.

Novos deputados vão ter
Quadra em Brasília que
terá quase 200 unidades

Brasília (Sucursal) — Serão iniciadas em abril
as obras de construção da Superquadra Parlamen-
tar, com apartamentos destinados a deputados, pre-vendo-se que eles estejam concluídos até junho dès-
te ano. A nova Quadra terá 192 unidades residen-
ciais, já havendo uma verba de NCrS 6 000 000,00
(seis bilhões de cruzeiros antigos), para a cons-
trução.

A informação foi dada pelo Deputado Ari AI-
cântara, 4.° Secretário da Câmara, acrescentando
que essa é a única solução para o problema da mo-
radia para os novos deputados, que cada ano se tor-
na mais difícil, porque os deputados não reeleitos
continuam nos imóveis que adquiriram, não haven-
do novos apartamentos para os que chegam.
ESQUEMA

O 4.° Secretário informou
que já foram atendidos, até o
momento, 48 dos 185 deputados
eleitos pela primeira vez para
a Câmara, com a distribuição
cie apartamentos na superqua-
dra 114. rio Banco do Brasil, r.o
bloco desapropriado pelo ex-
Presidente Castelo Branco.

Resta ainda para atender
138 novos deputados, dos quais
37 serão alojados, dentro de 20
dias, na superquadra 206 (IPA-
SE> e, a partir de maio,
mais 70 na superquadra 205
(IAPM). Em julho ou agosto,
mais 42 deputados residirão na
superquadra 109 (IAPB), cm
fase final de construção.

O Sr. Ari Alcântara está
Atendendo, com prioridade.aos
deputados com maior número
de dependentes, já que os
apartamentos destinados á Cá-
mara, são de dois ott três quar-
tos. Assim, deputados com dois
ou três dependentes, que pe-
ciem apartamentos de três quar-
tos, não são atendidos, pois és-
ses sáo destinados âs famílias
mais numerosas.

Pelo levantamento feito na
i.* Secretaria, dos deputados
eleitos a 15 de novembro últi-
mo existem 19 com quatro tíe-
pendentes, 40 com cinco, 20
com seis, 12 com sete, õ com
oito, 10 com nove, 2 com 10
c seis com onze dependentes.

RESULTADO

roi o seguinte o resultado
da extração de ontem da Lo-
teria Federal:

1." prêmio, NCrS 12.") 000,00.
bilhete 333, Guanabara: 2.°
prêmio, NCrS 24 000.00, bilhete
32 820, São Paulo; 3.° premiu.
NCrs ã 000,00, bilhete 84. Tvli-
nas Gerais: 4.° prêmio, NCrt
4 000,00. bilhete 23 22.1, São
Paulo: 5.° prêmio. NCrS 
3 000.00, bilhete 39 G27, Espi-
rito Santo.

Foram premiados com NCr<;
500.00 (500 mil cruzeiros anti-
go.si, 18 bilhetes correspondeu-
tes às nove aproximações an-
teriores e nove aproximações
posteriores ao primeiro prêmio,
vendidos nos Estados de São
Paulo, Guanabara e Minas Ge-
rais.

Foram premiados Wmbém
rom NCrS 500,00. corresponder-
tes ao milhar final do primei-
ro prcmio: 10 333 — Guana-
bara: 20 333 — Goiás; 30 333
— Guanabara.

Os cinco prêmios de NCr$ ..
500.00 tiveram a seguinte dis-
tribuição: 35 956 (São Pauloi.
..,"> 037 (SSo Paulo). 8 245 iSão
Paulo), 24 G14 (Guanabara) e
30 3G2 (Santa Catarina l.

Todos cs bilhetes termina-
dos com a centena 333, final
rio primeiro prêmio, estão pre-
miados com NCi.s 80,00 (80 mil
cruzeiros antigos).

Todos' os bilhetes termina-
dos. com as dezenas 30, 31. 32.
34. Ü5. 20. 84, 21 e 27. es-
tão premiados com NCrS 24.00
(24 mil cruzeiros antigos).

Todos os bilhetes termina-
dos com o algarismo 3. final
cio primeiro prêmio, estão pre-
miados também com NCr$ ...
24,00.u
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©RJBFISiOTT
DE IBTCSSTMEMT® S.Ã.
- SEGURANÇA EM TODAS AS FAIXAS
DO MERCADO DE CAPITAIS
Capital e Reservas CrS 8.347.590.419 -
Carta F.itenie n.« A-1811/66
GUANABARA: Av. Rio Branco, 155 (Ed. Av. Central)
2.» sobreloja - tel. 22-1170 e 32-5571.
PORTO ALEGRE: Rua Sete de Setembro, 601.
SAO PAULO: Av. SSo Luís, 50 - 19.° andar, —
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grátis a entrada
E no preço global você também
sai ganhando

IMPORTANTE:
Peça ao vendedor que o atendau
o seu cheque correspondente
ã entrada da compra. Apresente-o
a Caixa. Éle vale dinheiro de fg.o mesmo.

A mulher compra sozinha pelo
Crédito Feminino
0 homem basta trabalhar
para compror
Mercadoria entregue
imediatamente

Faça as contas: Tv Philips 23"
Preço de tabela  NCr$ 1.080
Menos a entrada, que você ^^ ^^
ganha grátis ,.. jj^^H
Você só paga

11 X NCrS SUI HCrS 990
(ou em 24 meses, também com entrada grátis)

FAÇA AS CONTAS:
Máquina de escrever
Olivetti "Lettera 22"
Preço de tabela .... NCrS 348
Menos a entrada, que »t,**s*__'
você ganha grátis .... nCí5J_flL
Você só paga S ^>

lix NCrS 29....««319
(ou em 24 meses, também
com entrada grátis)

FAÇA AS CONTAS:
Máquina de costura
Vigorelli "Robot"
Preço de tabela NCr$ 564
Menos a entrada, c!ue*|»*rfe*'il"f'
você ganha grátis,.. .J$R$*%L,
Você só paga

11X NCrS 41 NCrS 517
(ou em 24 meses, também
com entrada grátis)

FAÇA AS CONTAS:
Geladeira Frigidaire
Preço de tabela .... KCrS 600
Menos a entrada, que ¦
você ganha grátis
Você só paga

11X NCr$ 50 -.. NCrS 550
(ou em 24 meses, também
com entrada grátis)
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¦ FAÇA AS CONTAS:
Stereofônica Philips

Preço de tabela  HCf$ 1.280
Menos a entrada, que
você ganha grátis
Você só paga

11 x NCrS 105 ki* 1155
(ou em 24 meses, também com entrada grátis)
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Bemoreira
VENDE POR MENOS

Centro: Almirante Barroso, 6 - Luiz de Camões, 22 - Marechal
Floriano, 136 - Tiradentes, 9 - Senador Dantas, 57 - Sete de Setembro,
83 a Copacabana: N. S. de Copacabana, 1066 o Catete: Catete,
234 d Tijuca: S. Pena, 17 d Méier: Carolina Méier, 8 a Madureira:
Maria Freitas, 42 o Pilares: Suburbana, 6636 o Campo Grande:
Cel. Agostinho, 135 a Niterói: José Clemente, 76 - S. Pedro, 19 a
C»xi»«: Nilo Peçanha, 261 o Nova Iguaçu: Travessa Rosinda Martins,57/63

Se não fôr
[verdade você leva]

de graça! a
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benefíc
sempre
vida!

^^s»-'-*?""""'"1"5 -"•-

^^iillÉMII!!.!!^^^..

j^s__Mfc_?Sw|*',-_i«'__p^^^^^^^^^^^^8__-_^^^ _..-'_ >* ^^.
^ «í'**lEBs_)a^^ ^^-Q__. L * ^_.A-^á^^^r ^^__. **i_. y* x .

jW^^^Í^_i_^il_S'^ ^_BÍc'"Y!*r;-:;'¦''* vfc;-\

ÊÊÊÈÊÊÊF él -X >\ ^E%%\\
Mí^mmmM /&*, ^^^^ Tft.YV^-ihYvv>M'i^*>m /-,- ,r • > .«%• T_.:(iL**.-\'fMXS^yi-t Vs ¦ Y\ Yl_ ^* \_P:«^__ífe>_#^_^# £-:-.v'"vV^U»*^ »»¦.¦:¦:¦:¦: 

'...v...'-: í:#:>.-V

iiH____il_? _§t .'* -£"\ «*_>>_<!4l. lll %_&**? x\

j^^|Bftl^lS^I?^^^#Y-¦ Y-Y|3B-^vliiâMAl^t*^í^^^^lêJ haí- '..=
E{i'|< ^^>__ ¦ >r^*» ¦ —w»**^ ¦¦'¦¦ • <-í _*J!^5_> ¦¦¦
|{'j«*f ^^y*'i'««ri__^ .___*«*'**?!^T , _s<_ «f _^^T ?í

ll^W. í> .V"f A^H^--ff>'t^--^---V-^';^l?H_y'-
w-T-_ \ :^^^S2_^--Cl*-w"' W *--"_^ZZzáSS^^fb&m' f

^IBÉ_N_^K_^_^_-^":'^7^__k^"':,,<ybi. ^t|ÈÍí;'''^,:'Y''V* ¦'¦;•, '¦ X:-X.:.'rX*'i_fr *ifv'v ___^-': i. ¦¦ Y. 
'_¦ i.: Y __jW_B_£* ___<f_*

^8_!>_' - ','« '"".' '.' 'Y."* ¦ '*X*:&- *4r
^sEIéíl. ¦*#^*j í í - ,is. :"'?.:í: ¦;; :M "»:¦--¦ ¦ :¦'**&#'.*i&Xl^yi*XiKiár

c

s
«s
c
ti
E"5

Pra pfsna BKvWarfa fiã mafe tí_ frês anos no Río Grande do s_? e há
efSWS meses no ParanS, a Sociedade Assistência! de oficiais do Exér-
cito — SAOEü — |â realizou empreendimentos tais que bem com-

provam _ experiência dos que a dirigem. A sólida e racionai
listração da SAOEx durante ê__e período, levada
efeito por militares e civis de reconhecida hono-

- rabilidaele e alto espírito comunitário, permi-
tio que fósse cumprido o lema da Socieda-

de: PARA CIVIS E MILITARES, BENEFf-

CIOS SEMPRE EM VIDA. Desta forma,

a SAOEx objetiva complementar os

planos previdenciarios existentes no

Brasil. Para melhor atender os ó.OOO

associados, bem como para solidiíi-

car seu valioso patrimônio, a SAOEx

adquiriu sede própria na capital gaú-
cha. Quando da expansão dos benefí-

Cios até o Paraná, a primeira providência
também foi adquirir sede própria em Curiti-

. Mais fatos comprovam a dinâmica de rea-

izações, no sentido de propiciar toda sorte de

Vantagens aos associados de Porto Aiegre: construiu

cion.mento Beira-Rio; está administrando o Edifício-Ga-

ragem Andrade Neves, no centro daquela cidade ; elaborou um Plano

imobiliário íjue financiará casa própria aos sócios; já entregou 1.134
carros, eté fins de 1966. através do Fundo Automobilístico de Esforço
Conjugada —FAECO; entre outros, assinou convênios com o Hospi-
tal Petrópolis e Pronto Socorro Floresta, ambos de Porto Alegre, os'
quais estão prestando efetiva assistência médico-hospitalar ao quadro
soda!. Agora; a SAOEx, com a experiência alcançada nas realizações _„.
terrores, trará também ao público da Guanabara a oportunidade de usu-
fruir- d_ série de seus benefícios estatutários, sempre em vida !

SOCIEDADE ASSISTENCIAL
DE OFICIAIS DO EXÉRCITO

PARA CIVIS E MILITARES, BENEFÍCIOS SEMPRE EM VIDA
SEDE PRÓPRIA NA GUANABARA : Rua Manoel de Carvalho 16 _ 3 oandar — Fones: 32-1182 e 22-9564 — Zc 06
SEDE PRÓPRIA NO RIO GRANDE DO SUL: Av. Praia de Belas _ P Alegre
SEDE PRÓPRIA NO PARANÁ: Rua Carlos de Carvalho, 250 *- Curitiba"

AVIAÇÃO
SILENCIADO!.
DE DECOLAGEM-
CONCORD

Grupos de projetistas tra-
balham num silenciador re-
trátil que, talvez, reduza es-
petacuJa.m.nte o esperado
ruído dn decolagem do su-
persónieo nnglo-fran cês
Concorri
.O Sr. lan Ret-tie, especia-

lista em aerodinâmica da
British Aircraft Corporation— empresa que está cons-
tniiiido o Concord em con-
junlo com a Sud Avia-
tion —, é de opinião que,embora o equipamento tal-vez provoque uma perdacie eficiência na decolagem
normal, poderá reduzir de
quatro a cinco'vezes a in-
tensidade do ruído. Depois
da decolagem o silenciador
.será escamoteado.

AIR FRANCE FAS
UM DOS MAIORES
SEGUROS

Um dos maiores seguros
da história da aviação co-mercial foi feito recente-
mente pela Air France emfavor da carga transporta-
da por dois de seus jatosBoeing com destino a Tó-
.uio, e que, excepcionai-

mente, decolaram dc Roma
com destino à Capital japo-nêsa, com escalas em Parise Anchorage.

Tratava-se do transporte
de quase sete toneladas deestatuas e afresces proce-dentes de Pompéia, e queseriam expostos no Museucie Arte Ocidental de Tó-
quio. Devido ao valor incal-culável dessas obras de arte- que os Boeing da AirFrance tiveram ordem derecebê-las diretamente emRoma, dali voando para aCapital do Japão, sem queelas tivessem que pasa ar
pela inspeção alfandegária
no Aeroporto de Orli

GIGANTESCO REATOR DO BQEINC DAAIR FRANCE, VERSÃO 1970

y'¦¦xX:>7-::X-.x^'-X:-:,x £*iMIpfe^ ¦
A ^- V * _ •» -S-í? »4_.

'te&--7ste*lM--&'f_tr&-Í___i&'Xlíl&f-'&

¦.'¦:.:¦ "y-yifMtyyyy 
.¦'.¦,..¦ :"yyy. - - ¦¦ *\ ¦¦

:¦ y,:yy'yy-\.Âyyyyyy~y.y

iLz^aíetJ!:°Bao£ %r°:zi ^"«^-- * *ui
ros em versão Primeira Classe Tr ' . "' lr""sl'orí"r 4S0 l*»mtí-unidades. Na fZZcluTplrlTni ^•"«"««•A^r.confronto com _,„ dos rmt0^ /Q ^TlnÍLTem ZvZ

Quatro tipos de jatos, en-ire èies os norte-americanos
Boemgs 737 e Douglas DC-fl
participaram da concorreu-'
cia. Os BAC-1-11 série 400— que serão entregues emfevereiro e março do próxi-mo ano — operarão nas li-nhas regulares e nas rotasturísticas da Autair. Con-tando-se os sobressalentes atransação íoi da ordem de3 milhões de libras ester-linas.

HELICÓPTEROS
DESCONGESTIONAM
TRAFEGO

RECORDE EM TESTES
DE VÓO PARA SAS

Um nóvo recorde de tesYte foi registrado peloDC--3-62 da Scandinavian
Airlines — o avião de maislongo alcance do mundoaos primeiros 30 dias doseu programa de treinamen-
to de vôo o DC—s Superfanacumulou 75 horas e 40 mi-nutos de tempo de vôo. Issoe o máximo já registrado
por um aparelho de trans-
porte da Douglas, num pe-ruído similar de testes ini-ciais.

¦ O grande jato, destinado
a transportar 139 passàgei-ros, voou, chegou a altitu-des cie até 40 mil pés e ovelocidades de Mach. 91(1011 quilômetros por hora)
a 20 mil pés de altitude. Omais longo vóo até agoraíoi de 6 horas e 45 minutos.

ENCOMENDADOS MAIS
DOIS "ONE.ELEVEN"

A Autair International
Airways, uma das principaiscompanhias independentes
da Grã-Bretanha, acaba deencomendar á British Air-
eraft Corporation dois apa-
relhos BAC-1-11.

Uma medida de maiorimportância para amenizar
o congestionamento de trân-
sito entre os vários aeropor-tos ds. região de Nova lor-
que foi tomada este mêseom a inauguração de ser-viços de helicópteros entreos aeroportos da região dcTerterboro, Nova Jérsei eWestchester, em W h i t- ePlans, Nova Iorque e o Ae-
reporto Internacional JohnF. Kennedy, quer direta-
mente, quer pela via do he-liporto do Pan Am Building.
Essas linhas serão mantidas
pela New York Airways, queutilizará helicópteros Boeing
V-107, com capacidade par;?.25 passageiros, de acordo
com o contrato com a Pan
American World Airways.

CESSNA 'NÓVO MODELO
EM DEMONSTRAÇÕES '•

Nos próximos dias 22 e 23,
em seis horários diferentes,
a Aviação Cessna inaugura-
rá sua nova fase no Brasil
fazendo uma demonstração
do nôvo modelo Cessna 402, ]ynno Aeroporto Santos Du-
mont.

A firma Cássio Muniz S.A., representante da Cessna,
Já convidou os jornalistasespecializados para as de-
monstrações, avisando quelevará em conta o parecerde cada um dos que assis-

tirem os vôos do 402 napista do Calabouço.

CALAMIDADE PUBLICA
KO GALEÃO

Tudo no Aeroporto Inter-nacional do Galeão demons-tra relaxamento e descasovarias vezes temos dito is-'so. e os fatos de cada dia
..comprovam nossas pala-vras. Entregue á própriasorte, sem luz e água duran-te dias seguidos, o Galeãotornou-se até perigoso Seusfuncionários a n d a m àsapalpadelas no blaek-out eos fiscais alfandegários tra-calhando à luz das velasNa pista, uma "obra de Sau-'ta Engrácia", perpetuadainexplicavelmente, d e s afiaos piiotos nas operações detaxiamento e constitui-se
numa interrogação às auto-ridades cio Departamento deEngenharia do Ministério daAeronáutica.

Já é hora' de se instalarno aeroporto geradores mo-demos, porque a concessio-
nárla de força e luz parcenao estar muito interessada
no assunto.

COMEMORAÇÕES DOS40 ANOS DAVARIG

A varig está comemo-rando este ano seu 40.° anl-versário. Várias promoçõesestão programadas, princi-paJmente para maio, quan-do haverá ponto alto dascomemorações. Os detalhesdo programa serão noticia--dos brevemente.
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MAIOR EDIFÍCIO PARA O MAIOR
AVIÃO DO MUNDO
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nJZ„t P°SS"'.i V"""""*50 'lo ieu <""'«'» ™> « Boeingapresentou a maqueta dos hangares (foto) onde será construiria o
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°Vm"W""e- ° «'«/•«o central, onde serão montadas aluselagem e as partes prmapats do aparelho, será o maior prédioito mundo cm metros cúbicos de área construída

A Branifí apresentaráamanhã, durante um coque-tel aos agentes de viagem,um relatório sôbre a recen-te encampação da Panagra.•* Rumores de que o Sr.Enmanto Coelho, da pro-paganda da VARIO, iráchefiar ésse setor na Eu-ropa, tendo como base Lis-boa. ••• Ainda VARIG:
houve uma modificação nasua representação no exte-
rior. O Sr. F. Rubly, repre-
sentante em Paris, foi paraZurique, enquanto o repre-
sentante no México, Sr. Tas-
so Viegas, foi para a Fran-
ça. •?* Tudo indica que até
meados deste ano haverá
nôvo reajustamento nas ta-
rifas aéreas. •** o Gover-
nador do Pará, Major Ala-
cid Nunes, após ter vindo àGuanabara chefiando uma
comitiva que percorreu a.Belém—Brasilia de automó-
vel. regressou pela Paraense
Transportes Aéreos. ••"Na
véspera da posse do Maré-
chal Costa e Silva ninguém
sabia, tanto no Galeão como
no Santos Dumont, quaiseram os locais de embarque
e desembarque. O tráfego
aéreo, no Rio, ficou inteira-
mente confuso. Houve pas-sageiros que, para viajar, ti-veram de esperar várias
horas.
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Nunca a insuperável qualidade ADMIRAL esteve tãó ao seualcance! E mais... comprando, agora, o seu televisor Admiraino Rei da Voz, você ganha, na hora, um MUG e concorre a200 fabulosos prêmios, inclusive um Karmann-Ghia e umVolkswagen!!!
E você sabe... no Rei da Voz, além dos melhores produtos e damais perfeita assistência técnica, você tem os menores preços e asmais vantajosas condições de pagamento I
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QUALIDADE M0 PRESENTE, ^X GARANTIA NO FUTURO!
Rua Uruguaiana, 38/40 • Rua Senador Dantas, 48Av. Copacabana, 750 • Rua Conde de Bonfim, 330F_^_Dias da Cruz' 69 • Rua Seta da Setembro, 110

Estrada do Portela, 54-A
As lojas da Raí da Voz nos bairros, permanecem aberta» até 22 horas.
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Igreja revive com Ramos a entrada de Jesus em Jerusalém—
A Igreja católica comemora

hoje a entrada triunfal de Je-
sus em Jerusalém, acompa-
nhado dos apóstolos e de gran-
de multidão, e o prenuncio de
sua paixão, e morte na cruz,
eom a Benção dos Ramos, pro-
cissão e leitura do Evangelho
cie São Mateus durante a mis-
ss principal de cada Igreja.

A Bênção dos Bamos será
às 10 horas na igreja da San-
ta Cruz dos Militares, seguin-
ílo-se a procissão para a Ca-
tedral, onde será celebrada
missa solene com assistência
pontificai, havendo também
cerimônias às 9 horas no Mos-
teiro de Sao Bento e as llh
30rn na Canaelãria.

CERIMÔNIAS

As funções na Catedral se-
rão oficiadas pelo Bispo-Auxi-
liar Dom José Gonçalves, Se-
cretário-Geral da Conferência

* cios Bispos, Monsenhor Ivo Cal-
liari celebrará a missa solene
com assistência pontificai,
coadjuvado pelos padres Car-
los Alberto e Achiles Araújo,
como diãcono e subdiácono. A
Paixão será cantada pelo Cô-
nego Adelino Coelho (Cristo),
Monsenhor Fernando Ribeiro
(cronista), Cônego Gilson Sil-
veira (personagem) e Coro do
Seníiuário de São José (Sina-
goga.).

Na Catedral, os solenes rilos
de concelebração e sagração dos
santos óleos estão marcados
para as 9 horas da Quinta-Pei-
ra Santa, e a solene missa
pontificai da Ceia do Senhor,
para as 17 horas, participando
os Apóstolos. A função litúrgi-
ca comemorativa da Paixão e
Morte do Senhor, na Sexta-
Feira Santa, se iniciará às 15
horas, c a procissão do Senhor
Morto, às 20 horas. A solene
Vigília Pascal terá lugar às
2_h30m de Sábado Santo.

Alegrias c tristezas
do Domingo de Ramos

Departamento de Pesquisa

HUMILDADE

Dom Jesé Castro Pinto, Vi-
gário-Gernl da Arquidiocese,
disse que toda n Missa do Do-
mingo de Rnmos recorria a hu-
mildade de Jesus sofredor, con-
vidando os fiéis a seguir seu
exemplo: lõem-se dois Salmos
cie Davi que profetizam os so-
frimentos e a humildade do
Salvador, enquanto o canto da
Comunhão nos mostra a en-
trega de Jesus à vontade do
Pai.

— A Paixão do Senhor é o
cálice preparado pelo Pai nos
seus desígnios de salvação do
mundo; é a sua vontade de
amor e de perdão que se cum-
pre no seu Filho. Nesta luz de-
ve-se ver a longa narração da
Paixão; não nó uma reevo-
cação histórica, mas o vasto
desígnio divino que passa atra-
vés da humilhação, obediência
até à morte e depois se eleva
cem a exaltação e a glorlflea-
ção do Senhor na glória do
Pai. A carta de São Paulo nos
abre o horizonte no qual de-
vemos ver todo o significado cia
celebração pascal que ora ie
inicia.

COLÓQUIO

Devido ao mau tempo não
íe realizou o Colóquio Pascal,
anunciado paa-a ontem, no
auditório do Ministério da Edu-

, cação e Cultura, o qual tinha
a finalidade de preparar o po-
vo para participar dos misté-
rios da Semana Santa.

O Departamento Arquidlo-
cesano de Opinião Pública, pro-
motor do Colóquio, informou
cjue será realizado depois da
Pãsuoa, mas desta vez com a
finalidade de integrar o Mis-
tério Pascal na vida dos «is-
tãos. A data ainda não foi
marcada, devendo ser divul-
gada com a devida antence-
dência.

EXODO

O movimento de cariocas na
Rodoviária Novo Rio já era
ontem um pouco acima do nor-
mal, em conseqüência do inicio
da Semana Santa, mas a ven-
da de passagens para os trens
da Central do Brasil e Leopol-
dina ainda não tinha sofrido
qualquer alteração.

As duas ferrovias sd esperam
um aumento nas vendas a par-
tir de amanhã, quando passa-
rão a estudar a necessidade da
organização de viagens extra-
ordinárias, o mesmo acontecen-
do no setor rodoviário, cujos
funcionários atribuem a nor-
malidade do movimento ao es-
tado precário das estradas de
rodagem.

"Hosana ao filho de Davi !
Bendito é aquele que vem em
nome do Senhor!" — foi assim
— festivamente recebido pelo
povo que juncava de ramos o
caminho por onde passava com
seu jumentinho e sua mula —,
que Jesus chegou a Jerusalém
alguns dias antes de sua mor.
te, que seria cercada de tan-
to escárnio e requintes de cru-
eldade como de festas foi sua
chegada.

O Domingo de Ramos, que
transcorre hoje no calendário
litúrgico — uma semana depois
do Domingo da Paixão e uma
semana antes do Domingo de
Páscoa — resume nos textos
que lhe correspondem tanto
essa alegria, marcada pelo
Evangelho da missa, onde é
narrada a Paixão, ambos de S.
Mateus.

A PROCISSÃO

A procissão com os ramos de
palma e oliveira — que lembra
a recepção festiva a Jesus —
começou a celebrar-se na mes-
ma Jerusalém onde Jesus mor-
reu, no máximo cerca de três
séculos depois dessa morte. Pe-
lo menos já a encontrou como
parte integrante da liturgia
cristã local a célebre Egéria,
monja da Península Ibérica
(provavelmente da parte que
corresponderia hoje à Provín-
cia portuguesa de Braga) que
saiu do seu mosteiro no fim do
século IV de nossa era (cérea
de 390 d. C.) e visitou em três
anos de viagem a Palestina, o
Sinai, o Egito, a Síria e Cons-
tantinopla. Deixou um rela-
to precioso, o famoso Itinera-
rium ad loca saneta, especial-
mente apreciado pelo que re-
fere da parte das festas ceie-
bradas em Jerusalém. Contém
os melhores elementos para o
estudo da liturgia palestiniana
em fins do Século IV.

No máximo, um século de-
pois. ou seja, no século X. essa
Procissão cie Ramos já se es-
tendera também cos mosteiros
da Síria e do Egito. Só foi ado-
tada em Roma muito mais tar-
oe. no século XI, depois de jáintroduzida na Hispânia, na
Gália e na Germânia. A bên-
ção dos ramos processava-se,
como hoje, antes da missa,
num quadro litúrgico quo com-
portava os principais clemen-
tos da missa dos catecúmenos
(caAecúmeno é quem se pre-•para para receber o batismo,
pois naquele tempo só se ba-

tíaavam os adultos, que rece-
biam uma instrução prévia). A
.procissão vinha logo depois da
bênção. O domingo de Ramos
é, assim, equivalente a uma
preparação imediata para o
batismo, outrora conferido «x-
clusivaniente no domingo d«
Páscoa.

A MISSA

Hoje, numa missa solene, a
bênção dos ramos é assim: o
padre principal, revestido de
panamentos brancos; o diãcono
com o anissal, o subdiácono com
o livro dos Evangelhos, os dois
revestidos de dalmáticas bran-
cas e precedidos dos acólitos
sem velas. Depois da. aspersão
de água benta, feita como de
ordinário, o padre oíiciante, de
pé diante do altar, o diãcono
tendo o missal diante de si,
benze os ramos colocados só-
bre os degraus do altar, à di-
Feita do padre. Nas missas des-
pldas de maior solenidade,
dispensa-se easa parte da co-
locação das ramos rnos degraus
cio altar. Os fiéis que levaram
seus rnmos os levantam ligei-
tramente na hora da bênção.
Só isso. Evidentemente, diáco-
no e subdiácono são também
peças ausentes da missa co-
jnum.

Em cada igreja, é na cha-
mada missa paroquial ou co-
munitária que se realiza a ce-
rimônia da bênção. A procis-são, lembrando a entrada
triunfal de Cristo em Jerusa-
lém, deixa de se realizar, mui-
tas vezes, nas cidades.

Cada igreja tem determina-
da quantidade de ramos ben-
tos que guarda para si pró-
pria. Esses ramos ficarão se-
eando até o carnaval do ano
seguinte, quando são transíor-
macios em cinzas para a as-
persão rio primeiro dia da qua-resma. Os fiéis do interior cos-
tumam guardá-los em casa c
transformá-los cm cinzas nos
dins de grandes tempestades,
pedindo a Santa Bárbara eSão
Jerônimo que os protejam dos
raios.

A alegre cerimônia da Bên-
ção cios Rnmos segue-se, na
missa que então se inicia, atristeza do Evangelho do dia,
que narra longamente (talvez
seja o Evangelho mais longo
do ano, cobrindo em geral pe-lo menos cinco páginas de mis-
sal) a Paixão de Cristo, segun-
do São Mateus, que inspirou
uma das mais belas páginas aJohan Sebastinn Bach.

Golberi ainda não marcou
posse e Moura assumiu no
L° Batalhão de Manutenção

O General Golberi do Couto e Silva ainda não entrou
em entendimentos com a Presidência do Tribunal de Con-
tas da União para marcar a data da sua posse, e o Co-
ronel Roberto Moura, que Integrava a sua equipe no
SNI, no Governo passado, assumiu ontem o comando do
1.° Batalhão de Manutenção da Divisão Blindada.

A posse do General Golberi poderá ocorrer até 17 de
abril próximo, pois, pela lei, tem 30 dias de prazo depois
de aprovado seu nome. O Coronel Roberto Moura substi-
tul no l.o Batalhão de Manutenção da Divisão Blindada
o Coronel João Carlos Nobre da Veiga, designado para a
Escola de Comando do Estado-Maior do Exército.
PRESENTES À POSSE O Coronel Nobre da Vet-

À cerimônia cie posse do Sa aílrm0» *>° transmitir o
Coronel M oura estiveram comalu-° <_W- deixava o pôs-

Paulo VI no Vaticano
reza por paz ao mundo

Cidade do Vaticano (UPI-
JB) — O Papa Paulo VI abri-
rá hoje a Semana Santa com
a cerimônia da Bênção dosRamos, na Capela Sixlrina, se-
guida de uma procissão até a
Basílica de São Pedro, onde
rezará uma missa pela pazmundial, na presença de 14
mil jovens romanos.

Dez representantes de orga-
nizações juvenis irão à Ca-
pela Sixfina receber os ramos
bentos das mãos do Papa, aolado dos Cardeais residentes
em Roma e dos membros da
corte pontifícia.

PROCISSÃO

Terminada a cerimônia dabênção, o Papa encabeçará
uma procissão até as escada-
rias da Basílica de São Pedro,
da qual participarão mil jo-vens. Os 13 mil restantes es-
tarão esperando no interior da
Igreja,

Nos últimos três anos, Paulo
VI tem manifestado o desejo
de que jovens romanos parti-cipem diretamente das ceri-
mônias do Domingo de Ramos,
quando se relembra a chegada

de Cristo a Jerusalém, cinco
dias antes da crucificação.

VIA SACRA

O Papa voltará a aparecer
em público, na próxima quln-ta-feira, na Basílica de Sáo
João Latrão, para a cerimônia
de Lava-pés. Na sexta-feira
oficiará uma cerimônia na Ba-
sílica de Santa Maria Maior,
e ã noite encabeçará a Via
Sacra, levando uma pesadacruz nas costas, desde o Coli-
seu avé a Colina Palatina.

Na tarde de' sábado haverá
uma cerimônia na Basílica deSão Pedro. Do manhã, bem
no Domingo da Ressurreição,
o Papa rezará missa numa pa-róquia de um bairro pobre de
Roma, e em seguida regressa-
ra ao Vaticano para oficiar
outra missa, ao ar livre, no pá-tio da Basílica de São Pedro.
Ao meio-dia dará a bênção
Tirbi et Orbe, do balcão prin-
cipal da Basílica. Espera-se,
para os próximos dias a che-
gada de inúmeros turistas e
peregrinos à, Roma, para as
cerimônias da Semana Santa.
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ÍKIAS
TARA ANÚNCIOS CLASSIFICADOS
_ ASSINATURAS

«UA |OSÍ Dt AIVAKÉNCA. 17J..OI*
DAS R.10 A5 17.50 HOilAS
S/tfiADOS: DAS li AS 11 HORAS.

Cânhamo liso ....
Cânhamo listrado .
Voil Rhodia - 1,40

largura 
Listrado em seda

5 900 
Chantung de 8 400 ....
Tafetá bordado de 5 800 .
Gorgorão de seda de 7 000
Sarja de seda de 7 500 .
T afeta de algodão de

7 200 
Retalhos (SENSACIONAL)

TAP1TES BOUCLÊ
1,30 x 2,00 De 69 200
2,00 x 2,50 De 118 200
2,00 x 3,00 De 139 000

TAPETES DE LA
200 x 2,50 De 190 000
2,00 x 3,00 De 230 000

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)

por Cr$ 1 800
por Cr$ 2 600

por Cr$ 1 900

por Cr$ 3 900
por Cr$ 3 900
por Cr$ 4 980
por CrS 4 900
por Cr$ 5 980

por Cr$ 5 500
por Cr$ 1*500
DE 1."
por Cr$ 49 800
por Cr$ 90 000
por Cr$ 108 000
LISOS
por Cr$ 150 000
por Cr$ 180 000

presentes o Ministro da
Guerra, General Lira Tava-
res, o General Sizeno Sar-
mento, futuro Comandante
do I Exército, c outras au-
toridades civis e militares.

to "tranqüilo e convencido
de haver cumprido sua mis-
são. O novo Comandante
disse que vê em seu anteces-
sor "um dos mais dignos
soldados de nosso Exército".

TEATRO MUNICIPAL
HOJE, DIA 19, ÀS 16 HORAS

BALLET
ARTHUR MITCHEtL e GLÓRIA CONTRERAS ~

com -
COMPANHIA NACIONAL DE BALLET

Orquestra do Teatro Municipal
Regente: Nelson Nilo Hack

"Trata-se da primeira Companhia de Bailados pertencente _ Adminis-tração Federal, ostentando categoria de alto nível, graças aos excelentes
elementos nacionais a à técnica primorosa dos artistas convidados."

(D'OR — Diário de Notícias - 10.3.67)
Ingressos à venda na Bilheteria do Teatro Municipal, aos seguintes preços-Frisas e Camarotes: NCr$ 36,00 - Poltronas e Balcões Nobres: NCr$ 6,00

- Balcões Simples: NCr$ 4,00 - Galerias: NCr$ 2,00.
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1 «Se você fôr assediado todos os dias por mulheres
assim, você agüenta a parada?
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2-Você tem coragem suficiente para enfrentar situações assim?

Então você é o homem certo
para usar

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.Elas inventam os mais absurdos pretextos para estarao lado de homens que usam Alert.
Simplesmente porque Alert tem um cheiro extremamente másculo,Irresistivelmente másculo.
Vamos, experimente'Alert. Ab mulheres são adoráveis
e gostam de homens.
Homens mesmo.
E para casos especiais, quando Voes encontrar maior resistência,use todo o arsenal Alert - o diíerente creme transparente
para cabelo, creme de barbear, loção após
oarba. desodorante, talco e a irresistível colônia. „
Mas, se Você se envolver em complicações que costumamvir com as mulheres, não nos responsabilize.O problema é seu.
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NA FAIXA DO PROTESTO

An Avenida

JEIENJáJi^J^^em^^kuxôs^a:

Rio Brnnco, os novos alunos da Escola Técnica apre sentaram suas reivindicações em passeata liem organizada
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Tudo em 12 meses sem juros
Você só paga 11 porque ganha
grátis a entrada
E no preço global você também
sai ganhando

IMPORTANTE:
Peça ao vendedor que o atendeu o seu cheque
correspondente ã entrada da sua compra. Depois,
apresente o cheque à Caixa. Êle vale dinheiro mesmo.

A mulher compra sozinha pelo Crédito Feminino
O homem basta trabalhar para comprar
Entrega imediata das mercadorias
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Adquira a sua

IM
em Bemoreira (com 5 anos de garantia)

VENDE POR MENOS
Centro: Almirante Barroso, 6 - Luiz de Camões, 22 - Marechal Floriano, 136 - Tiradentes, 9 - Senador Dantas, 57 -
Seta de Setembro, 88 ? Copacabana: N. S. dc Copacabana, 1066 D Catete: Catete, 234 D Tijuca: S. Pena.
17 D Méier: Carolina Méier. 8 O Madureira: Maria Freitas. 42 D Pilares: Suburbana. 6636 c Campo
Grande: Cel. Agostinho, 135 ? Niterói: José Clemente. 76- S. Pedro, 19 a Caxias: Nilo Pecanha. 261 ?
Nova Iguaçu: Travessa Rosinda Martins, 57/63-

chuva e com críticas a Negrão
A critica ao estado de abandono cm

que .sc- encontra a Cidade foi a túnica
das faixas, cartazes e alegorias do trota
do.s alunos cia, E\eola Técnica Nacional,
que desfilaram com grande animação
pelas ruas do Centro, apesar da forte
Chuva que caiu ontem pela manhã.

A chuva aumentou o trabalho do.s
garis improvisados, calouros da Eíeola.
que tiveram de remover montes de lama
<•. detritos, além de limpar todos os buei-
ros desde a Central do Brasil até n C;-
nelàiidin.. As quatro caçambas cedidas
pelo DLU encheram-se rapidamente.

CRITICA
"Sonhor Governador, quando é que

p. nosa escola vai deixar de encher sem-
pre que chove?" — perguntam os alu-
nos numa da.s faixas; "No Rio .só nfto
enche no Palácio Guanabara", dizia uni
cartaz, er.qun.nto outro mostrava o "Ro-
teiro Turístico rio Rio: Estrada do Eu-
raco. Avenida da Lama. Rua da Poeira".

A Rio Light também não foi poupo-
da pelas faixas da ETN: "Povo sofrendo
e Light enriquecendo" e "O povo exige
a encampação da Light e a baixa das
tarifas". As maiores faixas pedia.m. po-
rém, um abatimento de 50% nos preços
dos coletivos.

— Esta é uma de nossas maiores
reivindicações — explicaram os estudan-
tes. — pois quem estuda na ETN é ge-
ralmente pobre e precisa trabalhar ce-
do. O preço alto do material escolar e
das passagens dos coletivos faz com que
cerca do 30',í dos alunos .sejam obriga-
dos ii. deixar a Escola antes de comple-
tar o Btirso.

As faixas com reivindicações espe-
cíficas pediam a regulamentação da pro-
fissão de técnico industrial, 

"mais 
livros

técnicos em português e mais escolas
técnicas, pois, segundo as estudantes, "o
ensino técnico é a infra-estrutura- do
progresso brasileiro".

Quatro motociclistas da Polícia rie
Vigilância interditaram o tráfego cm
meia pista, em todas cs ruas por onde
passaram cs dois mil estudantes, entre
veteranos e calouros. Enquanto cerca de
100 calouros.limpavam as ruas, o restan-
te dos alunos sambava animadamente,
em plena chuva.

Na Cinelandia, as calouros tiveram
que acatar todas as vontades dos vete-
ranos: fazer ginástica na lama, carregar
os veteranos nas costas e imitar cachor-
ros (alguns excederam-se e tentaram
morder as pernas dos passantesi.

Os estudantes deram vivas ao JOR-
NAL DO BRASIL, ao passar- por sua

sede. explicando que graças a campanha
deste jornal o Governo rio Estado tem
inundado turmas de operários limpar a
Avenida Maracanã — onde está localiza-
da a Escola — sempre que chove forte,"embora a água, mesmo assim, atinja
quase um metro, com qualquer temporal,
enlameando totalmente a Escola".

UNIVERSIDADE RURAL

Também cerca de 300 calouros da
Universidade Rural receberam ontem à
tarde o seu trote, que constou de uma
passeata com banda de música — con-
sentida pela Secretaria de Segurança —
do Posto Seis à Praça, Serzedelo Correia,
através da Avenida Nossa Senhora cie
Copncabana, com faixas de incentivo ao
reflorestamento e ao ensino agrícola.

A passeata do.s calouros da Universi-
dado Rural — que congrega as Escolas
Nacionais cie Veterinária, Agronomia,
Educação Técnica e Engenharia Flores-
tal — teve o objetivo de divulgar o esta-
belecimento e incentivar a formação da
técnicos e engenheiros agrônomos. Um
jipe da Polícia Militar abriu passagem
para os estudantes, que, com os cabelos
cortados de diversas maneiras, cantavam,
músicas dc carnaval e vendiam flâmulas
para os seus Diretórios Acadêmicos.

Mineiros vão à rua com DOPS seguindo de perto
Belo Horizonte (Sucursal) — Agen-

tes do EOPS acompanharam ontem de
manha mais dc dois mil universitários
quo desfilaram aos gritos de "liberdade,
liberdade" pelas ruas do Centro, carre-
g-xndo faixas e c-axtazes contendo crític;
ao Governo atual e ao anterior, c proles-
tando contra o Acordo MEC-USAID.

Apesar de muitas faixas e cartazes
conterem, ofensas diretas uo Governo, de-
sobedecendó ao Secretário de Segurança,
que bó permitiu a realização da passeata
com a promessa de que não haveria cri-
licas ostensivas, cs autoridades policiais

nao molestaram os universitários que tíe-
pois da passeata se reuniram no pátio da
Faculdade dc Direito e fizeram discurses.
PROTESTO

A passeata começou ás 10h30m, na
Pr.ra da Estação (Rui Barbosa), subiu

Avenida Amazonas, e terminou em
rente à Faculdade cie Direito. Os es-

tudantes gritavam o tompo todo "Viva
a Liberdade, Abaixo MEC-USAID" "Abai-
xo e. Ditadura" e carregavam faixas com
os dizeres Queremos Ação, Abaixo Chorão,
O Brasil está de Costa, Costa igual a

Custeio, Brasil Pais dos Costadinhos,
Abaixo a Dentadura, o à/EEU Brasil. O
Minério vai. A ZUiéria Fica, Para os Go-
rilas Bananas de. Dinamite. Anistia para
o Colega Bato e muitas outras.

Alem de agentes do DOPS, viaturas
d«i Policia .Militar, estacionadas nas es-
quinas vigiavam a passeata. Toda vez
que o.s estudantes identificavam policiais,
vaiavam, mas não houve nenhum atrito.
Os lideres universitários qus comanda-
vam o movimento, mandavam os calou-
ros ora seguir pela contramão, ora pela
tuáo, para engarrafar o trânsito.

Costa e Silva reúne reitores
em Brasília pelos excedentes

Brasília (Sucursal) — O Presidente
Costa e Silva vai convocar todos os Rei-
tores e Diretores de Universidades e Es-
colas Superiores para uma reunião nes-
ta capital, no dia 28, a íim de discutir
problemas estudantis, buscando especial-
mente uma solução prática para a quês-
tão do aproveitamento dos excedentes nos
cursos universitários.

A fórmula definitiva para o proble-
ma só será, anunciada após essa reunião,
quando o Conselho de Reitores apresen-
tar ao Presidente Costa e Silva uni pia-
no prático que possibilite tuna solução sa-
tisfatória para o aproveitamento dos ex-
cedentes. Revelou-se, no Rio. que será
estudada a extinção da Lei Suplici.

REUNIÃO NO RIO

Após a reunião de. ontem com Reito-
res de 39 Universidades brasileiras, no
Rio, o Ministro Tarso Dutra garantiu
que o Presidente Costa e Silva tem o'
maior interesse em encontrar uma fórmu-
la favorável aos excedentes, e admi-
tiu o reexame da Lei Suplici de Lacerda
como meta do Governo. Dentro de um»
semana, os Reitores terão dados sobre a
situação de cada Universidade e apre-
sentarão subsídios ao Governo.

Com a previsão de uma solução sa-
tisfatória para suas reinvidicações, exce-
dentes de 'Engenharia agruparam-se. on-
tem, no pátio do Ministério da Educação,
no Rio, portando faixas de agradecimen-
to ao apoio recebido das autoridades.
Dois PMs vigiaram os estudantes, mas
não houve qualquer incidente.

Os excedentes solicitaram 160 vagas
Imediatas e lembraram ao Ministro Tar-
so Dutra que a Comissão Interescolar da
Concursos de Habilitação à Escola de En-
genharia, nomeada pelo Ministério da
Educação, prometeu a realização de um
novo vestibular unificado, em junho, com
295 vagas.

DOPS VIGIA

Cerca de dez agentes do DOPS guar-
davam, ontem, as dependências do MEC,
enquanto se realizava a reunião secreta
entre o Ministro da Educação e os Rei-
tores, impedindo a entrada de jornalis-
tas, que foram obrigados a aguardar na
portaria. Várias ordens e contra-ordens
foram dadas pelos , agentes durante o
tempo da reunião, sób a alegação tíe oue
tinham a, missão de vigiar o prédio por

"A BOA NOVA

causa das duas bombas Jogadas naquele
local recentemente.

Após o encontro com os Reitores, o
Ministro Tarso Dutra revelou aos jorna-
listas que "os resultados foram satisfa-
torios e estamos procurando encontrar
uma solução definitiva para o problema
dos excedentes".

O Ministro revelou que há muita
compreensão por parte dos Reitores e o
problema está caminhando para uma so-
lução favorável, mas negou-se a comeu-
tar quais ns fórmulas que serão empre-
garins. "porque assim os trabalhos serão
perturbados".

ÁREAS CRÍTICAS

Considerou o Ministro Tarso Dutra
que as duas áreas realmente atingidas
são as de Medicina e Engenharia t>. em
escala reduzida, Economia, mas a situa-
çáo é grave apenas na Guanabara, pois
em diversas outras Faculdades existem
vagas, como é o caso de Uberlândia, onris
lia, falta de estudantes de Engenharia.

tíe os excedentes estiverem dis-
postos a estudar cm locais diferentes de
seus Estados de origem, será mais fácil
encontrar uma íórmula conciliatória pa-
ra o problema — advertiu.

O Professor Miguel Calmon, Presiden-
te do Conselho de Reitores — órgão do
Fórum dos Reitores — disse ontem que
será feito um inquérito, a partir de hoje,
fui todas as Universidades brasileiras, a
íim de verificar a caracterização de ex-
cedentes, a disponibilidade de vagas o
condições para aproveitamento.

Nem todos que se dizem excedeu-
ies o sáo, porque muitos se esquecem de
que o curso de habilitação é classificató-
rio e exige utn conhecimento mínimo pa-
ra ingresso na Universidade. Estamos
convictos rie que o necessário e o en-
contro de uma fórmula definitiva para o
problema, que é bem complexo — disse.

AMPLIAR VAGAS 1
O Professor Miguel Calmon acres-

centou que os problemas da Universidade
serão colocados para o Presidente da Re-
pública, porque a necessidade é de se am-
pliar as vagas. Considera que a íórmula
de emergência será apresentada pelo
Conselho de Reitores, mas pleitearão do
Governo, também, soluções a longo prazo.

Um dos principais problemas para o
aproveitamento dos excedentes, na sua
opinião, c a dificuldade na contratação

de professores, porque isso exige recursos
financeiros extras. No caso de Medicina
o problema se agrava, porque há necessi-
dade de hospitais para os alunos, dife-
rentemente de Engenharia, pois a am-
pliação de vagas nesta Escola implica
apenas no aumento do corpo docente. ,

ESTUDANTES OTIMISTAS

À exceção dos componentes da extin-
ta Uniào Nacional dos Estudantes e ou-
tros da AMES e UBES, a maioria dos
estudantes cariocas consultados pelo
JORNAL DO BRASIL mnnifestou-se
confiante no Governo do Presidente Cos-
ta e Silva Um número reduzido preferiu
não opinar, por considerar que ainda é
prematuro fazer considerações sóbre uma
administração que se inicia.

íisses mesmos estudantes lamentaram
o decreto do ex-Presidente Castelo Bran-
co que anulou as representações estudan-
tis, inclusive o Diretório Nacional dos
Estudantes — criado pelo Governo do
próprio Marechal —, "justamente no
momento em que as verdadeiras lideran-
ças já haviam iniciado um diálogo com o
novo Governo e existiam boas perspecti-
vas de um melhor entendimento entre
autoridades e estudantes".

SEM CONSULTA

Segundo o ex-Presidente do DNE, es-
tudante Carlos Canavarro. o recente de-
creto do ex-Presidente Castelo Branco íoi
baixado sem nenhuma consulta às lide-
ranças estudantis do Pais, *'e sem nenhu-
ma consideração para com aqueles que,
no mês de janeiro último, haviam recebi-
do a difícil missão de representar o pen-
samento e as pretensões dos universitá-
rios brasileiros''.

— Se não tivéssemos sido eliminados,
nosso trabalho à frente do Diretório Na-
cional de Estudantes seria o de estruturar
o movimento estudantil no País, que há
muito encontra-se no ostracismo. A ver-
dade é que nem o DNE nem a extinta
UNE têm penetração nas bases estudan-
tis;, ao primeiro cabia promover esta
identificação, através de uma politica no-
va e coerente com os princípios democra-
ticos do livre diálogo, da opinião e da
critica, sobretudo quando se trata de rei-
vindicação e luta pelos interesses estu-
dantis — concluiu.
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O ííinijfro Tarso Dutra, ladeado por Cecilio Pereira < Remir Gorga, garantiu que a solução dos excedentes sai dia 18
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QMPANMIA BRASILEIRA DE ROUPAS
RELATÓRIO DA DIRETORIA

.nhores Acionista

Vimos apresentar-lhes o Balanço Geral a _ Demonstração tis Corn. d»lucros e Perdas do Exercício encerrado em 31 de ianeiro de 1967.

1 - PATRIMÔNIO LIQUIDO

Foi compensador o esforço da administração no sentido da consolidação
da situação patrimonial. O balanço ora apresentado indica um patrl-
n-ônio líquido de NCr$ Í2.744.OC0.0O tm face dos NCrí 10.1S7.000.00
constantes do balanço do exercício anterior, com um acréscimo portanto
ao 2 milhões de crur.iros novos.

- ÍNDICE DE LIQUIDEZ

Não obstante as condições notoriamente difíceis quo caracteri.aram o
ano dn 1966 no qu» concerne ao campo financeiro, conseguiu a admi-
nistração da Cia. não só consolidar o seu índice de liquide; finan-
ceiro como, Eté mesmo, aumentá-lo dc 1,4 cm 1965 para 1,0 no presente
baianço.

- CAPITAI E SUA EVOLUÇÃO

Companhia dc c.ipital aberto, segundo resolução 16 do E-nco Central,
e CB.-. tem seus títulos diariamente transacionados em volume apre-
ciável no mercado principal da Bolse da Valorei do Rio dc Janeiro.
Mo ano de 1966 foram negociados 961 928 título!. A evolução do Capital
lem tt verificado principalmente com capitalização cin lucros, conforma
quadro abaixo:

in ¦<¦__-_._¦-_ íi OT-Ml-Ol neTO-')

4 - CIA. PAULISTA DE ROUPAS

mesmas CBracieri st-cas q_e marearam » política admin'«»rativa
da CBR, a direção da C.P.R. obteve, no exercício e em face das con.
diçoea economico-financeiras do país , oo Estado d» São Pauio em
particular, resultados bastante satisfatórios quer em termos do índices
financeiros quer, igualmente, em produtividade operacional.

, Ai vendas da C.P.R. atingiram no exercício um líquido de 10,9 milhões
de cruzeiros novos contra 8,7 milhões d. cruzeiro, novo, em Igual
paríodo do exercício passado.

Na observação do lucro do exercício qu. atingiu a 217 mil cru.-iro.
novo,, vale considerar a substancial parceia de 1.162.000 cruzeiros
novos de receita diferida ao próximo e.ercício, referente a recebimento
de vendas _ crédiro.

Com o capitai de 874,3 mil cruzeiros novo., , C.P.R. mantém umareserva disponível para aumento de capital do 458 mil cruzeiros novo,
e mais cerca de 1 milhão de cruzeiros novos de provisões « lucros em
su:. penso.

Vale ressalvar, Igualmente, as medidas tomadas pela direção da C P ?
no sentido dc racionalizar suas operações, Inclusive com a unificação de
seus comandos, magnificamenle equipados e instalados no edifício
adquirido nesse exercício, à rua Arruda Alvim, com 1800mts2 prédioexcelente cujo custo de aquisição foi de 160 mil cruzeiros novos pa-
gaveis em 3 anos. Nesse imóvel a C.P.R. reúne todo, os seus
administrativos, inclusive o depósito de mercador
centralização administrativa cuia redução oa custos operacionais, por ,i»o, ia justificaria « flciu.sic.io.

||BH-B-8MB-B_i__38-aBB_

COMPANH \.uÜka
RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas

Vimos apresentar-lhes o Bai_nlo Geral • a Demonstração da Conti de lucJBrieiro rio . 9o7.
Ficamo, i disposição da V. S.«i para prestar-lhe, quaisquer esclarecimentos qu. ,ci_i.i julgado, necessário,

erviços
ealízando uma
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4 - ADMINISTRAÇÃO £ VENDAS

Apesar da difícil conjuntura que caracterizou o ano oe 1966 a ness,
tradicional política de administração permitiu-nos uma rápida adaptação
os novas circunstâncias nacionais, tendo a empresa melhorado, no pe-
riodo, os índice, quer de patrimônio líquido quer do liquidez finan-
cera, como s. pode ver no texto do presente relatório.

Por outro lado vale ressaltar o magnífico trabalho de aumento de produ-
tividade operacional efetuado no exercício que findou. Com obletlvidid»

-.- firmeza, a direção do empresa dedicou-se corn afinco e uma séri.
do modificações em seu, métodos operacionais através do melhor uso
oo mecanização, computação eletrônica , melhor aproveitamento de sua,
arcas do vendas r operações de forma a reduzir seus custos, quer através
da liberação de pessoel quer pela simplificação de sistemas.
Esse aspecto do trabalho da administração, durante o ano que findou,
vale ser ressaltado cm faca dos índice, da produtividade operacional
alcançados entre os quais, como exemplo, destacamos o refe
lação homem/venda cuja evolução foi, na C.B.R.

í - CONFECÇÕES SPARTA

Nossa subsidiária industrial continua operando dentro de rua compro-vacla excelente política técnlco-administrativa.
Com -eu laboratório de controla de qualidades em pleno funcionamento
e. cada vez mais, especializando-se na confecção de roupa, . calça, -m
furas sintéticas, vem acompanhando em seus detalhes e em suas moda-lageni, as tendências do mercado consumidor.

f realmente desnecessário destacar os índice, _conomleo-finaneel.es obti-
dos pela SPARTA. Seus número, ressaltam do próprio balanço no qual .-
vo que obteve a empresa 411 mil cruzeiros novo- de lucro para um cs-
pitai oe 1 milhão de cruzeiros novo,, do que! 97.6 per!,»nca i C!?
O mdice d» liquidez cia empresa atingiu, apesar da notória dificuldade'ir. mercado financeiro no oeríoiio, a relação rie 1 5
A, nossas subsidia,;., têm, pois, trazido em forma quer de garantiado fornecimento, quer de resultados econômicos, contribuições exclenles
para e CBR. ' 
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PROPOSTA DA DIRETORIA

A Diretoria proporá a Assembléia
dinheiro, de um primeiro dividendo
Também proporá a Diretoria, a fim
creio Lei n.o |57( um
3.154.000,00.

D_ acordo com a Lei. o, acionistas atuai, gozarão do direito de prefe-reno oara a subscrição durante o, 30 dias iniciais, a partir da data daAssembléia para tal fim convocada. Tratando-se do empresa de capitalaberto, os acionista, poderão deduzir de sua renda bruta 30°.; do valor
ria subscrição feita. As sobras por acaso existente,, passado o prazo d.subsençao nos acionista,, ficarão à disposição dos Bsncos d. Investi-mentos, das empresas de Crédito, Financiamento « Investimento o das
Sociedade, Corretoras, para aproveitamento da, aplicações decorrentes
rio Decreto lei n.o 157,

Também para aproveitamento dn, benefícios do Decreto acima referido" D'm:" 
„-** m ,ub7d;'i'!*' Ci''- *•<"-"!'» d» Roupa, proporá hAssembléia Geral um aumento de capital de 50% sobre o atual, na,mesmas condições > vantagens oferecido, pei, C.B.R.

Diretor Presidente
"ft Vice-Presidenía

Superintendenía
-- 

_ 
" 

Executivo
Técnico Contabilidade CRC. SP. 33371,

BALANÇO GERAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 1966
(PREPARADO EM MILHARES DE CRUZEIROS)

ATIVO
PASSIVO

IMOBILIZADO

Imóveis
Movei.; a Utensílios, oen:_ítori__,

veículos 

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
fnv*jstimentcs a realizar no Nordesle
Empréstimos Compulsórios 
Fundo de Indenização Trabalhista 

REALIZÁVEL A CURTO PRAZO

Crediário 
Outras Contas a Receber 
Monos -- Contratos Negociados 

Mercadorias pe!o Custo 
Investimentos neç.ociav-.s 
Impostos c outros pagamentos antecipados

DISPONÍVEL

187.103

1 IOS.066

133.769
61.750

1 . 140

6.809.580
59.316

1.155.855

5.713.047
2.362.239

60.130
53.546

6.628
386a669

1.355.169

196.660

COMPENSADO
Ações Caucionadas

S -,?3 .956

393.497

350

10.139.631

NAO EXIGIVEL

Capital 11
Reserva Lega! !.!!!!!
Reserva pera aumento de Capitai 

'.'.'..'.'....._,

Reserva para resgate de partes beneficiar-es ....,,
Provisão pi.ra Depreciação
Provisão para Riscos d<í Crédito ...*.*.\*.*.".',*.'.',",'.'.*
Outras Reservas e Provisões 
Lucros o Perdas ç- Saldo á Disposição da Assembléia

Exercidos Anteriores MO.458
Exercício Corrente _\\7.314

EXIGIVEL A LONGO PRAZO
Imóveis a Pstjar 

EXIGIVEL A CURTO PRAZO
Estabeiecimcntos de Crédito 
Fornecedores 
Debéníures a Pagar \.,.
Provisão par.-- Gratificação a Empregados 
Di /oendo nâo Reclamados ,
Outro, Contas a Pagar ......'__..'.'..'.'!

PENDENTE
Rec-Üa D;fer.da do Crediário 

COMPENSADO
Ceicão da Diretoria 

87'.ÍC0
40.022

458.339
32.017

183.259
563.152
34.519

357.772 2.548.580

100 000

358.C00
.856.278

1.320
12.000
20.123
60.'!.',.. 6.323.'65

1.162 536

ÜO

10.139.63!

DEMON5TRAC

I

ÀO DA CONTA DE LUCROS E PERDAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/66

-ano

Despesas Gerais 
Imposto, e Contribuições Sociais .'
Juros e Ouiras Despesas Financeiras
Depreciação do Ativo Imobilizado
Provisão p/Riscos de Crédilo 
Lucro do Exercício

3.a20.9éO
1.220.326

504.253
93.514

563.152
217.315

6.020.031

ilado dat Operações Sócia?» 6.020.031

6.020.C31

JOSÉ VASCONCELLOS CARVALHO
ROLANDO SOPHIARY NOGUEIRA
JÚLIO MARIA DE CARVALHO £ ca
SÉRGIO JOSÉ DE VASCONCELLOS
CARLOS ALBERTO LOCA [ELI 

*

Dire-cr Presidente .
Vice-Presidente
Superintendente

Técnico Contabilidade C:>.C. SP. 33 347

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Ric de Janeiro, 08 de março de 1967.

Multo embora o atingimento de tais cbietivos tenhi onerado
aésle exercício; como por exemplo cs indenizações trabalhistas qu-talizarom NCrS 455 --• •

corajoso Investimenlo quer e*
como contribuição valicia psra
O volume nas venda, líquida
evercício p.-usí-do foi em número redondo

beneííc':. dos exercício, futuros ci_cr
aumento da produtividado operacional.

da C.B.R., C.P.R., SPARTA que. -.o
27 milhões de cru.-eiros

presente exercício atingiu 35 milhões de cruzo. roí novos.

JOSE VASCONCELLOS CARVALHO
JOSÉ CÂNDIDO CARVALHO MOREIRA DC ÒOUZa
EDWA.O BARRETO DC AGUIAR
VITERBINO 8. FRANCO
GERALDO AUGUSTO DE ALENCAR FABIÃO
MAP.CELLO ROMERO ROZA
VICTOR NICOLAU PESSOA CAVALCANTE
ÁLVARO DE AZEVEDO LIMA

Presidente
Vice-Presi dente
Diretor Financeiro
Diretcr Jurídico
Diretor Executivo
Diretor Executivo
Diretor
Contador Geral
CRC-GB. 1 729

COMPANHIA BRASILEIRA DE ROUPAS
BALANÇO GERAL DE 31 DE JANEIRO DE 1967

(PREPARADO EM Ml LHARES OE CRUZEIROS)

ATIVO
PASSIVO

IMOBILIZADO

lTI°"':- 2.4S..57!
Mo.o', e utensílios, benfeitorias, instaa-óes »

ve'''-u.'os 3.97Í.91S
Ações e participações i.158.103

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Investimentos a realizar no Nordeste 323.423
Empréstimos compulsório» 88.1Ê7
Fundo de !nd_nízo?6es trabalhistas I/.0? 1

REALIZÁVEL A CURTO PRAZO

Contas e receber • Crediário  12.777.442
Outras contas t receber  3.934.644

ió.712.086
Meros: Contratos neçicc!;.dos  6.150.148 10.561.938

Mercadorias pelo. custo  3.336.854
Investimentos negociáveis  2.370.8'6
Imposto, e outros pagamentos antecipado, 119.709

DISPONÍVEL

C'"* 15.895
Bar't°>  1.006.572

COMPENSADO

Ações còucionadtis 

.615.392

428.631

16.389 317

2 1.022.467

400

25.456.407

MAO -XIGIVEL

CaDital .
Reserva leç-jai <
Reserva para aumento de capital ?
Arilo de incorporação para aumento oe capitai
Provisão para depreciação i
Provisão parj R;_co, d- Crérüto  »,
Outras reservas o provisões 
Lucro, á disposição da Assemblc',»:

Exercícios anteriores -j jo 5:^
Exercício corrente 5^9 --•-,

EXIGIVEL A LONGO PRAZO

Imóveis a pagar

EXIGIVEL A CURTO PRAZO

Es!üòeiec'ir,e'.tc; de crédito -y
Fornecedores _, o
Deoentures a pegar 
Títulos a pagar 
Oulrai contas a p-igar 

PENDENTE

Receita diferiaa do crediário 3
Outras receitas diferidas 

COMPENSADO

Caução da diretoria 

306.CCO
107.504

321.640
681.550
375.831
281.000

13.750

865.053 12.9.5 356

66..16

'823

737
284
181
782 9.935.352

°!da^.AO>.S.'RA& 
£En,__«C_°EC^l E£', f dfn^TJòlis ^^^fSUTrtl^ 

" 'T* '' 
^"1° 

'"" BMANÇ° ™"

São Poulo, 10 de março dc 1967

Fu^d Buchain
Sérgio C. A. Lacerda
Alberto C. Gama CaM-a^ga
Raphael Mario i^iosche-.»
Egas Muniz Santhiago

. . A RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores Acionistas

Janeiro dü"*67"Pr"*n*ar',h" 
° Ml°<° Ge"' • » Demonstração d» Cont. d. lucro, . P.rda. relativo, ao Exercício Social encerado

para prestar-lhe» quaisquer esclarecimentos que selam |ulgados necessários.
í. o dt Janeiro, OS da mi

Ficamos h disposiçSo d* V. 5,*

INGO ELMAR MEUTIG
ÁLVARO TAVARES FERREIRA
SIMON MULLER
VICENTE APA
VI1ERBINO B. FRANCO
HUMBERTO MANSUETO

em Sl d.

rço de 1967.
Diretor Executivo
Diretor Executivo

" Jurídico
Técnico em Contabilidado CRC N.o 14.846

BALANÇO GERAL EM 31 DE JANEIRO DE 1967.
(PREPARADO EM MILHARES DÉ CRUZEIROSI

932
449

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE LUCROS E PERDAS PARA O ANO FINDO EM 31 DE JANEIRO DE

2.442.381

400

25.456.407

Í967

ATIVO PASSIVO

IMO.HIZADO

Imóveis 
Ed:íÍc.o en ConstruçAo — Nova Fábrica 
A.aqulnária, Benfeitorias, Instalações, Movei;, UN

síücs « Veículos 

'.sáo p/Dcpreciaçâa

A_oe. e ipaçoes

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
E.i-orésfimos Compulsórios 
Investimentos a Rejliz.ir no .Nordeste
Fundo de Indenizações Trí.Dí.íhis.i.s ..

REALIZÁVEL A CURTO PRAZO
Duplicatas t Títulos s Receber 
Outras Contas a Receber 

Menos Duplicatas Descontadas

£69.053
313.712

604.00°

1.436.779

- i46.565
1. 3<.0.2! 4

12.059
124.457

5.995

i.345.792 !

142.511

NAO EXIGIVEL

CdQi.d. 
Reserva p/Aumento de Capitai 
Reserva Legai 
Reserva p/Encargos trabalhistas eventi
Reserva p/lndenizações /Fundo de Gar,
Reserva p/Reequipamento Industrial .
Provisão p/Riscos de Crédito 
Lucres ã Disposição da Assembléi..:

Exercício* Anteriores 
Exercício Corrente 

EXIGIVEL A LONGO FRAZO

Debénturet 

EXIGIVEL A CURTO PRAZO

1.COO.OCO
125.523
54.405

150.COO
5.995

294.000
236.601

577.009
411.542 938.551 2 655.060

S.663.005
80.329

3.743.3.14
- 1.287.593

Mercadorias oelo Custo
lm_poítcs Pagos Antecipadamente

2.455.741
486.099
65.738 3

[ Fornecedores 
; Estabelecimentos de Crédito 

j Despesas e Outras Contos a Pagar

COMPENSADO

Caução d: Di-etoris 

820.669
813.467
559.684

87.300

2.I93.S20

007.578

DISPONÍVEL
Caixa
Banccs

43.936
596.333

 
C 

R f D IT O I

'.'¦' 5.429.553 
; Produto das Operações Soc.ais ..

2.139.313 ! 
937.168

338.308 i
967.836
549.233 j

COMPENSADO

Ações Caucionadas

Despesas Gerais
ripostos e Contribuições Soei

Juros c Outras Despesas Financeiras
Provisão p-Depreciação do Ativo Imobilizado
Provisão pa-a Riscos de Crédito 
Lucro do Exercício 

640.319

5.I36.2C0

400

5.136.600

400

5.Í36.Í0O

10.407.111 I

-a,oo em 31 de ianeiro de 1966 ...
Lucro cio Exercício

Distribuiçi-io conforme Assembléia Geral Ordinária de 30 de
de 1966 

Reserva Legal 
Dividendos 
Gratificação da Dirctcria

Transferencia para Aumento de Capital Conform. Assembléia
Geral Extraoramãria de l.o de março de 1966

1.137.726
549.233

3.113
730.000

50.OCO

464.763

869.033

¦Saído do Exercício Anterior 
Lucro do Exercício findo em 31 de Jonoiro de Í967

10.402.111

10 402.111

319,550
549.233

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE LUCROS E PERDAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM
31 de Janeiro da 19ó7

d t b i t o C R . D I T O

Despesas Gerais 
Ir-np-stos e Contribuições 
Jjios e Desoesas Bancárias 
i. eprí-ciíçào do Ativo Imobilizado
Provisão para Riscos de Crédito .
Lucro dêste Exercício 

1. .95
8o4

61
250
411.

223
263
9J9
312
382
543

Produtos das Coer-,',;òes Sociais ..
J-ros e Ou'ras Rendas Eventuais

3.758.377

¦Saldo em 31 de janeiro da !°Ó6
Lucro do Exercício 

669.033

JOSÉ VASCONCELLC3 CARVALHO
JOS. CÂNDIDO CARVALHO MOREIRA DE SOUZA
EDWARO BARRETO DE AGUIAR
VITERBINO B. FRANCO

Presidente
VIce-Presidente '
Diretor Financeiro
Diretor Jurídico

GERALDO AUGUSTO DE ALENCAR FABIAO
MARCELLO ROMERO ROZA
VICTOR NICOLAU PESSOA CAVALCANTE
ÁLVARO DE AZEVEDO LIMA

- Diretor Executivo
¦ Diretor Executivo
• Diretor

Contador G"*t
CRC-GB. I 7i9

PARECER DO CONSELHO FISCAL

D=MO'.ÍT_A_ASd1í. lU^ld?ER^^«:,d*11?,A: ^ASILEIRA DE ROUPAS, oroced.,,,-, eo .,
de 1967 tendo constatado qu. os documento, em __...'„ ,d;.nlT""'";05s 

de »n-.b!lld«*.. «'»««« en
por que recomendam ^ ^c,^r^\:^r ^0^^^^^ °">™ * <"" '°"*>™
Rio de Janeiro, 10 de marro de 1967.
Sebastiío Moreira de Azevedo
Ororimbo A. Ri-go
E.ís Muni. Santhiago

arr.í s venfi
txercício soe

c&m fidelidi

c.çso de BALA
íl "-rCcrradi
at • síluaçêo

MÇO GERAL - da
m 31 d» Janeiro
d» empresa, re.-.áo

Diitribjição conforme Assembléia Gerai ds 31 05-ÓÓ
Reserva Legal 
Dividendos
Gra.ific_.cc*--

713
411.

1.125.

21.
52.
63.

963.

581
542

093
200
279

Sâicio do Exercício Anterior 
L-.cro do exercício Findo em 31*01-07

3.740.SS5
17.992

3.758.S77

577.OOS
411.543

983.551

INGO ELMA» NEUTIG
SIMON MULLER
VITERBINO 8. FRANCO

D*'c.or Executiva
Diretor Executivo

Diretor Jurídico

ÁLVARO TAVAR
VICENTE APA
HUMBERTO MA.

Diselo: Fxecutivo
DVetor Executivo
Técnico eti Cont. CRC Í.844

PARECER DO CONSELHO FISCAL

?mi''^r-,À'rf,a-C\,,'r'''nb'0' °'° Corlsclh-1 f"'*"1 d» CONFECÇÕES SPARTA S. A., orc-cderam ao exame a verificação do BALANÇO GERAI e o» DE*
10*7 «i LUCROS 

E PE.DAS, :.»-ros e c-emeis damcnsircçôes o- c¦ nt.,'-. lidrd.. re'alivcs 10 exercício socV! encerrado e.n 3! cie Janeiro o«1967, tenno constatado que cs documentos em apré.- encontram-se em períeila oroem e que refletem com fideüoado a situsç.-.o d« empresa, rasão
porque recomendam iua aorovação, sem restrições, pcios lenhores acionista*.

R;o de Jan*iro, 10 de Msrço d» 1967
Guilherme M. Brandi
Geraldo Augusto de Alencar Fsb-áo
Eugênio Fernandes Perrira



20 — 1.° Cad., Jornal do Brasil, domingo, 13-3-67
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O Chanceler JURACI MAGALHÃES, em recente cerimônia no ITAMARATI, asr-ciando com a Ordem Nacional do
Cruzeiro do Sul, no grau de Comendador, o Sr. FRANK NOVOTNY — Diretor da Volkswsg-nwerk A. G. (Wolfsburç.)
pelo muito que fêz pelas booi relações comerciais e de amizado entre Alemanha • Brasil. Na foto, apareço
ainda, o Sr. ALBERT Ei.GUNG — Diretor da V V D Volkswagen S. A., que, na mesma ocasião, também recebeu
a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul.

AVISO
AO PÚBLICO

A BENDIX HOME APPLIANCES DO BRASIL S.A. - INDÜS-
TRIA E COMÉRCIO avisa a seus consumidores em geral que, a

partir desta data, deixa de fazer parte de sua rede de OFICINAS
AUTORIZADAS, a Firma AMÉRICO RODRIGUES, sita à RUA DOS
ARTISTAS, n.° 427 - A/B, - RIO DE JANEIRO - GUANABARA.

Como conseqüência dessa medida, a Firma AMÉRICO
RODRIGUES, não terá condições para atender os consumidores
do nosso produto, com PEÇAS GENUÍNAS BENDIX, razão pela
qual, a partir de hoje/ não mais nos responsabilizamos por quais-
quer atendimentos às nossas máquinas de lavar, efetuados por
AMÉRICO RODRIGUES.*

São Paulo, 9 de março de 1967.

BENDIX HOME APPLIANCES DO BRASIL S/A.
Indústria e Comércio

A Diretoria

(P

V. INICIA AS OPERAÇÕES
DE SUA INDÚSTRIA
PRATICAMENTE NO DIA
SEGUINTE AO DA COMPRA
DO LOCAL E DAS INSTALAÇÕES
QUE ESTAMOS VENDENDO

Boa oportunidade para quem deseja fazer regido lucrativo • excelente investimento d»
capital.

Terreno, prédios e instalações Industriais (fáceis de converter, se o Interessado preferir tipo
ds produção diferente da atual).

1 500 rn2 de írea construída em terreno de . EOO m2, transformável em 12 000 m2.
Projetos para construção de mais 1 700 m2, com parte das fundações e pilares (até 4 rn de al-
tura) |á prontos.

As Instalações «So compostas de amplo calão industrial, tipo galpão e ótimos escritórios.

Força — Luz — Telefones — Ar Condicionado.

Local: Duque de Caxias — Estado do Rio (a 2 500 m da Via Dutra).

Mais detalhes com CEMIL - COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS (CRECI 638). Edifício Darke
- Av. 13 de Maio, 23, 18." andar - Conj. 1 825. - Tels.: 52-3070 e 42-3721 - Rio — GB. (P

LLÓYD BRASILEIRO
RUA DO ROSAR IO. 1-FRETE E PRAÇAS 3I.330I

l

LINHA AMERICANA
SAÍDAS DE SANTOS

LOIDE MÉXICO (Cargueiro)
Sairá a 20 de abril, para

Paranaguá — Rio — Vitória — Trini-
dad — Jacksowille — New York — Fi-
ladélfia e Baltimore.

LOIDE PANAMÁ (Cargueiro)
Sairá a 20 do corrente, para

Rio — Vitória — Trinidad — Nova
Orleans — Houston — Tampico (Opcio-
nal).

LINHA AMERICANA
SAÍDAS DO RIO

LOIDE PANAMÁ (Cargueiro)
Sairá a 22 da corrente, pera
Vilória — Triniclocl — Nova Orleans

— Houston — Tampico (Opcional).

LINHA EUROPÉIA
SAIDAS DO RIO

PEREIRA CARNEIRO (Cargueiro)

Sairá a 25 do corrente, para

Vitória — Salvador — Recife — Ha-
vre — Antuérpia — Roterdam — Bremem
e Hamburgo.

UNHA DO MEDITERRÂNEO
SAIDAS DO RIO

LOIDE HAITI (Cargueiro)

Sairá a 20 do corrente, para

Viiória — Salvador — Nata! — Ca-
bedelo — São Vicente — Casablanca —

Barcelona — Marselha — Gênova — Ma-
LOIDE MÉXICO (Cargueiro)

,|ilj Sairá a 25 do corrente, para
lijl Vitória - Trinidad - New York- — I rina de Carrara - Veneza e Trieste.
||j Filadélfia e Baltimore. fP

Chuvas com o outono
vão dmmminnas^m
68 calor será maior

i FORÇA DO IIÂÍUTO

O verão cie 1967 chega hoje
ao fim e 110 outono o carioca
deverá sofrer menos com as
chuvas, pois a tendência ago-
ra é de decréscimo gradativo,
mas desde agora há perspecti-
vas de que o verão de lfliia
será bem pior, pois haverá nu-
mento da atividade solar e
com ela, possivelmente virão
aguacciros mais intensos do
que 03 deste ano e do ano pas-
sado.

Até o íinal deste mês a
temperatura poderá continuar
elevada e as chuvas fortes, mas
a tendência é de diminuição do
calor, tornando a afluência às
praias cada vez menor, e de
desaparecimento dos tempo-
rais. Mas a noite chegará mais
cedo e dentro dc algum tem-
po o chepe será substituído
pelo vinho nas mesas.

VERÃO PIOR

As esperanças de um próxi-
mo verão tranqüilo são lidas
pelos meteorologistas como
bem menores. Explicam que a
intensidade das chuvas está
condicionada a atividade solar,
que _e desenvolve em ciclos, e
em 19GB ela atingirá seu pon-
to máximo, como acontece em
cada 11 anos.

A atividade do sol é acom-
panhada pelos cientistas alva-
vt-s da observação das manchas
que aparecem em sua superíi-
cie. Quanto maiores as man-
chás mais intensa é a ativi-
dade. E além dos ciclos de
11 anos os cientistas admitem
que haja outro com duração
entre 90 e 100 anos, sendo o
máximo do seu fim sempre
mais turbulento do que qual-
quer um dos máximos inter-
niediários.

Segundo o Diretor do Obser-
vatório Astronômico de Zuri-
que, Sr. M. Waldemcier, o sol
atingirá o máximo de sua ati-
vidade tque é calculada cm
walls) em 19b'8. Acrescentou
que ela deverá 6er maior do
quo todas as dos últimos tem-
pos e provocará a intensifica-
ção da circulação geral da at-
inoslera da Terra e (ie todos os
fenômenos que dela dependem
(ciclones tropicais c extra-
tropicais, ondas de frio e cie
color, chuvas intensas e sé-
cas fortes).

Acompanhando a evolução
da atividade solar, os cientis-
tas verificaram que o penúlti-
mo máximo, em 1947, acingiu o
indice l_ü, e o último, que
coincidiu çcm o Ano Oeofi..ico
Internacional, no período 1957-
58, chegou até 3üü. O próximo
máximo, talvez coincidindo com
o fim do periodo de 90 ou 100
anos, poderá ser bem mais altu.

A influência da atividade so-
lar nas condições do tempo é
explicada da seguinte manei-
ra: o sol provoca todas as va-
riaçôes dos fenômenos da ter-
ra, sendo atribuídas à variação
das manchas solares todas us
anomalias que vêm ocorrendo
nos fenômenos relacionados
com a circulação atmosférica.

O motivo ó que a terra,
quando aquecida pelos raios
solares, Irradia calor, aqueceu-
do as camadas mais próximas
de sua superfície e dando ori-
gem aos ventos, que têm fun-
ção importante nas variações
do tempo. Os continentes e as
ilhas ficam mais quentes do
que a água e o ar aquecido se

dilata e fica mais leve, oriç.i-
nando a diferença de pressão,
pois o ar fresco é mais pe-
sado e mais compacto.

O movimento do ar se inicia,
quando o ar fresco pressiona
o ar quente e este tende a so
deslocar das zonas de maior
pressão para as que têm pres-
soes baixas. Deslocando-se, o
ar transfere os fenômenos me-
teorológicos de tuna paja ou-
tra região.

MANCHAS

No dia 27 de fevereiro os ci-
entístas observaram um grupo
cie manchas solares incomuns,
concluindo que as anomalias
meteorológicas não apenas po-
derâo se repetir no próximo
ano, como ainda apresentar in-
tensidade maior.

O Diretor do Departamento
Meteorológico dos Estados Um-
dos, Sr. Robert ___. White,
afirmou recentemente que as
alterações no tempo que vêm
ocorrendo desde 1964 são de-
vidas a mudanças nos sistemas
de ventos do mundo, enquanto
outro assessor da meteorologia
americana, Professor Jeroma
Namias, acrescentava que essas
mudanças tem a tendência de
aumentar. Ambos concordam
que o motivo principal é a.
intensificação da atividade se-
lar.

MAIS CHUVAS

As conseqüências dessas alte-
raçõ:s seráo, na Guanabara e
no Estado do Rio, segundo ns
previsões, chuvas cada vez mais
fortes. Nos últimos anos elas
têm se tornado cada vez mais
intensas e além disso o ca-
Ior também tem aumentado.

Nos últimos 50 anos, segundo
os índices registrados pelo
Observatório Meteoroió-
gico (Praça 15), os maiores in-
dices pluviométricos tinham
sido os de 1924 e 1947, ambos
um pouco acima de 1 500 mi-
limetros. Mas éies foram ma'-
to superados em 1966, quando
íoram recolhidos paios pluviò-
metros do Ovservatório 1854,5
milímetros. Nos três primeiros
meses de 1967 já foram reco-
lindos 1 084.5 milímetros, o que
representa, mais de 80 por cen-
lo düs previsões das chuvas
pura o ano inteiro.

OUTONO

A partir de amanhã, quando
o sol, aure.-: de voltar para o
Hemisfério Norte, a.ingira a
linha do Equador, fazendo com
que deste lado o dia ( a noi-
te sejam divididos em períodos-
iguais, começará no Pais a cs-
tação das secas, que deve pro-
longar-se até fins de setembro,
quando termina o inverno.

As chuvas deverão cair du-
rante todo o ano, mas com um
volume sempre decrescente,
voltando a aumentar somente
com a chegada das dias quen-
tes no íinal do ano. Mas de-
vem continuar até abril e aos
poucos se tornarão mais raras.

O quadro de precipitações de
1966 do Observatório Meteoro-
lógico, que indica as alturas
máximas mensais, as precipita-
ções maiores em períodos dc 24
horas c o número de dias de
chuvas, demonstra que de abril
a setembro a tendência é sem-
pre de chuvas menos intensas.

~ 
 I

S Precipitações (milímetros) Dias
Mese s X o t a 1 I Máxima em de

2-1 horas chuva

Janeiro  617.6 237.0 11
Fevereiro  97.7 j 62.4 6
Março  279.6 ¦ 111.2 10
Abril  69.7 > 22.2 11
Maio  98.8 l 45.4 12
Junho  17.4 10.0 3
Julho  | 36.5 16.0 8
Agosto  91.1 45.9 7
Setembro  37.5 21.1 10
Outubro  149.3 33.1 13
Novembro  188.8 45.8 16
Dezembro  146.7 50.2 11

Total.  1.830.7 237.0 118

Carioca vive último
domingo deste verão

Com o céu encoberto, o
tempo chuvoso e frio. o úl-
timo domingo do verão dês-
te ano não permitirá que o
carioca tenha oportunidade
de desfrutar o seu princi-
pai divertimento, a praia,
porque também os banhos
de mar são desaconselhados
hoje em virtude da polui-
cão das águas e das correr.-
tezas.

Negrão
impede
despejo

O Governador Negrão de Li-
ma impediu ontem o despejo
das famílias residentes na Fa-
veln do Vintém, em Padre Mi-
guel — já decretado pela 6.»
Vara Cíve! —, ao assinar w--
creio tornando aquela área de
utilidade pública.

O decreto íoi assinado a pe-
dido do Secretário de Services
Sociais, Sr. Vitor Pinheiro, e
impediu que 10 272 pessoas re-
sidentes em 1 978 casa.-, da-
quela localidade ficassem ao
desabrigo.
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O movimento do comércio na Voluntários tia Vátria joi normal. O botajoguenso acha normal a enchente

Ação comunitária mobiliza
favela para eliminar lama

Embora a frente iria que
passou pelo Rio tenha en-
trado em dissipação antes
de atingir o Cabo de São
T o m é, os meteorologistas
acreditam que as chuvas e
o declínio da temperatura
dos últimos dias são con-
seqüência da penetração de
uma irente de origem ma-
ritima.

Abreu busca
substituto
de Delfim

São r.-iulo (Sucursal) — Es-
coilier um substituto paru o
professor Antônio Delfim Neto
na Secretaria da Fazenda se-
rá a principal preocuparão do
Governador Abreu Sodré, exis-
tindo hoje a possibilidade de
o Sr. Arrobas Martins, Secre-
tário do Planejamento, que
está acumulando as dups Pas-
tas, *cr mantido na da Fszen-
__

As pesadas chuvas que caíram,
ontem sobre o Rio não impedi-
ram que um pequeno grupo de
moradores da Favela da Vargi-
nha — orientado por uma moça
da Ação Comunitária do Bra-
sil, chamada Maria de Lourdes
Araújo — trabalhassem com
afinco descarregando dois ca-
minhões de saibro para trans-
formar muna rua transitàvel a
entrada das casas "e mostrar
aos outros moradores que uni-
dos podemos melhorar nossas
vidas fi nossa própria custa".

O líder dos moradores é um
Jovem de 24 anos que trabalha
como Inspetor de Alunos numa
Escola Pública. Seu neme é
Edson Estêvão do Carmo e mo-
ra na Favela há sei1; anes na
casa de seu irmão José. que
tem oito filhos. Desde que che-
gou, Edson sonha em melhorar
as condições de vida do local,"mas só depois que aqui ci.e_.cu
a Ação Comunitária, em janei-
ro é que começamos realmente
a trabalhar", explicou êle.

A FÉ NECESSÁRIA

A Favela da Varginha — que
em breve será conhecida como
Parque Residencial Carlos Cha-
gas, porque os lideres dos mo-
radores querem "fazer com que
todas se esqueçam cio passado
com as melhorias que nós va-
mos fazer aqui" — é um anun-
toado de 378 barracos com 2 100
habitantes "que querem aju-
dar a si próprios, mas precisam
de incentivo", segundo a Srt.»
Maria do Lourdes Araújo,, da
Ação Comunitária.

Essa moça, com larga expe-
riência em trabalho no campo,
passa às vezes 16 horas por dia
junto aos moradores da favela,
orientando-os, incentivaudo-cs
e despertando neles o interes-
se para o programa de recupe-
ração da comunidade onde
vivem.

Já há um programa de for-
maçfio de uma associação de
moradores em pleno desenvol-
vimento e os planos para o fu-
turo são arrojados: construção
de uma escola, implantação de
tuna rede de esgotos, constru-
ção de uma se_e para o clube
de. futebol que existe na favela
há quase 20 anos, sem ter se-
quer um vestiário para trocar
de roupa, cursos de alfabetiza-
ção de adultos, corte e costura
para as mulheres e artes e ofi-
cios para os meços.

Um dos mais entusiastas é o
Sr. Otaviano Vicente da Silva
— que é membro da Comissão
de Fundação da Associação —
um pernambucano de Recife
que está com 42 anos, casado
cem Dona Severina Maria da
Silva e pai de oito filhos. O
mais moço, chamado Carli-
nhos, está agora com dois anos
e "eu quero que êle possa cres-
cér num lugar limpo, imima ca-
sa limpa e que éle não sofra as
privações que passaram os mais
velhos", explicou seu pai.

A INTENÇÃO

Criar comunidades sólidas,
confiantes e capazes de resolver
seus próprios problemas é prin-
cipal preocupação da Ação Co-
munitária, que leva aos favela-
dos mais Incentivo e orienta-
ção, e não projetos de beneíi-
cência ou caridade.

Para isso, procura formar li-
deres locais nas favelas e fo-
mentar o desenvolvimento de
organizações que tenham por
finalidade resolver os proble-
mas comunitários. Do progra-
ma participam ns clnsses mais
influentes da sociedade, sen
contudo tomar os caracteres cie
entidades benfeitoras ou assis-
tendais.

Todo o trabalho do campo
se faz por meio de uma equipe
de orientadores bem formados,
Inclusive psicólogos, sociólogos
e engenheiros, enviados à. fave-
la após um estágio de treina-
mento. O orientador dedica
tempo integral à sua missão e
se compromete, para melhor
compreender os problemas dos
favelados, a morar algum tem-
po entre eles.

O programa começa com rei-
sas simples, como a constvuçÊo
de uma escada, uma campanha
cie limpeza ou a m.n.agem cie
uma pequena indústria, tudo
dentro ro sentido comunitário.
Os favelados são incentivados
n melhorar suas conciirões de
vida. nunca simplesmente fn-
.orecidos com doações ou me-
lhorias.
COMO SURGIU

A AçSo Comunitária fo; íuri-
dada cm 1961, em Cara__s, •

em lfl.5 o sucesso de seu pro-
grama levou _ fundação ti_
Ação Comunitária Internacio-
mal, em Nova Iorque. Na Ve-
nezuela, a organização promo-
veu, somente nos últimos dois
anos e meio, mais de dez mll
projetes dc auto-sufi-lência,
organizados e executada'; pe-
lo.. habitantes em favelas. Nê-
les trabalharam, como orien-
tadores, cerca de 100 assesso-
res técnicos.

O custo da manutenção —
atualmente Aproximando-se de
US.$ 500,000 (NCr$ 1350 000,00
ou um bilhão e 350 milhões de
cruzeiros antigos) —, é obtido
através da contribuição de 200
empresas particulares na Ve-
nezuela. Sob sua ação estão
cerca cie 200 mil pessoas, re-
sidentes em favelas de 12 ci-
da d es venezuelanas.

Como o Ação cia Venezuela
. a Ação Comunitária Interna-
cional, a Ação Comunitária do
Brasil é uma organização sem
fins lucrativos. Não tem qual-
quer ligação ou lim político ou
religioso. Dt- acórcio cetn seus
estatutos, tem por objetivo "a
melhoria das condições das fa-
velos em todos os aspectos —
sociais, econômicos e educado-
nais — através da ajuda pró-
pria e da ação comunitária".

Os organizadores da Ação
Comunitária do Brasil regis-
traram a sociedade depois de
vários contates com . Ação In-
ternacional e, pnra iniciar seu
trabaiho, está contando com a
colaboração de pessoal tanto da
Ação Internacional como da
da Venezuela.

Por enquanto, a Ação Co-
munitária está se restringindo
ao Rio e São Paulo, mas fu-
turamente se estenderá às de-
mais cidades brasileiras onde
existam populações cen fave-
las ou locais semelhantes.
Nas duas n r i m e i r a.. cida-
des, sua assistência tem ca-
ra.-terístiens de um programa-
piloto.

Varginha, favela situada as
margens da Avenida Leopoldo
Bulhões, é a primeira das qua-tro selecionadas pela Ação Co-
munitária, após estudos e le-
vfintomeiitos em 50 favelas ca-
rioca s. As outras em que se rã
iniciado, brevemente, o progra-ma ds assistência são as do
Morro do Sossego, Sio João
dos Cabrites, Vila Santo Ama-
iro, Vila Nova e Del Casti-
lho.

Um dos critérios para sele-
ção da favela é não escolher
aquelas que devam ser remo-
vidas ou que já tenham pron-
tos ou em projeto programas
de urbanização. -O objetivo da
Ação Comunitária não é nem
remover favelas nem urbaniza-
las, mau simplesmente dar
consciência comunitária «os
moradores, levando-os a melho-
rar sl condições de vicia, por
iniciai. própria.

Os fundos necessários aos
programas da Ação Comunitá-
ria se conseguem através de
subvenções internacionais e de
doações, neclidas em caráter
pessoal, de companhias, funda-
ções e particulares. No Brasil,
a Ação Comunitária já rece-
beu a adesão de grande nume-
ro de empresários e industriais.
Seu Direíor-Presidc-nte é o Sr.
Haroldo Cecil Poland e o Di-
retor-Secretário o Embaixador
Edmundo Barbosa cia Silva.

Alguns dos nomes que com-
põem o Conselho da Ação Co-
munitária são os Srs. Vítor
Bouças. Fernanda Mibielli de
Carvalho, Válter Moreira Sa-

les, Paulo Mário Freire, Fer-
nando Machado Portela, Lu-
ciano Vilas-Boas Machado, Jo-
sé Tomás Nabuco, Antônio
Carlos do Amaral Osório, Pau-
lo Aires Filho, Dcrek Loveil
Parker, Floriano Pecanha dos
Santos, Flávio Henrique Lira
da Silva, José de Almeida Bar-
roo..a Melo e João Pedro Gou-
veia Vieira.

Os assessores técnicos e pes-
soai do campo, que estão sen-
cio recrutados atualmente, se-
rão enviados ao exterior para
estágios em programas patro-
nados pela Ação Internacional
e da Venezuela. Dos 14 primei-
ros assessores técnicos empre-
gados no Rio, dez são brasilei-
ros e quatro estrangeiros.

AS DIFERENÇAS

O Sr. Osvaldo Fernández,
técnico do. Aç.ão Comunitária
da Venezuela que na semana
passada esteve visitando fa-
veias do Rio c de São Paulo,
em colaborarão com a entida-
de brasileira, observou que o
espírito de organização dc. fn-
veiados brasileiros favorecerá
muito o trabalho.

Impressionou-me bastnn-
te o fato de as favelados já
terem aqui suas associações —
disse o Sr. Osvaldo Fernando.
—, porque não contamos com
isso na Venezuela. Em aparên-
cia física, no entanto, são mui-
to semelhantes as favelas cie
Caracas e do Rio, inclusive na
topografia, pois nas duas ci-
dades elas cm geral são cons-
truídas nas encostas.

Disse o representante vene-
zuelano que, em seu pais, a
Ação Comunitária trabalha e:n
30 comunidades ou bairros. O
pessoal de direção e de cam-
po é constituído, em maioria,
de venezuelanos especializados.

Em toda a Venezuela —
disse o Sr. Osvaldo Fernández
— temos cerca de dois milhões
e meio de moradores em fa-
velas. O problema de favelas se
agravou a partir de 1951. pois
durante a ditadura do Pérez
Jimenez êle ficou encoberto.
Não existem planes governa-
mentais para erradicação de
favelas ou construção de vilas
populares.

PROJETOS MAIORES

A exemplo do que já se con-
segue na Venezuela, pretende a
Ação Comunitária do Brasil
passar, posteriormeme, para
uma fase mais adiantada, na,
qual será- possível estlmu-
lar nas favelas a execução cia
projetos mais importantes, co-
mo a construção de redes cie
cstíôto, de escolas, pequenas In-
dústrias e centros de treina-
mento vocacional.

Os moradores das favela.,
aprendem a maneira de de-
senvolver a participação comu-
nitnria em todas as fases do
projeto, por meio de jornais
comunitários, campanhas de
promoções e obtenção de fun-
tios c assembléias gerais. Po-
derão chegar ao ponto de, por
exemplo, fazer o seu próprio
projeto e levá-lo ao Govêr-
no ou a grupos privados ca-
pazes de ajudá-los na realiza-
ção.

Segundo a doutrina da Ação
Comunitária, pelo menos um
projeto., importante deve ser
executado após a entrada dos
s-tts técnicos na favela, "ser-
vindo éle como elemento unifi-
cador, que incentive um núcleo
rie lideres de favelados a prós-
seguir em projetos semelhan-
tes".

Sergipano
vê erro em
2 partidos

Aracaju (Correspondente) —
O Deputado Aerton Silva, da
ARENA, afirmou, falando da
tribuna da Assembléia, ser fa-
vovável fi criação de vários
Partiíos políticas, "porque o
bipartidarismo não espelha a
realidade politica brasileira".

Lamentou o parlamentar, du-
rante scu discurso, que, duran-
te as últimas eleições, não hou-
vesse em alguns Municípios
sergipanos sublegendas dos Par-
tidos, "tornando possível elei-
ÇÕ3S mais democráticas e con-
dizentes com a formação natu-
r_l do nosso povo".

preenche
duas varas
federais

Dois dos cinco Juizes fe-
dsrals indicados para o Rio,
Srs. Evandro Gueiros Leite e
Hamilton Leal, tomarão posse
f-^m.ci.-feira, na 1." e 3.» Va-
ras, pois o ex-Presidente Cas-
telo Branco, num do? seus úl-
timos atos, fêz as designações
q:-e faltavam, dentre os nomes
aprovados pelo Senado.

Os outros três Juizes, Srs.
Jrrge Lafaiete Pinto Guima-
ráes '-1* Vara), Maria Rita,
Soares de Andrade (4.11 Vara)
e Luis Passarinho (5.* Varai,
deverão ser empossados na
próxima semana, faltando ape-
nas a instalação do Conselho
da Justiça Federal para que
as passes sejam realizadas.
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Nos bastidores
da Bolsa
/. P. Lemann

Média diária do volume:

NCrS
Esta semana  1,026 milhão
Semana passada 1,00!) milhão
S. N?

Sext a- feira 4 126
Há uma semana 4 245
Há um mês 4 152
Há um ano 3 588

Iniciamos a semana com a
Bolsa em alta, ante a expecta-
tiva da posse e o efeito inicial-
mente otimista da regulamen-
tação do Decreto-Lei n.° 157.
Depois da posse, desapareceu a
expectativa temporária e to-
dos tiveram tempo para ler a
regulamentação do Decreto-
Lei 157 com mais cuidado.
Concluíram que o efeito não
será extraordinário para as
açóes transacionadas atual-
mente, e houve um enfraque-
cimento nos dois últimos dias
da semana.

Apesar da regulamentação do
Decreto-Lei n.° 157, cuja cláu-
sula mais importante é aque-
la permitindo que lOTo do di-
nheiro recolhido do Imposto de
Renda sejam aplicados em ações
aluais e o restante em novas
nções, ainda existem diversas
dúvidas com referência ao
comportamento do mercado
rm geral e das cotações das
Companhias Individualmente.
Os 10'>;, do recolhimento que
podem ser aplicados em ações
já existentes, obviamente, sáo
favoráveis. Quanto aos 80%
restantes, existem dúvidas só-
bre os efeitos que Isto terá sô-
bre o mercado. Todas as Com-
panhias tentarão fazer chama-
das para captar êste dinheiro,
que, sob condições normais, se-
ria dificil de levantar. Uma
Companhia que esteja cotada
abaixo do par, entretanto, en-
contrará dificuldade em colo-
car suas ações com os Fundos
de Investimento. As Compa-
nhias cujas ações estão cota-
das acima do par, se desejarem
passar por cima do direito que
os acionistas atuais têm para
subscrever, terão que vender
ações com um ágio, o que atu-
nlmente é permitido por lei.
Se as bonificações serão con-
sideradas ações novas ou não,
é fato ainda desconhecido. £
provável que diversas outras
incógnitas surjam e esta lei
complexa ainda dará muito o
que falar no mercado.

Durante a semana, notamos
diversas pessoas trocando po-
sição da Brahma, que já deu
sua bonificação, para a Souza
Cruz, como tambóm da Petro-
brãs para Siderúrgica Nacio-
nal. Ka maioria desses casos,
onde as especuladores anteci-
pam uma provável bonificação,
quando esta finalmente ocor-
re, a ação nem reage e acaba
caindo. Para ganharmos di-
nheiro, temos que estar um
passo à írene dos especulado-
res que também estão tentan-
do antecipar o mercado.

Na quinta-feira, houve gran-
de corrida pela ação do Banco
do Brasil devido à decisão
iminente de uma reavaliação
e ao fechamento da trnnsfe-
rência das ações, o que permi-
tiria aos compradores naquele
dia, de efetuar o pagamento
somente dentro de 30 dias. A
ação foi de NCrS 4,05 para
NCrS 5,40 mas, sexta-feira, foi
desmentida a reavaliação,
aberta a transferência, e o
preco do papei voltou para
NCrS 5,00 e. provavelmente,
nem conseguirá permanecer
nes.e nível.

Felizes durante a semana
íormn os portadores de Obri-
gaçôes Reajustáveis que ven-
cc-rão em maio. Além de terem
sido protegidos contra a des-
valorização do cruzeiro, o pa-
pei durante esta semana subiu
de NCrS 26,00 para NCrS 26,70.
Em termos de rentabilidade
até o resgate, os juros são in-
teriores a 2,5% *ao mès. Entre-
tanto, muitas firmas com dis-
ponibilidade a cuno prazo,
continuam procurando essas
Obrigações como investimento.

Cafeicultura
leva estudo
ao Governo

São Paulo (Sucursal — O
Presidente Costa e Silva deverá
receber um documento técnico
<iue efetivamente traduza —
pela primeira vez —, o pensa-
mento único de todas as enti-
dades e órgãos ligados ao café
no Brasil, conforme informou
o Diretor do Departamento de
Cafeicultura da Federação da
Agricultura do Estado de Sáo
Paulo. Sr. Jaime Nogueira Mi-
randa.

A elaboração dt-ste documen-
to será o principal objetivo do
Congresso Cnfeciro Nacional,
cujos preparativas em São Pau-
lo estão sendo coordenados pela
FAE3P, em entendimento com
a Confederação Nacional da
Agricultura, principal respon-
sáve! pela realização do cer-
tame.
PENSAMENTO ÜNICO

Explicou o Sr. Jaime No-
Eueira Miranda que o plano
dos Trabalhos prevê um en-
contro prévio de representan-
tes das Federações da Agricul-
tura estaduais e de todas as
entidades, inclusive cooperati-
vas, assim como dos membros
da Junta Administrativa do
I3C, "para amplo debate da
reformulação total da política
cafeeira nacional". A idéia é
encaminhar ao Marechal
Cosia e Silva um documento
final "som opiniões díscrepan-
tes".

— Desse encontro resultará
b constituição de uma comis-
são dc dez elementos, que, uma
vez elaboradas as conclusões
dos debates, manterá entendi-
mentos com o Conselho Mone-
tário. Banco Central, Ministé-
rio da Fazenda, Ministério da
Indústria e do Comércio e IBC,
para a elaboração do trabalho
final.
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GELADEIRA' PROSDÓSCIMO TV-SEMP ESPLANADA II - 67
9 pés. Super- luxo. Aproveitamento Oe mesa. Som frontal, tela de 59
total da porta cm. Em Marfim ou imbuía.

MENSAIS
ENTRADA 0D0

FOGÃO COSMOPOLITA COMER-
CIAL 712 - Forno. Estufa fechada

NCr$
CrS 35.000

$E oa
MENSAIS NCr$

ENTRADA 000 CrS 44,600

TV-EMPIRE BONANZA 23"
Sintonia automática, som frontal em-
Hi-fi. Jacaranda ou marfim

49 
30 Q 79

$$ MENSAIS NCr$ Q, MENSAIS
Cr$ 43.300 — ENTRADA 000 Cr$ 8.790 ENTRADA 003

MÁQUINA DE COSTURA
LEONAM BLUETTE
Móvel ç/ 5 gavetas

9,00
NCr$ ü, MENSAIS
CrS 9.000 ENTRADA 000

GELADEIRA CLÍMAX VITORIA REGIA
10,6 pés - 3ÓO litros, linha reta, fecho magnético*H oo
NCr$$lf MENSAIS
Cr? 31.000 — ENTRADA 000
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DORMITÓRIO FRANCÊS
Modernissimo, 4 peças. Marfim ou
caviúna

VENTILADOR ARNO 12"

9 
80

Cr$ 9.600 — ENTRADA 000

ELETROLA PORTÁTIL ANDRILLÚ

8709 ME
CrS 8.700 — ENTRADA 009

CONJUNTO CONTOUR
Miss Guanabara. Todo em formiplac,
5 peças

250, MENSMS
ENTRADA 009

ffim

DORMITÓRIO BERGAMO
Riquíssimo, todo em caviúna. Alfa»
mente funcional, com bastante aa-
veteiros

35,15
IKr$0«lf MENSAIS
CrS 35.150 — ENTRADA 000

SOFA-CAMA PER0LIZAD0
Todo em Vulcaespuma, maravilhoso
cetim perolizado, rosa ou azul

BI . ^
^^*S^^ NCr$17, MENSAIS^^^^^^yMfl^v^ ' 

^^~"^2j|>' CrS 17,40° — ENTRADA 000

OFERTA ESPECIAL
Poltrona cama

NCrS «If 
5 

MEKSRIS
CrS 5.050 — ENTRADA 000

POLTRONA PEROLIZADA
Forma com o sofá um conjunto de
alto luxo

fil 20
)9 KENSIIS

— ENTRADA 000
NCr$ 1
Cr$ 8.200

SALA NOVA CRUZEIRO
Buffet com fundo em belissima fór.
mica vermelha, 8 peças

30
MENSAIS

ENTRADA 000
NCr$
CrS 24.300

M,

CEHTRQ PENHA S. J. meriti
Rua Uruguaiana RAMOS CAXIAS
Av. Passos MADUREIRA NITERÓI
Av. Marechal Floriano -CAMPO GRANDE SÃO GONÇALO

NILOPOLIS BRASÍLIA
COPACABANA N. IGUAÇU TA6UATINGA

SENSACIONAL LIQUIDAÇÃO NAS LOJAS OE «REIRA E NOVA ISOACU
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pronunciamentos

reagem r_r.nrr eutona aos:
de Beltrão e Deli

a euforia caracterizou o.i
pronunciamentos tle todas os
lideres das classes produtoras
ontem no Kio, diante dos dis-
cursos de posse dos Ministros
da Fazenda e cio Planejamento,
que no teu entender reprodu-
7, ram ¦_ períeiçfto não apenas
o pensamento do empresaria-
cio, mas do cie toda a nação
sem qualquer exceção, acredi-
tando que a sua concretização
comece a ser aplicada a partir
desta semana.

Mesmo tendo achado o dis-
curso do Sr. Delfim Neto mais
objetivo do que o do Sr. Hé-
lio Beltrão, que fez uma cie-
claraçfto cie princípios, enquan-
to o Ministro da Fazenda cies-
cia a considerações de ordem
mnis pratica, os empresários da
-indústria e do comércio consi-
deraram "excepcionais" tanto
um como o outro, afirmando
que na execução da sua poli-
tica, ambos podem contar co-
mo certo o apoio de todos os
setores privados.

APOIO

O Presidente du. Confedera-
ção das Associações Comerciais
do Brasil, Sr. Antônio Cario*
Osório, declarou ontem não ter
a menor dúvida de que o Go-
vêrno do Presidente Costa e
Silva terá, o apoio irrestrito
dns classes produtoras para a
execução da sua politica, unia
vez que as palavras dos seus
ministros econômicos refletem
100' ;> o pensamento do empre-
sariado nacional.

Para o Diretor do Clube dos
Diretores Lojistas, os Srs. Del-
íim Neto e Hélio Beltrão dis-
seram o que os empresários
pensam há muito tempo, com
o grande mérito de terem des-
penado a vontade c o desejo
do País de que tudo venha a
ser concretizado da maneira
como eles pretendem, acredi-
tando o Sr. Jorge Geyer que
um dos primeiros problemas
que o Governo pretende en-
frentar « o da crise de mer-
cado.

MUDANÇA

A frase do Sr. Hélio Beltrão
de que o Diário Oficial não se-
rá mais uma caixa de surprê-
sas nem uma charada a ser
decifrada representa acima de
tudo uma mudança de atitude,
de estilo, que correspclide ao
fato de quo. ainda segundo o
Ministro co Planejamento,
"quando um doente náo reage
ii um certo tratamento, se de-
vem mudar os remédios".

E Isso, segundo os líderes
empresariais, deve-se começar
a ser feito a partir desta mes-
ma semana, quando, segundo
esperam, já deverão ser decre-
tadas algumas medidas na área
econômica que provooarão o
imediato dlstendimento dos se-
tores privado» de produção.
Neste sentido, acreditam que
oe primeiros atos visam â re-

d-içáo a curió prazo do preço
do dinheiro.

OUTRO ESPIRITO

A mudança, segundo o sr.
Antônio Carlos Osório, deverá
produzir-se também entre as
classes produtoras que, no seu
entender, devem perder, diante
das provas concludentes do que
pretende realizar o novo Go-
vêrno, o espirito de atacar e
julgar em excesso e, muitas vê-
zes, precipitadamente.

Disse o Presidente da Asso-
cinção Comercial que cabe ago-
ra aos empresários começar a
trabalhar intensamente sem,
como já disse o Presidente Cos-
ta e Silva querer esperar para
ver aquilo que o Governo pode
fazer, uma vez que a elimi-
nação do tormento, da incerte-
za com o que ocorreria no dia
seguinte já será ajuda, mais do
que suficiente para tranqüilizar
os setores privados.

MERCADO INTERNO

A maioria dos empresários
consultados, principalmente os
representantes da indústria,
acreditam que o Governo deve
<iar prioridade á grande crise
de mercado que vem perduran-
cio no Pais há muitos meses a
que pode ser resolvida em pra-
zo relativamente curto, baixan-
do o.s custo* do dinheiro e aite-
rondo a política salarial. Dois
fatores essenciais para pôr fim
ao atrofiamento do mercado.

No entender das mesmas
¦fontes, o reforço do mercado
interno é condição indispen-
.sável para. a retomada do de-
senvolvimento -- uma das prin-
cipais metas tío novo Governo.
Quanto à política dc- crédito,
não quiseram adiantar so es-
peram ou desejam alguma mu-
dança efetiva, declarando ape-
nas que cabe às classes pro-

juro menor é mela em destaque
Kelo Horizente (Sucursal) —

O Presidente em exercício da
Associação Comercial de Mi-
nas, Sr. Ênio Ramos Simões,
enviou ontem tek-gramas de
congratulações aes Ministros
Hélio Beltrão e Delfim New,
pelos seu.s discursos, afirmando
que "a.s meias anunciadas como
ba.se da nova política econômi-
eo-financeira são tudo o que os
empresários já esperaram do
Governo para o fortalecimento
da iniciativa privada e o bem-
estar social do Brasil".

O Sr. Ênio Ramos disse que
"interpretando a unanimidade
òo ponto-de-vista tios empresa-
rios mineiros" destaca como
iniciativa fundamental no es-
quema de uma objetiva reto-
in a d a do desenvolvimento e
¦comi-ate à inflação as metas
anunciadas pelos Ministros do
Planejamento e da Fazenda d3
redução da.s taxas de juros e do
ajuda oficial do Governo às
empresas tão reclamadas pelas
classes produtoras nacionais".

ESPERANÇA
RENOVADA

Os, lideres das classes produ-
toras de Minas Gerai., foram
surpreendidos pelos discursos
dos Ministros Hélio Beltrão e
D.líim Neto, porque, embora

êle.s já tivessem demonstrado,
em pronunciamentos anterio-
res, sua intenção de reformular
a política econômico-financeira
cio Sr. Roberto Campos, "nin-
guém poderia esperar que a
modificaçáo fosse tão profunda
o tão cp-nseiení-e com as reivin-
dicações dos setores mais ex-
pressivos da vicia nacional, tan-
to entre empresários como en-
tre os trabalhadores".

O Presidente em exercício
da Associação Comercial de
Minas acha que **só o efeito
psicológico provocado pelas de-
durações dos Ministros Hélio
Beltrão e Delfim Neto é moti-
vo bastante para renovar a es-
perança de todo o povo brasi-
ieiro e, em particular, dos em-
presários e revigorar a união
des setores produtivos com o
Governo para o esforço comum
de solucionar os problemas do
BrasU".

AS .BOAS .METAS

Para o Sr. Énio Ramos Si-
mões, das meias anunciadas
pelo Ministro da Fazenda, Sr.
Delfim Neto a "principal, a
curto prazo, é a redução das
ta:;as de juros, porque a nn-
gústia do empresário em ser
obrigado a pagar juros de 4
até (!',. ao més pelo dinheiro

indispensável à manutenção de |
um negócio não lhe dá fran-
qüilidade e segurança bastan-
tes". Embora ressaltando co-
mo de "interesse geral para o
Brasil as proposições cie alcan-
ee cie estabilização de preços,
maior taxa de desenvolvimento
e condições objetivas que pas-
sam garantir redução da pres-
são tributária" o Presidente
da Associação Comercial cias-
siíica como "de fundamental
importância para Minas Ge-
rais a meta tle extinção das
disparidades entre os níveis de
renda regionais, porque, atu-
almeute, os mineiros estão
prensados entre o.s favores que
se concede ao Norte e Nordes-
íe e aos benefícios governa-
mentais que se dispensam ao
Sul**.

A maior vantagem apontada
pelo Sr. Enio Ramos Simões
na politica anunciada pelo Mi-
nistro r!o Planejamento, Sr.
Hélio Beltrão, é a filosofia de
atendimento às reivindicações
populares cie acordo com nor-
mas práticas de humanização
cia economia aplicada, íortale-
cendo o empresário nacional,
ao mesmo tempo que reconlie-
ce o direito cie melhoria do as-
salariado e preocupa-se com a
criação de uma imagem favo-
nível na opinião pública".

CURSO
SOBRE
IMPOSTO
DE RENDA
(O IMPOSTO
DE RENDA
DENTRO DA NOVA
LEGISLAÇÃO.
CONTABILIZAÇÃO
E RECOLHIMENTO)

|S_!£|___1

Todos os aspectos teóricos e conseqüências

práticas do Imposto de Renda na vida da
empresa: rendimentos sujeitos a declaração,
base e incidência do Imposto, incentivos
fiscais, correção monetária, arrecadação na
fonte. Recursos e restituição do Imposto «tc.

SERÁ FORNECIDO COMPLETO
MATERIAL PARA REFERÊNCIA.

Horário: 2,«<*, 4." e 6,", das 18.30 às 20:30 h,
Início: 29 de março.
Inscrições {e programa detalhado):
em nossa, sede, das 13 às 19 hora?.

CENTRO OE ESPEC.RL-ZftG_iO DNIYERSIT.
Av. Rio Branco, 185

.(Ed. Marquês do Herval), grupo 1313/14.

Delfim repercute bem em Mi fias

da sua li-
depende-nha. de trabalho que depènc

rá, quase exclusivamente, das
tendências de procura mani-
festadas pelo mercado consu-
jnidor.

CAPITAL ESTRANGEIRO -

Nem os empresários da in-
dústria nem o.s do comércio
desejam, segundo declararam,
o alijamento do capital est-ran-
gelro do Brasil, manifestando
apenas o seu desejo de que éle
seja aceito pelo Governo em
condições justas e cpie respon-
dam realmente no interesse
nacional e não apenas, a in-
terêssês pessoais.

Não acreditam, tampouco,
que a política governamental
neste sentido sofra alterações
radicais, uma vez que náo têm
dúvida de que terão que ser
muito grandes cs recursos ne-
ce.ssários para permitir o inicio
de uma nova fase desenvolvi-
mentista, mas manifestaram a
certeza de que as novas auto-
ridades econômicas terão sem-
pre cm vista o reforço do ca-
pitai nacional.

Belo Korhonte (Sucursal) —
Teve a melhor repercussão nos
meios empresariais de Minas
o discurso de posse do Ministro
da Fazenda. Sr. Delfim Neto,
particularmente no que se re-
fere ao seu propósito de redu-
zir as taxas de juros banca-
rios, tendo afirmado o Presi-
dente do Sindicato dos Bancos
cie Minas Gerais, Sr. Francis-
co dc Assis Castro que "há
uma t e n d è n c i a para a re-
dução das taxas de juros, des-
de que o ritmo inflacionário
continue em processo de di-
minuição".

Esclareceu o Presidente do
Sindicato dos Bancos ciue cs-
sa tendência corre pari passu
com a política econômica ado-
tada pelo Governo, dizendo
que "se as taxas hoje penna-

necem as mesmas do período
agudo da inflação, apesar da
série de medidas tomadas pe-
lo Govârno, é porque essas me-
didas impediram que elas su-
bissem mais. pois os custos in-
ternos não íoram contidos".

FALTOU EQUILÍBRIO

Correspondendo ao pensa-
mento dos empresários minei-
ros, e justificando as críticas
que eles têm feito à política cie
crédito do Governo Castelo
Branco, o Professor José Bir-
chal Wanderlei da Cartáira de
Moedas e Bancos da Faculda-
cie de Ciências Econômicas, e
Diretor do Departamento de
Estudos Econômicos da Asso-
ciacão Comercial de Minas, ex-
plicando o fracasso da política

financeira do Governo federal
r.o setor crediticio afirmou que"houve falta de equilíbrio por
parto das autoridades, pois com
o crédito restrito em conse-
qüência da política antiinfla-
cionária, havia uma procura
maior de dinheiro do que a
oferta, contribuindo para que
ns taxas dos serviços bancários,
depois de um curto período dc
baixa, voltassem a situação
anterior, ou seja, de 3.5 a 4T-
ao més".

O Sr Francisco de Assis
acha queCaslro, entretanto,

"o Governo federal não falhou
na aplicação da política finan-
co ira; apenas subestimou a
força inflaaionária o que —
quando muito — poderia ser
interpretado como erro de pers-
pectiva".

CNA otimista com Hélio Beltrão
Os empresários agrícolas de-

claram-se otimistas em rela-
cão á. atuação do Ministro Hé-
lio Beltrão no Ministério do
Planejamento, havendo o Pre-
sidente da Confederação Na-
cional da Agricultura, Sr. Íris
Mieinberg, afirmado que o pia-
nejamento global e setorial
do Governo assume, para a
agropecuária, importância fun-
damental.

O Secretário da Confedera-
ção Nacional da Agricultura a
membro da Comissão Cônsul-
tiva do Planejamento —

CONSPLAN. Sr. Lindolfo Mar-
tins Ferreira, manifestou a
opinião cie que o novo Minis-
tro cio Planejamento fará tio
diálogo a b.ise da sua ceorcie-
nação para o planejamento e
enfatizou: "a agricultura sem-
pre desejou scr ouvida e quer
colaborar''.
ESTUDO COM
O PRESIDENTE

O Presidente da CNA Iem-
brou. ainda, que o trabalho
apresentado pela Confedera-
çáo Nacional da Agricultura

ao Pr. sidente Cesta c Silva
há dois meses, "damos a cie-
vida importância ao planeja- \
mento global e setorial do Go- j
vêrno, o que, .nara a agrope- ¦
cuária, as-sums importância
fundamental. Esperamos qi:c |
o Ministro Hélio Beltrão, ad-
mlnistrador dos mais consa-
grndos, possa realizar a obra
oue o Brasil está a reclamar,
e na qual a agricultura preci-
.';a sei* colocada no seu devido
lugar e isto começa, precisa-
mente, no planejamento go-
vcrnamental".

USAID deu US$ 300 milhões em
66 ao Brasil e anuncia mais

A Agência Nort .-Americana para o Desenvolvi-
mento Internacional — USAID, — dentro do esque-
ma da Aliança para o Progresso, pôs à disposição
do Brasil, nas suas várias formas de empréstimos,
doações e, do programa Alimentos para a Paz, mnis
de 300 milhões de dólares durante o ano passado,
tendo anunciado perspectivas de um sttb.stancial au-
mento em 1Ü67.

A assistência dos Estados Unidos ao Brasil no
ano passado incluiu um empréstimo-programa do
150 milhões de dólares; empréstimos gerais de dèsen-
volvimento, abrangendo 73 milhões e 600 mil dólares;
assistência técnica, equivalente a doações, de apro-
ximadamente H milhões de dólares e gêneros do pro-
grama Alimentos para a Paz, totalizando 62 milhões
e 700 mil dólares.
SOLICITAÇÃO PARA DESENVOLVER

Toda a assistência econômica dos Estados Unidos
é fornecida ao Brasil por solicitação, ou com a ava-
lização prévia do Governo brasileiro, representado
pela Comissão Coordenadora da Aliança para o Pro-
gresso — COCAP, sendo vários o.s organismos go-
vernamentais nacionais que sáo signatários cie proje-
tos de financiamentos, como é o caso do Banco Na-
cional do Desenvolvimento Econômico — BNDE —, a
Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste —
SUDENE --, o Representante do Governo Federal
Brasileiro para a Assistência Técnica — Ponlo IV —,
c outros. E, além disso, projetos vários de financia-
mentos de âmbito regional e na área empresarial pri-
vada são regularmente concedidos, sempre com a
anuência do Governo Federal.

Os dois maiores empréstimos de desenvolvimento
foram de _0 milhões de dólares cada um. O primeiro
pura a importação de fertilizantes e o segundo, para
a compra de equipamentos de manutenção do siste-
ma rodoviário do Estado de São Paulo.

Ainda no terreno dos empréstimos para desen-
volvimento, há o de 14 milhões e SOO mil dólares,
feito à ULTRAFERTIL, empreendimento particular do
ramo de fertilizantes que abrange capitais brasileiros
e norte-americanos.
EMPRÉSTIMOS PARA PROGRAMA.*.

Os empréstimos em dólares paru programas são,
na realidade, empréstimos originários cio balanço de
pagamentos. Destinam-se â importação, cios Estados
unidos, de matérias-primas e equipamentos íorma-
dores de bens de capital, como maquinaria. O.s dóla-
res proporcionados por esse tipo de. empréstimo, são
vendidos, principalmente, a companhias particulares
brasileiras, as quais então importam dos Estados Uni-
dos o que necessitam para o seu negócio.

Os cruzeiros com os quais os importadores bra-
sileiros compram a moeda estrangeira sáo deposita-
dos numa conta especial do Banco do Brasil for-
mando os chamados "fundos cie contrapartida" que,
segundo o aprovado no acordo bilaterial, serão uti-
li/.ados de modo a prover a iniciativa privada bra-
sileira de crédito agrícola, industrial e habitacional,
e para apoiar projetos e programas de alta priori-
dade, dentro do setor público. No ano passado repe-
tiu-se um empréstimo rie 150 milhões, feito em 1*365,
que à taxa de Cr$ '2 200. gerou uma contrapartida
de Cr$ 333 bilhões.

Mais de MiO bilhões do cruzeiros antigos, prove-
nientes desse fundo, íoram utilizados no ano passa-
do para proporcionar credito a prazo médio a agri-
cultores e industriais particulares, sendo ainda ou-
tra grande parte utilizada no financiamento de pro-
jetos c programas de alta prioridade no processo de
desenvolvimento do Brasil.

Não só os países recipientes dc auxilio, no con-

texto da Aliança detém o monopólio das hesita-
ções e contradições. Em escala diferente, o mesmo
problema se coloca na formulação da política do
grande financiador. O agravamento da posição do
balanço tíe pagamento norte-americano, coincide com
o programa da Aliança para o Progresso. Destarte, o
propósito generoso do auxílio sofreu logo o impacto
de restrições, traduzidas na volta à prática dos em-
présiimos vinculados (ttcd loans), no excessivo pro-
tecionismo á Marinha Mercante, na restrição do íi-
nanciamento cie despesas em moeda local, na prefe-
rencia por projetos'específicos, comparativamente ao
tipo mais flexível de empréstimo global ou por pro-
grama, sendo que ést.cs últimos apresentam, óbvia-
mente, a grande vantagem de encorajar a criação do
instituições financeiras locais e melhor atender ao
desenvolvimento da indústria dos paises recipientes.

Os empréstimos-programa são efetuados, medion-
te convênios governamentais, pelo prazo cie 40 anos,
dez de carência, vencendo juros cie 2,5% e l'_, res-
pectivamente, durante as amortizações semestrais c
o prazo de carência. _s'o caso específico do quarto em-
préstimo-programa firmado, (dezembro de 198-1), pre-
viu-se a criação de duas subcontas, A e B para íi-
nanciamento de: instituições intermediárias de crê-
dito, como o FINAME, PUNDECE, CREAI. c ou-
tros e, projetos incluídos no programa governamen-
tal de investimentos.

Os empréstimos-programa assinados com o Bra-
si:, na vigência da Aliança, totalizam USS 450 mi-
lhões e foram assinados com o Banco do Brasil dire-
tamente, em novembro de 1901 <.üS*> 74,õ milhões);
em abril de 1983 (tJS$ 25,5 milhões); em junho da
1G84 (USS 50 milhões); em dezembro de 1984 lUSS
150 milhões.*; e cm fevereiro de 1988 (US$ 150 mi-
lhões i.

__;_ último empréstimo gerou uma tranche cie
_>'C:*{; lüi) milhões, sendo a soma restante de NCrS
_t-.3 milhões creditadas, ainda em 1900. para uma
aplicação imediata em projetos e programas de d.-
senvolvimento econômico.
EMPRÉSTIMOS PARA PROJETOS

Os organismos financiadores cie projetos cia
Aliança são a USAID, o EXIMBANK e BID e, no
sjfor extra-americano, o BIRD que passou, recente-
mente, a financiar projetos nas áreas de energia e
realiza estudas nos campos cie transporte e siderur-
gia. Esses contratos, sempre feitos diretamente pelo
mutuário, passam pela aprovação prévia cio Minis-
tro do Planejamento através cia Comissão Coorcio-
Jiadora da Aliança para o Progresso (COCAP).

Na área do Nordeste, a SUDENE aplica os rc-
cursos da AID por meio de contratos cie emprésti-
mos, nos quais figura como interveniente. E:::.-te
atualmente, no Recife, o Escritório Regional cia
AID para manutenção de contratos permanentes com
os serviços técnicos da SUDENE.

Os empréstimos concedidos compreendem, de
moda geral, convênios de empréstimo, garantia, e de
repagamento. Os convênios de repagamento são me-
canismo adicional de assistência financeira pela
transferência ao Governo brasileiro de obrigações
assumidas, originalmente, pelos mutuários e garan-
lindo maior prazo cie carência e amortização (10 e
30 anos) c taxas de juros sumamente favoráveis de
1%, durante a carência, e de 2,5% no período das
amortizações. Esses convênios, conhecidos como se-
cond step, transferem os recursos, juros o amorti-
zações pagos pelos mutuários a uma couta especial
e podem ser utilizados como fundo relativo, antes
que o Governo brasileiro tenha que efetuar seu re-
pagamento a AID. Em junho tíc 1985 esses recursos
somavam cerca de duzentos mil dólares, no ano pas-
sado orçavam em um milhão t oitocentos mil doía-
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res, e na estimativa para fins dc 1968, já atingirão a
soma considerável de 18 milhões de dólares, inclui-
dos juros e amortizações.

Este tipo de empréstimo financia grandes pro-
Jetos específicos na indústria, e nas obras públicas,
valendo-se, geralmente, de materiais ou equipamen-
tos importados dos Estados Unidos.

De modo global, a USAID tem em carteira mais
de 750 milhões de dólares em empréstimos de dó-
lares ao Brasil: USS 450 milhões cm '*empréstimos
para programas" e 300 milhões em "empréstimos pa-
ra projetos". Nesse último setor, incluem-se 25 mi-
lhões de dólares aplicados em projetos industriais;
77 milhões em transportes; 145 milhões em energia
elétrica; 5 milhões em água e esgotos; 35 milhões
cm agricultura; 7 milhões em saúde c 11 milhões em
estudos e pesquisas para determinar a viabilidade
de outros projetos. Em sua maioria, o.s projetas jáestão em fuso de pleno desenvolvimento concreto.

O desembolso desses recursos processa-se atual-
mente ao ritmo de 100 milhões de dólares por ano.

Além dos empréstimos em dólares, a U.SAID tem
uma volumosa carteira de empréstimos em cruzeiros.
Esses cruzeiros foram adquiridos através da venda ,de trigo ao Brasil, nos termos da Lei Pública n.° 480, ídos Estados Unidos, e sáo utilizados para permitir a.
realização de projetos que requerem um financia-
mento em moeda brasileira, e não em dólares. Pre-stutemente. a carteira de empréstimos em cruzeiros
totaliza 158 bilhões cie cruzeiros antigos assim dis-
tribuidos: CrS 28 bilhões emprestados ã indústria
privada; CrS 31 bilhões ao ENDE para empréstimosde infra-estrutura; CrS lo bilhões aplicados em pia-nos habitacionais; CrS 49 bilhões cm transportes;CrS 11 biljjões em energia elétrica; CrS S bilhões emsuprimento de água: Crs 19 bilhões em educação cCrs 2,8 bilhões em saúde.
SOFISTICAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO

Como pré-condiçôes para o crescimento "fcconòmi- 
jco acelerado, entendendo-se como tal o balancea- jmento setorial, o equilíbrio externo e a estabilidade ide preços, dependendo pois. de uma politica econô- :nuca muito mais sofisticada e permeante cio que se ífazia no passado, passou-se a exiüir uma atenção tõ- •

da especial na direcionalização do fluxo de recursos 
'

para investimentos, sejam eles provenientes ou não,do exterior.
No tocante aos transportes, cabe destacar a con-thiuaçáo da ajuda cie 55 bilhões de cruzeiros antigosconcedida paia a duplicação da rodovia Rio-Sáo

Paulo e a construção da Estrada cia Produção no Rio
Grande do Su!, empreendimentos que dispensam co-
nu-mários quanto aos benefícios traduzidos aos usuá-
rios, pessoas e empresas, produtores e consumidores.
Além dessas, também as estradas denominadas ali-
inejuadoras, da zona ngropastorial do Rio Grande do
Sul com a finalidade de ligar as zonas clc produçãocom os eixos rodoviários e o.s centros consumidores,
foram atendidas pelo programa da Aliança com a i
importância cie 3 bilhões de cruzeiros antigos, na pri- *
meira parcela. Menciona-se, ainda, o Estado de São
Paulo que. para ampliação de seu piano cie manuten-
Çáo de rodovias, assinou acordo cie 20 milhões de dó-
lares, cujo desembolso já está sendo iniciado.

O Estado de Minas está negociando um outro vo- !
lumoso empréstimo para o desenvolvimento dos scus ;
planos rodoviários e de beneíiciamento de água. em 

'¦

. condições altamente favoráveis.
No que tange aos municípios, a USAID não dispõe I

de meies para movimentar a sua enorme e complica-
da máquina administrativa em casos isolados, mas \os atende quando reunidos num projeto de emprésti-
mo economicamente viável, de âmbito regional ou i
estadual. j

UNIÃO CORRETORES DE SEGUROS S/A
- ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Sao convidados os Srs. Acionistas a se reunirem em Assembléia Ge-
ral Ordinária, a realizar-se no dia 24 de abril de 1967, às 17 horas, na
sede social à Av. 13 de Maio, 23 — 5.° andar, sala 514, a fim de delibera-
rem sobre*.

a) Aprovação do Relatório da Diretoria, Balanço, Demonstração da
Conta de Lucros & Perdas e Parecer do Conselho Fiscal, referente ao exerci-
cio encerrado em 31 de dezembro de 1966;

b) Eleição dos membros cia Diretoria e fixação dos seus honorários,*
c) Eleição dos membros- do Conselho Fiscal, seus suplentes, fixação

da remuneração daqueles;
d) Assuntos de interesse geral.

Rio de Janeiro, 14 de março de 1967

União Corretores de Seguros S.A.

as.) Gilberto da Graça Couto
Presidente (P

Banco da Metrópole
do Rio de Janeiro

S.A.
Assembléia Geral

Extraordinária
Ficam convocados os se-

nhores acionistas a se reuni-
rem em Assembléia Geral
Extraordinária, às 1ó horas,
do dia 28 de marco corren-
te, em sua sede social, à Rua
Busnos Aires n.° 59, nesta
cidade, a fim de apreciar o
laudo de avaliação, apresen-
lado pelos peritos nomea-
dos pela Assembléia Geral
Extraordinária do Banco Mer-
cantil de Minas Gerais S.A.,
realizada em 21 de novem-
bro de 19óó, assim como os
atos praticados pela Assem-
bléia do mesmo Banco, con-
c e r n e n tes à incorporação
dêste Banco, por aquele, de
acordo com o que dispõe o
§ 3.° do art. 152, do decreto
lei n.° 2 627, de 1940.

Rio de Janeiro, 16
de março de 1967.

a) Issac Luiz da Cunha Júnior
(P

ACtNCIA t>0
JOllNAL 1)0 URASH.na.

D. F. Vasconcellos S. A,
¦óptica e mecânica de alta precisão

SÃO PAULO

RENDA DAS AÇÕES
NOS ÚLTIMOS 6 ANOS

I" Cr? 1.000 renderam:
An0S EM AÇÕES EM DIVIDENDOS

BOHIFICADAS: EM DIHHEiRO:

1961 300 cruieiro* 260 cruieiroí
1962 260 

~

1963 1300 390

196. 3 822 " 1584 "

1965 4 816 1685

1966 2247 ~ 1618
*TOT*IS EM ¦.„ 485 » 5 497 "
72 MESES

Renda média mensal, em ações 17,341-á , « mais.

FARÁ ANÚNCIOS CLASSIFICADOS
E ASSINATURAS

«UA FLINIO DE OLIVEIRA / -UM
CA.5 8.30 AS 17.30 HOBA5 ¦
SA-ABOS; a-s_.su now.

RENDA EM j^ i

I Mais do 4.000 acionistas, auferiram esta rand» IMais do 4.000 acionistas, auferiram esla renda
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semana econômica*
João Miuiiz dc Souza

Plano? econômicos

A semana foi movimentada na
área econômica. Primeiramente, foi
a divulgação, pelo Ministério do Pia-
nejamento, do Plano Decenal de De-
senvolvimento Econômico e Social
estabelecendo as principais diretri-
zes da política de desenvolvimento
econômico do Governo federal para
o período 19G7-1976, tendo como ele-
mentos normativos a programação
da produção, do consuma e dos in-
vestimentos da União, de suas autar-
quias, empresas e sociedades de eco-
nomia mista, com a identificação
das respectivas fontes de financia-
mento e a definição dos critérios de
ação indireta do Governo federal
através dos instrumentos institucio-
nais de regulamentação econômica.

O Plano considera uma perspec-
tiva de crescimento da capacidade
de produção de bens e serviços de
cinco por cento no corrente ano
como exeqüível, devendo elevar-se a
pouco mais de seis por cento a par-
tir de 1969. Essa expansão da ca-
pacidade é considerada compatível
com as taxas de crescimento do pro-
duto iguais oú superiores a seis por
cento, uma vez que deve ser levada
em conta a absorção da capacidade
ociosa observada em alguns setores,
e, ainda, as modificações tecnológi-
cas não incorporadas à função da
produção.

Merece especial destaque, den-
tro do plano, a programação de in-
vestimentos para 1907-71, com re-
cursos da ordem de NCr$ 
37 040 000 000,00 (trinta e sete tri-
ihões e 40 bilhões de cruzeiros an-
tigos), com a seguinte distribuição:
entidades federais, cerca de 35 a 40
por cento; Estados e Municípios, de
10 a 15 por cento; e setor privado,
de 45 a 50 por cento. Com relação
ao financiamento do programa, 85
por cento seriam provenientes de
recursos internos (orçamento, fun-
dos extraordinários, recursos pró-
prios de entidades públicas, setor
privado) e os restantes 15 por cen-
to de fontes internacionais.

Mereceram maior atenção, em
termos de recursos, os setores dos
Transportes, com investimentos da
ordem de NCrS 11.2 bilhões (onze
trilhões e duzentos bilhões de cru-
zeiros antigos) e energia elétrica,
com NCrS 6,8 bilhões (seis trilhões e
800 bilhões de cruzeiros antigos).

'ToStíTrormentev-vieram-as-pos-

ses dos Ministros Delfim Neto na
Fazenda e Hélio Beltrão, no Plane-
jamento. O pronunciamento do pri-
meiro era aguardado com uma cer-
ta ansiedade, uma vez que se es-
perava o anúncio de algumas medi-
das, se não de uma Operação-Im-
pacto pelo menos de uma Operação-
Alívio, conforme anunciara anterior-
mente a alguns empresários no Rio
de Janeiro. Em verdade, o novo Mi-
nistro ria Fazenda informou que al-
gumas medidas serão tomadas pelo
Governo Cesta e Silva, capazes de
promover uma retomada do desen-
volvimento, especialmente a dimi-
nnição na taxa de juros, providôn-
cia de duplo sentido: dinheiro a
mais baixo custo para reconstituir
o poder aquisitivo do consumidor e,
ao mesmo tempo, reabilitar as em-
presas que sofrem com a falta de
capital de giro.

Numa declaração de cinco pon-
tos o Ministro Deífim Neto colocou
em destaque a consecução desse de-
senvolvimento na maior taxa pos-
sível. Fez em seguida um apelo às
classes produtoras no sentido de que
aguardem com grande confiança o
enunciado da política global do Go-
verno que se inicia. Exortou os em-

presários ao aumento da produtivl-
dade e não dos preços e prometeu
promover a redução da pressão tri-
butária, com o crescimento do pro-
duto nacional, e, simultaneamente,
ampliai* a participação dos traba-
lhadores e das empresas naquele
produto.

O Ministro Héiio Beltrão, em
sen discurso, frisou, de inicio, que
é uma temeridade substituir um ho-
mem da estatura do Sr. Roberto
Campos de quem tem discordado
muitas vezes, mas a quem respeita-
va e admirava pela cultura, compe-
tència técnica, capacidade de for-
mulação, poderosa dialética e aci-
ma de tudo pela coragem de mani-
festar abertamente o seu inconíor-
mismo com o erro e o mito.

Segundo o Sr. Hélio Beltrão, o
melhor dos planos vale exatamente
o que vale a máquina de executá-lo.
Seja qual fòr a orientação do Go-
vèrno e a teoria econômica que ado-
tar, os inimigos a combater conti-
nuarão sendo a improdutividade, o
desperdício, o parasitismo economi-
co e a incompetência.

Fêz ainda a condenação da sim-
pies teoria, sem o auxílio da práti-
ca salutar, ao afirmar que é no ter-
reno que se enfrenta o inimigo e
não nos mapas e planos de eomb<-
te. Manifestou ainda que o Governo
deve ser cauteloso ao transferir rc-
cursos do setor privado para o se-
tor público e que deve auxiliar o
empresário nacional a competir com
o capital estrangeiro.

Finalmente, vale um destaque
como sinal de boas perspectivas que
foi a tônica do pronunciamento dos
dois Ministros encarregados das fi-
nanças, da economia e do planeja-
mento, no sentido de que o Governo
Costa e Silva está preparado para
a retomada do desenvolvimento,
com fortalecimento do poder aqui-
sitivo do povo e a defesa do em-

presariado, com o conseqüente revi-
goramento de toda a economia na-
cional.

Bi tributação

Os Governos do Brasil e dos E_s-
tados Unidos assinaram convenção
destinada a evitar a dupla tributa-

ção sobre rendimentos e a incremen-
tar o comércio e o fluxo de investi-
mentos entre os dois países.

ündii—uni_.

so, entendiam que n cotação dn moe-
da norte-americana não passaria dc
320 pesos.

Esses mesmos especialistas accn-
tuam que a "elevação é uma autèn-
tica vitória do Fundo Monetário In-
ternacional que havia pedido no Ge-
neral Onganía a fixação em 350 pe-
sos para o dólar.

•NCr$ moeda internacional

O Cruzeiro Novo já tem inclusão

garantida nas transações interna-
cionais. É que o Fundo Monetário
Internacional acaba de incluir o nos-
so padrão monetário entre os que
são utilizados pelo organismo e seus

países membros, possibilitando sa-

quês do Brasil no FMI em condições
de maior autenticidade, aumentando
as reservas cambiais de segunda li-
nha à disposição do País.

Segundo o Banco Central, as me-
didas de ordem econômica que
vêm sendo seguidas pelo. Brasil, pro-
vocando sensível melhora na nossa

posição , cambial, inclusive com a
acumulação de reservas cambiais,
tornaram possível a extensão r.o
Cruzeiro das alternativas já ofere-
cidas às moedas dos principais mem-
bros daquela organização íinancei-
ra internacional.

Minas aplaude fracasso do
Paraná eni aumentar ICM
Nordeste quer anular alia

e

O~docnmento^eontém-
sistema de crédito de investimento,
oferecido pelos Estados Unidos aos
seus contribuintes .0 crédito é para
ser investido no Brasil. A convenção
cobre, de maneira geral, o trata-
mento tributário de atividades co-
merciais, de rendimentos provenien-
tes de serviçqs e de rendimentos
oriundos de inversões.

As convenções para evitar dupla
tributação agem como instrumento
de eliminação do ônus fiscal que re-
sulta, em síntese, da tributação do
mesmo rendimento no pais de ori-
gem da renda e no de origem do in-
vestimento, incentivando, conse-
qüentemente, o fluxo de capitais de
um país para outro.

Peso mais baixo

O Governo argentino desvalori-
zou o peso em 43 por cento. Sua ta-
xa de conversão com relação ao dó-
lnr passou a 350 pesos por US.?. Essa
decisão, segundo se informa, sur-
prendeu até os mais seguros especia-
listas argentinos que, apesar de es-
perarem uma desvalorização do pe-

Diversas

0 Os Srs. Bernardlno Campos Nc-

to, Rubens Chino Filoso e Joaquim
Cândido Nogueira que antes perten-
ciam à Independência S. A., vão in-

tegrar, ao lado do Sr. Olavo Cana-
varro Pereira, o grupo dirigente e
acionário da Planalto S. A. — Finan-
ciamento, Crédito e Investimento.

O No fim do seu Governo, cum-

prindo disposição legal que fixara

prazo para a promulgação de nova
legislação sobre acidentes de traba-
lho, o Marechal Castelo Branco bai-
xou o Decreto-Lei n.° 293, privati-
zando aquele ramo de seguro. A so-

"hfção^qT.Te^seencaixnrpcrícitamente—

dentro da doutrina econômica ado-
tada ao longo de todo o Governo
Castelo Branco, veio abolir, inclusi-
ve, alguns monopólios setoriais iá
exercidos de longa data em mate-
ria de acidentes de trabalho, como
são os casos, por exemplo, dos an-
tigos Institutos dos Marítimos e dós
Empregados em Transportes e Car-

gas. A nova lel admite, no entanto,

que as instituições de previdência
social possam participar do regime
de concorência com as sociedades se-
guradoras, mas em igualdades de
condições com estas, sujeitando-se à
mesma fiscalização, aos mesmos
princípios legais e técnicos e às mes-
mas tarifas.

O A Credence S. A. — Crédito, Fi-
nanciamento e Investimento é das
primeiras financeiras a lançar Le-
trás de Câmbio em cruzeiros novos,
com vantagens de juros e correção
monetária.

.S'í7ü Paulo, Belo Horizonte e Recife (Sucursais)
— O malogro da campanha pelo aumento das ali-
quotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias,
tentada pelo Governo do Paraná, tem sido motivo
de regozijo por parte dos empresários mineiros, con-
quanto o Vice-Presidente da Federação das Indús-
trias paulistas. Sr. Roberto Uiiolini, ainda manifeste
preocupações quanto ao Ato Complementar 36, que
possibilita um aumento da alíquota do ICM caso se
registre queda nas arrecadações estaduais.

As Associações Comerciais do Nordeste, reuni-
das ontem no Recife, decidiram dirigir apelo ao Pre-
sidente Costa e Silva no sentido de que sejam toma-
cias providências para anular a majoração de 15 pa-
ra 18^0 das alíquotas cio ICM, resultante do acordo
firmado em conjunto pelos Secretários de Fazenda
da região. Segundo essas entidades, é, no momento,
prematura qualquer avaliação sobre o comporta-
mento da arrecadação, assim como insuportável
qualquer aumento na carga tributária que descapi-
talizará ainda mais as empresas, com elevação nos
custos de produção.

Banco holandês emprestará
USS 50 milhões ao Eslado
do Rio, pagáveis em dez anos

Niterói (Sucursal) — O representante do Defabank, de
Amsterdã, Sr. Enrico Leusin, manteve com o Governador
Jeremias Fontes, o primeiro de uma serie de contatos
que visam á concessão, pela filia! suíça daquele estabe-
lecimento, de um empréstimo de USS 50 milhões, ao Go-
verno fluminense, pagáveis cia doz anos com juros de 7
a 7,5 por cento ao ano

O Sr. Eurico Leusir^ informou também que, além do
Estado do Rio, os Governos dc São Paulo. Guanabara, Rio
Grande do Sul e do Paraná estão interessados na obípnção
de empréstimos pela rede bancária suiça.

PAULISTAS PREOCUPADOS

O Vice-Presidente da Pede-
ração das Indústrias do Esta-
do, Sr. Sérgio Roberto Ugoü-
ni, mostrou-se preocupado com
r.í conseqüências, para n in-
dustrla, do Ato Complementar
n.' 36, que possibilita um au-
mento da nliquora cio ICM,
cuso se registre insuficiência de
arrecadação pelo Estado em
relação à previsão orçnmen-
teria, não compensada pria
contribuição Federal aos Es-
tados. mesmo sendo superior á
receita do exercício anterior.

Salientou que, no corrente
exercício, a previsão de urre-
cadação é 56% superior à do
ano passado, embora nos me-
ses da janeiro e fevereiro a
receita tenha sido inferior à
prevista em cerca de NCrS 30
milhões (trinta bilhões de cru-
zeiros antigos), devido, prinei-
palmente, aos feriados do mês
de fevereiro, ã recessão dos ne-
irúcios desde o mês de dezem-
bro do ano passado, e "a altís-
sima previsão orçamentária".

A preocupação dos indus-
trials paulistas é maior quando
sabem que o atual Minis.ro da
Fazenda, Professor Antônio
Delfim Neto, íoi favorável a
iun.. alíquota de 14% para o
Imposto sóbre Circulação de
Mercecadorlas, quando Secre-
Tário da Fazenda do Estado, em
contraposição à opinião do en-

Saldanha da Gama diz que
navio é o .produto mais

Comissão do Banco Central
es a padronização dos

barato fabricado no País papéis do sistema bancário
A possibilidade de que os estaleiros nacionais possam

'formar desde já as bases de uma nova estrutura economi-
ca, pois os navios constituem hoje o "produto industrial
mais barato que o País fábrica" foi anunciado ontem pelo
Vice-Presidente da Verolme, Almirante Artur Oscar Sal-
danha da Gama.

A declaração foi feita durante a solenidade de lança-
mento do cargueiro transoceânico Campos, primeiro rea-
lizado pela indústria de construção naval, sdb o Governo
do Presidente Costa e Silva, feito em homenagem à Ci-
dade de Campos, maior município brasileiro.

PROGRESSO

V

>,

O Vice-Presidente da Vcrol-
ne, Almirante Artur Oscar Sal-
ianha da Gama, frisou em seu
discurso que o lançamento do
U.° navio da Verolme, perfa-
«ondo um total de quase 150
nll toneladas, aproximam os
armadores nacionais do "ideal
comum a toda a coletividade
brasileira", que é o de trans-
formar o próprio desenvolvi-
mento numa atividade de ro-
tina.-

Ressaltou a colocação estra-
•fcégica de Jacuacanga, que se
localiza entre dois portos prin-
cipais da América Latina — o
de Santos e o do Rio de Janei-
ro —, aproximando o Brasil dos
mercados internacionais, e des-
tacantío, ainda que, "o trans-
porte dò progresso é feito jus-
tamente pelo navio nacional".' Ao saudar o novo Governo,
"empenhado na justa tarefa de
promover o dessnvolvimento
sem inflação", o Almirante Sal-
danha da Gama manifestou a
esperança de que os estaleiros
nacionais sejam convocados pa-
ra o trabalho de elevação do
Brasil á categoria de potência
naval, para o qual já se encon-
tram preparados.

< O "CAMPOS*

Com 12 mil toneladas dead
¦weight e uma estrutura cujo
indica de nacionalização è su-
perior a W/v, o maior Já al-
cançado pela indústria brasllel-
ra nesse setor, o Campos è o

11.° navio a descer dos carrei-
ras da Verolme, em Angra dos
Reis, sendo que com éle a pro-
dução dessa empresa no Bra-
sil atinge a casa das 150 mil
toneladas.

O novo cargueiro transo-cel-
nico foi encomendado pela Co-
missão de Marinha Mercante»
para ampliar a frota do Lóide
Brasileiro que, na manhã dô
23 de outubro de 1943, perdeu
um de seus navios, também de
nome Campos, torpedeado por
submarinos alemães na altura
de Alcatrazes, em São Paulo.
O novo Campos tem 140,35 me-
tros de comprimento total, ca-
lado com convés de abrigo íe-
chado de 9,14 metros e velo-
cidade de 18,5 nós. A capacida-
de do porão de carga é de
19,250 metros cúbicos, e o mo-
tor principal, também cons-
truido no Brasil, será de 8 400
cavalos.

Estiveram presentes à soleui-
dade o Governador do Estado
do Rio. Sr. Jeremias Fontes,
acompanhado de parte do sou
Secretariado, e o Prefeito do
Campos, Sr. José Carlos. Vieira
Barbosa, que em nome da mu-
nicipalidarie, ressaltou a im-
•portância do Estaleiro de Ja-
cuacanga paixi o ' desenvolvi-
mento i& região.

São Paulo (Sucursal) — O Banco Central do Brasil
Informou ã Federação das Indústrias do Estado que cons-
tituirá grupo de trabalho com o objetivo de examinar me-
didas concretas para a regulamentação dos papéis de giro
no comércio bancário, como a padronização de cheques, du-

plicatas, letras de câmbio e feitos comerciais de trânsito
no sistema bancário.

O Vice-Presidente da FIESP-CIESP, Sr. Sérgio Ro-
berto Ugolinl, afirmou que, para a redução do custo do
dinheiro, é necessário corrigir algumas distorções, obrigan-
do o devedor a pagar juros ou qualquer outro tipo de des-

pesa, pois "atualmente é até rendoso atrasar o pagamento.
Se fosse permitida a cobrança direta, ou através de uma
cláusula, na duplicata, de juros e despesas, a situação tal-
vez se normalizasse".

RACIONALIZAR SERVIÇOS

Salientou ser necessária, ain-
da, a racionalização do tra-
balho nos estabelecimentos
de crédito, com a elimi-
nação de muitas exigências
e papéis. Além disso, disso
ser necessário o estabelecimen-
to de um prazo para a presta-

NOBRE DE VILA REAL,
GUIMARÃES E SETÚBAL

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO

Ficam os senhores promissários compradores dc frações ideais
de terreno dos antigo* prédios números 1Ó0, \64, lóó e 163 da
Rua Conde de Bonfim, onde está sendo conslruído um Edifício de
dois blocos, um misto ("A"), oulro residencial ("B"), sob o n.° 5
da Rua Carmela Dutra, convidados a se reunirem em Assembléia
Geral Extraordinórij no dia 2 de abril de 1967, às 9.00 horas em

primeira convocação c ss 10,00 horas do mesmo dia em senund..
convocação, no canteiro de obras na loja n.° 160-B em -xecução, a
fim de tomarem conhecimento e deliberarem sobre os assuntos es-
pecíficos da seguinte agendõ:

1.°) execução do projeto aprovado pelos órgAos competentes
pefo administrador da obra;

2.°) conclusão e entrega das lojas aos promitentes vendedores
do ímável;

3.°) outorga das escrituras definitivas;
4,°J assuntos relativos a matéria de ordem do dia, porém não

previstas nela.
Rio de Janeiro, 1? de março de 1967

NOBRE S/A. COMÉRCIO c INDÚSTRIA
• } lei Simcex (P

tão Ministro do Planejamento, ICM.

Sr. Roberto Campos, o.ue fixou
a taxa em torno de 12%.

Falando a respeito da ex-
tinção dns isenções fiscais pe-
Ias novas normas tributárias
federais, o Diretor do Departa-
mento de Economia da FIES)?,
Sr. Sérgio Roberto Ugolini,
sugeriu a hipótese de criação
de uma lei de incentivos nos
Municípios pnra as empresas
que queiram se instalai* no in-
terior, com a devolução total,
cu parcial, dos impostos arre-
enchidos.

MINEIROS CONFIANTES
O fracasso da campanha pe-

lo aumento das alíquotas do
ICM, tentada pelo Governo do
Paraná, tem sido motivo de
regozijo dos empresários ml-
neiros, cujas entidades repre-
sentativas estão se congratu-
lando reciprocamente pelo "su-
cesso do trabalho que vêm de-
..envolvendo em favor da per-
feita implantação do novo có-
digo Tributário Nacional".

A União dos Varejistas dirl-
giu ofício ao Presidente da As-
sociação Comercial de Minas,
elogiando o seu trabalho "jun-
to ás autoridades federais e a
Confederação das Associações
Comerciais do Brasil" prinei-
palmente porque interpretou
fielmente o ponío-de-vista do
comércio e das classes empre-
sariais na sua campanha con-

_íra__Q__alimento_-da_.alíquota_do_

O NECESSÁRIO

Segundo os entendimentos
de ontem nara conseguir eie-
tlvar a transação, através tío
Banco do Estado do Rio de Ja-
nriro, oficial, o Sr. Jeremias
Fontes terá de obter, nas pro-
missórlas, o «vai do Bancv>
Central do Brasil e a autorl-
zação do Senado para contrair
o empréstimo. Além dessas
providências, de ordem banca-
ria e cambial, o Governo flu-
minense terá tíe apresentar um
plano cie investimento que
justifique o emprego dos TJ3S
50 milhões. O representante do
Defcvbank dLs*e ao JORNAL
DO BRASIL que tanto na Sui-
ça como na Holanda, onde o
estabelecimento opera com
mais profundidade, "há mui-
ta disponibilidade de dinheiro
pr;ra empréstimos longos que,
só agora, no entanto, começa
a procurar o Brasil, como bom
mercado de investimento.?, rm
razão de sua estabilidade po-
lítica".

Pernambuco acha compra
de hidrelétrica estrangeira
velha desastrosa a região

Recife (Sucursal) — O Secretário de Viação e
Obras, Sr. Murilo Paraíso, disse que a Usina dé Ba-
naneiras, na Eahia, comprada pelS Companhia Hi-
tírelétrica de São Francisco — CHESF —, constitui
um negócio desastroso para o Nordeste, que assim
passará a pagar as despesas contraídas pela Eletro-
brás com a compra de unidades de empresas estran-
geiras inteiramente obsoletas.

Segundo o Sr. Murilo Paraíso, a Eletrobrás ao
autorizar a CHESF a fazer a transação deu o primei-
ro passo para o golpe que visa abrir caminho para o
estabelecimento da tarifa única em todo o Pais, pre-
jadicando a região, já que os custos operacionais
aqui são mais baixos do que no Centro-Sul.
TRANSAÇÃO

De acordo com o Sr. Murilo
Paraíso, a Hidrelétrica de Ba-
naneiras, adquirida por NCrS
17 milhões (Cr$ 17 bilhões an-
tigos), apesar de não valer
NCrS 4 milhões (CrS 4 bilhões
antigos) está no fim de sua
viria útil e a sua incorporação
à CHESF redundará no aumen-
to de tfiTifas e dai na tarifa
única, objetivo final da Eie-
trobrás.

Explica que isso se tornará
possível porque a Usina de Ba-
naneiras tem o custo de seu
quilowatt estimado em USS
030, enquanto nas demais uni-

dades da CHESF não vai além
de USS 150. Disso, se infere —
frisou — que logo mais a
CHESF terá que aumentar as
tarifas e depois a Eietrobrás
terá todas as condições para
fixar a tarifa única cm todo
o Pais. Com a medida, diz o
Sr. Murilo Paraíso, o Nordes-
te ficará prejudicado, Já que
uma das vantagens que oferece
aos investidores é energia ba-
rata, com relação ao Centro-
Sul. Assim, se caminha para
suprimir mais uraai das vanta-
gens que a região oferece na lu-
ta para impulsionar o seu de-
senvolvimento.

Desapropriação do Hotel
Cassino Icarai causa

péssima repercussão em Niterói

ção de contas, no que diz res-
peito ao endossante mandará-
rio.

O Presidente da FIESP, Sr.
Teobaldo de Nigris, por sua
vez, afirmou que o Banco Cen-
trai do Brasil convidou a en-
tidade a integrar o grupo de
trabalho destinado a estudar o
assunto.

Niterói — Causou péssima
repercussão na opinião públi-
ca fluminense o decreto que
desapropriou o Hotel Cassino
Icarai em íavor da Universi-
dade Federal Fluminense, na
Capital do Estado do Rio.

O Hotel Cassino Icarai. que
agora deverá abrigar os órgãos
de direção daquela univeirsl-
dade, foi, com as Cassinos da
Urca, Atlântico e Quitandi-
nha, uma das grandes casas
de jogo brasileiras, integran-
rio a rota internacional dos
maiores hotéis.

PROTESTO

O Sr. José Augusto de Car-
valho, um dos diretores tía
Empresa Fluminense de Diver-
soes. proprietária do Hotel
Cassino Icarai, afirmou que.
dentro da lei, tudo fará para
tentar revogar o ato de desa-
propriação do Hotel. O Cassl-
no Icarai foi construído por
Joaquim Rollas e durante sua
época de glória, recebeu como
hóspedes grandes figuras tío
mundo artístico mundial, sen-
cio o lançador em palcos bra- (sileiros, do tenor mexicano,'
hoie, Frei, José Mojica.

Recentemente, o deputado
Calisto Kalil, em discurso fei-
to na tribuna tía Assembléia
Legislativa fluminense, tíecla-
rou que a desapropriação apa-
gará a Capital do Estado do
Rio do cenário turístico na-
cional. pois lhe tirará o prin-
rinal e maior hotel. Em sou
pronunciamento o deputado

Explicou o Sr. Eurico Leu-
.•;*.:. que os capitais suíços ciis-
possíveis estío isendo coloca-
dos à disposição dos Governos
estaduais porque, na área nfl-
cional, o País já tem uma boa
balança de atividades finan-
ceiras, de Governo para Go-
vèrno. Considerou o mercado
da América Latina, afora o
Brasil, ainda muito instável
para transações do tipo da quo
está sendo negociada com o
Estado do Rio, por força da
instabilidade política do Con-
tinente.

Os novos contatos com o Go-
vernador Jeremias Fontes se-
rão mantidos pelo Sr. Eurico
Leusin depois do final dêste
mes, quando o Banco do Es-
tado tio Rio de Janeiro, parte
principal da transação, estiver
corn nova Diretoria eleita. No
momento, o BERJ está quaso
paralisado, pois o Sr. Hermes
Barcelos, que seria, em prin-
cípio, o seu novo Presidente,
não aceitou o cargo.

A A
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Av. Rio Branco, 156 — Ed. Avenida Cen-
trai - Grupos 1701/4 - Telefones: 52-8996
- 52-6050 - 42-3921 - 22-7555. (P

PAT

REDUZÂ SEU
POSTO DE RENDA

NOVOS LUCROS QUE NÂO ESTAVAM
PREVISTOS

Nós vamos até o seu escritório para os
esclarecimentos necessários e os "CERTIFICA-

DOS DE COMPRA DE AÇÕES" do ART. 157,
das mais importantes companhias de invés-
timento autorizadas pelo Banco Central.

Telefones: 22-8611 e 22-0268
com o SR. AUGUSTO

(P

PONTIFÍCIA
UNIVERSIDADE
CATÓLICA

declarou que seria mais justo
que o Governo Federal desa-
propriasse uma área próxima
tle Niterói, onde seria cons-
.ruída a Cidade Universitária
Fluminense.

JUSTIÇA

A direção do Hotel Cassino
Icarai impetrou, recentemente,
mandado de segurança contra
a emissão de posse do Cassi-
no, tendo o Juiz dos Feitos da
Fazenda Pública suspenso a
execução, determinando que
fosso feita a avaliação do lmô-
vel pelo engenheiro-perito Sa-
mir Hirso. Ò perito terá quin-
ze dias para realizar seu tra-
balho.

Os proprietários do Hotel
Cassino Icarai náo concorda-
ram com a avaliação de NCrS
1.415,712, arbitrados pelos pe-
ritos da Universidade Federal
Fluminense, para efeito dc
emissão de posse. De acordo
com a nova Constituição o ad-
vogado do Cassino Icarai, Sr.
Levy Carneiro, pretende dis-
cutir o assunto na esfera fe-
deral.

Alega o advogado que o C:s-
sino tem uma área rie apro-
ximadamente 13 mil metros
quadrados e urna área rie
construção rie 2 mil metros
quadrados, onde se localizam,
entre outras dependências, 70
apartamentos, salões, e sau-
nas. "O valor do metro qua-
rirado. em Icarai. é de CrS .
450" — disie o advogado Levj'
Carneiro.

INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA

INFORMAI

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO Dl EMPRESA»

Baseado em cursos semelhantes d» Harvard e Stanford
*"* Exigências para admissão:

») Curso de nível universitário de qualquer natureza,
b) Aprovação em curso prévio de homogeneização matemática, * ser ministrado

pelo Instituto, de abril a Iulho, de tres aulas semanais de duas horas.
Inicio: l.o de julho do 1967.
Duração. 66 semanas.
Horário de aula» previsto: 8 às 13 horns (manha).
Diploma: Mestre em Administração de Empresas.
Há possibilidades de bôisas-de-cstutío.

lnforma{ã«si
Instituto de Administração e Gerência „-_-- ,-
Rua Marquês d. São Vicente, 223 - Gávea - Tel. 2/-23S8. (P

i*Kà
PONTIFÍCIA

UNIVERSIDADE
CÀTdLICA .

INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIA

INFORMA»
*.

I CUR50 0E ADMINISTRAÇÃO DE 5AIARIOS
Destoado e executivos e assossíres de empresas, que queiram aprofundar •

atualizar seus conhecimentos nas té'.nicas e nes processos modernos dl Descriçer»
# Avaliação de Cargos, « de Administração de Salários.

DISCIPLINAS:
I - Estrutura de Organi.ação; 11 - Conceito de Mercada de Traba,ho: JI! —
F-tatistica Aplicada a Saldtics; IV - Descrição de Cargos; V - Avaliação de
Cargcs; VI - Esc.nia de Salirics; VII - Avaliação ae Desempenho) Vill -

Controles Administrativos) IX — inúmeros exercícios práticos.
INÍCIO: 20 de mar.0 de 1967.
DUSAÇÃO: 4 semanas (27/3 a 24/4).
HO"ARIO- De Sas. ás 6a;.-feiras, das 18:GO às 21:-!0 hs.
INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:

instituto d.* Administração e Gerench
Rua Marquês de Sáo Vicente, 223 - Tel. 27-2339. (P

22-1818
•insrura do

JORNAL DO BRASIL
Telefone para
e faca a sua assinsfura do

JE VvJPqJjsKll.Í_L_üp
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ANÁLISE SINÓTICA DO MAPA — A frent» mantem-i» quai» «staclonirl»
sobre Minas, Sio Paulo e Rio da Janeiro, atingindo o litoral entro Rio
d» Janeiro a Angra cios Rei». O «nliciclone polar permaneça lôbre o
Atlântico Sul oo largo do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, manter*.
do-se a circulação marítima no litoral entre Paranaguá e Rio do Janeiro.
(Análise Sinótica do Mapa do Serviço da Aleleorologja Interpretado pelo
JORNAL DO BRASIL).

TEMPERATURA
E TEMPO
NOS ESTADOS

Maranhão, Piaui, Coor., Rio C. do

Nar.o, Paraíba, Pernambuco, Ala-

gcfli • 5orgip_: Tempo instável.

Pancadas esparsas. Temp.: estável.

Bahia • Goiá»: Tempo Instável.

Panc.des e trovo.ida. esparsas, —

Temp.: cm eleva.ão.

Minai Gersis • Espiri.o Santo: —

Tempo instável com chuvas. Temp.:

estável.

Rio do Janeiro, Guanabara e Sao

Paulo: Tempo instável com chuvas.
Períodos de melhoria. Tem.: está-
vel.

Mato Grosso: Tempo bom com ne-
Bulosídade. Temp.i em elevação.

Paraná: Tempo Instável com chu-
ves passando a bom com nebulo-

lidada* Temp.: estivei.

Santa Catarina • Rio Granda do
Sul: Tempo bom com nebulo.ida-
ds. Temp.i em etcvíçao.

O SOL

i_V
NASC. -
OCASO -

5h53m
18» Um

A LUA

CRESC.

(_

OS VENTOS

i

NO RIO
í. 
(

,<-8W*J i —

SUL

FRACO

AS MARÉS

-NSTAVEL
COA\ CHUVAS

MÁXIMA - 26°J
MÍNIMA - 19°S I

VW|aa\
PREAMAR:

7h40m/0,8m
BAIXAMAR:

¦4h45m/0,7m e 16li45m/0,5m

TEMPO MO MUNDO (UPI-JB)
rerr.peraturas máximas de ontem, t previsão do tempo- para hoje nas Cida-
des «cguinlesi Buenos Aires, 20°, bomi Santiago, 18°, claro; A\ontevidéu,
?A°, parcialmente nublado; Lima, 25°, bom; Bogotá, 10°, nublado; Caracas,
25°, parcialmente nublado; México, 11°, claro; San Juan, 29", parcialmente
nublado; Jamaica, 27-, nublado; Port of Spain (Trinidad), 30°, claro; Novo
Iorque, 7° abaixo de 0o, nublado; Miami 16°, claro; Chicago, 13° abaixo
da 0°, claro; Loi Angeles, 19°, nublado; Londres, 9°, chuvas; Paris, 11°,
nublado) Berlim, 6°, nublado; Moscou 2° abaixo d» 0°, nublado; Roma,
18°, bom; Lisboa, 14°, claro.

Central Elétrica de Furnas S.A.

Venda de veículos e
equipamentos usados

A CENTRAL ELÉTRICA DE FURNAS S.A. torna público que re-
ceberá propostas para venda a dinheiro, no estado em que se en-
contram, do: veículos t equipamentos abaixo relacionados:

10 Camionetas Ford F-100; 11 Peruas Ford-F-100; 26 Jeeps
Willys; 6 Peruas Willys; 2 Camionetas Willys; 9 Caminhões Ford
F-Ó00; 6 Caminhões Mercedes-Benz; 5 Caminhões FNM; 2 Tratores
John Deere; 2 Carregadeiras Eimco, 1-1/2 |c; 1 Guindaste Lorain 7
ton.; 20 Bombas par» água, diversas; 6 Geradores, nté 3 kVA; 34
Motores a gasolina, alé 9 hp; 1 Torno Mecânico, de bancada.

Relações discriminativas c detalhes da concorrência serão for-
neciclas aos interessados nos escritórios da Companhia, nos ende-
recos abaixo:

PASSOS (MG)
USINA DE FURNAS
BELO HORIZONTE
SÃO PAULO
RIO DE JANEIRO

Travessa da Matriz, 56-B
Passos — MG
Rua Rio de Janeiro, 462, 20." andar
Rua Sete de Abril, 261, 11.° andar
Av. Rio Branco, 123, 12.° andar

As propostas, cm envelopes fechados, serão recebidas até às
15:00 horas do dia 12-04-67 nos escritórios • de Passos, Usina de
Furnas, Belo Horizonte e São Paulo e ató às 15:00 horas, no dia
2604-67, no Escritório Central de Furnas, sito à Rua São José, 90
— 3.° andar — Rio de Janeiro. (P

Discurso do Presidente nasceu Marireíiei'"°
condenado

O SOCORRO CONSTANTE

no sobrado de Abaard Renault desapareceu
Bela Horizonte (Sucursal) —

A um homem que prefere tra-
brilhar á noite num pequeno
sobrndo desta Capital, conhe-
cido como literato, íilólogo, po-
Mtico e educador, o Marechal
Costa e Silva deu a incumbên-
cia de elaborar seu discurso de
posse c disso não deve estar ar-
renpenclido, pois o Pais recebeu
o primeiro pronunciamento do
2ióvo Presidente como ó amm-
cio de uma fase de melhores
dias.

O Professor Abgard Renault.,
um homem de 58 anos comple-
tamente calvo, não iala de sl
mesmo, mas são poucos os quc
Ignoram sua participação no
movimento modernista da poe-
sia brasileira c atuação, como
representante do Brasil, em vi.-
rias Comissões Consultivas da
UNESCO.

EDUCADOR

Abgard Renault veio de
Barbacena, a histórica cidade
mineira, onde nasceu no dia 13
de abril. Com os padres do
Verbo Divino, completou o cur-
so secundário no Colégio Ar-
naldo, e depois cursou a Pacul-
dade de Direito da Universida-
detle de Minas Gerais, por onde
se bacharelou em 19:14 como
primeiro aluno e orador da
turma.

Aqui mesmo tm Belo Hori-
zonte iniciou-se no magistério
como professor da Escola Nor-
mal Modelo, hoje Instituto de
Educação, e do Ginásio Minei-
ro, atual Colégio Estadual, o
que lhe valeu, ninda novo, a
ida para o Rio. a iim de lecio-
nar inglês no Colégio Pedro II.

Enquanto exercia o magisté-
rio no Cplégio Pedro H, Afogar,
várias vezes íoi convidado a
ocupar a, Secretaria do Minis-
tério da Educação, chegando
inclusive a dirigir o Departa-
mento Nacional de Educação,
para. no Governo Nereu Ramos,
responder pela Pasta.

Duas vezes foi chamado do
Rio para ser o Secretário da
Educação em Minas Gerais, e
uma vez foi membro da Comis-
são des Negócios Estaduais do
Ministério da Justiça.

Mudando a Capital Federal
para Brasília, Abgard partiu
cem a primeira turma de fun-
cionãrics, para organizar o Co-
légio Universitário da Universi-
dade dc Brasília, .numa reviàão
da experiência que tivera na
organização e direção de um
colégio idêntico para a Univer-
sidade do Brasi!

Como catedrático de língua
inglesa da Faculdade de Filo-
sofia da Universidade Federal
do Minas Gerais, além de
membro do Conselho Federal
de Educação, o Professor Ab-
gard Renault praticamente não
dorme à noite, periodo que
aproveita para trabalhar em
pesquisas para o Centro R.egio-
nal de Pesquisas Educacionais
João Pinheiro.
NO EXTERIOR

Esteve várias vê_&s na __ro-
pa, Estados Unidos, México,
Panamá e países da América
do Sul a serviço da UNESCO.
Foi consultor cia organização
na Conferência sobre N-cessi-
dades educacionais «la África,
em Adis-Abeba, em 1911; mem-
bro da Comissão do Curriculum
Secundário da UNESCO, de
1954 a 1959; representante tío
Brasil em conferências interna-
cionals sôbrc Educação; mem-
bro da Comissão Consultiva
Internacional do The World
Book Kncyclopcdia. Dicüonar.v,
publicado nos Estados Unidos
pela Doubleday Company.

Recentemente, foi convidado
para membro do Conselho Con-
sul tivo da UNESCO, que sa
reunirá em Genebra em maio,
para estudar a problemáti-
ca do analfabetismo em torio o
mundo.

Suas condecorações da Or-
dem Nacional do Mérito, Le-

gião de Honra, da França, e
Commander of The British
Em pire, da Inglaterra, não são
o bastante para fazer do pro-
fessor Abgar Renault um ho-
mem realizado. Êle continua
em .suas pesquisas literárias e
filosóficas inerentes á tarefa
de educador.

ENSAÍSTA

Abgard Renault publicou os
Pcenias Ingleses de Guerra. A
Palavra e a Ação iEstudos e re-
ílexões sobre o ensino primário
em Minas Gerais), A Crise, do
Ensino Secundário 'Aspecto da
Crise Geral do Brasil). Missões
da Universidade, Discursos áe.
Conferência. A Língua Inglesa
Visla por um Estrangeiro. His-
tória Estrutura e Psicologia da
Ligua Inglesa, Sõhre a Concei-
tuação de Diretor Qualificado
c Universidade e Cultura.
Mantém inéditos: A Crise Bru-
sileira e a Responsabilidade dos
Educadores. Renovação dos Pro-
cessos e métodos dc Preparação
dos Professores Primários, Edu-
cação para o Desenvolvimento,
Significação Pedagógica e lm-
portando, Cultural da Língua
Materna e Reflexos sobre a Ar-
le dc Traduzir. No momento
prepara; Lógica e Linguagem
Afetiva.

POETA

Poeta, p Professor Abgard
Renault participa do grupo
surrealista moderno com os ca-
dernos inéditos Sorteio;; Antigos
e De uma Curva do Tempo. Te-
ve sua iniciação poética com
Carlos Drumont de Andrade e
experiência de contos cem Abi-
lio Machado, que com êle sai-
ram de Minas Gerais para o
Rio.

Desde 1947, Abgard Re-
nault ocupa a cadeira n.° 17 da
Academia Mineira de Letras.
Como Tradutor, trouxe ao pú-
blico Lua Crescente, de Rabin-
dranath Ta gore.

As autoridades do DOPS fo-
ram intimadas pelo Juiz-Audi-
tor Osvaldo de Lima Rodrigues
a apresentar, no próximo dia
27, no Conselho Permanente
de Justiça da 2." Auditoria da.
Marinha, o marinheiro Marcos
Antônio da Silva, «aie íoi con-
denado a 12 anos e 4 meses de
reclusão.

O réu estava preso no De-
partamento rle Ordem Política
e Social, mas lá não foi encon-
trado peio seu advogado Raul
Lins e Silva, quando íoi pro-
curá-lo para comunicar-lhe a
condenação. E nem tampouco
no Centro do Informações da
Marinha (CINEMARi. para
onde teria sido transferido.

APRESENTAÇÃO

Diante disso, o advogado
Raul Lins e Silva, constitui-
do pela família do marinheiro
para defendê-lo, solicitou ao
Juiz-Auditor a ultimação pa-
ra a sua apresentação. O pe-
dido foi deferido e o oficio já
enviado ao DOPS, para o cum-
primento.
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Prosseguillão em sun ação de socorro aos necessitados, o Banco da
Providência — criado pelo podre Helder Câmara — enviou diversos
caminhões repletos de roupas e agasalhos para ns vitimas dar en-clientes que recentemente assolaram vasta região do Estuda do Rin.
I). faidir Callieiros recebeu, ontem, parle da doação, transportada.

jior uma viatura do Ilanco da Providencia (joio)

7

rou
¦ísivagen
bado em
acabariai.

Foi roubado na madrugada
de ontem, em Copacabana, o
Volkswagen verde, do ano de
1904, chapa RGN 1-16-11(1. mo-
tor n.° B-231 801. Gratifica-se
bem a quem der informações
.sobre o carro ã Iraitz, na Rua
Barata Ribeiro, 577, ap. 402,
ou peio telefono 36-2425.

Já identificados policiais que
jogaram aeroviário p

AVISOS RELIGIOSOS

À Santa Teresinha,
Sáo Lucas e Santa

Rita de .Cássia
Aaracleço a grande graça alean-

cada. — lourdes.

Inlsférlo da Educação e Cultura
Universidade Federa! Fluminense

Serviço de Engenharia
Concorrência Pública n.° 1/67

Encontra-se publicado no Diário Oficial do Estado
do Rio de Janeiro, nos dias 14, 16 e 17 de março de
1967, o Edital de Concorrência Pública n.° 1/67, refe-
rente as obras de Reparo e Adaptação no laboratório
Rodolfo Albino da Faculdade de Farmácia desta Univer-
sidade, a realizar-se no dia 29 de março de 1967. Maio-
res esclarecimentos no Serviço de Engenharia da UFF,
no terceiro andar do Hospital Universitário "Antônio Pe-
dro", à Rua Marquês do Paraná s/n — Niterói.

Zélio Costa
Presidente da Comissão j

(P

Os motorista, «ia Policia
Valdemar e Roque, o soldado
da Policia de Vigilância Fer-
nando _ os detetives Stênio e
Proença íoram identificados,
ontem, pelo JORNAL DO
BRASIL, como os autores das
violências que culminaram
com a queda do 2." andar da
D;leu;-cia de Roubos e Furtos,
no último dia 9. do aeroviário
Bertilier Gonçalves.

Dois cios cinco elementos já
não estão ha Delgpacia de
Furtos, mns serão, juntamen-
tc com os três outras, apresen-
tados á Inspeíoria-Geral de
Policia, onde prestarão depoi-
mento. Se as denúncias forem
confirmadas pela vítima, que
está hospitalizada com várias
fraturas, serão demitidos e en-
freguês à Justiça.
CONFISSÃO

O aeroviário Bertilier Gon-
çalvcs foi, ao que se presume,
empurrado do 2.° pavimento
daquela delegacia, depois de,
amarrado de pés e mãos, re-
ceber socos, pancadas de cas-
seíetes e passar por outras hu-
milhações, segundo declarou
ao ser ouvido pelo lelegado
Alexandre. Stockler, depois cie
negar-se a confessar que cra
receptador.

Os fatos ocorreram na au-
sência do delegado Aluisio Cè-
sar, que disse que não pode
admitir, de modo algum, que
um ser humano chegue ao cx-
tremo sadismo dé atirar pela
janela um preso imobilizado
como se encontrava Bertilier,
c por isso espera que a pró-
pria vitima confirme ou não as
torturas. Confirmadas, toma-
rá as providências.

Enquanto isso, o delegado
Stockler, que está chefiando
a Seção de Investigações na
Inspetoria-Geral dc Policia,
declarou quc. depois de amii-
nhã, encerrará a sindicância
em torno do caso, após o que
pedirá uma comissão de in-
querito contra os policiais e
os motoristas.
ROTINA

A confirmar-se a a*nessão
contra Bertilier, o que teria
ocorrido íóra a continuação de
um processo de rotina na poli-
cia carioca que, em sua maio-
ria, é destituída de material
humano capaz (80To não têm
nem o curso primário comple-
to), nem tambem dispõe de
meios científicos modernos pa.
ra suas investigações.

Assim sendo, da 1." a 37."
Delegacia Distrital continuam
a ser usados métodos medic-
vais de torturas, para obter
confissões. Vários casos de
morte já ocorreram em conse-

qüêneia desses processos, des-
fazendo-se a polícia das vitl-
mas inclusive atirando-as no
Rio Guandu.

Recorda-se, por exemplo, o
suicídio de um perigoso ban-
dido, de nome Valtinho, autor
da morte de um detetive, quo
se teria enforcado com uma
velha camisa. ír.to que não
chegou sequer a ser investi-
gado.

Também o hoje delegado
Nilton do Espírito Santo íoi
classificado como omisso, por
não ter igualmente apurado,
ao tempo em nue era comissá-
rio cm Jacarepaguá, a morta
de um indivíduo, que foi en-
contrario no xadrez, envenena-
do com papel misturado com
sabão, que lhe foi dado por
detetives. Nenhuma providên-
cia íoi tomada, também, para
dezenas de outros casos. 

'

INSTRUMENTOS
São muitos os instrumentos

dc tortura utilizados pela poli-
cia carioca, alguns cios quais
podem ser vistos em qualquer
gabinete de delegado, em sa-
las de detetives e de chefes
de investigações criminais.

Um aparentemente inofensi-
vo pedaço da ferro de mais
ou menos um e meio metro,
por exemplo, parecendo uma
tranca de porta, íaz parte do
aparelho de tortura denomina-
do pau-ilc-arara, considerado
o melhor delector tle mentiras
da polícia do Rio de Janeiro,
que se envaidece de havê-lo
exportado até para o FBI.

O pau-de-arara é, além de
tudo. uma tortura humilhante.
A vítima é retirada á noite,
do xadrez e levada para uma
sala reservada. Mandam-na ti-
rar toda a roupa e o carrasco
ou carrascos enrola, cm segui-
da, nas mãos que o preso foi
obrigado a cruzar, uma toalha
molhada, para evitar que lhe
fiquem as marcas da corda
que lhe é amarrada por cima.

Recebe ordens de sentar-se
no chão e, enlaçar as mãos
amarradas nos joelhos. A bar-
ra de ferro é passada após en-
tre a espécie de triângulo que
se forma com aquela posição
e, em seguida, suspensa até
a altura de duas mesas ou duas
cadeiras. Fica o preso então
dependurado de nádegas para
cima e a cabeça para baixo.
O «fluxo de sangue à cabeça
às vezes causa-lhe a morte.
Quando resiste não pode rea-
gir e, se grita, aplicam-lhe
uma nova toalha como morda-
ça, Igualmente molhada.

Essa tortura tem um prazo
mínimo de meia hora. se a
confissão não é obtida. O ven-
tre, em poucos minutos pro-

A São Raimundo
Nonato

voca a dejeção. E a vitima,
desesperada pelas dores c hu-
milhada peio ridículo, ouve
emão ns gargalhadas dos car- I
rascos e des clrcunstantes.

Quando a vitima resiste, pas. J
sa por outros castigos. O Dr. ;
Qulluotc é um pequeno dinamo |
que é acionado por meio de
uma manivela. Pedem-lhe no-
vãmente a confi-";ão. E se ain-
da não vem dessa vez. acio-
na-se a manivela e uma cor-
rente do 120 volts percorre-
lhe todo o corpo.

Seguem-se outras torturas,
como o balanço, que consiste
em pendurar o preso e balan-
çá-la; o plsea-p_«a, que se
obtém atirando cinzas do ci-
garros nos olhos rio prèio de-
pendurado de cabeça pora bai-
xo: a macieza (cócega nos
pés); quentura queima de
jornais velhos em baixo do
corpo estendida, que lhe pro-
voca, ãs vezes, queimaduras de
até 1.° grau e. finalmente, uma
das mais dolorosas, o pcsr>, que
freqüentemente provoca defei-
to.s físicos na vitima, que é
obrigada a segurar vários qui-
lo.s. com um policial sentado
sobre éle.

Uma cobra sucuri já foi mi- ¦
llzada também pela policia, há |
algum tempo. O preso ficava
num quarto c soltavam, então,]
o enorme réptil, de mais de
três metros. A cobra foi reti-
rada da Dole?acia de Roubos j
e Furtos depois de tuna denún-;
cia pelos jornais.
"CRISTO" E "BANHO"

Tortura também muito em-
pregada é o cristo redentor. O
preso, despido, fica de braços
acertos sobre duas latas de cè-
ra vazias. As saliências das
bordas impedem em poucos
minutos a circulação, advindo
caimbras que se repetem du-
rante semanas.

Essas mesmas laias servem
perra uma outra tortura. Esto-
pas sáo embebidas em gasolina
e queimadas por dentro. Extin-
tas as chamas, são postas de
¦boca para baixo e sobre eles a
vitima planta os pés até que o
calor provoque dolorosos quei-
maduras.

Vem, .finalmente, o banho,
invenção do atual Deputado
Amil Reicharcl, quando era de-
legado no Estado do Rio. O
preso é levado ao Rio Guan-
du e lá. amarrado pela cintu-
rc. e, do alto de uma ponte,
mergulhado na água e eleva-
do à tona repetidamente. Mas
antes que possa respirar o ne-
cessário. é mergulhado de nô-
vo. Se é um elemento perigo-
so, corta-se a corda ao final c
a corrente o leva.

(MISSA DE 30.° DÍA)
A família de Carlos do Rego Raposo,
fará celebrar missa de 30.° dia às lOh
30m do dia 20 do corrente, segunda-

feira, na Igreja N. S. do Carmo, à Rua 1.° de
Março. Para êsse ato convida parentes e ami-
gos- (P

HELLADÍ0 COIMBRA BUENO
EVÂNGELINA LEAL COSTA COIMBRA BUENO
PAULO COIMBRA BUENO
MARIA EÜZA COIMBRA BUENO
MARIA CECÍLIA COIMBRA BUENO
AUGUSTO COIMBRA BUENO

(MISSA DE 30.° DIA)

Maria Helena Coimbra Bueno, as famílias Coimbra
Bueno e Leal Costa, profundamente sensibilizada;,
com as confortadoras demonstrações de solidarie-
dade e carinho de parentes e amigos, na impossi-

bilidade de fazê-lo a cada um em particular, apresenta-lhes
seus sinceros agradecimentos e convida-os para a missa de
30.° dia que, por alma de seus queridos HELLADIO, EVAN-
GELINA, PAULO, AAARIA ELIZA, MARIA CECÍLIA e AUGUS-
TO, em alo de piedade cristã, a Imperial Irmandade dr?
Glória do Outeiro fará celebrar às 11:00 horas do dia 21
de março, terça-feira, na Igreja de Nossa Senhora da Gló-
ria do Outeiro (AMDG).

Ja

agradeço « groco recebida.
MARIA DE LOURDES

Qrsçao
"A CHAGA DO OMBRO

DE JESUS"

ó meu bom Jesus, manso cor-
deiro d. Deus, t.pe.ar de ser uma
criatura miserável e pecadora, vos
adoro ,e venero a chega causada
pelo peso de vossa Cruz que dila-
cerando vossas carnes, desnudou
os ossos de vossos ombros sagra-
dos, e da qua! Vosso Mãe doloro-
sa tanto se compadeceu. Tarribém
eu, ó eflitíssimo Jesus, me com-
padeço de vós, e do fundo de
meu coração vos louvo, vos glo-
rifico c vos agradeço por cssi
chaga dolorosa de vosso ombro,
em quc quisestei carregflr voí.íi
Cruz, para minha jalvaçSo.

Ah! pelos sofrimentos que pa>
dece.tes e que aumentaram o
enorme peso de vossa Cruz, vos
rogo com muiia humildade, tende
piedade de mim, pobre criatura pe-
cp.dcra; perdoai os meus pecados e
conduzi-me ao céu pelo caminho da
cruz. Amém.

MARIA, JOSÉ E MANUEL

ALZIRA DE TOLEDO
E ALMEIDA
(MISSA DE 7.» CIA)

José Vicente Gonçalves Arruda
Lucia Helena Marcai Arruda

ii Arruda
Ãna Paula Marcai Arruda

(30 DIAS)
Rosita Costa Marcai, Osvaldo Selpha Camargo a
Filhos convidam os parentes e amigos para assis-
tirem a missa que será celebrada em intenção das
almas de seus entes queridos que mandam ceie-

brar amanhã, 2.°-feira, dia 20, na Igreja da Candelária, às
9 horas no altar-mór.

B

«

L_y_iS_«3

pi
A Família de ALZIRA DE
TOLEDO E ALMEIDA cum-
pre o doloroso dever de
comunicar a parentes ô
amigos o seu falecimento

ocorrido dia 16 de março de 1967,
às 5,30 horas, e convida para a mis-
sa de 7.° dia a ser realizada no pró-
ximo dia 23 do corrente na loreia
cie São José dos Operários, situada
à Rua Baráo do Triunfo s/n.°, em
Realengo. Antecipadamente agrade-
ce ê todos que comparecerem a
este ato de fé crista. (p

Telefone para 22-1818
e faça a sua assinatura do

JORNAL DO BRASIL

Associação Brasileira de

Empreiteiros de Obras Públicas
Assembléia Gerai Extraordinária

RECOLHIMENTO DO ICM E IMPOSTO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Em face das controvérsias quantS «o recolhimento dos referidos lm

postos, com repercussoet graves e danosos, para as firmas Empreiteiras de

Obras Públicas, convocamos as .irmãs associadas ou não, que mantenham

contratos com o Estado e o Governo Federal, para Assembléia Extraordi-

riria a realizar-se no dia 21 d» março, térça-feíra, às 16 horai cm nossa

«ede à Ru» Alcindo Guanaban n.° -4, 1/ 905, • Iim da estudarmos «s

medidas tcautelatíorei da nossos interesses aua se fazem necessárias.

A DIRETORIA
CP,

Almerinda Freitas
Varges

(SINHÁ)

(MISSA DE 7." DIA)

FOR

Marina Mattos Costa de Oliveira, Paulo
Falcão Rodrigues, Maria Natália de Oliveira
Rodrigues, Ana Maria de Oliveira Rodri-

gues, Paulo Roberto Rodriguefs. A Burroughs do

Brasil convida parentes e amigos das famílias Ro-

drigues e Oliveira, enlutaclas por tão dolorosas per-
das, para a missa de 30.° dia, a ser oficializada in

memoriam, na Catedral Metropolitana, à Rua 1.°

de Abarco, segunda-feira, dia 20, às 1 lh45m. (P

ano usmaraes Kamos
(FALECIMENTO)

^^flST^

Virgínia Fernandes Ramos (Gigí), Sérgio Fer-
nandes Ramos, senhora e filhos e demais pa-
rentes, com profundo pesar, comunicam o fa-
lecimento de seu querido esposo, pai, sogro

e avô MARIO e convidam para o sepultamento hoje,
dia 19, às 11 horas, saindo o féretro da Capela Real
Grandeza, para o Cemitério de São João Batista. (P

n|_ Sua família convida paren-
tes e amigos parn missa ds
7.° Dia, que mandam ceie-
brar em intenção à boníssi-

ma alma cJe su.i mie, avó, bisavó e
parente, segunda-feira, ès 11,30 ho-
ras, na Igreja da Candelária. Antecí-
padamente agradece a todos que
comparecerem a êsse ato de fé cristã.

<p

Delegações
reclamam do
Itamarati

Brasília (Sucursal) — O Em-
bnixador de um dos países con-
vidndos a se fazerem represen- {•tar na posse do Marechal Cos-
ta c Silva enviou carta ao
Chanceler Magalhães Pinto. |
protestando, em nome de todas j
as delegações estrangeiras,!
contra o tratamento a elas dis- |
pensado pelo Itamarati.

O Ministro da.s Relações Ex-
teriores lamentou, em conversa
com parlamentares, que, ao as-
sumir o cargo, tivesse de en-
frentar um problema dessa na-
tureza.

/

Waldemar
Gonçalves

Ramos
(MISSA DE 30.» DIA)

A família de Waldemar
Gonçalves Ramos convida
parentes e emigos para a

missa de 30.° dia que será ceie-
brada, segunda-feira, dia 20 do
corrente, às 10 lior»s, no Altar-
mor da Igreja de Nossa Senhora
do Carmo, à Rua 1.° do Março, e
agradece não só aos que compa-
recerem • èss* ato de fé cristã
como, também, a todos os que
até agora a têm confortado,
compartilhando a iwa profunda
dor pelo duro golpe sofrido. (P

PURINA CARDOSO
DE ANDRADA

(MISSA DE 7.° DIA)

A família de PETRINA CARDOSO DE AN-

DRADA convida parentes e amigos para a

missa que mandam celebrar no altar-mor

da Igreja de São Francisco, no Largo de São Fran-

cisco, às 10,30 horas, no dia 21, terça-feira.

ÍNATO LEUE SILVA
(MISSA DE 7.° DIA)

Idelzuith de Araujo Leite Silva, José Luiz

Leite Silva, Senhora, Filho e demais paren-
__ tes agradecem as manifestações de pesar

recebidas por ocasião do falecimento de seu ines- >

quecível esposo, pai, sogro e avô e convidam para
a missa que mandam celebrar em intenção de sua

alma, terça-feira, dia 21, às 11 horas, na Igreja de

São Francisco de Paula (Largo São Francisco)-

«¦
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Jornal do Brasil, domingo, 19-3-67, l.o Cad. — 2-5

^%mm^ hoje
Fairy Flower já favorecida Ta jar volta
pela deserção de Olalá foi a bem contra
vencedora da melhor prova Salamalec

Fairy Flower, beneficiada pela deserção de Olalá. ven-
eeu praticamente de ponta a ponta a Prova Especial de
ontem no Hipódromo da Gávea, na pista de areia encliar-
cada, na direção de José Machado, enquanto La Française
e Prima Donna decidiam a formação da dupla, tendo o
Photochart favorecido a égua argentina, filha de Tatán.

Seu Becão, no quarto páreo da reunião, íoi a grande
surpresa com a vitória obtida sobre o favorito Havaí, por
meia cabeça e rateando NCrS 0,35 (trezentos e cinqüenta
cruzeiros antigos), e a realização das corridas esteve amea-
cada até as 13 hora.s, devido, ao temporal que desabou
sobre a Cidade, inundando a. Praça Santos Dumont e ime-
ciiações.

1.» PAREO 2 mo metros. Pista: AI'. Prêmio: NCr? Iigo.oo

l.o Ocegrande. J. Portllho ..
2." Hei, O. P. Silva, up. ..
.3.o Cantilever, J. Queiroz, ap.
4,o Almberê, A. Ramcs 
S.o Dingo, ,r. Machado 
6.o Lcndon To-.ver, R Carmo, r-p.

Kg
54
.1.")
¦lfi
59

48

CrS Dupla
54
27

31
201

61

Não cüxreu Aventureiro.
Diferenças: \f'X corpo t

Cr? 54, Ilupla: Cit) CrÇ 2S.
dor: ilton Pinheiro.

12
13
14

34
44

1 corpos.
Tlncés: (I)

Tempo 146"
; (li)

Vencedor:
Cr$ 17. Xrc

CrS
29
74
44
7S
47
40
73

135

(•D
ina-

¦í." PAREO — 1 200 metros. Pista: Al'. Prêmio :NCiS 1 .loo.üil

'..o tlraoha, J Machado 
2.» o:ii Cr., A. Ramos 
3.o Eraltoate, R. A Pln:o ..
4.o Elitrae, A. s Silva 
õ.0 Quaréa, R Carmo, ap.
o.0 Gallantry, .1. B. Paullelo
3.0 Tentatlou, M. SUva 

KS CrS Dupla CrS
35 :i 136
21 12 32

111 13 32
130 14 50
158 22 220

32 2-1 173
74 33 191

34 87
•11 252

Difcremas: 2 corpos o 'i corpos. Tempo: 80". Vencedor: Cl) CrS 35.
Dupla: (12) CrS 32 Placés: (3) Cr? 12, (1) CrS 12 e (3) CrS 20.
Treinador: E. P. Coutinho.

3.' PARCO — 1 soo metros. Pista: Al'. Prêmio: NCr? 1 6011,00
(PROVA ESPECIAL)

l.o Cbarnot, .T. Santana
2.0 Lord Ricardo, S. Silva
3,o Massari, D. Noto 
4.o Disto, J. Machado ...
S.o Palr River, J. Reis .
6.° Rangpavr, A. Ramos ..
7,o Novamás, L Santos

Diferenças: 1/2 corpo e vários corpos. Tempo: 128"
(1) CrS 23. Dupla: (12) Crç -18. 1'lacês: (1) CrÇ 14
Treinador: E. P."Coutinho.

Kg CrS Dupla Cr?
23 12 48
34 13 31
33 1-1 57
57 22 326

137 23 40
27 24 70

291 33 105
34 -;o
¦i-1 231

2/5 Vencedor:
e (2) Cr? 16.

1." PAREO — 1 ¦ metros. Pista: Ar. Prêmio: NCr$ 1 iflo.tid

l.o Seu Bcclio, A. llodccier ..
2.0 Havaí, O. Cardoso 
3.o Rajan, J. Borja 
4,o Exagero, A, Santos 
5,o Good Hound, A. Ramos ..
6.o Unlou-Street, E. Marinho,
7.o Trovíio, J. Reis 
S.o Arkepan, J. Tlnoco 

Não correram: Ctuuaícu e Full-Cry.
Diferenças: 1/2 cabeça e .I corpos. Tempo: !!4" Vencedor' i-iiCrs 330. Dupla: (12) CrÇ 56. Placés: (1) CrÇ 25. (1) CrÇ 11 ,¦ (3) CrS ITTrema dor: Valdninlro G. Oliveira.

:g CrÇ Dupla CrS
55 330 12 56
54 20 13 31
59 51 14 23
55 110 22 515
58 88 23 139
51 118 2-1 86
57 99 33 224
33 3li 34 61

4-1 65

a: NCr? 1 3011,00

Ks CrS Dupla CrS
56 '.'6 1] 130
56 34 12 60
56 33 13 4!)
56 33 14 32
56 83 22 146
56 92 23 50
32 — 24 40

34 52
44 183

j." PAREO — 1400 metros. Pista: AP. Prêmio

l.o Ploco, P. Pereira. Pilho 
2.o Venuto, J. B. Paullelo .'.
S.o Erlsson, J. Borja 
4.o Fronton, O. Cardoso !!!'.!'.'
S.o Drive-In, J. Brizola
6.o Krivoio, J. Reis .'/.'.'. 56
7.o Feudo, A. Santos '.'.'.'"

Não correram: Fenton, Kalapalo, Itagamuffln . Albião
Dííercnças: 11,-2 corpo e 3 corpos. Tempo: 93". Vencedor' (9) CrS2,6\D,UPla!,(W) CrS 32- rlacC's m Cr* 13 c<<" Cr? 15. Treinador:José L. Pedrosa.

6.o PAREO — 1 300 metros. Pista: AP. Prêmio: NCr? 1 600,00

l.o Prateada. O. Cardoso 
2.o Groelímdin, M. Andrade ...
3.o Minha Galinha, J, Bafica ..
4.o Quarentena, A. M. Caminha
5.° Cristlne, p. Concelçfto 
6.0 Mascotita, J. Borja '..
7.o Rocha Negra, C. R. Carvnlho
3.0 Dlffah. P. Pereira Pilho 

Nau correram: l.ulu Helle r Soclla.
Diferenças: vários corpos e mínima. Tempo: 86"4 1Cr? 22. Dupla: (12) CrS 29. PlacÊSI Cl) CrÇ 10. (1) CrS 10 cTreinador: Antônio P. da Silva

PAREO — I -100 metros. Pista. AP. Prêmio: NCrS 1 600.00
(PROVA ESPECIAL)

Ig Cr? Dupla CrÇ
56 22 11 117
56 2fl J2 29
56 33 lifir 40
56 100 14 62
56 113 22 114
56 327 23 36
36 223 24 62
56 70 33 484

34 100
44 -Hi!)

'4-5. Vencedor: (3)
:r.Ç 10 c (5) Cr? 10.

1.» Fairy Flower, J. Machado 
2.» Prima Donna, J. B. rauliclo
3." La Française, P. P. Filho .."!"!4.o Happy Moon, L. Santos ....',!'.!"!!
5.» Lutlne J. Portilho
6.» Eryma, A. Ramos
7." Cura-Leufu, M. Andrade .
8.» Plrsi Clots, P. Esteves ..'".

Não correram: Olalá e Elora,
Diferenças: 1 corpo c pescoço. Tempo:

Dupla (21) CrS 21. Placés: (8) CrS 11 e
Freitas.

Kg
32
54
54

CrS Dupla
23
23
•11
62

251
136

12
13
14
22
23
24
33
34

CrS
215
473
233
113
32
21

130

93",
(3)

Vencedor: 18)
11. Treinador:

CrS :
Ernõ

PAREO — 1 300 metros. Pista. AP. Prêmio: NCr? 1 300,00

Kg Cr? Dupla Crs
83 12 31
22 13 30
36 14 41
92 22 103
81 23 36
!03 24 88
84 33 144
05 34 8S
91 44 2.17

3.»
¦a 4.»

3.»¦%t 6.»

V8."" 9''
Ti' 

Çp 4

4fi CrÇ' fc Mov'À' 
Paul

l.o Celso. O. Cardoso
S." Feitiço da Vlla, A. Ramos .
3.» Mataguto, _. Alvarenga, ao.
4.» Sausoville. P. Alves .
5.° Dr. Osmane, J. Portilho ...
6." Vapuã. J. B. Paullelo 
7." Manield, C. R. Cnrvalho ...
s.» Realve, L. Santos 
9.» HIppo, J. Santana 

Mia correu Samovar. Ret. !Ial-l.íbfo.
Diferenças: 3 corpos e vários corpos. Tempo: S3"4 5. Vencedor' (I)CrS 8Í. Dupla. (12) CrS 31. 1'lacês: (3) CrS 13. (1) l"rs'l0 e (li) CrS 11

Treinador: B. P. Carvalho

li PAREO — 1 30(1 metros, Pista. AP. Prêmio: XCrÇ 1 300.U0

1.»' Velocity, A. Ramos 
2.° Virajuba. J. Tinoco 

Dolce Farnlent, L. Alvarenga
Vcstal Glri, O. Cardoso .'
Miss Kadlna, J. Portllho
Dlorllng, J. Brizola, ap
Secrct Love, M. SUva  .
Quala, O. P. Silva, ap ,..'..
Estonlana, D. Neto .'
Ferônla, A. Santos
(») morreu na raia.

Diferenças: 2 12 corpos e 1 corpo. Tempo: 88". Vencedor- (1)CrÇ 64. Dupla: (22) Cr? 108. Placés: (4) CrS 37, (6) CrS 8' e (7) CrS 39Movimento do páreo: CrS 40 769 000. VELOCITY. 1\ T. 4 anos — SãoPaulo. Filiação: Ronmcy c Retórica. Proprietário: stud Slael Treina-dor: O. IJ. Lope>. Criador: Haxas Santa Anita.

Mov. dp Apostas  ClS -oi 418 500
ir™, COnCUr£M  Crs 14 333 3201U'AL  CrS 321756 820

Tajar reaparece esta tarde
como uma das forças do Haii-
ciicap Especial em 2 400 me- ¦
tros, numn raia. que não é de
•sua preferência, mas que não
deve trazer muitos obstáculos
para sua vil ária. depois que
aprontou o.s 1 200 metros em
79" com J. Bor.ia tranqüilo no
seu dor.so e mima raia qu-3 nSo i
estava nada boa para tempos.
, Salamalec, que sempre pro-
duziu acima do normal na raia
pesada é, logicamente, o maior
adversário do pensionista de
Geraldo Morgado, ainda mais
que no seu trabalho na volta
fechada mostrou ostentar íor-
ma Impecável de treino com
145" aos saltos. Arminlio e Cc-
ruá são as-possiveis surpresas
aqui.

PARELHA FORTE
Enase, Rainha Bela formam

uma parellm bastante forte no
páreo inicial desta tarde, e nn
pista de areia pesada devem
produzir muito mais que o
normal. Lime não tendo lu;-
morragias é forte competidora,
o mesmo acontecendo com Es-
latina que aprontou os 700 me-
tros em 45", correndo bastante
na pista pesada.
FALADISSIMO

Xântico aparece faladlssimo
na segunda carreira, e vai
montado pelo freio A. Ramos
que atualmente não anda brin-
eando em serviço Parece não
sentir qualquer rebate na pis-
ta anormal, daí sua chance ser
realmente muito grande aqui.
Kipos com o melhor trabalho
da carreira — 66" no quilo-
metro — é seu maior obstá-
culo, ficando como bons aza-
res Suez, Cadico e Seven to
Seven, que Francisco Abreu ex-
perimentou no clássico para
correr tudo quanto sabe hoje.
VARIAS CHANCES

Guardl, Styx, Klmlmo, Ar-
nagot e Motur são os nomes
de maior destaque na quarta
carreira do programa, sendo
que Guardl melhorou sua po-sição em vista da pista de areia
se apresentar bem pesada na
tarde de hoje. Kimimo que na
última era levado de barbada,
pode surpreender, principal-
mente se fôr corrido para uma
partida violenta no final como
gosta. Arnagot sempre em pro-
gressos, é o mplhcr azar da
competição

DISTANCIA

Nointot na distancia de ü 000
metros vai custar para scr tler-
rotado pois 6 cavalo especialis-
ta em tiros longos, e mostrou
estar em grande íorma com
seu apronto do 51" para os
800 metros, sobrando visível-
mente no final. Gambito, Mo-
gador e Adelmo são os seus
maiores rivais, com ligeira
vantagem para Gambito que,na pista pesada, sempre cor-
reu acima do esperado.
DIFÍCIL

Carreira bastante difícil a sé-
tlma do programa, onde a ía-
vorita Guirlanda terá em Liza
forte competidora, principal-mente depois que esta mostrou
no scu apronto de 45" para os ,700 metros que anda numa fa-
se do francos progressos. Eon-
nie BI é outra que corre mais
no barro e mim percurso feliz
pode perfeitamente surpreen-
dc-r às forças. Da.s outras, ía-
iam maravilhas de Séstria que
agora vai realmente correr tu-
do quanto sabe.
DE PORTILHO

A melhor montaria de José
Portllho hoje é Gorino, e não
deve realmente perder com êle.
Não existe pista para este ani-
mal e apenas Mambrum tem
condições para a,ssustá-lo aqui.
Dos outros, Mocani e Xirol po-dem assustar, caso haja qual-
quer fracasso des favoritos.
PROGRESSOS

Urutau vem sendo preparado
para uma grande atuação nes-
tes 1 600 metros, e vai ser ain-
da muito ajudado pela raia
anormal onde suas apresenta-
ções sempre íoram boas. Mas,
Sisal na direção de J. B. Pau-
lielo é forte competidor e ten-
do um percurso feliz na pri-meira parte do percurso pode
perfeitamente adiar para ou-
tra oportunidade a vitória do
conduzido de C. R. Carvalho.
El Glorious corre pouco no bar-
rc, e Quick Brown depende do
percurso para íazer ou náo
uma grande exibição na tarde
de hoje.

Ks CrS Dupla Crs
37 64 11 £8
57 116 12 34
53 106 13 67
57 29 14 35
57 3-1 22 103
36 698 23 83
57 115 24 45
54 156 33 246
57 410 34 91
57 142 44 131

Resultado dos concursos
Bolo de sete pontos: Sem vencedor,

«cumulando  NCr$ 5 .000,00
Betling Duplo: 126 vencedores. Rà-

,eio«  NCrS 27,51

Nossos
palpites
para hoje

1. Enase • Lune
Estatina

2. Xântico - Hipos
Suei

3. Tajar-Salamalec
Arminho

4. Guardi - Kimino
Motur

5. Fl.inna - La Fiesla
Fcntanella

6. Nointot - Gambito
Adslmo

7. Guirlanda - Séstria
Liza

8. Gorino • Mambrum
Micro

9. Urutáu . Sisal
Ouick Brown

A MAIOR DUVIDA

m
;l maior preocupução de Levi Ferreira é o estado da raia etn que Salamalec atuará hoje

ontarias oficiais, treinadores e
últimas "performances15 

para hoje
Animais Jóqueis Cl. Kg. Tratadores Cit. Performance Dlst. Pista Tempo

l.o PAREO - AS 13H20M - 1 400 METROS — RECOR DE: 84"I/3 — URCE - PRÊMIO: NCRÇ 1 100,00

1—l Lime, P, Meneses «58 | S. D'Amore 5.0 L. Peroba 1200 NP 76"" Santlllna. O. P. Silva • 53 Idem o.o Lutlne 1 200 AP 76"l/32-2 Enase, J. Machado .... • 5.5 : ,T. L. Pedrosa in, Peroba 1 300 \P 83"" Rainha Bela, P. Esteves • 55 I Idem u.o L. Peroba 1 300 AP 85"
3-3 Salomé, J. B. Paullelo " 57 \ ].,. Ferreira | 3,o L. Peroba | 1 300 \P 83"

4 Palr Girl, J. Brizola 2 56 | F. Costas ! l.o H. Princ. I : '00 AP 79"' 54—5 Estatina, O. Cardoso ... • 56 I A. p. si:va j 3 o Lutlne >' 1 2C0 AP 76"1 5Kappy Prlncess. L. Santos • 53 I H. a. Barbosa i l.o Pablenne | 1 2C0 ap 78"4 íCaucaslana, J. Reis .... • 51 A. Morales ! 4." P. Peroba 1 300 AP 85"
I

Planna, égua alazS filha do
Quebec e Siciüa. volta como a
força indiscutível do Grande
Prêmio Cosia Ferraz, progra-
macio para o quilômetro, em
pista de grama pesada, con-
tando ainda com o retorço de
Fontanella, também em boa
forma técnica, devendo Good
Girl permanecer ua cocheira,
aguardando melhor oportunl-
dade.

Flanna manteve sua lnven-
cibilidade no final da tempo-
rada passada, e na atual, rea-
pareceu impondo-.se a Prima
Donna e Velvetta, em i 200
metros, na pista de areia mui-
to pesada. Ernáni de Freitas
acredita na vitória de sua pu-
pila, égua atrevida e valente,
que costuma correr na frente,
para uma decisão mi reta de
chegada.

VELVETTA E EDIÇÃO

Velvetta melhorou conside-
rávelmente. e mesmo não sen-
do da força de Flanna. reúne
condições para influir no re-

Paulo confia
mas A mbiçã

O treinador Paulo Mor-
gado, enquanto assegurava
unia apresentação de pri-
meira de Arminlio, na Pro-
va Especial de hoje, man ti-
nha sua opinião em dúvida
com relação a Ambição, ex-
pllcanclo que sua pupila tem
o rendimento bastante di-
mimiído na areia pp.sada e
será preferível reserva-
Ja para uma oportunidade
mais propícia.

Sobre o quilômetro do
Grande Prêmio, o treinador
salientou que Flanna é fôr-
ça indiscutível, mas que Di-
vertida embora seja égua de
poucas possibilidades na
areia pesada, na grama en-
charcada s e m p r e correu
bem, tendo inclusive obtido
a vitória em um clássico em
pista igual, dai acreditar
muito em sua castanha.

stiltado da competição, tendo
mesmo agraciado 110 apronto
de sexta-feira, e Edição, quoseria a adversária lógica r.o
pareô, deverá ter o seu íorfalt
declarado, se persistir o mau
tempo.

La Flesta veio preparada dn
Sflo Paulo, onde nunca chegou
a entrar descolocada, e trouxe
mesmo três vitórias de expres-
são. É o primeiro produto do
Faina, por Kameran Khan o
Portoire (Priam), não dever,-
do estranhar o bridão de Ma-
nuel Silva, porque em São
Paulo atuava no freio do jó-
quei oficial do Haras Ipiran-
ga. Antônio Bolino.

Divertida, filha de Gua-y-
curti, pode .surpreender com
pule alta. embora não tenha
uma tarefa nada fácil, Susa é
muito ligeira, mas o tropel pa-rece forte para suas possibili-dades e Forma, entre as ou-
Iras competidoras, é uma das
mais visadas, podendo mesmo
chegar colocada ou até mesmo
surpreender as prováveis ía-
voritas.

2." PAREO — AS 131150 - 1 000 METROS — RECORDE: 56"4.'5 - ROVAL GAME - PRíiMIO: NCR? 2 0(10.00 TUDO BEM

1-1 Hararl, A. Santos 55 M. Sonsa I- Estreante Estreante" Hlppos, J. Silva. 55 M. Almeida j 5." Estlssac 1 000 GL 59"25
2—2 Suez, M. Silvo. 55 E. Caminha \ 6.0 Coarasul 1 000 ,\P 65"2/5" San Quentln, P. P. Pilho 53 ', Idem Estreante Estreante
3—3 Cadlpó, A. Alves 55 h. Ferreira Estreante Estreante

4 Secclon, I. Sousa 55 \y. a. Oliveira 6." Estlssoc 1 000 GL S!i'">65
4—6 Xântico, A.'Ramos 55 A. Araújo ü.° Coarasul 1 000 AP 05"2/3

ZYZ-22, B. Alves 55 \V. Alves Estreante Estreante
S. to Seven, D. Moreno 55 F. Abreu O.o sinaleiro 1 000 GP 62"1 3'

Ainda comentando acerca
de Divertida, afirmou Pau-
lo Morgado que tudo está ía-
vorável, inclusive raia e dis-
tância, e acredita que mesmo
sendo sua pupila derrotada
deve brigar pela vitória até
os últimos saltos. E não tem

ain Arminlio *
o fí incógnita
duvida que apresentará uma.
atuação honrosa.

TEMPERATURA AJUDA

Voltando a comentar
acerca de Arminlio, expli-
cou que além das grandesmelhoras do potro, o íavor
mais positivo para o triun-
ío reside na queda da tem-
peratura, pois seu pupilosempre suou pouco e, sò-
mente por isso é que náo
apresentou até agora todas
as qualidades na pista.

CRUZEIRO DO SUL

K, Paulo Morgado avisan-
do antes para ninguém fi-
car surpreendido, salientou
que Arminho vai ser Inseri-
to no Grande Prêmio Cru-
zeiro do Sul. e diante disso,
fèz questão cie inscrevê-lo
antes para que não viesse
a faltar aguerrimento na-
quela importante prova.

E esclareceu qtie seu pen-
.sionista sn encontra bem
estendido e vai correr mui-
to bem no percurso maior e
sua vitória em vez de ser
uma surpresa está perfeita-
mente enquadrada nos seus
cálculos.

3.o rAREO — AS UII20M - 2 100 METROS — RECOR DE:: 1!5"2, 5 — LOIIENGRIN — PRÊMIO: NCR? 1 600,011

1—1 Salamalec, P. Alves .
2—'! Tajar. ,1. Borja 

3 Prlnoeslta, M. Silva .
3—4 Imp. Ricardo, S. Silva

5 Cami., o. Cardoso ...
4—íi Ambição, J. Machado

" Arminho, J. Portilho

54 L. Ferreira
53 C. Morgado
51 M. Gl!
53 D. Caíoas

53 A. P. Silva
58 P. Morgado
50 Idem

1.° Rangpur
o.0 Gobtlln
!.° Ln Fraiiçalse
U.o Rangpur
5,° Blazou
•l.o Gobeiin
2.0 El Ciolon

POO AT7
MO GP

1 500 AP
1 600 AP

400 AP
000 GP

1 600 AP

!23"2'6
127"3/5
96"

104"
90"

127"3/3
104"4, 5

4.o PAREO — AS 1III50.M — I 800 METROS RECORDE: — OKAYAMA — PRÊMIO: NCR$ 1100,00
""" ! ""'" 1

1—1 Guardl, C. E. Carvalho 56 M. Cancjo [ 2.0 Fspadlm 1 400 AP 93"
2 Évano. J. Santos 56 I A. Correia I U.o Pleno 1000 AM 64"

2—3 Styx, A. Hocleclter 58 I W. G. Oliveira i 10." Ulster 1200 AI, 76"l/5
4 Klmlmo, M. Anclraclo .. 57 | IV. Andrade 3.° Espadlm 1 400 AP 93"

3—5 Arnagot, J. B. Paullelo 56 ' E. P. Coutlnho 5.0 Pleno 1 000 AM 64"
Cambroelra, J. Brizola 53 ,T. W. Viana 3.0 cantarola 1 300 AL 85"
Blgurrllho, L. Correia 55 | C. Morgado 4.0 Cheltan 1 300 AL 35"

4-3 Bahramdlso, S. M.Cruz 58 A. V. Neves U.o Levltlco 1 000 AP 63"3/5
9 Dlntcl, J. B. Paullelo .. 56 P. Simões u.° Espadlm 1 400 AP 93"

10 Motur, R. Carmo 54 J. C. Lima 5.° Espadlm 1 400 AP 93"

S.o PAREO — AS 13Ü25M — 1 00 METROS — RECORDE: 36"i/5 — ROYAL GAME — PRÊMIO: NCRÇ 5 000,00

1—1 Planna. J. Machado ... 59 j E. dc Freitas í l.o p. Donna 1 200 AP 75"2/S" Fontanella. F. Esteves 59 I Idcm ' I 1.0 p. Donna 1 400 AU f.u"" Good Girl, J. Machado 57 j Idem | 5.0 Alzon l CC0 AP 62"4'5
2—2 Divertida, J. Portllho ... ,59 . R. Morgado | 5.0 Flanna 1 200 AP 75"2/5

3 Susa, A. Ricardo 57 M. GU I 6.0 L. Godiva 1 300 AP 85"
•1 Old Flamc, J. Brizola .. 59 | R. Trlpodl U.o R. Davld 1 80O AP 117"4/5

3—5 Velvetta, F. P. Filho 57 [ J. Morgado I 3.° Flanna 1 200 AP 73"2/3
6 La Plesta, M. Silva 57 E. Coutlnho Estreante Estreante

4—7 Edição, J. Corroía 59 M. Sousa U.° Flanna 1200 AP 7õ"2 5
."Forma, J. Correia ' 59 L. Ferreira 2.° Starita 1300 AP 84"" Gatc/a, A. Santos 57 J. L. Pedrosa U.° Flanna 1 000 AP 60"4,'5
" Starlta. J. Borja 59 Idcm 4.0 Flanna 1'20() AP 73"2/5
" Dlamellta, A. Ramos ... 57 Idem 10.° G. Girl 1 000 AL 62"3/5
" Pralelra, J. Paullelo ... il L. Ferreira 3.° Forma 1 200 NL 75"l/5

Pronta Enfrega

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

I ÜM
Comércio Indústria e Importação

Rua Florèncio de Abreu, 464 — São Paul
S.P. Telefones: 33-1325, 33-9654, 34-8457.

o —

(P

6.0 PAREO — AS 1611 •
JíCRJ 1 920,00,00

! 000 METROS — RECORDE: 120"4/5 — NANDO E ATRAMO PRÊMIO:

1—1 Gambito, A. Santos ... 52 J. L. Pedrosa 3.0 Promethetl 1 600 GL 96"l/5
2 Nastro, A, Machado 52 E. P. Coutlnho | 8,o Iprometheu 1 600 GL 96"l/5

2—3 Nointot. J. Machado ... 36 M. Sousa I 5.° Prometheu 1 600 GL 96"l/5
4 EI Ciclon. J. Reis 52 F. Castas | 7.° Prometheu 1600 GL 96"l/5

3—5 Mogador, F. P. Pilho .. 56 G. Feljó j l.° G. Mogol 1 600 AP 103"4,'5
6 Lununle, J. SUva 52 E. Coutlnho U.° Prometheu 1600 GL 96"l/5

4—7 Adelmo, O. P. Silva 58 J. Araújo 10.° Prometheu 1 «00 GL 96"l/5
8 Copag, A. Ramos 52 S. Morales | 4.° Prometheu 1 600 GL 96"l/5

l.o PAREO — AS 161I33M — 1 300 METROS — RECORDE: OKAYAMA — PRÊMIO: NCR$ 1600,00 (BETTING)

1—1 Guirlanda. M. Andrade . 56 C. Morgado 3.0 TulinlíR 1 400 GM 85"4/5
2 Tua. C. R. Carvalho .. 36 M. Concjo U.° O. Nelde 1200 AL 75"l/5

2—3 Bonnle-Bi, A.M. Caminha 56 J. J. Tavares 3.° Atilada | 1 
'400 GL 87"4/5

4 Farlady, A. Ramos  56 I. Pinheiro fio Estância \ 1 000 AP 65"l/3
3—5 Séstria, L. Santos  55. J. E. Sousa 2.o Tullulm \ 1400 GM 85"4/3

Maliaranl, J. Ramos ... 5(5 IN. Pires 6.° Tulluha I 1400 GM 83"4.'õ
Cara Mia, F. P. Pilho .. 55 ! G. Feljó 8.° Ttillnha 1 4TKI GM 85"4/5

4-8Lí?a, S. Silva  53 ' R. Morgado | 8.° Quassa ' l oco AP 64"
9 Querubina, J. Ramos .. 56 O. Pinto j ll.o Estância i 000 AP 65"l/3

lOílopa, M. Henrique  10 56 J. Lourenço Pilho | 8.° Atilada 1400 GL 87"4/5

S.o PAREO — AS 171I10M — 1 300 METROS — RECORDE: 71" — OKAYAMA — PRÊRIO: NCR? 1 600,00 — |

(BETTING)' I I

1—1 Micro. J. Santana 56 J. C. Silva 3.0 Royal Foi 1 OCO AP 64"4'5
Chepl.i. C. R. Carvalho 56 ! J. F. Vale 7.o Royal Fox 1 000 AP 64"4'5
Xirol; R. Carmo 55 O. J. M. Dias 5.° Luluca 1400 GL 86"l/â

2—4 Mambrum, J. Brizola 50 ' F. Costas 2.o Luluea 1 400 GL 86"1'5
5 Mitliiparte, J. Rcts 56 E. Caminha 5.° Royal Fox 1 000 AP 64"4/5
G Gigo, O. Cardoso 56 J. Attianesl 7.° Plohurl 1 200 AL 73"2/5

3—7 Mocani, F. Meneses .... 56 S. D'Amore 2.° Arlsco 1 OOO AL 62"" Violento, A. Ramos ... 56 I Idem 7.o Arisco 1 000 AL 62"
8 W. Hunter, J. B. Pauliclo 56 ! A. Vieira 3.0 Luluea 1400 GL 80"l-'3

?—9 Gorino. J. Portllho .... 56 A. Araújo 4.o Royal Pox 1000 AP 64"4/5
10 Maxlm's, R. A. Pinto ... 50 C. Comez U.o Guropé 1 600 AP 104"5/3
11 Cantagalo. J. Terres ... 56 O. Pinto Estreante Estreante
12 BatovI, R. Penldo 56 J. C. Llma 6.0 Lenalo 1200 AM 76"4/3

9.» PAREO — AS 17II15M
— (I1ETTING)

1600 METROS — RECOR DE^ 92"2, 5 — FARINELLI — PRÊMIO: NCR$ 1100,00

I—1 Urutau. C. R. Carvalho .
Barqulto, J. Borja ....
Chaleco. P. F?rnande3 .

2—1 Sisal. J. B. Paullelo ..
Estádio. C. A. Sousa ...
Palcooet, J. Oliveira ..

3—7 El Glorious, J. Reis ...
Levltlco, R. Penldo ....
Emenda. A. Ramos ...

4-10 Qulck Brown. J. Tlnoco .
1! R. de Montai, M. Henr.
12 Mangütout. NSo corr»

57
53

59
53

54

56
56

F. Vale
Morgado
Benitcí
Goiv._.:

S. Silva
Abreu
Mu rnl es
Cardoso
Araújo
L. Ferreira
Ribeiro
Botiea

2,o Quazln
¦4.0 Espadlm
2.0 Flío
5.o Quazln
6.° Espadlm
5.0 Fui! Co-
2,o Quazln
l.o Cheltan
l.o oitenta
4° Quazln

l.° Cambroelra
Nào corr»

1 Í.00
1 400
I CA
1 500
1 400
1 400
1 300
1 OCO
1 400
1 300
1 600
7\Ao

AM
AP
NP
AM
AP
AL
AM
AP
AM
AM
AP

COTTfl

79'
93'

.105"
97'
93'
92'
97'
63'
92'
97'

107'

••1 5

4/3
•i/5

•1/6
'4/3
'3/5
'3 5
'4/J
'1/5

RODADA I/^V

A Bicicletas >«F^

| ENTRADA
a preço de fábrica ccftl

em 10 V JUROS
PAGAMENTOS Jk

MAGAZIN RIVERA

J. ISNARD S.A
Rua Buenos Aires, 113

Rua cio Catete, 235

BiG CENTRO DE BICICLETAS
Rua Santana, 165 (P

Telefone para /Z"íofd
e faca a sua assinatura do

^ÇMli^^

JORNAL DO BRASIL
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Cruzeiro
ganhou o

ISO LUGAR CERTO
f_t_W_M

IiBQHÍ
Cali

-J8H8*
sia

Belo Horizonte (Sucursal) —
Com rtois gols tio Tostão e um
dc Zé Carlos, o Cruzeiro ven-
ceu ontem íi noite o Desporü-
vo Galizia por 3 a 1, numa
boa apresentação cuja arreca-
dação chegou a NCr$ 22.000.00
(vinte e dois milhões de cru-
zeiros antigos). Rafa marcou o
gol dos venezuelanos.

As equipes jogaram assim:
Cruzeiro: Raul, Pedro Paulo,
Gelton, Procópio e Neco; Piaz-
ia e Dirceu Lopes; Natal,
Evaldo. Tostão, depois Zé Car-
los e Hilton. Desportivo Gali-
zia: Perez, David, Amarllla,
Fred c diacho; Diaz, Silvio,
Torres, Celso, Paulo Fernandez
o Rafa.

JOGA AMANHA

O Cruzeiro, que jogou onlem
com o Galizia, volta a eníren-
tar o Itália — vice-campeão
venezuelano — amanhã, ãs 21
horas*no Estádio Minas Ge-
rais, terminando a série de jo-
gos contra o quadro da Vene-
zuela na Taça Libertadores da
Amárica, com árbitro a ser
sorteado minutos antes do en-
contro entre os três chilenos
indicados pela federação sul-
americana de íutebol.

O técnico Aírton Moreira
dirise que o Cruzeiro só muda
os jogadores que se contundi-
rem "pois o preparo físico dos
cruzelrenses é muito bom" en-
quanto o técnico do Itália, Or-
lando Fantonl, que tem nove
brasileiros em seu time, não
vai poder contar com os ata-
cantes titulares Alves e Nite,
que não viajaram por estarem
contundidos.
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Ântoninho, gordo como Lula, leva sobre o seu antecessor a vantagem de contar com o apoio dos jogadores

Davi e Sadi são dúvidas
do Internacional para
enfrentar o Ferroviário

Curitiba (do Correspondente) — Davi e Sadi são as
duas únicas dúvidas do Internacional para ío jogo de hoje
à tarde contra o Ferroviário, pelo Torneio Roberto Gomes
Pedrosa, enquanto a equipe do campeão paranaense, que
tentará a primeira vitória, não tem problemas para a es-
calação.

Os times prováveis são os seguintes: Ferroviário —
Paulista, Brando, Kavalis, Pinheiro e Celso; Renatinho e
Juarez; Pedro Alves, Paulo Vecchio, Jaime e Humberto.
Internacional — Guaporé, Lauricio, Scala, Luis Carlos e
Sadi (Jorge Andrade); Lambari e Élton; Carlitos, Carli-
nhos, Joaquim e Davi (Dorinho).

Renganeschi acha
que não lhe cabe
mérito na vitória

PERIGO MAIOR
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SEM GAINETE

O Internacional chegou
quinta-feira a Curitiba, às
14hl5m, mas o técnico Sérgio
Torres já sabia que não pode-
ria contar com o goleiro Gai-
nete, pois êle sofreu forte lu-
xação na clavicula no lance
do primeiro gol do Santos, no
jogo de quarta-feira à noite.

A respeito da derrota contra
o Santos, o treinador disse que"náo a estranhei, pois o San-
tos é um grande time e ainda
teve Pele em noite de graça".— Nossa equipe é ainda inex-
periente — acrescentou — e
basta dizer que há quatro anos
saímos do Rio Grande do Sul
antes de jogarmos em Belo
Horizonte. No entanto, o In-
ternacional joga íutebol nu
bola e deixa os outros jogarem,
A torcida paranaense vai gos-
tar do time.

ABANDONO

Tanto o treinador do Inter-
nacional como o Sr. Vítor Mu-
rari, Diretor de Futebol do
clube gaúcho, fizeram severas
críticas ao abandono ao qual
íoram relegados durante os
dias que a delegação permane-
ceu em São Paulo, tendo o
primeiro afirmado que "só no
último dia apareceu no hotel
um representante da Portuguê-
sa para perguntar se estava
tudo bem".

Ambos criticaram igualmen-
te o critério de distribuição de
rendas do Torneio Roberto
Gomes Pedrosa, achando que"para o ano podemos serrar
de cima, pois Minas, Rio
Grande do Sul e Paraná estão
provando que têm condições
financeiras para participarem

do torneio em pé de iguaida-
de".

FERROVIÁRIO APOIA

Também os dirigentes cio
Ferroviário pretendem sugerir
alteração no sistema da divi-
são de rendas e para isso já
estão trabalhando junto aos di-
rigentes dos demais clubes
participantes do Campeonato
Roberto Gomes Pedrosa.

Na ppinião dos dirigentes pa-
ranaenses, as despesas de
transporte e estada das dele-
gações que se locomovem devem
ser incluídas no boráeraux do
jogo, dividindo-se o liquido em
partes iguais. Acham justa, no
entanto, a manutenção da ta-
xa mínima de NCr$ 5 000,00
(cinco milhões de cruzeiros ve-
lhos) aos clubes visitantes, que
precisam de garantia.

ANIMOSIDADE

Entre os juizes indicados pelo
Ferroviário, o Internacional es-
colheu o gaúcho Agomar Mar-
tines para apitar o jogo de hoje,
A Federação Paranaense esca-
lou as árbitros José de Vittis
e Silva e Orlando Süval para
bandeirinhas, contrariando os
dirigentes do Ferroviário e am-
pilando ainda mais a entidade e
animosidade entre a entidade e
o clube.

O.s preços dos ingressos para
o jogo de hoje são os seguin-
tes: cadeiras numeradas NCrS
10,00 (dez mil cruzeiros velhos);
populares: cadeiras numeradas
NCrS 3,00 (três mil cruzeiros
velhos); meia-entrada (estu-
dantes, militares, sócios e dn-
mas. — NCr$ 2,00 (dois mil
cruzeiros velhos).

Federação Carioca de Vela
promove hoje em Niterói a
sua primeira regata do ano

Sob os auspícios da Federação Carioca de Vela, será
disputada hoje, no Saco de Sâo Francisco, a primeira rega-
ta interclubes do ano, cabendo ao Iate Clube de Icarai a
responsabilidade da organização da prova, em águas fron-
teiras à sua sede.

Cerca de 100 iates de várias categorias tomaram parte
na prova do- ano passado, acreditando os patrocinadores
da competição que o mesmo possa ocorrer éste ano, caso
as condições do tempo melhorem hoje.

IMPORTÂNCIA
Preparando anualmente um

extenso programa de regatas
dentro da baía, a Federação
Carioca dè Vela tem nas pro-
vas chamadas interclubes aa
.suas principais competições ve-
leiras. desenvolvendo as mes-
mas em trabalho conjunto da
entidade e dos clubes de ia-
tismo.

Caberá ao Iate Clube Icarai
o patrocínio da prova de aber-
tura da série de interclubes.
estando a competição progra-
mada em raia dentro do Saco

de São Francisco e com inseri-
ções abertas a todos os tipos
de veleiras.

A competição do ano passa-
do levou á mesma raia cerca
de uma centena de embarca-
ções, número que poderá ser
atingido e mesmo ultrapassa-
rio caío as condições cio tem-
po melhorem sensivelmente
hoje.

A regata terá início por vol-
ta das 13 horas e seu controle
técnico estará a cargo de co-
missões indicadas pelo ICI e
pela FCV.

Renganeschi, modesto, fa-
zendo questão de não falar
em sistemas táticos e evi-
tando qualquer declaração
que lhe atribuísse algum
mérito na vitória, disse que
o êxito do Flamengo contra
o Cruzeiro foi devido à boa
forma e ao melhor entendi-
mento entre os jogadores
dentro do cam p o, pois
atuam juntos há várias
partidas. "Hoje é necessário
muito mais união para ven-
cermos."

Comparando as equipes do
Cruzeiro, último adversário
do Flamengo, e do Santos,
adversário de hoje, Renga-
neschi afirmou que a .do
Santos é mais perigosa, por
possuir jogadores de grande
poder de improvisação como
Pele, Toninho e outros, en-
quanto o Cruzeiro adota em
todas a.s partidas o mesmo
sistema técnico..

PROBLEMA DE ARMAR

Embora seja um dos prin-
cípios elementares do es-
porte de que futebol é con-
junto, Renganeschi conta o
seu trabalho em armar a
equipe do Flamengo. O ti-
me de hoje só tem de igual
ao do ano passado a defesa.

O meio-campo e o ataque,
por circunstâncias de con-
tusões ou por outros moti-
vos, mudaram todos. Isso
numa equipe é importantís-
.simo: falta o entendimento
e, em conseqüência, o íute-
boi.

Üm técnico, segundo Ren-
ganeschi, trabalha com os
jogadores que possui, isto é,
deve explorar as qualidades
dos seus jogadores e náo
criar sistemas que não se
adaptariam ao seu quadro.
Desde que chegou ao Fia-
mengo, é exatamente isto
que êle tem procurado fazer.
Âs vezes, as coisas não an-
dam bem e, de acordo com
seu método de trabalho, não
se deve criticar, de público,
os jogadores.É por isso que, quando
se vence, todo mérito per-
tence ao time, que lutou,
brigou e marcou os gols.

DEFESA GANHOU JOGO

Perdendo Nelsinho, Car-
los Alberto, Silva, Almir e,
por último, Carlinhos c Zè-
zinho, Renganeschi vem se
defrontando desde o começo
do ano com o problema da
formação do quadro. Só não
teve trabalho com a defesa
— Murilo ou Leon, Ditão,
Jaime e Paulo Henrique —
que é a mesma do ano pas-
sado. Por esta razão, é que
Renganeschi disse que íot
ela que ganhou o jogo con-
tra a Portuguesa, em Sâo
Paulo. Teve conjunto e se-
renidade para garantir o
escore de 2 a 1.

Nas partidas contra o
Internacional e contra o
Cruzeiro já se viu um qua-
dro mais coeso. O meio cam-
po com Jarbas. Américo e
Paulo Choco teve uma atua-
ção de destaque e os ho-

mens da frente jogaram
mais à vontade. Foi uma
demonstração apenas de
que o entendimento come-
ça a chegar. Nada mais —
explicou o técnico do Fia-
mengo.

BOA FORMA AJUDA

Há jogadores no Flamen-
go que precisam treinar
mais um pouco para melho-
rar seu estado físico. As
partidas amistosas e as via-
gens constantes impediram
que o preparador físico Ei-
tcl Seixas executasse bem o
seu plano de trabalho. En-
tretanto, confessa Renga-
neschi que há outros em cx-
celente estado.

— O que Paulo Choco,
Jarbas, Rodrigues e os ele-
mentos da defesa correram
contra o Cruzeiro fei im-
pressionai! te. Especialmen-
te, Jarbas e Paulo Choco,
que tiveram as missões mais
ingratas, mostraram que
estão muito bem. Diante de
um progresso crescente, co-
mo vem apresentando a
equipe, tenho esperanças de
que o Flamengo melhore
a cada jogo do Torneio Ro-
berto Gomes Pedrosa —
afirmou Renganeschi.
SANTOS PERIGOSO

O técnico do Flamengo,
embora considerando que o
adversário mais difícil é
sempre o próximo, analisou
o Santos como uma equipe
mais perigosa do que o Cru-
zeiro, porque tem jogadores
de categoria individual su-
perior à dos mineiros. É
muito difícil, segundo Ren-
ganeschi, estudar-se um sis-
tema para eliminar Pele, que
tem uma improvisação fe-
nomenal. Num simples cor-
te ou drible, êle pode jogar
por terra todo um sistema
armado por um técnico,
após horas de meditação.

Renganeschi acha que o
Cruzeiro tem um só estilo,
faz todas as suas jogadas
através dos mesmos ho-
mens, pelo melo de campo,
c que isso facilita a marca-
ção do time adversário. É,
sem dúvida, uma equipe cer-
tinha, com excelente con-
junto e grande entusiasmo
dos seus jogadores jovens.
O Santos, porém, atua num
sistema bem conhecido, ex-
piorando as virtudes indivi-
duais de um Pele, Toninho,
Lima e outros.

— O Flamengo hoje pre-
cisa ter muito cuidado. Já-
pedi isto aos jogadores.

REFORÇOS QUE- VOLTAM

Dentro de uma semana,
Carlinhos voltará ao quadro,
recuperado da entorse que
sofreu, e Almir, uns dias de-
pois, também já terá con-
dições de jogo em virtude
rie ter terminado sua sus-
pensão pelo Tribunal de
Justiça da Federação Cario-
ca. Renganeschi vê com
alegria a volta destes Joga-
dores, que sempre tiveram
destaque na equipe.
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Renganeschi acha o Santos mais dijicil que o Cruzeiro

Dúvida do Coríntians está
no ataque onde Zezé pode
escalar Flávio ou Sílvio

São Paulo (Sucursal) — Flávio ou Sílvio, no
centro do ataque, é a única dúvida de Zezé Morei-
ra, que hoje à noite, dirigirá o Coríntians pela pri-
meira vez diante de clubes cariocas, enfrentando o
Fluminense no Pacaembu. Marcial, que sofreu um
entorse no tornozelo no último treino, já está recu-
perado, e tem sua escalação garantida.

Os jogadores estão concentrados desde anteon-
tem à noite, nas dependências do Parque São Jorge
e somente momentos antes da partida Zezé decidirá
qual o elemento a ocupar a posição do centro-
avante.
ELEIÇÃO NO PARQUE

Vinte e oito mil sócios
maiores de 18 anos elegerão
hoje os 490 conselheiros que
deverão escolher o Presidén-
te, a quem caberá dirigir o
Coríntians por mais dois
anos. Além de Yadi Helu,
presidente há seis anos,
disputam o cargo os Srs. Vi-
cente Mateus, pela oposi-
rão, e Edson de Castro, pe-
la ala renovadora.

A eleição, que terá lugar
no Parque São Jorge, das 8
da manhã às 17 horas, mo-
tivou o retardamento da
partida de hoje por 5 ho-
ras, sendo considerada da

maior importância, por en-
volver o clube de maior tor-
cida da cidade. No més pas-
sado, o Conselho Delibera-
tivo aprovou a alteração nos
estatutos, permitindo a re-
eleição de Vadi Helu.

Nos últimos dias, a opo-
sição tem promovido pas-
seatets com bandas de mú-
sica c cartazes pelo centro
cia Cidade, tentando conse-
guir adeptos para a sua
causa, ao prometer a con-
quista do titulo paulista
deste ano, que o Coríntians
não consegue há 13 anos.
Contudo, a vitoria do atual
presidente é tida como cer-
ta.

ade pada amis
reviver o Santos ¦

S. Paiilo, Sucursal

Para substituir Lula — homem
que criara raízes em Vila Belmiro, mas
já não afinava com seus velhos coman-
dados — o Santos decidiu escolher um
técnico de temperamento, hábitos e
métodos de trabalho diferentes. As-
sim, seus dirigentes estudaram muitos
nomes, percorreram uma longa lista de.
treinadores disponíveis, no Brasil e no ,
exterior, e acabaram concordando corn
os jogadores, para os quais o homem
ideal estava bem perto, ali mesmo, em
Vila Belmiro. até então trabalhando co-
mo auxiliar de Lula. Foi então que An-
toninho assumiu a direção da equipe,
segundo êle para realizar com humil-
dade e paciência um longo trabalho de
reconstrução. E os jogadores crêem nos
resultados, reconhecendo em Antoni-
nho, além de um técnico competente,
um amigo tranqüilo que devolverá ao
Santos o ambiente de harmonia de
tempos atrás.

ÂNTONINHO ANALISA
Analisando o jogo de ho-

je, Ântoninho diz não ter
nenhum esquema especial
para enfrentar a tática cie
Renganeschi, que coloca
apenas dois homens para
jogar na frente. E explica:

Para nós, esta será
mais uma partida e, embo-
ra respeitando o valor do
Flamengo, acho desnecessá-
rio fazer um estudo anteci-
pado do sistema de jogo do
adversário, que pode mudar
de semana para s e m a n a.
Contudo, o Santos está pre-
parado para atuar da ma-
neira que o time contrário
desejar.

O treinador santista é de
opinião que o time vem me-
lhorando gr a d ativamente,
jogando o suficiente para
garantir a vitória de ama-
nhã:

Contra o Internado-
nal, a entrada cie Bugleux
e Clodoaldo contribuiu pa-
ra a goleada, embora deva
reconhecer que, àquela ai-
tura, a partida estava pra-
ticamente ganha. Tirei
Mengálvio e Lima de campo
a fim de poupá-los. princi-
palmente Lima, que parti-
cipou, inclusive, da última
excursão.
FALTA DE ZITO

Ântoninho reconhece em
Zito uma peça importante
para a equipe.

Se não o escalei ainda
nos três jogos que fizemos
pelo Torneio Roberto Gomes
Pedrosa, é por ser éle um
elemento'que corre demais
em campo, necessitando, por
isso, de um certo periodo de
descanso.

Na próxima quarta-feira,
contra o Botafogo, preten-
do colocá-lo em ação du-
rante os 90 minutos.

Para o meio de campo,
além de Lima, Mengálvio e
Zito, Ântoninho conta com
Bougleux e Clodoaldo. am-
bos com possibilidade de
ser aproveitados em qual-
quo» emergência. Dos de-
mais novatos. Copeu é o que
goza de maior prestigio jun-
to ao técnico, que elogiou
bastante seu desempenho
diante do Internacional.
HORA DE MUDAR

 Nesses dois meses e
meio na direção do Santos,
minha preocupação tem si-
do a de dar maior veloci-
dade ao time, no sentido de
torná-lo mais agressivo.
•Ultimamente, o Santos preo-
cupava-se em demasia com
a defesa, ao mesmo tempo
que o ataque perdia sua ca-
pacidade de fazer gols. Se a
nova orientação não surtiu,
até o momento, o efeito de-
sejado, a culpa não é total-
mente da equipe.

E acrescentou:
Em Porto Alegre, o

Grêmio utilizou sete ho-
mens na defesa, impedindo
com isso a movimentação
do nosso ataque. Se não
fosse esse fator, poderia-

, mos ter feito mais gols.
Dado a suas caracteristi-

cas de time acostumado a se
apresentei diante de públi-
eo numeroso, os jogadores
do Santos náo comentam a
perspectiva de ter o Fia-
mengo a seu favor a maior
torcida do Brasil. Em Vila
Belmiro, a maior preocupa-
cão é- íazer uma exibição,
de acordo com o prestigio
do clube, que não se exibe
no Maracanã há quase um
ano.

Por não ter muitos torce-
dores na Capital, a renda dos
jogos do Santos, no Pacaem-
bu, contra clubes de outros
Estados, são relativamente
pequenas, se comparadas
com as arrecadações con-
seguidas em Minas e no Rio
Grande do Sul. Em vista
disso, os dirigentes santistas
preferem jogar fora de São
Paulo, onde os resultados íi-
nanceiros são bem maiores.
MAZZEI MELHORA

Com a alteração introdu-
zida no calendário do Cam-
peonato Paulista — que, a
partir deste ano, terá jogos
somente nos fins de sema-
na. a fim de aumentar as
arrecadações no interior —

Mazzei também modificou o
seu sistema de treinamento
físico no Santos.

Nos anos anteriores,
éramos obrigados a fazer
três jogos por semana, ai-
guns deles em cidades loca-
lizadas a mais cie 500 qui- '
lômetros da Capital, oca-
sionando, além do cansaço
natural, gastos superiores
ao dinheiro alcançado com
a arrecadação. E o tempo de
que dispúnhamos para man-
ter o estado físico dos atle- '
tas era dispendido corn via-
gens longas e treinos ape-
nas leves. Com essas inter-
rupções, o time só atingia a
sua condição física ideal em
meados de outubro, quando
se iniciava o segundo tur-
no do Campeonato Paulis-
ta.

De agora em diante —
prossegue o preparador íi-
sico do Santos — poderemos
nos dedicar a um trabalho
mais intenso, exigindo mais '
dos jogadores, pois teremos
a semana Inteira à nossa
disposição. Desta maneira,
alcançaremos a melhor for-
ma física em agosto, por-
tanto com dois meses ds
antecipação.

Porém, a maior satisfação
de Mazzei é ver a equipe
bem melhor, fisicamente, se
comparada ao começo do
ano passado. .
HERANÇA DE LULA

Quando Ântoninho rece-
beu. das mãos de Lula, o
cargo de treinador do qua-
dro titular, o Santos apre-
sentava sinais evidentes de
declínio técnico, ao mesmo
tempo que se sucediam os
desentendimentos entre os
próprios jogadores, ocasio-
nados por intrigas fomen-
tadas pelo ex-técnico.

Ao perceber sua quecia'
Iminente!, Lula divulgou à
imprensa um plano de re-
modelação do time, inciuin-
do sua designação para su-
pervisor. Ântoninho, na
ocasião técnico-auxiliar, se-
ria promovido a técnico cie
campo e inúmeros jogado-
res. como Mengálvio. Ge-
raldino, Haroldo, Gilmar,
Abel e Coutinho — entre
outros —, teriam seus pas-
ses negociados.

Com o término das feria'?
regulamentares, os jogado-
res, ao voltarem às ativida-
des normais, encontraram
Ântoninho no lugar de Lu-
la, que íora afastado cias
funções por decisão da Di-
retoria.

Enquanto Lula aind:i se
dizia dono efetivo do posto
— embora sem aparecer em
Vila Belmiro — o Santos,
no dia 15 de janeiro, inl-
ciava sua excursão às Amé-
ricas levando Ântoninho
como responsável pelo time.

Agora, já não se fala em
Lula, a harmonia reinsta-
lou-se no Santos, Mengàl-
vio voltou ao time, o_üí até
esqueceu as derrotas na
Taça Brasil e o fracasso no
Campeonato Paulista.
GORDURA IGUAL

Ex-mela-direita titular cio
Santos, Ântoninho Fernan- *
des conseguiu, aos 42 anos
de idade, um posto que Já
foi seu em 1934, e que lhe
deu dois títulos pelo Ai te-
tico mineiro. Como auxiliar-
técnico do Santos, era tido
pelos jogadores como um /
homem leal. que queria,
acima dc tudo, ver o time
crescer cada Vez mais para
descontar o período em que
não passava de um clube
de Interior, do que sle pró-
prio fora testemunha.

Sua maneira simples e cs-
pontânea de conversar é
motivo para comentários
até dos jornalistas que tra-
balham em Vila 3e'.miro,
onde o ambiente não è ma.s
de segredos e conversas is ¦
escondidas. Dá o mesmo
tratamento para todos que
o procuram, c suas decisões
sáo acatadas com o maiur
respeito.

Os torcedores do clube
que o conhecem há muitos
anos, ao compará-lo com
Lula, analisam as diíeren-
ças: de igual, eles só tem
mesmo os 100 quilos dc peso.
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Vasco reagiu e empatou por 3 a 3 no final
O Vasco conseguiu em

apenas cinco minutos o quevinha tentando e merecen-
do desde o início, empatan-
do ontem ã tarde com a
Portuguesa de Desportos por
3 a '3, no Maracanã, graças
ao espirito de luta de seus
jogadores, que apesar de
sempre interiorizados no es-
core e prejudicados pelo
juiz não pararam de correr.

A Portuguesa abriu o es-
core aos 30m, por Augusto,
de pênalti, o Vasco empa-
tou aos 35m, por Nei, a Por-

. tuguesa desempatou ainda
no primeiro tempo, por Au-
gusto, outía vez de pênalti
aos 44 e meio. Marinho au-
mentou para, três, aos 4ni
do segundo tempo, Salomão
descontou aos 39m e Oldair
empatou aos 43, de pênalti,
O juiz íoi Anacleto Pietro-
bon e a renda NCr? 10 085,00
110 milhões e 85 cruzeiros
antigos).

VASCO DOMINA
Os dois times formaram

assim: Vasco -_- Franz, Jor-
ge Luís, Brito, Fontana e
Oldair; Salomão e Danilo
Meneses; Nado (Zèzinho),
Bianchinl (Adilson), liei e
Morais. Portuguesa — Fé-
lix, Zé Maria, Jorge, Ulisses '
e Augusto; Marinho e Pais;
Ratinho (Iíené), Leivinha.
Ivair e Rodrigues (Valdir).

O Vasco começou bem
melhor, principalmente por-
que seu esquema tático es-
tava baseado em Um 4-3-3,
embora Nado embolasse na
hora de atacar, fechando
sempre para o meio. Saio-
mão jogava muito bem, re-
vezando o vaivém com
Danilo Meneses, enquanto
que na frente Nei movimen-
tava todo o ataque com suas
deslocações.

. A Portuguesa tinha a de-
íesa bem plantada, princi-
palmento porque Bianchinl
fugia das jogadas de chõqi.e
c das tabelas com Nei. No
ataque Ivair levava algum
perigo, melhorando quando
Pais ou Marinho desciam
para ajudar.

Aos 30m, Pais entrou fã-
cil na área, bateu dois, e
quando la chutar foi derru-
bado por Jorge Luis. O juiz
marcou o pênalti e Augus-
to converteu. Esse gol ao
invés de desanimar o Vasco
levou seus jogadores mais
para o ataque, e aos 34m
Nei sofreu pênalti, chutou,
Ulisses salvou com a mão e
o juiz não marcou.

Houve um comer que Fé-
lix defendeu para nôvo cór-
ner e na batida dêste Nei

saltou mais alto que todo
mundo e testou para empa-
tar. Quando parecia que o
primeiro tempo ia terminar
em 1 a 1, Leivinha pene-
trou livre, sofreu calço de
Jorge Luís cm nôvo penal-
ti. que Augusto converteu
novamente.
VASCO MELHORA

O Vasco voltou disposto a
empatar no segundo tem-
po, mas logo aos 4 minutos
Marinho entrou em uma
bola cruzada, deu um to-
que e encobriu Franz, mar-
cando o terceiro gol.

Ao contrário do espera-
do, *o time do Vasco come-
çou a correr mais, levado
por Nei e Salomão, enquan-
to que a Portuguesa se re-
traiu. Em dois minutos, aos
14 e aos 16, Zizinho fêz duas
mudanças' que melhoraram
o Vasco em 50%, fazendo
entrar Adilson no lugar de
Bianchini e Zèzinho no de
Nado.

Com Adilson no ataque, a
Portuguesa se perdeu, uma
vez que o Vasco tinha dois
homens perigosíssimos den-
tro de sua área. Aos 26m,
Nei sofreu um pênalti es-
candaloso que o juiz não
deu. A Portuguesa, reíor-
cando sua defesa, fez en-
.rar dois extremas defensi-
vos, Renê na direita e Vai-
dir na esquerda.

Aos 3í)m, Salomão rece-
beu na entrada da área, no
meio de um bolo c chutou;
a bola desviou em Jorge pa-
ra entrar e fazer 3 a 2. O
Vasco cresceu ainda mais,
deixando apenas Fontana
— que fêz excelente parti-
da •— para garantir, e bus-
cou o empate, o que conse-
guiu aos 43m, quando Félix
agarrou as pernas de Saio-
mão. Oldair bateu o pênalti,
deslocou o goleiro e empa-
tou.
ALEGRIA

O ambiente no vestiário
do Vasco era de vitória,
tendo o Sr. Armando Mar-
ciai informado que vai ofi-
ciar aos, times cariocas pa-
ra que não aceitem mais o
Sr. Anacleto Pietrobom pa-
ra juiz.

No vestiário da Portuguê-
sa a novidade era que o
Bangu vai enviar um emis-
sário a São Paulo, na pró-
xima semana, com um che-
que visado de NCr$ 
300 000,00 (300 milhões de
cruzeiros antigos, para con-
tratar Ivair).

DESCANSO OBRIGATÓRIO
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Com o adiamento da partida, oi jogadores do Botajogo joram obrigados a jkar mais wn dia presos no hotel

Botafogo e, São Paulo jogam
de manhã fugindo da chuva
que acham provável à tarde

São Paulo (Sucursal) — Em virtude das forteschuvas que caíram por toda a tarde de ontem, nes-ta Capital, e que deixaram o campo do Pacaembuimpraticável, o árbitro Aírton Vieira de Morais re-solveu suspender a partida entre Botafogo e SãoPaulo, que foi marcada para »se efetuar às 10 horasde hoje, no mesmo local.
Inicialmente os dirigentes dos dois clubes pre-tendiam que o jogo fosse disputado à tarde, con-tudo, ao verificarem que pela manhã as possibili-dades de chover são menores, optaram por esta so-lução. O pequeno público que compareceu ao está-dio — cerca de mil pessoas — recebeu um compro-vante para o seu ingresso hoje.

Sérgio pedirá dispensa da
seleção de basquete para
não perder aulas na ÈNEFD

O jogador Sérgio declarou que solicitará dispensa doselecionado brasileiro de basquetebol para o CampeonatoMundial, porque a sua condição de aluno da Escola Na-cional de Educação Fisica o impede de se afastar do Riodurante o período de treinamento, previsto para a Cidade
paulista de Sao Caetano do Sul, a partir do dia 5 de abrilSérgio acrescentou que, em dezembro último, havia co-locado o Vice-Presidente Técnico da CBB, Sr. José SimõesHenriques, a par de sua situação na Escola, onde, no anoem curso, deverá responder por 15 matérias, sendo duasde dependências, conseqüentes dc outras ocasiões em auenecessitou servir à seleção brasileira.

ADIAMENTO

Desde as 14 horas, uma chu-
va intensa caiu sobre a cida-
de, prolongando-se por toda a
tarde. Ambas as equipes já se
preparavam para entrar em
campo, quando o Sr. Airton Vi-
elra de Morais, reunido nos
vestiários do Pacaembu, com o
Presidente ,Nei Cidade Palmei-
ro e o Vice-Presidente do São
Paulo, Sr. Manuel Raimundo
Pais de Almeida, decidiu pelanão realização da paritda.Por êste motivo, ¦ a delegação
do Botafogo, que havia pro-
gramado seu regresso para as
I4h45m de ontem, só voltará,
ao Bio depois do almoço. Na
próxima quarta-feira, o Bota-
fogo jogará com o Santos, no
Pacaembu, devendo viajar no-
vãmente para São Paulo na
véspera.

O técnico Admildo Chirol
não quis comentar a decisão
do juiz Aírton Vieira de Mo-

rais, afirmando contudo querealmente o estado do campo
não apresentava condições de
jogo. A respeito da possibili-dade de permanecer em São
Paulo, por mais três dias, disse
que isso acontecerá se hoje
não houver condições de vóo.
MESMO HOTEL

Enquanto os Jogadores do
São Paulo se dirigiam ao está-
dio do Morumbi, onde estão
concentrados, a delegação do
Botafogo retomou ao Hotel
Normandie, onde também se
encontra hospedada a delega-
ção do Fluminense. Após o jan-tar, os elementos de ambas as
cejuipes so reuniram no salão
de recepção do hotel para uma
conversa amigável.

O técnico Tim pretende le-
var os seus comandados ao jô-
go Botafogo x São Paulo, poisa partida contra o Corintians
está marcada para a noite.

Atlético tem nova dupla de
área para tentar primeira
vitória hoje contra Bangu

Belo Horizonte (Sucursal) — O Atlético tenta hoje no
Estádio Minas Gerais sua primeira vitória no Torneio Ro-
berto Gomes Pedrosa, enfrentando o Bangu com um time
que vai apresentar Santana no meio de campo em lugar
de Lacir. e a dupla de área com Beto e Ronaldo, enquan-
to a equipe carioca mantém a mesma formação que vem
atuando nos últimos jogos.

A partida servirá também para a decisão do Torneio
Minas Gerais disputado em Janeiro com a participação de'
Palmeiras e Cruzeiro, e que terminou com o Atlético e
Bangu empatados em primeiro lugar. O time que vencer
receberá o Troféu Afonso Paulino e o juiz será o carioca
José Teixeira de Carvalho auxiliado pelos mineiros Joa-
quim Gonçalves e Sílvio Davi.
O TIME DE SEMPRE

O Bangu chegou a Belo Ho-
rizonte âs 12h30m em avião da
ponte aérea, tendo a deiega-
ção imediatamente se hospe-
dado no Brasil Palace Hotel.
No Aeroporto da Pampulha os
jogadores se encontraram com
o técnico Martin Francisco,
que veio antes para Belo Ho-
rizonte.

O técnico Martin Francisco
na sexta-feira à noite esteve
na Federação Mineira de Fu-
tebol . tentando convencer oCapitão Valdir Soares de Sou-sa. Diretor do Departamento deÁrbitros, a substituir os ban-

deirirthas Joaquim Gonçalves e
Silvio Davi, afirmando que
ambos são atleticanos e iriam
prejudicar seu time mas náo
conseguiu.

UM TIME MUDADO
* Depois da goleada de 4 a 0
sofrida quarta-feira passada
em Itablra, o técnico Gérson
dos Santos resolveu colocar
hoje em campo a formação que
conseguiu reagir no segundo
tempo da partida com o Bota-
fogo no Maracanã empatando
de 4 a 4. Por isso Lacir fica
de fora e Beto continua na
ponta de lança

' OK NO PAN

A impossibilidade de deíeu-
der a seleção brasileira, justa-mente quando será tentado otricampeonato mundial, dei-

; xou Sérgio entristecido, maséle considera que os estudosfiguram em primeiro lugar:— Tenho muita vontade deIntegrar novamente a seleção,
mas com o treinamento todo
em Sáo Paulo não há conci-
liação possivel. Já repeti oi."
ano da ENEFD, uma vez e, naoutra, fui obrigado a trancar
matricula, para atender a con-vocações. Agora, consegui pas-sar para o 2° ano, com grandesacrifício, e não pretendo sernovamente reprovado, pois de-verei prestar exames de 15matérias; sendo duas de de-

. pendências. Infelizmente asfaltas relativas ao período detreinamento e do Campeonato
nao são abonadas. Assim, ca-so eu vá ao Mundial, serei ve-
provado simplesmente por nãoter freqüência. Para os JogosPan-Americanos. entretanto,
estarei à disposição da CBB,caso desejem • contar com omeu concurso.

Sabe-se que outros Jogadoresconvocados, entre eles Luisi-

nho, do Fluminense, também
defrontam-se com problemaidêntico ao de Sérgio e pode-rão solicitar dispensa da sele-
çAo brasileira. O paulista Vi-tor, titular da equipe bicam-
peã mundial, em 63, é outrocapaz de ficar impossibilitadoa responder á convocação, poisleciona na Universidade Ma-,ckenzie e terá grandes dificul-dades para abandonar as au-las.

São Caetano do Sul, SãoPaulo (Especial para o JOR-NAL DO BRASIL) — A Joga-'dora Neusinha deverá ser dis-
pensada da seleção brasileirade basquetebol, por não ter re-
gressado até ontem de Piraci-caba, para onde viajou torça-feira, licenciada pelo técnicoAri Vidal, mas com ordem dese apresentar na sexta-feira.

Ari Vidal informou que, aexemplo de Rosália, não con-vocará ninguém para a vagade Neusinha, prosseguindo otreinamento mara o Campeo-
nato Mundial, na Tcheco-Es-
lováquia, com as 14 jogadorasconcentradas nas dependen-
cias do Estádio Municipal
Lauro Gomes, inclusive, fa-
cilitará as dispensas na tele-
ção, agora reduzidas a duas.

Dan Sikes mantém liderança
no golfe de Jacksonville
com Gay Brewer no 2.° lugar

Jacksonvillc, Estados Tinidos (UPI-JB) — O golfista
profissional Dan fgi_.es manteve a liderança do Jacksonville.
Open, que está sendo disputado nos links do Selva Marina
Country Club, somando 13G tacadas em 3G buracos — oito
abaixo do par — o que lhe dá uma vantagem de dois
strokes sobre Gay Brewer, que também já era o segundo
colocado em 18 buracos.

Enquanto Bob Goalby repetia o feito de Don January,
na primeira volta, obtendo um novo. hole-in-onc, na dis-
tancia de 210 jardas, Arnold Palmer provocava a maior
surpresa do torneio ao ser atingido pelo cut-ojj, estabele-
cido em 147 tacadas. Dos 143 inscritos, apenas 70 dispu-
tarão as últimas voltas, enquanto os demais 73 estão eli-
minados.

Brasil vence Grêmio usa
Peru "libero"contra
se classifica Palmeiras

Assunção (UPI-JB) — OBrasil venceu o Peru por 1 a0, ontem ã noite, com gol de
cabeça de Dionísio, aos trinta
e três minutos do segundo
tempo, classificando-se paraas semifinais do IV Torneio
Sul-Americano de Futebol Ju-
venil. O juiz foi o argentino
Miguel Coesanas.

Os dois times Jogaram as-
sim: Brasil — Raul, Cláudio,
Valtinho, Luís Carlos e Eoti-
nha; Tião e Moreno; Ademir,
Muni, Dionísio e Toninho. Os
peruanos formaram com Teja-
da. Jóia, Reyes, Cornejo e Pa-
lacios; Ayo e Bãlleti; Charum,
Aviles. Saravia e Aslam.

Porto Alegre (Sucursal) —
O técnico Froner, do Grêmio,
confirmou que pretende ifsar
novamente uma tática defen-
siva, com libero, para tentar
quebrar a invencibilidade do
Palmeiras na partida de hoje
ã tarde, quando se espera que
seja quebrado o recorde de
renda no Estádio Olímpico,
que pertence até agora ao jô-
go Grêmio c Santos. A partida
está despertando mais interes-
se do que Grêmio e Santos,
e a Polícia vem tentando evi-
tar a ação dos cambistas, que
compram todas as cadeiras co-
bertas ao preço de NCr$ 8,00
para revendê-las antes do jogo
por NCr$ 10,00 ou NCr$ 12,00.

COMO ESTÃO ,_ ¦

Entre os que escaparam à
eliminação, depois de 36 bura-
cos, o caso de River McBee é,
talvez, o mais interessante,
McBee, que está estreando no
circuito profissional êste ano,
beneficiado pela sua excelente
atuação no USGA Open da úl-
tima temporada, íêz uma pés-sima primeira volta, marcando
um cartão de 80 tacadas. On-
tem, demonstrando que real-
mente o vento o atrapalhou
bastante, naquela ocasião, pas-sou os 18 buracos cm 67 iaca-
das e assim foi incluído no gru-
po classificado, exatamente com
147 tacadas.

Os melhores colocados, com
seus parciais, sáo os seguintes:
].» Dan Sikes (67-69), 136 ta-
cadas: 2.° Gay Brewer (68-
70), 138; 3." empatados, Bob

Goalby (70-69), Jack McGowan
(71-68) e Bert Yancey (73-66),
139; 6.o empatados, Julius Bo-
ros (71-69), JimColbert (68-72),
Bill Collins (71-69), Jacky Cupit
(71-69) e Don January (70-70),
140; ll.» empatados, Chuck
Courtney (70-71) e Bob "Ver-
w-y (79-66). 141; 13.° empata-
rios, Bruce Devlin (73-69), Gor-
don Jones (74-68), Harold
í-nece (71-71) e Mason Rudolph
»69-73), 142; 17.° Miller Mar-
ber (76-67), Frank Beard (76-
67), Steve Buli (72-71), Chsr-
les Coody (75-68), Bob Vajda
(73-70), Ed Griffits (71-72),
Billy Maxweli (73-70), Tom
Woiskopf (73-70) e Larry Zie-
gler (73-70), 143; 26.° empa-
tados, Peter Allis (75-69), Pctc
Cooper (75-69). Ed Furgol (73-
71), Labron Harrls Jr. (74-70),
Dick Lota (72-72).

Casa Esperança Loterias
159 - AV. RIO BRANCO - 159

VENDEU da
LOTERIA DO ESTADO DA GUANABARA:

1.° PRÊMIO - BILHETE: 3 0.2-NCr$ 25 Mil
3.° 7 265-NCr$ 500,

e também as duas aproximações•' DIA 23 DE MARÇO: NCr$ 25 MIL DA
LOTERIA DO ESTADO DA GUANABARA

BILHETE QUE CERTAMENTE SERA VENDIDO PELA
CASA ESPERANÇA LOTERIAS

O SEU DIA CHEGARA!

¦Na grande área
A rmando Nogueira

Unia afogueada amante do Flamengo,
que, no futebol, me tem por desafeto, afron-
ta-me, neste fim de semana, referindo-se, um
tanto irônica, à minha crítica do jogo Fia-
mengo 2 x Cruzeiro 0: "Como você mudou —
diz ela —, agora, você já elogia o time do
Flamengo!"

Se há uma coisa de que eu não tenho a
menor dúvida, minha filha, é do que lhe vou
dizer agora: quem mudou não fui eu, não,• quem mudou foi o time do Flamengo. E, co-
mo sei que a leitora quer confrontar o que
dizia eu de seu time na final, do campeonato
passado com o que escrevi sobre a vitória de
quarta-feira, permito-me alterar os termos de
sua equação; o importante, no caso, minha
leitora, é saber em que o time do Flamengo,
da última quarta-feira, lembrou o da final
do campeonato; fora o uniforme, em nada.

Quarta-feira, o time do Flamengo exal-
tou a técnica, jogando limpamente, com jo-
gadores em noite esplendorosa, como Ademar,
Paulo Henrique, Jarbas, Marco Aurélio, Ro-
drigues e Zèzinho; foi uma festa.

No último jogo do campeonato da Cida-
de, ano passado, o time do Flamengo exaltou
a indisciplina, a falta de respeito, com joga-
dores em tarde deplorável; foi um réquiem.

Minha afogueada leitora que me deseul-
pe, mas, eu continuo no meu duro e humilde
exercício da coerência; quem mudou não fui
eu, foi o Natal (de mestre Machado, não o
do Cruzeiro).

OS ASTROS E O TEMPO
Que largo e -profundo abismo separa o

mito da realidade: Didi e Garrincha estão
brigando com os respectivos clubes, o São
Paulo e o Corintians. Nem se sabe por que.
Quem tem razão? A meu ver, Nilton Santos,
que soube despir o manto de ídolo na hora
em que começava a soar para os seus mús-
culos o apito da melancolia.

Por que ientar driblar o tempo, se èle
passa impressentião? Os deuses ão esporte
são, como todos nós, escravos dessa mistério-
sa grandeza que, na vida como no futebol,
se mede pelo movimento dos astros.

Será que Didi não percebe que -já chegou
o momento de nos ajudar a defender a sua
legenda ãe supereraque, ameaçada -por êle
próprio nos estádios onde reinou por tanto
tempo?

"O esporte é a expressão triunfal da ju-
ventude e áe sua lei que, segundo a defini-
ção ãe Goerges Magnane, consiste em viver
com uma proâigalidaãe louca, renovando em
cada encontro decisivo a legenda ão fênix,
símbolo, ao mesmo tempo, ão ato criador e
ão esforço do atleta que luta por superar-se."

E, adiante, o brilhante sociólogo francês
faz esta observação que transmito, com res-
peito, aos grandes craques que passam da
hora, movidos pela força do espírito muito
valiosa, sem dúvida, mas que não supre a fôr-
ça de músculos jovens: "São as festas do cor*
po e a explosão da energia corporal que re-
presentam o que espectadores celebram quan-
do se reúnem".
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© LANÇAMENTOS PARA AMANHA

SAO IUIZ
(Tel.: 25-7679)

VENEZA
(lei. 26.8.3)

"SUPER FESTIVAL DE FUMES
INÉDITOS"

Apresentando com «cluslvldads «
maiorei lucei-o» da temporada

"O MUNDO ALEGRE DE HELO"
eom Irene Stefants _ Luiz PellegrínI

Impróprio 18 anoi — às 3,30 — MO -
7,50 - 10,00 hi.

ODEON (Cinelândiar
(Tel.t 22.1_.0U)

MIRAMAR
(Tel.i .47-988!)

RIAN
(Tel.: 36.114)

AMÉRICA
(Tel.: -8-1510)

STA. ALICE
(Tel.; 38-9993/

"007 CONTRA A CHANTAGEM
ATÔMICA"

com Jamei Bond t Cla.din» Auser
Impróprio 18 ano: -- 2.CO - 4,30 -

7,00 - 9,30 hl.
Santa Alice tara o horário d» 2,45 -

4,50 - 7,10 - 9, 30 hs.

*¦

i
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fALACIO
(Tel.: 22-0338)

" A BIBUA"

com Michael Parkt — Ulia Eergryd •
Ava Gardner

Impróprio 10 enoí — às 2,40 — 5,50
9.C0 h«.

VITÓRIA
(Tel.: 42-9020)

"DOUTOR JIVAGO"
eom Geraldina Chaplin • Cmer fharif
Impróprio 16 ano» — it 2,00 — í,30
- 9,00 hi. , '

I

CAPITÓLIO
(Tel.. S2-Ó78.;

LEBLON "ANJOS REBELDES"
(Tel.: 27-7S0S)

R O X com Roíelind Ruiiel • Hayley Mills
(Tel.: 3_S_243) Ceniurs livra - ii 1,20 - 3,30 - 3,40

CARIOCA- 7,50, 10,00 hl.
(Tel.: 28-8178)

"O GRANDI GOLPE DOS 7 HOMENS
S - DE OURO"

(Tel.: 22-6327) com .Roj.ena Podestà « Phlllpp» Le Roy
Impróprio 14 anoi - ài 3,00 — 5,00

7,00 • 9,00 hl.

IMPÉRIO
(Tel.: 22-9348)

COPACABANA
(lei.: 57-5134)

IIJUCA
(Tel.: 28-5513)

1 "MINHA ESPOSA I UM SUCESSO"
cem Anouk Aimée * Vitlorío Gassman

Impróprio 18 anes — às 2,00 — 4,00
6,00 - 8.C0 - 10,00 hs.

Tiiuca lera o horário de 3.C0 — 5,CO
7,00 s 9,00 hl.

MADRID
(Tel.: 43-1184)

De 50 - 21 "J6GO PERIGOSO"
Impróprio 13 ano» — de 2a. à 3a. às

7,00 e 9,00 hs.
D. 22 _ 25 "AS PISTOLAS NÃO

DISCUTEM"
Impróprio 14 unos — de 4a. _ 6ss —
às 7,C0 o 9,00 hs. - S'bado: és 3,00 -

5,00 - 7,00 - 9.00 ns.
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Fia e antos invictos
UMA LONGA "AUSÊNCIA

jogam pela vice_did erança
"'¦•*¦"

Pele — almoçando ao lado do massagista Macedo — passou tranqüilo a véspera da partida que marca sua-volta ao Rio

Zito depende da chuva mas
Haroldo e Copeu são certos

O técnico Antoninho, do
Santos, declarou ontem queZito ainda tem alguma
chance de entrar de saída
no jogo de hoje contra o
Flamengo, se parar de cho-
ver e o campo estiver em
melhores condições, mas é
mais certa mesmo a escala-
ção de Lima formando a du-
pia de meio-campo com
Mengálvio.

Quanto ao resto do time,
a única modificação é Ha-
roldo no lugar dê Orlando,
que sofreu dístensão na
partida contra o Internacio-
nal, e não viajou com a de-
legação, para o Rio. O pon-

ta-direita Copeu, que fêz
dois gols na última partida,
será mantido no time, por-
que Antoninho gostou da
sua produção.

VIAGEM RUIM

A delegação do Santos
desembarcou ontem no Ga-
leão, às 17 horas, dirigindo-
se de ônibus para o Hotel"Movo Mundo, onde Rildo já
a aguardava desde cedo. To-
dos se queixaram da viagem
ruim, em virtude do mau
tempo, que íêz o avião jo-
gar muito, assustando a
maioria deles, principal-

mente Amauri, o mais im-
pressionado.

Além dos que estão esca-
lados para jogar, vieram
mais os seguintes jogadores:
L a é r c io, Clodoaldo, Abel,
Bougleux e Joel. O jantar íoi
servido às 19 horas, depois
do que os jogadores se re-
colheram aos quartos, pois
não houve autorização para
sair. A viagem de volta está
marcada' para hoje mesmo,
logo depois do jogo, mas os
cariocas Rildo e Carlos Al-
berto deverão permanecer
no Rio para visitar íami-
liares.

Oherdã subiu com ajuda de Mauro
Há. dois anos, ao chegar a

Vila Belmiro, o Catarinense
Oberdã Vilain logo encon-
trou um amigo que fêz tudo
para vê-lo titular: Mauro
Ramos de Oliveira, bicam-
peão do mundo e 20 anos
de experiência como pro-íissional. Mauro descobriu
que era hora de dar o seu
lugar, ao ver em ação umrapaz de apenas 19 anos,
mas que muito prometiacomo jogador.— Mauto até hoje é meu
maior Incentivador e muito
do que sei devo a êle, em-
bora reconheça ter de
aprender ainda bastante
para tornar-me um bom
zaguelro-central.

Em 1963, Oberdã era ti-
tular da equipe juvenil do
Guarani de Florianópolis e,
um ano depois, passou a

profissional, Integrando o
time principal do Curitiba.
O Santos comprou seu pas-se, em marco de 1965, porNCr$ 20 000,00 (vinte mi-
Ihões de cruzeiros antigos),
que hoje, valem, pelo menos,
10 vezes mais.

Na temporada de 1965,
íoi reserva de Mauro, apa-
recendo na equipe de cirna
quando o titular se contun-
dia. Sua primeira grande
oportunidade surgi u, em
agosto do ano passado, por
ocasião da excursão aos Es-
tados Unidos. Desde então,
não mais deixou a posição,
sendo que, no último Cam-
peonato Paulista, não par-ticipou de apenas 5 dos 28
jogos disputados pelo San-
tos.

Considerado, ao lado dc

Djalma Dias, o melhor za-
gueiro-central do futebol
paulista, por suas caracte-
rísticas de jogador vigoro-
so que não teme a disputa
de bola e enfrenta sempre
o adversário. Oberdã julga
que o seu maior sonho está
sendo realizado.

— Se, até o.s 25 anos, con-
seguir ganhar o mesmo cii-
nheiro que já deu para com-
prar um carro e um aparta-
mento, não hesitarei em
deixar o futebol, para po-
der me dedicar mais aos
meus pais.

Solteiro e filho único,
Oberdã diz que o fato de jo-
gar no time do Santos já
é o suficiente para torná-lo
realizado na profissão.

Depois de uma partida em
que o Santos ganha de pou-co ou empata, com dificul-
dade, os jogadores já se
acostumaram a cumprimen-
tar Toninho, agradecendo
os gols da vitória e. conse-
quentemente, a possibilida-de de receber uma boa
quantia de gratificação.

Antônio Ferreira, aos 24
anos de idade, no ano pas-sado conseguiu tirar de Pe-
lé um título que lhe per-tência há seis anos, ao ser
o artilheiro do Campeonato
Paulista, marcando 24 gois.
HISTÓRIA

Nascido e criado em Bau-
ru, ci'7 •?ou quatro campeo-
natos i:j_o Noroeste — (1959,
00, 01, 62) como centro-
avante titular. Em dezem-

Toninho é o par que Pele pedia
bro de 1962, o Santos adqul-
riu seu passe por NCr$ ...
10 000,00 (dez milhões de
cruzeiros antigos), para ser
reserva de Coutinho e Pa-
gão, durante dois anos.

No Torneio Rio-São Paulo
do ano passado, Toninho íoi
promovido a titular, íican-
do na posição durante todo
o Campeonato Paulista.
Suas substituições provoca-das, na maioria das vezes
por contusões no tornozelo,
foram causadas por sua
condição de jogador de areia.

Casado há dois anos e paicie uma menina de um ano,
Toninho penaa deixar de
jogar ".somente no dia que o
meu futebol acabar". No
momento, se dedica apenas
ao futebol e à familia"quando as obrigações per-mitem".

O técnico Antoninho an-
da à procura de um bom
reserva para Toninho, "pois
éle se desgasta muito a ca-
da partida, ao mesmo tempo
que seus marcadores não
perdoam o fato de êle ser
um artilheiro dos malho-
res".

Ser convocado para a se-
leção brasileira não causa
preocupação a Toninho:"No ataque do Santos for-
mar ao lado de Pele já é
uma grande honra, não só
para mim como para minha
família".

Com a ascensão de Toni-
nho, Coutinho não deixa
muitas saudades, pois Pele
conseguiu outro companhei-
ro para suas famosas tabe-
linhas, que o Maracanã po-
dera ver hoje.

Ingressos para hoje
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»s preços para a partida do Ma-a sao estes:
narote lateral, NCrS 25,00 (vin-:inco mil cruzeiros antigos): ca-:e de curva, NCrS 15,00 (quinzeruzeiros antigos); cadeira esoe-tfCrS 10,00 (dez mil cruzeiros án-; cadeira numerada. NCr$ 5 00*• mil cruzeiros antigos); cadeiraíumero. NCrS 3,00 (três mil cru-I antigos); arquibancada, NCrS(dois mil cruzeiros antigos); ge-

ral, NCrS 0,50 (quinhentos cruzeirosantigos); e militar na geral, NCrS ..0,25' (duzentos e cinqüenta cruzeiros
antigos).

Os tickets para as cadeira, per-petuas, camarotes e permanentes em
geral são os de número 9, do talão jádistribuído para 1967. O estaciona-mento de automóveis — mediante ataxa de NCrS 1,00 (mil cruzeiros an-tigos) — se fará pelos portões 14 e 15da Rua Mata Machado.

Torneio tem oito jogos esta semana
'ito jogos estão programadosesta semana, pelo Torneio Po-Gomes Pedrosa, a começar pc-ds de quarta-feira à noite: Vas-Cruzeiro, no Maracanã; e San-Botafogo, no Pacaembu.
o sábado, haverá apenas a par-entre Bangu e Flamengo, no Ma-

racanã. completando-se a rodada, natarde de domingo, com Vasco x San-tos. também no Maracanã; São Pau-lo x Fluminense, no Pacaembu; F.jr-roviário x Palmeiras, em Curitiba;Cruzeiro x Portuguesa de Desportos,em Belo Horizonte: e Grêmio x Bota-fogo, em Porto Alegre.

FLAMENGO
Marco Aurélio 1

Murilo 2
Ditão 3
Jaime 4
Jarbas 5

Paulo Henrique 6
Paulo Choco 7

Américo 8
Jair 9

Ademar 10
Rodrigues 11

SANTOS
Gilmar
Oberdã
Rildo
Carlos Alberto
Lima ou Zito
Haroldo
Copeu
Meuüálvio

I omnlto
Pele
Edu

ATLÉTICO
Luisinho
Canimlé
Vander

^ andcrlei
Grapete

Décio Teixeira
Buião

6

8

BANGU
Ubirajara
Cabrita
Mário Tito
Jair
Luís Alberto
Pedrinho
To nho
Ocimar

Peto 9 Paulo Borges
Ronaldo 10 Cabralzinho

Tião 11 Aladim

CORINTIANS FLUMINENSE
Marcial ou Barbosinha ] Márcio

Jair Marinho 2 Jorge
Ditão '.. Jairo Augusto
Nair ! Roberto Pinto

Galhardo ou Clóvis ."> Altair
Edson d Severo

Marcos 7 Mário
Rivelino 8 Denílson

Flávio 9 Cláudio
Tales 10 Jorge Costa

Gilson Porto 11 Lula

GRÊMIO PALMEIRAS
Arlindo 1 Valdir
Altemir 2 Djalma Santos

Ari Ercílio 3 Djalma Dias
Áureo 4 Zequinha

Paulo Suu^a :" Minuca
Everaldo 6 Ferrari

Pa ica 7 Gallardo
Babá. 8 Servílio

Alcindo 9 César
Sérgio Lopes 10 Ademir da Guia

Volmir 11 Rinaldo

FERROVIÁRIO INTERNACIONAL

Paulista 1 Guaporé
Brando 2 Laurício
Kavalis 3 Scala
Ratinho 4 Lambari

Pinheiro 5 Luís Carlos
Celso 6 Sadi ou J. Andrade

Pedro Alves 7 Carlitos
Juarez 8 Éltoii

Paulo Vecchio O Carlinhos
Jaime 10 Joaquim

Humberto ] 1 Davi ou Dorinho

SÃO PAULO BOTAFOGO

Picasso 1 Manga
Osvaldo Cunha 2 Chiquinho

Jurandir 3 Dimas
Lourival l Paulistinha

Dias ."5 Afonsinho
I cliente (i Leónidas

Martinez 7 Rogério
Nèlsinho 8 Gérson

Prado 9 Aírton
Feíeu 10 Roberto

Canhoto 11 Paulo César
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Flamengo c Santos — ambos com um
ponto perdido e imediatamente atrás doPalmeiras na classificação do Grupo B —
jogam às 16 horas de hoje, no Maracanã,
pelo Torneio Roberto Gomes Pedrosa, onde
o Flamengo voltou a aparecer como forte
candidato, após uma expressiva vitória sô-
bre o Cruzeiro, enquanto o Santos tenta
mostrar no Rio até que ponto sua equipe
se recuperou da fase má que se seguiu'a
Copa do Mundo.

No .mesmo horário, serão realizados
hoje mais o.s seguintes jogos: Atlético xBangu, em Belo Horizonte: Grêmio x Pai-meiras. em Porto Alegre; e Ferroviário xInternacional, em Curitiba. A partida en-tre São Paulo e Botafogo, marcada para on-tem, íoi adiada para as 10 horas, no Paca-embu, podendo ainda, se o mau tempo per-sistir, ficar como preliminar de Corintiansx Fluminense, às 21 horas, também no Pa-caembu.

No Maracanã, uma arquibancada custaJsCrS 2.00 (dois mi! cruzeiros antigos' ha-vendo preliminar de aspirantes entre Fia-mengo e Vasco.

Rio
O paulista Etelvino Rodrigues, auxilia-do pelos cariocas José Mário Vinhas e JoséAldo Pereira, será o juiz desta tarde nuMaracanã.
A partida — reunindo os dois vice-lide-res do Grupo B — ganhou, na última se-mann, unia importância nova: Flamengo eSantos, que entraram no Torneio com pos-sibiiidades só em parte conhecidas, acaba-ram obtendo duas vitórias e um empate,nos três primeiros compromissos que cadaum saldou, e deixando a impressão de queserão os mais difíceis adversários do Pai-meiras na luta pelas duas vagas do Grupo.Mas, cada um a seu modo, Flamengo e San-tos ainda precisam se firmar nessa luta.

O Flamengo começou vencendo com di-ficuldade a Portuguesa de Desportos (2 a 1>,
para depois empatar com o Internacional
(1 a 1), até que teve, contra o Cruzeiro, asua atuação mais convincente, obtendo novavitoria (2 a 0). Se confirmar tudo aquilo
que realizou na quarta-feira, é mais do queum candidato forte. No entanto, pelos pro-blemas que sua equipe enfrenta, inclusive odesfalque de alguns titulares, será neces-sário um pouco de sorte para que repita aultima atuação.

Já o Santos, também teve um eomécodifícil, derrotando o Atlético (1 a Oi. paraem seguida empatar com o Grêmio' il a11. Em sua trajetória, quase idêntica à rioKiamengo, veio a conseguir o resultadomais categórico contra o Internacional (5a 1), quando a equipe agora dirigiria porAntoninho mostrou estar bem melhor do
quo no último Campeonato Paulista, em-bora Pele ainda não se tenha recuperado
de todo.

Belo Horizonte

José Teixeira de Carvalho será o juizem Belo Horizonte.
O Atlético — até aqui sem vitória —

surge como um adversário bem mais di-
fiei] para o Bangu' do que .sugere o retrós-
pecto. Pouco convincente em suas atuações
anteriores, quando foi goleado pelo Cru-
zeiro (4. a 0), derrotado pelo Santos (1 a
0', e igualado pelo Botafogo li a 4), o
Atlético continua em busca do seu jogo,
mas já na última partida, depois de estar
perdendo por 4 a 1, mostrou grande poder
de recuperação, entusiasmo c condições de
surpreender . iun adversário descuidado.
Contra o Bangu, terá sua grande chance
de unia reabilitação.

O campeão carioca — ainda sem os ti-
tulares Fidélis. Ari Clemente. Jaime e La-
deira — tem-se mantido firme entre os
primeiros, com atuações ã altura do titulo
que ostenta, levando-se em conta aqueles
desfalques. Venceu o Vasco (2 a 0) e o São
Paulo (2 a 1), depois de uma estréia di-
ficil contra o Ferroviário (1 a 1). Desta
feita, além do Atlético, terá de enfrentar
a torcida adversária e as mesmas condi-

ções que o impediram de vencer o mesmoAtlético, na Taça Minas Gerais.

Pacaembu
Cláudio Magalhães apitará a partidadesta noite, no Pacaembu.
O Corintians tem um compromisso

aparentemente igual com o Fluminense. Otécnico Zezé Moreira, com duas dúvida.,não pôde escalar ontem a equipe,' mas és-ses problemas são contrabalançados pelosque Tim enfrenta, mesmo sem jogadorescontundidos. O Corintians, bem ou mal, jáconseguiu uma vitória sobre o Ferroviário
(2 a 1), depois de estrear eom uma der-rota para o Palmeiras (2 a 1). Dentro doGrupo A, portanto, ainda tem chance.-,
pois está ao lado de Cruzeiro e Sào Paulo^a um ponto de Bangu e Botafogo. Resta',
porém, projetar sua equipe ainda indecisa!

Quanto ao Fluminsn.se, já derrotado"
por Palmeiras (4 a 2) e Cruzeiro (3 a li,vai num mau caminho, estando no mesmaGrupo que ocupa o Corintians. Não podeperder mais, se é que ainda aspira a lutar
pelas duas vagas no turno final. Mas o
que tpm feito até aqui, com uma defesaoscilante, um meio-campo que continua
mudando e um ataque que está longo deser o ideal, tem possibilidades muito rc-duzidas.

Porto Alegre
Armando Marques está escalado paraatuar hoje, em Porto Alegre.
Outra importante partida pelo Gruoo

B esta programada para o Estádio Olimpi-
co, onde o Grêmio, há uma semana, atuou
muito bem contra o Santos d a 1), apa-
gando a má impressão que deixara na es-tréia contra o Internacional (2 a 0). Me..-mo com três pontos perdidos, o penta-campeão gaúcho tem condições de se rr--
cuperar, nesse Torneio, e cie vir a lutar
por uma boa colocação. O fato de enfren-
tar o Palmeiras. lider isolado do Grupo,
representa uma excelente oportunidade.

O Palmeiras, com vitórias seauiclas sô-bre o Fluminense (4 a 2!, Corintians (2 a1) e Vasco (5 a 0), passou a .ht o prin-cipal candidato, não só do seu Grupo, masde todo o Torneio. Está com uma eqiiioabem. armada, cheia de jogadores de cate- '
goria e jogando um futebol sólido e técni-co. fi o favorito, hoje, mas enfrentar oGrêmio em .seu campo pode ser uma ta-reta dificil para os campeões paulistas.

Curitiba
Agomar Martinez sern o juiz dã paru-cia em Curitiba.
O Ferroviário, que discretamente v.n

recebendo seus adversários no pequeno E;«
tádio Dorival de Brito, ainda náo féz feio
no Torneio, empatando com o Bangu d a
11 e perdendo para o Corintians (2 a 1). ,Mas. em resposta, também ainda não féz
bonito, esperando conseguir hoje a sua pn-meira vitória .sobre um velho rival sulino.
Sun. equipe, certinha mas sem estréias, é
sempre imprevisível jogando no própriocampo.

O Internacional, por sua. vez. estreou
vencendo o Grêmio .2 a 0) e obteve um
empate com o Flamengo (.1 a li, resulta-
dos que deram a impressão de que sua
.equipe estava muito cotaria tio Grupo A.
Mas, nos dois últimos jogos, não corre.'--
pondeu, perdendo para a Portuguesa dc '•
Desportos (2aü o para o Santos (5 a li.
Agora, já com cinco pontos perdidos, difi-
cilmente virá a ficar entre os quatro fina-
listas.

Jogo adiado
Com arbitragem de Aírton Vieira ris

Morais. São Paulo e Botafogo — que mé
aqui só fizeram uma partida — atuam
pela manhã, no Pacaembu. O São Paulo
vem de uma derrota para o Bangu (2 ali,
enquanto o Botafogo começou empatando
com o Atlético !¦!. a 4). Os dois ocupar,:. '
assim, a.s primeiras posições do Grupo A,
em virtude de terem jogado pouco, uma
vez que, por pontos ganhos, estariam em
situação oposta. Tanto um quanto outro
não causaram boa impressão ao se inicia-
rem no Torneio.

li

uva não ixa V aCh
nem ir â festa de Zèzinlio

As chuvas de ontem impediram que os Jo-
gadores do Flamengo, mesmo já estando na
Gávea, realizassem um treino recreativo na
parte da manhã e que à tarde fossem ao apar-
tamento de Zèzinlio cantar o "Parabéns Para
Você" pelo seu aniversário.

Enquanto estiveram na Gávea, os jogado-res do Flamengo limitaram-se a ficar sentados
perto da quadra de basquete, conversando, por-que chovia muito e eles não tinham paru onde
ir. Por volta das 11 horas, Renganeschi cha-
mou todos para a camioneta e voltaram paraa concentração pela Estrada da Rocinha cmvirtude cie ter caído uma barreira na Avenida
Niemeler.

VISITA ADIADA

Depois de almoçarem, os jogadores lamen-
taram não poder ir dar um abraço em Zèzi-
nho, que ontem féz anos e será impossibilitado
de sair ds casa por causa do dedo do pé ira-turado. Renganeschi avisou que a visita ficará
para. outra oportunidade, possivelmente na con-
centração de sexta-feira, quando todos estarão
reunidos.

Pela, VARIG. a delegação do misto do Fia-
mengo embarcará às 10 hora.s de hoje para o.s
Estados Unidos, onde Iniciará uma excursão tíe
aproximadamente dois meses. O médico Dr.
Nei Mauro só viajará quarta-feira e até ontem
ainda não tinha sido decidido se o Supervisor
ílávio Costa acompanharia ou não a delegação.

FLÁVIO SE VACINOU

Embora sua ida aos Estados Unidos ainda
dependesse de confirmação, o Supervisor Flávio
Costa foi ontem tomar a segunda dose de va-
cina com os jogadores e demais membros da
delegação. O Dr. Nei Mauro só viajará quarta-

íeira, pois ainda não conseguiu a licença que
pleiteou no seu emprego.

O Flamengo fará. sua primeira partida dia
23, em São Francisco, contra o Roma e o te-
gundo em Nova Iorque. Depois, o empresário
José da Gama apresentará um roteiro incluindo
jogos em Hong-Kong, Tóquio e outros paises.A luta entre Cassius Clay e Zora Folley, c*n
Nova Iorque, transferiu para 23 a estréia (io
Flamengo, que deveria dar-se a 21.

A delegação está formada assim: Cheíe
Dario de Meio Pinto; assistente Bebeto; Medi-
co Dr. Nei Mauro (viajará quarta-feira); jor-nalista Michel Laurence, de Última Hora; mas-
sagista Luís Borracha; e os jogadores Ivã, Ubi-
rajara, Joubert, Merrinho, Mário Braga, Nico,
Gilson. Válter, Derci. Juarez, Marques, Clair,
João Daniel, Fio, Dênls, Carlinhos II e os sueco»
Axelson e Gosta.

Os suecos Axelson c Gosta, dos Estados
Unidos voltarão para a Suécia. Jouber, além
tle jogador, exercerá tambem a função ds
técnico.

JUVENIS NA PRELIMINAR

A preliminar cia partida de hoje. entre n
Flamengo c Santos, será feita pelos juvenis cio
Flamengo e Vasco. O técnico Bria disse ourem
que sua equipe começará o jogo com esta for-
inação: Valcknaer, Jonas, Odòlio, Marins e Tin-
teiro; Alcir e Rodrigues; Zequinha, Messias,
Luís Carlos e Carlos Alberto.

O técnico Válter Miraglia esteve ontem cm .
visita aos seus amigos do Flamengo, quandoanunciou que já tem propostas cio Paissandu,
do Fluminense, de Feira de Santana, e do Vi-
tória, da Bahia. Miraglia pediu licença por uni
ano para ser técnico do Náutico, de Recife, e
pretende ficar até o fim afastado do Flamengo,
principalmente para não prejudicar o trabalho
de Bria, que está lhe substituindo como técnico
dos juvenis.

«I

Jair espera tranqüilo a sua chance

#*;-

;í;

Jair Pereira, conhecido só por Jair no Fia-
mengo, espera com tanqüilidade c confiança
a sua primeira grande chance na carreira cie
jogador de futebol na partida de hoje ã tarde
contra o Samos, quando stíbstituirá Zèzinlio,
como decidiu o técnico Renganeschi.

O ponta-de-lança, cie 20 anos, revelou queJá joguu entre os titulares durante 10 minutoscontra o Democrata, em Minas, e mais 20
minutos contra o Confiança, em Sergipe, eacredita que não vai estranhar nada '-pois jáconheço bem a maneira de jogar cie Ademar,
a quem sempre observo nos treinos".

É verdade que Jair nunca jogou entre os'
ttiulares no Rio, mas o Maracanã não o as.ua-

ta. pois fez cinco partidas pelo time de síp;-
rantes no ano passado. Jair sabe que o San-
tos é um grando time, mas revela grande dis- t
petição e afirma que '•nunca fui de ficar ner-
vaso nessas horas".

Carioca, de Cavalcanti, onde mora aíé hoj?.
cemeçou a jogar no Olímpico, riaqueie subúr-
bio. Depois fei treinar no Madureira, ganhando
logo o posto de titular, pois o técnico Bimba.)
cio .Juvenis, gostou do seu estilo, e chegou a
artilheiro do time. Andou em experiência no
ano da 19í!3 no Vasco e no Botafogo, mas éssea
clubes demoraram muito a resolver a situação
em termos de dinheiro e éle acabou no Fia-
mengo, em 1965,
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A HUMANA ARTE DE MARGOT , NUREYÍV
Margot Fonteyn. Rudolf Nu-

reyev. Os dois maiores nomes do bal-
let internacional, entre o sucesso de
Londres — onde apresentam O Pa-
raíso Perdido, coreografia de Roland
Petit, inspirado na obra literária de
Milton — e os palcos de Nova Iorque,
farão duas representações no Teatro
Municipal do Rio de Janeiro, sob o
patrocínio do JORNAL DO BRASIL.

Os espetáculos estarão sob a di-
reção geral de Dalal Archar, contan-
do com a participação do Corpo de
Baile e Solistas do Ballet do Rio de
Janeiro e a colaboração de destaca-
dos nomes do meio artístico brasilei-
ro: Nina Verchinina, Tatiana Les-
kova, Gianni Ratto, Bia Feitler, Níl- ¦
son Pena, Geni Marcondes, Antônio
Carlos Fontoura. Do programa cons-
tam: Giselle, Metástases, O Corsário,
Dança em Três Dimensões, Margue-
rite e Armand (A Dama das Camé-
lias), alguns de seus maiores suces-
sos em palcos internacionais. Os es-
petáculos serão realizados em abril,
nos dias 21 e 25.

DAME MARGOT FONTEYN

Personalidade fascinante, Mar-
got Fonteyn, que recebeu da Rainha
e Governo ingleses o título de Dame
of the Britsh Empire (Dama do Im-
pério Britânico), sem falsos estrelis-
mos, participa doa mais diversos
eventos artísticos, sem discrimina-
ção e escolha da platéia, em uma
participação direta de comunicação
com o público.

Acima de tudo um ser numa-
no, Fonteyn casou-se em 1955 com
o Dr. Roberto de Árias (Tito na in-
umidade), então Embaixador do
Panamá na Inglaterra, acumulando
os títulos de Bailarina e Embaixa-
triz com o maior brilhantismo.
Apaixonada pelo marido, também
por sua causa, quando em 1959 par-ticipou com êle.de uma expedição
revolucionária no Panamá, na ln-
tençao de derrubar uma didatura,
dentre as muitas, ali existente. A
invasão, no entanto, não deu certo.
E Margot Fonteyn, junto com o
marido, viveu grande parte da con-
turbada vida política do Panamá,
entre reveses e vitórias, até o últi-
mo ato em que Roberto Árias — vi-tima de um atentado político — fi-cou paralítico.

"Basta uma palavra de meumarido para que deixe de dançar",
sempre declarou Margot, o que, fe-lizmente, nunca se consumou. Em1960, quando preparava um espe-
táculo, precisando de um partnerlembrou-se de Nureyev. E nasceu a -
grande dupla.

RUDOLF NUREYEV,
UM FORAGIDO

Desde Nijinski, nenhum outrobailarino russo alcançuu tanto su-cesso e fama como Nureyev. Nasci-do em um trem perto do Lago Bal-kall, Nureyev teve, inicialmente, for-mação técnica e artística no Tea-tro Kirov de Leningrado.
Uma apresentação em Paris,com o Ballet Kirov, íêz com que o

jovem e sensível Nureyev sentisse aimportância do contato com as pia-teias mundiais. Para surpresa suasoube que não iria a Londres com orestante da companhia, devendovoltar à Rússia. Momentos antes da
partida, no Aeroporto de Orly, re-solveu dar o salto definitivo para os
palcos mundiais. E refugiou-se emParis.

Imediatamente convidado peloBallet Marquês de Cuevas, segui-
ram-se vários espetáculos de galana Inglaterra, Franca, Alemanha,
Itália etc. A sensibilidade de Nu-reyev, entretanto, ressentia-se doculto à dança e suas expressões.
Nureyev encontra em Margot Fon-teyn e Royal Ballet o ambiente pro-pício para seu desenvolvimento ar-tistico.

BP^t^^H ilf^!B-^_______

^_l Br* %P Jlmm mm WÊ ra iW^Jfl
Br b*Vt

Br BÜÉ ,\ *1

___B.'*:.':'- 
''¦¦¦sIB ___Bsi-_x_oÍi8 -B^a^JJ^ra^*^B-_! BR-I-^S-v 

^fl

W ^^WÊ$? flMI fl
,M mm Wm

^HM ¦p?: :¦:¦¦;¦.¦!:¦ ¦.!.¦¦:i- ¦'¦'¦-¦¦¦¦¦¦¦mií^SBi Wt^Êm mÊM
mfLW ^linfiM -WflF'':'': TwM IMMWBp-.-y,--:-, :£•$&^HH ______¦_¦***¦¦: -VSÊÊM ____¦_,_-_¦ ___________Hl--H______H

itüü--Miá I BHBn
____B_-_w -^.ÍI-BB-BI .-..H^___________L- ¦-¦'¦ ¦ flfl Hi_S__6^_raSK®?ÍÍl^^_H

-HPíW^^ílP^ a^mWt '^______l 9^âü_^%._^8_9
HH| ":,>^^M-"- Tímm IWWr fl Hz__9ftM__

mm ymmsm WÊm WWÈYM KP^_3ásül
¦n.1 h___- ' ¦írí'ííi âHni .Pffin !^^_i_9^^ÊÊmwmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWM^Ê^^. , - »oSfl ti ihb _____-H3iHfl MÉéé * lll-fl fl-, ilB H-»h Hfl ÜPI m ffl

aWkaÊaWÊÈÈT - * YÉÈm m fl^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^¦^¦^Sk____P»s __-sf JH
BPWf Y-éM

WrÊíí na* *^É_^^

m^V^- fl H

mf/fr^^^^^Y^ • -:3B Hík*. _P H
Hfl BP-™™^^^ ^finS-l -•:' *'"^^^i8_B_^t_ia_S-^í_^Í'* _im9

B-fl^^ 'BB__'_&_-^¦v^ •^*^*_r-i*'' ''•*' y^^xR&Mn--D___lB_n_H__t_HB-^-' *M-*lflB

^B__^_________F ^B ^%-v* '^^V^MMtiitttt^ ^-*BB
_BH__BB_. nr .. 

***%#»»&¦* *^B

BB_e5S_jí__f-F '^É-É.*-*. ^^flfl raF -'"'i; ^ipSl;" ' ^WJB

fl Br ^^•Wals-iilsiflttBB

Hlúlolf fturcyev

b BT Ht ^22

B-L-Z-Ü* -^^Hr* ^^^1 ^B____B

IHr í"'___»iíB B

Hhn| ¦• Í£yÈ_l_^m3-Í-ã

______rl__^__l ^^ J____fl
Y^mWtm fl\ fl

__P_______P_fl Irtiil

jtt^BflBBflH__HflflMi_______H_fl___M_BflHr'**fc -: -_^.a_í_&í____k_«_ja_^_m_^____m

____M_Pt fl_B

Pl 1% B BrlIE'' ' í
Bp bB ________^^. ^_B ___________bP^^^ ^bí ^9Br*'

Bi BPrBPn;

^^B^^^^^^»;^'.-^^»^Íj|::;lí--:^ í-ii-, J '

¦ fl. «_, m/
-___! ^t- - k«B E* iS-** w? R>

• -.ífl^^TBKr^^^^^l Ív^^mm
i,--'^|^^B HÉí-'1 ¦¦.^-^K*t^: B^-^aR^U

^^m <%,¦. Àw&á-t. flflflPsH
^•-/ ^ Vvv. til:. flpn'v ^^í', fl

-í'4 â / ",- '* i"' su?*'. ,^Bh
r l# ' i 1_ÍÜ# fl

B MÈÊ^iÊÊYÊYm WÈÊÊÊm '¦ fl
f Fw-mi _B^_____Kt_tM-li_L :1ím- .. - ' 

_iI .fcWIlíf - fliliÍi__hl<_ *'<-^mil
-. _1_Í^ra__EÍÍ^_ff ____P_i^rM ___M___i K*H_>^^^_B^-^ÍÍbPíM_Iw*____Í BrH

O CoisáTÍ» Gi.cll*

Rudolf Nureyev possui um fí-
sico considerado privilegiado para
a dança, ao mesmo tempo viril e de
uma beleza quase felina, com invul-
gar poder de comunicação com a
platéia, em perfeita conjugação com
a genial personalidade de Margot,
Fonteyn.

NUREYEV E O ROYAL BALLET

Nureyev contribuiu com seu
versátil temperamento russo para
que houvesse transformações em
várias montagens do bailado inglês,
conseguindo assimilar, com incrí-
vel rapidez, o bom gosto, a elegân-
cia e a qualidade do Royal Ballet.
Acima de tudo, o encontro com
Margot Fonteyn, que corresponde
plenamente à sua expressão e lor-
ça interior, seu temperamento ar-
dente.

O estilo de Nureyev épersona-
líssimo e brilhante, do maior vir-
tuosismo, forte, ágil nos saltos e ba-
terias, atingindo sua arte momentos
altos de pureza e nobreza. São vá-
rios os espetáculos em que os dois
extraordinários artistas já se apre-
sentaram juntos, destacando-se: Gi-
selle, Hamlet, Lago dos Cisnes, Mar-
guerite and Armand, famosa co-
reografia de Frederick Ashton pre-miada em Paris em 1965, A Baia-
deira. Raymonda, Divertimento, O
Corsário, Romeu e Julieta e recen-
temente O Paraíso Perdido.

Alguns destes famosos espe-
táculos estarão com o público cario-
ca'nas noites de abril, em que o
Teatro Municipal do Rio de Janei-
ro, sob o patrocínio do JORNAL DO
BRASIL, reviverá suas maiores noi-
tes.
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UM TEATRO COM GENTE DE

YAN MICHALSKI FAZ A CRÍTICA DE QUATRO

'©,

CARNE
NUM QUARTO
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Delorges Caminha e Maria Fernanda: peça de Orlo

0 CHOQUE DE

MR. SLOANE"CQ

"O VERSÁTIL
MR. SLOANE"

Peça de Joe Orlou, pro-
dução da, Cia. Maria Fer-
naaida. Direção de Carlos
Kroeber. Cenários e figurl-
nos do Pernambuco de Oli-
veira. Com Maria Fcrnan-
da, Paulo Padilha, Adria-
no Eeis e Delorges Cajni-
nha. Estreia terça-feira, no
Teatro Gláucio Gil (ex-da
Praça).

OPINIÕES SOBRE A PEÇA QUE
ESTRÉIA ESTA SEMANA

TRÊS ESTRÉIAS •
E UMA LEITURA

Ambas as eairci.is queaqui anunciamos, domingo
passado, ipr.ra esto semana— A Saída, Onde Está' a
Saida?, no Opinião, c O Ver-
sátil .Mr. Sloane, de Joe Or-
ton, no Teatro Gláucio Gil,
foram adiadas para a pró-xima semana: ambas es-
tão açora marcadas paraterça-feira, dia 21, e cm
ambos os casos tratou-se
tio terceiro ou quarto adia-
mento sucessivo.

No Sábado de Aleluia,
dia .';.), Dulcina reabrirá oteatro que tem o seu no-
me, cnm O Noviço, de Mar-
tins Pena; presumivelmen-
tc, trata-.se de uma quaseremontag-cm do espetáculo-
dirigido há dois anos, no
Teatro Nacional de Come-
dia, pela mesma Dulcina;
v&EÍos intérpretes daquela
montagem, inclusive a di-retora, estão de novo no
elenco.

E amanhã a Embaixada
dos Estados Unidos dará
início, no seu auditório, amais um ciclo de leituras
públicas de textos drama-
ticos de autores norte-
americanos, que será inau-
furado com a apresentação
de Falávamos de Rosas pe-ça de Frank D. Gilrov ain-da inédita no Brasil. A lei-tura estará a cargo.de Io-landa Cardoso, Sérgio Viot-tl e Dorival Carpcr, e aentrada será franca,'

Tudo leva a crer que a peça de Joe Orton, OVersahl Mr. Sloane, cuja estréia no Teatro GláucioGil esta agora anunciada, depois de sucessivosadiamentos, para a próxima têrca-feira, vai suscitarmuitas polemicas — e é bom que seja assim: o tea-tro que suscita polêmicas pode não ser automática-mente um grande teatro, mas está, cumprindo umadas missões mais importantes e elevadas da arte dra-mática.

Mesmo na tradicionalmente fieumática Inglater-ra, O Versátil Mr. Sloane foi discutido com paixãoOs críticos londrinos, que acabam de conferir a JoeOrton, pela sua peça Loot, o prêmio de melhor autordo ano de 19C6, íoram nitidamente menos amáveis
quando o jovem autor lançou, em 1964. a sua primeiraobra encenada — justamente O Versátil Mr. SloaneEis alguns extratos das críticas que foram então pu-blicados na imprensa londrina:

"Há muito tempo nenhuma peca me desagradoutanto quanto O Versátil Mr. Sloane, de Joe OrtonDe uma maneira indireta, isto é um elogio Se uma
peça tao sórdida fosse mal escrita, ou incompetente-mence interpretada, eu poderia liquidá-la com algu-mas palavras de desprezo. Mas não posso fazê-lo
porque a obra tem um sopro de vida; e a minha sen-sação é como se cobras estivessem rastejando em tòr-no do.s meus pés... (...). Não nego que achei os trêspersonagens repelentes e desavergonhados ao extre-mo. JE no entanto, o meu interesse permaneceu presoa aç.ao o tempo todo. Sloane, o assassino degeneradoe Kath e Ed, os dois irmãos que o desejam, mesmo de-pois que ele assassina o pai de ambos, são criaturasalheias a moralidade, e rimos dos seus excessos jáque ficar chocado seria pura perda de tempo e deenergia." (Daily Telegraph)

"O jovem dramaturgo, de 25 anos de idade, temo invejável instinto de uma linguagem demoníacaembora lhe falte maior sutileza, quer na construção"
quer na caracterização, A peca de Orton, que de ini-cio parece ser uma farsa de má qualidade, adquiredepois a inconseqüência e o tom de terror latentetao característicos em Pinter." (Guardian)

_ 
"Será este o mundo tal como Joe Orton o vê seráeste um interessante exemplo de relações entre 

'indi-
viduos que ele resolveu examinar, ou será este umdepoimento que êle quis fazer, em tom de humor ne-gro sobre aspectos da natureza humana que êle de-testa? Ha na sua primeira peça, uma teatralidadenatural suficientemente forte para que possamos es-perar que em breve acharemos suas atividades menosnebulosas.

"Os acontecimentos da peca sugerem um exerci-cio que vise a extrair uma comédia do mais intratáveldos materiais. O fato de que estes acontecimentos sãoinofensivos, e as vezes engraçados, deve-se inteira-mente ao uso que Orton faz da linguagem - umdialeto serio e artificial (como um depoimento for-mal de uma testemunha nervosa num tribunal) oueneutraliza os acontecimentos aos quais se refere Apeça e bem sucedida (como acontece, via de reeracom as farsas) na proporção da sua capacidade deeliminar a simpatia humana dos personagens .»•

tiP„i?,.prÓprÍ0 autoi\Parece cultivar, na sua vida par-ticulai e nos seus depoimentos, o hábito de chocar
™nf,fCUdlr VeU mei0 Ciente. Vejamos, porexemplo, o que ele respondeu, na época da estreia de
wLS a£ r.ePresentnnte da revista Plays and
™?f cV"and0 Cíte lhe pediu <>«e dissesse algumacoisa sobre o ser humano Joe Orton, antes de falardo dramaturgo Joe Orton: , ar

r.vi^Tf°^&Aimfls de cauda e a minh* peca pre-
ÍpÍ m 

eJndr°me<la' de Euripedes. Nasci em Lelces-ter ha 25 anos atras. Meu pai, jardineiro, e minha" ',„01)™ria' sa° ambos vivos e continuam traba-
«J c ,rJ^ n- P1?-V,ad0 "° meu exame eíeye» Vlus efiz o Curso Cientifico: fui desuedido de vários em-
KSH„P°rf üCOm,petÉncia' e acabel ganhando umabolsa-de-estudos de dois anos para a Roval Academvoi Dramatic Arts. Trabalhei em teatros de repertóriocomo ator, durante quatro meses, mas desde então
?„l -ir,™'5 Plsei mim paIc0- D»™nte os anos que se
2ralcasei' 

divorciei, fui operado de apendicite
SSS; ?°SC1 nu para fotografias, e fui preso por furto.
dela" 

Uma perman6ncia d« ^is meses na ca-

Seria impossível pretender quecom Quatro Num Quarto o Teatro
Oficina mantenha a linha e o nivel de
ação a que nos acostumamos através
de Pequenos Burgueses, Os Inimigos
e Andorra. Mas seria injusto deixar
de admitir que com estas três reali-
zações importantes, o grupo paulista.¦ .'_ cotno nenhum outro, conquistou o di-
relto a montar uma coisa sem impor-
lância, como por exemplo esta sim-
pá tica comédia do escritor soviético
Valentin Kataiev. E foi até bom queo Oficina o fizesse: primeiro, porquer provável que com esta produção o
Oficina atingirá uma faixa de públi-co que até agora se mantivera alas-
tada das suas realizações; secundo,
porque este trabalho ieve e descon-'
traído representará para os seus in-

, tegrantes uma experiência técnica
útil e instrutiva; terceiro, porque a
apresentação de Quatro Num Quarto
acaba com uma espécie de mito queameaçava se criar em torno do elen-
co dirigido por José Celso Martinez
Correia: a partir de agora, não pre-cisaremos mais esperar — e todos nós
costumávamos fazê-lo inconsciente-
mente — que cada novo lançamento
do Oficina seja um marco importan-
le na história do teatro brasileiro, e
uma contribuição concreta para en-
riquecer a nossa visão do mundo. Um
grupo que faz Qiínfro Num Quarto é
um grupo como todos os outros, um
grupo de gente de carne e osso, su-
jeito a falhas, a injunções comerciais
etc. E o, fato de que este grupo, igual
a todos os outros, tivesse conseguido
apresentar ao público uma proporçãomuito maior de espetáculos verdadei-
ramente marcantes do que a que cos-
tumam oferecer-lhe as outras com-
panhias, confere ab seu trabalho um
mérito ainda maior do que seria o ca-
so se estivéssemos diante de um gru-
po-monslro sagrado, que precisariaser julgado com base em critérios
completamente diferentes dos quesão aplicados para a imensa maioria
dos mortais. Com Quatro Num Quar-to, o Oficina abandona a categoria
hors concours na qual teimávamos
em inclui-lo, e passa a conviver e a
competir, em igualdade de condições,
com as outras boas companhias tea-
trais do Brasil; e acreditamos que os
próprios integrantes do grupo devem
senitr-se aliviados com este fim de
lenda que ameaçava cercá-los.

Ê verdade que, ainda na escolha
do texto de Kataiev. o Oficina agiu
de maneira um pouco diferente da
que costumam adotar as nossas em-
presas convencionais quando resolvem
montar uma comédia de fácil apêio
popular: o hábito manda recorrer ao
vasto e sempre renovado (ou seja, na
realidade, nunca renovado) acervo
dos profissionais contemporâneos do
riso francês, norte-americano ou in-
glês. O Oficina recorreu a uma co-
média soviética de 1928, o que não
deixa de ser original, pois todos nós
acreditávamos vagamente que, nos
primeiros anos depois da revolução,
o fenômeno cômico seria dificilmente
possível na União Soviética, que vivia
então, segundo opinião amplamente
difundida entre nós, mergulhada num
oceano de sisudez e de patriotadas in-
suportàvelmente sérias e insõssas.

A peça de Kataiev, que nos prova o
contrário, teria de ser, forçosamente,
bastante diferente da receita conven-
cional que os comediógrafos do mun-
do ocidental costumam servir-nos ad

nauseam. _, de fato, ela é diferente
— pelo menos no seu primeiro ato.
Em vez do tradicional triângulo, te-
mos aqui um quadrado, e ainda porcima um quadrado que em virtude da
crise habitacional tem de passar a
sua lua-de-mel (ou melhor, as suas
respectivas duas luas-de-mel, já quco quadrado, como não poderia deixar
de ser, é dividido em dois casais) num
mesmo quarto. Esta situação inicial,
bastante rica em possibilidades comi-
cas, é habilmente explorada durante
a primeira meia hora, quando o autor
consegue tirar bom partido não sò-
monte do aspecto picante e insólito
da situação, mas, também, e principal-
mente, de piadas simpàticamente ir-
reverentes a respeito dos ingênuos ex-
cessos de conscientização social e de
construtivismo que o Partido Comu-
nista procurava impor, na época, a
todos os cidadãos de União Soviética,
e principalmente à. sua juventude.
O choque cômico entre os pomposos
chavões, íais como alienação, menta-
lidade Durguesa, comportamento an-
ti ético etc, e a aplicação destes mes-
mos chavões a pequenos incidentes da
vida cotidiana são responsáveis, sem
dúvida, pelos melhores momentos do
ato — e da peça.

Mas se a exposição é bastante fe-
liz, o desenvolvimento não mantém,
nem de longe, a mesma qualidade. As
piadas a respeito das atitudes bur-
guesas etc. continuam sendo usadas
até o fim, mas não produzem mais o
mesmo efeito, pois Kataiev se revela
bastante pouco imaginoso, não con-
segue renovar o seu repertório e con-
tinua repetindo os mesmos gags, com
pouquíssimas variações; e o desenvol-
vimento da ação decepciona por com-
pleto, caindo rapidamente na banall-
dade e no lugar-comum. O quadrado
desíaz-se da maneira mais óbvia e'
refaz-se em seguida, com outra arru-
mação dos mesmos elementos, de um
modo não menos Jácil de se prever.
E se o final não corresponde exata-
mente ao desfecho tradicional das
comédias convencionais, onde tudo
costuma voltar ao ponto de partida,
a solução escolhida por Kataiev nos
pareceu, dentro da sua aparente amo-
ralidado e originalidade, não menos
bahal, moralizante e convencional. E
se não é inteiramente sem razão que
Fernando Peixoto estabelece, na in-
trodução que escreveu para o progra-
ma, um paralelo entre Quatro num
Quurto e as peças de Feydeau, é im-
possível deixar de reconhecer que a
sucessão sempre crescente de qüipro-
quó.s. cuja densidade nas peças
de Feydeau acaba por provocar um
fenômeno de quase alucinação, é in-
finitamente mais chocha e irregular
na obra de Kataiev, resultando dali
numerosos vácuos durante os quais
o interesse do espectador cai verti-
calmente.

A única coisa positiva que Kataiev
tem a opor ao decréscimo de intensi-
dade que se verifica no segundo e ter-
ceiro atos da sua comédia é o charme
juvenil e a simpatia dos seus perso-
nagens. Este fator, muito' bem cap-
tado pela encenação, e mais a indis-
cutível comlcldade do primeiro ato,
deverão ser suficientes para tornar a
peça agradável para o.jovem público
que vai predominar amplamente, nas
próximas semanas, na platéia da
Maison de France. Mas receamos
que mesmo este público sentirá quea peça nâo cumpre as promessas do
seu início.

O espetáculo, encenado por José
Celso Martinez Correia, a partir da di-
reção original de Maurice Vaneau, faz
o que pode para tomar o humor so-
viético divertido para o espectador
carioca. Cem bastante razão, o ence-
nador abriu mão das minúcias de cór
iocal e de realismo (socialista ou
não), aceitando, por exemplo, a mis-
tura das inscrições em alfabeto ciri-
lico e em alfabeto latino, nas paredesdo cenário. Com bastante razão, tam-
bém, o diretor nâo hesitou em recor-
rcr à graça fácil, direta e pouco so-
íisticada à qual, aliás, o próprio tex-
to o conduzia inevitavelmente. O es-
petáculo é todo êle baseado na frené-
tica movimentação do conjunto —
tão frenética que chega a prejudicar,
em alguns momentos, a clareza da
ação —, na velocidade do ritmo que
permite passar, até um certo ponto,
por cima dos vazios do texto, e, final-

,? mente, na vitalidade e comunlcabili-
dade dos intérpretes.

No bom quarteto central, o menos
positivo dos desempenhos é o de Ita-
la Nandi, cuja forte e agradável pre-sença de atriz não parece combinar
muito com este tipo de comédia, queexige recursos praticamente íarses-
cos sem oferecer ao ator o apoio de
uma disciplina estilística da verda-
deira farsa. As inflexões de Ítala
Nandi são bastante artificiais; o seu
repertório de recursos cômicos pare-ce um tanto limitado, e a atriz rara-
mente consegue contrabalançar és-
tes pontos negativos com a simples
simpatia da sua presença cênica. Dir-
ce Migliaccio, prejudicada pela poucaduração dos ensaios, (ela é a única
integrante do elenco que não partici-
pou dc nenhuma das montagens an-
teriores de Quatro Num. Quarto),
compõe mais um tipo irresistivelmen-
te engraçado e bastante diferente,

sob vários aspectos, de tudo que fi-
zera até hoje. fi verdade que a sua
composição sugere mais uma parti-
daria do militarismo prussiano do
que uma adepta, ao pé da letra, do
construtivismo soviético, e é verdade
que ela cai algumas vezes em exces-
sos gratuitos de caricatura; mas a
intensidade das risadas que ela pro-
porciona ao espectador compensa, até
um certo ponto, estas deficiências.
Os dois rapazes, Fernando Peixoto e
Renato Borghi, estão excelentes e
conseguem atuar, mesmo noa mo-
mentos de graça mais pesada e óbvia,
com absoluta naturalidade; seus de-
sempenhos são tecnicamente enxu-
tos, elegantes, descontraídos, caracte-
rlzados por uma noção sempre certa
de tempo. A pequena participação de
Etty Fraser consegue marcar o espe-
táculo, enquanto a de Francisco Mar-
tins — a quem cabe, é verdade, um
personagem mais ingrato —, passa
quase em brancas nuvens.

O cenário de Marcos Flaksman
dá o tom da peça e do espetáculo com
inteligência e imaginação. Já os seus
figurinos nos pareceram às vezes in-
decisos e indefinidos e, no caso da
roupa usada por Francisco Martins,
desnecessariamente grotescos.

A encenação, em todo caso, é sen-
sivelmente superior ao texto — mas
não o bastante para nos fazer esque-
cer as deficiências dêsse texto. Mas
não será surpresa para nós se este
espetáculo de despedida se constituir
em mais um grande êxito de bilhete-
ria para o Oficina.

teatro

"QUATRO

NUM
QUARTO"

Pçça de Valentin Kataiev, I
produção do Oficina no Irçalro Ufaison de France. I

, Direção de José Celso Mar-
| tiuez Correia. Cniário e fi-
! ffurinos dp Marcos Flaks- ¦
j man. Cem ítala Nandi. Dir- •

ce IHiffliaccio, Renato Bor- :
j fflli, Fernando Peixoto, Etty' Frazer e Francisco Martins. I

LAN VIU ASSIM «OH QUE DELÍCIA DE GUERRA»,. NO TEATRO GINÁSTICO
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UMA CIDADE EM CONSTRUÇÃO

Um dos melhores negócios cm Brasília atualmente é firma dc engenharia •
de construções. A cidade, prevista para «00 mil habitantes cm seu perímetro urbano,
depois «i» cinco giros fl. rid_trcoitte^^oM-5fl0-^»iH-4w_iit»atc3^-O resultado é q"e há
crise de apartamentos e há obras por toda a parte da cidade, obras essas que
estão sendo feitas cm ritmo acelerado, para atender às -necessidades de uma
população que cresce violentamente.

O FUTURO

BOS ARCOS

JOSÉ CARLOS OLIVEIRA

UMA GATA ;
Temos lá em casa uma gata angorá que é a

pessoa mais distinta da nossa casa. Quando digo pes-
soa não estou brincando; ela tem alma, espírito, in-
teligência, discernimento e humores. Acho encanta-
dor o modo como se recusa a receber homenagens,
mostrando um.pudor e uma modéstia que não vejo
em muitos homens. Por exemplo: de manhã é quan-
do ela come, a gente tem que abrir a geladeira, tirar
a carne, picar e botar no prato. Ela sabe muito bem
o que está se passando e minutos antes já nos se-
gue excitada até a cozinha, morta de fome que es-
tá. Pois bem: basta você botar a carne no prato
que ela se põe a mexer com o pé do fogão ou a ar-
ranhar as unhas na vassoura. Procede exatamente
como alguém que se pusesse a assoviar para ãisfar-.
gar o encabulamenio. Quando finalmente o nosso
áesconfiômetro começa a funcionar e abandonamos
a cozinha, ela se precipita .feroz sobre a carne.

O caso do caixote ilustra ainda melhor o tema
do pudor da nossa gata. Primeiro arranjamos um
caixote ãe frutas e deixamos debaixo de uma peque-
na mesa. Ela examinou os quatro lados do objeto, fa-
rejou, ergueu-se nas patas traseiras para ver o que
havia lá dentro, e depois me interrogou com os bo-
nitos olhos.Eu então continuei lendo o meu jofnal,
demonstrando assim a maior indiferença pelas m-
cipientes relações gata-caixote. Sei muito bem que
ela sofre ãa angústia sartriana em face do outro
(1'enfer de ma chatte, c'est moi) e portanto não ãe-
sejava surpreendê-la em flagrante existência. Mi-
nha discrição foi logo recompensada por um elegan-
te salto pára dentro do caixote — de onde, contudo,'
a incorrigível existencialista enfiou a cabeça para
fora, esperando surpreender-me a vê-la assim con-
tente, em pleno descobrimento dos objetos do mun-
do; mas eu continuei discordando do artigo de Gus-
tavo Cor ção, pouco se, me dando que a gata estivesse
feliz ou chateada.

Uma vez observei que Caio Mourão, quando tem
algum gato em casa, providencia antes de mais nada
um caixote com areia dentro, para que o bichano
faça ali as suas necessidades fisiológicas. Nessa épo-
ca não liavia em minha casa nenhum animal do-
mestiço, se excetuarmos o morador da mesma, e me
lembro que fiquei com inveja do Caio Mourão por
dois motivos. Primeiro: não tinha um gato; segun-
do: conseqüentemente, não possuía um caixote com
areia dentro.

O nosso primeiro caixote, que continua no
mesmo lugar, é desses nos quais são colocadas as
maçãs ou pêras, ãe modo que há alguns centímetros
de buraco entre uma tábua e outra. Foi então pro-
videnciaão um caixote novo, menor que o primeiro,
mas construído de tábuas inteiriças, e logo lança-
mos lá dentro uma razoável camada ãe areia. Desta
vez, minha curiosidade foi superior ao respeito que
tenho pela solidão das pessoas. Interrompi a leitura
de um artigo de Tristão de Ataide (pois ando mui-
to interessado 7ios pensadores católicos) e fiquei
vendo a gatinha rodear o caixote, olhar para dentro,
olhar para mim... Pronto! Estraguei tudo. Ela
compreendeu instantaneamente que aquele caixote
era a expressão de uma gentileza de nossa parte,
uma demonstração inequívoca de interesse pelo seu
conforto e estima por ela. Renunciou ao desejo de
pular para dentro; foi brincar com a antena do meu
rádio portátil.

Fiquei decepcionado, tanto mais que o Caio
Mourão... Peguei-a áelicaãamente e a coloquei
dentro do caixote. Ela deu um salto para fora e, em
grande velocidade, foi se esconder debaixo da
cama. -

Lá está o caixote ainda agora, parecendo vibrar
devido ao sentimento de rejeição que projeto sobre
êle. A gatinha não quer favores nem delicadezas os-
tensivas; é uma pessoa autêntica, um existente
compenetrado de sua própria e irremediável solidão.
Pouco a pouco, vou aprendendo que para sermos
amigos (por enquanto somos apenas conhecidos)
serei obrigado a manter acesa ao nível ãa consciên-
cia a certeza ãe que nossa mútua incomunicabilida-
de é o único tesouro que temos em comtim.

cupim? srass»

LEMBRANÇAS DA FESTA
Três mil rosas íoram us"adas na recepção do Palácio da Al-

vorada. A orquestra contratada para íazer fundo musical ã noite,
e que se colocaria no jardim, acabou não tocando, porque os mt-
sicos ficaram encharcados. Creio que eram alguns deles que, ves-
tidos de smoking, circulavam meio sem jeito ao final da festa,
dentre os convidados da alta sociedade.

Mit-i de Almeida Magalhães, uma das belas mulheres da *
festa, foi sem o marido, Deputado Rafael de Almeida Magalhães,
que esqueceu a camisa da casaca no Rio.

Tutsl ae Melo Machado, outra nela mulher da festa, está
esperando bebê e usou um vestido folgado e um bonito penteado
de cabelos longos e louros, sustentados por uma fite- singela, de
cetim, estreita e preta.

Ilelene Matarazzo ficou no grupo das mulheres que usaram
vestidos clássicos, tipo fourreau e que por sinal são os mais pró-
prios para ocasiões como essa.

Havia uma mulher presente à festa que usou vestido curto
de coquetel e quo circulava, s.m mlbição, com as pernas de íora,
durante toda a.recepção. O vestido, aliás, era brm curto.

Baby Salvo de Sousa, outra moça bonita da festa, estava no
grupo de Tutsl Melo Machado.

Luci Bloch, acompanhada de Adolfo Bloch, usou um vestido
de gaze branco, com pouca roda, de linha clássica, com um bo-
nito bordado prata debruando o decote rente ao pescoço.

Duas das mais ornamentadas casacas da festa: a do Embai-
xador Guimarães Bastos e do Deputado Danilo Nunes. Eraim aa
casacas mais condecoradas.

A disputa por uma vaga em cadeiras, ou por uma vaga nos ,
corrimões das escadas, pelas mulheres, cansadas de esperar seus
carros, à hora da saída, foi um episódio à parte no final da
festa.

Houve gente que só conseguiu atingir o Alvorada ãs três
horas da madrugada.

Um diplomata espanhol, ao sair, escorregou no mármore da
entrada e mergulhou, de casaca e tudo, na piscina da írente do
Alvorada. É claro que emergiu de péssimo humor.

Vários membros de missões estrangeiras voltaram de Bra-
silia queixando-se de que não puderam jiercorrcr a cidaclc-mo-
numento, o que constituía para eles um programa de especial
interesse.
.- Dentre os convidados do Rio, os casais M3i-iza e Antônio
Carlos Amaral Osório e o Manuel Lucas Lima.

À saída, um convidado resolveu assumir a coordenação do
embarque dos convidados e determinou que nenhum carro oficial
deveria sair vazio; se o seu ocupante não estivesse no saguão, na
hera, o carro levaria outro. Resultado: a ordem foi interpre-
tada de tal maneira, que um guarda obrigou o motorista p-iríi-
cular de um cidadão a levar um convidado que não era o cidadão
e o motorista só acabou voltando para apanhar seu dono porvolta das quatro e meia da manhã.

PICADINHO
Já conta com mais de vinte patronnesse o Baile que a Em-

baixada Britânica costuma realizar anualmente. A Presidenta da
comissão organizadora é a Sra. Júlia Martins e a festa está mar-
cada para o dia 12 de maio, às 21h30in, na Embaixada Britânica,
sob os auspícios de Lady Russel.

José Guilherme Rios expõe desenhos, óleos e colagens- na
Meia-Pataca.

Helô Amado vai oferecer, terça-feira, um coquetel para con-
vocação dos pintores de domingo, que são os bissextos da arte.
Dentre eles, Jorge Guinle e o Príncipe Dom João.

Nelita de Morais, mulher de Vinícius, desmente que esteja
trabalhando no script de O Menino do Leblon, inspirado na Ga-
rota de Ipanema. A idéia, contudo, que começou cm brincadeira,
teve tal repercussão que ela já está pensando em levá-la à sério.
Várias sugestões já apareceram e Susana dc Morais até ,iá gra-
vou os primeiros depoimentos.

Enquanto não nasce O Menino do Leblon, uma outra perso- •
nagem toma vulto: a da Marota de Ipanema, também inspirada
no tão comentado filme. O autor da Marota é Marcos de Vas"
concelos. '..'','

Uma reestruturação na TV Rio cogita de contratar Sérgio
Brito, Fábio Sabag e Jaci Campos, três ex-funcionários da casa.
Uma boa pedida seria também a volta do Grande Teatro Tupi,
das melhores iniciativas da tevê. .

Todo o cinema novo parecia estar presente quinta-feira úl-
tlma à Rosa de Ouro, no Teatro Jovem: Carlos Diegues, Arnaldo
Jabor, Gustavo e Maria Lúcia Dahl, Davi Neves, Rogério Sgan-
zerla e o critico de cinema Wilson Cunha.

Neste último fim de semana o Sr. David Rockefeller esteve
em Bodoquena, pantanal mato-grossense, verificando sua parte
num dos melhores'negócios de gado de todos os tempos. Junto
com o milionário norte-americano estava o Sr. Válter Moreira
Sales, que também é um dos proprietários da fazenda Bodoquena.

A mania paulista da água oxigenada está tão forte que as
livrarias estão vendendo um pequeno livro sobre os seus efeitos
terapêuticos. Aparicio Basílio, dono da Rastro e Atílio Basqucra,
Diretor de arte, são dois maiores adeptos da a.o.

ACADEMIA DE BELEZA FRANCE-BEL
Aprenda a preparar

loções, cramet, perfumai, • -amais
artigos para tratamento da balaxa
• maquiagem no NOVO CURSO OE .

COSMETOIOOIA

MATRÍCULAS ABERTAS
Av. N. S. Copacabana, ,583 Gr. 407 - Tel. 57-2042
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PROGRAMA DE PAULISTA
É À BASE DE COURO

São Paulo (Sucursal) — Para o
paulista, Feira do Ibirariuera é acon-
tecimenío importante. Levar a na-
morada é obrigatório vara o rapas,
mcs?no quando se trata dc uma feira
dc moda, como esia. Mas paulista
algum vai à Feira para passar tem-
po: o ar dc seriedade é indispensável,
talvez até um pouco de pressa, que o
cidadão não pode parar.

Montada por Caio de Alcântara
Machado, a V Feira Nacional ãe Ar-
te/atos ãe Couro reúne o fabricante e
o revendedor em 115 st-ands mas, em-
bora feira, nada se vende. Os preços
estão nos artigos apenas para cons-
tar — aliás, preços bem mais para
paulistas que para cariocas.

A parte que mais interessa ao pú-
blico é a" dos desfiles, principalmente
o ãa Casa Webe, ãe Paris, apresen-
tado pessoalmente pelo figurinista
Paul Bignon. Na alta costura brasi-
leira os modelos são de Júlio Cama-

rero, Cloãovil, Aparicio c Ronaldo
Epcr.

Outras atrações ãa Feira são o
Museu do Calçado e o desfile de
guarda-roupas do filme A Bíblia. O
Museu expõe algumas peças trazidas
do Museu do Calçado ãe Genebra:
são modelos egípcios, romanos, etio-
pes c gregos, alguns ãe mil a 2 mil
anos A. C. Dentre eles, os sapatos
usaáos por Moisés, César (com pcãras
preciosas)., General Caius, ãa Gália,
(com metais na sola), RamsêsII (se-
melhante a uma barca) e Clcõpaira
(recurvaão, com um- longo fio na
ponta). Cópias dos calçados dos Fa-
raós Seth I, e Tutkamenon, da Rai-
nha de Sabá, de Helena de Tróia e
outras figuras históricas. Eles estão
agradando de tal maneira que a re-
cepclonlsta do stand está "irritada
com a insistência das pessoas em
comprá-los."

ymjj^m

LUSTRES
Sensacionais OFERTAS!

Descontos de 40%
Novíssimos modelos europeus

jamais vistos no Brasil!

luzes, de 112.000 por 62.200
luzes, de 136.000 por 81.600
luzes, de 160,000 por 96.600
luzes, de 170.000 por 102.000

S. SIMON
Av. Presidente Vargas, 529 - 3." andar

Niterói: Rua Aurelino Leal, 31

Anteontem pela manhã
Oscar Niemeyer, que não
compareceu á inauguração
do Palácio dos Arcos, ape-
sar de ter sido insistente-
mente convlcla:lo pelas au-
toridades ligadas à transfe-
rencia do Ministério, esteve
percorrendo o novo Itama-
rati e terminando detalhes
do projeto, como, por exem-
pio, decidinaj como ficará
o fabuloso audit-rio e de-
terminando o revestimento
das colunas d^ primeiro e
do segundo andares.

Os funcionários do Minis-
tério das Relações Exterio-
res que trabalhavam numa
seção do Ministério da Jus-
tica já estão instalados nos
Arcos. O Embaixpdor Mur-
tinho prevê, para fevereiro
do próximo ano a ccnclu-
são das obras do bloco cc-
trás do palácio. Al então
todo o Ministério será
transferido para Brasília.
Serão aproveitados os dias
de carnaval de 63 para se
efetuar essa mudança. O
Itamarati do Rio continuará
sendo uma seção do Minis-
tério das Relações Exterio-
res, onde funcionará tam-
bém o Curso Rio Branco.

A inauguração do Pala-
cio dos Arcos, além da lm-
portãncia arquitetônica que
apresenta, por ser das mais
belas obras projetadas em
Brasília (várias revistas cs-
trangeiras vêm fotosrr.fan-
do-o com imenso interesse)
tambem determinará uma
nova feição para a Capital,
já que, com a transferência
do Ministério, várias Embai-
xadas apressam-se a iniciar
a construção de suas sedes
à beira do lago de Brasília.
Isto fará com que a Cidade,
de.qui a um ano mais ou
menos, ganhe um movimen-
to cosmopolita, o que conso-
lidará a vida social e sofis-
ticada.

Niemeyer determinou em
sua visita que as colunas de
sustentação dos andares se-
jam revestidas de madeira.
E no auditório determinou
assentos móveis, que se des-
loquem conforme as neces-
sidades de momento, ou se-
ja, congressos, sessões ¦ de
projeção e assim por diante.

A parede mural de Sérgio
Camargo, de 25 metro, por
quatro, é sensacional. Já.
está pronta, no auditório.-
É cheia de relevos valoriza-
dos por uma iluminação ã.
base de efeitos.

A escultura móvel de Ma-
ry Vieira que ficará no hall
de entrada é das poucas
coisas que ainda não estão
colocadas. Mas já em 22 de
maio, para a festa de recep-
ção do Príncipe do Japão,
ela estará ali instalada. E
todos os salões também já
deverão estar terminados.

Uma das coisas que mais
fascinam no Palácio é mes-
mo o jardim interno de Bur-
le Marx, plantado sob as
águas. Um verdadeiro jar-
dlm aquático, cujos pontos
altos são árvores especial»
mente exóticas. Uma.novi-
dade no jardim: ao invés
de repuxos, foi encontrada
a solução de apenas se dei-
xar as águas se movendo de
leve, em círculo, para não
prejudicar o efeito de silên-
cio e de repouso que sugere
o jardim.
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\_J resumo
de arte

JB
MUSEU DE ARTE MODERNA

DE 6 A 24 DE ABRIL

PINTURA
Iberê Camargo
João Carbogini Quaglia
Carlos Scliar

OBJETO
Gastão Manoel Henrique
Farnese de Andrade

GRAVURA
Fayga Ostrower
Maria Bonomi

| ESCULTURA
Mário Cravo Júnior

DESENHO
Roberto Magalhães
Aldemir Martins

Homenagem
Ismael Nery
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ACINCIA BO
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! DE FILMES "*p^fos sucessos '

r GRUPO .J AMES BRDOERICK » COROE LUXE ECANPICE BER6QN * UNfiTED _
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0 MUNDO JOVEM
CHRISTJNE DELAROCHE..NINO <________________JOVO * UNITED

AQUELE QUE OEVEMORRER
MELINA MERCÚURI * UNITED í

CORTINADAS» i
PAULNEWMAN. TECNICOLOR

JOGADA DECISIVA i
HENRyFONDA * WARNER

SANGUEEM SONORA
MARLON BRANDO __ANJANETTECOMCR" UNIVERSAL

3HIRIE/MACUINE # TECH_lCM.on
MICHAEL CAINE UNIVERSAL

AMANHÃ
, HORÁRIO _
13.90* 5.40*7.50 e lOfo^j ^^^
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aflâirfida
* Fone: afi-Sft 13 * m

IRENE

giLUIZFELLEGRINI-LEILADINIZ
ãCELIABIAR-MARCIADE ..-
5 WINDSOR-A.FREGOLENTf
ri dORGEDORIA r: ;;
¦jmiLWm

rÍJ

Ww2x ^^síj^ ^^EÊ--_\__W_\

ALUIZ' -SEVERIANO RIBEIRO
tamy-fM

• HuiucAo tt
kino ni-: „

LAVRliNTIIS

¦HGiüimin
HORÁRIO

i2.40«5.SO«Qlnl exci£/s/M*tFA/r/r

O Inesquecível evento do homem desde sua criação

A PRIMEIRA HISTORIA Ot AMOR !
0 PRIMEIRO CRIME DA HISTORIA !

MIL EMOÇÕES NUM ESPETÁCULO
DE RARA BELEZA E GRANDEZA)

...WMHC/m

¦ Cli^i'Õi»lic!rrv blNODKLAURENTÜS J()HNHUSTON|

MICHEPM8 UIÜBER6RVD
WDIINní JOHNHUSÍON
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com JAMES 8ÚHD
CADA SEGUNDO E ÜMA tMOCflO
SUPER SENSACIONAL/
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Jornal do Brasil, domingo, lfl-3-67, Cad. B — o

rvÃÃS^^TÊÃiTOn
.^BBISBBflBBBMHBBBBBBBflflBflBBBBHBBBBBHBHBB"
-¦¦¦¦¦¦¦¦¦BJJPW»M-M1MH—««¦¦¦¦¦¦¦á

« Poltrona

| I 3.000
« Estud. e
l Balcão

I 1.500
,a .

COLE E SILVA FILHO apresentam no
TEATRO CARLOS GOMES

a super-revlsta

DE COSTA
A COISA VAI

d. Ângelo Rom.ro, Col* • Silva Filho, com um B

grand. «lento • audaciolol ilrip.t.al.l ¦
Di5riam.nl., òi 17M0m - JOh - SJh a

Al segundas-feiras o "show" d* travestis fl
BONECAS EM MINI-SAIA m"lUIIIIHIIIlUliniHIHn*H|linntUI1"

HiiiiiiimminminiuiHiiiiiiiniimjj

\ TEATRO NACIONAL DE COMÉDIA 
"1

Avenida Rie Branco, 179 — Tal.: 22-0367 3
Diàrlamanta ài 21h — Domingo! às 18 • 21h B

RASTO ATRÁS"

•'«¦¦BnHBMÊlM MM ¦¦M«H«BiaiMBiaiMBiHBiMMH.H..._MM

AMÉRICO LEAL apresenta
no TEATRO RECREIO

STRiP.cunu/ "k"

'1—l-l"l flfl— II 111

POLTRONA
NCR$ 2,00

BALCÃO
NCR$ 1,00

MAIS 0O&&/0Ó Qü6^omagnif ie© fraiitio'

De Jorge Andrade
Prêmio Serviço Nacional de Teatro V,

' Direção • cenários: Gianni Ralto ¦
M Figurinos: Bella Paes Leme, com um grande elenco 8
;miniHiiiiiiiiiiuimin»iiiiuiiiiii;

|piiiiiunuuiiniiiiiniiininiiiiiiin|
5 Grupo Levante apresenta 8

I JOÃO DO VALE I

Espetáculo inédito no Rio
Das 18h às 24h, 6 horas de espetáculo

SEM INTERVALO - SEM REPETIÇÃO |~£JSÍRELA
De segunda a domingo

Atrações! Strip-teasasl Comitidadel
Com as mais lindas mulheres do "show I ãS

business" brasileira I i piRue Pedro I, 53 — Reservas: 22-8164 ' ' "n

DIA 25

¦a no show "EU CHEGO LÂj
s¦

!G GRUPO OPINIÃO

H¦¦

8w
S"¦¦¦'

Apresenta

A crire de Cuba — A ilíada de Homero — Reunião que
decidiu a bomba de Hiroxima — Morte de Kennedy —

Depoimento de uma camponesa do Vietnam —
O complexo Militar-lndustrial

A SAÍDA?
ONDE FICA A SAÍDA?

(Estado Militarista)

ESTREIA DIA 21, ÀS 22H - R. Siqueira Campei, 143
Reservas: tels.) 36-3497 — Desconto para estudantes

s¦¦¦¦
8

Texto de LUCIANO ZAJD - Dir.: RENATO PU."0 
J

com Marinês, Sílvio Aleixo, Maria Luíza Noronha ¦
Hoie, as 18h e 21h30m "

no TEATRO DE ARENA DA GUANABARA g
Largo da Carioca, esq. Av. Chile — Res.: 52-3550 ¦

8 PREÇO: NCr$ 3,00 - Estudante e trabalhador sindicaliaado: NCrS 2,00 "

üiiHiiiiisiiiPiniiiniiiiiuiiiiiiiiuiia^
MiiiiiiuiiiiiiiHinuiiiiiiniuininiui
¦no TEATRO SANTA ROSAS
S R. Visc. Pirajá, 22 - Tel.: 47-8641 - (Gerador Próprio) ¦
s 0 HOMEM DO

ís
SiiiHHiiiuuuiiniiuiiiiiiiiiiiunjii»•nnniMiiiiiiiiiimmiiiiiiiuiiiiiiiBi

I "0 OVO DE OURO FALSO" I
Maravilhoso infantil com

os .bonecos de -

IL0 e PEDRO
a

Agora no TEATRO PAX
Sábados, as 17 horas

J] Domingos, às 15h30m e 17h

süiiiHuniuuinuniNumuiiiniiHEl
gniniuiiiuiiniiiiiiuiiiimiHiniMiii!ii

r77777Trrm

2 ÚLTIMAS
SEMANAS

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦l
{.«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦Jf

i£ Um elenco delicioso ¦
£ Carlos Eduardo, Dolabella, Cedi Thire, Célia liar, Emilio Di Biasl, ¦

¦¦
Saa

Gracindo Júnior, Helena Ignês, Ítalo Rossi, Juju, Lafayette Galvão,
Leina Krespi, Mauro Mendonça, Napoleão Monii Freire, Olhoniel

Serra, Rosita Tomis lopes, Sirgio Mamborli e Suzana Faini

OH QUE DELÍCIA DE GUERRA'

[PRINCÍPIO ao fim
'¦¦'•' de Millôr Fernandes a

B com: FERNANDA MONTENEGRO - SERGIO BRITTO S
FERNANDO TORRES 8
HOJE, ÀS 18H E 21H30M v ¦

A seguir: "A ÚLCERA DE OURO" ¦¦tuiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiuHiuiiiiiiiS!

| CAFÉ-TEATR0 CASA GRANDE

i ATENÇÃO GAROTADA
a

Venha ver o ouvir i maior historia de todos et tempos

8 CAPITÃO FURACÃO ^iíió mar
Peja infantil, baseada no famoso personagem da Televisão

¦ Direção: Haroldo Oliveira - Uma produção do GRUPO DE AÇÃO
a no TEATRO CARIOCA - Rua Senador Vergueiro, 238 3

SÁBADOS AS 17 HORAS -> DOMINGOS ÃS 16 HORAS 5
RESERVAS: 25-6609 ¦

Si ^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦BBBBBBaaBBBBBBBBBBBBI

Hoje, às 18h e 21hl5m no TEATRO GINÁSTICO a
Reservas: 42-4521 — Ar refrigerado ¦

^BaBBBBBBBBBBIHBBBflBIBBBBHBflmBBUBIBIBBn
flaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSBBBBBBBBBBBBBBBBBaB' 
5 Após o sucesso do SARGENTO DE MILÍCIAS S

o GRUPO DE AÇÃO apresenta S

ilIllllllllleVIl I Ul
.1 .««ãl.

de Augusto Boal e Guarnieri _
aj com: Jorge Coutinho, Ester Mellinger, Procópio Mariano e outros: ¦

Música: Edu Lobo — Direção: Milton Gonçalves 5
' Hoje, às 18h o 21h30m - Reservas: 256609 ¦

TEATRO CARIOCA - R. Senador Vergueirc, 23S ¦
E.aBBBBBBBBBBBBflBBBBBBBflBBBBBBBBBBBBBBBBBBBM

'^¦JBBBBBBBBBflBBBBBIBBBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBMB*!

S TONIA CARRERO: "Nunca se viu escândalo tão
inteligente no teatro nacional"

BAR-RESTAURANTE apresenta B

HOJE: NARA LEÃO ¦
Às 3as.-fe.ras: JAIR RODRIGUES S

b Aos domingos, às 16h30m: 8
CLUB DO JAZZ E BOSSA \s

B Avenida Afrtnlo im Meto Franco, 300 - Estacionamento próprio B
¦ ¦•¦•• B
!faBBBflBBBBBBflBBBBBBBBBBflHBBBBKBBMIBBKBr.Bff

^IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBflEIIlBBBBBBBflMg
8 TEATRO SERRADOR - Ar refrigerado S

apresenta S
FESTIVAL DE TEATRO DE COMÉDIA \

RENATA fRONZI 'RUBENS DE FALCO RAUL DA MATTA ¦

fl¦¦

spresentaS G R U P O SALTIMBANCO
HOJE - ÚLTIMO DIA

¦ no TEATRO MIGUEL LEMOS do delicioso musical infanti¦a n'0 CHÁ DAS ABELHINHAS"

¦¦
8

AS CRIADAS

FAMIUA ATE CERTO PONTO

com: Erico rreitas, Hélio Ary e Labanca. 5
Direção de Martim Gonçalves B

j§ Cenário e figurinoa de Roberto Franco I

na TEATRO DE BOLSO - Hoie, àt 18h o 2211 J
Praça General Osório — Ipanema B

Refrigeração perfeita— Res.: 27-3122 >.-,•- ¦

¦SlBBBBBaBBBBBBBBBBflBBBBBBBBBBBBBBBBBBflBBJieBA
CTBWBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBESJBBaBBBBBBflBBBfc^

HMM| I Figueiredo Magalhães, ¦
¦ i 111a?IBI^ilIrOM 28° ~ Sobreloja Cine n

BBflBaWÉBBBflBBBBflBfl Condor-Copa
"E talvex seja esta a mais correta • certa montagem brechtiana ati ¦
agora realiiada no Brasil" (Y. Michalsky - JORNAL DO BRASIL) 5

HOJE, ÀS 18H E 21H30M - RES.: 57-6651 W

a comédia mais fresca do ano no Teatro mais ¦
refrigerado da Cidade 5

Àt tircaa, quartas • quintas: preço único de Cr$ 1000 5
Reservas: 32-8531 - HOJE, ÃS 18H E 21H 3

SBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBBBBBBBBBBHBBBniS
¦¦¦¦¦¦¦¦¦BBflflBBBBaBBBBBBBBBflBBBBaBBBBBBaBBtlj

VENHA AJUDAR O PRÍNCIPE A S
ENCONTRAR A DONA DOS 1
SAPATINHOS DE CRISTAL a

¦¦ a3.° MES DE SUCESSO
"A GATA BORRALHEIRA" I

de Paulo Afonso de Lima
Dir. musical: Edson Frederico

Direção: Luiz Cláucio Bern-rc'ss
HOJE, ÂS 17H - ÚLTIMO DIA u

Jj R. Miguel Lemos, 51 - Reservas: 56-1954 ü
ÜBBBKBBBBBBIHBBBBBBflBBBBBEBBBBBBBBBBBBKeBiS

jBBBBBflBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBBBBDg
R GRUPO CONQUISTA tem o privilegie de apresentar pela !.« jj
a vei na Amórica do Sul a mais bela de todas as peças infantis 

™

t das Maravilhas"!
CO-F-RODUÇÃO: ROBERTO FRANCO fl
No TEATRO DE BOLSO - AR REFRIGERADO S

B SÁBADOS, ÀS 17Ht. - DOMINGOS, ÀS 16H>. fl
RESERVE JÁ: Tel.: 27-3122 - CENSURA IIVRI "

J Dia 26, na Sal* José d* Alencar — I. Governador 5
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbibbÃ
jfJHflflflBBaaaBBBBaBBBflflaaaBBBBBBBBBBBBaifBBflfl*• SEMANA SANTA no TEATRO REPÚBLICA S

Dias 23 e 24 - 5." e 6.°-feira SANTA i ¦

i Alice no País I

rílÃNFREDlJS 51
5 I .CATHERINE • WÈRr^*- *>!>
i SPAAK Wv-kmã^

PROIBiDO ATÉ 14 ANOS BLÂ WÊAfÈ'' JBflVflflBflB» '

lipwi
,,a",,"':,"technicolor m?g |9 I

-______tmm_wmi^______ W_____'-^L'.>\37i!a.'a_\mMfllia^ã^^^^ \WSk_\ tt

. " ' —«

MAIS7DIASDE6ALfl/K> [ÂLASKASEMANA DE FILMES /2#SSO$Mm ZJZZZ^^Z^

VICENTE CELESTINO
B
B
B.fl

- ESTUD.
¦ NCR$

2,50

Dir.:, Cen. e Fig.: NELSON MARIAM
Administ.: EDMUNDO CORTEZ JUNIOt

SÁBADOS E DOMINGOS, AS 16H

Teatro de Arena da Guanabara g
Largo Carioca — Reservas: 52-3550 ¦

HBBflBBnBBaBBBBBBflBBBBBflBBBBBBBBBBBBBBBáBIB""DEBRECHTA
STANISLAW PONTE PRETA" | F^P^^fP^f?^^l

ÍÍ,«í;»i:Í«,tó 3 S aflf^aflT^atr^ Apresenta o seu 1 .• I"FESTIVAL DA BESTEIRA" jj flaf^j MT] MT^
í eom. Aldo de Maio, Camija Amado, Jaime Barcelos eMntoni Carneiro H ¦ | espetáculo infantil

Asucrdem, dia 25, às 16h: "A ONÇA INVEJOSA" g

?lBBBBBBBBBB!«BBBBS1BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBliS««eJI
(.gBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBPIBBBBa

HOJE, ÀS 15H30M

fl e um granda elenco de artistas de Rádio, J|
Teatro e Televisão na linda peça-sacra fl

"JESUS, REI DOS REIS" r f
(3 atos e 9 quadros) ¦

5 Di,.,J3i *• 20 • 22 n*- ~ Dl« I4i *» '«r »« S0 • M horas. 5
S NAO PERCAM ÊSTE GRANDIOSO ESPETÁCULO! fl

Bilhetes a venda • partir do dia 2T — Reservas: 22-0271 JJ
BjBBBBBBBBBBBflflflBBBBflflBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBflfll
^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦PflflBBBBBBBBBBBBflBBBBflBBaflHBEJÍ
S SÁBADO DE ALELUIA ¦

MALHE A SUA TRISTEZA 5

- NOVO -
REPERTÓRIO

SOMENTE 10 DIAS

ROSA DE OURO |
n
B
Ba
H
Bn
Baa
tieaa

nuje, aj ton c xinoum ^
M TEATRO JOVEM - P. de Botafogo, 522 - Res.: 26-2569 ¦
ImKIIIIRBIBIIIIIIBIIIIIIIIRIIIIIIIIIIIIRl!1
£!IBBB9BBflBBBBBa9BflBBR!>iaaaflBBBBflBBBBBBBBBBBB2'

TEATRO GLÁUCIO GILl (teatro dapraç» >
MARIA FERNANDA apresenta ¦

TJ oe *í Ar*4/°ZZsiVor&-Ars .. ccnsu

IMWNpTfRRIVfU**)

TATIANA .
SAMOILOVA
OLEOSTRIIHENOV fyfRA LIVRE JA

1

4WÍ0 DON SILENCIOSOI »iw v „ s&etíts*/ Gv_r_e_4_cssMZ_7.nl

M.fSTRELAS'DO BALLET RUSSO

- VNIKOlAITCHfRKASOV
\tí 'V.PUDDVIKIN

tf PfWt&Í)àtf4AMOS

ELINABISTRirSMIA
_ PIOTORGIfBOV

• PROIBIDO ISANOS

OIAQ0OOSCISWES"
A FOIÍTÍ OE B*CHT9?ARAI'

DE AL£XAA/£>£# /TÍSSA&

Alft LARIN0VA
9ERGUEIST0RIAROV

^ksHDBiEii^iflaiaj

fof SADIgQ
jjaBBBHL
Pomll 0 0UADRAGB8IM0 PRIMFIRO

oeSERGUEI SESSÕES A PARTIR \f
EISENSTEIN' ÚLTIMAS V, NOITE _\t.

SC6SÔES A PARTIR
MSSHS. MMXNHA
ULTIMA W 'lt NOITE

I ALICE contra a DAMA DE COPAS I I dulcina no dulcina i mmmá

de Hermínio Bello de Carvalho
HOJE, AS 18H E 21H30M

P. de Botafogo, 522 - R

O
VERSÁTIL
MR
SLOANE

ADRIANO REYS cenário e figurinos
PAULO PADILHA PERNAMBUCO DE OLIVEIRA
DELORGES CAMINHA dlrecào de
MARIA FERNANDA CARLOS KROEDER

Sob os auspícios do Serv. de Teatro da Secret. 6» Educ. dl GB,

te
JOEOHTOII.

¦¦

¦¦

HOJE, AS 20 e 22 hs. em Brasilia ¦
Estréia dia 22 it 22 ht. — Res.: 37-7003 S

O espetáculo da liga Feminina Israelita ¦
lol transferida para dia 25 àt 20,30 hs. £

'ÜBBBaBBBBBBBBflBIflBBBBBBBflBBBBBBBBBBBBBflBflBO
jflBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBflBBBflBm

A VERY SEXY AND MARXIST ¦
HONEYMOON ¦

FICIMA

^ QUATROa¦
¦¦

5 NUM QUARTO
HOJE, AS I7H • 21H15M - Reservas: 52-3434 ¦
TEATRO MAISON DE FRANCE - Ar rerrigerad* ¦

«¦BBflflflaflMflBBBflBBBBBBBBBBBBBBaBBBBBflBflBflBtS
£»BBflMBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBBBflBBBBBBj

Agora em TEMPORADA POPULAR S

no TEATRO GINÁSTICO - Ar refrigerado a
Reserve ji pelo telefone: 42-4521 B

SlBBBBBBBBBBBBBBBflBBflBIBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBInl
IRBBflflBBBBBBBBBBBBBBBaBBBBtiaBBBBBBBBBBBBBBBn

S ORQUESTRA SINFÔNICA BRASILEIRA 8
SALA CECÍLIA MEIRELES a•' 9

g INICIO: 2 DE ABRIL DE 1967 g
S Regente: ISAAC KARABTCHEWSKY ¦

MADRIGAL RENASCENTISTA fls
FESTIVAL HAYDN - MOZART 8¦• .Inf.: Av. Rio Branco, 135 - Salas 918/920 g

EaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'BBBBBBBI<S

^«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦BBKIBBBBBaflaBBBaaBBBBBflaBarBBBBsa^
S ORQUESTRA SINFÔNICA BRASILEIRA S

TEATRO MUNICIPAL g
INICIO: 1.» DE ABRIL, AS 16,30 HORAS S
1.° Concerto de Assinatura da Série "GALA" 8

8 Regente: ISAAC KARABTCHEWSKY 8
Pianista: JACQUES KLEIN 8

Beethoven — Chavez — De Falia ¦
8 Inf.: Av. Rio Branco, 135 - Salas 918/920 ¦
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4.e MES DE RECORDE ABSOLUTO!!! 8

MAIS DE 3 500 PESSOAS JA g
ASSISTIRAM E APLAUDIRAM ¦

TEATRO DE BOLSO - (Pca. Cal. Osório - Ipanema) ¦
Sábados àt léht. — Domingos, àt 15 horat g"CHAPÈUZINHO 

g
VERMELHO" 8

CENSURA LIVRE - RESERVAS: 27-1122 g
AR REFRIGERADO ¦

8
em

ii , ii
Preço único:

NCr$ 
3 QQ

Estudantes:NC$ 1,00

0 NOVIÇO
a Estréia sábado, dia 25, no

TEATRO DULCINA
Res.: 32-5817
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DE 3." A DOMINGO
Dir. Music. — Guerra Peixe

Itua Barala Ribeiro, 90 - Tel.: 34-3483
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RUY BAR BOSSA

apresenta de terça a domingo
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repórter
JB ¦ ONZE

EDIÇÕES DIÁRIAS

*

RADIO
tnútica e injormaçâc
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¦ 8 Descubra o prazer de patinar no gelo
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UMA NOITE PERDIDA
COM TUCA E MIÈLE" ¦

¦

8
8

'MULHER ZERO QUILÔMETRO'
de Edgard C. Alves
Dir. Floriano Faitsal

Sete meses em cena em 65/66
com: ANDRÉ VILLON, DAISY LUCIDI,

IUIZ CARLOS DE MORAES, AGNES
FONTOURA, AYRTON VALADÃO

PREÇO 0NICO:
NCR$ 3,00

HOJE, AS 17H E 21H ¦
no TEATRO RIVAL - Reservas: 22-2721 ¦
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Fundação Brasileira de Ballet
EUGENIA FEODCSOVA

apresenta um maravilhoso espetáculo"Entre" deux rondes" — "A Bavadera"
Divertissements

TEATRO MUNICIPAL

um show Miele t Bôscoli com • conjunto ch Menetcal
Rua Rodolfo Dantat, 91-B — Copacabana

Retervat: 254(77 (ate at 32 horat)
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At deliciai dai comidas oto mar num g
restaurante sôbre at endat. Único no 8
Rio. Amplo estacionamento. Menu Jj
especial para os almocos "rápidos". JJ

IV. NESTOR MOREIIU. fl - TU. 4I-1S2I

GELORAMAj
8 HOJE E TODOS OS DIAS A PARTIR DAS 15 HORAS S
s ¦

RUA SIQUEIRA CAMPOS, 143 S
SUPER SHOPPING CENTER ¦
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PLAYBOL é:[a
^ BOLICHE S

if RESTAURANTE AO AR LIVRE ¦

Baa
Dia 30 de março, às 21 horat — Dia 2 abril, às líh ¦
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[SOL e MARI
1 RESTAURANTE • BAR í

(junto ao Yatch Club do Rio de Janeiro) a
. Aberto diariamente ali às 2 horas da manhã 8
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Venha

.1¦
tomar seu chopp tj ouvir música modem*

com som es'creafônico

CORTE DO CANTAGALO - LAGOA 8
S Estacionamento privativo: R. Castão Baiana, 496 — Gerador próprio
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MÍRIAM ALENCAR TERRA EM TRANSE
— A terra ê Eldorado. Um poeta¦ morre. Enquanto morre diz o poeta que

durante a vida nunca pôde escrever.
Através ão poema surgem os momentos
fundamentais de sua vida nos últimos
quatro anos. A figura ãe D. Diaz com
sua bandeira negra navegando contra
as manhãs. A descoberta de Eldorado pe-
los navegantes de .outrora. O poeta é
tentado por D. Diaz c o abandona.
Abandona também Silvia, a mulher
que amou na juventude. O poeta se
afunda no interior de Eldorado. Quer
recomeçar sua vida do zero. Conhece
Sara. Sara o leva a Vieira. Quem é Viel-
ra? O poeta, que antes largara a liderem-
ç:i ãe Diaz, agora segue Vieira. Mas logo
o abandona, decepcionado. Volta a Eldo-
rado. Desce aos infernos. Revê Silvia,
agora casada com Álvaro, seu amigo ãe

infância, também um poeta que nada VTDA F, MOR TF TIF TTM PATTTAescreveu. Penetra no mundo demoníaco T •*"•" Mu J-»--V/JX J. JU _\JJ__ UJJ-L r\J£jlA
de D. Júlio Fuentes, um poderoso extra-
vagante. O vício, a dissipação. Sara de-
saperece. O poeta é chamado a lutar
contra D. Diaz, que, sinistramente, de-
seja apossar-se de Eldorado. O poeta,
com o apoio de D. Júlio Fuentes, abie
uma luta contra Diaz. Para isso, proje-
ta Vieira. Diaz tenta comprá-lo uma se-
gunda vez. O poeta resiste. Vieira, numa
luta contra Diaz, se transforma num
místico. Diaz, percebendo o perigo, usa da
violência e esmaga Vieira. O poeta, em
desespero, tenta enfrentar Diaz e é mor-
to. Novamente a descoberta de Eldora-
âo. O poeta morre nos braços ãe Sara.
Diaz, como no começo, salta na praia,
sobe nas pedras e é coroado rei, diante
do mar e do povo.

Esta é a história de Ter-
ra em Transe, filme de
Gláuber Rocha, que na
quarta-feira, depois de exi-
bido, obteve a aprovação da
Direção do Festival de Ca-
nes para participar da Mos-
tra. Radicalmente oposto a
Deus e o Diabo na Terra âo
Sol, Terra em Transe come-
ça onde Deus e o Diabo aca-
ba: no mar.

— Terra em Transe não é
um filme de ficção. É um
poema cinematográfico vis-,
to por um poeta. Nele, a
idéia básica é mostrar que
também na cidade existe
uma grande tragédia so-
ciai, embora em termos di-
ferentes do sertão. Terra
em Transe não é românti-
co. É filme duro. É um fil-
me político na medida em
que todas as obras atentas
ao tempo em que vivem são
políticas. A narração é fei-

Geograficamente, Eldora-
do pode ser assim definido:
uma ilha ou pais tropical,
banhado pelo Atlântico. Ca-
pitai: Eldorado, cidade se-
mi-industrlal, g 1 e trifkada,
com rede telefônica, dois
canais de TV, aeroporto, ro-
dovia asfaltada, ferrovia e
porto para o mar. A capi-
tal se liga a uma única pro-
vincia, no interior, chama-
da Alecrim. Toda a histó-
ria se desenvolve entre idas
e vindas dos personagens
de Eldorado a Alecrim. Os
dois grandes palcos do dra-
ma são o Palácio do Gover-
nador Vieira, em Alecrim, e
o Palácio do Senador Diaz,
em Eldorado.

O elenco foi escolhido a
dedo, e, na opinfão de Gláu-

,ber, é o mais perfeito que
poderia encontrar. Jardel

Com meu filme, não
pretendo provar absoluta-
mante nada — éo que diz
Gláuber Rocha. E con-
tinua:

Pretendo, sim, abrir o
tema do transe, ou seja, da
instabilidade das consciên-
cias. Superior tècnicamen-
te a Deus e o Diabo, que
contém alguns primarismos
como por exemplo a lingua-
gem desequilibrada. Há mais
inspiração em Terra em
Transe. Utilizo a fantasia,
como já havia feito em meu
primeiro filme experimen-
tal. O Pátio, como meio de
expressão. Não tenho a pre-tensão de fazer grandes fil-
mes. Tenho a ambição jus-ta de expressar a minha
realidade da maneira que
posso expressar. Viso todas
as camadas de público. E,
se meus filmes às vezes são
herméticos, reconheço queIsto é falha minha. Só me
sentirei bem com. o cinema
n.7> dia em que conseguir
atingir o público, utilizando
os recursos à minha dispo-
sição: os recursos da minha
Imaginação, da lógica e os
recursos técnicos e eco-
nómicos.

Além de tudo isso, exis-
te a liberdade de ação e no
Brasil existe a maior liber-
dade para um diretor de ci-
nema. O essencial no nosso

COMEÇO NO MAR

ta em forma de poesia e to-
dos'os seus personagens es-
tão em transe', na fronteira
da loucura. A melhor defi-
nição seria a de um filme
que causa mais impacto do
que entusiasmo.

Muitas foram as dlficul-
dades que cercaram a reaii-
zação de Terra em Transe.
Nove produtores se recusa-
ram a fazer o filme por
achá-lo violento e outros
ofereceram-se para produ-
zir oito filmes com roteiros
que classificavam de mais
acessíveis ao público, mais
comerciais. Esta luta du-
rou dois anos e findou com
a solução da MAPA, que, não
medindo esforços, reuniu
todos os recursos e as fil-
magens foram iniciadas.

Com a câmara na mão de
Dib Lufti e com improvisa-
ção total, o roteiro de 700
páginas escritas e reescritas

ELDORADO

Pilho não poderia ter feito
melhor, interpretando o
poeta Paulo Martins. Ema-
greceu seis quilos, pois, ao
mesmo tempo que filmava,
trabalhava no teatro, fa-
zendo o criado Matti, do Sr.
Puntilla.

Danusa Leão não é atriz,
mas somente ela poderia vi-
ver Silvia, que é um peque-
no papel, mas* de grande
força. Uma atriz famosa
não serviria, pois Sílvia é
um elemento plástico. É um
personagem que significa
um amor perdido.

A segurança e o senso
profissional de Glauce Ro-
cha a escolheram para o
papel de Sara, forte e con-
vincente. Paulo Gracindo é
D. Júlio Fuentes, o homem
mais rico de Eldorado, vi-

UM TEMA ABERTO

cinema é falar com fran-
queza, para atingir a comu-
nicação. Foi o que fêz Do-
mingos de Oliveira com
Tôãas as Mulheres âo Mun-
âo. Foi uma vitória em fa-
lar com franqueza de seu
mundo e conseguir comuni-
cação. Há diretores que fa-
lam com franqueza e não
comunicam. Mas ninguém
faz filme contra o público,
quem procuramos sempre
atingir.

Gláuber Rocha nasceu em¦ Vitória da Conquista, Ba-
hia, em 10 de março de
1939. Até os 10 anos de ida-
de viveu em sua cidade ou
viajando com o pai pelo in-
terior baiano. Vivendo no
Interior, éle pôde sentir de
perto os problemas de nos-
sa estrutura rural e suas
implicações sociais A-pró-
prlá cidade onde nahceu se
caracteriza pela violência,
onde os assassinatos pela
posse de terras são ocorrên-
cias constantes.

Fêz o primário na escola
de D. Zu, apelidada assim
pela população local. Prós-
seguiu os estudos em Salva-
dor. Desde cedo se interes-
sou pelas manifestações ar-
tísticas, mas o cinema se
destacava de todas. O cine-
ma o apaixonava a tal pon-to que colecionava álbuns
com retratos de artistas e

foi sendo recriado, à medi-
da que a câmara avançava.

Com aspectos de super-
produção, cerca de duas mil
pessoas foram utilizadas pa-
ra os trabalhos. A equipe
reuniu os nomes de Zelito
Viana na produção executi-
va, Luis Carlos Barreto e
Dib Lufti na fotografia e
câmara. A fotografia foi
feita em luz ambiente, sem
refletores. Eduardo Escorei
trabalhou na mont agem,
com toda a liberdade pos-
sível. Sérgio Ricardo na
música, que se ajusta a at-
mosfera, poesia, emoção,
protesto, dor e crítica. Pau-
lo Gil Soares, o diretor pre-
miado de Memórias do Can-
gaço, vestiu os atores e es-
colheu os cenários, depois
de uma intensa procura pa-
ra descobrir locais com ar-
quitetura dos 30 anos, colo-
nial, com interiores estilo
ópera.

cioso e irresponsável. Sua
sensibilidade, seu rosto ex-
pressivo e voz modular lhe
dão os recursos Indispensá-
veis para um ator. Embo-
ra não gostando muito de
cinema, Paulo Autran é D.
Porfirio Diaz, papel de. alta
dramatlcidade, de acordo
com a sua categoria. José
Lewgoy faz o Governador
Vieira, líder demagogo, po-
pulista, sincero e exaltado.,
Um verdadeiro personagem
em transe. Hugo Carvana,
que dia a dia vai crescendo
para o cinema, é Álvaro, o
homem angustiado, domi-
nado pelo álcool e pela de-
silusão.

Mas nenhum personagem
é definido, o que dá ao fil-
me um tom delirante, e
que permite ao espectador a
liberdade de julgá-los.

pilhas de revistas cinemato-
gráficas. Foi ator no cole-
gio e também cantor nas
ocasiões festivas, pois tinha
uma boa voz. Quando cursa-
va o primeiro ano de Direi-
to, formou um grupo teatral
que promovia recitais de
poesias e encenava algumas
peças. Êste mesmo grupo
fundou a revista Mapa, on-
de Gláuber era responsável
pela parte de cinema.

Seu primeiro filme, o
curta-metragem O Pátio, foi
realizado quando ainda es-
tava na Faculdade. Abando,
nou o curso para fazer jor-
nalismo. Pouco tempo de-
pois surgia Barravento, e,
com êle, o cineasta de hoje.

— Dizem que mudei e pre-
tendo ser gênio. Nada disso
é verdadeiro. Não mudei,
apenas evoluí culturalmen-
te, como acontece com tô-
das as pessoas que passam
a viver num grande centro.
O cinema continua sendo a
minha grande paixão e por
éle pretendo lutar cada vez
mais para aprimorar meus
trabalhos. Não sou gênio,
sou um cineasta como mui-
tos outros, que estou sem-
pre disposto a dar o que te-
nho de melhor para o cine-
ma nacional, que está no
auge e êste ano deverá ter
os seus maiores lançamen-
tos.

Os personagens em transe: Josi Lewgoy, Jofre Soares, o Cardeal de Eldorado, e Modesto dc Sousa
1* ' *
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O amor perdido de Sílvia e Pauto: Danusa Leão • Jardel Filho

ESTRÉIA COM QUALIDADES
ELY AZEREDO FAZ A CRÍTICA DE OS GRANDES CAMINHOS

Um western. Assim se refere
Roger Vadim a essa produção ba-
seada no romance Les Grands
Chemins, de Jean Giono. E a fi-
cha de imprensa da Unifrance
lembra que "a amizade, o amor, a
morte" são "os temas clássicos do
gênero". Poderíamos acrescentar:
e de muitos outros gêneros — ok
de toda ficção popular. Alguns
momentos das seqüências iniciais
(os encontros e separações de Ro-
bert Hossein e Renato Salvatorl,
ao azar; a luta violenta contra os
jogadores, concluída de maneira
inverossímil) e as seqüências fi-
nais explorando bem a paisagem
da Alta Provence, lembram o
western. Vê-se que Christiun Mar-
quand, ator aqui promovido a dire-
tor, não deixou de freqüentar a ex-
celente escola americana —ou "o
cinema americano por excelência"
— mas nada disso retira à defini-
ção âe Vaãim a gratuidade ãe qua-
se tuáo o que êle diz fe de quase
tudo o que faz). Importa-nos mais
registrar as qualidades esparsas da
estréia de Marquand. Embora, na-

turalmente, êle tenha atuado sob
influências de Vaãim, persona
grata dos grandes financiadores do
cinema francês, Les Grands Che-
mins acena, entre muitas deficiên-
cias, com as possibilidades de traje-
tos mais pessoais no futuro.

Ò roteiro escrito por Christian
Marquand e P. de Ia Salle é de Uma
simplicidade ascética, despojando
os personagens de complexidades
psicológicas. Nesse passo, houve
exagero evidente: o desenho das
reações de Francis (Renato Salva-
tori) é frágil, e a Anna interpreta-
da por Anouk Aimée mal se âefen-
âe âa banaliâaâe, apesar âo talento
âa atriz.

Uma amizaâe liga âuas perso-
naliâades muito âiversas: Francis,
motorista a serviço âe uma firma
ãe Gênova, e Samuel (Robert Hos-
scin), jogador de extraordinárias
qualidades, que garante suas vitó-
rias trapaceando. Uma aura de mis-
tério e aventura paira sôbre o joga-
dor. Talvez seja essa a principal mo-
tivação da afetiviâade que desperin
no motorista; um rapaz sem ambi-

çõesfionesto, sincero. De carona Sa-
muel passa facilmente a compa-
nheiro de viagem, a amigo, falhan-
do nesse avanço apenas quanáo pre-
tenâe transformar Francis em par-
ceiro de trapaça. Mas a amizaâe ge-
ra uma certa cumplicidade. Na pe-
quena cidade da rota Nice—Grcno-
ble, onde Francis aceita a kospita-
lidade e os favores to amor não
tarda) de uma viúva jovem, dona
de hotel, êle também é alvo de sus-
peitas. Uma noite, Samuel jaz à
porta de Francis, sem sentidos,
sangrando, com as Suas mãos que-
bradas. Os agressores, vítimas de
trapaça, querem ver o jogador dis-
tante de sua comunidade. Francis
sabe que êle tem contas a ajustar,
com a Lei e convence Anna, a
amante, a ocultá-lo no hotel. Sa-
muel convalesce rapidamente, mas
a perda da agilidade dos dedos, a
aparência constrangedora, talvez*
para sempre, de suas mãos, esti-
mula-o às reações mais cruéis. Êle
seduz Anna e a submete à tortura
mental. Dai para o assassinato gra-
tuito é passo que dá em momento

âe desespero. Irremediavelmente
cúmplice, Francis se sente obrigaáo
a participar ãa caça ao criminoso.
Uma âecisão âe consciêticia:-êle irá
ao encontro do fugitivo por conta
própria, não como integrante da
matilha punitiva constituída por
dezenas de moradores da locali-
dade.

A direção de Marquand 7ião
consegue superar a deficiente de-
finição dos personagens. A ambi-
güiâade, porém, nem sempre é um
mal. O filme âesenha com ãelica-
âeza e gravidade, em seus melho-
res momentos, a armadilha que a
afetividade representa para os in-
dividuos. Anna 'e Francis saem fe-
ridos da aventura, ainda que tam-
bém enriquecidos, animicamente.
Enquanto o selvagem e egocêntrí-
co Samuel encontra a solidão mais
desesperaâora e só pode espetar do
amigo o golpe de misericórdia.

fx
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M.A. OS FILMES QUE ESTRÉIAM

¦

A Bíblia, no Princípio, superprodução dirigida por John Huslon já estará
em cartaz a partir de amanhã, com três horas de projerão e um desfile de astros
famosos. Huston, veterano diretor americano, possuidor de uma boa bagagem cine-
matográfica onde se incluem O Tesouro de Slerra Madre, Moulin Rouge, Moby
Dick, Segredo das Jóias, Os Desajustados, Noite de Iguaria e outros, aparece em,
leu filme no papel de Noc.

A Cabana do Pai Tomás é superprodução inspirada cm romance famoso. O
diretor Geza Itadwany, húngaro, é fraco e dele nada há para ser destacado. Com
um elenco heterogêneo, destacando-se O. W. Fischer.

O Mundo Alegre de Helô é nacional, de Carlos Alberto de Sousa Barros, o
mesmo de osso, Amor e Papagaios, baseado em peça de Abílio Pereira de Almeida.
A Amante Sueca, que reúne dois bons nomes, Bibi Andersson e Max Von Sydow,
é de Viigot Sjoman, discípulo de Bergman. Já exibido em sessão especial, embora
não seja excepcional, é um trabalho razoável. Arthur Hiller vem de Penélope, com
Nathalie Wood de pouca roupa. Minha Esposa é um Sucesso surge com o nome
de Mauro Morassi, desconhecido, mas com supervisão de Dino Risi, tanto assim
que o principal papel pertence a Vittorio Gassman, um de seus preferidos. Sérgio
Corbucci faz tudo no cinema italiano. Sua versatilidade não tem limites. Pode ser
Sansão, Hércules, Maciste ou Bingo que não- faz diferença. Agora êle foi a Vlctor
Hugo buscar inspiração para O Homem que Ri, mas em Django retoma a linha
de bang-bang que vem sendo sua mais recente fonte.

O Alaska vai apresentar ura Festival de Arte Russa. Nele destaca-se O En-
couraçado Potenkim, filme de Eisenstein. realizado pelo cineasta em 1925, aos 27
anos. 5_ seu segundo filme, e um dos mais importantes de toda a história do cinema,

Para hoje, aproveitando êste último dia da semana, destacam-se Todas as
Mulheres do Mundo, nacional que continua fazendo uma bela carreira; A Peque-
na Loja da Rua Principal, muito bom trabalho do cinema tchecn que está sendo
«apresentado no Alvorada; 007 contra Chantagem Atômica para os fãs de James
Bond; Europa 51, no Museu da Imagem e do Som, que apresenta um Bosselinl
em plena forma. Os menos exigentes encontrarão distração cm Ós Grandes Ca-
minhos, Missão Secreta em Veneza ou ainda, para quem não dá importância à.
origem do western, As Pistolas rião Discutem.

"A BÍBLIA, NO PRINCIPIO" .

The Bible

, A Bíblia no cinema, dividida nos seguin-tes episódios: A Criação do Mundo, O Jar-dim de Éden, Adão e Eva, Cajm e Abel, A
Arca de Noé, A Torre de Babel, Sodoma eGomorra e A História de Abraão.

Ficha técnica: Produção de Dino de Lauren-
tis. Direção de John Huston. Roteiro de Chris-
tophcr Fry. Assistentes: Jonathan Griffin, Ivo
Perilli e Vittorio Boniceli. Consultores: Prof.
Rev. M. M. Merchant e Msgr. Salvatorc Garo-
falo. Música de Toshiro Mayüzumi, rot-ida porMário Chiari. Diretor de fotografia: GiusciVia
Kotunnp. Fotografias de cenas dc Paul Ronald
e I.ouis Goldman. Coreografia de Kathcrine Dn-
nhan. Diretor da 2.a Unidade para a Criação:' Ernst Haas. Música gravada por Murray Spi-
vack. Diretor do elenco: Guidarino Guidi. Nar-
ração de John Huston. Filmado cm D-150. Côr
De Luxe. Com Michael Parks (Adão), UHa Ber-
gryrl (Eva), Richard Harris (Calm), John Huston
(Noc), Stcphen Boyd (Ninmrod), Ava Gardncr
(Sara), Peter 0'Toole (os três anjos), Zoe Saliis
(Hagar), Gabriele Fcrzettt (Lõ), Elconora Rossi

Drago (mulher de Ló). E ainda: Franco Nero,
Robert Rietly, Grazia Maria Spina, Claudie Lan-
gc, Adriana Ambcsi, Alberto Lucatoni, Lúciano
Convcrsi, Peter Hcinzc, Ana Maria Orso. Dist.
Fox. No Palácio.

"A CABANA DO PAI TOMÁS"

Onkel Tom's Cabln
'A escravidão nos Estados Unidos e o

barbarismo do preconceito racial são foca-
lizados através do drama do negro Tom, no
período anterior à libertação dos escravos.

Ficha Técnica: Co-produção dirigida por
Geza Radwany. Roteiro dc Fred Denger. Cama-
ra de Heinz Holacher. Música de Peter Thomas.
Cenários de Willi Schatz. Diretor de produção,
George M. Rcuthcr. Cinemascope Eastmancolor.
Com O. W. Fischer, Myléne Dcmongeot, Herbert
Lom, Eleonora Rossi Drago, Gertrarud MHter-
mayer, Olivc Mooreficld, John Kitzmiller, Harold
Bradley. Participação especial dc Juliette Greco
e Eartha Kitt. Dist. Famafilmes. No Scala.
"O MUNDO ALEGRE DE HELÔ"

Helô e Nando se amam, mas seu amor
não consegue resistir ao meio em que vi-
vem, cercados pelos integrantes de uma ju-ventude inconseqüente e sem apoio, cuja di-
versão é gastar de formas erradas o dinhei-
ro ganho facilmente pelos pais.

Ficha Téchica: Nacional. Produção Atlãnti-
da Cinematográfica. Argumento, roteiro e dire-
ção dc Carlos Alberto dc Sousa Barros, basca-do na peça Rua São Luis, 27, 8.° nndar, dc Abílio
Pereira de Almeida. Colaboração, no roteiro ediálogos de Nelson Rodrigues. Fotografia e cama-

ra de Hélio Silva. Música de Rogério Duprat e
Damiano Cozzclla. Montagem de Waldemar
Npya Cenografia rte Alexandre Horvvat. Assis-
tente de direção, Sanln Chcrqucs. Com Irene Ste-
fãnia, Luís Pellcgrini, Célia Bi-ar, Márcia de Wind-
sor, A. Fregolente, Jorge Dória, Leila Diniz,
Cláudio Marzo, Renato Machado, Jaime Filho, e
outros. Dist. UCB. No Veneza.

"A AMANTE SUECA"
Alskarinnan

Uma jovem tem uma ligação com tím
homem casado que a faz esquecer tudo e to-
dos. Num momento de compreensão ela o re-
pele para recomeçar uma nova vida. Tudo
se passa durante um ano, formando um ci-
cio que se completa.

Ficha Técnica: Sueco. Roteiro e direção de
Viigot Sjoman. Fotografia de Lars-Goran Bjor-
rne. Cinemascope. Dist. Franco Brasileira. Com
Bibi Andersson, Max Von Sydow, Per Myrbcrg,
Brigitta Walberg. No Paissandu.
"OS PRAZERES DE PENÉLOPE"
Pcnclope

Penélope. apagada e medíocre vocalista
de um modesto conjunto, se transforma na es-
posa do primeiro vice-presidente de um lm-
portantíssimo banco de Nova Iorque, que pos-
sui um dos mais modernos sistemas de segu-
rança. Esse fato aguça a curiosidade da moça,
que se transforma numa ladra do banco, de
seu próprio marido.

Ficha Técnica: Americano. Produção de Ar-
thur Locw Jr. Direção'de Arthur Hiller. Produtor
executivo, Joe Pasternak. Roteiro de George Wells,
baseado na novela dc E. V. Cunnlngham. Fotogra-
fia de Harry Stradling. Música de Johnny Wil-
liams, Lcslie Bricusse e Gale Garnett. Panavision
e Mctrocoior. Com Nathalie Wood, Ian Bannen,
Dick Shaw, Peter Falk, Jonathan Winters, Liia
Kcdrowa. Dist. MGM. No Pathé, Metros e cir-
cuito,
"MINHA ESPOSA É UM SUCESSO"
II Sucesso

Comédia sofisticada, onde um marido é
ofuscado pelo sucesso da esposa.

Ficha Técnica: Italiano. Produzido por Mario
Cccchi. Direção de Mauro Morassi. Argumento e
roteiro de Ettore Scola c Ruggero Maccari. Super-
visão Geral dc Dlno Risi. Dist. Pelmcx. Com Vit-
torio Gassman, Anouk Aimée, Jcan-Louis Trintig-
nant, Cristina Gaioni, Leopoldo Trieste, Ricardo
Garronc, Umberto D'Orsi, Maria Grazia Spina, Fi-
lippo Scclzo. No Copacabana e Ipanema.
"O HOMEM QUE RI''
The Man Who Laughs ,A

Quando César Bórgia dominava no século
XVI, vivia na Cidade de Jesi um jovem acro-

bata com o rosto mutilado por uma grandecicatíiz que lhe dava a permanente expires-
são de riso. Ironicamente era chamado deBelo, mas, na realidade, e sem que o soubesse,
era o Duque de Faenza, cujo título e terras
íol-am usurpados por seu tio. César Bórgia re-
solve protegê-lo e restituir-lhe os bens e a
lace verdadeira.

Ficha Técnica: Italiano. Produção da Sanson
Film-CIPRA de Roma. Direção dc Sérgio Cor-
bueci. Adaptado da novela de Victor Hugo, adap-
tado por S. Sanjust, Issaverdens, Bcrtolotto, Ron-
coni, Rossetti c Corbucci. Fotografia de Enzo
Barboni. Música de Picro Piccioni. Eastmancolor.
Com Jcan SorcI, Lisa Gastonl, Edmund Purdon,
liaria Occhini, Linda Sini, Gianni Musy, Nino
Vingelll. Dist. MGM. No Plaza, Olinda, Mascote,
Arte.

"DJANGO"
Django

Django é um ambicioso pistoleiro queaparece numa cidade da fronteira do México
e destrói as suas quadrilhas rivais que ali do-
minavam: a de um racista, Major Jackson, e
a do General mexicano Hugo Rodríguez.

Ficha Técnica: Co-produção Italo-Espanhola.
Produção de Mando Bolognini. Direção dc Sérgio
Corbucci. Fotografia de Ângelo Novi. Música dc
Luis Enriquez Bacalov. Eastmancolor. Com Franco
Nero, Lorcdana Nusciak, Josó Bodalo, Angel Al-
varez. Dist. Famafilmes. No Bruni-Flamcngo, Sáo
Pedro, Regência.

"CLUBE DO IÊ-IÊ-IÊ"
El Club dcl Clan

Jovens de um conjunto de iè-iê-iê arran-
jam várias confusões como pretexto para can-
tar suas músicas.

Ficha Técnica: Produção da Argentina Sono
Filmes. Direção dc Enrique Carreras, Argumento
de Alexis de Arancibia. Fotografia de Alberto Et-
chcbehere. Música de Lúcio Milcna. Com Fernan-
do -Siro, Beatriz Bonnct, Alfredo Barbiere, Pedro
Quartucci. Dist. Pelmcx. No Presidente, Ipanema,
Edcn, D. Pedro.

REAPRESENTAÇÕES
O Cinema Alaska inicia esta semana um

Festival de Arte Russo, com vários filmes fa-
mosos. São eles: amanhã, O Mexicano, de
V. Kaplunovski, com Tatiana Samoilova e
Oleg Strizhenov; 3.» feira, Ivã, o Terrível,
de Serguei Eisenstein, com Nicolai Tcherkasov
e Pudovikin; 4.a feira, O Dom Silencioso, de
Serguei Guerassimov, com Elina Bistritscaia;
5." feira, Estréias do Ballet Russo, com Galina
Ulanova e Maia Plisetskala. 6.a feira, Sadko,
do Alexander Ptushko, com Ala Larionova;
Sábado, O Encouraçado Potenkim, de S. Ei-
senstein; Domingo, O Quadragésimo Primeiro,
de Grigori Tchukrai, com Isolda Isvitskaia e
Oleg Strzhenov,

CINEMA EXTRA

O TETO (II Tetto), de Vittorio de Sica. As dificuldades de nm jovem casalante o problema de moradia. De Sica, mais uma vez apoiado em roteiro de Zavatti-ni, volta ã linha mais tradicional (documentária) do neo-realismo com essa pro-dução de 1957. Os protagonistas, Gabriella Palotta e Giorgio Listuzzi, foram es-colhidos mediante concurso. Apresentação da Cinemateca no Paissandu, sábado, ãmeia-noite.
O GRITO (II Grido), de Michelangelo Antonioni. Quarta-feira, âs 23 horas,

no Clneclube Canal. O drama de um operário (Steve Cochran) abandonado pelamulher (Alida Vaili): uni dos melhores filmes dc Antonioni, realizado em 1957.
AQDÍXE QUE SABE VIVER (II Sorpasso), de Dino Risi. No ápice do verão

italiano, o ferragosto, um estudante se deixa, envolver com uma espécie de play-boy temporão, cuja ética se limita à performance dc seu carro-esporte. Com Vitto-
rio Gassman (moslrando-se o melhor colaborador dc Kisi nesse retrato cruel e
grotesco de alienação), Jcan-Louis Trintignant, Catherine Spaak. Quinta-feira,21h_üm, ho Cine Baronesa, em apresentação da SACI.

MINHA LUTA (Den Blodiga Tiden), de Erwin Lciscr. Documentário de mon-
tagem sobre a ascensão, terror e queda do Terceiro Reich. Produção sueca do ber-
lincn.se Leiser, 1959. ._ partir de quinta-feira, em sessões contínuas, no Museu da
Imagem e do Som.

ACONTECEU NUM APARTAMENTO — Comédia, com Kim Novak, Jack
Lemmon, Fred Astaire. Quinta-feira, às 19 horas,' apresentação do Clube de Cine-
ma Charles Chaplin, no Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Combusti-
veis e Minérios, à Rua México, 11, 5.° andar.

SESSÕES DO PAISSANDU — Êste cinema de arte não apresentará sexta-
feira (da Paixão) as sessões habituais da Cinemateca.
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O Encouraçado Potenkim Eleonora Rossi Drago é mulher, de Lot na Bíblia
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O mundo alegre de Irene Stejiinia
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Bibi Andersson é a amante sueca de Max Von Syâoio

0 que há para ver
CINEMA
estréias"
ANJOS REBELDES (Th. Troublo
wilh Angels), de Ida Lupino. A
excelente atriz volta à direção
com a responsabilidade de -fazer
a freira Rosai Ind Russell damestj-
car a rebelde Hayley Mills. Com
June Hardlng, Binnie Barnes. Ba*
scado numa novela de Jane Tra-
hey. Colorido. São luis: 13h20m

15h30m - 17h40m - 19h50m
22h. Santa Alice: 14h50m -

17h - 19hl0m - 21h20m. (Livre).

SENHOR DOS NAVEGANTES (Bra-•ileiro), da Aloísio T, de Carva*

valho. Dr_» em cores, aprovei,
lindo a tradição folclórica baiana.
Com Gcssi Gesse, Antônio Sam-
paio, Dina Sker, Fred C.hakler.
Odeon, Rian, Miramar: 14h - 161)
- 18h _ 20h - 22h e Tijuca:
15h - 17h - 19h - _lh. (18
anos)."

OS GRANDES CAMINHOS (L.i
Grandes Chemins), de Christian
Marquand. Embora frio e um
pouco arrastado* tem certo Inte-
rêsse esse filme de estréia do ator
Marquand como diretor, sob a
vigilância de Vadím, responsável
pela produção. Drama baseado em
um romance de Jean Giono. Em
cores. Com Robert Hossein, Re- .
nato Salvatore, Anouk Aimée. Ca*
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CURSO DE TAPETES
WAKDA S¦

pitólio, Copacabana e Amirlcat
14h - lóh - IBh - 20h - 22h.
(18 anos).

AS PISTOLAS NAO DISCUTEM (la
Pistola Non Dlscutono), de Mike
Perkins. Weslorn europeu em co«
produção. Com Rod Cameron,
Dick Palmer, Angel Aranda, Vivi
Bach. Rox: 15h — 17h - 19h -
21 h. Roxy, V*->lon, Carioca: ,14h

léh - 18h - 20h - 22h. Cas*
cadura, Icaral (Niterói): 15h -
17h - I9h - 21h. Pai, l.opoldi.
na: 14h50m - 16h30m _ I8hl0m

19h50m - 2Ih30m. (14 anos).

SUPERSEVEN - AGENTE PARA
MATAR (Suparseven Chlama Cai*
ro), de Umberto Lenzi. Aventura
italiana, baseado no livro He H.
Humberti. Com Andrew Ray, Dia*
na de Santis, Antony Grandwell,
Rosalba Neri. Eastmancolor. Ri»
viera: 14h.-16h.-18h- 20h -
22h. Piau (a partir de 10 horas
da manhã), Olinda, Mascote,

DO BRASIL PARA O MUNDO, d»
Jean Manzon. Documentário em
cores sobre a viagem do Presi*
dente Costa e Silva à Europa,
Ásia, Estados Unidos. Eastman*
color. Bruni-Flamengo, Scala: 14h

15h40m - 17h20m — 19h —
20h40m - 22h20m. Flórida, Impa.
rator. (livre).

PONTOS DO ARTESANATO DA
PENITENCIARIA DE BANGU

Curso completo: DO DESENHO À FORRAÇÃO
Informações: lei. 26-2239 (dai 10 it 18 horas)

Rua Miguel lemos, 44 — ap. 803 — Copacabana

HARAKIRI, japonês de Masak Ko-
baiashi. Hostória de Samurai so-
mente hoje no Alista a partir
das 14 horas até meia-noite. (18
anos).

REAPRESENTAÇÕES
MISSÃO SECRETA EM VENEZA
(Th. Van.tian AKair), de Jerry
Thorpe. A aventura não sai da
rotina: os chineses são os vilões,
Com Robert Vaughn, Elke Som-
irier, Karl Bohem, Bor!» Karloff.

Câres. Matro-Copacabana, Motro*
Tijuca, Pathi, Pax, Azteca, Para.
todos e Maui: 13h30m - 15h
40m - 17h50m - 20h - 22hl0m.
Pathí a partir de llh20m e
Cina lagoa Driva-ln: 20h30m e
22h30m. Aos sábados sessão è
meia-noite e meia. (18 anos).

DUEIO DE TITÃS (Th. Last Train
from Gun Hill), de John Sturges.
Wostern em cores. Com Kirk Dou.
Blas, Anthony Quinn, Carolyn Jo-
nes e Earl Halliman. Colorido. —
Royal, Kelly, Bruni-Botafogo, Mal*
lo. (14 anos).

IA MANDRAGOIA (la Mandrago*
Ia), Italiano de Alberto Lattuada.
A comédia de Maquiavel em um
filme bem conduzido por Lattua-
da. Produção em cores copiada
em prêto-e-branco. Com Rosana
Schiaffino, Philippe Le Roy, Totó,
Jean-Claude Brialy. Condor Copa*
cabana: 14li - lóh - 18h - 20h
e 22h. (18 anos).

TRÊS HORAS PARA MATAR (Threé
Hours to Kill), wast.rn assistfvel.
Com Dana Andrews e Donna
Reed. Império: 14h - 15h40m -
17h20m — 19h — 20h40m -
22h20m. (14 onos).

ADEUS AS ILUSÕES (The San.*
piper), de Vincent Minnelli. Ape*
sar das concessões, um filme in*
conformista, íntegro. Com Eliza-
beth Taylor, Richard Burton, Eva
Marie Saint. Colorido. Ricamart
J4h — l_h — lOh — 20h - 22h.
(18 anos).

O BEIJO (Brasileiro), de Flivio
Tambellini. Vulnerado por faltas
graves, mas um filme digno o
(de longe) a mais cinematográfica
adaptação de Nelson Rodrigues.
Baseado na peca O Beijo no As*
falto. Com Reglnaldo Farias, Nel*
ly Martins, Jorge Doria, Norma

Blum e outros.-Paissandu: de 2.»
a ó.Meira, IBh - 20h - 22h.
Sábado, domingo e feriado a par*
tir das 14 horas. (18 anos).

A PEQUENA IOJA DA RUÁ
PRINCIPAL (Obchod na Kors.J,
de Jan Kadar e Elmer Klás. Su-
perior a O Anjo da Morte (dos
mesmos autores), esse filme, pre-
miado com o Oscar e no Festival
de Nova Iorque, conta com ex-
traordinária humanidade, uma hls-
tória ambientada na Eslováquia
sob tutela de Hiller. Com grandes
atuações de Ida Kaminska e Josef
Kroner. Alvorada:. (14 anos).

CONTINUAÇÕES
O TÚMULO SfNÍSTRÕlThe Tomb
of ligeia), de Roger Corman.
Outro assalto à obra de Poe
(o conto ligeia) produzido e
dirigido pelo especialista Corman.
Com Vincent. Price, Elizabeth
Shepherd, John Weslbrook. Cores.
Reis (Anehieta). (18 anosj.

JõGO PERIGOSO (Ju.go P.lig,"o.
so), de Arturo Ripslein e E.
Eichorn (1.0 episódio, cômico na
intenção), e Luís Alcoriza (ten- .
tativa de comédia negra, sem
clima — segundo episódio equi-
valendo a um média-metragem).
Produçio mexicana filmada no
Brasil. Com Silvia Pinai, Leonar.
do Vilar, Eva Vilma, Milton
Rodrigues, Julissa, Leila Diniz. -
Palácio: 14h - lóh - 18h - 20h

22h. Caxias, Gloria, Iraji: 14h
15h40m - 17h20m - 19h —

20h40m. Floriano, Madrid: 15h -
17h - 19h - 21h. Moça Bonita:
14h 50m - 16h30m - 18hl0m —
19h50m - 2!h30m. (18 anos).

TODAS AS MULHERES DO MUN.
DO (brasileiro),' de Domingos de
Oliveira. A primeira comédia do

cinema brasileiro com personagens
autênticos: revelação de um jo-
vem diretor, estréia (cinematográ-
fica) de uma atriz, Leila Diniz, de
grandes possibilidades. Também
um filme de bom clima carioca «
numeroses charmes femininos (Jo-
ana Fornm, Isabel Ribeiro, Vera
Viana, Irmã Alvarez e muitas ou-
tros). Ópera: 14h - 15h40m -
17h20m - 19h - 20h40m -
22h20m. Caruso-Copacabana, Paris*
Palaca, Bruni-Saanx Paria, Bruni*
Maiar* Festival, Britânia, Bruni*
Piedade, Rosário (Ramos), Alfa
(Madureira), Matilde (Bangu), Bru*
ni-Copacabana, RÍo*PiIace.

ADEU5 GRINGO (Adios Gringo),
de George Fínley. Western eu.
ropeu. Com Giuliano Gemrna,
Evelyn Stewart, Peter Cross. Cô-
ros. Coral: 14h - lóh - 1 Sh —
20h - 22h; Bruni-lpanema, São
Pedro (Penha), Regência (Casca-
dura), 5ão Bento (Niterói), Art-
Palácio Tijuca, Art-Palácio Móior,
Art-Palácio Copacabana: 14h —
lóh — IBh — 20h — 22h. (18
anos).

007 CONTRA A CHANTAGEM
ATÔMICA (Thunderball), de Te-
rence Young. O quarto filme da
série James Bond, reabilitando-o
do passo, meio em falso que *ei
007 Centra Goldfinger. Um bom
espetáculo no gênero. Na lu-
Ia contra o arquicrimtnoso Adol-
fo Celi, 007 (Sean Connery) tem
horas de recreio com Claudine
Auger, Luciane Paluzzi, Martina
B.swick, Molly Peters. Cores. -
Ven.ia: I4h - léh30m - 19h-
21h30m. (18 anos).

DOUTOR JIVAGO (Doctar Jlv.go),
de David Lean. Superprodução ba-
seada no romance de Borís Pas-
«rnak. Com Ornar Sharif, Julie
Christie, Geraldine Chaplin. Co*

res. Vitória: 14h - 17h30m -
21h. (16 onas).

O GRANDE GOLPE OOS SETE
HOMENS DE OURO (II Grand.
Colpo dei 7 Uorníni d'Oro), de
Marco Vicario. Segunda aventura
da quadrilha comandada por Phi-
lippe Leroy. Com Rossana Po-
desta, Gastone Moschin, Gabriel-
le Tintí. Corei. Exclusivamente no
Ccndor-Urgo do Machado: 14h
-lóh - IBh - 20h - 22h. (14
anos).

O COIT t A MINHA LEI (Prod.
italiana), de Al Bradley. Western,
com Anthony Clark e .Lucy Gilly.
Cores. Paraíso e Rio Branco. (14
anos).

A SOMBRA DE UM REVÓLVER
(AH'cmbrn di una Cclt), de Gion-
ni Grimaldi.' Westorn italiano.
Com Stephen Forsyth, Anne Sher-
mf.n. Cores. São João (Meriti). (14
anos).

VIAGEM AO MUNDO DOS PRA*
ZERES (Canzoni nel Mondo), de
Vittorio Sala. Filme-show. Com
Dean Martin, Gilbert Bécauc!, Pep-
pino di Capri, Juliette Greco, Ge-
orges Ulmcr, M.irpossa Dawn. Cô-
res. Rivoli, Paraíso (21 anos).

VIAGEM FANTÁSTICA (Fantastic
Voyage), de Richard Fleischer.
Uma equipe de médicos" mtniatu-
rizados viaja pelo corpo de um
cientista, cem objetivo cirúrgico.
Com Stephen Boyd, Raquel W_';ii,
Edmond 0'Brien, Donald Pleasan-
ce, William Redfield, Arthur
Kennedy. Cures. Botnfogo, Ca»
chambi: 15h - 17h - 19h - 21h.
(10 anos).

A DESFORRA, de Gino Palmisa*
no. Melodrama brasileiro. Melo-
drama de juventude transviada, ê

um passo da pornografia decla-
rada. Cem Jacqueline Myrr.a, Isa-
bel Cristina (Guy Lupe), Mara di
Cario, Ri Ido Gonçalves e Tarcí-
sio Meira, Petrópolis, Pirajá: 1-lii
- 15h40m - 17h20m - 19h -
20h40m - 22h20m. (18 anos).

NOVIÇA REBELDE (Th. Sound of
Music), de Robert Wise. Amável
musical cômíco-sentimental, caíti-
do um pouco para o piegas no
último terço. Em primeiro plano,
a vitalidade e a voz de Julie
Andrews. ConvChristopher P!um-
mer, Eieanor Parker, Richard
Haydn. Cores. Natal, de 2.a à
sábado: 17h e 20h. Domingos às
15h - 18h e 21h. (Livre).

UMA LOURINHA ADORÁVEL (Bil-
lie), de Don Weiss. Comédia mu-
sical. Com Patty Duke, Jim Backus,
Jane Greer, Warren Berlinger. Cô-
res. Central: 14h — 15li40m —
17h20m - 19h - 20h40m - 22h
2úi7i. Capitólio (Petrópolis), São
José: 14h50m - lóh30n- - ISh
30m- 19h50m - 2Ih30m.

O REVÓLVER I MINHA LEI, w.st*
orn americano'. Cem Rory Calheun
e Rod Cameron. Colorido, Palácio*
Higionópolii. (14 anos),

VIAGEM PARA A MORTE (The
Reward), de Serge Bourguigncn.
Western americano. Com o grande
ator sueco Max von Sidsw, Yvet-
le Mimieux, Efrem Zimbalist Jr.,
Gilbert Roland. Cores. D. Pedro.
(14 anos).

CEM MIL DÓLARES PARA R1NGO
(100 000 Dollari par Ringo), de

. Alberto de Martino. Western ita-
lo-espanhol. Cores. Com Richard
Harrison, Fernando Sancho, Elec-
n?ra Bíanchi. Politeama: 14h —
.óh - 18h - 20h - 22h. (U
anos}.

RINGO E SUA PISTOLA DE OURO
(Ringo and his Golden Pistol),
de Sérgio Corbucci. Western ita-
llano, em cores, dublado em in-
g!ês. Com Mark Damon, Valeria
Fabrizi, Franco de Ro:a Giulia
Rubini, Ettore Manni. Fluminen-
se: 14h - 15h40m - 17h20m -
19h - 20h40m - 22h20m. (14
ancs).

OS SELVAGENS (De equipe mista
alemã-brasileira) — Aventura-roti.
na. Com Mfllcn Leal, Emma Pe-
nella. Coliseu: 14h — 15h40m —
17h20m — I9h — 20h40m - 22h
20m. (10 anos).

ESPECIAIS
SESSÕES PASSATEMPO - Alu*.
lidades, oc.*enhos, filmes cultu-
.•ais, comédias, dccu.nent<u!cç.
Sessões contínuas desde as •(*
da manhã. Cine Hora (Edífícto
Avenida Central, subsolo). Aos
dcmlngos e feriados, ' ocluiiva*
mente programas infantis.

EUROPA 51, de Roberto Rosselll*
ni. Um filme de Iransição n*
carreira de Ressellini. Com exce-
lente participação de Ingrid Berg-
man, ao lado de Alexander Kncx,
Giulielta Masina, Eitore Giannini.
Musou da Imagem • do Som, ate
demingo, cm sessões contínuas,

A MARCA DA MALDADE (Force
ef Evil), de Orson Welles.. O
filme de retorno-de Welles a hoi-
lywcod, em 1957. Interpretação
extraordinária de Charlton Hes-
?cn. Com Janct Leigh, Marleno
Dietrich, Akim Tamiroff. Hcje às
20 horas no Cina Club* da Tiju.
ca. Rua Conde de Bonfim, 987.
CINE LAGOA DRIVE.IN - Sòmen^
te hoje às 18h3Qm exibição 6*
desenhos animados coloridos.
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Pontos, riscos, marcação do trabalho e
forração: aulas em pequenos grupos.

H¦
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i
¦ Rua Toneleros, 356 - Tel.: 37*5917 - Guanabara i
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(GALERIA DES
ARTE MODERNA) S

REVISTA MENSAL DE ARTES PLÁSTICAS S

_?iaBaflBBBBBflBBBBBBBBaBflBBBBBBBaBBB3«aaBBBBBBü
UDÊ UM ASPECTO AGRA. S
DAVEL AO SEU L.IR; g
APROVEITANDO O QUE m

JA TEM" ¦

DECORAÇÃO
¦ NÁO E BICHO PAPAOi

LA ESPECIAL - TAPETLON

Artigos de Mário Barata, Flávio de Aquino, J. R.
Teixeira .Leite, Clarival Valladares, Sérgio Ferro,
Frederico Morais, Antônio Bento, Marc Berkowitz

e Mário Pedrosa.
NAS

a¦
ELOISA LACE

Consulta de Decoração (em tua cata): NCr$ 25,00
Curto de Decoração, completo (também i noite): NCt$ 50,00

 INSCRIÇÕES ABERTAS - Tel.: 47-1945

BANCAS, LIVRARIAS E GALERIAS
(P 5{aBBaaBBaBBBBBBBaBBBBaaaBBBBBBBBBaaBBBBBBBB;

¦
RIn

STUDIO DE DECORAÇÃO DE INTERIORES
SOCILA - Av. Copacabana, 1 120 - 3."

(P

£GBBBBBBBBBBBBBBBBaBB9BBBaBaBBBBBBaaaH9?ltlBBgpetite 
galerie ¦

r.orário para o recebimento de trabalhos do g

CONCURSO DE FORMAS S
DE "CAIXAS" S

dai 10 àt 12 e das li it 19 horas, not diai útelt. j
ATÉ DIA 31 DE MARCO ¦

PREMIAÇÃO E INAUGURAÇÃO: S
dia 27 de ABRIL S

1.» prêmio PG  Crí 1.500.000 5
B. 10 prêmios de aquisição de 500.000 cruieirot c*da '
je| doados por 10 colecionadores n

petite galerie Praça General Osório, 53 27-5106 9b a
K<aaBBBBBBBaaEaflaBBBaaBBBBaaBBflBBBBBaaBBBBBa: eBHBBBBBBaBBBBBBBBBflBBBBBBBBBBHIBBIBBBalBBal



OS SETE INSTRUMENTOS DE MIELE
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De repente, só dava èle na noite ca-
rioca: Luis Carlos Mieie. Show de bossa
nova para valer mesmo tinha de ser pro-
dução de Miele. De tal forma que, na
imédida de suas proporções, concorriam
com o número de realizações do então Go-

IUL.
'vérno «Janos .uacerdãT Dentro da noit ,
¦os colunistas e freqüentadores assinala-
vam com bom humor: "Hoje tem mais
uma obra de Miele e Bôseoli."

O HOMEM E SEUS TRUQUES

Luis Carlos Miele é artista desde os
12 anos de idade. Assistiu ao nascimento
da TV brasileira como integrante dela.
Sua ascenção na vida noturna carioca (e
paulista também) em boate, teatro e te-
levisão revelou, além dc seu tom sempre
brincalhão, regado a boas histórias, um
verdadeiro shoiüman, ou melhor, um ho-
mem de'sete instrumentos. Ei-los:

PRODUTOR — Essa qualidade sempre
exerceu de parceria com Ronaldo Bôseoli.
Éle diz que "aproveitando o fato de mo-
rarmos juntos, porque àquela época a tele-
visão já não pagava, resolvemos experi-
mentar a montagem de shoios para boates,
e mais tarde televisão".

Muitos dos espetáculos não tiveram.no-
mes, mas alguns deles foram Quem Tem
Bossa Vai à Rosa, Gemini V, que durou mais
de seis meses no Porão 73 e já conta com
três LPs, 1° Tem-po 5x0, no Rui Bar Bossa
e depois no Teatro Princesa Isabel, Mugni-
jico Simonal, e agora Uma Noite Perdida
com Miele e Tuca, que apesar da fraqueza
noturna vive lotando o Rui Bar Bossa.

EMPRESÁRIO — Como produtor, Mie-
le, inevitavelmente, partiu para a fase do
empresário. Geralmente empresa os artis-
tas que atuam em seus espetáculos. Dizem
que paga rigorosamente em dia.

TÉCNICO DE LUZ — Uma das carac-
teristicas dos espetáculos de Miele é o jogo
de luzes que consegue fazer com certa pre-
cisão. Os proprietários de boates foram
obrigados a investir alguns milhares de

cruzeiros antigos para que Miele pudesse
montar o espetáculo a seu gosto, isto é, à
sua iluminação. Para que a coisa funcione
bem, êle mesmo vai para trás dos refleto-
res è comanda os botões.

DESCOBRIDOR DE BECOS — O fa-

simples local de barzinhos quando foi des-
coberto por Miele e seu parceiro Ronaldo.
Ali montaram o primeiro show, no antigo
Boottles. "Mas o negócio — conta Miele —
não foi fácil. Os proprietários, Alberico e
Giovani, não queriam deixar de jeito
nenhum. Foi preciso muita conversa mi-
nha e do Ronaldo para que dessem o sim
desejado. Depois dessa, o resto se tornou
fácil e trabalhamos com êl-ss no Litlle Club,
também no Beco. De tal forma pegou a
coisa que, à época, bossa só podia ser no
Beco." x

ZIGPELD DA BOSSA — Miele é um
descobridor de talentos. E quando não des-
cobriu, pelo menos lançou a turma na vida
noturna. Entre eles, podem ser citados Sér-
gio Mendes, Wilson Simonal, Elis Regina,
Lenie Dale, Conjunto Bossa Três, Leni An-
drade, Peri Ribeiro, Taiguara, Claudete
Soares, Rosana Tapajós, Consuelo Leandro
e outros.

DIRETOR DE TEATRO — Além dos
espetáculos que transporta da boate para
o teatro, Miele também é diretor de tele-
teatro, ou seja, dirige teatro na televisão.-
Assim foi rios Canais 4 e 9. Quanto a êste
último, diz: "Fui o único que conseguiu
sair devendo à TV Continental. Rebentei
um jipe deles e na hora da prestação de
contas eu ainda tinha de pagar."

O ARTISTA — O último dos sete Ins-
trumentos Miele descobriu recentemente:
na falta de um bom artista para atuar com
a cantora Tuca, êle mesmo pegou o papel.
Em Uma Noite Perdida com Miele e Tuca o
homem canta, conta piadas é dança. Tudo
isso no pequeno espaço de um metro qua-
drado de pista, que mal dá para os dois.
Mas os freqüentadores — e não são poucos— têm afirmado que, ao contrário do ti-
tulo, quem vê o show só tem a ganhar.
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FAQUEIRO RADIO C/51 PEÇAS
Aço inoxidável
Valor Real Cr$ 55.900

. NCr$ 55,90 '

Preço Mesbla Cr$ 48.900
NCr$ 48,90

Paio Crédi-Mtibla Cr$ 5.040

mtntai» NCf$ 5,04 i

FÔRMA TERMOWEISS
Refratária,

Valor Rea! Cr$ 5,150
NÇr$ -5,15

Pre;o Metbla Cr$ 4.150
NCr$ 4,15

«:.spi;|ii:i|iiyi^

w^&sÊB^^

_________________£_!__________________«.

PINÇA P/GELO
METALINE

.Prata 90.
Preço Metbla Cr$ 2.200

NCr$ 2,20

BAIXELAS FRACALANZA
18 peças. Aço inoxida'vel.
Valor Real CrS 160.900

NCr$ 160,90-
Preço Metbla Cr$ 145.000

NCr$ 145,00
Pelo Crédi-Metbla Cr$ 13.680

m.ntoit NCr$ 13,68

'¦¦¦'¦' S^P*
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APARELHO DE JANTAR
UU IllllU 42 Peças. Melcrome Decorado.
Preço Mesbla Cr$ 130.000-

NCr$ 130,00
Pelo Crédi-Mesbla Cr$ 11.40Q-

mensais NCr$ 11,40

MEDIDOR DE WHISKY
METALINE

Prata 90.
Preço Real Cr$ 1.700 .

NCr$ 1,70
Preço Mesbla Cf$ 1.450

NCr$ 1,45

FILTRO VENUS

f mil iffJjPPfe^ O^^^

De ferro esmaltado. Branco. Com torneira ni.
quclada c vela eslerilizonte. Indispensável no lar.

Valor Real Cr$ 28.400
NCr$ 28,40

Proço Metbla Cr$ 24.500
NCr$ 24,50

TESOURA SPITZ
P/picotar. Em aço inoxidável. Td-
manho 7".
Valor Real Cc$ Í.7Í0 ¦

NCr$ 4,75
Preço Metbla Cr$ 5.750

NCr$ 5,75

TESOURA
MUNDIAL

De aço forjado. Inoxidável com
8". Porá costura.
Valor Real Cr$ 2.750 -

NCr$ 2,75

Preço Metbla Cr$ 2.350
NCr$ 2,35

JOGO INFANTIL"SÓ MEU" GOYANA
Preço Mesbla Çr$ 7#4Q0

NCr$ 7,40

Use o Crédi-Mesbla Feminino onde a mulher encontra as maiores facilidades

m estacionamento
GRÁTIS

durante o período dt suas compras t
almóft ou «há no Restaurante Mesbla.
Entrada pala Rua Evaristo da Velja, 63.

Compre no

MAGAZINEwmm Cinelandia: Rui do Passeio, 42 54
Tijuca: Rua Conde de Bonlim, 254
Méier: Rua Dias da Cruz, 155
Niterói: Rua Visc. Rio Branco, 521/3
Volta Redonda: Av. Amaral Peixoto, 228,32

TEMOS GERADOR PRÓPRIO

FINANCIADAS
-I Excurjõet nacionais "

e ""'ornacionais, I
aéreas, morilimáj

I e rodoviárias. I

WmmÊà
Jobreloja I

oo Ma0O2lne Mesbla |

&
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procura-se uma jovem

>V. -r uev

rs
AÇÃO — Compro move. i

Tel. 48-4119,, que eom-
dormitórios Chipendale,

moderno ou Império e
njugadas. claras e" mr>-

Imoério — Pago bem
ráoido. Tei. 484119

var*
dós..
DORMITÓRIO.

303-C.
indo uri

-.ísih.AR —
aiarfim, em e.

Vendi nor Cr$ í*
. Haddock Lobo, 303-C,

— Compram-se
icisa-se de

le d-rmití
. ipendalt
ís XV, rusty
a-se jn val<j

.8 rá^íd-» e|
.1. 48 0148.

Jênãs Tli> cr
tua Catete n. 46, ap. 17

a sexta-feira a qualquer

ím,
co-

IJmm*»
lalquer

DIVERSOS

asa, ao.."RIOJE MOBÍLIA)
cu c*nsult.

GO". Rua Tonelem 112 -
cabana, será uma^Bkroresa
e'h-r preço dà praB^fiveis

liai holandês, espal
no, brasileiro e mui
es Aaradecemos sul

cNÇÃO — Ccmpro d^rmi
;, marfim, chipendale. rústico?
o bem. Tel.; 22-4517.

ATISSIMO - Vendo dormito-
para casal, estado de novo.
Cr$ 150 mil e uma sa'a com
espulhado, juntrs ou separa-

Rua Haddock Lobo, 303-C.

CONCURSO JB-FAENZA - Pro-
cura-se i uma iovem. Oferece-se
um contrato. Promove-se a elei-
ta. Informações: Avenida Rio
Branco, 110 - 3.° andar. De-
oartamento Feminino.
DORMITÓRIO ARTÍSTICO C| 20Ç
ANOS — Vende-se, motivo

bra arte florentir

SINTECO — Raspagem de
ra^fetacã"». Procurar Sr. He
Telv 26-8758.

O bar tipo estante er
r~s\sncadernados), ri

esiVhas mogno dfe
rr"HÊÈ k uudas em bom t
R. B^^. <f| Ipanema, 127,
tamer

— Dormitório para
novíssimo, por'a do mes-' "55 mi'

vi-

.-:ns-
JTÍ3 às 17

liáriamente.
ESPELHO PAREDE - Moldura dou-
rada, novo, 1 60x80 — Cust-u
180, vendo 70 mil — Av C pa
cabana, 1 299-108. Tel. 27-8439.
OTIMO" X NEGOCIO" —~ Vende-se
mobília de sa'a de jantar esti«
Io Império, mesa oval, tampo
mármore, bufete, 6 cadeiras, na
Rua Crnstante Ramos n. IfV —.
ao. 1 003 — Elevador das 18 Is
19 h-ras.
•^OA^IZAr*

DE NOIVA
>mpleto, est.

,, manequim, 4
500,00. Ver f

Rua São Franciscc
19, ap. 202

Cleusa.
VV[DE^BL dormitórios es
n^Ls, c^ka ou escures,
i^Bs, ou^^k conjugadas,
chees mo^as.^Aúas 'outras
avulsas, aqui ^^wfra tua
to barato. Pres.^Btaas 2 9;

VENDO barato, moT^k tra.
rencia mesa console, S^Md.
tofadas, bufete, bar etc.
neleros, 137 — Sr. Emanol

VENDEM-SE móveij usados
sala e quarto de t/"1-

{,

« neças avu'

'is.

na Casa Garson
é prá valer
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Êle imaginou uma jovem-símbolo.
Que representasse sua gerarão. E que.
fosse capaz tlc inspirar até os poetas
maiores. De informação em informa-
çâo, chegou à praia, depois às Facul-
dades e aos redutos da juventude
bronzeada do Rio de Janeiro. Estava
nessa órbita a sua futura eleila. Mas
«ão tantas. Entre os 17 e 21 anos —
idade de flor, segundo um cronista
desta praça — há um mundo fasci-
nante de tipos exuberantes e coque-
tes. Mas uma, só uma, deveria reunir
unia série de atributos, capazes de ca-
racterizar nm padrão de beleza e cul-
tura. Jeito moderninho, instrução se-
cuntlária ou universitária, traços bar-
inoniosos, silhueta clássica, personali-
dade desinibida. Isso, êle foi anotando
tudo numa agenda, em cuja capa se
lia: JOVEM JB-FAENZA. Entre tô-
das as garotas, nascidas ott residentes
na Cidade, a que êle vai eleger não
deve ser miss, de clube ou de Estado,
uem manequim profissional. E, men-
tabneute, foi selecionando outros sub-
sídios. Como se representa uma gera-
cão belíssima, dinâmica e arejada, co-
mo a do Rio de Janeiro? Atualização.
A palavra exata. Atualização tendo
em vista os acontecimentos literários,
a revolução do cinema de vanguarda,
da moda, das artes plásticas. Uma jo-
vem-67 também conhece Harold Wil-
son e Lin Pião. Distingue um Pucci
de um Balmain e não descuida da
psicologia aplicada. Foi chegando no
ponto que queria. Para não incorrer
em erros, mostrou sua lista para mais
10 pessoas, todas entendidas no as-,
sunto. Perfeito. Vamos chamá-las para
uma prova de fogo?

E o JORNAL DO BRASIL não
estava procurando nem redatora, nem
secretária e nem desenhista e sim a
sua JOVEM JB-FAENZA, para repre-
sentá-lo em acontecimentos oficiais e

posar para os seus fotógrafos de moda,
durante 1 ano, sob contrato. A eleita,
através de um júri de 10 pessoas, usa-
rá modelos exclusivos para nossas lei-
toras e em matéria de malhaè estará
sempre vestida com a etiqueta JB-
FAENZA, em coleção inédita criada

pela equipe da casa e que depois esta*
rá à venda nas lojas e boiüiques finas
do Rio. Será personalidade oficial no
Calendário de Festejos do Rio de Ja-
neiro e estará presente em todas as

promoções do JORNAL DO BRASIL.
Nossa jovem, de acordo com a relação
de prêmios, vai recebei: um guarda-
roupa completo da FAENZA — reno-
vado de acordo com as estações --

contrato para ser manequim exclusi-
vo do Departamento Feminino do
JORNAL DO BRASIL com a remu-
neração de NCr$ 400,00 (quatrocen-
tos mil cruzeiros antigos) por mês e
ainda outros prêmios menores. Vai
haver uma grande festa no Clube Cos-
ta Brava, dia 12 de maio, que cai
numa sexta-feira. É .dia de eleger a

JOVEM JB-FAENZA. Haverá um des-
file com as 10 finalistas, reunindo

personalidades da vida carioca, das
artes e da sociedade. Você está nessa?

COMO PARTICIPAR DO
CONCURSO

A partir de amanhã — das 14 às
17 horas — o Departamento Femini-
no do JORNAL DO BRASIL vai re-
ceber as candidatas ao concurso JO-
VEM JB-FAENZA. As interessadas
devem se dirigir à Avenida Rio Bran-
co, 110 — 3.° andar — no horário
estipulado, entre segunda-feira e sex-
ta-feira. As inscrições estarão abertas
até o dia 28 de abril, quando terá
inicio a fase de seleção das finalistas.

Além dos requisitos divulgados
no início da matéria — que apare-
ceram em campanha durante toda a
semana que passou na coluna Passa-
rela — é preciso que as candidatas se
apresentem com uma fotografia recen-
te (instantâneo, três por quatro ou de
corpo inteiro, não importa), certiti-
cado de conclusão do curso secunda-
rio superior ou carteirinha do colégio
ou Faculdade que freqüenta, certidão
de idade e caneta. As jovens inscritas
vão se submeter a um teste básico de
seleção, feito aqui mesmo no JORNAL
DO BRASDL. Uma semana antes do
término do concurso, as 10 finalistas
terão conhecimento de sua escolha e
receberão um vestido esporte e outro'
longo para participarem da festa fi-
nal. Lembramos que a carteira de co-
légio ou Faculdade, assim como a
certidão de idade, serão devolvidas
imediatamente após a inscrição, pois
se destinam apenas a cumprir um do?

protocolos do concurso.

JORNAL DO BRASIl - Rio de Janeira,
domingo, 19, e segunda-feira, .20

de março de 1967
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Revista de Domingo, Jornal do'Brasil, domingo, 19-3-67

Tão logo começa a Semana Santa, o pescado volta a
ser assunto cm toda a Cidade. A SUNAB diz que vai libe-
rar os preços, os comerciantes aumentam por conta pró-
pria e as donas-de-caaa preparam-se para as informações
e a guerra.

Sim, porque todos os anos, por esta época, há uma
expectativa enorme em torno do "vai aumentar", "não vai",
"só se deve comprar em preços de tabela", "não há tabe-
lamento" etc.

Êste ano. a coisa não mudou muito. A SUNAB afirma
que não tabelou o pescado mas que aceita uma taxação
especial feita pela CIBRA3EM, empresa distribuidora de
alimentos. Até o momento, entretanto, o peixe continua t
sendo vendido em mercados,, feiras-livres e peixarias eom
os preços normais do resto do ano. Não são esperadas ttim-„<
bém grandes modificações no custo, para esta semana. ;
DO VALOR QUE ÈLE TEM

Ê sabido que o pescado, fresco ou industrializado, tem
valor inestimável na alimentação. Contém grande parto
dos elementos nutritivos essenciais ao crescimento, desen-)
volvimento e bom funcionamento' do corpo humano.

Segundo alguns médicos e nu Iricionistas, deveria mes-.
mo ser empregado em maior escala na alimentação do,'
todos os dias e não apenas no cardápio da Semana Santa, j
quando é obrigatório. *

Possui em quase todas as suas variações proteínas, cal-
cio, gorduras e minerais (iodo e fósforo). O bacalhau e o
cação possuem, em grande dose, vitaminas A e D. Outros
ainda normalizam o funcionamento da tireóide ou contri- j
buem para a melhor formação de dentes, ossos e fluxo san-,
guineo.
O QUE SE PODE ENCONTRAR

A partir de amanhã, as donas-de-easa devem encon-
trar em feiras e supermercados de sua preferência gran-
de variedade de peixes. A começar pela sardinha, que ó
a mais barata, até o badejo que continua custando caro..
Namorado, robalo, garoupa, pescadinha, também poderão
ser encontrados sem. maiores dificuldades.

Os camarões, frescos ou salgados, estarão na praça com
preço variando de NCrS 1,70 (mil e setecentos cruzeiros
velhos) até NCrS 5,50 (cinco mil e quinhentos cruzeiros;
velhos). O polvo pode também estar no seu menu, sem j
susto de não ser encontrado na última hora. Pelo menos;
é o que afirmam comerciantes e órgãos abastecedores.

Os peixes serão vendidos, em feiras, peixarias e mer-,
cados centrais, inteiros (quando frescos), em postas, ouí
salgados em pacotes gelados. A questão da escolha de um
dos três tipos depende apenas da-preferência ou das ns-í
cessidades. O que já vem limpo, descarnado e cortado é,';
até o momento, o mais procurado, por ser prático e eco-.
nômico.
QUANTO VAI CUSTAR

Segundo o tabelamento da C1BRAZEM aqui está uma,
lista dos preços para a Semana Santa. Isto não quer dizer
que seja oficial, ou que você só deva comprar de acordo
com êle. É, entretanto, uma boa base para que ninguém
se deixe explorar por comerciantes desonestos.

Anchova — NCrS 1,20 (mil e duzentos cruzeiros velhos)'.
Corvina — NCrS 0,70 (setecentos cruzeiros velhos). ;
Camarão congelado — NCr$ 5,40 (cinco mil e quinhen-

tos cruzeiros velhos).
Camarão salgado — NCrS 4,75 (quatro mil, setecentos

e cinoüenta cruzeiros velhos).
Filé de pescadinha — NCr$ 2,20 (dois mil e duzentos

cruzeiros velhos).
Xerelete — NCrS 1,30 (mil e trezentos . cruzeiros |

velhos). !
Pescadinha — NCr$ 0,95 (novecentos e cinqüenta cru-)

zeiros velhos).
Garoupa — NCr$ 1,65 (mil, seiscentos e cinqüenta

cruzeiros velhos).
Badejo — NCr$ 2,80 (dois mll e oitocentos cruzeirost

velhos).
Vermelho — NCr$ 1,80 (mil e oitocentos ctüzeiros

velhos).
. Xerne — NCr? 2,80 (dois mil e oitocentos cruzeiros

velhos).
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E a lagarta falou:
Se não dlsseres agora onde está meu

pente azul eu mando te queimar nésto fogo.
Então o grilo Xisto soprou uma fala ao

cuvido de Nando e Nando falou:
Eu não tenho medo de fogo. A Sala-

mandra que mora no fogo é minha madrinha.
Ao ouvir isso a lagarta ficou pálida, a co-

roa quase caiu de sua cabeça e as serpentes
tremeram na ponta das caudas.

A lagarta mudou de tom e acrescentou:
Não acredito.

Acontece que a Salamandra que comanda
o íogo era amiga do grilo Xisto e até já pas-
sara umas férias em casa dele, na corola de

jl um lírio do lago. Xisto pulou da orelha de
, Nando e chegou perto do fogo. Ninguém viu

Isto. Xisto jogou dois grãos de areia nos olhos
do fogo e o fogo cuspiu a Salamandra em cima
dele. Mas viu o seu amigo a Salamandra abriu
os braços e ficou feliz. Quem não ficou nada
feliz foi a lagarta que, apenas viu a Salaman-

dra, desaparecei] entre as moitas com suas ser-
pentes e aranhas. Xisto riu multo e contou a
história que nós sabemos até aqui. A Sala-
mandra também riu e ficou conhecendo Nando.
Depois disse:

Mas por que vocês não dão o pente azul
para a lagarta?

Xisto falou:
Primeiro queremos nos divertir.

A Salamandra aconselhou:
Pois se querem se divertir, digam à la-

garta que só entregam o pente azul se ela lhes
contar a sua história.

A lagarta tem uma história? — Pergun-
tou Nando de olho arregalado.

Uma história linda! — afirmou a Sa-
lamandra — Procurem saber.

Decidido — apertou o grilo Xisto.
Agora eu me retiro — disse a Salaman-

dra.
Abanou para os dois e se jogou no fogo.

sumindo cem êle.

a sunab liberou, a cibra:
preparam-se pura aba

-.cm- tabelou e as donus-de-casa
talha dos preços melhores
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em hora de black-out

quem tem vela é rei

o chio pascal ê um dos únicos tipos de vela
qua ainda são fabricadas em cera virgem
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uma vela dentro do copo pode durar 168 horas, isto é, sete dia-t
e sete noites, pois a cera derretida i sempre aproveitada

"Acende a vela, Iaiá, que a
Light cortou a luz."

Há um niês e meio falta luz
no Rio — racionamento — e por
causa disso tem havido diversos
contratempos, dos mais banais aos
mais drásticos. A cada dia ouve-se
tuna nova conversa, uni novo caso
surgido devido ao corte de ener-
gia: é gente reclamando os oito
andares que subiu pela escada; as
duas horas que passou presa no
elevador; o prejuízo que a loja deu
por ter passado a tarde inteira no
escuro.

Enquanto isso, em meio a tan-
tos comentários e confusões, a po-
pulação carioca vai fazendo esto-
que dos dois mais novos produtos
promovidos a "gêneros de primei-ra necessidade": vela e lampião.

Só que, pelos sim e pelos não,
a preferência recai mesmo sobre as
velas, e milhares e milhares delas
estão sendo vendidas por ai. E, co-
mo o racionamento, "se tudo correr
bem", só acaba em maio, as velas
vão continuar sendo o assunto do
dia, (e da noite), pelo menos en-
quanto a luz não vem.

DE TODOS OS TIPOS
PARA TODOS OS FINS

Um comércio antigo, numa rua
antiga, de uma Cidade que tem 400
e alguns anos, acaba de entrar em
evidência: a Loja das Velas.

Fundada em 1872 ela ainda
conserva muita coisa do tempo do
Império: as vitrinas, as velas de
cera virgem, seu processo de fabri-
cação e a tradição de ser uma das
únicas no Rio. Tudo que vende é
fabricado lá, e a.s peças têm um to-
que diferente e quase exclusivo.
Nem mesmo a freguesia escapa a
esses adjetivos, embora seja ainda
bastante heterogênea. Velas co-
muns são compradas por muita
gente; velas especiais, por padres,
freiras, donas-de-casa, macumbei-
ros, pagadores de promessas e de-
coradores.

O Itamarati é um freguês à
parte. Compra velas para banque-
tes, que não soltam fumaça, nem
lágrimas e não têm cheiro. São de' parafina branca e de formato es-
guio.

Vela de cera virgem só se ven-
de para igreja. São os cirios pas-
coais, as velas de primeira comu-
nhão, as de altár-mor. As outras
são todas de parafina.

Seu Fernando, sócio da loja há
13 anos, explica:

— Fazer uma vela de cera vir-
gem sai muito caro. Hoje em dia,
praticamente, ninguém faz. O pro-
cesso de fabricação é quase primi-

nwdêlo da semana

tivo: primeiro o pavio é tecido, e
depois vai sendo mergulhado di-
versas vezes em caldeirões de cera
derretida, até formar a Tela no ta-
manho desejado.

Mas, nem só de primitivismo
vive a loja. A própria fabricação de
velas de parafina — à máquina,
com utilização de fôrmas — é um
exemplo suficiente. Além disso, a
multiplicidade do uso das velas vai
exigindo um aperfeiçoamento téc-
nico, e, em decorrência, sempre
novas formas e tipos vão surgindo.
As primeiras novidades surgiram
por causa dos arranjos de Natal,
que exigiam formatos diferentes.
Também na decoração de interio-
res a vela assumiu papel impor-
tante e foi-se modificando: velas
gordas e baixas, compridas e finas,
com cheiro de cravo ou de rosa.
Velas que duram 168 horas ou ape-
nas uma hora e meia. Velas ver-
des, azuis, roxas, amarelas, pretas,
marrons, 1 i 1 a s e s, rosas e até de
duas córes.

Por enquanto as únicas que
fabricamos, do tipo bleolor, são em
vermelho e preto, e quando o Fia-
mengo joga vai tudo para São Ju-
das Tadeu.

O OUTRO LADO DA CERA

Além das velas, com ou sem
racionamento, a loja atende cons-
tantemente um outro tipo de co-
mércio, os ex-voios, maneira anti-
ga e tradicional de pagar promessa.
Cente de toda parte vai lá enco-
mendar um. Gente pobre, gente ri-
ca, toda mundo é atendido. A loja
faz a peça e entrega no local dese-
jado, "pois cera é coisa frágil e que-
bra com facilidade".

Mãos de cera, pés, cabeças,
braços, pernas e até corpo inteiro.
Uma vez, Seu Fernando teve que
íazer um de 1,70 m de altura.

De outra vez foi uma bola de
futebol.

A mulher do Didi prometeu,
a Nossa Senhora da Penha, uma
bola de cera do tamanho natural,
se êle passasse do Fluminense para
o Botafogo. E êle passou.,

E, entre um pé e uma vela Seü
Fernando vai fazendo cera, con-
versando devagar, pois a loja ago-
ra está sem luz e o movimento é
fraco.

— Mas, Sett Fernando. Com
essa história de racionamento, o
senhor vai acabar ficando rico de
tanto vender vela, não?

Que nada! Vender, a gente
vende, mas não tanto. Todo mun-
do esquece que fábrica de vela
também precisa de energia para
funcionar. E sem fabricar, como é
que se vai vender?

estilo náutico
gil brandão

Linho ou brim paraeste modelo, cujo peiti-lho listrado, compondo
o decote de gola-chemi-
sier traz uma ligeira re-
lação com os trajes náu-
ticos. O recorte hori-
zontal ao nível do bus-
to desce lado a lado
pelo meio da frente, queé iechado por um lon-
go fecho-éclair embuti-
do, alavanca guarneci-da de argola. Mangas
curtas e singelas. Sô-
bre os quadris se in-
crustam dois bolsos-
colete. '

ESQUEMA
DO MOLDE

MANEQUIM 46 (busto
100, quadris 106)
METRAGEM — 2,90m
por 0,90m de largura

OBSERVAÇÕES: Co-
pie os moldes separada-
mente — ou em papel
opaco com a carretilha
— e leve-os para o te-
cido, r e p r oduzindo-os
com lápis, giz ou ali-
nha vos. No momento
de cortar, deixe uma
margem de dois a três
cm para as costuras e
de 6 cm para as ba-
inhas, uma vez que as
peças do molde são
traçadas nas medidas
exatas. Os números
servem para melhor
orientação na monta-
gem das peças, bastan-
do para isso, fazê-los
coincidir. As setas in-
dicam o fio da fazenda
com o número corres-
pendente ao da peça,
orientando assim a po-sição dos moldes sobre
o tecido. Quando uma
peça fôr cortada duas
vezes, não se esqueça de
que o corte se faz em
sentidos opostos. Em-
beber uma costura sig-
nifica passar um fio a
máquina de ligeiro
franzido, antes de pro-ceder à montagem, de
maneira que êste fran-
zido desapareça depois
na passagem a ferro.
1. PALA DA FRENTE

— Corte duas vezes
prolongando a tira
até que ela tenha o
mesmo comprimen-
to da peça dois.

2. FRENTE — Corte
duas vezes..

3. COSTAS — Corte
uma vez com a fa-
zenda dobrada pelo
meio das costas.
Prolongue o molde
de maneira que a
costura lateral seja
igual à da frente.

4. FORRO DA GOLA
Corte duas vezes
prolongando o mol-
de até que tenha o
mesmo comprimen-
to da peca um.

5. PEITILHÓ — Cor-
te duas vezes com a
fazenda dobrada

pelo meio da fren-7.
te. Prenda no de-
cote de um lado à
máquina e do outro
por meio de pressõesescondidas.. 8.
GOLA — Corte qua-tro vezes no viés.
Entretele e monte
no decote.

BOLSO — Corte
duas vezes. Dobre
ao meio, entretele e
prenda no local in-
dicado na peca dois.
MANGA —" Corte
duas vezes. Embeba
a parte superior da
cava antes da mon-
tagem.
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As internacionais

* Claire Motte, uma das pri-
meiras bailarinas da ópera de Paris,
faz sua estréia como cantora na te-
levisão francesa. *. Catherine Deneu-
ve e Françoise D'Orleac são as atrizes
mais populares da Europa nest.e mo-
mento em que acaba de ser lançado
Les Demoiselles, áe Roche Fort, o úl-
timo filme de Jacques Démy. As duas
estão sendo elogiadíssimas pelos críti-
cos. * As filhas de Chaplin, Josie
de 17 anos e Vicky de 15 anos, serão

, as heroínas de seu próximo filme. *
A princesa Margrethe da Dinamarca
aproveitou sua visita oficial à Fran-
ça para comprar cinco pares de sa-
patos. * Sylvie Vartan de volta da
América do Sul, comunicou à impren-

mulher
e sempre

notícia

sa de seus país que o pequeno Davi,
seu filho de seis meses, possue já três
lindos dentes. Sylvie e Hallyday estão'agonr em perfeita paz conjugai. Pelo
menos é o que dizem. * Régine ob-
teve um prêmio por seu último disco
que tem músicas sensacionais. * E
Françoise Hardy, que continua usando
as menores mini-saias de toda a Eu-
ropa, tem volta marcada para setem-
bro no Olympia.

Do lado de cá

* A jornalista Maria Cláudia ê
agora secretária de redação ãa últi-
ma revista ãe modas lançada pela Rio
Gráfica e Eãitôra. * Helena Brito
Cunha e Dayse Porto foram conviãa-

das para fazerem palestras no primei-
ro curso noturno áe Relações Públi-
cas da Faculdade Santa ürsula. * Eva
Todor preparando o elenco de sua
próxima produção A Capital Federal,
peça de Artur de Azevedo. * Luísa
Maranhão vai ser manequim em. Ro-
ma. Foi convidada por Paulo Glim, ex-
Ministro ãe Eâucação na Itália. Ni-
ninha Magalhães Lins é uma das pa-
trocinadoras dos ãez prêmios âe aqui-
sição do Concurso ãe Formas de Cai-
xas, organizado pela Petite Galerie. As
inscrições estarão abertas até o dia 31
de março. * Tuca voltou ao show
do Rui Bar Bossa áe cabelos curtis-
simos.
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Drops

* Uma cara nova e bonita que
acaba.de aparecer para o cinema, Jo-
hanna Shimkus que filma Les Aven-
turiers ao lado de Delon e Lino Ven-
tura. * E Ennie Girardot também
acaba de terminar um filme dirigido
por Lelouch. Trata-se de Vivre poitr
Vivre e o galã foi o bonitão e charmo-
so Yves Montand. * Hoje é dia do
aniversário de Ürsula Andress. * A
cantora Sheila ganhou um cachorra-
nho como presente de um admirador.
Batizou-o Mielou e não se separa mais
dele. * Em matéria de habilidades
domésticas, Petula Clark é grande. £
ela mesma quem está forrando tôdas
as poltronas da casa que comprou em
Vallauris, na França.
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as cores fortes e vibrantes são a principal,
característica dos quadros dc cristineeristina:

do jangadeiros ao
salão de petrópolis

"Arrancar um tempinho livre para a pintura" talvez
«eja atualmente um dos maiores problemas para Cristina,
pois além de ser mãe de quatro garotos (o mais velho tem14 anos) ela é também sócia do Jangadeiros, o restaurante
_.i Praça General Osório, que pertence à sua família há
30 anos, onde passa tôdas as tardes.

Embora pinte há apenas um ano e meio — época em
que começou os estudos com Lazarini — Cristina Júlla
Franco já conseguiu lavrar um tento com seu hoVby: con-
quistou o segundo lugar no I Salão de Pintura Jovem, Inau-
gurado no Qultandlnha em meados dè fevereiro. Seus qua-dros, segundo ela, não seguem praticamente nenhuma es-
cola. Partem do abstrato e daí vão tomando diferente»
tformas.

As vezes lembram o figurativo, mas por enquanto
não têm uma característica definida, inclusive porque eu
ainda estou aprendendo.
UMA FAMÍLIA DE SÓCIOS

Há 35 anos os pais de Cristina residem no Brasil. Um
, veio da Áustria e outro da Hungria. Aqui se encontraram,

casaram e se tornaram proprietários do Jangadeiros. De-
pois que os filhos ficaram adultos — Cristina e Gustavo —
passaram para eles a administração. E com o casamento
de Cristina um outro sócio se incorporou à família: Fran-
co. Aliás, Franco e Gustavo são os mais conhecidos da
clientela, pois justamente na paite da noite — hora em
que trabalham — é que o bar fica mais cheio. Quem vai
ao Jangadeiros, e é observador, pode ver Franco, nas horas

. "de movimento fraco", folhear revistas estrangeiras de
Sobrancelhas cerradas e compenetradíssimó. Explica-se:
éle é professor de línguas e aproveita todo o tempo vago
para ficar sempre "em dia" com o mundo.

Gustavo é quem mais se dedica ao bar, pois não
tem outra atividade. Mas, segundo Cristina, êle tam-
bém pinta, e bem, embora só o faça quando está de muito
bom humor. --.

Para um artista — disse ela encerrando a conversa
sobre o Jangadeiros — trabalhar aqui é muito bom. A gen-te pode ver e observar gente. Dos mais diversos tipos e tem-
peramento. E eu gosto disto.
O PRÓXIMO PASSO

Esta foi a primeira vez que Cristina Franco expôs e
concorreu. Mas agora,1 bastante incentivada, ela está pre-
parando sua bagagem para a Bienal de São Paulo, cujo

<] teste de seleção deverá ser iniciado daqui a dois meses.
Posso dizer que são cinco ou seis quadros. O resto

é segredo.
Para quem fazia tapetes, seguindo figuras feitas poramigos e pelo irmão, sem ter a menor noção de desenho —

foi por isso que começou a estudar — esse próximo passo
,será bem arriscado: mas ela vai dá-10, e com razão.
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raquel quer ser uma "psicóloga genial", mas sem esquecer
das qualidades necessárias a uma boa dona-de-casa
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maria eloísa considera-se do tipo caseiro: sempre
de crianças e seu sonho é casar e ter vários

A \
gostou
filhos

mana
eloísa,
raquel e
marlene
as bolsistas
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Maria Eloísa Matias, Marlene de Oliveira
Santarém e Raquel Alkabes, moradoras em Ola-
ria, no Grajau e em Copacabana, foram as três
leitoras sorteadas no concurso JB-PUC-COBAIj
com bôlsas-de-estudo para o Curso de Prepara-
ção para o Lar, da Escola de Educação Familiar
da PUC dirigido pela professora Roberta de
Maíedo Soares.

O sorteio foi realizado sábado, dia 11, um
pouco antes do ^nício da aula inaugural, na
presença dos representantes da COBAL, da PUC,
e de diversas concorrentes. Esta é a terceira
vez que o JORNAL DO BRASIL e a COBAL pro-
movem o concurso.

Raquel Alkabes, de 18 anos, íoi a primeira
a receber a noticia. Sua inscrição foi feita para
atender a um pedido do noivo que pretende
casar logo, mas não só com uma intelectual;
quer também uma dona-de-casa. É que Raquel
está fazendo pré-vestibular para Psicologia e só
tem tempo para os estudos. Mas agora, aos sá-
bados, ela estará se dedicando também aos es-
tudos caseiros, aprendendo a cozinhar, costurar
e decorar com bom gosto,'pois acha que cuidar
de casa é "üma questão de racionalização do
serviço com economia de tempo".

Maria Eloísa Machado Matias mora em Ola-
ria, tem 20 anos e está cursando a terceira sé-
rie do curso normal na Escola Carmela Dutra.

marlene jú é quase uma dona-de-casa, mas
vai aproveitar o curso para se aperfeiçoar

Seu casamento está marcado para o ano que
vem, mas "já é tempo de ir aprendendo alguma
coisa", principalmente sobre crianças, assunto
que sempre lhe interessou:

— No momento meus conhecimentos sobre
puericultura se restrigem aos folhetos instruti-
vos que diversos laboratórios farmacêuticos dis-
tribuem, mas depois, com o curso, poderei apro-
fundá-los um pouco mais.

Para daqui a uns dois anos, ,"se der jeito",
o próximo objetivo de Maria Eloísa será um
vestibular: para Medicina ou História Natural. •

Marlene de Oliveira Santarém é a única do
grupo que não está com o casamento "à vista",
mas quer fazer o curso porque é praticamente
ela quem dirige sua casa, onde mora com seus
pais, já idosos.

Marlene nasceu em São Fidélis, no Estado
do Rio. Há 14 anos mora no Rio — Grajau —
e trabalha como dactilógrafa. Para ela o curso
terá duas finalidades: "Aprender coisas impor-
tantes e fazer novas amizades, pois quem traba-
lha o dia inteiro não dispõe de muito tempo
para isso."

Ontem elas assistiram à segunda aula, jà
entrosadas com a turma, bastante heterogênea:
noivinhas, recém-casadas, mães de família, qua-
tro freiras — professoras de internatos — e a
atriz Maria Pompeu.
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lourdes rima
moda com amor

Lourdes Cajazeira é nome importante no mundo
da moda — é responsável pela criação, há dez anos,
de La Boutique, primeira casa do gênero a aparecer
no Rio — que agora se prepara para tornar-se co-
nhecido também no meio literário. Ela, que toda a
vida teve o grande sonho de fazer uma revista de
modas, dá os retoques finais num livro de poesias
a ser lançado brevemente.

— Nunca pensei realmente em escrever poemas.
Foi um estalo, quase sem querer. Depois me apaixo-
nei pelos versos e, muito atarefada entre a loja e os
afazeres de casa, passei a escrevê-los à noite, nor-
malmente até às 4 horas da madrugada.

De natureza dinâmica e jovial — adora vestir
as garotas — Lourdes foi uma das pioneiras em to-
dos os grandes lançamentos, organizando, entre ou-
trás coisas, o primeiro happening de moda na Gua-
nabara, três anos atrás, um espetáculo com desfiles,
ballet e mímica, E agora toda esta imaginação é apli-
cada em versos, segundo ela mesma diz, "muito ro-
mânticos e líricos".

Amor, natureza, os encantos da floresta e até a
mulher feia são seus temas. Embora ainda sem títu-
lo ou dia marcado para lançamento, seu livro já
vem fazendo sucesso entre os entendidos.

—Nunca pensei em publicar meus poemas. Eles
eram para mim uma espécie de higiene mental, mas
recebi tanto incentivo para reuni-los num livro, quo
acabei gostando da idéia. No entanto não tenho
pressa, quero apenas escrever.

11S
o melhor
entre
os melhores
é100%
azeite purode oliveira

CASTELO DE ALVEAR
Ja

VocêÇ^está convidada a participar dá festade elegância^promovida pelanB5^^^^
para comemorar o fim de verão !#?!%

%i\#
Você compra tudo em nossos departamentos (Moda. Tecidos,
(ama e Mesa. Móveis, Brinquedos etc.) com descontos que vão até 60ll você terá descontos excepcionais na venda iinal de
copa e cozinha, aparelhos elétricos e armários de aço.
Não é uma simples liquidação! Mas um desfile de elegância,a preços muito mais baixos!

Jtua Gonçalves IMas, 52
Av. X.S. de Copacabana, 709
esquina fie Sta. Clara.

Onde o novo Facilitáriò facilita muito mais. Aberta às 3as. e Gas. at<- às 22 hs.
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MOLDES GIL BRANDÃO
EM TODOS OS TAMANHOS

Rua Miguel Lemos, 44, sala 803
- Telefone: 364599

As quartas e sextas-feiras, das 15 às 18 heras
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APRENDA A COSTURAR
com GIL BRANDÃO

Cursos rápidos: básicos, corte espeeiali-
zado para crianças e aperfeiçoamento. Agora
também curso de tapetes com os famosos
pontos do artesanato da Penitenciária de
Bangu.

Rua Miguel Lemos, 44/803
Tels.: 26-2239 - 36-4599
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Revista de Domingo, Jornal do Brasil, domingo, 19-3-61

o que Teste a primeira dama
— D. Iolanda comprou um

cafetã._____—...r-jfão, foi um curto.- -
Ao que uma terceira retruca ou-

tra coisa qualquer, mas sempre na
mesma discussão sobre o que a Pri-
meira Dama vestiu na posse, veste
hoje e vestirá amanhã.

Tudo é curiosidade, mas pouca
gente sabe exatamente o que moda
significa para D. Iolanda. Moda é
interesse: ela sabe vestir-se. gosta
de escolher, porém é equilibrada. Não
íaz da roupa aquele mito que muita

gente confunde com elegância. Bas-
tante atenta para os detalhes, sabe
exatamente onde um alfinete deve
ser colocado ou uma pence modifica-
da. Não é exigente, faz sugestões. Ja-
mais reclama. Donde se conclui queela não é nem jamais será um pesa-dêlo para os costureiros. Com l,70m
de altura, seu manequim é 44 e tudo
lhe cai bem por ser magra.

Para as cerimônias da posse e
para seus primeiros tempos eln Bra-
silia, D. Iolanda íêz suas encomendas
a Zu2iu Angel e a José Ronaldo.
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cafetã turquesa, curto — comprimento da saia no meio dos joelhos— foi feito por zuzu angel para o guarda-roupa de d. iolanda

Zuzu fê-Ihe diversos c a f e tã s
curtos, tailleurs, vestidos soltinhos,
lisos ou estampados. Desta vez, oa
curtos foram escolhidos cuidadosa-
mente e somente um cafetã longo
constou da bagagem. O tempo
era pouco para as mil e uma coisas
a serem preparadas por D. Iolanda.

Suas escolhas são sempre eclétl-
cas. Não tendo preferência por uma
determinada côr ou tecido, a Primei-
ra-Dama fica com o que é bonito e
lhe cai bem.

Para a tarde, coquetel e almoços
mais formais, as cores vão do preto
ao marrom. E mais o verde, o azul a
alguns estampados alegres e discre-
tos que formam seu guarda-roupa. Já
para os tecidos, o matelacó, o crepe
e a seda constaram de sua coleção em
Zuzu Angel.

José Ronaldo confeccionou para
D. Iolanda além dos dois longos bran-
cos para noite — incluindo o do baile
de posse —, vários vestidos para o
dia-a-dia de Brasília.

Desde novembro a atual Primeira-
Dama vem preparando seu guarda-
roupa com José Ronaldo. Primeiro fo-
ram os trajes de viagem, depois os
vestidos que seu cargo exige.

No atelier do Flamengo estão vã-
rios cortes de tecidos trazidos da Eu-
ropa e da Ásia, presenteados à senho-
ra do então futuro Presidente. E um
dos tecidos que mais história tem pa-
ra contar é um brocado de seda pura,
em fios de ouro e prata.

Durante a visita oficial ao Japão,
a Imperatriz conversava formalmente
com D. Iolanda, quando esta pergun-
tou sobre os netos do casal real e con-
tou algumas travessuras da pequena
Cláudia. A Imperatriz cativada pelo
seu calor humano — pouco comum
em visitas tão solenes — presenteou-
a com um corte saido dos teares im-
periais, de seda natural exclusiva da
famiiia do Imperador Hirohito.

José Ronaldo fará com êste bro-
eado um longo para ser usado no
mês que vem, durante a visita do
Príncipe Ahikito ao Brasil. E ainda
existem muitos outros vestidos a se-
rem feitos, não para ostentação nem
vaidade da Primeira-Dama, mas sim-
plesmente porque ela faz questão de
vestir-se bem durante todas as horas
em que sua presença fôr solicitada
para representar a mulher brasileira
e a esposa do Presidente da Repú-
blica.

josé ronaldo desenhou
os sapatos — biqueira e
e verde liso, lado
escocês, as luvas
como a carteira são em
pelica gelo.

salto

para a cerimônia de posse, no
congresso, foi escolhido o
vestido de josé ronaldo em
seda pura verde, da tailânãia,
com detalhes em escocês
ão mesmo tom do verde
e azulão; o chapéu — de
sônia — também no
mesmo tecido.

DESÇONTOS QUE NINGUÉM UA
15 MESES SEM JUROS!

TELE-RIO resolve SEMPRE |

.,.'.¦ i.... -

I

Hy r ^Pk ÍI^pSSr-^^^*-^ oferecendo
X /PW^I EL^P lassai lis a m

spllffl \3j&~f _a& De Fama Mundial pela Qualidade

TELEVISÃO B118 lE}™Sh0 B "9

TV MOD. B251
0 1.» portátil com
tela gigante
15 X 35.000

TELEVISÃO B118
Mod. Luxo

15 X 45.000 15 x 46.600
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LOJAS CENTRO:
Rua Buenos Aires. 294
Rua Uruguaiana. 114 a 116
Rua Uruguaiana. 46 a 48
Rua da Alfândega. 261

CAMPO GRANDE:
Rua Ferreira Borges, 8
MADUREIRA:
Rua Carvalho de Sousa. 263
COPACABANA:
Rua Santa Clara. 26-A
(Aberta até 22h30m)

CONDICIONADOR DE AR
Mod. F 955

15 X 62.000

RACHO supertkansglobe
8 faixas • Alcance Mundial

15 X 14.000

TELEVISÃO B 195 CR
equipado com -
CONTROLE REMOTO s/li

15 X 56.000

RADIO MOD. B469
3 faixas de onda

15 x 6.000

culinária
myrthes paranhos

(CURSO PRÁTICO - I)
Atendendo a diversos pedidos, iniciaremos hoje o

nosso tão prometido curso. Durante dois meses vocês
encontrarão receitas as mais diversas, e segredinhos'
sobre esta arte bíblica. A nossa seção de hoje será
dedicada às amiguinhas mirins.
BOLO DE SARDINHAS A HELOÍSA PINHEIRO MI-
RANDA: Ingredientes: 1 lata de sardinha (no azei-
te); oito batatas inglesas; seis tomates sem pelesnem sementes; uma cebola cortada em pedaços miü- '
dos; dois dentes de alho socados; uma xícara de leite;
quatro ovos; quatro colheres das de sopa de salsa s
cebolinha; meio pimentão vermelho; duas colheres
das de sopa de manteiga; duas de azeite; sal; pimen-
ta-do-reino (o quanto baste) e molha de maionese bem
picante e consistente.

MODO DE PREPARAR

l.° — Cozinhe as batatas em água e sal (com cas-
cas). Ainda quentes, passe-as pelo espremedor. Corte
as sardinhas em pedaços pequenos e reserve; I

2.° — Leve uma panela ao fogo com a manteiga.
Junte o alho, a cebola e o azeite (inclusive o da lata
de sardinha). Junte pimentão e tomates. Refogue
muito bem, junte as sardinhas e batatas e a xícara de
leite. Misture bem, retire e deixe esfriar;

3.° — Bata-os ovos como para pão-de-ló. Junte o
queijo, a salsa e acrescente à massa de batatas e sar-
dinhas. Bata um pouco mais, prove o sal, junte a pi-
menta-do-reino, despeje em fôrma untada, de canudo
no centro. Asse em forno moderado em banho-maria.
Desenforme e depois de frio cubra totalmente com a
maionese. Enfeite com rodelas de ôyo cozido e leve à
geladeira. No momento de servir, arrume com alface
picada ou galhos de agrião.
SONHOS DE PRESUNTO A MÔNICA MONTE: Ingre- '
dientes: dois copos de leite; dois copos de farinha de
trigo; 150 gramas de presunto; cinco ovos; duas co-
lheres das de sopa de parmesão ralado; uma colher
das de sopa de margarina; uma colher das de chá
(cheia) de fermento em pó; sal e óleo (o quanto
baste).

MODO DE PREPARAR

1.° — Leve o leite ao fogo com a margarina.
Quando ferver despeje de uma vez só a farinha, um
ôvo de cada vez, até conseguir que pingue da colher.
Junte, mexa rapidamente com colher de pau, até ob-,
ter uma massa bem cozida que solte do iundo da
panela;

2° — Retire do fogo, bata até esfriar. Junte, en-
tão, o fermento, o queijo e o presunto previamente
moídos. Prove o sal;

3.° — Leve uma panela ao fogo com óleo, deixe(
esquentar e frite às colheradas. Assim que crescerem,
diminua o fogo e sacuda a panela pelo cabo, para que
dourem por igual. Coloque-os sóbre uma peneira para
tirano excesso de óleo. Sirva com milho sauté ou
como guarnição de assados. São deliciosos.

SEGREDANDO
i

para conseguir um arroz bem solto e saboroso,
pingue suco de meio limão quando a água estiver
fervendo;

dê mais sabor ao café (seja de que marca fôri;
acrescentando uma colher das de sopa (cheia) de
cacau de boa qualidade, para cada quilo de café
moido.

todas as receitas de bolo (sem exceção algu-
ma) pingue gotas de limão na massa, evitando assinV
o desagradável cheiro dado pelas gemas depois de
cozidas.

use o pó usado do café para limpar os ralos
de pia. Para tanto, lave o coador dentro da pia da
cozinha.
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Impo
de gorrín
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...Quando todos se
unem para construir
um lugar cada vez
melhor para viver e
trabalhar. Quando as
empresas realmente

integradas na vida
do país contribuem para o objetivo
comum. Ê por isso que oferecemos
aos artistas brasileiros o Salão
Esso de Artistas Jovens,
concorrendo para estimulá-los
e torná-los mais conhecidos
no mundo inteiro.
Toda gente sabe que nosso
negócio é petróleo. Mas vamos
um pouco além.

'rente eomo você
trabalhando

para servi lo
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Neutrali&açím*
a saída
para Saigon

(página 3)

Independência^
o que significa
para De Gaulle

(página 5)

Um poro
em silêncio na
União Soviética

(página 4)
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MEGASON m 3 iostadores de pão • 3 gri'//'s • 5 purificadores de ar NAUTILUS 9
10 sinalizadores "Roto-light" m 10 balanças de cozinha • J00 discos "/ong-p/oyingi"

¦^-jjw—B—^lS_y>r__-____L_______E-_______i
______T™^^^^______f*J_____________ ^^r ^^^^^ ^___-__B^>_i

QUALIDADE NO PRESENTE, GARANTIA N0FUTUR0I

As lojas do Rei da Voz nos bairros, permanecem
abertas diariamente até 22 horas.

0900e®©®©©©©@@9 9$©ç®G9$®9®O
o



2 — Cad. Especial, Jornal do Brasil, domingo, 19-3-67

Nova geração,
¦ i 

¦

nova* política
Luis Adolfo Pinheiro

Pode uma nova geração implantar
uma nova política? No Brasil de hoje,
em que metade da população tem menos
de 20 anos de idade, a resposta é afir-
mativa em todos os setores da vida na-
cional, menos na política. A nação está
sendo sacudida desde o fim da Segunda
Guerra Mundial por um amplo processo
de renovação de idéias e costumes, mas
a verdade é que êsse impulso ainda não
chegou ao plano político.

As novas gerações não têm uma ex-
pressão política e nem se. organizaram
em um movimento que pudesse agluti-
ná-las e demonstrar a sua força auto-
noma. Por sua vez, os conservadores no
Poder ora temem ora subestimam as no-
vas gerações que, todavia, trazem uma
contribuição decisiva para o encaminha-
mento da vida nacional.

/ — Uma nova geração
O crescimento acelerado da população brasi-

leira, conjugado com o surto de desenvolvimento
econômico, féz do Brasil uma nação jovem. Se-
gundo o IBGE, metade de nossa população tem
menos de 20 anos de idade. Outros 15 milhões de
brasileiros estão na faixa dos 20-30 anos. Isto sig-
nifica que mais da metade da população do Pais
nasceu durante e após a Segunda Guerra Mundial.

Por força das condições particulares do Bra-
sil, destacando-se as dificuldades econômicas, as
largas distâncias e o próprio clima — que leva a
juventude a desabrochar mais cedo —, as novas
gerações são lançadas na vida nacional e social
na idade em que a maioria dos europeus e norte-
americanos ainda se considera criança.

Como toda juventude é essencialmente rebel-
de e reformista, o Brasil sente iun élan de mudan-
ças em seu comportamento psicossoclal, que já
atinge (graças principalmente ã televisão) os mais
remotos e conservadores pontos do interior brasi-
leiro. Não é preciso ser muito observador para no-
tar que todo o Pais transborda de juventude e que
as novas gerações imprimem um gigantesco sen-
tido de mudança a todos os nossos costumes.

A imprensa, que muitas vezes destaca o lado
pitoresco da nova geração — isto é, os ritmos mo-
dernos, a rebeldia dos cabeludos e outras expres-
soes corriqueiras —, ainda não deu a devida aten-
ção ao fenômeno da mocidade brasileira como
uma força afirmativa autônoma.

È fácil constatar-se o fenômeno, Em todos os
setores de atividade, com exceção parcial da vida
política, as novas gerações estão modificando o
Brasil e implantando, ora com avanços e recuos,
ora com flexibilidade ou não, as novas idéias fe-
cundas que essas gerações trazem consigo. Trata-
se de uma autêntica revolução de baixo para cima,
que transforma o País num ritmo acelerado, cada
24 horas.

O sociólogo pernambucano Pessoa de Morais,
em sua Sociologia da Revolução Brasileira, abor-
da com profundidade os aspectos do novo Brasil
em que as gerações posteriores a 1940 trabalham
ativamente. Sob profunda influência do prpgresso
cientifico e das novas realidades políticas e so-
ciais internacionais, essas novas gerações lança-
ram-se na modificação dos quadros brasileiros,
com uma vitalidade' e entusiasmo sem paralelo na
História do Pais.

A rapidíssima evolução dos costumes, trazida
pelas novas gerações, causou no Brasil a derroca-
da da autoridade em todos os seus escalões: desde
a autoridade do pai até a do Presidente da Repú-
blica, passando pelos avós, patrões e demais ex-
pressões da autoridade. A injeção de novas idéias,
novos hábitos e novas ações no corpo da Nação
pode ser classificada, em linguagem técnica, de
desagregadora.

Paralelamente, a associação do progresso ci-
entifico com a nova geração veio trazer o signo
da intimidade e do anticonvencionalismo às rela-
ções sociais no Brasil. A avalancha da nova gera-
ção levou as gerações passadas a modificarem
seus hábitos e cederem, em parte, aos novos cos-
tumes. Reduzem-se, em todos os setores, os abismos
entre velhos e novos. Sendo anticonvencional e
intimlsta, a nova geração não se espanta se os
velhos aderem a seus costumes e suas idéias. A
ação desagregadora, portanto, gera um riôvo tipo
de relações sociais e humanas.

A questão política
Essa nova geração, que participa tão ativamen-

te do trabalho e do desenvolvimento, dando sua
contribuição em todos os setores de atividade, na-
turalmente aspira a uma participação politica, e,
nessa questão, se encontram os obstáculos mais
sérios.

O conservador brasileiro, por força das carac-
teristicas psicológicas do nosso povo, é complacen-
te para os novos costumes e não se opõe ao ic-ic-
iê. A malícia brasileira faz com que nossos conser-
vadores saibam ceder para continuar, ao contrário
dos nossos vizinhos da América Latina e do Nor-
te, que são muito mais inflexíveis. Entretanto, a
flexibilidade do conservador brasileiro não é tão
sábia em questões políticas.

Ê inegável que o poder político no Brasü está
inteiramente em mãos das classes conservadoras.
As raras aberturas de políticos novos ainda não
foram suficientes para modificar êsse quadro. E,
tendo em vista a imensa juventude do Brasil, que
opera em todos os setores, êsse íato é, a nosso
ver, uma das maiores contradições da sociedade
brasileira.

O conservadorismo politico no Brasil, ao con-
trário de outras nações latino-americanas, não
tem o significado de tirania inflexível. Os rema-
nescentes da aristocracia rural é qüe são os duros
do conservadorismo brasileiro. Em sua imensa
maioria, porém, os conservadores no Poder pratl-cam a política do paternalismo, tentando tutelar
as novas gerações, com o mesmo sabor de tutela
familiar que os novos costumes desagregaram,
conforme dissemos.

Um simples episódio demonstra êsse paterna-
lismo: de hora em hora, nos programas noturnos
de televisão, um aviso do Juizado de Menores diz
que terminou o horário permitido a menor de 10,
14 ou 18 anos para assistirem aos programas.
Evidentemente, êsse aviso é um equivoco total e
mostra que o Juiz de Menores da Guanabara, ape-
sar de sua reta intenção, quer tutelar os menores
dentro de suas próprias casas, à. frente de seus
pais, quando sua função principal é amparar as
crianças abandonadas e delinqüentes, qúc não tem
pais ou responsáveis. Êsse é um pequeno exemplo
de paternalismo estatal.

Outro exemplo, que tanto é espantoso quanto
grave, é o Ato Institucional n.° 4, que predeter-minou quando e como se deveria votar a nova
Constituição. E evidente que, em outra nação me-
nos sensível ao paternalismo, o Presidente do Con-
gresso simplesmente devolveria o projeto de nova
Carta ao Executivo, com a máxima tranqüilidade,
Mas no Brasil, onde o paternalismo é a princi-
pai veia dos conservadores, o fato é considerado
perfeitamente natural.

Um terceiro exemplo poderia ser citado paraexemplificar o paternalismo brasileiro: a legisla-
ção trabalhista. Desde a Consolidação das Leis do
Trabalho até a mais recente revisão do salário
minimo, quase tudo se féz com o sentido paternalde tutela. Às vezes o próprio Governo se antecipa
e traz benefícios que os próprios trabalhadores não
esperavam.

Êsse desajuste entre um povo que é essencial-
mente jovem e reformista e üm poder estatal
conservador e paternalista certamente traz gra-ves conseqüências. Pessoa de Morais, em seu ci-
tado trabalho, analisa bem a questão militar no
Brasil, demonstrando que os militares são pratica-mente postos à margem do desenvolvimento do
País e, por isso, vivendo numa disciplina e hierar-
quia, sentem-se tentados (como em março de 1964)
a "pôr ordem no caos", .isto é, na vida civil cujo
tumulto não os entusiasma,

São justamente nas Forças Armadas que os
conservadores buscam sua principal base. É fácil
sensibilizar os oficiais para uma intervenção na
vida nacional, quando se mostra o panorama deagitação do Pais. É por isso, também, que se tor-na urgente uma reforma das Forças Armadas, não
para extinguir sua disciplina, mas para ajustaressas forças aos tempos atuais, sob o risco de ha-
rer, periodicamente, um golpe de estado no Brasil.

Gerações na história
Na História do Brasil, as novas gerações sem-

pre tiveram um destacado papel de modificação
dos quadros políticos e de renovação ideológica.
Gilberto Freire bem acentua, em Sobrados & Mo-cambos, a revolução de costumes que D. Pedro Iféz no Brasil. Subindo jovem ao trono, o Impe-rador cercou-se de bacharéis novos, aos quais atri-buiu Ministérios e altos postos, relegando em se-
gundo plano os velhos patriarcas da época. Essa
atitude valeu a Pedro I a hostilidade dos conser-
vadores de seu tempo.

D. Pedro II não ficou atrás em sua política
de renovação. Também subiu jovem ao trono e
renovou a politica imperial brasileira até onde a
oposição dos patriarcas o permitiu.

A história da República é rica em -exemplos
de conflitos entre jovens e velhos, entre novas e
velhas gerações. A revolução de 1930 marcou um
elo importante nesse processo de ruptura de liga-
çáo entre a Velha e a Nova Repúblicas.

Começando em 1930, mas tomando impulso
após a Segunda Guerra Mundial, o progresso e a
renovação do Pais desenvolveram amplamente uma
sociedade de massas, em que o povo começou a
tomar participação mais ativa no processo político-
social. Os liberais e flexíveis subiram ao Poder, re-
vogando o estilo dos velhos políticos, como Artur
Bernardes, que governava dentro de uma verda-
deira autocracia semifeudal.

Apesar de tudo, conforme frisamos anterior-
mente, esses detentores do Poder ainda estão mui-
to conservadores para os dias atuais, e caberia a
uma nova politica das novas gerações a tarefa de
encerrar o tipo de Governo vigente, que se baseia
no monólogo das classes dirigentes, fruto da tra-
dição feudalística do passado.

Parece fora de dúvida que as classes conser-
vadoras brasileiras • já esgotaram seu estoque de
renovação e que, daqui por diante, inclusive com
Costa e Silva, as novas gerações terão de participar
do processo politico com maior intensidade, sob
pena de represamento das novas correntes com re-
sultados imprevisíveis ao desenvolvimento social
brasileiro.

"Nada se parece mais com um conservador, do
que um trabalhista no Poder", dizem os ingleses.
Esta amarga ironia pode ser invocada atualmente,
quando a maioria dos conservadores no Poder (ou
que se preparam para se investir, em março) foi
liberal entusiasta e até revolucionária na sua mo-
cidade.

II — Uma nova política
Uma nova geração supõe, evidentemente,

uma nova politica. Foi assim com Roosevelt
(New Deal), Kennedy (New Fronticr), Kruschev
(Coexistência Pacifica) para citar alguns exem-
pios. Mas antes de falar da Nova Politica bra-
sileira, achamos interessante abordar a questão
da Guarda Vermelha da China Comunista.

¦'.'¦¦] I '

Mao x juventude
Ver a Juventude chinesa dançando twist ou

se interessando pela corrida espacial, pelas novas
.. relações com o Ocidente e com a Igreja, k coisa

que Mao Tsé-tung jamais aceitará. Antes que a
nova geração de chineses se contaminasse com
as idéias burguesas do Ocidente e revisionistas
da União Soviética, Mao enquadrou-as numa or-
ganização, a Guarda Vermelha, é impediu que a
nova geração desabrochasse suas próprias Idéias,
impingindo-lhes o pensamento do próprio Mao.

Não contestamos o pensamento politico de
Mao, inegavelmente iun dos grandes teóricos do
século XX. Mas êlè se comporta como um con-
servador, ao temer as idéias das novas gerações
chinesas. E comete o erro de levar à juventude
chinesa o espírito das cavernas de Yenan e ás

idéias- políticas já desgastadas pelo tempo. Mao
sabe que, qualquer que seja a nova idéia dos jo-vens chineses, ela será sempre contra éle, poisMao, paradoxalmente, representa hoje o passado.

Os dirigentes chineses caíram no erro se-
cular dos que detém o Poder, isto é, esquecer-se de
que as novas gerações tém idéias próprias, poisresultam de uma nova China que os próprios di-
rigentes ajudaram a criar. O que Mao se recusa a
aceitar é que a nova geração chinesa venha a
abraçar o revisionismo moderno, quando êsse re-
visionismo é considerado revisionismo por Mao e
não pela nova geração. Para esta é um tipo de
filosofia tão autêntica quanto o foi o marxismo
tradicional para a geração de Mao na década de
1920.

A lembrança da Guarda Vermelha chinesa é
importante quando sabemos que ela será o Govér-
no chinês de amanhã, c, quando isto ocorrer, cer-
tamente os guardas vermelhos de hoje abolirão
todo o pensamento de Mao Tsé-tung, ajustando-
se aos tempos modernos. E é com essa geração
que o Brasil terá de tratar, porque, se o diálogo éimpossível entre Castelo Branco e Mao Tsé-tung,
êsse diálogo será inevitável entre os futuros gover-nantes de ambos os paises.

Brasil: Nova política
Para as novas gerações, a cassação dos velhos

lideres (Ademar-, Goulart, Kubitschek etc.) e a
extinção dos partidos políticos são medidas quepermitem facilitar o trabalho de surgimento deiun movimento ou partido político da noya ge-ração. A marginalização de lideres políticos tra-
dicionais trouxe um vácuo político no País que anova geração poderá preencher, de íato e de di-rei to.

Qual deve ser a nova política?
Na verdade, a nova geração já está respon-

dendo, na prática, com seu trabalho de cada
dia e sua influência na vida nacional. Mas no
piano da teoria gostaríamos de dar nossa contri-buição pessoal, sem a menor preocupação de apre-sentar soluções radiosas ou de falar como porta-voz desta, geração. Não gostamos nem de soluçõesradiosas nem de porta-vozes.

a) — o que não deve ser
Segundo entendemos, a Nova Política não de-ve ser sectária e apoiada em bases abstratas, nãodeve ser voltada para o passado, mas para o fu-turo. Não deve ser mística nem messiânica, nun-ca será totalitária. Evitará o personalismo e ochauvinismo. A Nova Politica não afrontará ainteligência, não esmagará as minorias, não se-rá conservadora. E evitará o grave erro de, sen-do nova, desprezar a cultura e o patrimônio co-mum da humanidade.

b) — o que pode sèr
A nova politica deve ser, acima da tudo,,

aquilo que a nova geração quiser que ela seja co-
mo representante das suas aspirações. Como inte-
grante dessa geração, sentimos que essa política
pode ser sustentada pela mocidade e baseada na
liberdade, democracia e progresso. Será socialis-
ta na medida em que tal expressão representar
justamente a liberdade, a democracia e o progres-
so; e se afastará sempre que o socialismo repre-
sentar ditadura.

A nova política poderá considerar pràticamen-
te encerrado o ciclo das revoluções sociais violen-
tas — do tipo soviética, em 1917, e chinesa, em
1930,49 — e entenderá que, hos dias de hoje, re-
forma tem o mesmo significado de revolução no
passado. Portanto a nova política, sendo refor-
mista, será também revolucionária. .

A nova política deverá ser antiimperialista,
compreendendo que o imperialismo é um feria»
meno de grande potência, independente de seu re-
gime político; portanto, levará o Brasil ao cami-
nho de grande potência, que lhe cabe por direito,
mas atentará para que a Nação não se converta
em imperialista.

A nova politica praticará a fraternidade uni-
versai, acreditará no homem e não deixará disso-
ciar da palavra política o seu sentido econômico,
científico e humanista. Não considerará livre o
homem que tem fome, mas-não pensará que só
é livre o homem sem fome.,

c) — tarefas da nova política
A nova política da nova geração ainda não

tem um movimento, muito menos um partido. A
organização deverá ser sua tarefa mais urgente,
num país que se desenvolve aceleradamente. Tão
logo essa politica se organize, em bases organi-
cas, deverão fazer-se presente na vida nacional. A
organização será nova, para um movimento novo
que pretende aplicar uma política nova.

No momento atua], a nova geração deveria
ser o fator decisivo para o encaminhamento da
criação do terceiro partido, tendo em vista que
a nova geração será, em 1970, o maior contingen-
te eleitoral do Pais. Sabendo disto, os líderes
mais inteligentes da chamada frente ampla pro-
curam atrair a juventude para seu esquema.

Futuro tem futuro?
Todos os conservadores resistem à entrega do

poder às novas gerações, ainda que estejam afina-
dos com elas, politicamente. O recente episódio
da eleição do novo Presidente da Câmara Federal
demonstrou isso, quando as velhas lideranças, ca-
pitaneadas por Pedro Aleixo, sufocaram as pre-
tensões dos novos deputados da ARENA. No MDB,
por outro lado, é nítida a divergência entre novos
e velhos.

A nova geração é o.futuro; mas ela própria
terá futuro no panorama político de hoje e de
amanhã? Na medida em que as novas gerações
tomarem consciência de sua força politlca auto-
noma, descompromissada com o passado e com as
velhas lideranças e apta a ocupar lugar de des-
taque na vida política (como já ocupa nos de-
mai- setores), então o próximo qüinqüênio será
decisivo para completar o ciclo de completa reno-
vaçâo do Pais, de alto a baixo, em todos os Ge-
tores.
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Como os Bourbons, a maioria dos
homens quegoverna Saigon não
aprendeu coisa alguma e não se es-
queceu de n a d a. Eles procura m
manter aqueles privilégios que têm e
reconquistar aqueles que perderam.
No Vietname, só os comunistas repre-
sentam revolução e mudança social.
O Partido Comunista é a única orga-
nização nacional que penetra o Viet-
name do Sul e do Norte. É o único gru-
po que não depende das baionetas es-
trangeiras para sua sobrevivência. Por
seus próprios objetivos políticos e es-
tratégicos, os Estados Unidos estão as-
sim protegendo uma estrutura social
vietnamita e não comunista que não
pode defender-se e que talvez não me-
rece ser defendida. Nossa responsabi-
lidade em prolongar o que é essencial-
mente um conflito civil poderá ser
uma das principais razões para o con-
siderável volume de confusão, culpa e
preocupação dos norte-americanos
com a guerra. Simplesmente não pos-
so deixar de me preocupar pelo fato
de que, no processo de conduzir, a
guerra, estamos-nos corrompendo a
nós próprios. Eu imagino — quando
olho as aldeias bombardeadas dos
camponeses, os órfãos mendigando e
furtando nas ruas, e as mulheres com
queimaduras de napalm nos catres
dos hospitais — se os Estados Unidos
ou qualquer nação têm o direito de
infligir este sofrimento e esta degra-
dação a outro povo em nome de seus
próprios objetivos.

Concordo em que não sou* o autor do pa-
rágrafo acima, file é composto de sentenças
extraídas de um artigo publicado na revista
do New York Times do dia 9 de outubro inti-
tulado Not a Bove, But no Longer a Hawk,
por Neil Sheehan, que está fazendo cobertura
junto ao Departamento de Defesa desde-que
regressou do Vietname, em agosto do ano pas-
sado.

Neil Sheehan não é um passional, um
peacenik ou vietnik. É um intelectual que não
pode ser classificado de antiamericano. file é
um jornalista profissional que outrora "acre-
ditava naquilo que meu pais estava fazendo
no Vietname", mas que, a partir de 9 de ou-
tubro de 1966, não mais acredita- Assim como
muitos de seus concidadãos, êle chega no ex-
tremo de "indagar" se seu país "tem o direito
de infligir este sofrimento e degradação a
qualquer outro povo em nome de seus próprios
objetivos". Este é o grito de angústia de um
homem honesto que íoi muito longe e com-
preendeu que seu pais estA fazendo algo de
muito errado. Êle ainda não deu um passo
mais adiante para a única atitude que tem
importância prática e moral: a disposição para
o certo e para o errado. Seu grito de angústia
termina com uma lamúria: "Apesar destas
apreensões não vejo como podemos fazer outra
co-isa senão continuar a guerra. K êle acres-
centa, numa prece fervorosa: "Espero que náo
façamos isto novamente, em nome de alguma
cruzada anticomunista."

Como jornalista profissional que sou, eom
longa experiência no Vietname, particularmen-
te na região mais ampla formada pelo. Vietnã-
me, Camboja e Laus, outrora conhecida por
Indo-China, li com grande emoção o artigo de
Sheehan. Senti admiração pela amplitude e
profundidade de suas reportagens, respeito por
seu sofrimento e preocupação; espanto pelo
fato de que éle não incluiu a maioria destes
fatos em suas reportagens diárias do Vietnã-
me; c, finalmente, uin acesso de cólera por
sua grotesca conclusão de quç devemos con-
tinuar uma guerra maléfica que não pode ser
ganha. Quantos leitores, como eu próprio,
apoiados em sua sanidade, como iun lúcido
escritor em outras oportunidades, concluíram
que o único meio de sair de uma terrível em-
brulhada é mergulhar cada vez mais no fundo
dela?

Se este fosse o dilema pessoal de Neil She-
ehan, êle poderia ser facilmente evitado à luz
desta valiosa documentação. Mas o maior va-
lor do artigo de Sheehan é que êle reflete pie-
namente iun dilema nacional, que penetra
fundo 110 pais e, na verdade, no próprio Go-
vérno. Encontrei-me com muitos Neil Sheehan
c com eles falei na Casa Branca, no Departa-
mento de Estado, no Congresso e em conferen-
cias, simpósios, tcash-ins e outras discussões
públicas e privadas sobre a guerra no Vietnã-
me. Na Associação de Banqueiros de Omaha,
no Centro Comunitário de Oak Park, Illinois,
os Conselhos dc Assuntos Mundiais de Búfalo,
Filadélfia e Chicago, o Fórum de Miami, o
Clube de Comerciantes de Dalas. De Garden
City e Beverly Hills, de Mineapolis a Nova
Orlcans, em quase uma centena de reuniões
com centenas de milhares de pessoas, ouvi o
mesmo grito de angústia: é uma guerra suja,
mas estamos metidos nela.

Tudo o que vi, inclusive as análises de pes-
quisas de opinião pública, indicam que uma
maioria esmagadora de norte-americanos de-
seja o fim da rrerra. O que dificulta a quês-tão é que a maioria está dividida em três gru-
pos: aqueles que pensam que a guerra podeterminar através de uma escalada total, aquê-
les que pensam que ela só pode terminar atra-
vés de uma desescalada que leve à negociação
e, finalmente, talvez a maioria da maioria,
aqueles cidadãos que não querem a radicali-
zação da guerra nem são pelo seu término.
Sheehan os descreve acertadamente como pes-
soas que estão confusas, que se sentem culpa-
das e se deixam arrastar em águas ca-'a vez
mais profundas pelas mais perigosas marés.

.

De todas as atitudes conflituals que esta
guerra tem provocado, talvez a mais extraordi-
miria seja aquela que todo professor e confe-
rencista conhece muito bem. Ela causou es-
pnnto no Senador Robert Kennedy cm sua
recente viagem ao extremo oeste do país. quan-
do ele se estava dirigindo ao corpo disesnte de
uma Universidade da costa ocidental, file de-
clarou que se opunha ao sistema de adiamento
do serviço militar, que favorece aqueles que
podem freqüentar a Universidade. Robert Ken-
nedy quase foi arrancado da tribuna. Surpré-
so com a reação violenta dos estudantes, Ken-
nedy perguntou se êjes apoiavam uma maior
escalada e eles responderam afirmativamente.
Este pensamento destorcido pode ser resumido
da seguinte maneira: mais guerra sem nós ou
escalada sem participação,

Esta atitude se me deparou em todas as rc-
piões do pnís e não apenas entre os estudantes.
Em Omaha, o vice-presidente executivo de um
banco disse-me que esperávamos que pudesse-
mos atingir em cheio para que a guerra termi-
nrisse antes de seu filho ser convocado. Outro
cidadão afirmou que tinha aconselhado seu fi-
lho a estudar um ramo especial da Ciência que
exigisse quatro anes de estudo de pós-gradua-
ção. "Neste ínterim, vamos bombardeá-los' e
acabar com tudo isso de uma vez por todas.

Para a frente, para a írente. eis o grito
ouvido cm todo o pais. Para alguns é um grito
de temor pessoal. Para outros é um grito de
angústia moral. Temo que, para a maioria, êle
não seja apenas um grito de cólera, um gemi-
do de orgulho frustrado que tem pouco a ver
com a moralidade e tudo com o desejo de
provar o poder e manter o prestígio de Tio Sam.
Esta atitude é expressa com muita freqüência
na seguinte declaração: talvez não nos deves-
semos meter nisso, mas, já que o fizemos, temos
que levar até o fim. Provavelmente, o mais iliu-
tre porta-voz desta opinião é o General Eise-
nhower, cuja recente mudança radical de ati-
tüde reflete esta posição comum a muita gente.Em outubro do ano passado, Eisenhower disse
que devemos fazer todo o possível para con-
duzir a guerra com êxito e se recusou até
mesmo a exolnir a possibilidade do uso de
armas atômicas. Contudo, eu ouvi o General „Eisenhower falar dc outra maneira- há dois 

'
anes.

Visitei Eisenhower em sua fazenda em Ge-
fcisburg, no dia 25 dc agosto de 1964, por ocasião
tío 20.° aniversário da libertação de Paris. No
decorrer de uma conversa que durou várias
horas, o General recordou a guerra franco-indo-
chinesa e as pressões que havia feito sobre oa
franceses para que eles a conduzissem de ma-
neira diferente, files não poderiam conquistar
o apoio do povo e acrescentou que nenhuma
nação ocidental poderia vencer uma guerra co-
lonlal na Ásia. file então falou sobre nosso pró-
prio dilema no Vietname e sua decisão de dar
ajuda a Ngo Dinh Diem para ajudá-lo a resis-
tir ao comunismo: "Isso é o único modo de fa-
zer a coisa", disse-me Eisenhower. "Só po-
demos ajudá-los a se ajudarem." Êle pensava
então que não poderíamos e não deveríamos
tentar lutar por eles. Hoje, èle pensa de modo
diferente e a razão é bastante evidente: nosso
¦vultoso compromisso de derrotar o comunismo
no Vietname, segundo a opinião de Eisenno-
wer. criou uma nova situação. Eisenhower não
se contradisse a si próprio, file acredita agora
que o contexto mudou tanto que não mais nos
precisamos preocupai- com o que o mudou.
Talvez não devêssemos envolver-nos, mas não
adianta preocuparmo-nos com o passado. O his-
toriador Arthur Schlesinger Jr. aparentemente
concorda com esta tese. Êle começou seu artl-
go Um Caminho Possível para Sair do Vietnã-
me, publicado na revista dominical do New
York Times, no dia 18. de setembro, afirmando:"Estamos no Vietname hoje apenas por uma
questão de Interesse histórico. Estamos lá,
para o melhor e para o picr. e devemos enfren-
tar a situação que existe... Nosso empenho nn
Vietname pode ter sido imaginado; contudo,
éle se tornou real."

Nada poderia ser mais perigoso do queeste tipo de pensamento. O ponto fundamen-tal ao examinar o passado não é chorar peloleite derramado ou procurar inutilmente o cul-
pado, mas descobrir o que estava errado e por
que, para que possamos ver mais claramente
em primeiro lugar, como remediar a situação;
cm segundo lugar, como responder melhor â
prece de Sheehan para que não tornemos a
agir assim.

Para ilustrar a importância de reavaliar a
disputa, vamos examinar a questão da natu-
reza da guerra, particularmente a questão da
agressão. A Administração Johnson fala cons-
tantemente da "agressão norte-vietnamita", por
vezes simplificando-a para "agressão comunis-
ta". Repetidamente, na Conferência de Manilha
e em seu comunicado final, agressão foi a pa-
lavra usada para descrever a guerra. Se acei-
tarmos simplesmente esta acusação sem con-
feri-la com o registro histórico — isto é, se nos
persuadirmos de que ajora não se relaciona
a n,:»_ucla época — então será quase impôs-
sivel, em minha opinião, encontrar o caminho
da paz. Hanói certamente não entrará cm ne-
gociações com o agressor.

O exame do registro histórico certamente
mostraria uma situação muito diferente da
atual. (É por isso que nos pedem amiúde que
esqueçamos?) Na verdade, Hanói es;á toman-
do uma ação agressiva ao enviar soldadcs da
tropa regular para lutarem no Vietname do
Sul. Mas a opinião de Hanói, aceita pela maio-
ria dos observadores fora dos Estados Unidos,
é de que a provocação original foi feita pelos
sul-vietnamitas e pelos Estados Unidos da Amé-
rica ao se recusarem, de comum acordo, a im-
plementar as cláusulas dos Acordos de Gene-
bra. O Vietname não enviou tropas até que .
teve início a concentração militar norte-ame-
ricana. Hanói reagiu tanto contra a interven-
ção americana quanto contra a recusa do Viet-
name do Sul ciii realizar eleições livres. Tam-
bém está reagindo à usurpação do poder por
uma clique militar que não é representativa
do povo vietnamita nem mesmo do Vietname

do Sul, pois o Primeiro-Ministro Cao Ky e seus
principais âuxiliares são refugiados do Norte.
Não invalida estes fatos a alegnção de que
Ho Chi Minh não representa também seu povo
ou que o que estamos enfrentando é uma nova
espécie de agressão interna. Este é precisa-
mente o centro de toda a confusão. Desde o
início houve uma guerra civil entre os viet-
n. miias, e não agressão como a da Coréia do
Norte centra o Sul. E se esta verdade fun-
clamental não inocle ser aceita, então qual-
quer tipo dc acordo honroso está além de bos-
sas esperanças, E impossível resolver uma
disputa se não se conhece o fator que lhe deu
origem.

Não falo da história, de uma posição dis-
tante. Eu vi tudo isso acontecer. Estive na Ba-
talha de Dien Bien Fu. Quando vi os mortei-
ros chineses apontarem em direção ao cume
das montanhas senti que estava testemunhan-
do o fim da era da dominação ocidental na
Ásia. Viajei de avião de Hanói para Saigon e
para Genebra com o Príncipe Buu Loc, que
era na época o Primeiro-Ministro do Vietname
do Sul. Fiz. a cobertura da conferência e en-
trevistei seus principais participantes, files che-
garam á conclusão de que as potências oci-
demais não mais poderiam determinar o fluxo
da História na Ásia. E disseram que o melhor
que se poderia esperar para o Ocidente era
um Vietname neutro e independente, comunis-
ta. mas não satélite da China. Acredito que
aquele período deve ser estudado em profun-
didade pelos cidadãos norte-americanos, não
porque erros e males foram feitos intencio-
nalmente, mas porque os lideres de nosso pais,
Eisenhower c depois Kennedy, não estavam a
par da dinâmica que se seguiria às suas deci-
sões ou subestimaram os perigos muito ràpi-
damente. Se desconhecermos a dinâmica ao
processo dinâmico que nos levou, sem intenção,
em uma guerra que sabemos não deveríamos
estar conduzindo, como evitaremos cometerei*-
ros no futuro?

Nossos problemas começaram com o Julga-
mento de John Foster Dulles — um julgamen-
to correto — quo Ho Chi Minh se tinha tor-
nado um herói nacional tão popular que éle
ganharia'eleições livtes por uma grande mar-
gem (80 por cento, o Presidente Eisenhower
calculou em suas memórias). Todos os observa-
dores informados concordaram com isso. Não
era o julgamento que estava errado, mas a
conclusão que Dulles dela tirou. Dulles deci-
diu que devíamos organizar um equivalente
asiático da OTAN, apoiar um lider anticomu-
nista no Vietname do Sul e impedir as elei-
ções livres previstas pelo Acordo de Genebra,
Isto deu origem á carta de Eisenhower a Ngo
Dinh Dien, nossa escolha como paladino anti-
comunista, oferecendo ajuda econômica. Eise-
nhower então acreditava que os sul-vietnamitas
só necessitavam de nossa ajuda amistosa e ori-
entação. Esta policita era baseada no grantín
êxito dos Estados Unidos na Europa, onde o
Plano Marshall, a Doutrina Truman e a OTAN
se combinaram para possibilitar o uso fecun-
do da ajuda econômica dentro de um sistema
defensivo militar contra agressão externa. O
erro, na verdade, era a suposição de que uma
política que tinha funcionado numa Europa
cristã, branca, industrializada e tecnológica-
mente adiantada poderia também dar certo
numa Ásia rural, atrasada c amarela.

Nós também não conseguimos comprecn-
der como o mecanismo de nosso programa de
ajuda conduz, inexoràvellnente, da manteiga
aos canhões. Nós partimos da simples premis-
sa de que o comunismo é mal e sua expansão
deve ser contida. Portanto, os anticomunistas
devem ser ajudados. Quando damos ajuda eco-
nômica logo descobrimos que devemos dar

* também a ajuda tecnológica. Para persuadir
o Congresos e o povo a pagar impostos, os an-
ticomunistas são qualificados de combatentes
pela liberdade. Quando eles falham no cum-
primento de nossas propostas para a realiza-
ção de erformar, o fato é oculto porque mais
ajuda deve ser dada para que se impeça seu
colapso. O investimento em ajuda e assessò-
res técnicos se torna tão grande que soldados
são enviados para protegê-los. Os soldados re-
cebem tiros e são autorizados a contra-atacar.
Os comunistas atacam mais violentamente ain-
da para impedir que 9 programa americano
dè forças ao adversário. Mais soldados são
enviados e bases são construídas. Uma vez que
nossa honra e nosso poder estão em jogo a
guerra passa a scr nossa. E como a guerra
passa a scr nossa, nós concebemos novas re-
gras. Assim, Eisenhower, que outrora acredi-
tava que só asiáticos deveriam lutar na Ásia,
pode, dois anos depois, aprovar um compromis-
so americano maior do que o compromisso dos
próprios sul-vietnamitas.

Como podemos evitar a dinâmica que nos
levou da ajuda econômica ao compromisso to-
tal? O mecanismo que faz funcionar a armadi-
lha é nossa programação unilateral. Dando
ajuda diretamente, nós envolvemos direta-
mente nossa bandeira, prestigio e poder no
êxito do recipiendário da ajuda, e assim nos
tornamos criades de um Chang Kai-chek ou
de um Marechal Ky, homens que estão no ex-
treino oposto tía causa democrática que supo-
mos estar defendendo.

£_;,. ao invés disso, concedêssemos ajuda
através de organizações internacionais — o
Banco Mundial e Organização de Cooperação
e Desenvolvimento Econômico são duas delas
— poderia encontrar um paliativo para os ma-.
les de nosso programa de ajuda externa. Po-
deríamos comprometer dólares americanos sem
comprometer a bandeira americana.

Assim talvez não nos encontrássemos em
situações que inevitavelmente se tornam pola-
rizadas na alternativa fatal: vitória ou derro-
ta. Esta falsa dicotomia é o que leva Neil She-
ehan da lucidez ao absurdo, file e muitos ou-
tros norte-americanos vêem apenas uma con-
tinuação da guerra ou uma "retirada preci-
pitada, que degenera numa derrota". Ou, co-
mo eu ouvi dizer repetidamente em toda a
nação, "podemos virar a cauda e correr". Na
verdade, esta não ê a resposta. Ê um proble-
ma, mas nem sequer chega a ser a resposta. A
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David Schoenbrun foi, durunfe longos anos,
correspondente dá cadeia dc televisão
norte-americana CfíS em Paris. De. 1965 a
J.ti-, lecionou na Escola de
Jornalismo da Universidade de Columbia
em A"oi« Iorque.

questão real consiste em como encontrar um
terreno intermediário, entre a vitória e a der-
rota. Não há. como sugeriu Sheehan, outro
caminho que não seja o de uma grande em-
brulhada?

fi neste ponto que uma enorme e densa nu-
vem parece descer sobre os norte-americanos
de mente mais lúcida. Nem sequer parecemos
perceber a forma daquele terreno intermedia-
rio. O Sr. Arthur Schlesinger convocou-nos a
descobri-lo em seu artigo na revista dominical
do New York Times, mas não descreveu exata-
mente onde clc poderia ser encontrado. Éle não
viu razão para "nossa relutância em seguir o
modelo do Laus e declarar a neutralização, se-
gundo um acordo internacional, nosso objetivo
no longo prazo", mas êle propôs apenas a deses-
calada e colocou maior ênfase em nossa neces-
sidade de "retomar nosso, sangue frio". O
Presidente Johnson também usou estes clichês
em seu discurso em Princeton quando pediu aos
seus críticos que não perdessem a serenidade.

Neste ponto, quem perde a serenidade sou
eu. Parece-me singularmente inadequado para
alguém que conduz uma guerra acusar outros
de estarem nervosos. Será quo o Presidente
Johnson manteve sua serenidade no Vietname
lançando mais toneladas de dinamite naquele
pais do que. as que foram jogadas sobre a Ale-
manha nazista na Segunda Guerra Mundial?
São realmente os moderados mais passionais do
que os radicais. Há alguma virtude intrínseca
em manter-se sereno diante de uma guerra tão
trágica c cruel como esta? Na verdade, não é
tempo de esquentar e exigir um fim â guerra?
Alguém disse que os Senadores Wayne Mbrse e
J. William Fulbright se prejudicaram muito ao
perderem sua serenidade. Mas eles também
prestaram um grande serviço ao seu pais, e, se
não fó&se por homens como estes, ainda esta-
ríamos esperando uma discussão em termos na-
cionais das questões da China e do Vietname.

É neste ponto que sinto uma intensa an-
gústia pela crise de minha profissão e de meu
país. Sei que Neil Sheehan não é o único re-
pórter a suspeitar que se tinha enganado; não
foi êle o único correspondente a ficar dividido
entre a conclusão de que a guerra nos está cor-
rempendo e a impossibilidade total de ver uma
saída para o problema.

Eles denunciam a guerra mas advogam sua
continuação e seu prosseguimento. Não quero
dizer que a imprensa seja cínica, mas ela pa-

- rece paralisada pela guerra, um erro, confesso,
cuja correção parece tão difícil e dispendiosa
que parece mlehor continuà-la. Muitos conci-
dadãos, como meus colegas, reconhecem a em-
brulhada mas não podem chegar a um acordo
em tomo de como resolvê-lo. Alguns advogam
maiores esforços de paz; outros, a maioria dê-
les, querem maiores esforços para vencermos a
guerra. Tanto os moderados como os radicais
concordam, contudo, quanto ã conveniência de
pôr fim à guerra rapidamente.

Muito pouca gente ainda tem estômago* pa-
ra agüentar a política de Johnson de uma guer-
ra longa e difícil.

É neste ponto que alguém pergunta inevl-'
tàvelmente: que é que sc pode fazer para re-
solver o problema? Em primeiro lugar, eu su-
geriria que devemos parar de palavras carre-
gadas como recuo ou retirada. Nosso problema
consiste em nos desembaraçarmos de uma difí-
cil pesição e não descobrirmos o caminho da
saída ou virarmos a cauda e fugirmos. Para que
nos possamos nos desembaraçar será necessário
que falemos a verdade. Contudo, muito poucos
americanos sequer tentam examinar o que ou-
tros pensam ser a verdade. Acusamos a China
de ser agressiva e expansionista, mas a maior
parte do mundo acredita que somos a potência
expansionista. Os soldados, homens de negócios
e técnicos estão em quase todas os partes do
mundo.

Raramente um soldado chinês é visto fora
da China e poucos diplomatas chineses são vis-
tos em qualquer parte do mundo. Acreditamos

que não somos expansionistas porque evidente-
mente não cobiçamos territórios, mas não con-
seguimos entender que os outros consideram a
extensão de influência numa escala global co-
mo uma nova íorma de expansionismo. Eles
não acreditam que estamos no Vietname só-
mente para impedir uma vitória comunista sul-
vietnamita sobre uma clique militar sul-vietna-
mita. files acreditaram durante multo tempo —
e viram suas suspeitas confirmadas pela ex-
cursão do Presidente Johnson pela Ásia — de
que os Estados Unidos, nma potência do Pa-
cifico, tem agora um novo objetivo: estender
seu poder do Pacífico ao Continente da Ásia.

Eu jamais acreditei que os interesses vi-
tais dos Estados Unidos estiveram em jogo na

. guerra civil vietnamita. Jamais aceitei a cor-
relação entre Munique e um acordo no Viet-
name. Mao Tsé-tung não é Hitler. nem Ho Chi
Minh é seu servidor. O Vietname do Norte é
uma poderosa nação imperialista como a Ale-
manha. Se quisermos comparar Ho a qualquer
europeu, teremos que dizer que éle é o Tito
da Ásia, ou seja. um comunista nacional - à
frente de um pequeno Estado e tentando man-
ter-se independente em relação a um enor-
me vizinho comunista* — no caso de Tico, a
União Soviética, no caso de Ho Chi Minh, a
China. Se pudermos viver com Tito no tom
de um bilhão de dólares de ajuda, por que é
tão inimaginável viver num mundo como Ho?
Por que lutames para os sul-vietnamitas quan-do náo fomos à guerra pelos Combatentes da
Liberdade da Hungria ou peles alemães orien-
tais? Por que princípios tle lógica oferecemos
agora relações de comércio e mais intimas com
a União Soviética e todo o Leste europeu, mas
julgamos que devemos travar uma guerra no
Vietname?

O ponto fundamental da questão é o se-
guinte: não devem os vietnamitas ter permis-
são para determinar seu próprio destino em
primeiro lugar? E agora é muito tarde para
corrigir radicalmente este erro? Podemos vol-
tra* agora ao princípio básico dos Acordos de
Genebra: a criação de um cessar-fogo militar
e o inicio de negociação entre os vietnamitas,
entre- a Frente Nacional de Libertação e Sai-
gon, no Sul. e também entre o Sul e o Norte?
Parece-me possível e certamente desejável paraos Estados Unidos mudarem seu papel de be-
ligerante para parte interessada, uma entre as
muitas quo têm um grande interesse na paz
na Ásia. O Japão, a Índia e o Paquistão certa-
mente devem associar-se com os esforços para
pôr íim à guerra e estimular negociações entre
os vietnamitas. O único modo pelo qual estas
negociações poderiam ter êxito e produzir uma
paz duradoura seria colocar o Vietname cm
quarentena em relação ao poder mundial, ou
seja, neutralizá-lo.

Com "neutralizar" quero dizer algo com-
parável em espírito e forma ã neutralização da
Áustria. Todas as forças estrangeiras — a so-
viética, a norte-americana, a francesa e a bri-
tánica — foram retiradas da Áustria. Os aus-
tríacos redigiram uma Constituição, ssgundo a
qual o país náo entraria em uma aliança mi-
litar com qualquer potência estrangeira. Isso
não impedia muitas formas de cooperação cn-
tre a Áustria e o Ocidente. A Áustria foi neu-
tralizada mas não se tornou neutra. Isso re-
presentou um sacrifício real para os soviéticos,
pois eles sabiam que estavam saindo de um
pais que se orientaria na direção do Ocidente,
mesmo com seu estatuto de neutralidade, files,
evidentemente, não se retiraram para muito
longe. Foram apenas além da fronteira com a
Hungria. Mas nós também não ficaríamos mui-
to longe do Vietname, se nos retirássemos em
conseqüência - de um tratado de neutralização.
Nossa Marinha e nossa Força Aérea controlam
os mares e o ar do Vietname. E temos uma
base firme de operações na Tailândia. Náo ha-
veria grande perigo estratégico de uma retira-
da parcelada como o resultado de um trata-
do de neutralização negociado. O Vietname do
Sul, sem envolvimento militar direto, talvez não'
conseguisse manter-se como um Estado não-co-
munista. Os comunistas poderiam ser o elemen-
to dominante de um Governo de coalizão. Mas
qual é o maior perigo para a América e o
mundo: um Vietname nacionalista-comunista,
neutralizado por um tratado assinado entre pai-
ses asiáticos e garantido pelas grandes potén-
cias, ou o atual perigo de o Vietname se tor-
nar um campo de batalha mundial? Julgo pes-
sivel conseguir uma situação em que todas as
forças possam ser evacuadas e o Vietname, em
primeiro lugar, e os países vizinhos posterior-
mente, colocados sob a proteção de um acordo
geral de grandes potências que garantisse a
neutralização do Sudeste Asiático. A Grã-Bre-
tanha já deu sinais de que aprovaria esta so-
lução. A União Soviética já se expressou do
mesmo modo por seus porta-vozes autorizados.
O General Charles de Gaulle propôs a neu-
tralização do Sudeste da Ásia em 1964. Even-
tualmente, e quanto mais cedo melhor, a Chi-
na teria que ser trazida para um acordo de
grandes potências. Não pode haver qualquer
estabilidade na Ásia sem o consentimento dos
chineses; e isso é mais difícil agora que a
China se tornou uma potência nuclear dotada
de mísseis. Ainda haveria grandes problemas.
A neutralização não resolveria nenhum dos
problemas internos dos Estados no Sudeste da
Ásia, mas solucionaria o problema externo, que
se está tornando o mais grave do mundo.

A neutralização não é um esquema minu-
cioso. Nenhum plano detalhado seria de qual-
quer real valor hoje, em qualquer caso. Mais
imediatamente importante do que tun plano é
uma mudança de atitudes e objetivos. Se se
tornar mais importante para os norte-america-
nos pôr- fim à angústia desta guerra do que
continuá-la, não haverá problema em desço-
brir um plauo. Os planos são, afinal de con-
tas, meios de levai* a cabo o que se deseja. Se
queremos pôr fim à guerra, impedir que o Vi-
etname do Sul se tome um terreno de bata-
lha mundial e neutralizar o país para a se-
gurança de todos, então será' fácil encontrar
um plano detalhado.

Qualquer plano ou qualquer prece só te-
ria sentido se posta a serviço de uma nova po-
lítica.
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Os novos judeus do
silêncio na URSS
Elie Wiescl

Na véspera, na universidade e nas grandes
escolas, panfletos e manuscritos anônimos lia-
viam circulado entre os iniciados: " A Slnío-
nia de Simchat-Tora. Esta quinta-feira. Hora
e lu^ar habituais." A palavra de ordem logo de-
flagrou uma atividade febril entre os estudan-
tes judeus. A senha foi transmitida de mao em
mão, de boca a ouvido: é para amanha. Inútil
determinar a hora. Logo que escurecer. Nem o
lugar: diante da sinagoga. Nem o sentido on
mensagem: tratava-se náo de um concerto, mas
de uma peregrinação.

E ainda desba vez, como no ano anterior,
no crepúsculo, todos se puseram em marcha.
Estudantes, funcionários, operários, rapazes e
moças, todos ávidos de fraternidade ou sim-
plesmente de recordações, chegavam, vindos de
toda parte, em grupos ou sozinhos, com os li-
vtos debaixo do braço ou com o violão e ti-
iracoio, pora comungar na alegria com seu
povo disperso e unir-se ao seu canto já quc
não podiam unir-se ao seu destino.

Não havia anoitecido ainda na Rua Arkhi-
pova, que íôra bloqueada à circulação dos au-
tomóveis, e a multidão aumentava de minuto
r minuto. As «úpulas douradas do Kremlin re-
íletiam, à luz do sol, suas cores violentas e a
festa estava em pleno auge. Havia risos e gri-
tos, assim como se as pessoas quisessem liber-
tar-se de cargas invisíveis; houve danças até
tarde da noite, quando os participantes já es-
tavanx esgotados. E alguns, como a tradição o
exige, foram até o delírio. Uma vez mais eu
me encontrava no meio desta multidão tumul-
tuada, como uma testemunha que procurasse
sua justificativa no próprio testemunho.

Rosto3 febris, olhares quentes e alegres.
Mais numerosos do que no ano passado: 30
mil? 40 mil? Temendo acidentes. ou inclden-
tes que sempre podem ocorrer, a policia havia
julgado necessário estabelecer postos de socor-
ro, com ambulâncias e enfermeiros. Precauções
supérfluas; Não houve um só caso de desmaio.
Como no ano anterior, os manifestantes ti-
nliam angústia ds espaço, mas eles não sc quei-
xavam. Pelo contrário, vangloriavam-se disso.

Exuberantes, eles dançavam a hora e a
terra, tremia seb seus pés. Seus grites rasgavam
a noite. Eles cantavam em hebraico,- iidiche e
russo, e, sem que o percebessem, era a centinui-
dade de Israel e sua sobrevivência que eles
lançavam como um desafio â figura do mundo
em volta, atribuindo eisslm. um significado
esquecido àquela festa antiga que deve precisa-
mente recordar a eternidade de Israel.

Com o coração batendo e os olhos arresa-
lados, eu atravessava a rua nos dois sentidos e,
todavia, tinha a impressão cie não me haver
mexido. Eu ia de um círculo a outro, de um
coro a outro e, em toda parte, era o mesmo
grupo que parecia cumprir o mesmo rito, obe-
dscer ao mesmo mandamento. Em tedos os
grupos, gritava-se que êle está vivo, o Rei Davi,
o Rei tie Israel. Alguém diria que existia um
só círculo, multiplicado por mil, no centro do
qual se colocava o vencedor de Gollas, invisí-
vel e presente, invisível e vivo.

O espetáculo assemelhava-se, simultânea-
mente, ao festival hassidico e à quermesse po-
pular. Êle desarticulava resistências e defesas
e não permitia a ninguém ficar afastado duran-
te muito tempo. Os tímidos haviam esquecido
suas inibições; os rfeceosos perdiam seus temo-
res. O mais recatado espectador se tornava
um participante. E, no meio desta multidão em
regozijo, o estrangeiro que eu era se sentia mais
em casa do que cm seu país, além das frontei-
ras. Era ali que eu reencontrava o fervor de mi-
nha infância, escondida, quando não sufocada,
em alguma parte sob os escembros.

Mais concretamente, eu também encontrei
• alguns visitantes que havia conhecido anos

antes, nas mesmas condições. Deis deles, um
des quais era um engenheiro oriundo de Minsk,
evitaram-me ao ponto de não responder à mi-
nha saudação. Mais tarde, eu soube a razão
desta atitude: o fato de haver mantido uma
conversação comigo lhes havia custado um
interrogatório da polícia secreta. Libertados
depois de 24 horas, eles não sofreram coisa
alguma. Mas ainda não se haviam recuperado
do' choque.

O canto comum

Muito pslo contrário, a maior parte ale-
grou-se por rever-me e não se escondeu de
mim. Alguns me desejaram boas vindas. Ou-
tros se contentaram em tocar no meu braço.
Um Intérprete, funcionário do Instituto de Lin-
guas Estrangeiras, apèrtou-me a mão e mur-
murou: "Está bem. Muito bem." Uma prof es-
sóra disse: "Muito obrigado." Por que ela ma-' nifestava seu agradecimento? Por eu haver
voltado? Por não tê-la esquecido? Uma bela es-
tudante deixou seu grupo e veio eni minha dl-
reção, com as mãos estendidas: "Você é nova-
mente um dos nossos?"

Daquela estudante eu me lembro muito bem.
Nosso breve encontro ficara gravado em mi-
nha memória. Participante de uin coro, ela
me havia confessado sua ignorância total em
questões de judaísmo. O pouco que sabia tinha
chegado ao seu conhecimento sob uma forma
estropiada e caricatural. A religião judaica?
Anacrônica e desusada. O povo Judeu? Forma-
do de capitalistas, de comerciantes e de de-
fraudadores. O Estado de Israel? Imperiaiista,
racista. Mas por que então ela vinha celebrar
a festa da Lei? Por qúe então se empenhava
tanto em querer permanecer judia? Sua res-
posta: "Por quê? Porque eu gosto de cantar."

Ela não perguntou por que eu havia vol-
tado e lhe fiquei muito agradecido por isso.

- Nós nos olhamos por um momento sem dizer
palavra. Depois, seu rosto se abriu e ela me
levou até seus amigos: "Venha cantar conos-
co." E era como se me tivesse dito: "Venha e
se sentirá judeu como nós." Juntei-me ao .grupo.

Os cânticos e as danças redobraram em vi-
gor. Minha cabeça girava. Eu me deixava arre-
batar pela maré desencadeada que agitava as
lembranças de outra época. -

No ano anterior, assistindo ao mesmo es-
petaculo, eu pensei que era nm sonho. Foi por
isso que voltei para convencer-me do contra-
rio. Ora, não fiquei convencido. Isso porqueminha segunda visita à Rússia, na noite da
Simchat-Tora, a mais judaica das festas ju-
daicas, fora semelhante à primeira. O mesmo
sonho esperava por mim.

Não fot fácil a decisão de voltar. Não que
eu tivesse' medo de retornar. Não estava anis-
cando coisa alguma e sabia perfeitamente dis-
so. A era stalinista pertence ao passado. O ter-
ror policial cedeu diante de um sistema que, há

dez anos e apesar das reviravoltas internas do
Kremlin, continua a se liberalizar. As prisões
não são mais arbitrárias. Os cidadãos soviéti-
cos reconquistaram alguns de seus direitos: a
suspeita não mais pontilha sua vida a cada pas-
so. Se não é chinês, o estrangeiro não é mais
tratado como espião ou inimigo.

Além disso, eu obtive meu visto sem difi-
culdades. Apesar de meus artigos, que apare-
ceram em vários jornais depois de minha pri-
meira viagem, eu não figurei em qualquer lista
negra. Ademais, minha chegada a Moscou coin-
cidiu com a publicação, em Paris, de meu de-
poimento sobre "os judeus do silêncio". Não
sofri qualquer dificuldade por isso. Não tive
qualquer problema, em nenhum momento de
minha permanência na União Soviética. Não
acredito que tenha sido vigiado. Os policiais,
agentes aduaneiros e funcionários da Intourist
eram polidos, atenciosos e me tratavam amis-
tosamente. Se os serviços competentes se in-
formaram a meu respeito, o que é provável,
eles devem ter prestado atenção às minhas
declarações de que as reportagens não tinham
por objetivo fomentar a guerra fria.

Minhas hesitações eram de outra natureza.
Eu temia uma decepção. A celebração de
Simchat-Tora, repetindo-sc constantemente,
não poderia perder sua força e seu fascínio?
Não era esta uma destas experiências plonci-
ras, as quais, para salvaguardar seu segredo,
deviam permanecer únicas e fora de qualquer
perigo? A força de me lembrar daquela festa,
eu a vivia antecipamente e ela se erigia em
obstáculo, despindo no íuturo sua dimensão de
imprevisto. Isso não poderia ser como na pri-
melra vez. Naquela ocasião, eu fui de des-
lumbramento em deslumbramento, de milagre
cm milagre, e cada acontecimento, carregado
de mistério, se oferecia a mim como um sinal
de esperança. Aconteceria o mesmo na segun-
da .vez? Eu pesava os prós e os contras; a ló
gica era contra. Há viagens quc não se devem
fazer mais de uma vez.

Finalmente, optei pola volta. Ignoro o que
fez pender a balança. Talvez 'tenha 

sido o de-
sejo de obter lima prova cio que os apelos ã
alegria, recolhidos e relatadas no ano ante-
rlor, não passavam de um sonho alucinado.
E, além disso, eu era ligado a êstes judeus.
Qualquer coisa neles me atraía. Sua faculdade
de fazer do silêncio e do cântico um ato da
sobrevivência. Seus olhos que nos fazem cho-
rar de emoção, de orgulho e de vergonha.

Ei-los, na Rua Arkhipova, radiantes e in-
venciveis. Uns bradam: "Quem somos nós?"
Os outros respondiam: "Judeus. Que somos
nós? Judeus. Que seremos nós? Judeus." Res-
postas simples a perguntas simples, não como
em outros lugares, nos grandes centros judai-
cos do mundo ocidental, onde tuclo que diz
respeito ao judaísmo desencoraja por seu lado
complexo e apologético. Aqui tudo é claro.
Cinqüenta anos após a Revolução, na, União
Soviética o judeu é judeu porque é judeu.

"Por que você voltou?", indagou-me a diri-
gente do coral, olhando-me de um jeito través-
so? Como é que ela tinha conseguido ler meus
pensamentos? Gostaria de responder-lhe: vol-
tei porque vocês me ensinaram uma verdade
nova. E esta verdade é a seguinte: aquela que
faz do judaísmo um canto vale tanto quanto
aquele que dele faz uma prece. Mas ela devia
ter compreendido. Por isso, contentei-me em

. dizer-lhe: "Por que voltei? Para ouvi-los
cantar."

Algumas horas antes, eu havia assistido ao
ofício que se desenrolara r.o interior da sina-
goga. Mais de três mil pessoas ali se amontoa-
vam. O ambiente era ao mesmo tempo festivo
c solene. Como no ano passado. Mais do que no
ano passado. Homens, mulheres e crianças, to-
dos misturados. Eram restes suarentos, lângui-
dos, devorados de expectativa e de embriaguez.

Que é que havia mudado desde minha últl-
ma visita? A sala parecia mais clara, a assls-
tencia mais despreocupada. As paredes tinham
sido pintadas recentemente. O cantor era nô-
vo. Fora tomado "de empréstimo" de uma si-
nagoga dos subúrbios para suceder ao velho
Barkan, que já passava dos oitenta anos. Cer-
cado de um coro de oito velhos, o substituto de
Barlcan parecia- um pouco mais jovem.

O Presidente da sinagoga, Semyon Mikhallo-
vioh, também era jovem. Era um personagem
taciturno e introvertido. Êle era temido e esti-
mado pelas mesmas razões: fora funcionário da
policia secreta. Com suas relações, éle podia ía-
zer muito bem ou muito mal. Até o momento,
a sinagoga só tinha razões de contentamento.

O grande rabino Yehuda-Leib Levin não
era novo, mas não era mais o mesmo homem:
Cem os ombros recurvados e o olhar apagado,
êle aparentava uma resignação opaca. Como se
uma de suas cordas houvesse rebentado. Diante
da assistência, éle parecia não vê-la.

Os milhões de vítimas

vam as primeiras filas. O irmão do Primeiro-
Ministro israelense. O primo do prefeito de
Telaviv. O filho de um escrivão estava senta-
tío atrás do sobrinho de um deputado. Muito
poucas personalidades israelenses não estavam
representadas naquela sala. Não havia um
membro desta comunidade que não tivesse um
parente, mais ou menos próximo, na Europa,
nos Estados Unidos ou em Israel.

O cantor tinha, há muito tempo, termina-
do o oficio de Maariv. Uma criança indagava
ao avô: "Que é que estamos esperando?" O
avô disse: "Paciência, menino". Aguardava-se
o início dos Hakafot. As pessoas não pareciam
com pressa. Elas se sentavam confortàvelmen-
te, em segurança, e se interpelavam uma às
outras. . ¦

Na tribuna, alguém reclamou silêncio. Um
membro do comitê pegou o microfone e anun-
ciou que a prece habitual, que assinalava a
abertura da cerimônia, seria pelo diretor
da escola dos rabinos, o grande rabino Yehuda-
Leib Levin em pessoa. Em alguns cantos da
sala,, houve risadas. Da escola de rabinos, só
restava o titulo de diretor.

Depois que a prece íoi concluída tiraram-
se os rolos santos da arca para que eles fizes-
sem sete vezes a volta da sala. Aos dignltários
e nos visitantes coube a honra de abrir a pro-
cissão por trás do grande rabino. Assustado
pela multidão muito densa e visivelmente agi-
tàda, êste recuou no último minuto. Êle não
faria a volta em torno da sala, mas da trlbu-
na. Sem qualquer consulta, decidimos não se-
gui-lo. Do público, alguém gritou: "Venha, ve-
nha. Estamos esperando". Com a Tora nos
braços, nós mergulhamos na massa que se com-
primiu sobre o cortejo e o deslocou. E, como
np ano anterior, fiquei prisioneiro de mil mãos
estendidas, de mil olhos interroga dores, açoi-
ta.do pelo pensamento de que eles viam em
mim uma mensageiro, portador de não sei que
consolação e promessa. Eles se agarravam ao
estrangeiro que eu era, para so impregnar de
sua presença. Cada um tinha algo a lhe per-
gunt&r a lhe confiar. Uma informação, um
faver. Um senhor idoso sussurrou no meu ou-
vido: "Você conhece Chagall?" Para não de-
cencioná-lo, eu menti: "Sim, conheço". "Envie-
lhe meus cumprimentos". "Eu farei isso. Mas
quem é você?" Êle hesitou o respondeu final-
mente:, "não tem importância". Ss encontrar
Chagall um dia, darei o recado. Ele compre-
enderá talvez. O judeu que me pediu êste
favor mora em Vitebsk, cidade natal do pintjor.

Um' homem piedoso, de barrete negro e
barba branca, d#sejou-me longa vida,. Resnon-
dl: "Igualmente para o senhor". Êle disser
"Preferiria outra coisa: deseje-me que eu não
desespere'. Uma jovem senhora com os cabelos
desdenhados me falou em rutso. Seu vizinho
traduziu: "Que você sobreviva até a próxima
festa". O termo "sobreviver" substitui, íwcaso,
viver. Eu respondi: "Eu lhe desejo o mesmo».
E'a se inclinou nara mira como se quís:esse
beijar a Tora. E foi minha mão que ela beijou.

Aqui e ali eu esbarrava num homem ou
numa mulher que ss lembrava, do mim e de
quem eu me lembrava. Breves encontros, trocas
d d frases furtivas, sem mexer os lábios. Para
aouelas pessoas eu não passava de um sonho
qtie ia deixá-las e que ia deixay a mim
próprio.

Áí prece conjunta

No Dia do Grande Perdão, antes da pre-
ce para os mortos, havia pronunciado um ser-
mão que escandalizou numerosos fiéis. Êle
fêz uma alusão ao holocausto e seus "dois mi-
Ihões de vítimas". Alguém corrigiu: seis mi-
Ihões. Obstinado, o rabino manteve sua ci-
ira. Diante dos protestes que choveram de to-
dos os lados, éle se justificou. Refcrira-se ape-
nas aos judeus que o inimigo massacrou em
território soviético: dois milhões. Como se os
alemães houvessem feito uma distinção entre
os judeus, russos e cs outros. Como se seus
planos de extermínio não visassem ao povo ju-
deu como um todo. Pobre ancião! Há 50 anos
que êle ouve dizer com insistência que o povo
judeu não existe.

O bedel era também velho. Sombrio e im-
passível. Êle, que não ficava um minuto no lu-
gar, agora só coni muito esforço deixa o as-
sento, situado diante da tribuna do rabino. Êle,
que parecia estar ao mesmo tempo em toda
parte e a todos conhecer, é um olhar ausente
que passeia pelo público.

Em compensação, o agente da polícia secre-
ta, corcunda e de chapéu verde, não havia mu-
dado. Tudo nélé continuava retorcido, desna-
turad9 e odioso.- Aparentemente, sua tarefa
lhe causava prazer; éle chafurdava no despré-
zo que provocava. Só tinha uma nmeaça na
flor dos lábios: "A polícia os ensinará a vi-
ver." De, tempos em tempos, à noite, na. rua,
éle apanhava de alguns moleques mascarados.
Jamais se (queixava. Eram acidentes de tra-
balho, que considerava ccr.io um título de gló-
ria.

Entre os presentes, havia multas figuras
familiares. Os freqüentadores habituais ocupa-

F.m 1965 Elie ÍTiesel íol à URSS _estudar a situação dus judeus soviéticos.
O livro que escreveu sobre o
ussunto. O» Judeus do Silêncio, leve.
repercussão internacional. Vm ano depois,
êle voltou àquele país para conferir
suas primeiras impressões.
Êste artigo é o resultado de sua segunda
viagem. Nascido na Transilvânia,
linha 15 anos quando foi deportado
para o campo de concentração ile Auschwitz.
Emigrou para a França em 1945 e se
tornou jornalista de língua
francesa. Desde 1956 é correspondente
junto à ONU, em Nova Iorque,
do jornal israelense Yediot Ahrousi.

Quase desfalecldo, voltei ao meu lugar. Es-
tava completamente suado. Dois poderosos mar-
tr'cs vibravam sobre minhas têmporas. Aml-
gos me convidaram a acompanhá-los até lá
fora, ondo a festa estava em pleno auge. Nao
me julgava em condições físicas para isso. An-
tes de 

"tudo, 
eu queria respirar. Isso porque eu

vinha de um longa viagem.
Na sala, a cerimônia continuava. Outroí

cortejes se deslocavam. Os cânticos che-
gavam de dez lugares ao mesmo tempo. Mos-
traram-me um antigo capitão do exército ver-
melho que tinha uma Tora debaixo do braço
e que se recusava separar-se dela. Êle estava
bem próximo do microfone e sua voz domina-
va a dos outros. Êle cantava: "Louvado seja o
Senhor, que nos criou para Sua glória." Atrás
dele, o grande rabino concordou: "Sim, sim,
para Sua glória". Outros fiéis se juntaram a
eles. Somente o bedel permanecia calado. Êle,
que outrora conduzia a cerimônia, permanecia
sentado, com o ar grave e perdido em suas re-
ílexões. Dir-se-ia que êle acabara de descobrir
o sentido das palavras cantadas. Talvez êle
sentisse piedade por aquele que criou seme-
lhante mundo para Sua glória; ou êle sentia
piedade porque tinha que viver neste mundo.

De minha cadeira, eu observava o público.
O número de jovens presentes era impressio-
nante. Antigamente, eles quase nunca trans-
punham o limiar do santuário. Uma Unha de
demarcação era claramente traçada: os velhos
rezavam na sinagoga e os jovens se divertiam

• na parte externa. Agora, êstes começavam a se
juntar àqueles. Não havia muitos. Mns havia
alguns. Impelidos sem dúvida pela curiosidade.
Eles eram mais espectadores do que participan-
tes. Eles olhavam e escutavam. A cerimônia
devia parecer-lhes exótica. Isso. nada tinha a
ver nem com Deus nem' com a" religião. Além
disso, eles sabiam que se encontravam numa
falsa situação e sentiam um certo mal-estar em
seu comportamento. Mesmo assim, ao fim de
algum tempo, eles se descontraíram. Um rapa-
zinho venceu sua timidez e começou a cântaro-
lar uma caução judaica. Um outro viu os velhos
beijarem a Tora e imitou-os. A moça que o
acompanhava olhou-o cem um ar meio zom-
beteiro e meio cúmplice. Em torno deles, os
colegas mais velhos observavam e sorriam.

Logo depois, os jovens se cansaram.de ban-
car os intrusos. Abriram caminho em direção
à salda. A rua os chamava; aquela noite era
o seu reino. Em pleno ar, no vento glacial, era
lá que, è. sua maneira, eles realizavam sua co-
munhão com a comunidade de Israel ao invés
de fazê-lo com a Tora de Israel. Lá fora, próxi-
mo ao Kremlin, a* pouca dístânica da prisão
onde seus pensadores e poetas foram tortura-
dos, fuzilados ou tinham enlequecido, eles can-
taram e dançaram com o fervor selvagem que
os caracteriza, para que o mundo inteiro sou-
besse que ali, principalmente ali, cs judeus con-
tinuavam judeus e não renunciavam à festa.
Lá fora celebrava-se a festa da juventude ju-
daica, que canta para sobreviver.

Deixei a sinagoga. -A decepção tão temi-
da não ocorreu. O presente não se vingou c'.e
minhas recordações. O espetáculo continuava
o mesmo c, todavia, êle me parecia novo, com
ivlgo a ser descoberto. Não se tratava de um
regresso mas de uma exploração. A rua vol-
tava a ser uma galeria imaginária e enfeiti-
cada, que emergia sob meu olhar que se aven-

furava' ao encontro do infinito. Afrescos e qua-
tiros tomavam forma e renasciam. Eu me lem-
brava de cada imagem e de cada som, mas, na
verdade, não reconhecia nenhum. Como se vis-
se e ouvisse tudo pela primeira vez, eu cami-
nhava de espanto em espanto, de arrebata-
mento cm arrebatamento, não compreendendo
como certos sonhos fazem para não morrer.

Simchat-Tora 1966 se superpunha a Sim-
chat-Tora 1965. As duas visões estavam juntas.
Eu cheguei a indagar a mim mesmo se elas
eram duas, se eu havia de fato retornado. Esta
jovem, com um lenço branco de seda desata-
do no pescoço, tocava em sua guitarra uma
canção judaica de ninar. Era a mesma canção
que ela havia entoado.

E aqueles dançarinos desenfreados que pro-
clamavam a imortalidade do Rei Davi haviam
sido movimentados pela mesma hora. Eu lhes
dirigi as mesmas perguntas para receber as
mesmas respostas. "Por que vocês insistem tan-
to em continuarem judeus?" — "Por que nós
somos judeus". Era muito simples e, ao mes-
mo tempo, paradoxal. Aqueles jovens não ha-
viam lido os salmos do rei-poeta, mas queriam
que eles fossem imortais. E tanto pior se iíso
desagradava os outros. Cidadãos leais de seu
pais, êlcs vibravam com a evocação do que se
passava em Israel. E tanto pior se isso impli-
cava algum perigo. Eles se diziam comunis-
tas convictos — e, sem dúvida, o são — mas
isos não os impedia, de modo algum, de ceie-
brar a festa da Tora e de fazer dela mn ato de
desafio.

Meus temores e minhas hesitações eram
portanto' pueris. Evidentemente, não se pode
entrar duas vezes no'mesmo templo sem que
so perca o sentido de sua novidade. A repeti-
çáo de uma experiência não atenua necessária-
mente sua intensidade.

Este Simchat-Tora assemelhava-se ao an-
terior e isso é bastante singular. O fato de que
tantes jovens tenham voltado na mesma noi-
te, ao mesmo local, com o mesmo objetivo e
impulsionados pelo mesmo clã não é menos ex-
traordinário do que seu primeiro compareci-
mento diante da sinagoga. Depois dc tudo, eles
poderiam ter esquecido, se mostrarem desenco-
rajados ou prudentes. Eles poderiam'ter vol-
tado em número menor, ficar meno3 tempo e
se dedicar à festa com menos entusiasmo.
Aconteceu exatamente o contrário. Como uma
tvadição foi estabelecida, eles a continuaram.
O surgimento da centelha e a manutenção da
chama se originam do mesmo milagre.

Além disso, eu estava errado. As celebra-
ções em Moscou continuam sem interrupção,
Ceida uma delas supera a anterior por sua en-
vergadura.

Todas são marcadas pelo Imprevisto. Eu dis-
ss que as duas noites tie festas a que assisti
se assemelhavam? Ouça o fim da história.

.Pouco antes da meia-noite, tendo julgado
que já era tempo de os grupos se dispersarem,
o zelador da sinagoga houve por bem cortar a
energia elétrica do edificio, colocando tudo às
escuras. Pela primeira vez, esta tática fora em-
pregada e os jovens, desprevenidos, n&o sabiam
coma interpretar o fato. Tomados de surpresa
e susto, todos ficaram imóveis, instintivamente,
como se houvesse uma esperança próxima. Dois
anos antes, naquela mesma noite de festa, a
Polícia havia feito prisões em Lenlngrado.
Havia chegado a vez da Capital? Imobilizados,
èies apuravam os ouvidos, prestando atenção ao
menor ruído que surgia da cidade.

A confusão só duvou alguns instantes, Um
murmúrio mal percebido atravessou as fileiras:
falso alerta. Aliviados, os grupes começaram
a cementar e a dísciíllr. Alguns chegaram à
conclusão que era mais bem avisado sair dali.
Outros, e êstes eram a maioria, se opunham
violentamente a esta proposta. Êies queriam
prosseguir com a festa, custasse o que custasse.
Recusando a submeter-se à pressão, eles recla-
maram a luz. Insistiram em vão. Esforço inútil.
A obscuridade voltou, pesada e inabalável.

O fogo inesperado
Foi então que um Jovem astucioso teve uma

idéia. Êle tirou do bolso um jornal e aiteou
fogo nele com um fósforo. Gesto natural da-
quêle que, no escuro, procura se orientar. Co-
mo o artificio agradou plenamente, dois ou três
o imitaram. Outros aderiram. Imediatamente,
todos acenderam papéis, de um extremo ao ou-
tro da rua. Jornais, revistas, cadernos escola-
res, papéis de embrulho, isqueiros e caixas de
fórforos passavam de mão em mão. E, sem que
aqueles jovens houvessem pensado nisso, o es-
petaculo alucinante se transformou numa reti-
rada com archotes e a riia num rio de fogo,

Foi um ato coletivo, espontâneo, que nin-
guém havia preparado ou previsto. Ninguém
podia prever que a centelha, acesa na obscuri-
dade inesperada, se propagasse tão depressa e
para tão longe. Emudecida, com olhares espan-
tados, a multidão continha a respiração. Cada
um se sentia sob o impacto de seu próprio peso
e temia não agüentar. Uma estranha paz en-
volveu-a e isolou-a do mundo ausente. Não se
percebia, no silêncio, que o ruído surdo do papel
se consumia dentro da noite.

Não me lembro da duração exata desta vi-
são; um minuto ou dois. Talvez mais, talvez
menos. Lembro-me apenas de que me levantei
sobrcssaltado: algumas dezenas de jovens tre-
param no muro ou balcão, brandindo suas to-
chás acesas e gritaram, em hebraico: "Am ls-
rael Chai". O povo judeu vive e viverá. E a
multidão respondia como uma só voz: "Hurra!
Hurra!".

A atração que o judaísmo exerce sóbrc êstes
jovens judeus nos coloca em presença de um
fenômeno desorientador, mas incontestável.
Compreende-se que eles tenham permanecido
judeus. Não podem deixar de sê-lo. Seus do-
cumentos de identidade trazem sempre a men-
ção "nacionalidade judaica". Mas, de uma si-
tuação de constrangimento eles fizeram um ato
dc escolha. Daquilo que devia esmagá-los e hu-
milhá-lcs, eles tiraram sua razão e sua força de
resistência. Querendo continuar judei:s, eles as-
su-.nem sua condição daqui para o íuturo. Mes-
mo que hoie lhes íôs-e oferecida a possibilidade
cie r.sEiurlcção. eles a rejeitariam. No que lhes
diz respeito, ela já foi superada pelos aconteci-
mentes'. Se' fô;.-.e considerada algum tempo an-
tes, cia poderia ter ê::íto. Agora é tarde demrs.

Para os dirigentes do Kremlin, que estão
perfeitamente conscientes do fato, ísro levanta
um problema inquietador pois parece exh.ir
qualquer solução radical. Nenhuma medida
extrema seria capaz tie inverter a corrente.
Se os judeus obtiverem-os direitos e os privi-

léglos concedidos às outras minorias nacionais,
a Rússia conhecerá uma resistência cultural
judaica, étnica e nacional, sem paralelo em
sua história. Embora invisível, o resultado
será o mesmo se tuna politica contrária fôr
adotada em relação aos judeus. Se a pressão
aumentar, a resistência se solidificará. Se ela
fôr aliviada, a comunidade judaica se torna-
rá um centro de irradiação. Nenhum retorno
é possível.

Aí está o impasse. Os dirigentes soviéti-
cos gostariam de sair dele, mas não sabem
como agir. Devendo considerar uma opinião
pública mundial cada vez mais agitada, e pres-
soes cada vez mais insistentes, dos partidos
comunistas ou esquerdizantes ocidentais, eles
tergiversam e procuram ganhar tempo.

O tempo está contra os dirigentes soviéti-
cos. O judeu nisso, principalmente se é jo-
vem, utiliza-o para avançar em sua posição.-
O terreno conquistado não é o bastante para
êle. Ao invés de se contentar com o milagre do

.Simchat-Tora, éle exige outros. Uma noite de
Páscoa, na última primavera européia, cerca
tie cem rapazes e moças avançaram pela Rua
Arkhipova a dentro e começaram a cantar e
dançar. Amedrontados, os membros da direção
da sinagoga suplicaram-lhes que fossem em-
bora. Mas eles recomeçaram. Se as autoridades
não intervlerem, eles se reunirão com mais ire-
freqüência e em outros locais. Náo uma ver,
por ano, mas quatro vezes. E, posteriormente,
isso acontecerá todos os meses, todas as sema-
nas. E não apenas à noite. Ocorrerá em pie-
no dia, com os rostos descobertos. Neste sen-
tido, a retirada com tochas é simbólica: o jo-
vem judeu não quer ser um clandestino. Êle
não teme mostrar-se em público. Êle quer ser
visto como tal. Aliás, êle deu uma prova dis-
so no dia seguinte à celebração noturna.

Pela primeira vez, os Jovens — não mui-
tos, algumas centenas — se reuniram diante
cia sinagoga, próximo ao meio-dia, para conti-
nuar a festa do Simchat-Tora. A policia teve
eme fechar novamente a rua aos veículos.
Como é que estes estudantes e êstes operários
conseguiram deixar suas salas de aula ou ofi-
cinas e escritórios? Eu Ignoro. Mas êies o fi-
zeram. Em presença dos agentes de polícia e
dos transeuntes, foi erguida uma escada hu-
mana e o jovem que ficou no ápice começou a
gritar vivas em honra dos judeus célebres do
pais, Todos os nomes Importantes foram lem-
brados: o Ministro BemjíunJa Dimschitz, o vio-
lonlsta David Oistrakh, o economista Yevsei
Lieberman, o campeão de xadrez Mikhall Bot-
vinnik, a dançarina Maya Piletskaya e a can-
tora Nechama Lípshlcz. Lazar Kaganovitch,
apesar de exilado no Ural, foi aclamado por
aqueles jovens, que perdoavam seu passado
stalinista. Quando acabou a lista, o jovem que
e; iava no alto da escada humana se calou. À
falta de melhor, êle gritou: "Vivam todos os
judeus!". Na verdade, êies vivem e querem
viver.

A onda crescente

Alguém Já me perguntou: como farão os
judeus para sobreviver espiritualmente, sem
escolas, sem literatura, sem educadores, sem
livros, sem revistas, sem ligações uns com os
outros e sem contato com o povo judeu no ex-
terior? Como conseguirão êies desenvolver uma
vida judaica sem os meios necessários para
isso? Não sei como, mas eles conseguirão. Êies
nos surpreenderam no passado e farão o mes-
mo no íuturo. Eles merecem nossa confiança,
mais do que nós merecemos a deles. Nós nüo
cs ajudamos em nada, mas êies resistem. Eles
fazem" türi trabalho de profundidade, cio qual
as festas náo passam tie uma expressão.

Ninguém sabe como isso acontece, mas eles
aprendem o hebraico e o iidiche. Eles tradu-
zem para a língua russa contos e poemas ju-
daieos; eles copiam à mão e fazem-nos cir-
cular clandestinamente. Não se trata tíe tuna
operação individual. Muitos dela participam.
Um aprende uma canção nova e a ensina ao
seu companheiro, o qual, por sua vez, mos-
tra-lhe em segredo um calendário judeu que
obteve ninguém sabe onde. Tudo o que é ju-
daico lhes interessa. Houve confllt.os nos con-
certos da cantora israelense Géoula GUI. Há
gente que desiste de ir ao Bolshoi, preferindo
assistir a um artista judeu, mesmo que êle
seja medíocre. Durante minha permanência em
Moscou, um grupo ambulante encenava uma
comédia musical de má qualidade, em iidiche.
Os jovens, que ouviam o tradução dos diálo-
gos feita pelos pais ao lado, integravam a
metade do público. Num determinado momen-
to, o personagem principal — no papel da
Urlel cVAcosta — ao tíar uma resposta aos seus
acusadores, gritou: "Sou judeu e continuarei
a sê-lo". A audiência prorrompeu em aplau-
EOS.

Êstes Jovens, em sua maioria, não com-
preentiem bem o iidiche, mas nâo deixaram
tic entender nenhuma alusão nesta língua. Ele,
evoca para êies um passado que lhes está sen-
cio subtraído. Além disso, êies não conhecem
coisa alguma da tradição judaica; mas se li-
gnm a ela, mesmo assim'. Êies não sabem coisa
alguma sobre o povo judeu e, entretanto, se
identificam cem 

"seu 
destino. Comunistas cie

tereèira geração, êies não são religiosos e nem
pedem 6ê-lo. Êies não têm qualquer noção do
que seja religião. Porém, sua atenção e tena-
cidade comportam um elemento de fervor qua-
se místico, que os liga ao povo de Israel, quan-
co não aos deuses de Israel. È verdade qu«
êies se.reúnem diante da sinagoga para can-
tar e não para rezar; mas seu canto 6e trans-
forma numa oração.

Meu segundo testemunho vem, portanto,
Juntar-se ao primeiro sem modificá-lo. A si-
tuação objetiva dos judeus russos não 60freu
qualquer modificação. A festa de Simchat-To-
ra náo passa de um parêntese. Os outros
dias co ano, o temor que os circunda não di-
minuiu. A política, discriminatória que se aplica
a eles continua em vigor. De todas as mino-
rias e nacionalidades na União Soviética, a
sua. é a única cuja herança é sistemática-
monte denegrida, injuriada e sufocada. Os ale-
mães, num total tíe um milhão e trezentos
iv il, gczam de mais direitos culturais e de pos-
síbÚiácdes de expressão tio que uma coletivl-
cadê ce três milhões de judeus.

Contráo. a juventude judaica permanecerá
j-.-d^eu. Sua tomada tie conseiêncla se situa no
nível tio engajamento. O movimento .se esten-
ce e cresee, e a onda nâo pára de subir. E esta
centelha, nascida na 'raiz de seu próprio ser,
não poderá ser apagada por coisa alguma dêste
mundo.
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A. política externa
independente da Franca

¦_ Jacques J. M. Ogliastro

Jornal ido Brasil, domingo, 19-3-67, Ca<3. Especial

it A politlca estrangeira francesa podeser resumida em duas palavras. Indepen-dência e paz.
Independência, quer dizer que oGoverno francês pretende, doravante, se-

guir o caminho que êle próprio traçou, e
que julga conforme os interesses da na-
ção, sem se deixar influenciar.

Paz; quer dizer que a França se es-força por viver em harmonia com todosos países, próximos ou longínquos, seja
qual fór a forma de seu governo ou oregime político e econômico, e isto sema respectiva interferência nos negóciosexteriores. Significa, também, que elatrabalha para reduzir as causas de ten-são que existem no mundo.

Estes são os dois móveis que inspira-ram a ação da diplomacia francesa háoito anos, e que justificam decisões ouatitudes nem sempre bem compreendidas,
pelo meno_ de inicio.

E estas são, principalmente, as duasidêius-âiretrizes da politica européia doGoverno francês.
Em matéria de política estrangeira,convém antes de tudo mostrar-se realis-ta, ou melhor, encarar a situação talcomo ela se apresenta no momento deagir
Em 1967, não é mais possivel adotara politica que se impunha há vinte oudez anos. As premissas do problema mu-daram. Na diplomacia, há sempre ele-mentos constantes, os quais convém to-mar em consideração. Um deles, sobre-tudo, é muito importante, visto ser a con-dição essencial da paz: é a necessidade deum equilíbrio. Rompendo-se êsse equili-brio, a paz está ameaçada.

A OTAN; ¦ -

O Governo francês deu provas derealismo ao se retirar da OTAN. Esta Or-
ganização já não mais se adaptava às ne-cessidades do momento. Nela permane-cer- teria sido uma falta de realismo. Emrevanche, a França continua na Ali*ncaAtlântica, e tenciona continuar além' de1969, porquanto a considera um elemen-to primordial d<. equilíbrio entre o mundoocidental e o oriental.

Eis aí uma distinção muito clara ede fácil compreensão. To<*»via, houve ai-guns que criticaram a iniciativa tomadaem Paris, fingindo-se chocados, embo-ra ela tenha sido anunciada e explicadadiversas vezes antes de ser adotada.
Censuraram os dirigentes francesesde porem em risco a segurança do cam-

po ocidental. Compreende-se, certamente,
que é mais cômodo não conceber um sis-tema diferente daquele que foi estabele-cido. Porém, o imobilismo nunca foi boa
política. Aliás, .tanto os americanos quan-to os próprios ingleses, na medida emque seus interesses estão em jogo, sabem
perfeitamente se conformar com êsseaxioma. Obedecendo a diversas preo-cupações. financeiras e orçamentárias
principalmente, não os vemos pretendei.-do reduzir seus efetivos do Além-Reno?Uma tal decisão que restringe, sensível-mente, o volume das forças convencio-nais na Europa do Oeste, não teria con-seqüências muito mais graves para a sc-gurança do campo ocidental, do que ainiciativa francesa de deixar a integra-
çao? A França ao se retirar da OTAN
para reencontrar o exercício de sua so-berania e de sua independência, não mo-dificou absolutamente seus esforços emmatéria de defesa, nem seus programasmilitares, nem o número de seus efetivosna Alemanha nas primeiras linhas de re-slstencia contra uma eventual agressãoA mesma preocupação de realismo, avontade de enfrentar as profundas trans-formações, as novas situações, fruto daevolução que se operou desde o fim daSegunda Guerra Mundial, conduziu o Go-vérno francês a reconsiderar sua políti-ca em relação ao Continente.

A abertura para o Leste
Com efeito, a Europa agitou-se con-sideravelmente, desde a época da guer-ra fria. É um fato que o mundo orien-tal — por múltiplas razões, tanto inter-

^n.?..^*0 exteraas ~ Parece não maisconstituir a ameaça que durante tantotempo fez pesar sobre o Ocidente É m-e-ciso levar em consideração êsse fenôme-no e tirar as devidas conseqüências. Con-vem explorar êsse alvo de degelo paratransforma-lo em verdadeira détente Tal
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Essa nova etapa de nossas relaçõescom os países socialistas foi, por^lsim dizer, aberta pela frutífera Viagemlo
?e'l^Ve ^Vm-e- à Rússia' em finsae 1965. Essa visita já era o prelúdio da-
ZLT ? P«s*d<----e da República ía-
?____? Jr,U?hf° de 1966> e **ue -*ermltlu ío-
S& -nte«sse dos dois Governos em
ri» ,T™ , _F 5Uas «teções. Reconheceu-se,
m«_? Í? ° e d6_ OUtro' que ° estabeleci-mento de contatos regula.es e de uma

cooperação desenvolvida em todos os do-
aninios onde ela já se revelava possivel— comércio,' cultura, ciência, técnica —
conduziria a criar entre os dois povos e
seus dirigentes um clima de confiança.
Êste último favoreceria, então, o acesso
a problemas políticos mais delicados, queinteressam sobremodo aos dois Governos
e todo o Continente.

A visita que o Sr. Kossiguin fêz a
Paris, em dezembro, confirma e amplia
os resultados obtidos em junho, em
Moscou. O comunicado que apareceu no
término dessa visita pode ser conside-
rado como a continuação do documento
publicado após as conversações do Krem-
lin, e o seu complemento. Tudo leva a
supor que se prosseguirá. Entre os ar-
ranjos intervindos, há acordos parti-cularmente públicos, como dizem os
jornalistas: aquele que concerne à tele-
visão em côi_s, por exemplo, ou à con-
venção consular; outros há, que, por sé-
rem menos espetaculares, não são me-
nos importantes, quer se trate da fabri-
cação de automóveis, da pesquisa nu-
clear ou espacial, ou de qualquer outra
cooperação em matéria científica.

Bem entendido, trata-se de uma obra
de grande envergadura, do início de um
lento processamento. Convém, cuidado-
samente, dar um passo após outro. Mas,
uma vez transposto o caminho, já se podefacilmente prever o futuro, os dois paisestsndo entrado na fase das reaiiííações
concretas.

Paralelamente, um esforço análogo
era realizado nas outras Capitais do Les-
te, e as sucessivas viagens do Ministro
das Relações Exteriores, durante a pri-mavera e o verão passados, à Romênia,
Bulgária, Polônia, Tcheco-Eslováquia,
Hungria e Iugoslávia, não tinham outro
objetivo. Détente, em seguida, entendi-
mento e cooperação, tal é o esquema da
ação que a França propôs aos Governos
desses paises levar a bom termo junta-mente com ela.

Evidentemente, desde a guerra com
a sua vizinha, a União Soviética, estes
paises reataram elos políticos estreitos,
aos quais se apegam, e que não pensamem afrouxar. Mais preocupados em afir-
mar sua personalidade e independência
nacional, não lhes desagrada se dirigi-
rem para o Ocidente, e para a maioria
dentre êlês recomeçar um dialogo que os
acontecimentos consecutivos ã grandetormenta dos anos de 1940 haviam in-
terrompido. Naturalmente, para eles, aFrança parece ser o interlocutor ou in-termediárlo qualificado. Os elos que mui-
tos desses países mantinham com ela
eram forjados em relações continuas e
em uma antiga tradição de amizade. As-
sim sendo, esses elos se reformam quaseespontaneamente, pois as afinidades con-tinuam vivas. Outros países, como a Hun-
gria, por exemplo, outrora atraídos paraoutros pólos, acolhem de bom gradonovas aberturas que lhes permitam am-
pliar e diversificar seus intercâmbios eexperiências.

Bem entendido, com os primeiros, ofrancês e a cultura francesa sofreramum longo eclipse, e há um declive a subirde nôvo.
Seja como fôr, convém que em todaa parte um esforço sério e contínuo sejafeito nesse domínio. A direção dos ne-

gócios culturais e técnicos do Ministério
francês das Relações Exteriores traba-lhou nesse sentido com afinco, tendo ob-tido um visível sucesso no ano findo;acordos culturais foram renovados e de-senvolvidos, outros poderão ser con-cluidos.

Também no plano econômico e téc-nico, a cooperação com esses países co-meçou a ser incrementada. As coisasnem sempre são fáceis. Muitas vezes fal-tam tradições comerciais. Equilibrar abalança dos intercâmbios é um proble-ma árduo. As diferenças dos regimeseconômicos constituem um obstáculo su-
plementar que, para ser superado, exigesejam encontradas e aplicadas soluções •
originais e novas. Os primeiros resultadosobtidos já se revelam satisfatórios.

Vemos, assim, desenhar-se toda umarede de novas relações. Elas permitemconceber o que poderia ser a Europa deamanhã, aberta de uma extremidade àoutra, em paz consigo mesma e capaz derepresentar no mundo o papel que lhecompete. É somente praticando a coope-ração e o entendimento, e partindo pri-meiramente dos domínios onde se tornamais fácil estender progressivamente oseu campo de ação, que os países inte-
grantes do Velho Continente europeu po-derão, finalmente, abordar em clima ía-vorável os problemas essenciais que seapresentam a éles e solucioná-los.

Essas bases sólidas, é preciso, primei-ramente, edificá-las. Nesse particular, sóse poderá proceder por etapas prudentes,
que não são de alguns anos, porém dealgumas gerações.

O Mercado Comum
O que foi construído até agora, nãofoi feito sem dificuldades. O Mercado Co-

muni Europeu pode parecer uma reali-zação modesta. Entretanto, quanta pa-ciência, quanta seqüência nas idéias ge-niais, quanto sacrifício e firmeza foram
precisos para chegar aí. Agora, o empreen-
dimento parece ter tomado um bom lm-
pulso, mas, por diversas vezes, esteve a
ponto ,de periclitar. Quem se recordaria
atualmente, da crise de 1955, quando to-
dos os problemas pareciam ter voltado abaila? E, finalmente, tudo acabou bem,com acordo unânime dos Governos inte-
ressados, após concessões reciprocas mú-
tuamente consentidas. Era todo o obje-
to da negociação que se desenrolara emLuxemburgo, há um ano, para atiçar os
trabalhos do Mercado Comum. Ela con-
firmou que, no estado atual das relações
internacionais, é inconcebível imporem-se
a um parceiro, em nome da regra da maio-
ria, obrigações importantes que êle pró-
prio não aceitaria. Em contrapartida,
acaba-se sempre entrando em acordo, se
todos têm o mesmo desejo de ver o em-
preendimento continuar a sua marcha.Foi o que se passou em Luxemburgo, há
um ano.

Mas, em nome da verdade, é precisorecordar também que se a crise íoi supe-
rada. deve-se à firmeza do Governo fran-
cês. Entretanto, as críticas não lhe foram
poupadas na época. Acusaram-no de que-rer torpedear o' Mercado Comuni. Ora,
justamente, se tal fosse a sua intenção, oGoverno francês só precisaria consentir.
Entretanto, se em junho de 1965, êle não
tivesse dado prova de franqueza e cora-
gem, recusando aoeitar o que era inacei-
tável para seus interesses e contrário ao
espírito do Tratado de Roma, a Comuni-
dade, no final das contas, teria perdidotoda a sua razão de ser e estaria conde-
nada à paralisia.

Pelo contrario, a situação saneou-se,
os papéis e os podêres da Comissão foram
claramente definidos, a regra da maioria
voltou a ser aplicada, dentro de limites ra-zoávels. As vozes das sirenas que, de quan-do em vez, tentam alguns parceiros daFrança, puderam ser abafadas. Restabe-
leceu-se o fio da realidade.

Resultado: o regulamento financeiro
foi estabelecido desde o mês de maio; os
grandes regulamentos sobre produtos fo-
ram concluídos em julho; os preços das
principais mercadorias, excetuando-se os
cereais, fixados na mesma época; a sus-
pressão dos últimos direitos alfandegários
intercomunitários decidida em 1 de julho
de 1968. Assim, com 18 meses de adian-
tamento sobre o calendário estabelecido
pelo Tratado de Roma, os Mercados Co-
muns industrial c agrícola entrarão sl-
multâneamente em vigor.

Um grande sucesso, não resta dúvida.
Mas, principalmente, os Seis Estados da
Pequena Europa provaram-se mútua-
mente e demonstraram às outras nações
que só é possível trabalhar eficazmente
se houver cooperação, acordo livremente
consentido e refletido, e vontade unânime
de progredir. Isto prova que a Comuni-
dade Econômica Européia pode ser, aomesmo tempo, um exemplo e um pontode partida. Pode ser, também, um fator
importante da evolução do Continente, acondição que seus membros consigam liar.
monizar seus pontos-de-vista.

A Europa política

A Europa
A JSuropa dos Seis, que, irônicamen-

te, foi muitas vezes qualificada de Pe-quena Europa, é uma realidade. Talvezseja a Pequena Europa, mas é justa-mente uma semente válida donde, se hou-ver esforço, poderá germinar algo de ver-dadeiramente europeu, no sentido amplodo termo. Não é uma construção apres-sadâ e artificial, teórica e abstrata. Comoalguns o teriam desejado, se poderia terlançado em um desses projetos arhbiclo-sos e grandiosos, cujos planos abundam.Porem, estariam as velhas nações daEuropa amadurecidas para tais concep-
çoes? Se o edificio não fôr construído só-bre bases sólidas, desmorona. A históriado mundo é cheia dessas experiências mi-rabolantes, porém, sem solução de conti-nuidade.

Eis a razão pela qual Paris de bom
grado consentiu na proposta do Governoitaliano, de reunir, pelo décimo aniver-sário do. Tratado de Roma, os dirigentes
dos Seis Países. O encontro projetado, no
que nos concerne, deveria dar ensejo a
que fossem discutidos em comum, de mo-do particular, os negócios da Europa. De-veria permitir, justamente, fossem defi-nidas as linhas de ação comum, determi-
nar se os Seis Patrícios do Mercado Co-mum Europeu tèm idéias semelhantes sò-bre a détente, as relações com os Estadosdo Leste e um regulamento dos grandesproblemas europeus, a começar pelo pro-blema alemão.

A partir do momento em que os Seisconseguissem definir, ao menos, em gran-des linhas, uma orientação comum de sua
politica, pode-se facilmente imaginar aimportância que isto traria para a Pe-
quena Europa e o elemento de equilíbrio,
portanto de paz, que ela viria a ser sò-bre o Continente.

A Comunidade Européia parece ter co-meçado com o pé direito. É certo. Mastambém é evidente que os Seis através-sarão ainda tempestades. Se oá negóciosessenciais do momento já puderam sersolucionados, muitos outros problemas im-
portantes ainda estão aguardando solu-
çao. Alguns surgem dentro do MercadoComum. Outros confrontam a Comunida-do com terceiros. Há, por exemplo, o quechamamos de negociação-Kennedy. Aí, oGoverno francês tem o dever de vigiar
particularmente para que os interesses da .França e os do Mercado Comum inteirosejam salvaguardados, para que. as con-cessões sejam recíprocas, e, finalmente,
para que se alcance uma liberalização efe-tiva do comércio internacional.

A Gra.-Brcta.ilia e o MCE

rm Tí.a. tombém> ° Problema da entradacia Inglaterra na Comunidade. Grave oro-blema. Os próprios britânicos não o i__o-ram. Declaram sem dificuldade que estãoprontos a aderir, com a condição de queseus interesses primordiais sejam respei-tados. Justamente foi êste o ponto queexaminaram por ocasião das recentes con-versaçoes que os Srs. Wilson e Brown tt-veram em Paris, com os dirigentes fran-ceses.
Todo problema importante, mesmo sclor essencialmente de ordem econômicatem ligações políticas. Ninguém poderácontestar que a entrada da Grã-Bretanhana Comunidade Econômica Européia iráinfluir forçosamente no plano político. Narealidade, ela cria uma série de questõesrelativas a orientação da política européiaao caminho que a Europa deverá seguir. 
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O Vietname
As idéias-mestras que orientam a po-nuca francesa na Europa inspiram, i<-ual-mente, sua ação no resto do mundo.Esta última quer ser independente dequalquer influência exterior, de conside-rações ideológicas ou de interesses eco-nomicos de qualquer natureza. Ali, ain-da, a atitude da França e suas iniciati-vas correspondem principalmente à preo-cupaçao de ver mantido o equilíbrio, pe-nhor da paz. Ali, ainda, Paris se esforçaem dar provas de realismo, quer se tra-te da tensão no Oriente Médio das rela-çoes com o Terceiro Mundo e com ospaíses em vias de desenvolvimento, dodesarmamento ou do conflito vietnami-ta. Êsse conflito, em particular, é ummotivo de preocupação para todos osnanceses. A posição do Governo é so-bejan-ente conhecida. O Presidenta daRepub íca definiu-a em diversas ocasiõese ainda recentemente. Muitos interro-gam-se: "O que poderá a Franca fazer?' 
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. Na realidade, a situação não é tãosimples. Para que uma interferência, se-ja qual for a forma de que ela se revistapossa ter alguma probabilidade de suces-so. sera preciso ainda, e antes de tudoque haja uma possível negociação. E tu-do indics que não é isto que está acon-teeendo no momento. A abertura de umanegociação supõe que as partes presentestenham idéias precisas, pelo menos con-vergentes sobre os objetivos a alcançar, eas linhas gerais do acordo a ser concluído.
Pode-se considerar que, atualmente,so existe um único ponto em que quasetodos estão de acordo. É que a guerra nãopode acabar com uma vitória militarnem de um lado nem de outro. Fora issonao se nota o menor vislumbre de anro-

adotai0 daS t6SCS SÔbre a 5oluçao a
E qual a razão. Simplesmente nor-que se persiste em raciocinar partindode uma premissa falsa, isto é que aguerra tem. por origem uma agressão doNorte contra o Sul, enquanto que se tra-tava no inicio de uma revolta da popu-laçao do Vietname do Sul contra o Govèr-no. Conviria, pois, em primeiro lugar, dei-xar o povo do Vietname do Sul tratar sò-zinho de seus assuntos e escolher o govêr-no de sua preferência. Aliás, era o que es-tava previsto pelos acordos de Genebra de1954, e que a França procura sempre re-cordar. Eles estabelecem a independên-cia dos dois Vietnames, por meio do com-promisso de ambos de praticarem umapolítica de neutralidade, e pelos outrosEstados, de não se intrometerem em seusnegócios. Isto significa que deveriam ces-sar todas as intervenções exteriores. Odia em que se tiver compreendido que aiesta o ponto nevrálgico da questão,uma negociação se tornará possivel, e pa-íralelamente, uma intervenção conciliató-ria poderá manifestar-se útilmente. OGoverno francês não se recusara entãoa colaborar na procura de uma solução econclusão honrosa para esta guerra.

A Ifidependência e a Paz não po-dem ser unilaterais. Convém respeitar aindependência dos outros, na medida em
que eles respeitam a nossa.

Há quem se esforce por sublevar ouniverso contra o nacionalismo francês.Mas, quais as reivindicações que a Fran-
ça apresenta? E com respeito a quem?Qual a veleidade de aventura ou de do-minio a imputar aos franceses? A quempoderiam éles ameaçar?

Outros profetizaram que a politicaencetada em 1956 conduziria ao isola-mento da França. Seria um país isolado,esse, cuja capital recebe sucessivamenteas visitas de Chefes de Estado ou Minis-tros estrangeiros? Seria um país isolado,esse, cujas opiniões sãò procuradas, cujavoz é escutada nas grandes assembléiasinternacionais? Seria um país isolado,esse, cujo Presidente é convidado poruma grande parte dos Estados do pia-neta, e cujos membros do Governo vão deuma capital a outra para conferenciaremcom seus colegas estrangeiros? Na ver-dade, quando se passa pelo estrangeiro,
quando se assiste aos debates das NaçõesUnidas, fica-se convencido de que não éesta a imagem que se tem da França.
Que esta mesma França que reencontrouseu estilo desperte a curiosidade, é cer-to. Mas ela inspira também a estima, asimpatia e o respeito. Ao lado dos doi.-
gigantes, muito mais poderosos econõmi-ca c militarmente falando, ela não fazmá figura.
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—:•.• Keiomas* __.
desenvolvimento

Em qualquer latitude, ou
melhor dizendo, em qualquer
pais, o alvo coletivo é, hoje,
a prosperidade. Seja em pai-ses de elevado bem-estar so-
ciai, seja em países onde as
condições de vida de pouco
superam os estágios de quase
lndigência social, o que se ob-
serva é a luta intransigente
pelo progresso econômico, o
que corresponde, basicamente,
à meta da expansão econômi-
ca. Em qualquer . parte do
mundo íalar em estagnação da
renda é cometer crime de he-
resia social. Talvez mais do
que em outro pais, no Brasil,
uma tal atitude ultrapassa ap
erro social; é pecado grave em
termos políticos. A vitalidade
intrínseca deste País, suas ln-
discutíveis potencialidades, o
anseio coletivo de progresso, a
capacidade que tem o homem
brasileiro de absorver tecnolo-
gia, o espirito empresarial que
vem revelando e a própria si-
tuação política, social e eco-
nômica em que nos encontra-
mos, indicam que abandonar
o esforço de desenvolvimento
é cometer erro de consequen-
cias inavaliáveis. O desenvol-
vimento econômico é a únicS
saída para os nossos probj.e-
mas, e, retomá-lo sem tardan-
ça e sem vacilações, uma pala-
vra de ordem, um Imperativo
social e político, uma exigên-
cia imposta pela emancipação
do Pais como Nação soberana.

Retomar o desenvolvimento,
todavia, no quadro atual da
situação brasileira, exige, prè-
viamente, algumas colocações
fundamentais.

A primeira delas diz respeito
ã posição do setor público, is-

to é, do Estado, que expressa,
em termos de política econômi-
ca, a Vontade coletiva. Objeti-
vãmente, o que se impõe, no
particular, é a consciente posi-
ção do setor público federal
quanto ao processo de desen-
volvimento. E essa posição
consciente se traduz na cor-
reta formulação da política
econômica, concebida e traça-
da com o objetivo de trans-
íormar-se em instrumento efi-
caz da vontade nacional de
desenvolver economicamente o
País.

A segunda colocação liga-se
à definição da política a se- '
guir, o que corresponde, des-
de logo, a chegar-se a uma
concepção global e válida.
Global, para evitar a repeti-
çáo de políticas com enfoques
parciais ou marcadas por níti-
da influência de poritos-de-
vista estereotipados, muito dis-
tantes da realidade nacional.
Válida, por realista e capaz de
atingir o âmago dos problemas
ao invés de concentrar-se ou
centrar-se num só ou quase
único aspecto da problemática
global.

São dois os aspectos maio-
res a considerar na definição
da política: o combate _ infla-
ção e o esforço coletivo de pou-
pança. No que se refere _ in-
fiação, é preciso distinguir cia-
ramente entre repressão à alta,
de preços e erradicação das
causas da pressão Inflacionárla.
Combater a alta de preços é
o mesmo que tentar conter os
efeitos, sem chegar à elimina-
ção das causas. Contrário sen-
so, combater as causes é ab--
sorver e, gradativamente, re-
duzir os efeitos, fazendo-o de
modo efetivo e não aleatória-
mente, como acontece quando

apenas se reprime a' inflação.
Quanto ao esforço coletivo de
poupança — básico para o de-
senvolvimento — também dois
são os pontos maiores a mere-•cer consideração na quadraatual: (a) — a necessária eqtü-
dade de sacrifícios, isto é, mais
racional distribuição, ao lon-
go da estrutura social, do es-
íôrço de não consumo; e (b) —
a correta distribuição de encar-
gos entre o setor público e o
setor privado, levando a que a
atuação daquele, efetiva e cia-
ra, não signifique a contração
ou inanição deste, ou até mes-
mo, o que parece estar aconte-
cendo, sua marginalização pro-
gressiva.

A terceira colocação prende-
se à execução da política ado-
táda. A execução é, talvez, o
aspecto mais doloroso a exa-
minar, pois a experiência tem
demonstrado que, não raro, é
na execução que se perdem pia-
nos c programas, quase todos,
hoje, meros documentos biblio-
gráficos. Entre a programação
ou a política em si e a realiza-
ção do que objetivam vai todo
um esforço, tanto mais amplo
e penoso quanto a máquina pú-
blica. ostenta sinais claros de
obsoléncia e exaustão. Por ou-
tro lado, executar um progra-•ma ou realizar uma política .
pressupõe e exige rigorosa con-
jugação de atividades da equi-
pe governamental, pois não
existem problemas isolados ou
independentes dentro do con-
texto sócio-econòmico.

Não seria errado afirmar Já
termos alcançado, no Brasil,
razoável segurança e indiscuti-
vel capacidade no formular
planos e concepções de políti-ca; mas em matéria de admi-
nistraçáo executiva própria-

SOTRFO^A TRAT0RES E EQUIPAMENTOS
W W I I \ __. Víf V.. . r_. Av. Brasil, 7200 - Tel.: 30-9966

EQUIPAMENTOS "CATERPILLAR" marca registram

ENTREGA IMEDIATA:
TRATORES:
MODELO: D-9 D-8

TRATOR SCRAPER
TRAXCAVATORS
CARREGADEIRAS
MOTONIVELADORA

631
077
966
12

•933

Que fazer com
C f\°/ào 'aposto
wv/o de renda

de sua empresa?
Investir na Amazônia... e lucrar
com isso!
O governo agora permite queempresas de todo o País utili-
zem até 50% de seu imposto
de renda como.capital de in-
vestimento, para aplicações na
Amazônia.
É "dinheiro vivo" que o imposto
de renda lhe devolve para novas
inversões, novos lucros. Uma
oportunidade excepcionai, que
Você - empresário . não pode
deixar passar.
Que fazer com esses recursos?

Associar-se a homens de ne-
gócios da Amazônia na amplia-
ção de empresas, criação de
novos empreendimentos indus-
triais, agropecuários, ou em
serviços básicos como energia
elétrica, transportes, turismo,
comunicações, colonização, etc.
E há ainda outra hipótese: mon.
tar um negócio exclusivamente
seu!
Antes de declarar o imposto de
renda de sua empresta, cônsul-
te-nos.
Você não pode perder esta
oportunidade!

Com o lançamento da "Operação Ama-
zõnia", os novos investimentos na re-
giap gozam de isenções tributárias •
facilidades creditlcias excepcionais.
O governo pretende assim estimular o
rápido desenvolvimento de uma área
que corresponda a 60% do território
nacional, abrangendo os Estados do
Acre, Amazonas, Pará e parte de Goiás,
Maranhão e Mato Grosso, além dos
Territórios Federais de Rondônia. Ro-
râima • Amapá.

Solicite pelo Cor-
reio, ou pessoal-
monte, em uma de
nossas agências, um exemplar
da brochura "Investimentos Pri-
vilegiados na Amazônia" - e
escolha ¦ atividade econô-
mica que mais lhe inieressarl

9 BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
Matriz: Travessa . rutuoso Guimarães, 90 - Belém - Agências:
Rua da Assembléia, 62 - Rio de Janeiro - Rua José Bonifácio, 192 -
Sáo Paulo - Avenida Borgoo do Medeiros, 646 -- Porto Alegre.

mente dita. apresentamos agu-
tias deficiências, especialmente
no âmbito do setor público. A
própria mentalidade que pare-ce predominar quanto à fimoão
pública é um exemplo do quan-to precisamos evoluir para a
realização dos grandes objeti-
vos nacionais. Em geral, a coi-
sa pública rio Brasil c de tortos
e não é de ninguém, de sorte
que a condução dos negócios
públicos tende a íicar envolta
por um estado de espírito queafasta, desde logo, uma defesa
anais firme de concepções e de
pontos-de-vista, tendendo mes-
mo a colocar as decisões em
bases muito individuais e per-fionalistas, quando não de puracomodidade e de composição
pessoal ou grupai.

A quarta colocação prende-
so à mobilização do empresa-
riado nacional, distinguindo-se
também, aqui, dois aspectos: a

-mobilização das energias do
empresário, concedendo-lhe,
para tanto, o respeito e o apoio,
a que faz jus; e a convoca-
ção dâsse mesmo empresário
para um esforço consciente dn
produtividade, tão" necessário e
urgente, quer para maior taxa
de crescimento, quer para efe-
tivo combate à inflação, aliás
diias faces do mesmo proble-
ma, neste Pais.

A quinta, de consciência, é
aceitar-se que o desenvolvi-
mento tem ônus, entre os quaiso de certo grau de renúncia
em termos de ampliação do
consumo e de certa margem de
sacrifícios. Sacrifícios que se
exteriorizam de diversas manei-
ras, a começa, por certo en-
carecimento de bens industria-
lizados produzidos no País, an-
te o preço de similares estran-
geiros, pelo menos durante pe-ríodos em que se instalam e se
consolidam produções novas ou

pioneiras, e em que se alcan-
çam àquelas condições geraisde produtividade que permitamsuportar a competição de par-quês industrialmente mais evo-luídos que, por isso mesmo, sâo
dotados de instrumentos afei-
coados ã penetração de seus
produtos nos mercados exter-
nos.

Essas colocações são funda-
mentais à retomada do desen-
volvimento, pois sem elas a ten-
dência é cair-se nas figuras de
retórica, ocas e quase sempre
traiçoeiras. São fundamentais
de um modo geral, mas parti-
cularmente relevantes nesta
quadra, em que chegamos a um
momento não só de severa per-
piexidade _nte o emaranhado
da situação, mas também de
apreciável angústia em face da
desorientação em que se deba-
te a coletividade* nacional por
força de contradições flagran-
tes e acontecimentos cuja cx-
plicação racional e lógica esca-
pa, ao mais das vezes, ao al-
cance do ente social.

A retomada do desenvolvi-
mento terá, sem dúvida, três
significados imediatos: (A) 
o de togressar-se numa fase de
efetiva correção de algumas (o
poderosas) geratrizes da pres-são inflàcionária; .B) — o do
oferecerem-se melhores pers-
pectivas de emprego e de vida
econômica à população e aos
novos contingentes demográfi-
cos; e (O — o de aliviar a
pressão conjuntural que amea-
ça largas faixas da estrutura de
produção, impondo severo graude ociosidade ao capital fixo
instalado em diversos setores
da economia, com ingratos efei-•tos sobre a situação econômica
e social.

Para que a retomada se

consulte
averba

; antes
de pagar

a primeira
cota

do imposto
de renda

AGORA
o DECRETO-LEI N.° 157 permite que as pes-
soas físicas e jurídicas apliquem parte do seu
imposto de renda na aquisição de ações.

QUANDO
fizer sua Declaração de Rendas, deduza 10%
do imposto devido se fôr pessoa fisica (o pra-
zo para a entrega expira a 30 de abril) . 5%
se fôr pessoa jurídica (o prazo para a entre-
ga expira a 31 de março), comprometendo-se
a aplicar essa importância na aquisição de
CERTIFICADOS DE COMPRA DE AÇÕES.

DEPOIS
de declarado o imposto de renda, procure a
VERBA S/A—Crédito, Financiamento e In-
vestimentos, ou qualquer agência do Banco
Predial do Estado, dó Rio de Janeiro, onde lhe
serão prestadas todas as informações que de-
sejar, orientando-o na aquisição do CERTI-
FICADO DE COMPRA DE AÇÕES, na forma
prevista pelo DECRETO-LEI N.° 157.

.Aj-clf

?^-__1
VERBA S.A. 1*14
Crédito, Financiamento e Investimentos.

Capital e reservas CrS 1.049.212.912
Carta de autorização n.° 207,

de 29-9-64, do Banco Central
Av. Amaral Peixoto, 35-10.° andar
Tel.: 7839, 3021 e 6097- Niterói

Uma empresa do grupo liderado pelo Banco Predial

processe com a urgência re-
^ querida, quatro são os pontosbásicos a considerar em regi-

me de prioridade:
— Ordenação dos investi-

mentos públicos.
— Racionalização dos es-

timulos ao setor privado para
um esforço acentuado de ca-
pitalização;

¦ 3 — Operosidade da máqui-
na administrativa;

4 — Evolução do sistema fi-
nanceiro.

A ordenação dos investimen-
tos públicos precisa considerar
alguns aspectos algo despre-
zados até aqui, tais como (A)— a pressão que o volume das
inversões oficiais descarrega
sóbre a capacidade de reinves-
timento do setor privado;
(B) — A integração desses in-
vestimentos, cuja eleição deve
ser presidida por rigorosa es--
cala de prioridade, tão difícil
é a situação do Tesouro, e
(C) — dosagem ponderada
das inversões indispensáveis,
de modo a tornar possível o
deslocamento de recursos para
mais efetiva e pronta assistên-
cia ao setor privado, que osten-
ta, em diversos ramos, situa-
ção bem delicada.

Os estímulos indiretos do
Governo ao setor privado, ho-
je amplos e variados, preci-
sam adquirir consistência e
organicidade, pois a sua efi-
ciência está sendo fortemente
prejudicada pela desarticula-
ção e falta de uma concepção
homogênea no seu exercício,
aplicados ou deferidos que são
por unidades múltiplas, qua
não obedecem a uma orienta-
ção uniforme ou consolidada.

Seria ocioso citar o quanto
há que fazer para melhorar cs
níveis operacionais da máqui-
na administrativa. A aplica-
ção da recente Lei de Refor-
ma deverá dar ao setor fe-
deral outra eficácia na execu-
çáo das medidas de politica
econômica. Pode-se afirmar,'
sem erro e sem injustiça, que'uma atuação mais eficiente do
setor público .obviará sensível-
mente alguns dos problemas
que hoja açoitam a economia
nacional. Ê exatamente no se-
tor administrativo que carece-
mos de uma autêntica recom-
posição, de estrutura e de pro-cessos.

A evolução de nosso sistema
financeiro requer duas consi-
derações imediatas: a) — sa-
tisfatória regulagem do crédito
bancário, de modo a que, em
termos quantitativos, não con-
tinúe a obstruir o esforço de
produção, sem, contudo, vol-
tar-se à expansão descontrola-
da dos meios de pagamento;
b) — seletividade do crédito,
onde joga papel relevante a
especialização, principalmente
no que concerne ao crédito in-
dustrial. Há, sem dúvida, nes-
se campo, todo um retardo a
superar, que alcança, inclusive,
a distribuição setorial, geográ-
fica e funcional do crédito.

As empresas nacionais, játradicionalmente subcapitali-
zadas, sofrem agora severa in-
suficiência de piro e ctebatem-
se com a pressão exercida por
pesada carga tributária e pela
ainda sensível taxa de infla-
ç5o, problemas que não podem
continuar sopesados na gestão
do crédito.

O enunciado desses quatro
pontos básicos, expresso em
forma esquemática, traz im-
plícitas algumas premissas. As-
sim, por exemplo, na ordena-
ção das inversões públicas de-
verá ser considerado de modo
especial o fortalecimento da
base agrária da economia, cuja
situação exige atenção priori-
tária, sobretudo com vistas ã,
segura evolução nas relações
de trabalho e à. modernização
dos sistemas de produção e de
distribuição física, comercial e
financeira da riqueza produ-
zida no campo. Sem um im-
pulso seguro no setor agrope-
diário, rompendo-se a rigidea
de que se reveste, torna-se
realmente problemática a con-
tinuidade de qualquer esforço
mais sério e prolongado em fa-
vor do desenvolvimento eco-
nômico e social do Pais.

Também os investimentos no
setor da educação devem me-
recer precedência. A formação
do homem é, quiçá, no Brasil
atual, o mais importante fator
de impulso ao .processo de dc-
senvolvimento. Não é apenas o
índice de analfabetismo que
constitui problema grave a
superar. O baixo nivel de for-
maçâo cultura'., a incipiência
da educação técnlco-cientifica

e a fragilidade da pesquisa
tecnológica- são'obstáculos se-
veros ao progresso da Nação.
A eficiência do fator trabalho
e a própria operação do fator
máquina estão reclamando ha-
bilitação intensiva do homem
brasileiro. Não nos temos dado
conta, por outro lado, de que,nessa era da ciência e da téc-
nica, a evolução é tão sensível,as movações tão drásticas e
rápidas, que a existência da
uma infra-estrutura tecnoló-
gica e cientifica poderá, abrir
possibilidades imprevisíveis,
ajudando a descontar, através
da criação de novas técnicas
e novos processos de produ-
ção, larga margem da dife-
rença que em termos de pro-
gresso hoje nos separa das na-
ções ditas desenvolvidas.

Sem embargo, se ao setor pú-
blico cabe a responsabilidade
principal num esforço nacional
de educação, também o setor
privado, sobretudo o industrial,
tem, nesse esforço, grande res-
ponsabilidade. Ê chegado o
momento de o empresariado
nacional compreender que a
formação técnico-científica ea
pesquisa tecnológica . exigem
sua cooperação consciente e
decisiva, tanto para efeitos de
melhor formação curricular
quanto para a criação e a ex-
pansão de centros de pesquisa
pura e aplicada. "

Destaque-se, ainda, a grave
questão das autarquias de pro-
dução e das autarquias indus-
triais do Estado, hoje de ope-
ração altamente burocratizada
e sem maior preocupação para
com problemas claros de eco-
nornicidade, como é, por exem-
pio, o dos custos de produção
de serviços e de bens que não
mais se apresentam como utl-
lidades de uso final, mas sim,
e fundamentalmente, como fa-
tôres de reprodução da riqueza
e/ou matérias-primas básicas.

E, finalmente, a evolução do
setor siderúrgico, fundamental
ao desenvolvimento, e em si-
tuação difícil, por diversos mo-
tivos.

Falar com realismo em re-
tomada do desenvolvimento
afasta, no momento, ao levar-
se na devida conta a urgência
dessa retomada, qualquer pp-
rido de planejamento Imedia-
to mais rebuscado ou refinado.
Impõe-se, isto sim, uma pro-
gramação simples, mas sólida,
das atividades do Governo fe-
deral. Programação bem con-
cebida e realmente executada
e que, em assim sendo, assegu-
re um tratamento de choque,
nesse caso, sim, um autêntico
imperativo para corrigir a si-
tuação de desânimo que se vai
alastrando. O ataque à deses-
perança e à atitude psicológi-
ca negativa requer, medidas
concentradas, eficazes e pron-
tas, que traduzam, de um la-
do, a disposição oficial, clara
e indisputável de promover o
desenvolvimento, e, de outro,
segurança e objetividade no
atingir os pontos sensíveis do
sistema econômico.

Existem, sem dúvida, alguns
elementos positivos a explorar
num esforço orgânico e ime-
diato em prol da retomada do
desenvolvimento. Entre eles o
uso correto das divisas acumu-
ladas e do crédito externo do
Pais. São fatores que, se devi-
damente aproveitados, terão
efeitos marcantes na recompo-
sição da atividade econômica,
ao contrário do que ocorreria
se persistíssemos na vã tenta-
tiva de extrair de outros ele-
mentos. maiores rendimentos

1do que podem realmente ofe-
recer, como é o caso, por exem-
pio, do mercado interno de
capitais. Embora êsse mercado
se apresente em fase de cres-
cimento, sua contextura ainda
não permite o vulto e a diver-
sidade das postulaçóes que lhe
estão sendo endereçadas; ca-
rece, ademais, de toda uma
disciplina, longe de ter sido alr
cançada, em que pese a ampla
e crescente produção de atos
legais e disposições regulamen-
tares.

Não parece excepclonalmen-
te difícil retomar o desenvolvi-
mento, ao ter-se presente a
inequívoca disposição nacional
de progredir e as indiscutíveis
pontencialídades do País. Na
organicidade e firmeza da po-
litica econômica está o ponto
fundamental do movimento,
pois dela muito depende o es-
forço do setor privado, bem
como o maior rendimento dos
sacrifícios coletivos, além da
fé ou crença, que, na lingua-
gem diária, denominamos con-
fiança, básica para tudo o mais.

Jayme Magrassi de Sáai
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CLASSIFICADOS
Rio de Janeiro, domingo, 19, • segunda-feira, 20/3/1967
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1.° Caderno

Imóveis - Compra e venda -Imóveis - Compra e vencia - Imóveis - Compra e venda - imóveis - Compra e venda

ÍNDICE

IMÓVEIS - COMPRA E VENDA

IMÓVEIS - ALUGUEL

EMPREGOS

DIVERSOS

OPORT. E NEGÓCIOS

F-4-INAS

1 a 6

7 a 10

12 a 16

11

11

ZONA CENTRO
CENTRO

AVENIDA RIO BRANCO - tttt
entrega vago, «Ia franta, coniunto
cj hall, 3 salas, coz., sanitário. —
Praso: NCrS «2 000,00 c| partafac. 12 maias. CIVIA - Trav. Ou-
vido», 17 (Div. da Vaidai 2.» an-
dar). Tal. 52-8166, dai 8h30m is
10 horas. (CRECI 131)

CENTRO - V.nd..i. caia, tala,
2 quartas, coilnha a banhairo
com aiulaio». V.r a tratar i Rua
Major Saião, n,° 6, casa VI, ou
2a.-falra paio t.l.fon. 21.7417.

APARTAMENTO 20 - Coni., coz.
banh. Ver R. Inválidos, 224. Cha-
ves e| port. 8 mllhs. fine. - ANA- 42-3287 - CRECI 482
ATENÇÃO - Centro - Vende-se
na Rua Evaristo da Veiga, 83,
apartamento c| sala, quarto, cor.,
banheiro. Preço 12 milhões com

. 50% à vista e 50% financiados.- LUIZ RODRIGUES - 32-65.5 e
42-7067. - CRECI 1 096.
ACEITO p| vender seu imóvel cm
prazo curto. Tel. 48-9J.2. T_i_
xeira (Corretor Oficial, 20 mios
vendendo imóveis) --CRECI 926.
ÁÍÊNÇÃO - Vendo ap". conjuga^
do, vazio. R. Resende, 21, ap.
206. Marcar visitas. Preço 3 £00
mil financiados, Prest. 200 mil
t\_ juros. Tel._48.9552._CgECI 926.
AVENIDA 13 DE MAIO -^~Ven"7
do ap. coni., kit. e banh. comp.
30 m2, vazio, frente, and. alto,
res. ou escrit. Ver e Iratar tel.
32-1106 - CRECI 166.

CENTRO - Fátima - Vendo óti-
mo ap. quarto-sala separados, en-
trega imediata. Leopoldo. Te.
27-5671.
CENTRO - Vendo na
Av. N. S. de Fátima,
por 25 milhões c| 5 de
entrada e 20 p| Caixa a
quem tiver depósito an-
tigo, privilegiado ap. de
fundos c| 90 m2, 2 qts.,
sl. e deps. 42-9104 —
Atendo hoje.
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APARTAMENTO - Vendo qto..sl., banh., coz., área, 10 milhões
entr. outros 10 em 2 anos. Rua
Çorreia_Dutra,_73 ap. 606.
CATETE — Final constr. de fren-
te C Dutra sl. almoço, living,
qt. sep., banh., coz., Área serv.
5 mil entr. e 18x400. Inf. 47-9730

CRECI 190.

CENTRO - Vende-se o ap. 622
da Rua do Riachuelo n. 257 —
de saleta, sala, j. de inverno,
quarto, banheiro e cozinha. Ac.
Caixa prop. no local, Tel 
45-2448.
CENTRO - Vende-sa ap. conjuga-
do- novo, cj sancas, sinteco etc,
na R. 20 de Abril, 28. Tratar non.° 27 da mesma rua. ,

APENAS 151 cruzeiros
novos mensais, salas
com garagem. Deixe de
ser inquilino. Venha lo-
go. Av. Presidente Var-
gas, esquina Av. Passos,
lado da* sombra — CRE-
O 167. ;_ (B
APARLAMENTO - VendeTé--
Praça da República, 93 ap. 906
(vazio). Aceita-se financiamento
pelo IPEG c| depósito. Ver c|
porteiro e tratar de 2a. a óa.-feira
de 15 às 18 horas. Tel. 31-0569.
BAIRRO D"E FÁTIMA - Vedo. ót.
ap. fie., sala a 2 qls., dep. pjempregada etc. Tudo pintado a
óleo. Ent. 12 000, saldo financia-
do 3 anos. Ver Run Guilherme
Marconi, 61, ap. 301. Trat. Av.• Almte. Barroso, 97, s| 1 106-7, Tel.
22-3326 - Lourival. CRECI 654.

CENTRO - Vende-se prédio nô-
vo zona industrial, 3 pavimentos560 m. área útil. Tel. 26-0856.
ESTÁCIO — Casa vazia. Vendo,
2 qts., duas sls., coz., banll. -
R. laurindo Rabelo, 94 - Ver das8 as 12 horas - Tel. 32-9938
FÁTIMA - Vend.-s. o ap. 301,
d. Ru. Cuilh.rm. Marconl n.°7* — V.r no local . Iratar na
IMÓVEIS LTDA. - Av. Pres. Var-
gas, 417-A, gr. 1101)2 - T.l.
43-8092.
FÁTIMA - Vendo Ruo Mcnle
Alegre, 86, ap. 306, c| sl., 2
qls., à vista ou a prazo 18 mi-
Ihões. Ver no local, tralar Supri.
Dantas, 117, Gr. 241 22-92/7.
Aridio - CRECI 772.

BAIRRO DE FÁTIMA - Vendo ap.
sl. 203. Falta pintar. Ver Rua
Resende_n._198. Tel. 26-4754. ¦__
BAÍRRÒ DE FAtlMA - ApV.sala,
2 qtos., coz., banh., área cí tan-•que e dep. eirp. Ent, 15000,
restante em 36 prestações. Ver
Rua Washingíon tuiz, 2-J, ap. 605.
Tratar Lobo Júnior, ] 238. —
30-3311.
CENTRO" -•* Rua" do Rlachuelo,
119, ap. 216 - Sala e quarlo
(separados), banheiro e pequenacozinha. Entrega imediata. Pre-
ço: CrS 13 000 000. Apenas
CrS 3 900 000 de sinal e CrS
305 980 mensais. Marcar visitas
Tel. 52-4903. Ver hoje, domin
5o' atÇ js 13 horas.
CENTRO - Vendo-" Washington
Luiz, 3, ap. 907, cj sl., qt., coz.,
banh. 18 milhões aceito Caixa.
Tratar Send. Dantas, 117, Gr. 241
22-9277 - CRECI 772.

MONCORVO FILHO, 97
Quarto e sala separa-

dos, cozinha, banheiro
e dep. de empregada.
Frente, novo, l.a loca-
ção. Ver no local o ap.
303 e tratar pelos tels.
32-3813 e 52-7494 -
JÚLIO BOGORICIN -
CRECI 95.

#$ ^ENTE/V

CATETE — Vende-se ou troca-se
por maior, ap. frente, sala, quar-to, coz., água quente, banh., 2irm. - Tratar 25-3240.

çr*

CATETE - Vendo ap., sala, banh".
e coz. comp. Aceito IPEG c| sinal- 26-9933.
COMPRAMOS PÃRA~CÍÍENTES -
Aps. prontos, desocupados ou c]
contr. vencido, da 1 a 2 salas,
2 a 3 quartos. CIVIA - Trav. Ou.
vidor, 17 (Div. da Vendas 2.» an-dar). T.l. 52-8166, d» 8h30m ji
18 horas. (CRECI 131).

CATETE - Vendemos
ótimo ap. na Rua Ben-
to Lisboa, 14, de fren-
te, vazio, c| sala, 3 qls.,
jardim de inverno, deps.
compl. de emp. BASE:
38 milhões. Inf.: VE-
PLAN IMOBILIÁRIA -
Rua México, 148, s| 307
Tels. 52-2830 e 22-6102
- DIAS ÚTEIS - DEPTO.
DE VENDAS AVULSAS -
J-107 - CRECI 66.

COMPRO — Flamengo e imedia"
ções ap. 1 a 4. qt. pi clientes
reais. INÉDITA 22-5722, 42-7151.
47O06r-__CRECI 159.
CATETE N.o ,3.7"'-" Ed. 

"Catet-
Center. Vdo. np. conj. fte. 9."
and. Obra 10.» laje. NCrS 500entr. rest. a cbmb. Tratar cl pro-
prietário. Tel. 45-6871.

ENTREGA EM 4 MESES • AV. SERNAMBETIBA, 4216
(PRAIA DA BARRA)

2 QUARTOS,, SALA, COZINHA,
BANHEIRO, ÁREA, GARAGEM,
JARDIM.

CENTRO — Vendo ap. vazio na
Rua do Riachuelo, 315, ap. 403,
c| sala, 3 qts., cozinha, banheiro,
dep. empreg. área. Preço Cr$
30 000. Tratar na Av. P-er. Var
gas, 590, s| 502. Tel. 43-BÍ44 -
CRECI 1 007,
CENTRO — Castelo. Compra-se no
mesmo Ed. 3 ou 4 oav. e Loja
área mínima 2 000 tr>2, negócio
a vista. 42-0425 32-6750 - CRE-
Cl 307.

CIDADE — Apartamen-
tos de sala-quarto, de-
pendências e GARA-
GEM — Vendemos por
Cr$ 7 955 000, com en-
trada de apenas Cr$
300 mil e mensalidades
SEM JUROS de Cr$ 100
mil. Ver no local diária-
mente. RUA CARLOS DE
CARVALHO, 52 - Entre
8 e 20 horas ou no dep.
de vendas na Av, Graça
Aranha, 174, s| 5Í6 -
Tel. 32-5353. CRECI 442.

PRÉDIO, com ótima loja e 3 pav.Vende-se vszio, mot. mudança se-
de — Rua Constituição, próx. Pra*
ça Tiradenles — 50% à vista. Tel.
22-8255 - Ângelo. _
PREDIO c'/ loia, iirau, e I.» pavto.área 590 m. Vende-se na Av.
Mem de Sá, cem ou sem alvará
e telefone. Preço 350 000, c/
50% sinai e o restante « coni-
binar. Tel. 46-7103.
PREDIO c/ loia, iirau, e l.o pa-vimento, área total 590 m. Ven-
de-se, na Av. Mem de Sá, com
ou sem entrada.

PREÇO FIXO SEM REAJUSTAMENTO
NCr$ 19.900,00

30% ATE A
ENTREGA
DAS CHAVES •.707.

CENTRO — Facilila-so apartamen-
to em construção Pires e Santos
tnt última laie. Vestibulo, sala,
3,45x3,80, dossel 1,70x90 com fo-
S?- 2 bocas e pia, banheiro 2.55
xl,30, falar com Moacyr Worc.c-fcs.
Av. Rio Branco, 115 — 32-7853
depois das 21_horas;
COBERTURA 

"- 
Rua Marquês~llê

Pombal, 172, ap. C-01 - Sala e
qt. sep., banh. c GRANDE ter-
raço. Entr. 50%, saldo comb. Ver
diariamente port. e tratar Rua
México, 148, Gr. 303 — Tel
32-1106 - CRECI 166.

PRAÇA CRUZ VERME-
LHA — Apartamentos re-
sidenciais numa rua
tranqüila bem pertinho
do Centro e com
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 de fren-
te, amplas e claras. 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).

EM 40 MESES SEM
JUROS, SEM COR-

.. REÇÃ0 MONETÁRIA,
0AP0'S a entrega

DAS CHAVES

mmm \ : I RSiiãll
.':*.•'• :;. quarto u, quarto .. •:*^w *¦.-.*:

H r^-.1-1 11| |. ;4r:^|

—,uj CJ3  3: 1
SAI-A l_\r~* ^ E AREA

J|OD -g COBERTA :.

i— ¦Miopr-f _____
racroocop:
\üáünóü\joã

CATETE - Vendo óti-
mos apartamentos em
prédio de somente 4 pj
andar. Constando de sa-
Ia, 2 quartos e depend.
completa. Sinal Cr$ ...
3 500 000 e prestações
de Cr$ 250 mil, saldo
facilitado. Obra em pie-
no andamento. Ver e
tratar no local RUA COR-
REI A DUTRA N. 158 -
(CRECI 394).

CENTRO - Bairro de Fátima -
Vendo apartamentos, entrega ime-
diata, c[ qts. e saia separados e
2 salas c ql. separados, altamen-
le financiados. Tratar SÉRGIO CAS-
TRO — R. Assembléia, 40, 12.°
írat - Tels. 31-0898 • 31-3629 -
ÇRECI_22.
CENTRO — Ótimos apartamentos
•rn construção b.m adiantada,
achiamento esmerado «om a «a-
rantia d. Piras l Sanlos SIA. Jun-
ta ie centro comercial, todos com
•ala, quarto, banhairo • coilnha
ameríc-tna. Escritura pública ima-
dita. V.r na Av. Pr.sid.nt. Var-
sas, 1 7J3 das t is 20 horas.
Tratar na PREOIAI AQUARELA.
Rua d* México n. 11, 12." .ndar.
T.ls.: 42-6879 • 52-3612 - Pri-
meira Cla.se no rama tmobíliá
riu. CRECI n. 258.

Projeto:
L. Teixeira Leite e Júlio Catelli
Construção: BETON, Engenharia, Arquitetura e Urbanismo.

Incorporadores: . ,'"
GERALDO MAGELLA. LINO MAZZA
WANDO MARCOLINI, ALEXANDRE DE OLIVEIRA
CASTRO FILHO e outros.

Incorporação registrada no 9." Ofício do Registro de Imóveis
sob o n." 336. livro 8T. fl. 80

¦ 1

.Sua casa, no Jardim Barra Linda, fica em frente à praia, a
1.500 metros do-Ramingo (antigo Corsário). Todas as casas
têm 2 frentes, uma para a rua e outra para um parque ajar-
dmado, com quadras de esporte e play-ground. Êsse parque
de 3.600 m2 é de uso exclusivo dos moradores.
Importante: No preço já estáo incluídos todos os serviços de urbanização:
água, luz, saneamento e arborizaçáo,

i j
INFORMAÇÕES E VENDAS NO LOCAL ou na

IMOBILIÁRIA

NOVAYORia*
-UM símbolo de confiança

. AV. RIO BRANCO. 131 - 14.' ANDAR - TEL. 31-0060Correlor-responsáwol: José Sylvio Magalhães (CRECI n.«3)

ENTREGA TRINTA DIAS . Apar-tam.ntos na Rua Padro Américan." 110, cem 1 sala -1.2
quarlos, banh. - coilnha - da-
p.ndônclas. Sinal d.sd. NCrS .S 0M . o saldo facilitado . fi.nanciado «m 30 mesas — Cons-trução . Propri.dada da IMO-BILIARIA ITACAl LTDA. V.n.
das Mario Paiva - CRECI 145.Av.nida Rio Branco n. 151sloia 210 - T.lefon.s 31-2972. 31-0881 - Atandemos no lo-cal diariam.nl* das 9 às 12 he.rat._ , .
FLAMENGO - Rua Corrêa . DÜtííVendo ap. frente, saleta, sl. »
qt. sep., j. inv., coz t banh. Tra-tar Rua México, 1-18, gr. 303 —
Tel. 32-1106 - CRECI 166.
FLAMENGO - 3 quartos, 2 sa".ias, 2 banheiros sociais, dep.empregada, -frenle, garagem, pi-lohs, play.g.ound, luxo, telefoneinterno, pintura a óleo. Av ¦
Oivaldo Crü_, 106. Preço-
37 275,00 - Enlrada: 1 583,<b*mensalidades 422,63. AcabamentoGomes de Almeida Fernandes.
Informações. IMOBILIÁRIA NOVAYORK S.A. Av. Rio Branco. 131,M.o. Tei,. 31.0060 - CRECI 3.

FLAÁAENGO"-'Apsrjá
em pinlura c] salão, 2
ou 3 qts., banh., coz.,
deps. Prédio sôbre pilo-
tis c| apenas 4 aps. por
andar. Preços a partir
de 34 000,00' pagamen-
to grandemente facilita-
do. Obra c| a garantia
SERVENCO. Ver na Rua
Correia Dutra, 145, até
18 horas. Vendas PAN-
IMÓVEIS, Rua Méxiqo,
119, Gr. 801 - Tels.
52-5256 e 22-3032 —C1ECLI_^_.
FLAMENGO - Rua Senador Ver-
gueiro, 167, ap. 102 de frenle,va:io, sala dupla, i. inv. 3 qts.,banh., cozinha, área, dep. e ga-rasem. Preço Cr$ 50 000 000 com
f/5 20 000 000 em financiamento.
Ver cl o porteiro. Vox. Rua Mé-xico, Ul, s| 1602. Tel. 22-4073- CRECI 524.

QUANTO VALE SEU IMÓVEL? -
Imob. Monte Castelo, dará o pre-
Ço real para venda. Consulte-na
sem compromisso. Tels.: 52-2809
e 52-8251 - IMC. CRECI 577
RUA GENERAL CALDWELL, 278 -Vende-se ap. vazio, frente, qt.,sala sep., arm. emb., banh. com-
pleto, copa-coz., tanque. Tralarzelador, dias úteis.
RIACHUELO - V. ót. ap. vazio,
3 qts., sala, coz., 2 ban., sinteco,
garagem. Tel. 54-1016. Base 22mil ou dou de entr. em casa cen-tro de terreno.
RUA JÒAQUIMHSÍLVÀ~^~VÕhdõ;
vazio, ap. conjugado, eronrle, ba-nheiro completo, cozinha peque-na. Preco Cr$ 11 500 000. S-nàl
CrS 6 500 000, saldo em 2 j pres!.mensais de 227 033. Infor. tel
32-3777.

VENDE-SÉ - Casa de 2 pavimen-'« independentes, composta do10 quartos, 2 salas, saleta, cozi-
P_?a , e demais dependências. RuaWashington Luiz, 32 - Tel. .32-7682 e 52-4717. Preço CrS ..120000M0._(Tratar_no_local)._
VENDEM-SE iuntos ou separada"mente, os prédios 93, 95 e 97 daLadeira do Livramento. — Tralarcom Dr. Cristovam, na Rua Mi-
juel Couto n.o 115, l.o, das 10as_12_Jioras.
VENDE-SE ap. grandê~cPtelêfõ"-ne, A. N. S. de Fátima, 64 ap.404. M

—- v viiwv «vai* iiiigihg H*
dra — 120 m2, salio, 3 qts., «tc.
outra sl., qt. dap. sacada a tar-,_ _. fjç yjj„ p,ra „,„_ JJJ mj|

venaria com a garantia « «mb. - 5t-oa38.
-r~. _-> RUA JOAQUIM MURTINHO, 1 042,

ap. 102, vendo ç/ 100 m2. Pre-
ço à vista: 42 milhões. Telefone
52-1170 - Frente à Estação Cur-
vslo.

VENDE-SE prédio de 2 andaresna Rua Frei Caneca, 133. Gahcri-to 12 andares. Tralar 2.* feiratel. _280792._ _
VENDO apTRua Anírer~CmlcIn7
te, 142, ap. 307-B, qt. __ _\, s-p.ccz. e banh. Ver c! porle.ro,Iratar 45-5090.

CENTRO - Vende-se ap. 510, da
R. Rlachuelo, 70, c| sala, quartosep., coz., banh. e jardim inver-
no. Chaves c| porteiro. Tratar:
Predial Palermo. R. Senador Dan-
tas, 117, s| 905 - Tel. 52-4325 -
CRECI 455
CASA - Centi- - R. Mayrink
Veiga, terr. S x 24, vazia. Vdo.
Tel. 25-2378 - CRECI 81J - Tel.52-1892.
CENTRO - Coniugado c| 40 m2,
na R. André Calvacanti, c| in-
gulllno. Pço. 12 milhs. Ac. Cxa.Tels.: 37-5106 e 25-2378 '- 

CRE-Cl 813 - Tel. 52-1892.
CENTRO - (Praça Cruz Vermelha)— Vende-se ap. de fronte, sala e
quarlo separados, 2 entradas, kit.,
banheiro ccmpleto em còr com
vulcapiso — magnífico eslado deconservação — pintura plástica,sancas, varanda, envidraçada, per-sianai americanas, armário embu-
tido, todo atapetado. Ver no lo-cal- Chaves c| o porleiro. Av.
Mem de Sá n° 215, ap. 402. Tra.
tar c| o proprielário. Tel. 32-9756,
dias úleis e 58-3955, sábados edomingos. Sr. Pontes. Condição:Preço i vista: NCrS 15 000,00 -
Estuda-se financiamento.

RUA RIACHUELO, 133,
AP. 508. Sala, 2 qtos.,
coz., banh., boa área de
serviço. Pronta entrega.
BASE: 20 milhões, com
parte facilitada e parte
financiada. Ver no local.
Inf. VEPLAN IMOBILIA-
RIA pelos tels. 52^2830
e 22-6102 - J. 107 -
CRECI 66 - DEPTO. DE
VENDAS AVULSAS

VENDE-SE apartamento vazio defrente c, sala, 2 quarlos, tr-nen-dências. Ladeira João Homem, 6-302. Praça Mauá. Informação tel.34-7658.

RUA SETE DE SETEMBRO
V.nd.-se t.rr.no cam plantaaprovada para dozt andam. T.-
Ufonar 47-5701.
VAGA DE GARAGEM^-Cenlro -
Entrega 6 meses. Vende-se, boascondições - Tel. 22-3996 - CRECI
23, à tarde.
VENDE-SÉ - Ap., sala, saleta, 2
qls., banh., coz., dep. comp. deemp., pintura a óleo, sint. e te-lefone. Preço 30 000, ci 50% desinal e o restante 24 meses. Verno local. Rua Guilherme Marco-
ni, 61 - Tel. 46-7103 - Chaves
cj poríeiro,

VENDE-SE R. Guilherme Marconin:° 61-604. B. Fátima, ao. mo-biliado ou não ampla sala, sla.,
qt., banh. soe, área envid. cten., arm. embt., qt., tsnh. em-
pregada. CrS 22 000 000. Tratarno local.
VENDO apartamentos. Rua San-tana, 77, «p. 904. 2 quarlos, co-zinha. banheiro, varanda. Infor-maçao ap. 801 do mesmo edifl-cio ou pelo tel. 23-0999.

VENDE-SE magn (fico GLÓRIA — Aps de1 RUA visconde de parana-
apartamento em cóns- 2 qtos., sala, deps. e ga- --*-"- -"°-"" '*— -"¦-"
trução adiantada (Pires ragem. Obra já em al-
& Santos), à Rua do Re-
sende, 115, com sala, SERVENCO. - Preços a
quarto e cozinha, ba- partir de 26 600,00 com
nheiro, dependências de pagamento em 3 anos.
empregada. Ótimas con- Ver até 20 h na R. Cân- santa teresadições de pagamento. - dido Mendes, 236 (iniTratar pelo telefone .. Jcio de rua). Vendas
52-7573, com José Joa-jPAN-IMÓVEIS - R. Mé-|,-ANTA-TEwA =- —.-
qul"i- |xico, 119, Gr. 801 -B ílf Vpifno" n.,nK!i
vendo ap. di-frent.;Àv.:Augu,. Tels: 52-5256 e 22-3032 __t-^' 

A]sTn"7*< 
lm. -í?

to Severo, 306 ap. 1005 com1 rPFn 7n, 7. '- w?'-ífboiíliS UV M 217Kv",_saa dupla, dois quartos cl ar-.- VstÇ 704. 37li^'Am at*? T.l % ino-)5máries embutidos e demais de- . !í-_i?í__-ÍH---__[_k_M__Í*

fcened^9292'ô!,°r47a7Ç?7e7 
~ ^ CL0RIA ~ AP* ''""* "<¦'¦¦'¦ iátone-34-929. .ou .47-7577.  e.tamss entregando a parlir d-VENDE-SE, desocupado, o ap..4 50O, cem 10% de ent.-. saldo 81003 da Rua Tadeu Kosciusko, fno:. R"a Sinta Cri:;ina n.o 78.15, de sala e quarto con|. TratarJralar Av. Rio Branco n.° 120tel. 43-6512 - Madail. Creci 748-j??lai 716. Tel. 52-9832.

.  Ap. 3, 4 e 5
qts., vazios, a parlir de 18 mil.
a comb. Ver marcar. R. Almirante
Alexandrino, 540 - 22-8390 -

|.MELLY MACHADO - CRECI 171

ap. frente, p| entrega, vazio, 145
m2, luxo, and. alto, c[ garagem.
CrS 70 milhões financ. — DR. DIR*
CEU ABREU - Av. R. Branco, 120,
siloja - 22-3654 e 42-1330.

APARTAMENTO - com 230 m2VENDE-SE, grande salão. Ires
quartos, _ saleta de entrada, sala
de almoço, ampla copa-cozinha,
área de serviço com dois tan-•quês, confortáveis dependênetsr
de empregados, garagem (boxe
particular), elevador para auto-
móvel, armários embutidos em
Iodas as peças, em eslado de
novo,, pronto para ser habitado

Poderão ficar co mo aparta-, __ _ 
mento: telefone, cortinas (novas) sanrtu tf"tn AA Ahrantíx;armários de copa e cozinha, - b°nau e5H- ">. MDrameS

AVENIDA OSWALDO CRUZ - V. APARTAMENTO"- Bento Lisboa,
¦ n -franta nl .nlr_n_ .,.-._. 1A C lOi 1 i r*n r* i. _t.

APARTAMENTO. - Gra-
ça Couto S.A. vende o
último ap. na Rua Pais-

VENDE-SE um ap, saía, quarlo, fitnpiA r\__ ¦
iardim de inverno de frenle, Í!„P à,-7 „Qlp B"'a- 

S?p!.* b*
Rua dos Inválidos, 190, 7.o V ,"> To ' ?n*BeTum,n Cons-

sdar.nmfo3rmaçõ., 
Av. Mem d. ^^i'nl.___f 2fe ?$

VENDE-SE no Edifício Itu, Av.
Treze de Maio, 47. o ap. 2 406.
Cpm sala coniugada, quarto, ba-
nheiro completo e etc, c| telefo-
ne. Chaves na portaria. Tralar
tel. 28-1588. Sr. José.

ZONA SUL

SANTA TERESA - Para entreçt,.
imediata ap. c] sala e quarto
sep., banh., coz., área. Ver c
ap. S-302 à R. Joaquim Murti-
nho, 700. Chaves cf porteiro. —
CIVIA - Trav. Ouvid:r, 17 (Div.
de Vendas 2.° ander). Tel
53-8166, das 8h30m às 18 horas.
(CRECI 131)

lustres e um dormitório paracasal (marmortzado). — Grande
oportunidade de preço pois há
urgência na venda — Visitas n;i
Praia do Fa.rengo n. 168, ap.
904, a partir de 9 horas, exce-
to de 13 às 17 h_ras (elevador
parado — racionamento), aos
dcmíngos não há cortes.

APARTAMENTO - Vende-se com
Í3a!a c quarta separados, jardimde inverno' e dependências de
empregada. Ver Rua Correta Du

VENDE-SE. ap. q., sala, a. c| tan-
que, j. inverno, a. e arejado, v77 .io*7. ói «Vi /-D_yíi" •¦« que* J- ,nverno- >¦ * «reiaüo, v.

Ul to iro!378 
~ CRECI 8I3- magnífica. 12 milhões. 6 à v. ou

!J'-m.l-l°Zí.*___ . [a combinar, Rua Dias de Barros,
GLORIA - Vdo. urg. ót. ap. fta.,13. ap. S-202i Sta. Teresa. Ver sáb.
3 qts., 2 sls. e dep., vazio. Aceí-ie domingo,
to Cxa. c/ sinal. Motivo forçamaior - 45-4038 - Costa.
GlORIA - Vendo ap. 407 da R.Sto. Amaro, 184, sala e quarto se-
parados, banh. e kitch. Chaves c/
porteiro. Tralar tel. 57-9191

GLÓRIA - S. TERESA
APARTAMENTO DE FRENTE -

IVazio, 220 m2, vendo à Rua da
Glória, n.° 190/401, com 4 qts.,sls., 2 banh. sociais, iard. in-
verno, 2 qts. de empregados

Icompl. . demais dependências.
|Ver no local c/ o Sr. Abílio e
trotar pelo tel. 23-9499 com oSr. Ivan.

jATENÇÃÓ - STA. TERESA - R.Joaquim Murtinho. V. palacele em
Vi Í'-*?.%° m^-NC'5 100 m. „_.__,, , _,,.„.„Tel. 26-3456 - JOAO GUALTER. lazzi. CRECI 174.

»dadta_«__it.. .,. "wv iniciai, restante a«KflKiAMbNTO residência ou es-mar, com Portela. 32-8414cri ório, olima oportunidade, fi-làs 18 horas, dias úl-isnal de acabamento, sala, quarto 
* —*-

- dependências - Rua Joaquim Gl6"IA — Ap. vazio, tala

GLORIA - Bom- ap. sala, 2 qts.,dep. completas, 9.o andar. NCrS 20 000 inicial, restante a combi. APARTAMENTO, vazio, Rua Se
its 110JU .. Inartnr Vn»r.i mlrn rilãi ¦*('_> _-)_.

VISTA P/ MAR - Vendo, coz.
moderna, sala c/ bafeão, 2 qts.,
arm. emb., ar cond., dep. emp.,
lado anex Hotel Glória. Ladeira
Nossa Senhora, 176, ap. 52.

CATETE - FLAMENGO

j^lnador Vergueiro, salão, sala dí
jantar, 2 quartos, arm. embuli-— dos, banh. em côr, coz. azul. até

teto, área c/ Ianque, varan

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.

APARTAMENTO, 204, Rua Santo
Amaro, 36. Vendo, vazio, quartoe sala separados, cozinha, banhei-
ro e área. 8 milhões de ent. etra, 166, ap. 808, com o por.;'0 e area- 8 milhões de enl. <

teiro. Tratar pelo tel. 57-8245. 30 Pre51- de 3°0 mil sem jures
T^r_T'-_^T--_-_:. .__.___ ¦ _- I Chave* na n*.rt__rín Tratsr K^.OÜT,APARTAMENTO no Flamengo salaE."c«c,"-%ft
e quarto separados. Troca-se por'outro em Niterói, próximo ao Cen
tio. Base 17 000. Tel. 45-721».

— - r..v._., uu wvw nill _CIII |Ull_3.Chaves na perfaria. Tratar 52-2877

184 - 1 122. Grande sala e quar-to coni, banh. kitch.,-cepa, con-
trato terminado. Entrada 5 000
restante.» combinar. Inf. César.
47-5811.
ATENÇÃO Srs. porlado7fT"de"fi-nanciamentos do BNDE, IPEG, B.
Brasil etc. Apartamentos l.« lo-
cação, 2 quartos, sala, cozinha,
banheiro, dep. empregada. Gago
Coutinho, 60. Tratar Quitanda, 20,
Gr. 508. Tel. 31-3367 e| Antônio
J. Santos - CRECI 203.
ATENÇÃO? Compro ipartamen-
to, sala e quarto %ep. dep. em-
preg. pago em curto prazo. Tel.
31-3367. Santcs - CRECI 203._
APROVEITE esta oportunidade?
1 500 mil de entrada, parte faci-
lilada • 150 mil mensais. Sala e
quarto conjugados, banh. e kith.
Junlo a praia. Tratar tel. 31-3367

CRECI 203.

APARTAMENTOS - Aceito tro-
ca. Vendo de todos os tamanhos
nas - Ruas: Sen. Vergueiro, M.
Abrantes, Vise. Cruzeiro, Catete,
Ferreira Viana, Paissandu t outras

Inf. 34-5255.

APARTAMENTO, conjug. amplo.— Vendo perto da praia — Acei-
to Caixa — IPEG — Ver na Rua
Silveira Martins n. 30 — ap.
313 - Tel. 31-3781.

c:l ,",,."- » "Ua Joaquim ¦•'" — r* .¦—-, .... .i- .*•*, cc. _/ mnque, vara..Silva, II ap. <03 - Futura es- quarto coni., coz., b.nh., ar.a Ida, ga.-agem, bar. 45 milhõesTratar te- c/tanqu.. V.nd.-s. na Rua Cân- Íl Í0% financiado. Tratar inclquina Àv. N;rte-Sul
lefone 47-8460.

APARTAMENTO - Salão, 3 qts.;b. coz., deps., garagem novo,
ina R. Visconde Cruzeiro, 150, ap.
603 - Pço. 55 milhs. fin. Tels.

137-5106 e 25-2378 - CRECI 813.
Tel. 52-1892.

, AVENIDA RUI BARBOSA, 80 -
Vendo, vazio o ap. 201, com
3 sls., 3 anplos quarlos; 2 ba
nheiros; c|c; 2 qts. criados, «tc.
Cr$ 120 000 fac. Ver hoie 10-12
e de 2 às 5 hs. A. Ponce leon -
26-2706 . 22-0812 - CRECI 98.
APARTAMENTO - Vazio, próxi-mo a praia, saleta, sala, quartoseparado, coz., banh., garagem.Base 25 milhões. Aceito Caixa
Tratar inclusive domingo — Tel
25-3691 - Caleri - CRECI 254.

APARTAMENTO - Magnífico de
grende sala e quarto separados,
|. inverno, banh. completo c| box
e banh. coz. grande, dependen*
cias comp. p| empregada. Ver Rua
Corrêa Dutra, 166. Preco CrS
26 000 a combinar.

FLAMENGO - Vendo Sen. Ver-
gueiro, 97, ap. 1 207, c| sl. •
qt. Aceito Caixa tratar Send.
Dantas, 117, Gr. 241 - 22-9277•^Aridio - CRECI 772.
FLAMENGO - Vendo ap. 9ÕT^
Alm. Tamandaré, 36, salão 60,00m,
saleta, sala de música, 3 quar*tos c/ armários, 2 banheiros már.more. azulejos, teto todas pecas,copa-cozinha toda óleo, garagem.25-5866 - Cabral.
FLAMENGO - Vende-se ap. .nd.alto, linda vista permanente, in-devassavel, lado sombra, cons-trução recente, 2 salas e 1 quar.to (rev. em 2 quartos • 1 sala),banheiro completo, gr. cozinha,
irea de serviço, boas deps. emp.acabamento de IA Event. transf.telef. 22 mil entr. rest. a combi.
nar^Tels.!_£5;6029_ou_23:5553.
FLAMENGO - Vendo ap. freni»
hall, sala, qt. tep., banheiro, co-
Zinha peq. Ocup. sem cont. Pre-
ço Cr$ 15 000 000 fácil. Aceito
fin. Cx. Econ. Tratar 52-9767.
FLAMENGO - Vende-se um 

"ãpT
com sala, quarto conj., cozinha,
banheiro. Ver no local. Praia do

flamengo, 12, «p. 117. Inf. Eu-
ides-lmóvels. Av. Almte. Barroso.
72, sl 305. Tel. 32-1477 - CRE-
Cl 870.

ADMINISTRADORA E REPRESEN.
TAÇÕES FREIRE LTDA, fem o pra-zer de comunicar aos srs. pro-
prietários, que para compra evenda de imóveis, em qualquer
ponto da GB tem uma equipe defuncionárioi capazes de resolver
o vosso interesse. Tratar Catete,
310 s] 302 - Tel. 25-1264 ou
45-2509 - Creci 125.

APARTAMENTO - Va-
zio, sala, 2 quartos,
banh., coz., área e dep.

-»--¦ --" —--w ,,m nv_ \__n
dido Mendes. Pr.ro 12 milhõ.s
Ent. 7 milhões, prest. 200 mii

CÂNDIDO MENDES es.q. Hemene-^ 
"2"^' 

$ |&5S$g|ATENÇÃO

sive domingo. Tel.' CRECI 254.

gildo"Ba"ró;:"8" - V? ar'.,"^;;;!^,-; fe", í:„P'nh*)- '•'•••'ATENÇÃO _ FLAMENGO - Tro
conjugado, ocup. sem contrato ------ Cl-232)* _?. bom íp* de 3 quarl05 em

E&Wcf _lF3Sr^M°NTE AlEGR^ÍÍ8Ü,V,ndo»; &Ü®&& |'%

145-9398 — Gonçalves Jfel. 25-3779. ..

25-3691. Ca-(APARTAMENTOS - Sala, tr.s go - ,-i.
| quartos, banheiro, cozinha, ar.a, CRECI 254.
quarto • W. C. ampregada, oa-j

c! tanque, dep. empregada, oara-
peny Base 70 milhões, c! 50%
financiada. Tratar inclusive domin-
go _- Tel. 25-3691 - Caleri

,  *rt**i.
quarto e W. C. ampr.gada, -
¦.«3«Sm '"** 'i-"'"' A' NCr*iAPARTAMENTO - Qto., sla. sen.
r!^?_MJ {?mI"n?r* _","'>>¦ »x. pintado óleo sinteco i

:..A1,n"i'".V,T.,,"',',3S_(pr-!VÍ5,a W m" "« Praia do Fia-itari.). Org. Rosa Filler. 7 d. St- mengo, 122. ap 709 c_rrE-=i

i" n i e/F«3M" \b'n"- U" 25*2378 • 37-5106 -ío.»Oa8...IA2li . ICRECI 813. Tel. 52-1892.

APARTAMENTO - Vazio,, próx!mo a .praia, 2 por andar, mobi-l ' ~wtL'f *"«" ** 
X^**liado, saião, 3 ótimos quartos, vi-iempreg. Rua Bento Lisrios arm. embutidos, varanda, co-,u__, nr\ d.-. -_•

pa, cozinha, 2 banhs. sociais, área Doa/ ^u- "reÇO e COnCII-!'1""'"" '"" *"¦"* -— ções a combinar. Ver e

FLAMENGO - Vendo Barão da
Icarai, 16, ap. 103, c| >l„ 2
qts., dep. emp. 37 milhões. Ver
p| amanhã. Aceilo Caixa. Tratar
Send. Dantas, 117, Gr., 241 -
22-9277 - Aridio - CRECI 772.
FINAL CONSTRUÇÃO - SI., qt.i:ep., coz., banh. Entr. dez. IO
milh. fine. ANA MORANDINI
IMÓVEIS - 42-3287 - CRECI 482.
FRENTE DUAS RUAS, 3 ots., sl.
gde., coz., banh., dep., qar.
Cond., preco ocasião ANA MO-
RANDINI IMÓVEIS - 42-3287 -.
CRECI 482.
FLAMENGO - Ac. Cxa., sala, 2
qts., b. coz., érea, depi. ne R.
Marques Abrantes, 151, e/ In.
quilino, 26 milhs. Tel. 37-5106
e 25-2378 - CRECI 813. Telefona
52-1892. 
FLAMENGO - Rua Senador Veri
gueiro n. 138 - ap. 1108. Sale,
2 quartos. Entrega Imediata. Pre-
ço: 37 milhões. Financiados em
24 meses. Tel.: 52-4903. (Inclu-sive domingo até it 13,00hl.

tratar dias úteis após 14
horas. Tel.: 42-6325.
AVENIDA RUI BARBOSA"- Co~m-
pra-se apartamento prento cem 4
quartcs e demais dependências
ate CrS 100 milhões cem 50 á
vista, saldo em 2 anos. Negócio
entre particulares sem intermedia-
rios. Cartas para .ite Jornal sob
o.numero 223 588.

FIAMENGO - Últimas magnlfu
cot apsrtamantes è venda — To*
des da frente, linde vista parao mar a jardins, pilotis, cons-
trurãa bastante adiantada • em

.ritmo acelerado — Hall, 2 salas,
3 ótimos dormitórios, armários,
2 banheiros sociais, copa*coxinhj,
2 qnartes a banheiro da empre-
Sadas, garagem. Construção «s-merada cem . garantia da SISAL- Ver na Praia do Flamengo, 60,

,das 9 is 20 heras — Tralar n.PREDIAL AOUARELA - Rua Mi-
xico, II - 12.° .ndar - Tel».:

lH-3612 e 42.874 - J.imeir.
iS.Vlf J*" R,mo Imobiliária -
ICRECI 258.

I
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s - t. Cid., CLASSIFICADOS, Jornal do Brasil, domingo, 19, • Í.°-fei»_, 20-3-67 © IMÓVEIS - COMPRA E VENDA

Senhorio
einquilino
concordam

sempre
numçonto:

FLAMENGO - Av. Osvaldo Cl...
96. Tío fronte. Sal» • quarto ia-
pi-rado., io7Ínha •spa.os. com fo-
OÁo do quatro bocas, àron t; tan-
que • garagom. Obr. em fas. d. „
Ivon.ri.. Preços e co.idições ex- BafaO Cie COfUITlba . —

LARANJEIRAS - Uma
oportunidade única pa-
ra morar bem! "Solar

.opcionais. Atendemos rio loca
da «bre. C.l.C. - (CRE.I 209)
rui da Carmo, 17, i.0 i*.nu»r. -ielevadores, em terreno
Tels.: 31-2677_ 310546,,:
FLAMENGO — Pmsa-se op. em
íinal de construção à Itua Silveira
Martins, 20 ap. 412, qt., sala, j.
da inverno, cozinha, banheiro,
deps. de .empregada etc. Tratar
tel. 25-5381.

BOTAFOGO - Rua das Palmeiras, i GENERAL SEVERIANO, 40, ap.'AVENIDA COPACABANA - Sala
Vendo ótima casn de snls, va- 810. Vendo, novo, c| 2 qts., sn-dupla, 3 qts., dep. ccmpl. e ga-
randa, 3 qís„ coz., riep., quintal,
36 000, 50. _. entrado, resto a
comb. Ocupado. Tratai1. 36-1954,
D. AAnrii, bom negócio.

,*-.* * i „! o (BOTAFOGO — Vendo vazio, pin.Construção de luxo c| 3 ,ado< _,imo _,,. coni. Ent. Ysoo
10x300. Posse imediata, lenho

pintar com
TINTAS

YPIRANGA
AB MAIS VENDIDAS

NO BRASIL.

FLAMENGO - Vende-se ap. quar-
to, sala, cozinha, banheiro. Aceita-
nios Caixa Econômica, Tratar tel.
46-2595.
FLAMENGO - Vende-se ap. â
Travessa do» Tamoios c| sl., qt.,
coz., banh. completo e varanda,
Aceita-se financiamento Caixa
Econômica. Tratar Alcindo Gua-
nabara, 24|1 214, ione 22-7812
- CRECI 202 - Amaro Jos.
Góes.
FLAMENGO - R. Cruz Lima, 33
ap. 401. ' Vendé-se ocupado cl 2
síã., 3 qts., armários embutidos,
telefone, dependências e garagem
NCrS 60 000,00. Tratar c| Dr. Ro-
driçues. JeK. 32-645.4.
FLAMENGO — Ap., étimo salão,
sl. jantar, qt., grande.coz., dep.
emp. Entr. 15 nl., rest. lin. 2 a
- Sen. Verg., 135 - 45-1744
Gil.

COPACABANA - Vendemos acar-
tamentos de A, 3 e 2 quartes.
Tels.i 43-7522 e 43-8513 - CRE-
Cl 967.
COPACABANA Ap. conj. b«?nh.

FLAMENGO - Vendo ap. 101, R,
Barão de Icôraí 14 2 ll. qt. dep.
garage, etc. Visitem. Facilito —
H. SILVA - Rua Gonçalves Dias
89 sala 405. Tel. 52-3886 -
52-3840 - 29-8903. CRECI 648.

FLAMENGO - R. Sena
dor Vergueiro, 93. 90
m2 de conforto, e valo-
rização. Magníficos aps.
cotn excelente sala-li-
ving, 2 ótimos quartos,
banheiro social, copa-
cozinha, dependências
de empregada. — Gara-
gem. Junto à praia e1 ao
magnífico parque. Cr$
202 110 mensais. Cons-
trucão com a garantia
da MARCHA ENGENHA-
RIA LTDA. Vendas: JU-
LIO BOGORICIN - CRECI
95. Av. Rio Branco, 156,
s! 801. Tels. 52-8774 e
22-2793. — Informações
diariamente no local até
as 22 horas.

FLAMENGO - Vendo na Praia do
Flamengo, 284, ap. com'460 m2,
4 qts., 2 salas, varanda, 3 banhs.,
copa-cozinha, 3 qts. emp., gar.
pi 2 carros e refrigeração central
- W. Weinschenck - 27-8473 -
CRECI 133.
FLAMENGO - Compro »p. com
4 qts., 2 salas, dep. e garagem
- W. Weinschenck - 27-8473 -
CRECI 133.

de 1 200 m2 cj 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| azulejos até
o teto etc. Preços a par-
tir de NCr$ 28 900,00 c'
sinal de NCr$ 600,00 e
prestações mensais de
NCr$ 340,00. Incorpora
ção da AUXILIADORA
PREDIAL S.A. -CONS-
TRÜÇÃO DA PAN AMB
RICÂNA DE ENGENHA-
RIA S.A. Todas as de-
mais informações no Io
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.

n e deps. emp. Tratar 2a.-reiri". c| ragem — Frente, 2 pi and.
Joaquim, 54-2759. CRECI 744. -Marcar hora pi tel. 57-7309
Chaves c| porteiro. JCRECI 1112.
HUMAITÁ, 207"- V. cohslru_ão AVENlbÀ—ATÍANTICA - Procura- * coz. em revestimento. li.° _nd.
no 6a. Ia|e, ít. ap. fte. c| sala, se parn comprar, entre Lido e Rua'fds. Princesa. Isabel quase Afunt.
iardim inv., quarto, banh., cm., Siqueira Campes, ap., andar balV "''lhões liquido à vista. Tia-
tanqu-. Preço no estudo NCríxo, 2 salões sando um com com-jtar Maciel 23-44.12.

outro de frente. Ver Praia Bota-;4 500. Tels. 46-3211 e 23-9693. -jprimento mínimo de 7 m., 2|COPACABANA - Vende-se o ap
foao, 350/ ap. 554 _ 729, com
Dayid_-_CRECIJ536.._

BOTAFOGO - Aparta-
mento vazio — Vende-se
um muito bom à Rua
Marquês de Abrantes, 2
salões, 3 quartos e de-
mais dependências. João
Silva (Creci 742) - Av.
13 de Maio, 23, 10.° an-
dar. Tel. 42-8177.

FLAMENGO - Vendo urgento,
ap. c| saleta, sl. c| arm. «mb.,
qt., cot., banh. ccmpl. 50 m2.
Frento. Entrada: 7 000 00Q," Sal-
cio 36 meses. Aceito Caixa ei
sinal — R. Bento Lisboa, 108, ap.
S02. Das 13 às 18hs. - ORG.
DANIEL FERREIRA - R. 7 Se.
lembro, 88, 2." - Tels.: 32-3638
• 42-0975 _-; JRECI 236.
FLAMENGO - Rua 

"Palssandu 
ni

267 — vendo otlmcs aps. da
sala • quarto separado, banheiro,
coz., dep. empreg., área c/.an-
quo, 5 milhões sinal, saldo a
quem tenha financ. Caixa Econ
Tel. 52-3190 - CRECI 768.

FLAMENGO - Passa-se_ ap., 2
quartes e demais dependências na
Rua Marquês de.Abrantes. Inicio
de construção — Construtora Ca-
nada — Tralar na Rua Martins Rt
beiro n° 12, ap. 502 - Calete.
FtAMENGO-GLóRIA - Ver hojo.
luxo, frente, cónstr. da PEDER-
NEIRAS, de salão, 3 grandes dor-
mitórios, 2 banhs. soes., dep. en:
pregada, etc. e garagem, Vende-
se na Rua do Russell n° 426, ap.
301, perto do Hotel Glória. PI 80
milhões. Tel. 31-2851 - IMOB.
LUIZ BAB<*i - CRECI 466 - Ver
hoje._ PI entr,
PRAIA 

"DO 
.FLAMENGO, 254, ap.

203 - Vonde-se de Salão (2 sb-
Ias) 2 gr. quartos, 2 banhs sociais
e dependências completas. 48 mi-
lhões com 50% entrada < 50%
em 2 anos. Chaves no ap. 204.
Tratar peio tel. 47-7246.
PRAIA DO FLAMENGO -" Vendi
se último andar 420 m2. alto
luxo - 43-7522 e 43-8513 -
CRECI 967. 

'

Váltur Melami. CRECI 174. |qts„ 2 banhs., dependências em-í 602 da Rua Antônio Vieira n.°
PRÀÍA DE" BOTAFOGO, 340 oi..ipregada', garegem, ate 300 m2.i30, de frenle, com 1 quarto, 1
818 - Vende-se conjugado, gran-!Paga-se até NCrS 200000,00 .Vsaia, cozinha, banheiro compicto
de, de frenle, está vazio, paVviste. Alexandre Kamp (Creci 468j]e dependências para empregada
.._!_     _. i_' T_.l 11 r.7. I rliiUn e mm n nnrtairn Trntar t-n_t!rvenda ou morar para empate de,-^ Tel. 42-5773.
capital, melhor ponto de Bota-'APARTAMENTO "om "Copacabana"

fogo. Visita e tratar no local com :unto à pr„ia, UM„a e sala se-Lomba Rodrigues.

BOTAFOGO - Casa - V.m. ,
próximo Largo do Humaitá. Dr.
AHonso, tol.fonoi 42-6317 a
32-2624.

PRAIA DE BOTAFOGO - Apto.
kitchnet, todo decorado. Vendo
por motivo de viagem, pela me-
lhor oferta à vista. Veja domin-
go, 14 _i 16 horas. Praia Botaf.
n. 460_ap. 724.
PRAIA DE BOTAFOGO - Édifi-
cio do* cinemas Scala • Ccral.
A mais linda vista da baía. Saía,

parados, de frente. Vendo urgen-
te. Fa=)litado_— Tel. 36-4951. _
AVENIDA COPACABANA, 13 -
Um p |andar, de luxo — Holl
pr.v., 2 sls., 3 qts., armários, 2

Chaves com o porfeiro. Tratar pelo
tel. 22-4940.
COPACABANA Posto 2 - Vende-
sc ocupado, bonita cobertura c|
vista pare o mar, de quarto e
sala separado, banheiro, cozinha",
tanque e grande área descoberta.
Rua Belfort Roxo, 231. Preço CrS

,25 000 000. Tralar pelo teiofo-
banhs. soe, grande var., cepa- ne 22-0977.
cor., dep. completas — 40 ^¦¦*^^n~x~^'_'K'f7CÍA '—ri™
lhões de sinal e o rest. em 2 COPACABANA — R U a
anes - Alugado i\ contr. ven- Rn|iw-,r 1 Af. 1 a Ura-

.cldo, Venda exclusiva WALDE- t>0IIVar< '°U" '.." IOCa
quarlo separados ou uniuga-rMAR DONATO - Tels. 43-8000 e cão. — Excelente acaba-

des, banheiro «m côr • pc-quo... 143-37C0 - CRECI 5. i„.,..,.„ l "7n „o 1 -,„,¦
co.inh.. Entrega até o fim.dSs. Ap__TAMI=KITnr vr\.in:-.nndo"liimer,to* ' 70 m2" ' P0f^APARTAMENTO, vnilo, vendo, 31

BOTAFOGO - Ap. 200 m2 c/2
sls. 4 qts., 2 banh., varandas, co-
pa, coz., deps. empreg. etc. 70
milh. fin. Dr. JESUS 37-3378 -
CRECI 424.
BOTAFOGO - Praia. Vendo ap.
com s.. 3 qts., b., coz.,'» mais
dependências. Vazio. — Milton
Magalhães. CRECI 80. Tel 22-6128

De 13 às 18 horas.
BOTAFOGO - Vendo ent"-d. 3
pavimentos, ap. de "frente, com
varanda, sala, 3 qts., b., coz.,
copa, terraço e q. de emprega-
da. Alugado com contrato ven-
cldo. Milton Magalhães — CRE-
Cl 80 - Tel. 22-6128 - Das 12
ès 18 horas.

.. ... . . i , «rnr.irtifit.-iiw, vj-.iu, voiwu, -< , ¦ ,t. ano. Magnlt-ica eporlunidade; , lcs de j2 m! Cada/Sndar, 2 Sa as, 3 dormi-Pr.to a parti, á. NCrS 7 000,00|vár|os a.m. err,i.u,;do_, banh. em «'.- . r„„a r„v:nu, *3
7., dep. ,enipre.-|ada,:forIOS, COpa, COZintia, -cor, CDp3, cczPagamentos superfacüitados

32*_ 
"el°c*1- '"V-.^C.™!'!^ tljanqua,'garagem, :basV7Ó;banl"S. Serviçais de luXO

. " »¦_¦• 7 *, 1 , c"mo' milhões, c £0°,i financiado. Tra-! . .... , . ..
17 — 2.° andar — Telefones - ¦ - ~ ~!~-  -j..-- *.*.,.**-
31-2677 • 31-1546.

•Itar inclusive domingo - Telefo-' e demais deps. MuitOS
-^->-|-Cí,*M,í-T57 --5vr'-- 25'-3á91.--c^-eri C?-ECI-2?.4.".. armários embutidos. -
SAO CLEMENTE, 127, ap. 502, APARTAMENTO, vazio, vista pa-frente - Ver local, 2 qls., 1 sl. ra 0 mor sala-quarto, coz., banh.Brilhante —* - ¦¦

LARANJEIRAS - Vdo. terreno 380
ni2, 2 frentes. R. Alice, 305 a
317. ótimo negício. Trat. 43-8100

SR. MOREIRA.
LARANJEIRAS - Apartamento
Vende-se 2 últs. ands., amplo e
luxuoso, frente, todo pintado a
óleo, moderno, sendo: 13° andar,
4 quartos c] arm., 2 banhs. em
cõr, 2 salas coni., c| var. env.,
hall e esc. márm. c| lambris, copa-
cozinha nova ultra moderna, dep.
de empregada. 14° andar: salão
de recep. c| 60 m„ loilelle, bar,
adega, lavand., qt. cost., varanda
env. toda a volta. Ver e Iratar
Rua Laranieiras, 136, ap. 1 301 -
Tel. 25-4694 - Preço 150 000, c]
parte fácil, e parte financ. Acel-
tando-se propostas.

BOTAFOGO — Ap., esq. Passa-
gem. Vdo. p| NCrS 19 mil, 50%
fin., j. inv., qt. e aala sep., co-
pa, coz, írea, tanque. Aceito Cai-
xa. Tratar tel. 32-6004. F. No-
gueira — CRECI 50.

BOTAFOGO - Entrega
imediata — Vendemos
ap. de frente com sala,
2 quartos e demais de-
pendências e uma vaga
na garagem. CONTATO
IMOBILIÁRIO LTDA. -
Rua México, 111, gr.
301 - Tels. 52-1898 e
22-3480 - CRECI 342.

PRAIA DO FLAMENGO,

LARANJEIRAS - Vende-se apar
tamento com sala, três quartos,
banheiro, cozinha e quarto de
empregada. Novo, construção re*
cenle - Tratar tel. 45-0787.

Sala, qt. sep., ccz., ban. Base:
18 milhões fac. 18 meses. Aceito
troca ap. 2 qts. Alugado, Zona
Sul, estuda-se pag. dif. 37-2784,
46-6648 — Sr. Alexandre.

ase 13 milhões c| 50%
iado. Tratar inclusive dcn

Tel. 25-3691 - CalerI CRECI 254.

BASE: 92 milhões. -
Pagto. a combinar. Ver
diretamente no local e
informações na VEPLAN
IMOBILIÁRIA. - Tels.:
52-2830 e 22-6102 -

 ...._  APARTAMENTO EM COPACABA^-.-Jv 
~ 

.. _' L. n 
~

URCA - Casa vazia, vd. base 130.NA - Vendo desocupado e loca-|DtPTO. Dt V t N U A _

í,„-~,p" rT Tratar "'Brilhante'" -Bose i3'mi||.._s e| 
'50%' 

finan-Hilário Gouveia, 66, gr. 516 — ¦ j -.,_,... inclusive d-minoo
Tels. 57-5187 t 57-2086 - CRE- Çia.a?í-lMa.r lncLu!.lve __-_?S-_
Cl_2_3.
REÁLGRÀNDEZA - Vazio, novo. ATLÂNTICA, 2 856 - Ap. vazio,

Palácio Champs Eltsée — Ven-
do melhor oferta, gde. luxo —
fte. praia — Chave porteiro Mar-
tins.

lhões, c| 50% entrada, saldo «'lizado na Avenida Atlântica —Ia\/|1|CAÇ
mbinar. Proorietírio: 46-7922. Tratar em 37-1818. AVULSA-,combinar. Proprietário: 46-7922.

VENDE-SE apartamento, ul. du-
pia, bola varanda, quarto separa-
do • d.miis dop.ndínclis, — R.
S. Cl.m.nt-, 496, ap. 702 -
Botafogo.
VElSDE-SE-nTãp. de frenle com'

Tra.ar_em_37-..".*
AVENIDA ATLÂNTICA. 3 80. -(COPACABANA• - Cobertura - 2
Frente mar. Ap. 1 104, con}.|r,ts., j^ sala, dep. emp., terraço
orde. 15 milhões à vista, 20 mi-|2 x 7, -frente, vazio. 45 000 c!
lhões a combinar. Chaves ap.]15 sinal, rest. 2 anos. — Inf.:
1 205_-_47-1349._ 47-3346.

„ ANITA GARIBÀLDi, 14 - Ocasião. COPACABANA -Vendem .e""e".~-
2 q., 1 sala, banheiro e cozi- Vendo ap. 2 qts., 2 pi and. NCr$ celentes aps.. acabados de cons-
nha/ na Rua Sorocaba, 4811302,' 25 m. a|v ou ¦ fac. cl 600 men-truir. Av. Rainha Euzabeth, 499,
Botafogo - Ver no local. Tra- sal- Sr. Francisco. Tcl. 27-6803, c| vestibulo, 2 salas, 3 quartes,
tar te! 26-534B ' lQ às Tl_ h. '"   sala de almoço, cozinha, 2 banhei-
VÍNDO~íõ7^"«i. "Ia, «Ut», S APARTAMENTO COPACABANA - «i '<"M» ' dependências am-
-u.rt«. d-ntnd com- n. IhtiiVende-se sl., qto. sep., mobi i_.lpl«l*s de empregada em prédio
Do", M.ri.n. 210/m U°. arm. embutido., banh., coz., de fino acabamento deplbtls euona "«""V._. w.*1."* |vaz|0. Te|. 37.6253. garagem no subsolo, CrS 60 ml-
VO UNTARIOS DA PA RIA 420, - |hSes » vista . o ialdo em S
- ap. 503, - Vende-se sal! e, rf.„.„rf... „,„„.„. ' y,ui„r!ancs. Tratar na Rua México 11,

Tcl. 22-1055 c| D. Ali-

BOTAFOGO — Ótima casa com 2
salões, 3 quartos, copa-cozinha e
demais depend. Pronta entrega,
Ver Rua da Matriz, 41, diária-
mente. ROMULO MOLEDA - Tel
52-9020 - CRECI 147.

'LARANJEIRAS - Ãp; nesta rua,
com 135 m2. Vendo ou troco por
menores em qualquer zona. Tratar
dias úteis — 43-7512 - Sr. Nunes.
LARANJEIRAS - Vende-se na R.

_ , Laranjeiras, 210, o ap. 303, 3 qts.,
328 — Entre RuaS TU- salão, coz., banh., área e dep.

empr. Vor cj port. Tratar tel.

FLAMENGO - V.ndo particular
a particular ap. da cobertura, na
Rua Snnador Vergueiro, 35, eom
3 o. 2 salas, 2 banheiros, gran-
de aroa etc. etc. NCrS 65 000,00,
50% à vista. Tratar com Dr. Do-
ria. Telefone 32-8103.

FLAMENGO - Entrega
imediata — Vendemos
ap. de frente c| sala, 3
quartos e demais depen-
dências. Visitas sábado
e domingo de 9 às 13
na Rua Silveira Martins,
156, ap. 501. - CON-
TATO IMOBILIÁRIO
LTDA. — Rua México,
111 - Gr. 301 - Tels.
52-1898 e 22-3480 -
CRECI 342.

cumã e Cruz Lima —
Edifício alto luxo, anda-
res altos, ap. c| vesti-
bylo, saleta, living, sala
de jantar, 3 dormitórios,
3 banheiros sociais em
côr, Copa-cozinha, gran-
de terraço serviço, 2
quartos de empregada.
Garagem. — Construção
de MARCHA ENGE
NHARIA

.13-7912 - CRECI 349
ORION.

ADM.

LARANJEIRAS - V. op. frente, cl
tel., e| 165 m2, 2 sls., 3 qts.,
garagem. CrS 44 milhões financ.
Ocupado. Aceito Caixa c| sinal —
DR. DIRCEU ABREU - Av. R.
Branco, 120, llloja - 22-3654 e
42-1330.
LARANJEIRAS - Cardoso Júnior
— Vendo ap. 95 m2 e garagem,
Tratar Conde de Bonfim, 422, ap.
702. Edf. Eskye - Saens Pena -
Toda documentação na Caixa, 25
milhões, 50% saldo C.

BOTAFOGO — Cobertura. Vondo,
c| 115 m2 na Rua Guilhermina
Guinle, 296, c| sl., 20 m2, qto.
12 m2, bonh., cor., dep. comp.
emp., terraço 60 m2, c| parte
cobertura e garagem. Ent. 22 C00,
saldo financiado. Inf. e visitas
tols. 42-2392 e 22-9497. Joal Gou-
lart. - CRECI 59.

BOTAFOGO — Com ma-

. Ia, depends., garagem. Xavier/quarto, banh., coz. e dep. com- H.J.,._'*?'SS|y1Si, ""««.."_-. ?y'h.'\Gr. 502
pleta - Ver e trotar domingo de 'Silveira, 90,603 - Ver até 17 hs.|ur* iuí,

10 às 14 horas. ^_
VENDE.SE um apartamento quar-
to, sala, Rua Marques de Olinda,
106, ap. 604 — Falar Sr. lima.
VOLUNTÁRIOS DA PATRIA - N6-
vo, 2 qts., salão, dep. emp., gar.
4 p| andao sinteco, and. _al)o^va-j25 00000 de sjmi

combinar.

Preço 42 a combinar. ce - CRECI 373.
APARTAMENTO vazio de frente COPACABANA - Vende-se ap.
c| 3 qts., 2 salas, 2 por an- 402, Av. Copacabana, 759, c| 2
dar, armários embutidos. Ver ho-]qts., satã c depend. Facilita-se.
je das 9 às 15 heras na Lad, Está vazio. Chaves cj pcrteTro.
dos Tabajaras, 130, ap. 201, esq,

| de Siqueira Campos, NCr$
Tratar tel. 22-2349, após 13 horas.
COPACABANA - Tenho à venda
aps. cj sl., qt. sop. ou canj.'
Inf. tels; 42-2392 - 22-9497 -
CRECI 59. _
COPACABANA - Vendo - Posto

¦.""'/" •'¦ c «. _ i nn coni ' •*-' vu.,uv ue -,¦¦¦(.. « Saldozio, 14 mil Ent. leis. 22-5893 e
30-7696 - CRECI 1 012.
VENDE-SE ótimo ap""de quarto,'AVENIDA ATLÁNflCA (dupl.x -
sala, banheiro, cozinha e dep. dejcob.rtura) - Vendo luxuoso ap,
empregada na Rua da Passagem n. com 700 m2 — 4 silõ.s, 5 etol-,3 - Quadra de praia, Rua Fer.
146-803. Ver no local e tratar na mitórios, 4 banh.iros sociais convnando Mendes, ap. de frente, sao,
CCC Novo Mundo na Rua do Car- pisos • revestimento d. mármore, [3 qts., dependências e garagem
mo, 71, s| 201 ou tel. 31-3446 —rterraço • c.u «Imito com p.rgo-iTralar c| Batista - Rua Barata Ri-
E. BICALHO - CRECI 937. '", amplas d.p.ndéntias, 3 quar- beiro 135-D.
.T-."^ 7*^mTmTm~~~m~\1°.,.c_-• 3__"ãl-.? Vor~í«llT COPÀC"ABANÃ"V 

"õtíT 
rslla",

LEME - COPACABANA $ 
•&• 

filft^iVmi «p»--,^ .tapetado, .*.^
—_ . . *-.».- i «w o;_ n,anrn im 2|o — Posto 6 — 50 000 a cemb.

APARTAMENTO - Vendo, 2 qts., 1 "_," " f **: *,0M?:,,.n,p°_;i "L,- Inf. 47-3346.

LARANJEIRAS
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.
Servido por 2 elevadores sociais ei de serviço.

halls sociais e 1 de serviço.
terraços, sendo um com lago e pérgula, ocupando toda a

frente.
salões abrindo para o terraço da frente, dois dos quais com

vestibulo e chapelaria com toaleíe.

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.

PROPRIETÁRIA:

CONSTRUTORA GURGUÉ.A SA
Rua do Carmo, 9-11.° andar (CRECI 134)

Tels.: 31-0314 - 31-2372 e 31-0473

(P

• ii • A.ft-I/WI.NIU - venoo, _ qis„ «, .-. . _.- M. . . -. _ - tnt. «1/-..46.
raVlInOSa VISta para O sala, deps. Final construção. Rua preci .4- -T.l 31.1972 i !~rnD APAR AMA ""Tf
,-,_, .,_..^_.,v,„_ _vrol_n. Prof. Gastão B_aiana. 151, ap. SflSl,145 

" T"" 3X™2 ' ""* COPACABANA - N

VENDE-SE - Excelente ap., na
Rua S. Salvador. Quarto, sala se-

Crt ai NlfV4l parado, ótima cozinha, banheiro,
Oinai INL-rp dependência de,empregada — Tel.

5 235,00. Vendas JÚLIO V™2i- ,-.
VENDE-SE uma casa, altos e bai-
xcs, vazia, na Rua AÜce, 262.
laranjeiras. Chaves no 237. Do-
na Anita.

BOGOR|CIN - CRECI 95
— Av. Rio Branco, 156 s|
801. Tels. 52-8774 e
22-2793 — Informações
no local até 22 horas.

mar, vendemos excelen-
tes apartamentos inde-
vassáveis, com 1 sala, 1
quarto, oanheiro social,
cozinha, dependências
de empregada. • Obra
com as fundações pron-
tas, já subindo a estru-
tura. Sinal de NCr$ ..
1 510,00 — Informações
no local, AV. VENCES-
LAU BRÁS, 14, junto à
Av. PASTEUR, até às 22

278l2M""-"Trãta™~p.lo 
"telefone' 

horas. Construção COITI a
25-0686. '

VENDE-SE duas casas. Rua Alice,

RUA BUARQUE DE MACEDO, 42
Ap. 502 — Sala, 2 quartos,

dependências empregada. 35 mi-
lhões. Tralar 52-3732.

FLAMENGO — Vendemos ap. sa-
Ia e quarto s-e-p-a-r-a-d-o-s. c. ar*
marios embutido de luxo, de fren*
té, banh. em cores c/ azulejos
até o telo, cozinha c/ fogão
de luxo, armários embutidos,
exauster, área c/ tanque e dep.
de empregada, 2 aparelhos de
or. 'refrigerado, c/ telefone, R.
Senador Vergueiro, 98, ap. 1 102,
entrega vazio. Ver diariamente,
cmrte de luz das 13 às 17 horas.
Preço 32 mil. Inf. e vendas na
PAR-Predial e Administradora Res-
nikoff. Rua Ouvidor, 130. Tels.!
32-1675 e 22-9435. CRECI 456.

FLAMENGO — Vendo
em privilegiada locali-
zação da Rua Senador
Vergueiro, amplo e con-
fortável ap., 2.° andar,
de frente, em majestoso
ed.. recuado c| jardim,
sòlidamente const. c| im-
ponente ent. social, área
de 300 m2, composto
de 3 salões, 4 dorms.
c| armários .embutidos,
2 banhs. sociais de lu-

. xo, espaçosa cópa-cozi-
nha, 2 deps. de empre-
gados e garagem. Preço
NCr$ 150 000,00 cj

. 50% de entrada, saldo
a combinar. Aceito pro-
posta. Entrego vazio.
Atendo hoje e diária-
mente das 8,30 às 19
hs. pelo tel. 42-9104.

RUA BUARQUE DE MACEDO, 43
Vendo ap., sl., 2 qts., coz.,

banh., dep. criada, garagem.
Prédio próximo da praia, quase
pronto. Preço como está NCr$ 21
mil, c| entrada 8 mil. Ver ap.
304. Tratar F. Nogueira, Rua Ro*
drigo Silva, 18. Tel. 32-6004. -
CRECI 50.

VENDA ou TROCA - Olimo ap.
; sala, saleta, 2 qto., c| arm.

einb., banh. c| armários e dep.
empr. Tudo amplo. NCrS 33 000.
Facilito pgto.. Também troco p|
ap. 2 s. e 3 q., dif. a combinar.
Rua Laranjeiras, 430, «p. 603. Ver
e tratnr no local.

BOTAFOGO - URCA

garantia da SOCICO.
Vendas JÚLIO BOGORI-
CIN - CRECI 95 - Av.
Rio Branco, 156, s] 801.
Tels. 52-8774 
22-2793.

RUA DO CATETE, 116-
Ótimos aps. para' renda,
revenda ou moradia. —
Sala e quarto separados,
cozinha, banh. e área c'
tanque. Apenas 5 p| an-
dar. Obra em ritmo ace-
lerado, já em alvenaria.
Inf. no local. NATAN
BERMAN - R. 7 Setem-
bro, 66, 3.°, tels. ....
52-2281 e
CRECI 8.

32-6172

RUA ALMIRANTE TAMANDARÊ -
Ap., vestibulo, 2 salões, 4 qts.,
2 banhs. sociais, sala de almoço,
área coberta, 256,15 m2, área
descoberta 97,42 m2, baratísslmo,
apenas 35 000 à vista, saldo de
30 000 em 60 meses, vazio. Tel,
27-8134.
RUA DO RUSSEL 434 - 5.« and
Frent* pi mar. Vendo o melhor
ap. do Russel, próx. ao Hctel
Glória, c| 450m2, tendo terraço
social d. 500m2, living (80m2),
s. d» jantar, 4 amplos qts., 3
banhs. sociais, 3 qts. d» empreg..
garagem etc. Edificio d» 5 pavts.
Entrega em 12 mesas. Construção
de R. J. Oakim. Tratar cl Jayma
Farbtarz — Av. Rio Branco, 151
sl loja 210. - Tels. 31-0881 -
314342 - CRECI 255.

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,
vagas para carros. Aca-
bamento de luxo. Tratar
diretamente com o pro-
prietário. — Avenida Rio
Branco, 131 - 15.° an-
dar. Fctne: 32-1039.
'AVENIDA 

OSVALDO CRUZ, 139.
Vendo 2 aps. dupl.x novos, de
luxo, ns. 1 201 ei 202. Chaves
cl porteiro. Tratar 2a.-feira c| Joa-
quim._54.2759__-_CRECI_7_44;
APARTAMENTO - Bota"fogo. Ven-
de-se com sala, qto. separado, ba-
nheiro, coz., área c| tanque, com
sancas e armários emb. Ótima
conds. de pagto. Tratar c| OCEA-
NO IMÓVEIS LTDA. Av. Rio Bran-
co, 108, gr. 903. Tels. 22-9690 e
42-7602 - (CRECI 943).
ACEITO para" vender. Tenho clien
tes. Não cobro comissão. Corretor
há 50 anes. Método infalível. -
TeL 22:5893._Vi-1'»__CRE.CM.?-2-
APARTAMENTO'"- Praia" Botafo"
go, 360, ap. 1 022 - 3.° bloco,
sala, 2 qls., banh., coz. dep
emp., área. Ac. Cx. Ver local c
tratar México, 140, gr. 303 —
Tel. 32-1106 - CRECI 166,
AVENIDA LAURO MÜLXER

Prof.
606. - Tel.*. 38-2132.

"p' 
31-0881.

- APARTAMENTO Vende-se ou

COPACABANA - Ap.jCOPACABANA - Alto
.-Duplex — 300 m2 de luxo - Prontos, c| habi-

jRua"sá Ferreira, 123, área construída e 150te-se. Aps. de salão, 3
apartamento- Vendo vazio, 

j riuga-iê'de""f «nte. Mi.Tq-ar.-lvènde-se em início dé'm2 deterraços. Salão,'qts., 2 banhs., coz.,
Rua Santa Clara, próx praia, */ i ÍVnT-oãdo 

""na "Ü-a 
P_.la".Freí,-s",|vt"' 

'""T'^ =,,,„.,-,« Y?-j.-¦ -- 
£¦¦*-**-; 

" | | " ,. 
flaraaem .e|e.'""'í-'de?-_Í.T.'/S'*. eon|-T2?|32/òb3 - Tratar na Toneleros,'construção, ótimos aps.,sala, 4 quartos c| arm. deps. e garagem. ieie

r...lki*.«n. _¦ I SCi°.L Ai- r._. . n _. Tul 1,.^, ICM i r»t_._l__* .-<.-.,-.-.»-. A P,n.ni-i-> __../-milhões, c] 50%. Ac. Caixa — Tel.'!
57.9973: Atendo domingo depoi.i™" ide 1 sala, 3 quartos, 2embut., 3 banheiros em.fone interno, sinteco etc.
dasjohoras.  ;av. Copacabana, 1141, ap- banheiros demais de-côr, copa-cozinha, de-Nada igual no gênero.
ATENÇÃO p| esla oportunidade?-701 - Vendo, sl. e qt. sep. c| . I„__nr4 

rio .omnrpn p 2 Panto fácil Ver na Rua¦ ¦ ¦ 'dep. - Ver locai - Tratar "Bri-pendências e garagem, pena. ae empreg. e _. i-agio. io.ii, »=^ ™

COPACABANA - Vende-s» ótimo
apartnmento de sala a quarto cen»
Sugado, cem 2 entradas, cotínha,
banheiro, área cem tanque e ba-
nheiro de empregada. Av. Prado
Júnior, 298, ap. 1004. Chaves cl
o porteiro. Tratar diretamente c|
o. proprietário, pelo tel; 36-6700,
ò noite.

2 quartos, sala, coz., banh., dcp.J IU) **)• ,k)bllUV.IIblUd UUIUMblIll | •* ^_,. . |
empreg. 

"Pôsto"'5. 
12 milhões"en-l Ihanle", Hilário Gouveia, 66, B'-rnn_r»rnrãi_ rio raualrân.'VaaaS na qaraqem. — Bu hÕeS de Carvalho,

Irada e 1000 000 mensais s| [u- 516. Tels. 57-2086 e 57-5187. _,"-.onstruÇao üe V-aValCan-^ayo** >'° a _ _ _U r, 'tnr, _,_ r, i u~„„ D = „_
ros. Tel. 31-3367 - CRECI 2Ü3.
ADMINISTRADORA
Ap.
ragem
470,
inf,
ADMINISTRADORA" IMOB. 

"l. 
H.|.*___ü

CRECI 2431. 'ti, Junqueira S.A. Ven-'Pronta entrega. Preço 622, até 21 horas. Pan-
¦ '''"• ¦'* "*¦" '*'*'" "*n ,-J...-:- Rua México,IMOB. L. H.— ALTO LUXO — P. 5 — Ocasião j. j_ Inãn "íilv/i ÍCrpri NL_.r.ti I OU uuu.uu u_iii irnuvci,.

2 saias, 3 qts., dep., tel., ga-;300 mls2 - Vendo ótimo ap. c| a^S Üe JOaO blIVa (U"eCI !*¦•_) * ju ,

im, R. Figueiredo Magalhiios,'2 salões, 4 qtes., varanda enor-,742) — Av 13 de Maio,'pagto. em 24 meses. —, I 19, gr. BU I — leis. .
, marcar visita 70 mil a vista me, 2 vagas, privat. na garagem.1- .__'__ T , ||„í _-, wkitae:- NATAN _2-5'556 e 22-3032

52-0982 - CRECI 636. | Raro negócio. Tralar 36-1954 -23, 10.° andar. — Tel.imt. VISItaS. 1NMI MIM O- O-OO e

COBERTURA — Muito bonita,
ocupendo tedo 13.° andar, ed.
novo, frente, linda vista, todo
pint tido óteo, saleta, 3 salas, 2
qts., arm. emb., ccz., copa,
dep. empr., sinteco, lustres,
cortinas 20m corridos, jíirdins
suspensos . 85 milh. — . Direto
prep. 36-4355.

42-8177. Corretores no BERMAN - R. .7 Setem-,CRECI 704.
Duplex cobertura Posto 6. Av.'AV. COPACABANA, 112 ap. 602.. ;(.._ x/, T) o  Tp|c

N. S. Copa., 1285, marcar vili-j— Vende-se, frente, saleta, snlailocal. !Dr0/ °°r °" ll"'"'
)a tel. 52-0982, 2 selas, 3 qls„'e quorto, banh., c:z. m — Cr$ COPACABANA - 1 p| nndor, cdop. terra;o, garagem. 100 milil8 000 000. Inf. Corretor» Nado- «K, 3.7,« ,"„il "' "ais".'.' 

i'rn.i-1 o
sinal, 50 rest. 18 meses, tratar nal. Av. Pres. Antônio Carlos, 1<°° m2de *r" u,,'r .f"?"'J;CRECI 8.
R. Gonçalves Dias, 84-602 - CRE- 615, 2.o pav. Tel. 52-1236. .I'5'' "*""* em"..,, g-lena, copa,

IDTO, OO, O. — lei.. .. !_of>ACABANA - No melhor pen.
52-2281 e 32-6172 —'to - Pòslo 4, excelente apar|a

BOTAFOGO - Casa c| 3 qls., va
zta, 1er. 8x24, na Rua Visconde
Silva. Pço. 55 milhões. Telefones:
37-5106 e 52-1892. CRECI 813.
BOTAFOGO — Vende-se terreno
na Rua General Ssveriano, gaba*
rito de dez pavimentos. Telefone
25-7499, com o Sr. Eduardo. _
BOTAFOGO — Vdo. ap. qto., sa-
la, coz., banh. de frente. Preço
de ocasião. Facilito, Rua Marques
de Olinda, 106, ep. 218, Tratar
43-8100. 
BOTAFOtSÒ - Residência. Vendo

Cl_ 636. _
ADMINISTRADORA IMOB. L. H.
— Ap. sala, 2 qts., sem dependGn*
cia. R. Barata Ribeiro, 92-504,
vazio. Chaves porteiro, sinal 13.1
Inf. 52-0982 - CRECI_636.
AVENIDA ATLÂNTICA - Posto t.
Vendo ap. com grande salão t 3
dormitóries. 2 banheiros, garagem,
um por andar. 'Tratar com Sr.
Maurício das 14 às 16 hs. no
1cleíone_43_5880 ou 3743547.
AVENIDA COPACABANA, 112, ap.
810. Vdo. qt. e sl. seps. a pra-
zo 16 m. • 500 antigos.. Ver
diariamente no local de 8 às 10
hs. Infs. dias úteis 13 às 15 hs.
Tel. 58-8392. Valter - C. 695.

qts., arm. emb.,  ._,.., 
coz., gde. irea, 2 qts. da emp. COPACABANA

BARATA RIBEIRO - AUn.ia -!**_,S»r- ~ Ruf Rodolfo Dantas n.o,
V«nd. ap. v.iio, «Ia, quarto,'W, 10.° and. Ver cl porleiro -
Iardim d. inv.rno, coiinh., «o. Tratar 57.730» -JCRECI 1112.,-
ciai . WC .mpr.gsda. Ac«ito'COPACÃBANA — Vendo ap. Av.

V.ndo ap. ft..

com 3 salas, copa, cozinha, WC
de empregadas, garagem assobra»
dada, com 2 quartos de emprega,
das, 5 quartos, hall, banheiro' so-
ciai e amplo iardim. de inverno
com cerca de 80 m2. Basa 150
com 50% à vista. Aceito ap. com
3 quartos na Zona Sul como par*
le do pagamento. Tratar com o
proprietário. D. Elba, 26-3235.

APARTAMENTO, vazio, pintado à
óleo, sinteco, sala 18 m2, quar*
to separado, 16 m2, coz., banh.
completo, érea c| -tanque, base
28 milhões. Aceito Caixa. Tratar
inclusive domingo — Tel. 25-3691
- CalerI CRECI 254.

FLAMENGO - Vende-se ap.
quarto, saia, cozinha e banheiro

20 000 000 - Rua Senador Ver-
gueiro, 106, ap. 20» - 45-2784

Araújo.

SENADOR VERGUEIRO, 167, ap.
102 — Vendo, salão, 3 qts., deps.
emp c gar. Chaves c/ porteiro.
Trat. seg.-feira c/ Joaquim —
54-2759 - CRECI 744.
TROCA OUVENDE - Ap. c| 4 q..
1 salõ-, 2 b., s„ dep. c. no
Flamengo, per ap, de 2 q., 1
sala e dep. em Copa ou Flamen*
go. Tratar 25-6767.

FLAMENGO — Rua Sen. Verguei-
ro. Vcnct-se ap. dc fre.iifc. c]
4 qts,1, 2 nl.., 2 bann*. «CiCiaís;
cepa-cozinha, garaçem etc' Edlff-
cio cins.ru<,ão ótima, cie só 2
«os. pj andar. NCrS 90 000,00,
c| 50% à vista t 50% a com-
binar. Trator Alcindo Guanabara.
24, gr. 1214. Tels.: 22-7812 e.
22-0020 e à noite 45-1348. —
CRECI 202, Amaro José Góes,
FLAMENGO - Ap. frente, va-
zio, saleta, sala, 2 quartos, arm.
êmbul., ampla cozinhn, banhei*
ro, dep. empregada, área, ven-
do financio 50°/_,. Ver a qual-
quer hora, Rua Marquês de
Abrantes n. 26, ap. 201.

VENDE-SE um ap. conjugado. -
Rua Bento Lisboa, 95 - 202,
Tcl. 25-7585. Sr. Freitas.

 . Ap.
frento. Vendo pi NCrS 30 mil io
tem financiado pj Caixa 50%. Sl.,
2 qts., dep. criada. Tel. 42-5061
José Ant. - CRECI 50.
AMORA IMÓVEIS vende benito
ap. todo atapetado, decorado, c|
8 peças, telefone e garagem, por
40 milhões. Detalhes 26-3196 e
32-3115. CRECI 178.

VENDE-SE - llm ap. no Flamen.
go de frente, .2 quartos, sala, co
zinha, banheiro, irea e tanque,
banheiro empregada. Rua Buar-
que Macedo, 20 ap. 601. Aceita-
ie Caixa. Tratar no local com o
proprietário das 10 às 13 horas,
VENDE-SE 1~ ap. e| 2"quartos,
sala, 2 banheiros — Ver e tratar
Rua San*o Amaro, 126, ap. 101

Até 12 hcias.

APARTAMENTO - Praia de Do-
tafogo, frente, 3 salas, 3 qts.
cem «rms., 2 banhs., copa-coz.,
deps. .tapetado. Aceito troca p/
mencr ou casa. Estudo diferença
- Inf..34-5255.
AMORA IMÓVEIS vende grondo e
luxuoso ap. à Praia Botafogo,
252, em final de construção, por
80 milhões. Detalhei 26-3196 e .
32-3115. CRECI 178. 

FLAMENGO - Vendo vazio, ap.
805 — Buarque Macedo, 25 -
sala, quarto separado. Chaves cl
porteiro. Tratar 34-9522, 

LARANJ. - C VELHO

FLAMENGO - Aps. de
|uxo cj' 2 salas, 3 qts., 2
banhs., copa, cozinha,
deps. e garagem. Prédio
sobre pilotis c| 2 aps.
pj and, todos de frente.
Obra já em revestimen-
to com a garantia SER-
VENÇO. Preços a partir
de 57 000,00, pagamen-
to grandemente facilita-
do. Ver até 20 horas na
Rua São Salvador, èsq.
com Ipiranga. Vendas
PAN-IMÓVEIS, R. Mexi-
co, 119, Gr. 801 -Tels.
52-5256 e 22-3032 -
CRECI .704.

APARTAMENTO - 2 talas, 3
quartos, banhatre, cozinha, área,
quarto w. c. emp. ptças amplas,
visitas a partir de segunda-feira.
Rua Gan.ral Gllcerlo, 486/803 d.
frente. Preço NCrS «8 000,00 a
combinar. Aceita-se Caixa. Tri-
tar 7 Setembro, M/406, telefone»
52-0532/22-8392. Ora. Rom .11*
lar. CRECI 304.
APARTAMENTO - Vende-te cem
tala, 2 quartoi, iardim de lnvar.
no, cozinha e banheiro, na Rua
Marque» de Janlot S, áp. 303.

Aceita-se troca per eutre ma>
nór na mesma sena.

FLAMENGO' - Vendo ap. todo
frente, com ou sem móveis, tel,
fone, sala, 3 qts., 2 áreas, ampla
cozinhai, área c| tanque, dep. de
«mpreaada e garagem. Entrada
_25 mil, saldo a combinar. Tel.
36-4027.

BOTAFOGO - JUNTO A
PRAIA - GRANDE
OPORTUNIDADE!
— 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-
vel e- bem planejada
residência da Zona Sul
R. Marquês de Abrantes
178. Condições de pa-
gamento adaptáveis às
suas possibilidades —
Mais detalhes no local
de 9 às 22 horas diária-
mente, e à Av. Rio Bran-
co, 156 sj 805, ou pelos
tels. 52-7494 e 32-3813
JÚLIO BOGORICIN -
CRECI 95.

ÍTE Tomplata. 3.^ R^í. <^°'77
_"__.'»« Pr.m d_ --ísiío 55 OOOC^sive o.da empregad,
ttS 25, .rV 2 ano.. V.r ã -«'aceito.carro nacional, ou amar ca
M..,„.nha. d. Moraas, 129 ap. no; novo no Wocio.-Ru. Ral-
804. Tratar a Av. Rio Branco, 151 mundo Correia, 72, ap,- 401.

COPACABANA - Con-
fôrto excelente, posto 6,
privilegiada localização

, - , , .,...-, .,], da Av. Atlântica. Vendo
mento de frente, 2 quartes, sala. *-*" ' _
ccz., banheiro, dependências de p0r NCrS 400 000,0- C
empregrfda. Todcs os quartos ata- ...

'' - embutidos in-
vendo, e

Caixa Econômica, «em entrada -N. S. Cop., vazio, Posto 6, fren- ," , - ,, _10. Miri(( paiv, -jcÕPÃCÃBÃNÃT- Vendo Entala

£.'-« liTe*'4W13Í-eRlcfi|enV ~|CBECI 143. T.l. 31-2972 . 31-0881.iRibelro, 418 ap. 905,, frente, va
432. ~_ _'
BAIRRO PEIXOTO -"Vendo aps.
térreo, 2 saias, 2 e 3 qts., de
11 às 14 ou 16 às 20 horas, dià-
rlamènte — Te!t. 26-0112 ou
46-2367.
BELO ap. 100 m2. Salto, 2 gran.
das qts., banh,, cox., dep. emp..
áraa ate. 35 milhões </ 18 de
sinal. Saldo 24 meies. Ladeira
Tabajaras, 196 ap. 403. Chaves
tal. 36-3788. CRECI 745.

 .__—— --- .zio, c| garagem, -,
COPACABANA - 2 solas, 3 dor-TOPACABANA — ApS. banh., chaves portaria - Tratar
mitórios, 2 banheirot sociais ei , . 42-8404 d Arnaldo - Rua Arauio
demais dependência», na Av. N.jprontOS de Saleta, Sala, part0 Alegre, 70 t| 215.
S. de Copacabana, 14, Edifício 'x-, 

u_._-.l_ ... Ifií-rV. Pré»! -—- -, r.—
Rio-Mar. NCr$ 60 000,00. Pre_o qtO., bann. e KITCn. rre COpACABANA - Ap. terreo - Ven-'dio 

cl apenas 6 por an-U«.*e, «aiso, •-".. 3 q««J«..*
', . banhoires sociais, copa e cozinha,

dar, C VISta para O mar.'deps. da empregada compiela, é'# i__v  i ....__. cc(vinr.rt mi.

fixo. Entrega em setembro.
Tel.: 52-4903. (Inclusive domin-
go até as 13,00h)

APARTAMENTOS - Vendo bara-
to, dois pequenos, Av. Princesa
tsabel — Copacabana. Tratar Av.

lato, 23, t/ —
Eduardo. Tel. 32-9963. _
APARTAMENTOS - Aceito troca

Vendo de todos os tamanhos
nas Ruas: Barata Ribeiro, Franels-
co 01'aviano, Av. Antlântica, Bo*
Ifvar, N. S. Copacabana, Prado
Júnior, Princesa Isabel, Rainha

BAIRRO PEIXOTO - Vendo exce-
lente ap. de -frente p/ pessoa de
fino gosto, c/ sala-Üving, 2 qts.
c/ arm. embutidos, banh. em i_..JtW-Mt>AINA — WUa-'. 

', México 'Grara  ._.mármore, copa-cozinha, pastilha >, li I mOVelS. KUa mexit-U,."'^-" nfl. . ,fl. - ..' o teto) dep. completas de.dra da praia — Vendoi,,^ o,-., T-l_ l«°?na, 1085, saia 301.ate o Teroj dep. completas cie,
empregada. Acabamenlo de tu- Hlirüí.v 9 íalaç 1 nnar.
perluxo, incluindo tapetes, corti-|aUP,eX' * 

v'aS' 
«? H"3'

nas, lustres parle do piso em tOS, 3 banheiros, etc. —
. st Paulista, c/ sinteco «tc.U,,-_.- O- nnn nn Tr,Ver à Rua Maestro Fco. Braga, n. NL.$ V5 000,00 — Ira-

223/402 - Preso NCrS 30.000,00 tar O. M. SIMON - Tel.de enVrada e o saldo a combinar
— Marcar visitas c/ o proprietá-
rio pelos tels.: 42-5826 ou ....
37-7857.

Elizabeth, Sta. Clara e outras. Inf. COPACABANA — UM

JpKÍkwimcTwxõ~3K7^2riGRANDE NEGÓCIO! -
p| andar, salão 3|4 qts. c| arms,;VendemOS b e I í SSÍmOS
bibliot. cj arm. Jacarandá, 3 ba-; n
nheiros, mármore, copa-cozinha c| apartamentos, apenas 2
arms. fórmlca, garagem etc. NCrSn_r ,nr!-.r rnm t «to mn160 mil a combinar. R. Assis Por 

""""tir, COITI IW IU/,
Brasil, 86 portaria" c| Nei - Tel.'do lado da Sombra, com
36-4507 - CRECI 600. I ,_ „ ,«. «
ÃTENÇÃõTrTApl frent"Tiríi.s7,sfl30' 3 ótimos .quartos

ç arms., sl., banh. compl., dep. c armários embutidos,
NCr$ 12 mil entr. 800 mensal -I ... .
R. Prof. Gastão Bahiana, 151 ap. COpa, COZinha, demais

-«ra "oo!' 36'4507 " ''"'"dependências e GARA-
avenida .ATLÀNTic~Á~~^Ven~i.;GEM. Início de constru-
op. luxo 2 salas, 3 qutrlos, va

50% de entrada, saldo
a combinar. Área de"
700 m2, andar alto, sô-
bre pilotis, luxuoso esti-
lo clássico e arrojadas

i n h a s arquitetônicas,
const. recente, um por
andar, peças amplas, 3
vagas na garagem, 3
magníficos salões. 5
dormitórios c| armários,
4 banheiros sociais de
alto luxo em mármore
de carrara, amplas copa
e coz. independentes, es-
paçosa lavanderia, . 3
deps. de empregados.
Próprio p! Embaixada
ou família de fino gôs-
to. Deslumbrante vista

d_r:.fr.nte:.;c"on) 1 quarto ^ 
"_9Í"rnilhões"Sinal 

de N ° mat"- lnformaiíÕf
quarto, banheiro empregada, área ÇO «.- miinoes. iinai ae, . 

42.0104 _ Atendo
com tanaue. Av. Copacabana n." -|-| 

mj|hÕeS e O Saldo fl-l •-- - *

...a _ quanos J^^&^-í ^ 
d° ' ' ' ' 

P"- 7% A 
"S 

P»"n.trí.õS.~S?n.li"NCÍJTsrs;», 
19 500,00 C| pagto., emj». Tra.ar.no.local. Ru, Tonei,

COPACABANA
sala, 2 quartos. Em término ,de

itrução. Sinal: NCrS 9375,59, ) 7 uvu,vv *-| |__a.w. -,,,,_.
Entrega em setembro. Infor-1 on „._„ Vor atp IS _Jrcs'_'-J!Eüi_í

mações: IMOBILIÁRIA NOVA|"^U meses. »eV ' ° ' ICOPACABANA
YORK S.A. - 31-0060. (Inclusive pa Av. N. S. Copacaba- renos, sendo

113,00h). CRECI-3^ 1177 VpnHas Pan-„-fu,r? ds
COPACABANA - Qua-

[iiiiuvci-.
119, gr. 801 — Tels. ;27-3-t43.

Vendo 2 ter-
um com 2 frentes

52-5256 e 22-3032 -.COPACABANA - Ven-
CRECI 704. L)o sa|a e quarto separa

Vende-se ap. dos, com garagem. Pre-COPACABANA

42-2184 - CRECI 270. ...--  . .
-___-_-__. ___ 'cem tanque. Av. Copacabana
COPACABANA - Rua Santa 384. ap. ] 201 - Ver com Fran
Ciara - Apartamento de saia, 3 cisC0( pc..eiro do 380. .nanCiedo. Aceito troca.
qu.irtos, garagem. Frente. 2 por* i i .
andar, areai I20,oom2. ocupadoJf-nPArARAMA — Vpn- Ver e tratar no local in-
Pagamento em 37 meses sem |_. 

"-WrAV,ttD«nn v_ii

ros. Tratar. Tei.; 52-4903. de-se no melhor ponto 
clUoive no|e, ate as. .10

COPACABANA - 3"amplos quar- ^ rnnnr-hnn-, an fWho.aS. Av. Prado Júnior,
715. (CRECI

Copacabana-3 amplos qua,-d Copacabana ao. de'1tos, living, sala de |antar, 2 ba-." >"-'r Ofil annheiros sociais, tcilette,. copa e cobertura C Sala, 2 qtS., 
ía ' • aH"

cozinha, dependÊncias de em-1 i \ ';i~.-'**~ U^*-U 394). •
pregada (2 quartes). Apenas lSendo 1 externo, banh.]^7**'* ._
apartamento per andor. Gari*-'s0(-;al comDletO, kit eS-,COPACABANA - Vendo-so ap. sa-"•»¦ 320,00m2. Ritmo acolerí-;'3" . r, '  lla dupla, 3 qts., cozinha, banh. egern
do.

u_i/Juu,iií , niuiiu avviui-i-i 13
Ccnstrut.ra Orion - Av.'paçosa, banh. emprega-|do., „r,r . , i--j- [demais dep. Não faila água -

N. S. Copacabana, 895. Inter- . í-nl-illiár-. o rlprnra- NCrS 45000,00. Metade à visto,
mações na imobiliária nova oa, moblliaao e aecora ,«•-..* 4 .=m'blnar_ Udcira Tab„
YORr" S.A. - Av Rio Branco,'^ Ver na Travessa An- jaros 201304. Quasa esquina Si-
131 - 4° _ Tel.: 31-0060 -," ,-.. _ _, _ _,*•,, r.m.cs Chavs ci o por-
___ 3- Igrense, 14 -,C-01. Cor- ^*0r.aT=™pct;í v-ú\s!°J_

. , , COPACABANA - Vendo, cm 1.» refor na portaria das 10 COPACABANA - Vendo ap. 2', 
çao. Ultimas Unidades. — °c*; aP- ^ sala a qt. separados. . 19 , , 1 . 1 Q salas, qt. sep., banh., coz., de
c* I -i mon *l _nn I* lnvcrno, banh. scc. c| chu !aS 1^1 e UdS IO «o .) o _.___'_ _, ,.

hoje e diariamente'das
8,30 às 19 horas.
CO'"ÃCÀBÀN~A - Ap. vazio, cj
tel., decorado, geladeira, telev.,
etc, vende-se de quarto e sala
separados, ccíinha mesmo etc,
de frente, cl cortinas, Super-luxo,
p| pessoa de alto gosto. Ver
tombem à noite, na R. ¦ Barão
Ipanema, 143, ap. 505, c| entra-
da pela Rua Pcmpeu Loureiro —
Tols. 37-6578 (hoie) e 31-2851
(dias úieis). Imob. Luís BbDo —
CRECI 466.  .

ratida de mármore, pesas ampL.
e inteiramente de frente," ba- Sinal 1 880 mil e 300
nheiro piso de mármore, cozinha * »/_..„ _, Dl IA
e dep. de empreg. - Marcar por mes. Veja na KUA
visitas tal. 36-6439.

. , • , . _--..,. _ frente, alugado sl contrato. Acei-
veiro. em bex e| box p| gelad ^s Jratar na CEMIL à to fin. Cx. Econômica, c pequa-e mais um quarto reversível, área''"*" .„,... -o _r no sinal. Tratar SÉRGIO CASTRO
c| tanque. Apto cl acab. de l.3, Av. 13 de MaiO, 23, gr. Ru, da Asjembléia 40, 12.9 and
amplo, caro e aretado. Ccupa-j.gjc -r is. 42-3721 e- Tel. 31-0898 a 31-3629 -

. . zio, 0 » nn L-í.. |_ 'tao imediata c apenat 20% del'0^0 — tcií.. iíu/-i .ropri _cl sl.. 2 qts. e demais dep.-Ver ClaS 9 âS ll horas. In-j_ntrada e parte facilitada cm 15.52-3670 — CRECf 638.na Rua Felipe de Oliveira, 7 c| rnrnnrarJor MIGU E L'me5"5 ' o-saldo a longo prazo.1 
"

porteiro Jucolino. Damos o ap.;„ r,' ' .. iPrédio

APARTAMENTO da frente e vazio,
BARATA RIBEIRO, 52,

ATENÇÃO - V.ndo na Praia d.
Botafogo, api. da hall, tala, quar-
to, banheiro, cozinha. Sinal da
200 mil cruis., na promessa, 200
mil, nratlacÕM da 100 mil a sal-
do financiado. Tratar tal. 46-7603
ou 26-0281 — Anita Gelbart. -
Preço 9 600 — Raro • único ne-
.ócio. - CRECI 763.
APARTAMENTOS 

' 
FINANCIADOS!

— 15 anot. T. P. Botafogo —
Rua São Cl.m.nt. —' tala, quar-
le. Enlraga em 13 m-sel im-
prorrogáveis — Pagamento! tó
•pós antraga dat chavas. Atai-
t.m-sa inscrições — Av. Rio Bran-
co n.° 101 - 901.

„.,,-. .«,,.,.. u «-.__.-.,___ . ., icreaio sobre .pilotis cl maravi. COPACABANA - Rua R,=t)o"0,Quarto a saia codlugadcs, banhei-
pintado e c| sinteco. CARLA IMO-:BENJÕ, AV. PreS. Var- lhoso jardim tropical. Ver e tra-IDantas, 91 ap. 701, vendo ap. . . f ^ Ver na Rua
VEIS - Rua S. José, 50-703. Tal. __,. AAÍ __,„,„„ 1OOA '"' J'1"; '* J" °"" " '""" '"""" '' '"""•'•"'- tí,,n- emnrea.-'_J *=. .' . ... ._ «n»

|gas, 446, grupo 1206,
apartamento comercial (pa-ltels. 23-0216 e 23-1330.
ra pessoa de visão), vende-se no!.  . _. 
Edifício Central Copacabana, em!COPACABANA - Compro è|v.

tar

BOTAFOGO - Vende-se o ap. 210
da Rua Assunção, HO. Dois qt3.,
sala, coz., banh., qto., banh. de
empr. e irea de serviço. 45 mi-
lhões com 20 a vista e rest. fi-
nanclado. Ver no local com pro*
prietária. Tratar com Dr. Simões,
Rua Alcindo Guanabara, 17, 6.°,
sala 610. Tel. 42-7290.
BOTAFOGO - Vende-se prédio
centro de terreno — Rua Viúva
Lacerda, 5], 2 pav. c/ 3 salas,
5 quartos, dependências t gara*
gem. 160 milhões 45-2784 -
Araújo.

r diariamente das 8,30 às 12,30,frente, 1. inverno, dep. empreg. . )J5 m
dai 16 às 18,30 na Av. Prin- comp. atapetado d pito azu.oio, 9 . p ,6

«sa Isabel, 300, leia C, com Sr. ale o teo, banheiro,«c cozinha, 1^»™. ^ 
finaneiad.s

Gilberto.- CRECI 456.  . área cl t«nque^envldra a da. PRE-, 
^ JS^J J' |nfcfm' 5e. 22-6526

-=mpro «|v. roPArABANA _ I irio S?„r iT aí?, Ve^no loca' 
° ' 

\* 52-4343. Murilo de Sousa -
construçio na Av. Copacabana, n.'ati 50 000, ap. vazio, frente, 3 L-Ut^At.ABANA — IIOO nanç 2 anes. Ver no loca.. . CRECI 81,
680. Tel. 36-2063. qti. Financt. |á concedido Cx. __ ÔtimOS apS. de Sa a COPACABANA — U tl- —. .- ..-,-.„—"DE 

CLASSE , P"V. Bco. Brasil. Tel. 38-5619. Y:"", H __. - 
"-^r"'-"1-"""** IcOPACABANA - Posto 5 1/2 -

ut tLA.l. -| e 
q|0_ separacJ0Sf COZI- mas Unidades — AdqUl-^endo ou treco per menor 1 ap.

nha, banheiro, área cj rá sua residência na Rua lH*°'«l ¦*'& '*"¦ 152^.

tanque, depend. de em-|Santa Clara n. 335 -"COPACABANA - R. Fi-

pregada e garagem. -Não perca esta oportuni- gueiredo Magalhães, de
Obra em revestimento^dade de comprar seu|frente. Entrega imedia-

APARTAMENTO
PSsto 3o 3 — 140 m2; salão duplo, "XpZD a í" A Q À M'Ã ~ Dmplos quartos, dependências L-UrAV-ADAlNA — K.
garagem. 5 armários embutidos, çoi 17A IIAAA M' '1 
Tudo pintado a óleo, 9.» «ndar, 0<->UZ.A LIÍVIA IN. O I
frente. 75 milhões. Diretamente AP. 301 — VENDO —
com proprietário. Tel. 57-4489. |,, ,_-. ,,,,. nr\D—o_rJi7ii_!Magnífico ap. (UM. PORAPARTAMENTO
reparado «marcial ou ...id.n. ANDAR) todo tapetado/pgra entrega em 12 me-apartamento de sala, 1 ta. - Sala e quarto s*'<j^J™™*ti^<«£,
fcTwÍM^-^.rt.V.-cpm móveis de luxo,|seS/ a preço fixo e ir-'e 2 quartos, todas as pe-iparados, dep. completas in.dim^-. 2mt2. 42-715.

GENERAL GLICÉRIO - longa do
perigo, vazio, sl., 3 qts., dep.
compl., gar., edif. categoria, 60
milhi., comb. Inf. 47-9730 — Ba-
tuira _ CRECI 190.
LARANJEIRAS - Vende-se i R~í
Álvaro Chaves, 28, ap. 210, sl.,
qt. sep. demais dep. Vazio. Tra-
tar Av. Rio.Branco, 138-15.*» —
Tel. 32-85B5.

APARTAMENTO AlTO IUXO -
Satia c| 70 mi, 4 _ta., e| armi.
3 banht., copa-coz., 2 qts. emp,
garagem. Prédio om «antro ata
terreno «| 3 430 n>2. Obra da
COIE. Entrega julho 63. Ver dià*
ilamante R. O. Mariana, 33. Tra*
•ar CIM3RA - Toh. 224J365,
22.9615 • 32-776*. CRECI «19.
210.

LARANJEIRAS - Vendo ap. sala,
2 quarlos, dep. novo. vazio. Ver
Rua Gago Ccutinho, 35 ap. 404.
Inf. Av. 13 d. Maio, 47 s| 410 -
Tels. 22-6764 ou 57-2819 - Cra-
ci 1 026.

LARANJEIRAS - Vende-se ap. de
frente — Rua das Laranjeiras, 343202 — Sala, 2 qtos.. cozinha,
banheiro • dep. empreg. Ver aos
sábados e domingos p| manhã —
Tratar Locadora NactonaFUlda, —
Av. Rua R. Branco, 106 s| 1111

Tel, 42-3437 - 22-8275.

BOTAFOGO - Quer vender? Quer
comprar? Consulte a Adm. Vlctor
Gotelip Ltda. — Nós avaliamos a
vendemos seu imóvel mesmo a!u-
gado.Jnf.Ji>l^_43j8463.
BOTAFOGO - V. ep. 801, Rua
Humaitá, 229, hall, |. inv., sa-
lão, 2 qts. etc. Cr$ 26 milhões
financ. Aceito Caixa, c| sinal. -
Chaves ap. 308, - DR. DIRCEU
ABREU, Av. R. Branco, 120, l|
loja, 22-3654 e 42-1330.
BOTAFOGO - Trans"firõ ap. 608,
Rua Voluntários Pátria, 229, sala,
qto. (sep.) etc. CrS 8 500 mil fi-
nane. - DR. DIRCEU ABREU, Av.
R. Branco, 120, llloja, 22-3654 «
42-1330.

BOTAFOGO - Vendo ap. 1 025,
Praia da Botafogo, 360, sala, 2
qts., dem. clep. 20 milhões. 50%
à vista • restante a combinar.
Tratar c| proprietário, Pres. Var-
gas. 290, sala 712. Ver lomen.
te hoje 10 às 14 hs. por genti-
leza do inquilino. CRECI 1 006.

COPACABANA - Vende-se ap.
S03 da Av. Atlântico, 604, com
206 m2., de frente, três quar-
tos, cem armários, Ires salões,
cem garsç.em, desocupado. Cem-
binar visita Dr. Bernardes. . Rua
Assembléia, 72, 5,° andar.
COPACABANA — Vende-se prédio
dois pavimentos, desocupado, c/
terreno 9,49 ms. x 15,00 ms„
na Rua Sá Ferreira, 193. Tratar Dr.
Bernardes. Rua Assembléia n.°
72, 5.° pavimento.
COPACABANA - Compro ap. do
snla, 1 cu 2 «qüartrs, corretor
Milton Macálhães. CRECI 80 -
Tel. 22-6128. Das 13 às 18 hs.
COPACABANA - Vdo. ap. fie.,
qto., sia. sep,, |. de inv., tel.
46-9238.  •

COPACABANA - Vendo ap. do
quarto e sala, área c| tanque ' —
Rua Belfort Roxo n. 231, ap.
402_-_Tratar_teL 38-4948.
COPACABANA - Posto" 5, lado
praia, 300 m2, 1 p/ and. 5 qls.,
2 sls., gar. 150 000 comb. INê-
DITA - 22-5722, 42-7151,, ....
47-1061 - CRECI 159.

474183 - D. Helena.

jricas cortinas, 2 salas, 3[reajustável. Ver no lo-'ças amplas, quarto de de empregada. Base 25
'- "Içjtej 2 banhs. sociais em ca| na Rua Belfort RoxoJempregada, ' l-:lu~~* '"( ""*"' "'

Jcôr, arm. emb. em to-

CRECI 159.

S_S^r_ite^^ 2 banhs. sociais em!^r^'^a-Bê|fort'Roxõjempregada? b__"~cozf.! milhões. Informações nal ^cabana

AVENIDA COPACABANA, 1213,'jnt. -_ ntc rnna.roT
ap. 602 - Venda-.a à vista, con-°OS 0S QU" COpa-COZ.,
iugado, espaçoso, luxuosamente dep. emp. COmp. — Po-
mobiliado, em edifício de cate-' __„' _._,_ .,__„J:_J„ -| --

tratar diretamentedera Ser Vendido S| OSmel
goria. Ver
cem
acima,
18 horas.

161. NATAN BERMAN'nha, grande área de ser-VEPLAN IMOBILIÁRIA -
- R. 7 Setembro, 66 -viço, tanque e GARA-Jels. 52-_2830_e 22-6102
3.°, tels. 32-6172 e
52-2281 - CRECI 8.

BOTAFOGO - Jardim Bottnico -
Lagoa, compro casa para embai-
xada. com terreno. Tratar tal.
25-1264 a 45-2509 - Freire -
Creci 125.
BOTAFOGO - Rua Hwnaiti, 4t
— Vendom-te • apartamento n.°
103, composto do salão, 3 dor*
mitórios, banheiro social, coil-
nha, quarto, WC empregada e
irea de serviço com tanquo —
60% financiados com 4 anos —
Ver com porteiro, tratar com
João Fortes Engenharia S/A. —
Rua México, 21 - 2.* and. -
32-3929 a 22-2213.

Oh_!.PlÍ~iÍlOnh."d.^die0~»_!mÓVeÍS. VÍSÍ,aS h°ie daS ICOPACABANA - V""~"d£"""""IÍ0, hoie e amanh! dat 10 às j. . -,,._,, .._,«,., Sm_ ri

GEM. Apenas 3 por an- - J* 107 _ CRECI 66 ~

dar. Sinal de Cr$ ....|Dias úteis.
 !l 100000 e prestações'COPACABANA - Vendo ótimo

í 11 àe T? _> Haç 16 às 19 d» Av* Princesa Isabel, 300, c| __„„ • j- r,t non nnfl:ap. 4 quartos, 2 talas, 2 ba-
... | ' ! aS 

|j». 
e aaS.10 a? ,V;.pena. NCrS 6600.00 de entrada, mensais de Cr$ 280 OOP n^*a|rot. ?<„, .mp..g. R„. Seus.

APARTAMENTO VAZIO - Av. N. horaS/ dias UteiS marcar jdando posse imediata, é 1.» lo-_ Construcão-lncorpora- lima, quadra 'da Praia - Cr?
S. Copacabana, 115 com 45 "12... _ . .. ,.70 caçío, o rest. assim descrimina- _. . , ¦» ..... . r... no milhõei. Telefone: 52-3190.c;..i a ~,n),R.. ..«,.r,i« n_t. visitas — lei. ii-Qz/v — _,_* .',-. .„„„-„ — ,..._. «•». ção da Imobiliária Ve-icRici 7ób.

nancio S.Â. — Rua Teó-|cópacabana 
~^~víndo ap. Rüã

filo Otôni, 58, s| 1001|2 Si^^fe 
';%_?'?.

— Tel. 43-9205 — Infor- frenle quadra da praia, 25 mi
i ¦ i j n _. Ihõat c/ 15 tlnal. Tel. 52-3190 -

maçoes no local das 9 as CRECI '7Ui

22 horas ou em nossos cogPR0.' .pVcõíi".ban.Vií.
eSCritÓriOS. CRECI 450. nema. Pago à vista. Quero pr._o

para negócio -r Joaquim — Tel.

sin.TT"mi'ih«'e;."'r«ta'ntè"' i»fii!visitas — Tel. 22-4279
CAIXA |é financiado!. Tratar eom'<--_-: zM
Sr. Wilson tal. 42-3250. * _ 

v-recl °°'í*

ATENÇÃO - leme - Vendo ap.
203 — Rua Anchleta, 16, de fren-
te; talão, 2 qts., dep. empr. —
Ver no local - Tal. 22-4163 -
Mário.

do: NCrS 4 000,00 am iunho 67;
NCrS 4 000,00 em outubro 67;
NCrS 4 000,00 em fev. 68 e NCrS
4 000,00 am Iunho 68 e financio
o saldo em 30 meses, com presta,
equiv. ao aluguel. Apto. c| jar-dim inverno, sala ampla, ótimo
qt., pecas separadas, banh. soe.

APARTAMENTOS - Sala, l~~~~.a~r~ r-,_.rAnAk,« »„ |'l. *zv-, «J côr', _"oz" 
c| W'10

lil, banhai», «oiinha, área, COPACABANA — Ap. 'pi gelad., área c| tanque, WÇ dp
quarto a w. c. emp., da frente, fr__,nt« orando, sala f,mPre9* ' ™I»,-.M™ dt. reversível,
a.m.rio emb. Pr.50 NCrS ....iTrente' granae S O I a,.yer e tratar, diJriarnente com Sr.
------- .-. _ .. _._  —] jl ___.-_...-_ r -,,!,» r,- \-.m "r~" ria* R Tn ^i

CASA — Vendo na Ãv. Cooaca-
bant com duas salas, três quar-
tos, banheiro em côr, cozinha,
quarto o WC para empreg. —
42-0789- CRECI J-240.

Rua General Ribeiro da 47-6460.
32ÒÕ0;O0" .-•«.mbVn.r. Acaitt-taquartO, COZ. c| tanque, C«ttro, na lói. 'X" das 8,30 às CASA Rua Ojner.IR.be.ro da

-íi"-/v,,.,*ü„.s""- -'¦[¦{ 4,M/ serviço Aceito IPEG -cí1*» " |s •^*1 *"*" • Bar' chrs n
602, ./ (Claudino portari.). Tra-serviço. «ceiIO ITL-7. Çl_4r_6* . -156 _| porteiro. Tratar 2a.-feira c
tar 7 Sat.mbro, «6/406. Tol. Detalhes 52-3670 e .. 

¦--..--¦* 
52-0532/22-33*2. Org. Rota F.I- ,„,. _~ncn *..-lar. creci 304. ;42-3721 — CRECI 638

COPACABANA - Vendo à Rua
ncj Pcmpeu Lcureiro, 9 o ap. 403

COPA - Wdo-o Sj* «pNSyiiJF^ii&pd 5K(14SSÍW co^ha3, taní. %&&."¦ V2aZ'q°uanr, 'gr^nVtíínnr 
COPACABANA"----Ap7 160 m2,:dep~. emp,'. e 

'garagem. 
Sinal -

Ap. 2 qts., sl.,
coz., banh., área, 1 qt. e WC
empresada, g.r., 8 mil de lin.l
36x500, a part. facilltad.. Rua
Barata Ribeiro, 264, ap. 202 (alu-
qado ti contrato). Ver o 102.
batalhas 25-4512. CRECI .167.

COPACABANA - Apart. vazio
vendo na Rua General Barbos",
lima 35 com Paulista, entrada de
5_milh.es ou_el___30-51___
COPACABANA - Vendo lindo
apartamento, com 3 quartos, II-
ving-rcom, 2 salas, galeria, 2
banheiros sociais, ampla cozinha,
copa e dependências do criados,
etc. Thecphilo da Silva Graça —
Creci 101 — Av. Copacabana,
1 085 sala 301 - Tel. 27-3443.

eOTAFOGO - Compro ap. de 4
qls., 2 salas, dep. e garagem. VJ.
Weinschenck - 27-8473 - CRECI
n.o 133.

__-...,-,..., .,.. ....... K_..-„ ..- . ._ ._ _ _.  _ ¦-'«,* 
l," ^m"'),",*.' •"".. 

~"nm""~nnu« 
3 ats., 2 sls., amplas dependen- NCrS 35.000 e o saldo tacinia-

no gosto, rua residencial, porto ACEITO CAIXAS - Qt. sl„ seps.,; COPACABANA - Luxuosa e peq. °»"h. ««• b°* *'" "!"rt.;"q _ ciai. Ver N. S. Copacabana, 324,'do em 2 .anes. Ver no local e
Cine Veneza, terraço de 140 m2, banh., kit à R. Paula Freitas, 19,'residência de 2 salas, 3 qts. atep.. jW*',"5J>_,___,han_T B27 ao 903 ap. 20. Basei NCrS 65 000,00 c| tratar Mário Paiva - Creci 145
salão, 2 amplos quartos, arm. ap. 614 - Pço 15 milhs . niais c| arms. embts. . deps '5'™oi^daç0_oPe|íín°°;?) "^ 

.fr^lsfo em 2 anos. - Tel. 22-0262.;- Av. Rio Branco, 151, s/ loja

_t»2&& r,Ce?or'. 
'S 

li SBMBeSá ^•eÍ8,R7. .^,5%.Pa,a8*-h.!,nnTRu.VerrranhcT. COPAÇ^BANa'- Vendo ap 3 COPACABANA - 
^ã^^ ^ 

3,-2972 
^.31-08 

.

five domingo tal. 25-3691 - Ca- 25-2378 - Creci 813 - Telefone, a Vend,. de Imóvei. Ltda. Tel.. - R. Guimarães Natal, 19, ap. la pronto T.l. 23-3258 apo. l^rados vestibulo, Leopo.ao _»'•
leri - CRECI 254. /52-1892. |52-7316 a 32-1810 - CRECI 21. 502. hl. - Paulo. ./oo/i.

COPACABANA - Vendo NCrS
130 000,00, no Posto 6, a 20 me-
tros da Av. Atlântica, apartamen-
to cem 3 quartes com armários
embutidos, 3 salões, escritório,
copa-cozinha e 2 quartes de cria-
dos. garagem etc. Facilito paga-
meríto. Thecphilo da Silva Graça
— Creci 101 — Av. Copacabana,
1 085 sala 301 - Tel. 27-3443.

COPACABANA - Vende-se o ap.
205 da Av. N. S. de Copacabana,
75, de fundes, com AO m2. *~
Tratar pelo Tel. 420297.
COPACABANA"" R. Felipe de

906. Vende-te,
,• ocupado cl sala e quarto espaço-

laos mobiliado, NCrS 25 000,00 a
combinar. Tralar Dr. Rodrigues —

|Tel. 32-6454.

Oliveira, 4 ap.
ila i

'***TO''Hl*,-'S't'8"SI-5'_»:'S^ ¦ l/TT. .*-_: iV>*;"^.í,l*t*,"'



9 IMÓVEIS - COMPRA E VENDA 1.» Caá., CLASSIFICADOS, Jornal do Brasil, domingo, 79, t J."-feira, 50-3-67 — 3

E CR9R0 «H
IPANEMA — Vende-Se , lEBLON - 3, quartos, sala, de- FINAL CONSTRUÇÃO, 2 qts., sl.,,tAGOA - Vendo'e| linda vista

... 'jmais dependências. Rua •
,1a I Minta vvf.mu .11.111., i\un

no melhor ponto da Av.ito de Paiva, ocupado.
fto7, 8 milh'. sinal, 3 qts. - 43-7522 - 43.-0513

ANA MORANDINHCrcci 9,57. _.
Çrocl LOTE-RESIDENCIAL - Vendo-so,

Ataul-'dep. compl
NCrS'resl. Cx.

Vípím Çmitn nm mrp- !58 00(!'.00 fiMnr\i>_<» em 30 ma. IMÓVEIS - tel. 42-3287vieira aouro, um exce-1wt_ ..M.,rc,r visitas. 52-4903.1462
lente apartamento de 2 ^_fc 

'domingo até i>'GM[f_ _ Rua Major¦_$£______ ^-
salões, 4 quartos, 3 ba'- rcSüSM \irsr--a-~-]&',,- v,sndo ap- ?,s,lla3' 3 '"'íi'

, . ' 
, ' , . ,• iLtOLUN — VaZIO. Ven- banh., dep. completas, com dl-

nheirOS, 1 íoalete, de-i i_ | jreito a :o% terreno de 12,30m. _

Vende-se um andar, inteiramente desocupado, para entrega ime-mais dependências £^^8^» */ vagas de garagem. ra-|c^t,,^a „ . ,u„. „  incorporação civia - estru-«pa-coz., 2 qts., empregada, 2

no novo e elegante bairro prá-
ximo ao Jardim Botânico —' Rua
Pori, Lcte 26, Quadra H (372 m2)
— Diretamente cnm o proprietá-
rio - Tel. 47-4125.

,e demais dependências.22'078'
iii. .'-a"- ~- y" -'iPr.tr-.rl_, Q rt_U INCORPORAÇÃO CIVIA - ESTRU-'copa-coz

diata, com 371 m2, com instalações sanitárias e elevador em prédio de vimento aito com beiís-ig™8 e;c^tí5s e?^sima 
vista. Obra- bastan-!"'^" 

excepcionais. ca 
^.u, 

j._Cr.r:cs n" s, .!q. d, i.ua lagoa - 7e^'e^rí^7d"ifi^
itacionamento privativo^; EolanlisJ» '<•„ m _-'_ Patquo alto luxo, a. mais linda coboriu-construção moderna no centro da Cidade.

Ver e tratar com os proprietários das 8 às 17 horas, à Rira Joaquim
Silva n.° 98, sobreloja (procurar Sr. Evandro).

COMPR

PRÉDIO PARA INDÚSTRIA LEVE
Vende-se prédio de ótima construção, com 2 pavimentos e 3 915 m2 de

área construída em terreno de 3 700 m2, com força ligada, mesa telefôni
ca, em rua asfaltada, transportes à porta. Possui elevador, caixa forte sub-
terrânea, cisterna com capacidade para 50 000 litros, poço artesiano e locais
próprios para cozinha, refeitório e estacionamento.

Ver e tratar no local, de segunda a sexta-feira, com os proprietários, à
Rua Maxwell n.° 460. (Falar com Sr. Fleming, de 8 às 1V e de 14 às 16 hs.)

te adiantada Constru-,^ edif. .
çao de Cavalcanti Jun- y
queira S.A. — Vendas
de João Silva (Creci 742)
- Av. 13 de Maio, 23,
1.0.° -Tel. 42-8177.
IPANEMA — Prudente dc Mo-
raes, 985-201. living, 4 quarlos,
2 banhi'

ap. 403
portaria

Ver a
Flores, 580,B,

Rjtago), 
tem 2i!í mi, censfanda de ra do Río

. U3-J2 salas, 3 quartos el arm. emb., ar cend. é
40O in2 constr.

,,,,.¦ . ¦-.- • = todo conforto, vista1 banhoircs, counha, quarto «maravilhosa. Base NCrí ..
r- i„°p' ,ml"«3.-' «jaragem pnvaiiva.;270 000,00 .-.uieito neaociacõas -
Corertor na PM. . parll, d. Cr,57.250r.000 Motivo a"faSentS7. íop!r°ã irlo

das 9Í17 hs.l^lL"-"0^. S^^^JTcÍ ^?'.Ri"- AJíiSH"» KompfCREC,

Tratar na CEAAIL à Av. ?ndf„'-.To!- S2-8166' di" bh30m
| as |g nora

13 de Maio, 23, gr.i jóquei"
1825. Tels. 42-3721

^0^^X^:52-3670. CRECI 638.nha, quarlo
da, área de serviço. 2óOm2. En-
trega em 14 meses. IMOBILIÁRIA
NOVA YORK S.A. Tel. 31-0060.
CRECI 3. (Inclusive domingo
até às 13,C0h).

COPACABANA - Vende-se Av.
Copacabana, 380, ap. saleta, sl.,
qto., banh., coz., entrega-se va*
zio. Preço 26 mil. Tratar c] Hélio
1 Rua do Rosário, 129, l.o andar.
Tel._ 52-8281.
COMPRO para meu uso por NCr$
100 00 a vista ap. de 2S0m2 do
Posto 5 to Castelinho — Telefone
47-8971.
COPACABANA — Rua Toneleros
n. 200, ap. 601 — Vendo pron-
to. Alto padrão 2S0m2, 1 por
endar. Aacabamento para fino
gasto. Armários prontas, closed
e todo atapetado! Preço oca-
sião. Motivo viagem, salas em
mármore . português (líhóis),
banheiros, sendo 1 todo cm már-
more. — Marcar pelo telefone
36-1520.

LEME — Vendo ap. no 5.° an-
dar, na Rua Gustavo Sampaio n.
650, com 2 quartos, 2 salas, com
armários embutidos, banheiro e
cozinhe com azulejo até o te*
to, forrado com papel de parj-
de e todo atapetado/ banheiro
de criada e área com tanque.
Tratar com Sr. Barone no hora-
rio comercial,; ne Av. Mem de
Sá n. 239.

COPACABANA - Vendo meu
apartamento. Rua Toneleros esq.
Sta. Clara, 3 quartes, sala, ga-
ragem etc, em edf. de ótima
construção (2 apts. p| andnr), por
60 000 noves - Tel. 36-7140.

LEME — Vendo amplo ap., sala,
3 qts., c] arm. emb., depend. —
R. Gustavo Sampaio, 662|404 -
Chaves zelador. Inf. tel, 46-7146
e 27-9706.
LEME — Vendemos 2 aps. -de

2 quarto e sala. Final. NCrS 6 500
cada. Ocasião. Tratar na
Ihante, Rua Hilário de Gouveia
n. 66, gr. 516. Tels. 57-5187 e
57-2086. Creci 243.

ARPOADOR - Vendo,-Rua Gomes
Carneiro, junto à praia, ap. com
3 quartos, sala e dependências
Todas as pcças.^com armários em-
butidos. Informações pelo telefo-
ne 27-0952.

SEM INTERMEDIÁRIO - Compro
ap. 3 qts., sl. gde., cj ou sem
gar., entend. tá cl prop. — Tel.
42-3267 - D. ANA - CRECI 482.
VENDE-SE Rua Bulhões de Car"
valho n.° 547, ap. 802, com 2
quartos, 2 salas, cozinha, banhei*
ro e dependências de emprega*
da. Preço NCrS 50,00, metade a'3
prazo. Ver com o porteiro e tra-|
tar com Sr. Abei 32-8910, |consrr., entrega set. —
vendo' aP. ide Av: n. s. dejprud. Morais, 534 - Ver
Copacabana, 1032, quarto, ba* ¦ ¦ ... —
nheiro, kitchnete. Preço 10500 àjlocal diariamente — Tra-
vl»ta._Alugado 150000. Telefone] jar 37.4141

APROVEITE - Ap. de sl.;
qts., 2 banhs., em

COPACABANA - Ap. fte., 126
m2, 2 var., sala, 3 qts., copa-coz.,
erm. emb., banh. tcc., dep.
comp. emp., pintura nova NCr$
70 000, a comb. eu NCr$ 60 000
A vista — Marcar visitas pelo tel.
37-7187, c/ proprietário.

OPORTUNIDADE - Vendo, Allan.
tica, £96, ap. 1002, frente Gus-
tavo Sampaio, c| 3 qts., sl,,
banh., todo em sinteco, dept.
empr., área ccm tnnque — Preç»
42 milhões à vista — Chaves
ccm porteiro — Tratar tel,
57-2698.

CONJUGADO de frente 10° and.
Av. Copac. Posto 3, vaiio, 15
milhões. Banh. grande, coz., jar
dim Inv.rno - 374523 - CRECI
n.e 68.
COPACABANA - Vendo ítimo
ap, de frente dt sala, 2 quer
tos, dep. Preço: 43 milhões fi-
nanciado em 18 meses. Ver Rua
Raimundo Correia, 20, ap. ?04,
Sr. Lourival ou Gomes. Telefo-
nes 36-4019 e 36-2680. .
COPACABANA —' Ap. todo fren
te, 100m2, sala, salão, 2 qts..
dep. cemp. Entrega vazio imedia'
ta. Ver qualquer hora. Av. Co-
pacabana 748 ap. 401 — Facilifc
parte. Tratar 32-9930.
COPACABANA - Ap. vazio,
quarto • sala separados etc. —
Vende-se p| 16 milhões, na Av.
Copac. .n.° 1 032, ap. 910 -
Tels. 31-2851 e 31-1621 - Imob.
luis Babo. CRECI 466.
DOMINGOS. FERREIRA, 125, ap
912 — Vendo urgente pela me-
lhor oferta, quarto e sala con-
iugado — Visitas de 15 às 18h,
57-9411 e_57-6206_-_ Ferrari.
EDIFÍCIO GARAGEM - Vendo
em Copacabana. Final construção.
1 vaga. 7 milhões.-Sr. Décio —
«42-5863 - Creci 956.

riOUEIREDO MAGALHÃES - Ven-
do ótimos ape. pequenos, tonj.,
la. loc. Tratar n. 219, portolro.
T»l. Alda, 56.1085.
FRENTE 3 qts., c| arms., sl. gde.,
coz. ampla, banh, gde. dep. emp.
2 p| and., c] ou >[ gar. 80. milh.
Quadra praia — ANA MORAN.
DINI IMÓVEIS - Tel. 42-3287.-
Creci 482.
JUUO DÉ CASTILHOS - Um p|
andar, sala, 3 qts., dep, comol.
Ver só 3.' feira 8-11 hs. 50
milh. super facilit. Ocupado. Inf.
47-9730. Batuira 190.

POSTO 4 — Pronto -
Salão, 4 quartos (2 com
armários), 2 banheiros
sociais, cozinha, grande

rea de serviço e de-
pend. de empregada. S|
pilotis, fachada em pas-
tilhas. Preço NCr$
95 000,00 com pagto.
em 24 meses. Inf.e vi-

VENDE-SE ap.. Posto 5, sala «
quarto separado, pintado, sinteco,
varanda, coz.. banh., fundos óti-;_nr —. , .
mo. Tratar 57-9860. Facilita-«e|V-KtU 66

sitas: NATAN BERAAAN|p"'?;

LEME — Vende-se ap. com 3 qts.,
si., dep., vaga garagem. Preço
CrS 50 000. Ver « tratar Rua Gus-
tavo Sampaio, 112, ap. 203, tel.
37-6419 - Pequena facilidade.
IEME — Vdo.. ap. final de const.
cj saio qt. separados, coz., banh.

R. Gustavo Sampaio,' 738, ap.
305 - Trat. tel. 43-8100. _ _
Lindo apartamento - copa-
cabana. Vende-se um por andar
na Rua Domingos Ferreira, com
2 salas, sala de jantar, jardim de
inverno, 4 quartos, 2 banheiros
sociais,- dormitório para 3 empre-
gadas, vaga na garagem, om cor*
tinas Jaocnezas e persianas, um
ar condicionado, fogão e sIgV>ns
tapetes. Preço NCrS 140001,00 à
combinar. Tratar pejo'tel. 43-1135.
LEME — Bonito e calmo ap. de
fundos, saleta, sala dupla, 3 qls.
c' arm. banh. social, gde. cozi-
nha, área e garagem. Todo atape-
tado e novas cortinas, 3 ap. ar
condicionado etc. CrS 70 000 000,
parte facilitada. Rua General Ri*
beiro-da Costa. Visitas com Vox.
México, 111, sl 1 602. Tel. 22-4073

CRECI 524.
IINDA COBERTURA duplex Ave-
nida Atlântica, 740 m2, ricamone
decorada. CrS 350 000 000, faci-
fitados, sem intermediários, Tel.
47-6466. Almeida.
KAIC — Kcsmos, Copacabana,
cobertura. Kua Pomoeu lourrvra,

ais. 1101 - V.nd.-s. t| talei*,
salio, decorado, 3 qls. c| arm.
banh. em côr, bar, lareira, dop.
•mprog., grando teru$o om co-
râmica t| plantat ornamentais,
garagem, grade» dt ferre nal
janelas dot quartos • om volta
de terraço. Ver ne local. Chavai
cl porteira. Trtter KAIC. Rua de
Carmo, 27-A, i| loia. Ttlt. 52-2995

22-1160. CRECI 213.

l.EME — Vendemos na
Av. Atlântica com fren-
te para Gustavo Sam-
paio, dois por andar, sa-
Ie dupla, 3 quartos, de-
pendências armários em-
butidos, pintura a óleo.
Area 180 m2 útil. Infor-
mações e ' visitas GÁS-
TAO MACIEL, Rua do
Carmo, 27 — grupo 606
- 52-5225 e 52-6698 -
CRECI 10.

PRIVILEGIADO - 20 passo, da
Praia de Copacabana. Grande va*
randa c| vista deslumbrante. Q.
e S. separados. 2 aps. p| andar.
Pitoresco. Amplo. Fresco. Deso-
cupado. Mobiliado ou não. Rua
Barão de Ipanema, 22 ap. 1 202.
Pode ser visitado «Abado e do-
mingo. 
POSTO 6 - RuaTsOêrreira; 152
ap. 204 - Vendo 2 salas, saleta,
2 quartos c| arm., banheiro em
cor c| arm., cozinha c| arm., dep,
completas. Facilito. Corretor na
portaria.
PAULA FREITAS, 89 - Vendo
apt. luxo, hall mármore, salão,
3 quartos, armários, 2 banhs.,
aqc. central, relógio elétrico,
bonh. para banhistas, tel. inter-
no, garagem,' sala de recepção,
dep. de empregada. Ver. NCr$
85 000,00. Tel.: 57-1510.
PÔSTÓ 5>/a — Quadra da praia -
Ap. sólida construção ,3 quartos,
sala, jardim de inverno, banh.,
compl., dep., todo reformado -
Pintura nova ,ocup. imediata.' —
IMOBI LIRIA LONDON LTDA. -
Tels. 36-4767 e 57-2555.

38-5994.
VENDEM-"SE os aps. 807 e 809~
da Rua Barata Ribeiro, 418, alu-
gado sl contrato, c| sla., qto.
conj., banh. e kit. Tratar na APSA
- Tel. 42-1869. CRECI 4 - J/253.
VENDO ap. quarto e sala sep., co*
zinha, area cj tanque dep. em*
pregada e garagem — Rua Barata
Ribeiro 62, fs., ap. 305.
VENDO - R. Barata Ribeiro, 771,
ap. 904 com duas frentes, hall,
living, dois quartos amplos, cozi-
nha, irea, depend. empreg., ar-
mários embutidos, banheiro côr.
NCrS 45 000 - Ver domingo das '.

ENTRE O CASTELINHO E O POS-
TO 6 — Vende-se ap. 3 qts., boa

10 ás 15 horas. Tratar telefone!"'"' ^"ru. S5tí'2 ^-i*. 
Pl

31-0208 jempregada. Kua Canmg n. 26 —

CASA — Vendo em Ipanema coa
fortável residência. Terreno de
10 x 50, c/ 3. salas, varandas, 6
qts., 3 banhs. sociíiii, copa-coz.,
garagem, 2 carros e dep. Infs.
tels. 42-0789. CRECI J-240. __
COM PREFERENCIA em Ipanema
ou Copacabana. Ccvmpra-;e ap. c|
3 quartos, garagem, demais- de-
pendências, em torno 50 milhões,
à vista. Tratar com Sr, Ferreira
pelos tels.: 22-1490 ou 22-0393
de 2a. a óa.-feira.

VENDA seu imóvel
pronto por intermédio
do DEPTO. DE VENDAS|Wêi'nschenck
AVULSAS da VEPLAN 

""'

IMOBILIÁRIA - R. Mé-
xico, 148 — S] 307 -

Visitas h tarde cj _o_porteiro.
ÍPANEMA - Compro"ap."de-2
qts., 1 sala, dep. ê gar., vazio.
Preço NCr$ 40 000,00 - W,

- Tel. 27-8473
CRECI 133.

IPANEMA - Rua Prudente d*
Moraes, 241 — Quadra da praia,
esquina Praça Gan. Osório. Von-
dem-so últimos aps. sendo um
de living, sala, iant. 4 quartos,
3 bnr.lts. soes. • outro d* saia,
3 quartos, 2 banhs. soes. em
construção, alvonario, entrada
desde NCr$ 15 mil. Tratar diária.
mente das 9 as 12 h, no local
ou das 15 ls 18 h, pelo telofo
ne 47-2811, Sr. WAITER.

Ouvidor, 17 (Div. da Vendas 2.°
Í2-8166, dns
(CRECI 131).

- Praça Santos Dumont,
eil2ó, vendem-ie apartamentos sa-c Ia, 2 quartos e dependências ccm-

pletas. Tratsr Imobiliária Irapuan
SIA. (proprietária). Tels. 43-0025
c 43-9407 - Ivan - Aceit,i-so fi-
nanciamento pela Caixa Econô-
mica.

IPANEMA - Aproveite esta exc-
lento oportunidade de adquirir
seu apartamento em IPANEMA, no
Edifício Brasil (INCORPORAÇÃO
CIVIA E CONSTRUÇÃO JA INI.
CIADA, DA CIA. PEDERNEIRAS),
em um dos melhoras locais, a
Rua Barío da Torre, 521, quase
esquina d» Garcia D'Ávila. Edifí*
cí» do 4 pavimentes em terreno
de 1.000 m2. Magníficos aps,
com 186 • 246 m2, constando de;
2 salas, 3 • 4 quartos c| arm,
emb., 2 banheiros, cozinha, 1 • 2
quartos de empregada, área de
servido • garagem privativa. Pre*
ro a partir ds CrS 58.424.000
(NCrS 58.424,00). CIVIA - Trav.
Ouvidcr, 17 (Div. do Vendas 2.°
andar). Tel. 52-8166, das 8h30m
is_18 horas.JCRECI_131)._
IPANEMA — Para entrega vago
ap. de frente, c| 1 sala, 2 qts.,
banh., coz., dep. empreg. Preço;
Cr$ 37.000.00 (NCr$ 37.000,00)
c| Cr$ 20.000.000 (NCr$ 
20.000,00) fac. 20 meses. CIVIA
— Trav. Ouvidor, 17 (Div. de
Vendas 2.0 andar). Tel. 52-8166,
das 8h30m às 18 horas. (CRECIKSJ). _.
IPANEMA - DUPlíX DE CO-
BERTURA — Vende-so urgenta na
Rua Barão da Torre, 582, ap.
401, c/l iving grande, sala do
jantar, 3 qts. c/armários embu-
tidos, 3 banhs. sociais, terraço
ajardinado, piscina, garagem p/
2 carros. Tratar na lmcbiltária
MARVIL LTDA. Av. Rio Branco,
37 - Gr. 407. T.l. 23.5310.

LEBLON - Ap. vazio
Vende-se c| 3 quartos,! _
sala, banheiro social —Jardim botânico - Rua Faro,
j__ 123, c| II - Vendo casa, 15 milh,
dep. empregada e area,de entrada, 2 saias, 3 quartos,
cl tanque. Ver diária--c?2lnha' 

banh-¦'""'n"»'' varanda

J.r,„m_, A* li -I IJARDIM BOTÂNICO - Casa c
mente a Rua Ataulfo de 2 salas, 3 mos., depend. com

garagem, 2 pvtcs., na
Rua Pacheco Leão, em final de
construção. A vista 22 000
ou a combinar — Tel. 46-0475.
Iardim botâníco - vendo- áp,
vazio, Rua Visconde da Graça n,
169-102. 3 qts., sl., deps., ga
ragem, arm. emb., sinteco.- —
39 000 000. Aceito oferta à' visla.

...-. . .Ch. porteiro. Tel. 46-2921.

\mS- 4 
~a„ f'.\ .."ml 

*3*uLJ*'^JARDIM BOTÂNICO"
iantar, 4 qts., c arms., 3 banhs. ,. , „-,t, ¦ „t „ ¦
copa.coi., 2 qls., amp. Av. Epl- J"?' 

cons,r- 
,¥"? pl °,nd".

tácio Pessoa, 1Í84. Const. .c.l..iyisl?' «fl»? Iivin9' _* <**-

Paiva, 50, bloco A-2, das Rp^rap
9/13 hs. Tratar na CE-
MIL à Av. 13 de Maio,
23, gr. 1 825 - Telefo-
nes: 42-3721 e 52-3670
- CRECI 638. (P

Edif. luxo,
linda

..*.. r««=., ,«»,. ..onsi. aeelo.!r's,a/ 'Sp" ,lvlna' 
," 91.' 3

rada. V.r no local. Tratar CIM- í'*,?'* *mpr-, 2 «gas_gar,
BRA. Tols. 22-3365, 22-9615 4lTolal: e5 ™l. cemb. Inf. 47-9730
32-7766 - CRECI 619. J. 210. Ir. Ba,uira ~ Cr"M90.

fcDi r,M n.,„l„„ ,„~ JARDIM BOTÂNICO - Vende-so
LtbLUN — Duplex COm terreno 32x19 - Tels. 43-7522 -
325 m2 de alto luxo, 2 43'8513 " Creci 967-

„|. a .„,_rt„iJARDIM BOTÂNICO - Vendo"óti.
Saia, 4 quartos m, re!ic|., bem terr., 2 pav., va-

fundões, 2 salões, escrit., 3 dor-
mit., arms., 2 banhs. nobres, dep.
compl., gar. - 250 m2 - Int.
47-9730 - Batuira - Creci 190.

JARDIM BOTÂNICO - Vendo casa
c| 300 m2, 2 sls., 4 qts., 3 banhs.,
piscina, ele, 90 000 de entrada,
restante a combinar. Rua Joaquim
C£mpos_Pôrto 300 - Tel. 46-5079.
JARDIM BOTÂNICO'" - Rua

ivings
com arm. embut., copa,
cozinha, 3 banheiros em
mármore, dep. de em-
preg., 

'depósito, 
gara-

gem. AV refrigerado,
pintura a óleo etc. Vista
para a praia e a Lagoa.
Preço NCr$ 150 000,00
financiados. Infs. e visi-
tas: NATAN BERMAN -
Rua 7 de Setembro, 66,
3.° - Tels. 32-6172 e
52-2281 - CRECI 8.

468)_- 4^5773;

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 -
Dias úteis. - DEPTO. DE
VENDAS AVULSAS.' -
J. 107 - CRECI 66.

E AGORA
CASAS PRONTAS

PEQUENA ENTRADA
SALDO.SEM JUROS E SEM

CORREÇÃO MONETÁRIA

2 quartos, sala, cozinha e banheiro
com azulejos de côr até o teto e

RUA VISCONDE ITAUNA - Ven-
de-se lindo ap., Iodo pintado de n_,-MJ- £„.._ __l ¦novo c| 1 salão, 3 qts.. 2 banhs., 0^06 8^ C0Dertadep. emp., garagem. Base NCr$ ~www.
50 000,00 com 50% financiados.!
Olima oportunidade. Alexandre
Kamp (CRECI 468), 42-5773.

A 15 Jent.) — Saldo a combinar
ap. novo, vazio, 2 frentes, 80
m2. Sala, 2 quartos, deps, pint.
ó!eo etc. E. Lodi 75-301. Junto
CETEL_42-3287^r_CRECI 462.
BÀRRÁ DA TIJUCA -Vendo lin*
reno e um ap. sala e quarto.
Informações e chaves c/ Fernan-
des. Av. Olegário Maciel, 70 —
fundos. Tel. CETEl 99-0675.
BARRA — Jardim Oceânico —
Vendo lote próx. praia 15 x 35.
NCr$ 14 000,00. Tel. 31-2972 -
31-0342. Aos sáb. e domg. F.i
25-9604 c|_Jayme _-_Crcci 255.

Olhon Bezerra do Melo. VendõlBARRA DÁ TIJUCA - Vendo ler^
magnífica residência com 1 O00'rcno a 250 mts. .da praia com 15
m2, estando a obra com alve-|x 3* Itt. NCr$ 12 000 à vista
naria pronta e comprados os Jardim Oceânico, Informaçõçi
materiais para piso (Bienal e Tel. 47-3416.

Paulista)

S. CONR. - .. TUUCA|A9Ua 
enCanada< ,tC' eS9Ôt°< eSCOlaS

e condução para a Praça Mauá.

LEBLON - Vendo na Rua Timò-
teo da Costa ap. duplex ccm 4
qts., 2 salões, 4 banhs., copa-
cozinha, 2 qts. emp. e garagem
p| 2 carros. W. Weinschenck

Parquet Paulista) e loucas sanl-iliARRA DÃ TIJUCA -' Magnifi-
|™' 1"°°, somente por NCr5 co terreno de 15 x 47, c/ plan-120 0p0,00 facilitados, acehando ta c projeto aprovado. Plantas e

c/ Dr. Rodrigues Neto

Tel. 27-8473

apartamentos prontos em troca
Urgente. Tel.: 52-4903 (inclusive
domingo até ès 13 horas).
JARDIM BOTÂNICO -"Vendo 7jT
c/sl., 3 qts., tal., banh. , de-
mais depds. Pr.ço 45 milhões
facilitados. Tratar ti EDAR ITDA.

aps. de 2
garagem.

- J. 107-CRECI 66.

IPANEMA — Vendo um aparta-
mento _-conjugadq. _Jel.__27-3481.
IPANEMA - Vende-se'ap. 301'da ,„„, ,
Rua Barão da Torre, 124, c| 2 «BLON
qts., 1 sl., dep. de emp. Trat.
seounda-feira c| Samuel, telefono
36-7169. _
IPANEMA" -""LEBLON

Aceita-se como parte do pagto. 2-\
CRECI 133 -Mel. 42-0597 - CRECI 525.

qts., I sala, dep «
JARDIM BOTÂNICO Vendo I

Vendo ap. perto praia,
c|^ 3 qts., s., arm. emb., depen-
dências. Entrogo vazio. Fac. pa-
gamento_— Tel. 27-1204.

Trocõ*AINHA ELIZABETH

IPANEMA - Príx. à Lagoa -
Vende-se ap. fino acabamento, c|
salão, toilete, 2 banheiros com-

,plcfcs, 3 qts. c| arms., copa-co-
Tels. 52-2830 e 22-6102 *'"•»*. garagem. P'reco NCr$ 110

mil, c| financ. Aceita-se ap. salaJétima residência .
2 qts., em Copacabana como pai- lerreno de 910 m2, __
te pasto. Tratar tels. 46-3211 «ciai, por apartamenlo na Gua-'cmb.; gde. copa,
23-9693 - WALTER MELAZZI nabara. Cartas porai H. Cassel,('pletas - Va:
IMÓVEIS - Creci 174.  __,_ Rua São José n.° 215 - São Leo-car h;ra p|
IPANEMA - Rua Pm-
dente de Morais. Início
de . construção. Prédio
em centro de terreno —

op. nao
varanda

encosta morro, living,
bela vista, 3 quar-

detalhes
- 22-4151_- CRECI 167.
BARRA"- Vendo'te"rreno 15x35)
quadra 33 do Jardim Oceânico,
Próx. Boate Flamingo. ólimo lo-
cal. Preço: 10 milhões financia-
dos. Tratar pl tel. 48-9552 -
CRECI 926.

CONJUNTO RESIDENCIAL
Manoel João Gonçalves
INFORMAÇÕES E VENDAS

Av. Amaral Peixoto, 95
Nova Iguaçu - Tels.: 2706 - 2786.

(P

VENDO — vaiio — com telefone,
quarto • sala conj., banheiro, co-
xinha. 20 milhões ¦ combinar.
Rua .Ministro Viveiros de Castro
n.° 15 - 10.° andar. Tratar tel.
36-6618. '
VENDE-SE - NCr$ 10 000,00, sa-
Ia, saleta, banheiro compl., co*
xinha. Av. N. S. Copacabana n.
1 064 ap. 1 009. Ed. Comorcial.
Tratar local 9 it 12h. Portaria.
VENDE-SE 

"o 
apa"rtãmentõ~201 da

Av. N. S. Copacabana, 1 10O —
91 m2. Ver no local de 2a. a
6a. feira entre 14 o 17 hs.-Tratar
pe lo» Tels. 52-1655 ou 45-0003.
VENDO luxuoso ap. no Leme, to
do a óleo, em cores vulcapiso,
2 quartos etc 

'*""

segunda-feira.

Próximo m

BARRA nA TIIlirÃ !APARTAMENTOS PRON- APARTAMENTO de frente próxi-
"Cottaaes" 

Vpnrlp.ee> IUi> — «IJULA — tm sala, 2 quartos, sendo um rever-
, , ¦ i -i 

'¦ Venae-Se ..f! . , .___.. . _. sivel c armário embutido, ba-
,;tos, dep. ccmpl. de empreg. e sa a quarto, banheiro 

eai1lcl° üe apenas 4 Ra- nhelro completo, cezinha, W. C.
i?frS?fIn' K 

s-r-:í*[ada- TeL • I • i * 
¦ 

t _ 
' 

vimentOS Vendemos Óti-!ds empregada, 
'área 

c| tanque.46-2514 - d. elsa. kitchnete completamen-' men,°5' venae"los OTI 
jRüa Aí;,ônio 'Ba5ÍMo/ '„,_ Míp;

kaic - Kosmos - Give. - Rua te prontos. Entrega das?105, apS-: sa,a' 2 ^•'If-Mlte.- T""ar no' ,ocal '
— banh., coz., area serv., prcpnetario.

185 mi'em ao Castelinho - Duplex c| 220 m2 
'ft'^, áU!'%\"i»' 

ffi^chayeS NCr$ 500,00. Av.h" ' 
v—' "'^ "•¦^'lAltO 

BOA'VISTA"- V. casa, Es-
icna residên-,- Goe. salco; sala; 3 qts.; arm. t0-„doi 1 !aí"a.3 ali_h.nl, .-ífI1 c^».—.„t i:U- o o-rn dep. COmp. empreg. Sl-trada Gávea Pequena, 102 p/

25 000 novos. Aceito Caixa. J. -
n.

poído, Rio Grande do Sul.
xa Postal n.o 148.

¦ Cai-

IPANEMA — Vendo casa vazia,
com dois pavimentos, três quar-
tos, duas salas ele, garagem.
Tratar com o proprietário, tel.:
22-0601.

INÍDITA IMÓVEIS - Precisa pf
clientes reais, casa 3-4 qts. e ap.
1 a 4 qts. 22-5722, 42-7151, ..
47-1061 - CRECI 159.

VENDE-SE ap. à Rua Barata Ri-
beiro, 418, ap. 811, por 15.000 à
vista ou 18.00 com 10.000 de sl-
nal. — Ver no local e tratar tel.
48-6474.

Obra a cargo da SISAL.
Excelente planta, FLEXf-
VEL. Area' de 250 m2. -
BASE: 71 milhões, iri-IPANEMA .Leblon,- Copacabana
cluindo garagem. — lnf.,^°nf;
planta e vendas na VE-'Soabrã'

Tratar 37-7995,lpLAN IMOBILIÁRIA. - "j. 
anEMÃ

Rua México, 148 — S1''—•'- ¦•

1 112.

¦ - _, iviiui-.b rr., 7U-. qo Tramo. -•¦— ¦ - — ¦ -r — — —/ —w. > »t •. i

^ 
Ê St fi-?J-*^^^!=": Sernambetiba, 2 970 - 

J^-^
TI' S«no 

~ 
rMa': obra "• 3'* lai*- T"'3r KAIC -Junto Parque Barra".,.1 ,°uu "

tel. 57-7309 - Creci Rua <<o Carmo, 27-A, slleia. Telsjp^, ,„.„, ri P ... . Cl itada, Sa d
52-2995 .22-1860 - creci 233.|Country Club distante ,llaua' :,al^

LEBLON - Vendo ap. final de- LAGOA - Vendo em constr.
construção, frente, vista praia. - lão, 3 qts., 2 banhs., coz., cooa.ciu j
Ay. Afculfo de Paiva, 1292, ap:'dep. empreg. e garagem. - Rua ^aDodOS 

e domingos nO

mil narto í= 25 000 novos. Aceito Caixa.mu, pane Ta- MAlAFA|A/ 43.9,95 _ CREC|
Ido em quatro^?-

:'„„-. • -. -, -flnnc com iiirne (*lti 'APARTAMENTO de sala e doi»
,-'300 m Boate FlaminooJ 

"os' sem |uro,s- ,_ 
°'.'"hua,ross <r«",e. »i>r« pilotis, edi-," 

;ma Oportunidade. — •'c;° ""vo, alutiado sem contrato.'Av. Paulo de Frontin, 647-A,
801. 1'sala, 2 qts., deps. càmpf.'P ref. GastSo'-BÜlana em' fte. Lagoa local COm proprietário'^ 

U 3 '3ro^e5SOr GabÍZO,'l05, cembiner pelo ieL 27-2947Í
* o" *>'¦--.. j:i ... ,.i i343 ÍD.-óx. Rua AAoraisÍAPAempr. Ver no local. Tratar tel. Para visitas Tel. 25-7296 ou pe:36-7303, p| manhã. Dias úteis.'soalmente. Rua do Catete, 338

Negócio ocasião.  sl., 19|26 — Creci 197.
LEBLON — Aps. já em'.*??*-* A»-Vitiíi» p«i0»,

- t 
' 

_m_ ' °58, em construção bem adian*
pintura C| Sala, 1 OU 2 tada • para entrega em 12 meses,
at? banh rm Hpi-k: ,6,'mo '•>¦ de frente, com 365 m2qi5., oann., coz., aeps.,„nltru|doSi ,m ,difíclt> ,m cen.

ou diariamente tel.
22-1421.

|343 (prOX. Rua MoraiSlAPARTAMENTO - Entreqa ime-
i _ e-l. r- idiata. Vende-se o n. S-102 da R.

e bllva). — Corretores Cândido de Oliveira n. 46, com

barra da TiJúcÃ^RrmTa^,"3 P?r'^la'J^iamente^Xftln; ^ffl«.é;í!!;,.ríS'
- Casa em centro de terreno dedaS 14 as 17 h. Contra- Entrada: NCrS 10 000,00 e o sal-
1 800 m2, c/ sala grande, 3 qts.U„, »_.„:_,J„. . i_ , do a combinar - Dr. Caldeira —
-I armários, varanda, dep. com- T0S terminaÜOS, SendO a-Trav. do Paço n. 23, sobreloia.
pletas, garagem e pequena pisei- desocupação feita POr — 3IJIZL '

CRE"cT"363""Te'lffnnp"1»:-"' -I 
"on 

nnn r\r_ l' I tendo cie: Conjunto de saias cem 'na. Rua Arquiteto Milton Ro- ... v ,....,,„ ., ... ..t.Ktl.1 ibi. telefone, fir de 20 000,00 C pa- 100 m2, 4 quartos cl arm. .mb.Jberto, 160. Inf. Adm. Vítor Gote-COnta nOSSa firma. Sem ATENÇÃO -Vendo ap 802, silo
 rt ' * 5 banhaire^ tiilnH» ,_n, ,„,:„l, Ho Ltda Tel 4$.flÀ_S'\ 'na Rua S. Francisco Xavier n.°

, , r _ 
*.¦*?¦*. 

{f*E?mentP 
em 2 an0S" 

^^'^^¦•^^fen^^lDl^ Casas Jq03^"^ despesa para 378. d 2 quartos, sa!,, cozinha. e
frente, salao, 3 qts., 2 baish„:Q^|.g c 

- *¦*- rrr. 'j.. ..... __•--_':_ -— *Z _. \_*t-t\ »n iuuv.« — i_asas i,.„>, „._ e.,...,„ -:_

on? "_-___, coooin garag., pridio excepcional, pren. I307 — TelS. 52-2830 eta entrega. Aceita-se imóv.r co. VENÇO. ._  „„, ....„ ..,„ , ,, ,„»
22-6102 - Dias úteis - f^w 

J" """" ' :''" """"" "" ' ''" '"^m'

venda do s| Imóvel <v_ __¦ ' i;."."j"L—' ""j 77.T V
um corretor especializado, Ruizje garagem. Preços a par- 

'•.d«'•"•"• d»4-000 m2,
' 

on»:1»;, J„ r_nr.nnr\n -I _. a"do .d,:. Coniunto de sala

DEPTO. DE. VENDAS'de Amoedo, 55, leia 27.7596

AVULSAS - J. 107 _jl"an«ma-_««ci i53._
IPANEMA - leblon - Posto ó

a qarantia SER- ?'í ,orv' sa'agem. Proco: cr$

Vpr na I? fW Iov.ÍM:0t0 WWWffi dês»» a"°- 2 quartos, sala, ga-CCI
d,"-pegam.nVe:"'.n7;i'r'-;^;"a.R.B^ .-"> 4»í« í morie\irl,!SEI
Imobiliária. R. Farme.fOlOmeU Mitre, |UntO do 52-8166, das i

^^.^^^"em^iJnh^o comprador." Tratar naftcn5hò cíITs^oo^áXos^Ve0; " """'"" "'" " """ 
Sociedade Empre-,!"!,locsl • '«'a'«ei- 29-1262, e|

. .t. *. I Isidoro,

VENDO
IPANEMA - LEBLON - Quer ven"

R 7 At* «ÍAtemhrn AAlíí»r,"'i 1 
li.ndo •P«"am",° -* der? Quer comprar? Consulte ... - . „R. / qe oeiertlDro, OO|1l0 m2, fra^t» para o mar^eomJAdm. Victor Gotelip Ltda. Nôs!'e,e' copa-coz., 2 qts. empr., 2

Compro mais ou menes 300 ni2
— Não serve 1.9 nem cobertura.
Ccm 2 salas, 3 qts., 2 banhs., toi-

POSTO * - Vendo baratissimo 2
iptos juntos c| quarto, sala, eon<

jugadoí. Obra em revestimento,
Preço: 9 000 000 os dois aps. -
Negócio pi ser resolvido c| abso
luta urgência — Tels. 36-1440 e"1-3772.

RÚÀ SANTA CLARA, 308, aps.
708|706 - Vagos, sala t quarto
separados, banheiro, kit — Preço
NCr$ 20 000,00 - Sinalr NCrS
5 000,00 - Aceito Caixa - Ver
no local, chaves com porteiro
Tratar 27-7488.

RUA FIGUEIREDO MA
GALHÃES - Entre Av
Copacabana e Barata Ri-
beiro — Ap. de frente,
vazio, 160 m2. Salão,
varanda, 3 quartos, co
pa e cozinha, banheiro,
área de serviço e depen
dências de empreg. —
Apenas 2 p| andar. NA
TAN BERMAN - R. 7 de
Setembro, 66, 3.°, tels.
32-6172 e 52-2281
CRECI 8.
RUA GUSTAVO SAMPAIO, 621,
2.0 and. - Sala, 2 qts., dep.
compl. — Vazio, 2 pl and. — 32
m. c| 50% o rest. 2 a. — Ver c|
porteiro • tratar: 57-7309 — CRE-
Cl 1112.

RUA BARATA RIBEIRO,
48 — Pronta entrega.
Ap. c| 130 m2. Hall, sa
a, 3 qtos., coz., banh.,

LEME — 3 amplos quartos,
Ias, 2 banheiros sociais, d

2 s,.;e dependências. Ape
empresada. Apenas doU^.pí 

"aSD2Pl ""^r, de frén-

por endar. Rua Gen. Ribeiro da te. BASE: 55 milhões. —
Costa, 178, garagem, play-' 
ground, fundações prontas, aca*
bamento luxo. Construtora Frei-
re ¦ Sodré. Informações IMOBI-
LIARIA NOVA YORK S.A. Av. Rio
Branco, 131, 14A Telj 

"31-0060
-CRECI 3
IEME
quarto

Vendo ótimo ap. de
sala separado, banh. «

cor. - 20 000 - Entrada 10 000,
resto i c:mb. Tratar 35-1954 —
MARLI
LEME — Vendo Átimo ap. 2 qls.,
sala, banh., coz., deps. empreg,
100 m2. Preço 35 milhões e| 10
mjlhõet i vista, saldo Cx. Eco-
nômlca, ocupado s| contrato. Tra-
far SÉRGIO CASTRO - Rua da
Assembléia 40, 12.« and. - T«l.
31-0698 e 31-3629,-Vr CR ECI 22._
IEME — Rua Anchieta, 24, ap. 204
— Vendo em edif. sob. pilotis, 4
por andar, ótimo coniugado, c.
divisão, arm. embut., banh. comp.
kitch. que dí geladeira — 15 000
* combinar. Ver no local. Tratar
36-1954
«ME — Vtndo «p. de 2 quarto»,
¦slão em mármore, depend. em-
prtg„ tSdai pejas d* frente, fi-
ss ,;sb,m*n,°- T,""r P»l» f»l.
22-5595, tem proprietário.

Pagto. a combinar. Inf.
VEPLAN IMOBILIÁRIA.

Marcar visitas pelos
Tels. 52-2830 e 22-6102

Dias úteis —' DEPTO.
DE VENDAS AVULSAS -
J. 107-^ CRECI 66.
RUA MIGUEL LEMOS, 8, ap. 102,
cenj. — Ver no local — Tratar"Brilhante", 

Hilário Gouveia, 66,
gr. 516 - Tel. 57-2086 - CRE-
Cl 243.
RUA' PÃÜLA FREITAS, 32. Vdo.
ap. conj. alug. sl contrato a pra*
zo 15 m. e 500 antigos. Infs.
diai úteis de 13 às 15 hs. Tcl.
58-8392. Wajter, - C. 695.
RUA*SIQUEIRA CAMPOS, 282) ap."
102 - Vendo: q., s| sep., c| dep.
Tratar "Brilhante". Hilário Gou.
vela, M, gr. 516 - Tel.i 57-2086,
CRECI 243.
RUA SA FERREIRA, 228, ap. 105,
conjugado, transformado para sa-
Ia e quarto separado — NCr$..
7 500,00, entrada e prestações de
100 mil mensais pela Caixa, fo-
tall 13 £00 mil. T.|. 27-3645.

VENDEMOS 10 «ps. Todos va-
zios, conjugados e separados.
Chaves na Brilhante, Rua Hilário
de Gouveia 66, gr. 516. Tels.
57-5187 e 57-20B6. Creci 243.

IPANEMA - Excelente aparta
mento n» Rua Gemes Carneiro,
161, «p: 1002, de frente, de
sal-a, salão, 3 átimos quartos, ba-
nheiro, cepa-cozinha, dependên-
cias completas de empregoda c
serviço — Garagem — CrS 75
milhões a combinar, diretamen-

TelS. 52-2281 e2.*íIS"' ,*,,,,' ,-W,'rt"( - •"•íavaliamos e vendemos seu imó.
10A1-70 rozn nheiro», 

€op», counha, dispensa, vel mesmo alugado. Inf. tele-
OZ-O I /_í — V.KCLI o. dependências • garagem, preco fcne 43-8463 NCrS 100000. Tratar visita pelo
POSTO 4 - Vdo. ap. luxo, 260 telefone 364951.
m2, 2 salões, j. inv., 4 qts. ar-
mários, 2 banhs., dep., gar.,
frte. Tels.. 52-0952 t 52-5581,
Soares -_CRECI^78.

PÔSTÕ"5 -Vdo. ap.~22; Bolívar,
97, 2 »ls., |. inv:, 3 qts. c| arm.,
benh., dep., gar., frte. p| _L
Miguez. Base 65 mil, 50% fac
Ver 9 às 18. Tratar tels. 52-0952
eJ2-558!_.
POSTO Í6 — Joaquim Nabuco, 11

ap. 403 - Esq. Av. AtISntica -
Maravilhosa vista — Saleta, sala,

qts., banh. social, cozinha, de
iendências completas, arm. em-
iutidoi. Visita porteiro Sr. Ber

nardino — Preço 80 milhões -
estudo proposta à vista ou i
prazo. .

VENDE-SE apartamento sala, quar ___
to, cozinha, banheiro, armários'te com o propriet*
embutidos, 3 cxs. de igua comltamento 1 003. Tel. 27-5748.

Ü 
,./:.S^!,,!l "Pl'? 

l°.n:?rCL!'illPANEMA---Ve-nd.-.',.-Ticeí.ml

no apar-

ou residencial. Melhor ponto de
Copacabana. Facilita-se
cões 57-2526.

informa- ap. p| família de trato. Ar con.
dicionado em todas as peças, ata-

.;»i.-«« ir." —i Pe'ado, elevador privativo, cl
VENDO «p. rtita 4, p. praia, talão de festa na cobertura, 4
sl., qto. conj., iard d» inv., kit.! amplos qts., copa, ccz., 2 banhs.
banholro, <| tel., ar refrig., go- ioc, dep. empreg., irea e| tan-
ladeira, cama • sr», omb., bem I que, garagem, pl 2 carros. Ver
mob. Entr. imediata. - Inf. te- na Rua Prudente dt Morais 1244
gunda-feira, D. Erna,
37-9166.

Hl.

VENDE-SE ap. tala, 2 quartos,
jardim inv., banh'., coz., dep.
emp. Santa Clara, 313|207. Chav;
port. Base 32 milhões.

ap. 202. Chaves
Tratar "ALIANÇA
Pça. Pio X, 99 -
Tel. 23-5911.

porteiro
IMÓVEIS"
3.o andar

IPANEMA - Em edifício
de alto luxo, construçãoVENDO apartamentos vazios, de

sala e quarto separados, cozinha
e banheiro; à Rua Bolivar, 27,|em Centro de terreno.
apts. 204, 401 e 404. Chaves c'1
o porteiro. Preço NCrS 25 000,00.
Tratar com Luis, 26-9963.

vende-se ótimo aparta-
mento de frente, com 2
salões, 4 quartos, 2 ba-
nheiros, toalete, demais
dependências e 2 vagas
de garagem. Obra bas-

Buihõ« de' carvalho S37,ÍP. 104, ,ant,e adiantada. Visitas
cop.j[ei._321336o_-_sr:_Jorge. no local na Rua Pryden-
viveiros castro, 110 ap. 402,Ue de Moraisamplo apto. c| saláo, 3 qts., etc.l1" ae m°raiS,
Vazio e recém pintado. Chaves
c| porteiro. CrS 50 milhões. Tra-
tar proprietário — 37-6786,
noite.

VENDO belo ap. Copac. tala, 3
quartos, cezinha, dcp. emp., garg.
Posto 3, junto à Igreja. Inf. com
o proprietário, tel. 37-6923.
vTnDE-SÉ - Ap. c| 2~árees, 2
qts., cj arms. emb., sala, coz.,
banh., depL emp, 'compl. Rua

garagens. 100 visla e saldo com
binar. Mamede, de 9 às llh. -
Tel. 34-4973.
IPANEMA - Vende-se salão, 2
quartos, dep. todo de frente Pra-
ça Gel. Osório, procurar Sr. Bar-
ros, das 4 às 7h — NCr$ ...
55 000,00 — Rua Jangadeircs, 28.
ÍPANEMA - LEBLON - CÕn^pr?
se apartamento pronto cl 4 quar-
tes e demais dependências até

1079, até as 18 h. Ven-
das: PAN-IMÓVEIS -LAGOA-

'da Vfindiç 50 J 1 T I ¦'**»»"•* »«in wiic^u. mune ia riu, I.SICJOro,
Jo 52.8166, d„ 8h3Ôm"Í irCT5EJ!&4 fe* KE" c°n",endlmen,°s lmobiliários;APARTAMENTO - 

2 qte,., „|«„
n-\«SKJJÜJ. Í9US9i?o,ot cBomn30%Ti a, VhV- - Av. Nilo Peçanha, 155"^ J^J^l «c.°'b bJ&
-'LAGOA-Perto da lore-fe.7 >±™?" fa&XSlt.-r. Grs. 612114 - Tèls.; \Í ['^nST^o ?t£l>D_-»„ J, . vos - inrormeçoet Av. iernnm-ferro aa igre-,betiba, 4216 ou na imobiliáriaRua México, 119, Gr.'ja de Santa Maraaridal^vÃ' \oMl./CÀlT*\"Bnn. 52-0221

801 - Tels. 52-5256 eMaria, local arisfocráti- creci3!;'. 
U'°' ™" 3hm0

22-3032. CRECI 704. !co, cercado de residên- barra da tijuca - 2 -'«

_-.  -_ permuto
p! similar em Botafogo. Base 24

[milh, a combinar. Rua Gal. Roce,
403 ap. 406 c| a prop.

ÃiAi-rr» r<A «aa uict» „ . ATENÇÃO, TIJUCA! Residência.
A- ¦ 3 

míStí-,A 
B0AJV,SJA - Vtndo En, «ntro de ,errena d, ,0x36dependências/ magníficas residências em cen- ...

e 32-7270
(CRECI 604).

LEBLON - Vende-se apartamen- cias. de luXO. Lado da 2^°'.&„ Z°m 
* «.^"«¦"''«.'"¦¦B"""" '«¦¦««•» ,m «en-; vendo magnífica c| 2 salas, saletato de frente, 6.0 andar, com 1! _ , , proço fixo sem rcaiustamento. tro de terrena e| piscina • aca- de ,imsco 3 varandas 3 nl. 2

saião, tres quarlos, dois banhei- Sombra. Condomínio se-E.ntreS» «m *,ml!;t!S- Informa-bamento dt tito luao. Tralar Sér-'b,,ni,, locials cozinha 
'2 

otsros sociais e demais dependên- |0-j__,J_ c-l = - 4-. .Kví na Av- P'ea6rio Maciel,; S'0 Castro. R. Assembléia, 40'a, .mnreoada benheiró • oara'.
cias, com direito , vag, 

"na 
«a- SCIOnado. Salao, 4 quar- 348 eu na Av .Sernambetiba,,-12 -• end. 314)898 . 31-362» r BÍm?"p«lls.'de íb at íntfína-

uSr 
-v. 

,Acab'"rcnl0 de «,0 tos, 2 banhe ros, toa ete, è a Ãv _t, fc fíf líZ, - ;men,e- Vcr ni Rua Anlâni° Sa-
luxo --Vista para o mar e }*¦'.-¦¦ --„, 

'• 
7-,„u_7 \*r\¦' _«wS rílri'3-.'' 

U' '' APARTAMENTO - Tijuca - Rua lema, 57. Hoje, dss 10 às 17 ho.
2Í" ,7 jer„n? local - AvenidaiVeStiariO, COpa-COZinha, l!l_Lll:2.°É.(?_r_ÇBf_cJ.J..- .Uruquai. Vendo, salão, 3 qt:., 2lras. Cr$ 70 milhões, «endo 50%.Ataulfo de Paiva n. 528. Tratar,o Quartos ds» Pmnrpna-PAIA D0 J0A - Vwdo epsr.ib;nlis., c;pa-coz., deps. comp. p|,_ vista, saldo fin. em 2 anos.

^ ..u^ *a<. ciupicya ,),,mi;nt0 tripiox, 4 quartos, em fi-'empregadas, totalmente de fren-- UNIL - Av. Alm. Barroso, 6,
r.t mn -n,- cn i • iAticct. «™  --.da, érea, garagem, —nal da construção ao lado do clu-j te. i'ea 120 m2 Altamente fi.gr. 911. - Tel. 32-8858 (sáb. -
Cr$ 100 milhões com 50 à vis- 43-38E8 e 23-9269.  _ _ 

?, . ,J. be Costa Brava - 18 mi! a ora- nanciado. Tralar c OCEANO MÔ. dom ta. Saldo em 2 anos. Negócio en- LEBLON - V casa nova ainda' C°nStrUCa0 a miCiada. ... _ .,-.- . —. .... o- -
tre particulares sçm lnterrnedlá.|n5p habit., alto-luxo, èbünllfÉirV Condições eXCeDCÍOnalsrios. Cartas para este Jornal sob si|cir0, s50 m2 horizontal, próx. _¦ 

' 
j, . ,f , 7 

'" '„
137-5695.

oferta i vista.

o número 223 587. ¦¦-.:—!yisA.Albuci«'?y?.-. Ner. 
p.r."".':Entrada: 

NCr$ 4350,00|ÇuhoIa cisa de campo

.- .,.,. ,„„ , - - ,  27-7223) - CRECI 194.
Tclefone; VEIS LTDA. — Av. Rio Branco, ITrTXnTTncut/n" J—I—T~'* 108, gr. 903 (CRECI 943). Tels.,1 APARTAMENTO de. frente,

22-9690 e 42-7602.

restante em 40 me-IPANEMA - Final de obra. Ven-380 000 - J. MALAFAIA - Tel.
do ap. de sala e qtos. sep. dep. 143-9195, CRECI 546.
compl., 4 p| andar. Sinal NCrViiOGUÉ O jqrmaTi ví - i.i. Ses
5 800 000. Ver o ap. 303. Rualj? Si.mfia . ,c'a
Vise. Piraiá, 584. Tel. 31-0342,15! "A.N"A * 

,Com•D,,• 
ou„.ye.n-

31-2972 - Aos sab. e domliig l».„£ "." 
,,,r.",cm°n!,0- 

D'"<* 
9 - inHir Tolc

25-9604. C| Jayme. Creci 255. \m'.n'!,*'? 
21h- • »ib: • «.»«• l- anClar ~ lels-

.____' "te 18 hores - R. farme de TI nt\TJ _ OI 1 C4A
2.pavimentos|Amoedo n. 55, leia, Ipanema. - . ,.'/ 

e "J1"'-'^©

mar. Vendo mara-
ne Av.| APARTAMENTO LUXO

Pron.
ta entrega. Sala dupla. 3 qts.#
arm. emb., dep. serv. comp!,
Ver R. Conde de Bonfim, 25,
ep. 803 - Edif. Lady. Predial
Coliseu. CRECI 44. Douek.

t ,-. t *" "« " ".' i ,,r'^ i'wíii iw iuau — 1* loC.ISernambetiba, prox. ao Recreio Vend. Rua Dr. Satamini, c| sala,
r ir trOPri onoM ?Sm eV 

f!> 
^.'f"1";!0,^"00'2 *«» e,c- ,mob- Britânica Ltda.l

t-.L.L, (LRbLl 209) - No local ou tel. 47-7330 -;J. 223 t C. 66. Tels.: 320058 e V»,»,^,^„^~,""'. ;'—
D,„ .  ,-, CRECI 363. 52-^445 'APARTAMENTO de frente. Pron-Rua do Carmo, 17 — ;T;v,H;M-.—__-—,—-—Hl^l;?: -.' s- ,0- Sala duP|í- 3 «'»•. -«*•.,iTAWHAwr,Â _ Vendo vários lo-A VENDA 3 qts. ./ arms., salSo, emb., COpa e coz., dep. serv.-Paoa-:2 banhs., luxo 60 milh. fine. 3|COmpl., garagem. Ver R. Uru.

IPANEMA - Casa _ . .
Rua Montenegro, 1^0. 70 mil,
Ver sábados e domingos após

13 horas. Dias úteis das 16 às
19 horas.

í ITANHANGÁ
tes muito bem
mento facilitado.

IPANEMA - Vende-se ap.,
2 quartos, dependências

talt,

Prudente de Morais, 10 — 504

27-7596 - CRECI 153
LEBLON - Rua Ataulfo de Paiva
— Vendo ótimo ap. </ 300m2 </
salão, sala de jantar, copa, coz.,
?.3ua,.,.,;s: 2 «>hi.,:_dep. tlç..Cr$ipç^; DA BANDEIRA —

LER

situados.
EVALDO MUL.qts.,'"si;"fte".""l5"" sinal.

57-6855. CRECI 1084
saldo 4 guai, 468. Trecho s| bonde. Pre-

ZONA NORTE

Ruaj )00 milhões a combinar. Telefono

local, entrega 
5̂2.3190 - CRECI 768. S, CRISTÓVÃO

lanos s/ juros todos c/ gar. ANAJdial Coliseu. CRECI 44. Douek.- MORAND1NI IMÓVEIS - 4^8? APARTAMENTO iSt^iü<-J-cL4?i Saens Pena. Sala dupla, 3 qts-,
ATENÇAO - Melhor trecho TI-!.^eP- serv compl,, oaragom.
iuca. Magnífico ap. c/ salão, 3\Y_>!_,*.- Antônio Baslho, 39-704.

,,60 milhões comb.

SÃO CRISTÓVÃO-Vende-se ter-óts." c/arm. embT 2 banh emi p'ediil1 Coliseu. CRECI 44 -
reno ccm_451 m2 com forca, luz côr, grd. copa-coz., pint. ^f- JCajueiro. .
1 R^Genelal Ba,ur» T.|7000°i5^ 

WC' *""'_.• 
Pi''tf?: pll?'Jí APARTAMENTO COBERTURA -

iur7.í?í. .' Bruce - Tel 60 m. a comb. Inf. Móx co, 148 vd. ql s coz e mais densBAN. 48.8632 - Dr. Mamoli. |Q, _,__ _ T,l. 32-1106. ijS, %'i^ 25^IlhõeT, 
'c| 

50%
_ — ,,, ,.,„.„,„,..,,v em construção|à vista, restante financiado, va-

Genoveva. Vende-se casa ã Rua adiantada com financiamento da1™». Ver R. Uruguai, 199 ap. ,
., - ? "I''..3 q,!-.' «mtl» COPEG, de três quartos, sala e;<".r Tra,sr '¦ tachado, —

dep. Ver das 9 às 12h, 
.....

NA AV.NIEMEIER-Estr. Vidigal ATENÇÃO - .kava ufl o«N. íe-eow - ur. mamoli. |qr 303 _ t.i 32.,106
lEBLON - Ed. novo, construção f23' ,?,ox-, H' W?"'.ver s°me?.' DEIRA - Vdo. grande ptir"- ¦- ---- =- '3r' 303 Tel- 32-n06-

luxo, magnífica vista, vtndo o le, ,íb" 
,do* 

a, tarda, casa li-! tio. Dando frente para 2 ruas
ap. 1 003, pronto, indevassavel "ol «onstr., 2 gd. sls., 3 qh„ 2.Virios cemedos, <| 200 m2 de p , , , , .. . -.-.-—¦••--. — ¦•. -
sala llvina 4 ouiiíoi 2 banhai, banh., copa-coz., dep. e ap. ex-Urca censtru da. - Faeilita-st »-j ?! ' í «'¦'. q.í;' «mais COPEG, de tres quartos, sala .,.„-... . .„ , ."',' 

copLcotinh."''^rtndt"^.: l!'no,..slJ qt. Vista magnífica -jaceltam?» ofoít.» 
'J: 

OM,"da! Í°.?' DK"n'd« JM. 12h. Tratar |dependênc|a; ccmpjetas. Vendo -\?_fS22 - Av. 28 d. Setembro,

VENDE-SE ótimo ap. no melhor
pento de Copcaabana de frente,
na Av. N. S. Copacabana, com
2 qts., sala grande, 2 banheiros,
copa e cozinha, saleta, qt, empre-
gada. Preço ocasião. Tratar visita
com Sr. Rodolfo. Tel. 43-9679 -
(Das 10 is 12 horas).
ZONA SUL — Compro vazio, alu-
gado ou em final de construção
aps. i c| sala, 3 qts., 2, 1 ou
conj. Pago à vista ou financiado.
Negócio direto c| o proprietário.
Tratar Ed. Av. Central sl 813 -
Tels. 22-9497 - 42-2392 - JOAL
GOULART - CRECI 59.

IPANEMA - lEBLON

1179. -
Construção de Cavalcân
ti, Junqueira S.A. Ven-
das de João Silva (Creci
742)-Av. 13 de Maio,
23, 10.° andar. - Tele-
fone 42-8177.
IPANEMA - lEBLON - Aparta-
mento vazio, c| 3 qts., tala, co-
zinha, banh. social, dep. empre-
gada, enlrada de serviço. Ven-
demos na Av. Ataulfo de Paiva,
50, bloco A-2, ap. 604. Ver no
local das 10 ás 12 horas com
o Sr. Fróes. Tratar cl J. B. C, I.
- Tel. 52-1710.

ARPOADOR - Rua Bu-
lhões de Carvalho, 473.
Sala de jantar, sala de
estar, 3 qtos7 2 banhs.
sociais, copa, coz., área
de serviço c[ tanque,
qto. e banh. emp. BASE:
40 milhões. Construção
já iniciada. Inf. plantas e
vendas na VEPLAN IMO-
BILIARIA. - DEPTO. DE
VENDAS AVULSAS -
Rua México, 148 - S| 742> ~ Av- 13 de Maio,
307 - Tels. 52-2830 e 23' 10-° anda''« - Tel

IPANEMA — Compro ap. pron-
to ccm ,3 quartes, etc, garagem— Base aproximada 60 milhões —
Tel. 46-5020 - Caries. ¦¦;',

FPANEMA - Em edifício
de 4 pavimentos e dois
apartamentos por an-
dar, vende-se, em início
de construçã®, bons
apartamentos de 1 sala,
3 quartos, 2 banheiros,
demais dependências e
parqueamento nos pilo-
tis. Obra de Cavalcanti,
Junqueira S.A. Vendas
de João Silva (Creci

ííorSc0 
Branco# ,3a-15-'' ~ Tel. Rua Major Ávila, 277, ap. 103 e 3*j_

Í2:B-1S- J203, tratar i Av. Rio Branco, 156,! APARTAMENTO tipo casa c| ter-
SAO CRISTÓVÃO - Ap. de 3 sala 3 203. |rcno lateral, grande garagem, c|

3|!-' 9f- "'>- ?•, Euclides da: ACEITO pl vender seu imóvel em3 quartos, 3 salas, iardim inver-
.VENDE-SE apartamento de cober-IRua Benedito Otôni 77. os aps. cunha n. 270 - 101-F - 17 tri. pra20 curto. Tel. 48-9552 - Tel-n0' '«'nha e cepa grande •

LEBLON — RpíiHAnria ,.f.'tu«. Molhcr ponto do leblcn. -236 e 242, conjugado com *rr* lhoes è vista - o6-3590, xe[ra (Corretor Oficial, 20 anos cu,r0 tp. pequeno em cima da
"'^ RcaiucilLia UB1Rua Jo3o lira_ ]03( C0J_ Area de Jerviço- NCr$ 3 000,00 de en-SÃO CRISTÓVÃO - Vende-se na vendendo imóveis). -CRECI 926. fí^em. Vendo ». vlittXrS

acima de 600 m2, grande turra-trada, o resto a combinar -Rua General Bruce, 445, o ao.' atcATET; Z77-_- „_-. r,— I ?5 °V°. 000j Ver sab. e.dom. 12

lendencias • gartgtm. Tratar no:?u milloes comb. 30 meses 5/ NIEl FERREIRA - R. 7 Setem.
local na Rua Artur Ararlnt n. l|lur°s- Motivo transfer. INÉDITA bre, 88, 2.° - Tols.: 32-3638 ¦
- final dt Av. ViKond. Âíbu. 22-5722; 42-7151, 47-1061 - CRE-,424)975 - CRECI 236.
qutrqut. [Cl 159 J-74. |APARTAMENTO "- 

Vende-se

alto luxo e construção
recente no trecho' mais
aristocrático da Zona
Sul. RUA CODAJÁS, ri-
camente decorada e no-
biliada. Amplos salões
sociais, biblioteca, salão
de jantar, sl. de almoço,
copa, cozinha, salões de
festas e jogos, 4 quàr-
tos, sendo um duplo, ar-
mários embutidos em tò-
das as peças, 4 banhei-
ros sociais em mármore,
bar, churrasqueira, gaia-
gem, parqueamento,
PISCINA ACQUAZUL,
dependências de servi-
cais em separado, lavan

ço, jardim, 5 quartes,
ros, grandes salões
Para pessoas de fino
esm-a IGAB. Rua Teóüfo Ctoni/pcMpirA
72 - Tel. 23-1915 - CRECI 183. '"Wll-A

aP-; ATENÇAO - Pça. S. Pena ¦
, 6 banhei-iTratar segunda-feira, Praia do'313, com sala, 3 qts., banh., co- 

"' 
melhor .;X'Í Pca Ed nâ 

" 
rm -r Va ÃT™5! 

Junlcr' '
e garagem. Caiu 533, Sr. Francisco ou Sr.jzinha. dep. d. empreg. . area. 

™ 
foC£ $crib£ c-nii tap' 

201, TeL 38-7'04 CU ' *
trato. Tratar Carlos. Ulugado sem contrato. CrS 23,,.' S...S Exc-Le o 

ZOi ¦ '
n-.t- _-.—:>......7. —-.- ~:.w,\hrr. *»r-,l\t,A~, j,.,...-m J _ .cu «eperadas. Excelente p| _ .__

72.
LEBLON - Vando iunto 1 praia
grande luxo, t*m per andar: II-  ....
ving, sala d. ref., salt interna, tas, 117,
* dc—'-' • - ¦ • • dormitórios, 4 banh. ircíais, 2 ARIDIO

., , Q * i milhões facilitados. Tratar com
i7i ¦•• °nd0, "Va í"r"á' IGAB. - Rua Teófilo Oton171, 6t,ma casa c/ sl., 2 qts., Te|. 23.1915 _ CRECI 18?.sinal 4 mi.hocs, saldo p/ CAIXA'è—-.,.-_,.,,„ ,,' , -
cu a ccmblnar. Tratar Scnd. Dan- \:a 

CRISTÓVÃO - Vendo casas nj,o 
"Dí "venc!^"aoí 

e ca-as cl 3 '- SV241 -.22-9277 - 51»- .?«, 9™'.± 1°,t..C«_,_n° - 4 %,. m! 3%547 - CRECI "•;,• ?_ ^l.™:?.!™ *)_>'_¦_•

clinica, livraria, escritório e'ni|AV. PAULO DE FRONTIN, 606.
ocrel. Inf. 310547 - CRECI 953.'AP. 7 - COM TELEFONE - Saia,
ATENÇÃO"Tij^rrG7^ú"TÕ. 3 í's-, banheiro em 

çBr, 
cepa-c-z.

1 « t grende arca. 35 m.ihccs c 50%

,41, sl. 2 qts. etc. Visitem seg- CRECI 772 1 -
quarto, d., tmproe.da, ItvrttellÉNVlÇA^Á^^Íitofí^ 

^'ihi^ílli^-- 
'h^sYiVA às 14 953. iAce!ta-se eferta razoável para ne-

Igócio Imediato. 34-1632 - CRECI
ria, 2 garagens,'refrigeração cen- "r"™. *j 

£]\i_ 
"vlèmt. 'ü?i> Fa,cili,0n-- »_. SILVAR ;Rua ATENÇÃO TIJUCA - CASA e| n. 398.tmmmÊÊÊãÈÊm ^^^^^-^uíS^^_^TROCA-SE apartamento de sala alpendre, |ard. inverno, ar con-lbanhs., copa-ccz.,' etc. Depend.

e quarto separados, na Praça da dicionado, demais depend. e gn-'emp"r., garagem sinteco, prédioBandeira, por casa na Tijuca, Vi-Iragem. 125 mil. 80% • saldo 2,em pj|0Iis n0 melhor trecho da
la Isabel ou Grajaú. Diferença a enos. Aceito ap. peq. — 31-0547; Tijuca. Facilidades no pagamen-combinar. Telefonar para 54-1842.1- CRECI 953.  |0. Ver R. Almirante Cocrane, 56.

milElí.""í| 7«iiÍd'tdos.''frt"ttr""Iij'"». **'jí!* (lars-0.-d,.PInh,)'
Av. Rio Branco, 151 s| loja, «I. lT"'-: 30-548» - CRECI 232.
210. Mírio Palvt. CRECI 145 -|RUA FONSECA TELES, 101-Ven
Ttl.; 31-2972 t 31-0881, do casa antiga em terreno 10 %
LEBLON — Av. Nyemeier, vendo;40, ótimo para construção -
terreno 20x40, plano, 60 mi-jPreco: Cr$ 26 000 000 - 52-9767.

jheas 50% de entrada. Tratar Ca-'sÃO CRISTÓVÃO - Vendo ter-Me'Ji9m'1 30r2 r.llh 2^m* re"° c/ '3.80 x 31'40 com ade'
ou 45-2o09 - Crec, 125. :ci]sa aproveitável. Preço: CrS....

— 45 000 - Inf. 52-9767.

TFPPFWO _ Pua ç 5 «IAPARTAMENTO,ICKKCINU — KUa ò a 0;quar,o, «la, saleta, çiaragem, 63
final,„ """]•,'! ATENÇAO - Frente novo vazio.

antigO-^NCS 17 50000. R. Soarei- d.:S«8.V tim.»; .míKa." Ru,
|Ç?sft,. 52/603 Jiynto 101. Ç,nt||sr5o pirassinunga, .48 ap. 401.

porteiro - 28-2417.

Cristóvão, 332,
 _!364, Engenho Velho/oílnda). 

"Tratar' 
38Í5Í32 1 48-6530|chaves

GÁVEA — J. BOTÂNICO são Cristóvão a Penha c0m-|próximo da Estação de- Fsni' '¦
 ..jpro casas - -"' •" *- ; ,,:'*^ ""

ATENÇÃO — Lagoa — V. na F.
da Saudade, esplendida casa epã»,-SjB4 rni(Tftl(lA ¦¦¦„

saia, 3 quartos etc. Dcp. empr..

22-6102
107 -

- Dias úteis. —
CRECI 66.

APARTAMENTO - LEBLON -
Vende-se tala, quarto conj. fex-
celente cond. de pag. Infot*
mações OCEANO IMÓVEIS LTDA.
Av. Rio Branco, 108, Gr. 903.
Tel. 22-9690 t 42-7602 - Cred
943.

APARTAMENTO em ini-
cio incorp. Delfim Mo-
reira, de esquina, s., s.
j., 4 qtos., 2 banhs. Cr$
200 mil. Tratar 37-4141.

42-8177.
IPANEMA - Vendo ap. sala, 2
qti., área serviço, quarto e WC
empreg. - 3.° and. - Frente,
dois_ lances esc. — Varanda, ar-
mário, peças sanitárias novas,
pintura boa - Preço base 34 mi-
Ihõei — Ver e tratar c| o prop.,
hoje, na Rua Nascimento Silva,
24, ap. 301 - Estudo oferta.
IPANEMA 1 p| andar, salão, 3
qts., 2 banhs. Ent. 1 ano 50 000
a comb. Inf. 4743346.
IPANEMA - Vdo72 q.7"«ala, dep.
construção, "Brilhante", Rua Hi-
lírio dt Gouveia, 66, gr. 516 —
Tels. 57-5187 t 57-2086 - CRE-
Cl 243.

cemb,
30-2550.

deria iardlní hortas ¦üiilfieóttíííãe kíxó" 
"NCr$"Í85"m.!SÃO 

CRISTÓVÃO - V. a. qv.r ,- .y 7n r,?ena, |arains, nonas, vi--e| 26.345ó _ JcSo Gua|ler. vender seu imóvel? - FaSt-net iigo. /,/u m X Ol m.
veiros etc. PREÇO Cr$.atenção - Gávea'- víSSÜfel^g^ ." 30?di« «m Informações em Niterói^^-f^^
900 milhões facilitadosW™L tf."cno de,«<'- fl 4,6^0- qualquer despesa para V.'s. -;daS 10 às 12 OU das 14:«P; «mP5- *?''
f>m nm ann riotnlhoe o^MSiS 

*"" 
.-"'r ii. 

,rada* Trtltr cem MELLO AFFONSO IN- - 10 T__t 00170 r__._.'d°.t"?0 ¦P"/'"
em Um ano. UeTaineS e Tel. 20-3456_- João'Gualter. .IgENHARIA ITDA ni Rua Conv!aS '"• 'e'• 2-ÜI/2; DaS milhões, 50%
visitas pelo telefone .Jatenção"" -• • '" -' -¦ -- — -- • — 

32-5353 - CRECI 4*42

aps. pago à vista ou L_ i- ¦ *' - \i 
3 

j 
"APARTAMENTO - Rua Uruguai, ATENÇÃO - Tijuca - Vendemos

Inf. Pinto 23;5466 ejoaO LTISTOVaO. Venae-Se:511, ap. 704 - Melhor trecho, lindo ap. de cobertura com ter-

r'l nrerlin rptiHpnrial an.! em frente Tijuca Country Club, nó. "5o livra com 80 m2 e mais
<iuer! ! Pref"°' reSIOenClal an- vo. be|o p,^,,^ „ytrega 

'ime.,mp|, 
sala, 2 quartos . demais.

*,m-, 7 7n ™ v ci ™ 'diata, salão, 3 qts., arms. embts.Jdependencias completas, inclusi-
2 bans. soc, pintura <5leo, áoualve garagem, podendo aind»

' 
ive na cozinha c construir no terraço livre acima.

garagem. Ver ho|e;Pfeço^ 42^000 O00, com apenat
doiFingo a partir do meio-dia. 70 T" ""ft nnn J~ ' *"J~ IJ

" 
k vista, restante!

18 meses.

famílias.
26-3456

J. Botânico- V.tínç. Barbosa, 152, grupo 401 -\2] às 23 horas. — Tel.

^I\c.^'J^^Í^Z^2Í.'..7668. ^APARTAMENTOS NO
^-^|VOS - Sala, 2 qts., co-

NCr$ 160
João Gualter

15 000 000, de entrada e o laldo
financiado pela Caixa Econômica
em prestações de 345 000. Ver
na Av. Paulo de Frontin, 285,
ap. C 01. Tratar na Av. Rio
Branco, 183, 3.° andar. Telefone
22-3737 cu 32-2542. CRECI 256..,.._.. r . ,. . i-  iSÃO CRISTÓVÃO — Vdo. «rg.n-i ,-..-,-, ,LEBLON - Entrega Tmediata .-'APARTAMENTO - Jardim Botônl-:t o, ap. c| 2 qts., tl., «oi.,'btnh .VENDO tmplo ap. vkio ... '-.oiDiÃiAciurn-'" 

m t-Uma quadra da praia. Living • _ Vcnde.s(., ,ala, 2 qts. .banh.l cemp. ártt el tenqit, depends.» „SJ; ','P- "',.:•".•• •'" ín,,r- pa<OZinha, grande area 
'APARTAMENTO - Nt Ti,uca -

ccm lambris, 3 quartos com ar-;° J" ,„„' c„i ti „Hhsi," írn.i j. s nnnnnn oT-I T.™!.;.;.'7000, prest. 250. Ver de 2 ès . 
'-. 

|Vendo, vaiio, 2 quartos, sala •
mários embulidoí, 2 banhelrç,^ Tel. 54-2677. ,de SerVIÇO, dep. empre-dependência de empregada, per-

auarto' ;Tb&U?pd/ím°l±'lmóvais l,da- - Av- Rio Brinco,|iÒ2. S?i?S%«h?P^íio^DAÍ vti^ícSii^2Tp.v.^in«^gádá e garagem, prédio Stí'e^^in!i'Sa«PS*«"«?

STii 't^^W^mm^m^m^^^^^^^^^^^^^ W- Gabizo, 231. -SS^^;
Í5looPor,Ve°-oS^o^nciJdòqtos. perto Piraquê. Cr$;í|Ã°3 

"âS,rô^- 
- • ^il^ÜÍ?!. *_\ &$&**$&&¦ £teL ^M^^A^SS^SS: SÈ

Ip! 0 0^*50 1 o
i o saldo financiado H,u:>- H^"" niouuc >-i-c-i - H'*-t ""•• ••¦"•> ""(^"."Jlõri—(Ti" ""j" •:—--{ -"-_,>——, _
-s Tel- 52.49C3 Mn-inc „•! T... .0711,1 empregada, vaca para auto. Está 2 famílias, de frente, Indepen- Z0.7QAQ _ Mil IO RO.'inqo 

ati à 1300i) I195 ml1- Trataf 37-4141.Iccupado sl contrato. Rua Antô-dente. Facillta-se psrte. Rua Fi-,^!,^,- J"J-JV. °^i
' " ' 1J' ° --  nio 

Henriqu_e de Noiónha,,ll, em;gyejra de Melo, 271-- São Cris-;GORICIN — CRECI 95.

cm 24 meses
clusive d:
LEBLÕN~^-~CÕBlRWRA~~Velv
demos na R. Carlos Góes, 431,
cob. C-02, 3 qls., sala, banh., co.
zinha, dep. empregada, terraço
exclusivo e garagem. Elevadcr di*
reto. Corretor no local diária*
mente dai 9,30 ès 17 horas. Preço
80 milh. financiado ou 65. à
vista. Inf. e Vendas nt PAR-
Predial 6 Administradora Resnl*
koff - R. do Ouvidor, 130; 9.°
andar. Tel. 32-1675 t 22-9435 -
Creci 456.

frente ao Cclúaio Brasileiro. En-.tóvão/ entrego vazia,
trada NCr$ 10000,00 e o saldo!-

Aceito Caixa, do ,

APARTAMENTO NA LAGOA
Aceito treca, sala, 2 qts., dep.
empr., área serv, sinteco/ garagem ..
~_ lnf._34.5255. íininc;?.-!?.
GÁVEA - Rua Pde. Leonel Tran-\_\£sÜ4Í~?_~~ Com 

"Santana.

ca. 90 e 146 — Novos e vazios,!
aps. 205 e 604, sala e quarto e'SAO CRISTÓVÃO — Vendo
sala e 2 qts., dep., com direito'Rua Amazonas,

ATENÇAO

eum.nt.c5o em ordem. Telefone TIJUCA-RIO COMPRIDO

i APARTAMENTOS - Tiiuca - Jun-
_r . , ito h Praça. Vendo, nevos, vazios,

, , -., , .... ., . ,75' 
»na indus-, C| „|So, 2 qts., dep. de em-

guarda do carro. Ver no local.trial e residencial, casa velha em preq3íja e garagem, de frente, os
c| encarregado. Preços: CrS 20ilerreno medindo 7,10x64. Ver no; melhores do bairro. Ver na Rua
e 37 milhões. VOX - México, 111 local t tratar na Praça das Na- Bom Pastor, 43. Tratar na Av.
li 1602 - Teleforie 22-4073 -ções, 220, tel. 30-1403, direta- Graça Aranha, 226, sl 304 - Tsl.
Creci 524.. (menti com o proprietário, 142-6656 — CRECI 1026.

¦ Srs. Proprietários de

ap. 204. Tratar Pça. 15 Nov., 38-A,
sala 51 — Azevedo.

imóveis na Guanabara? Aceito pl s,Jt;_* ?'»•' tte.^arm. tmb. Ar
venda e trato de toda documen-
tação sl despesas para V. Sas. —
Quitanda, 20, gr. 508 — cl Anta-
nio J. Santos - CRECI 203 -
Tel. 31-3367.

BARÃO MESQUITA 796401 -
Acab. luxo, frente, la. loc —

refrig., lustrer. Chavet 501 —
Gar. Cend. 22-3238 • 32-1920.
Mirle M.il.l. CRECI 76.
CASA (5) — Em avenida da t6 4
casas. Vendem-st duas juntas cu
separadas, 2 qts., 2 salas, depend.

peq. quintal, ^erto de S. Pen*
ADMINISTRADORA IMOBIl. -
Ap. R. Marii e Barros, 9331303. . .
Salão, 3 qts., dep. completas. En-'e C. Militar, 27- mil caoa, co.vi
trega vaiio. Inf. 52-0982 — CRE-lfinanc. Tratar c/ o prop. na Ru»
Cl 636. JViscond* Itamarati, 15% c/ 2.

W



4 - 1.» Caí., CIASSIFICAÍJÔS, Jornal <Ts trasit, áomínue, 19, 
'. 

7.'-._',n, 23-3 c7 O IMÓVEIS - COMPRA E VENDA
iARu»~M,tr*Avilf' iUVVat'°'*llUCÍn7T «,5 

'&l,3|dJdoh 
rUartS,dMl'.P' ehf Í^ITIJUCA - Rua Conde delANDARAI - GRAJAU ~ IpRAJAÚ 

- Casa Av. Júlio Fur-lUNS - Vondo-,. apartamentol JACAREPAGUA - Torrono, von-1 ABOLIÇÃO -Vende-se m.9nlflco|CACHAMB~F7'_77í^7u7i I

ftí ^D^^&!^?^^^^^ SBonfim' 171 - Vende-VIIA ISABEL W$?\ í^"«3fc Oi/Ta.*. SJ2& ? « ^SJSft K" íift *A« ÂZt^rSÍ?.^'
foira. -ITIJUCA 1QC. «! nanclado cm trôs onos. Eslá ai-

loU ÍTIZ — Oig^rJo sem contrato. 
'Iratar lu-L

sem
tel. 48-5680.CASA — Tijuco — Q. novo, vendo' ,.,.,

ítim» c| 2 qu., 2 ii«„ ampla «pa-grandes quartos, 1 sa-22.
sozinha ioda ladrilhada, banhairolis- r, u,nuB:m<. -nr;aK l1IJ^£A , 

~_ Vc',,ldt'-S«. nP?,r,amen'!auartos
«m côr, sinteco, pint. óleo, 2.laO, * DanneiroS SOCiaiS, to 704 da Rua Uruguai, 471, ccns-;HUc" °5

irea», 2 frentes de rua» residen- serVÍCO e qaraqem. PÍIV 'ituído de ampla sala, saleta, 3 butidos, 2 banlieirOS SO-

p']"'diala, os últimos apar-;"5»'.
jtamentos com salão, 3

cl armários em-

3 varandas,
«stado dn nserva-

JACAREPAGUA Vdo. ótima

ciai « 
'arborizada, Vnranda linda, 

' . lituíd,
«Liai « arboriz.icia. varanda it'id«;,; '' -1 "" " 

i • i quarto*, 2 banheiros sociais, Co«! .
Irab. pedras briladas. Livre de tura a Oleo e aZUle|0 de zinha, área, dependências com- CiaiS eill Cor, COpa, COZI
enchentes, La|e pronta pl transf.l a, .• , . \/„r -1:2. pleta, _ garagem. Edifício de lu.lnUa aztlleiada ,-itrâ n I"-
iriplex. Excalenle pl família finoicor a1e ° le,°- ver ala xo sobre pilotis. Entrega em j,""d 

<^uie|dcid «m l-

.«Oslo. 56 milhões, c| 26 enirada.||-jamente na Rua Uruguaimeses. Preço lixo Crf so milhões, to, depernência

jujto 
Munlz, 111, ap. 206. 

^f'',^ ^5x30,* 
'$£»,

'Saldo 
mi fac. si juros — R. Vis-

conde Itamarati, 157 - 43-0002 e
42-2324 - Neg. ocasião.

CASA — 4 qts., 2 ais., 2 banhs,,
2 povs. terr. 10x3ó, gàr". deps.
quintal fin. ANA MORAMDINI,
IMÓVEIS 42-3207 - Creci 482.

CHAVES - 120 dias ap. la. loc.
Sala, 2 tits., deps. gar. Ver C.
de Vaso 54-109 - Enlr. 8 e saldo!
30 meses 42-3287 - C. 482.

n.° 506. CRECI 213. Entrada 15 milhões, o saldo a cetn- , .
binar diretamente com o proprie-^O12™. IntomiOÇOeS ate

TIJUCA
ragem,
crer —
prazo a

ga- ""'". J£5

ern:;., dep. cemp. emp.
berta, sala ent., banh.,
Rua Catumbi, 46 — Tel
— a vista, aceito Caixa.

arm.
irea co
ccz. —
28-1846,

i„o 0,1 São Francisco, 32-A, sora'terraço clc
tn,,, P,io Ueícne -.3-122B._ |as 20 horas. CRÊCI 213.pee?rS J°í?oe P^soJ^lísi.feifa^II.n!/ 

"

"' «•; 
TUUCA;ó 

' 
yUA-iSABEL-^-ConT-'?» V&ltó VNe'tfotjMARACANA 

-Vende-se ou alu-
casa com 3 quarlos, dau 08 22-5521 Sia-se na Av. Maracanã, o4J, ap.

.,. . ,l . ¦„ ,. \/-r r1 -„„i entrada — Cií 20 000, o saldo a '.-.¦.- l-z .. . -., ¦.-.,. ^—.601, .1 3 t|t., 2 salas o demais

TIJUCA -OBRA NA b7\™\âA.m&™ * i$&\ »"»*»'• .™- «-8652 . 48-3531. Oro^cl^^s^Ts^L-.,^:^^
349 - ADM. ORION. tp,im.ncijirl,is. 'nheiro, área c| tanquo - Poilo

,TIJUCA - Vendem-se financiado;'r )UCA . 
~ Vt'"tl0 V- .com , 

2.facilitada,„»!|ur« - R. Vise. Ha-
2 OU nm 11 «nos ins nrontos 1 ,- 1lC,ts- mais llm reversível e clep. maral, 04, c V. - ORG. DA-i ou ,.,„ 15 anos aps. pronto. .. . _\, voga agom cm fren,e c 

I 
^ VERRÓRA - R. 7 Soton,-

Militar c| sanear, sintecov etc. bro, S8 — 2.° — Toís. 32-363S
Ia. locaçãp. R. S. Franciscoo 42-0975 - CRECI 236.

3 qts. ele. no Rua Sousa 42-7151, 47-1061 - CRECI 159. Iji» ./ sinteco. Entrada CrS .... _"~""''"~_n"_i_, , „,'";' <"''";" Rua Brauli"/SS ZOl '£_-.«& •" z"O-GRATAU~-01ima-c.i,1,.m 10x40.'? 500 000 . o saldo .m p,... 
*™ 

£" 
™™\™'n™í?u_T.p Tal. 

22-8936. .,,...
Inforirajoes 58-7823. U sl 3 ots gde quintal, 2 qls lasõas d« Cr5 300.000. Ver »i EZ«n'™,í 11,51 pf ? I. i' 

3 ,|ua1"osr 2 salas, copa,
ANDARA!'-- 

'ú.ima 
resid. - Ven- emp r, Vr. R«i Casapava 92, p R- Caiapi, 71. ./ 2,. ap. 201. «""%, 9fe|sCU52"í955 

49-3612 M^^° 
" ««nlflco ap. deil.»f- «mplo banheiro social,

de-se, na R. Erneslo de Sousa, 66 milhões comb. INÉDITA -Chovo, no n. 87. Tratar com T^.t^' .7 \, . 
?<""_>,'' "la, . cozinha grande,: ^'™"° 

Pi ompregadí, 2 va-
139 - Valo a pena ser vista -22-5722, 42-7151 , 47-1061. -'MELLO AFONSO ENGENHARIA JACAREPAGUA - Vendo, urgen- banheiro em cores, sancas, slnte- ,r:™''-• «J•'ada p| cairo. _....
Tels. 38-9176 (hoie) e 31-2851 CRECI 159. ilTDA., na Rua Conslanc» Barbosa,,'° .««• 'I z ».P-- "lü'„2 quar»°J co, dep empregodo, garagem.Ij-r» J5 °00 000, 

ç| S0% de en-
(dias Úteis). Imob. Luis Babo - rdãíãH r"ÁVÍ Vând.'«'»». Orupo 401 _ Molor - T.l.- e depend - Ver R. Dr. Bernar- Na Rua 24 do Maio. 316 ap. 208. |™«. 

saldo em 2 anos. Aceita-
CRECI -166. P o i.T. • ii n-' fones- 2Í-2092 . 49-32ÍI d,no' ,5W' ca" '?< pro>t- p,aSa Faço permuta por casa alé «o \" 

"°ca de casa em São Paulo.

|ÃND"ARAÍ~^^pVédÍ^''~^rr^irA.Ru^Jifbai?.1!;:..7' r-PB".-'3":wcMn« j... .—i—t^,._c>..J.™lí f.u c|,cn!r- -.¦•-." Encantado gue tenha garagem..' Tratar _no._ local ou pelo tolefo.
e ga-.(10,50m X 60,00 m),

Rua llabaiano, 71 - Dois sa- teiwi:-^
terreno'|ões, cinco quartos, cepa, cozi-,VENDO otim^

Rua Ba- pIilí, lavanderia, grando jardim, coz., banh., 2

— Ap. 2 qts., Iuxo,
frente, só vendo para, ItJUCA — Vende-se
35 mílh. fi vista cu a racanã, 155ó o op. 105, Edifício!
comb. - Tel. 36-3590. is| pilotis, 2 qts., sala, co;., bonh., pra

combinar.
Epaminondas.

Ver no loca! domin-.sito, Rua Cer.ar Zatiie, 106 — ca-iMschado
12 — Tratar telefono'sa V, np. 102. Preco NCr$

p. c| sala, 2 qts., i 15 000,00. C. N. -Tratar domin- não soja casVonfig,!. Informações ¦"" 28-9653.
reas o um depo-;RO o ás i7 oü _e\_ 42-9360 -49-2770. CACHAMBI - Vendo

25 000 c| 30%
te pela Caixa
Chnves no 101.

entrada e restan* ;
ou Instituto

LAJE — Apartamentos de'-_
ampla sala, i. inv

— Vendem-
ínos aps. prentos

C^Z -V«An«^s: 8»ri3 Ó,im°S C1Uar,0S' C0Pa'|?U^: V^-aT^Fr!^VimcnlOi. Vendo, 3 qts., »m.\.^„;^u_ U-nUI,n ^mlv„,;„, im .,„. tnl ¦¦ 302
Si'rea 

co-'cozinha, banheiro com Xavier, 392, aps. 301
boxe. di 

a . I Chaves com o Ur. Fábio na por-epenaencias|(aria cu !ei -- ¦¦

completas de emprega-tijuca - Av. Maracanã (Pça. T,IUfA
,=r„l^^ «ClUtlc Sacns r*™ - Ven^-S" aP- sala,'luut-A
serVIÇO, pilOtlS, 2 qts., dep., garagem - Cons-

(Xavier,_212._Choy.es. n trotar no aNdaRAI - Rua Silvo Teles, 71,
Lx- ap. 207 - Vendemos ap. 2 quar- 

|lcs e sala, banh., coz., área comMARACANÃ
28.1465, Sr. Leon;!^1^^3- 33 'nilh6«- Ac-

pends. parcialmente mobiiiado.
Ver no Iccal. Traiar na Imcbiliá-
ri,; MARVIL LTDA. Av. Rio Bran-
co, 37, gr. _407_r Tel. 23-5310.
MARACANÃ — Passo ap. const.
obra acelerada. 2 q., $,, dop.
ump., frente. Ver no Iccal
encarregado. R. S. fco. Xavier
467. Inf. lel. 22^6835

Tijuca

ja.-are.-aw.a V,,...:»' ....li. ^- --^;,0| o-, , ,,_«unidade.\%tl 7™?r___HniT£kàl
te, recóm-construldo, c| 4 qts., 2 ™gnlflco terreno de esquina, B rest. 1£0 mensa, .'
sls., co.-., 2 banheiros sociais, „r. sem entrada c som |Urps. Prazo|Rua Itamaracé, 52, ei 2.
mários embut., 2 pavimentos, ap.l.de.'° »"<¦;--.£"¦ olimo local com ciHJKfi.r~-~'~v_nd«i*~í.,T :

VENDE-SE - Casa no Lins de p empregada, garagem p| 4 car-i cd° <™é'c'° ° condução a poi. 
«™'«M?. 

^J;^ 
»•"•»•

Vasconcelos na Rua Baronesa de *,, 
silnloco, ótimo terreno Ver c| |,a< 

'«"domes admirável terrono ," 
>2 "> «"-'"". s 'P': d«

Uruguaiana, 136, 4 quartos, ba- 0 dcfl0. Av. Goremário Damas>a coneIruçoo de laias, oporta-, «"'* • 
«VrÒvado Vir i\ll__.nheiro cima, 2 salas, grande ço- 675. Td. 92-2013 - Preço _ com- !",!5,<V,C-| 

^L n0 loc'1! na Ei' Beriordo, 95. P,«, 
" 

mTlhlVtzinha e copa em baixo. No tér- binar Irada Rio rio Píu, esquino cem M./'fiiJ, t .,,',,. *'
reo 1 nla, 2 quarlos e banheiro^1''-,---:-_-... r,r_—,-\* ^ J™<*, ou na Ay. Rio Sj? * vii,a- '""" < e='9e« -

de emp." Entrada de garagem,HA.CA,REPA.?Uíl 
" Estrada do .Branco, 39 - 18.° and., 6 1804,-4-'6«-  .

grande quintal. Ver no local peixeiras.- Vendo pequeno sítlo c||_ To|, 23-4573. (CASCADURA - Olimo terreno
diariamente das 8 às 18 heras. "«« ™ '«i^'j»'o0Jnu?;,,'Trra 

^1 ATENÇÃO' - Méior'j Junto Shop.|in,erno d" ™ * »- ffi?P'io pa-
Tratar 22-6300. Av. 13 de Maio,'™ Rua 

Ç™««« 
<le Mora'^ 5"l Cente? pi entrega imed. VendoKa ,^s- 

~ 
f'^- ,8 

50° com 3
23, sala 1822 - Base: 60 ml- !°\ 

-JPJ___^?- 'maonif. 
ao. cl 3 ms. e doo.'e !°° P- ".<¦' 1 Tr?"" ™ Cas-

CANADA — Vende-sc per 27 mi-J;. _
Ihõcs, o op. 506, do Edifício D.-m «de ......

Márcio, Ruo Ccnda Bonfim, 101, n|ay-qrOUnd e garagem, 
'rução cm andamento, 6.o laie

»m censtrução há oito meses. — '.£ ' a rnnnnnn 58-4736,
Sao, 3 quartos, dop. empregado. Preço Cr? I O 900 000, fUOcÃ
Ro:t;tuir 5 milhees |á pnaes; res-1

¦    —¦ Ap- 2 11,5,,, iPARA ÇIIA PAAAII IA MD comol Ver heie Trav Alfredo cad'J.ri; nn. Rua Caro!ina Machado
ótima coberlura, pano-ianque, dep. de empregada. Pre- qtoi. e sal» com sinteco, banhei-{!'—=—.— T_-TrZ.ütt KAKA ÜUA r^ftAILIA INU conipi. ver nc|e irav. fi, trodo n. 32, _\ ABREU.

ramiço, Novo, frente,'.ala, dols'ç0! NCrí 
P24.O00,C0. 

Entrada de ro. çopa-c.-z., área com1 tanqueI^^Vc^^^om^a^v^ MELHOR CLIMA DO RIO p?Ôp. - Ãl. 52-9802 - Í9.OI7Í ÇÃSA-TT Vende.sorRua-Frerpií:'^iquartcs, dep. empr., terr., varan- 40% c sa do em 24 meses sem azulei, e dep. empr. IPEG ou no L. Vasc^nce.os com casa ve iK,n^c 
_ picilito 'o, 86, 3 quort.-s, ióia cu 2! nua .-da 

otc. Corretor no .local. 
- Ver ,urS. chaves c/ porteiro. Inf. = COPEGE propostas. Sina 5 mi- lha, Base. Ci% 30h.000m ou NUM D0S MAIS LINDOS Z___b______:  ,e;, 2' 

J,a?as! 
2 

'banheiros, 
?cpa

V-.--í--,-- ^;:Rvja Uruguai, 312, sab e domin-Vendas na PAR - Predial e Ad- lhoes, cu eclti1 7m. e saldo finan-j"» JOOUU (-N. 1iratar com ar-pQkiTQc r,c JACAREPA- ACS INCCRPORADORES - Postos cozinha, varanda quarto e benholSlnal__.de.apenas 370, go parle manha.L Venda. Predial ministradcra Resnlkoff. R. Ouvi- ciado. Preso 22. R. São Fco. Xa-'Ary pelojel.:. 29-4351.  KUINIUS UC JMV.AKCKA 
de saso:ina. cdifícios do apar,a. ro cmp', Kda re}crmad°. Tratj,

i(l2- .|VEMDEM-SE 
^3 

easM vazias^e -"GUA — OtlITIOS lotes re- mentes, _ garagens: vendo, esquina Iccal proprietário, 10 minutos Cen-lin. cm oreslac-cs desar 3UÜ COIT1 entrada de apenas mi e prest. de 
^0 

mil, sem pat-Mon«o^ Tel. J^7638._CRECI_960. dor ,30.9.0 and. Tols.: 32-1675 ver, oou -

mf; Tratar 
Pcomlrnact" - AvVrt 1 ^IlkSo nn ni-omac 

iC,B,a$ 
,""e™eaiár"1s-.. 

Construção TUUCA _ MaracanS. Vondo cem . 22-9435. Creci 456. RUA B. MES
tó!?teoSSIl».W90 _ ffi; Cr$ ] milhão na Prom"-Ií na la, laje, em ritmo «ce.e«J50% sinal e o saldo em 30 me-ANDARA1 ~ ' 

Vendo nSTPaS <¦», !«J.. aP
52^208, dias úteis. sa e mensolldzdes de *^ 

T separados, banh ? SL'??*,0 cKoaTa0 42 
'vazio" ChamP»"h»'' ='• aP: -109'c 'k 2 2?' ISí^rTi-™ rfnh B„Jcri. niSnOÚ. SEM JU-Sor ò,R. Soaoulm Palhares, 867.1^ ^X'<A ed'.^/"™' S5 ^ ^q0" 

""ÃrS

ptes. Rua D. Cl.iudina, 497. 200
t,ua sidenciais com 60 meses ;.„,,, _ .„.-„ outra construção on- cãscãdüra

arovllha e Ric—São o nnn — i «

m2, contendo
ou

Mai

uma tro - CRECI 35.

Paulo Frcnlin',tes • duas salas, dopcndcncias a pnt. |_i«.ma>aoc nrt |n quase esq. oe «y. rauio rronnn panddnclas de empregada
Rua José Higino, 36 - Casa 8 KUb. InTormaçoes 110 IO- e „o lado da Igreja S. Jcaqulm - 

f0 oferta aM v[.nd^ à
Aceita-se caixa. lrs] diariamente. RUA ^1t,iat„exclu?,ivai íe. WALPSA?AR|Ver e tratar com o zelador_ _ —cal

CONDE DE BONFIM, 1 178
Vence-st linc'o ap. vazio, sala,
quarto, coz., banh. Inf. 54-0662. 'gfl 

entre 9 S 19 horas,
CASA TIJUCA - Muda - Vendo,' j 11..J.,
itlmo estado, recuada da rua, li- OU 110 Uep. Cie Vendas

vre de enchente, jardim orbori- na Av. Graça Aranha,
zado, varanda, saleta, salão, 2
quartos, Indo cem grades, banhei-
ro em côr, copa, cozinha, depen-
liências empregada, área coberta,
quintal — Rua 18 de Oulutbro,
303, perto do Colégio Santos
Anjos,

;barão de mesquita,

174, s| 516. Tel 32-5353
- (CRECI 442).

DONATO
Tel. 43-8000
n.« 5.

/ Set., 124-3.-' -Ir-
43-8700 - CRECI'

**"'• Tel. 22-4163
'" "' 

ÃNDARAISr.
[Genaro.':

TIJUCA — Vende-se casa vazia
c| 2 salas, 3 qls., copa-coiinha,

 banheiro, depend. empreg., jar-
MUDA - Vendo ap. vazio, aala,!dim e área, à Rua Benovenuto

2 qts., armário, embutidos, dep.| Berna, 135. Tratar na IMOVEX,

TIJUCA - Vdo. casa
hábitável ,nova, qt., sl.
30 000 000, entrada, 18
cu 20 milhões à vista. Trat. 1el.
30-0598 - Delgado.

jUM GRANDE PON-' 
porão JO. .. PARA MORAR APARTAMENTO

miihó-siBEM! — Rua Dr. Satami-*» 5ilva' vondo

QUITA - Para tnlro 
do frenle, cem 1 VENDE, um .ipartamento

rtes, arm. emb., banh., Cosar Zama, 106, casa 9, vila, para paqar! — Rua Guari "e "s ruas warovi.na _ Kic-iai2C0O — 3'00
o dep. ompro^. Pro- 2 quarlos, sl., coz., banheiro em ¦ 

r. ¦ • 
'Paulo, em Ban;u, p;r CrS 60 ml- „r0,, _}. 70

30.003,03 cem parto côr, área e terraço — Preço esquina de (jeminiano Ihõcs. Aceitam-se prepestas h R. m,r 
'

onc. II anos. CIVIA - Trav. 20 000 000, c| 8 de entrada ei r-': , onn mo*-„c 
'Maravilha, 362, Bangu, tel. Cete! , o

Ouvidor, 17 (Div. de Vontlas 2.» _ 5aldo em 300 por mès. Estuda- ae ^0's ta Juu meTTOS 93.0583. Pref. Elól Barreto.
Vendo apartamento andar). Tol. 52-0166, dos 8h30m ,e proposta. Sr. Leonel, sábado $0 Largo da Freguesia) APARTAMENTOS PRONTOS"""'" ' 

Informações diária-CASCADURA 
- *» edifício

Méri

ti saia, 2 quartos, dcpendtnciaa ès 13 h-ras. (CREC
completas e iordim de Inverno -.RUÃ~ÃÃÍSQÜTfE'ÍÁ;
P'f^.7?4 23.000,00 - Tratar Vpr ,„„, , qts.,
tel. 22-2253 - 2a, feira.  Tratar "Brilhante",

Teodoro'57-2086 o 57-5187

131). e dcmincio, das 8 ! 18 heras.

Rua
sala, 3 qts.

41, op. 101.
1-,lT.hfon*.?;' JACAREPAGUA

CRECI 243.'-

TIJUCA — Vendo o seu imóvel
polo dep. de vendas da IMOBI-
LIARIA BELMONT, consulle-nos
sem compromisso. Temos clientes
para apartamentos e casas. Telefo-
ne 32-1106. CRECI 166.
TIJUCA - R. Mariz"""

emp. Ver no locol. Rua Ferdi-JAv. Pre^ Vargas, 590, .1^502 -|, 025. flp. 30)(- do 
'b|oco 

Cj vcnd(;
nando Laboriau, 246, op. 401
25 m 

"

34-731

Tel. 43-8544 - Creci 1 007.

banh., ccz., dep. comp. p/ emp.,
área serv. e 2 vagas na garagem,
ar condicionado, sancas, florões,

sinteca. Aceilo Cx.

ni, 39 — Aqui, ótimos
apartamentos — apenas
2 por andar — de sala,
living, 2 ou 3 quartos
com armários embuti- g^g,j=JggECI, 9*»

dos, 2 banheiros sociais,

R. Hilário de Gouveia, 66, op.1 APARTAMENTO

Vendamrs ótimos «pi
mente no local das 9 às "<•<, cem saião, 1 o i quarta,
i^i 'i_ banhoiro ccmnloto «m cõr, gran

|18 horas, inclusive sabá- do cclinhai _{„, tcm ,ant,í„;'„.

Apenas ¦ 1 700 -
e 6 500 de enl. s
70, 93 e 180 _./

t/U Todas c/ quintal ç/ I
q-.-s., n'.., ceps e coz., banh.

.—..compl., gás da Llghl, var., ja.d.,— -etc. Entrego alaumas vazias. Ver
nô- e tratar R. do Amparo, 542 e 536
va- cnsas de 1 a 6 paralela a Cer.

que-ira Dnllro. Inf. tais.: Ô0-86A7
e 30-5192.

;i6.
Rua Cândido çJqj e dominQOS OU H9 psndcncias ccmpl. empregada.

303, com cn-tilA^,A « _ 
' 
r. lVer "a Avenida Suburbana • Benlcio, 508» op.

.. . endo otl- trada pela Rua A._
mamente localizado à Rua Araú-.se vazio, com 2 salões, 2 quartos a,Jpc,c OT A ° ^nríar
|o Leitão n.» 501, pela mo!hor'd armário embutido, cozinha-co- "" ebr ¦"' H- anual

[Dcmtiu, juut «p. jw^i wm w- . _ |»or na Hieinuo JwuwiHoiii n.u,salOe5,
TERRENO - Graiaú. Vendo otl. j trada pela Rua Anu Teles, venda- IMAZ.A — KUa DUenoS,10 189 ,em frente i Prarn. Trolari 2 banheiros sociais em cârcs

CASCADURA - Vende-se ümã
cas,i de altos e baixes cem 2

¦4 quartes, cepa, cozinha.

Eco. e BNDE - Ins. OCEANO oferta. Tratar telefone 42-8012,1 pn, garagem, persiann e sinteco. |Te| 43-7871 — CRECl!l026
IMÓVEIS LTDA. Av. Rio Branco, | segunda-feira, Sr, Gabriel. I Prédio com elevador e área para 

•——'¦

108, gr. 903 Tcl. 22-9690 e

c| qt. e. . . WSvTSC SSSídependêndas completas
ilhõe. — Traiar pelo íel.slf|j(jCA — Ap. — Vendo de sala, área e dep. emp. Ver c| porlJ^Jg SerVÍCO e de emDre-
2. dois quartos, banheiro, cozinha e Traiar Pres. Vargas, 590, s| 2I0( 7

PRAÇA AfONSO PÍNÃ~MÍSMÕ dependências de empregada - - Tcls,: 23-0459 e 23-5340 -gada, e garagem. (To
intermediário, ap. JTelcfeiie 34-1892.

-I- Tcls.: 23-0459 e 23-5340 - _,.
iParte financ; ou^p|_ÇX.Jc=n.__|dos 

Qs quarfos d|ofrer).V.ndL .  -. . „.. 
vaib, edif. 2 per andor. Salão, TUUCA - Vendo ao. á Rua la- TIJUCA - Quer vender? Quer!
3 q-.-orlcs, banh. compl. em côr/disiau Nct0, de 3 qts., sala,'c.:mP1r'1r?, Consulte a Adm. Victor.te para a bela tranqui
dc;:i. «cmpl.., indevassável. To-banh., ccz. e uma casa i Ruo Gctelip ltda. - Nos avaliamos et 

Av Upitnr Bpitrãnl
teintcnle claro cem facilid.d. d. Dona Maria, serve para depósito vendemos sou imóvel-mesmo alu. 

^ 
«V. HCliOr oCiridO,'.

po-ta. V.r e traiar no Ru. Dr.1.. Tratar c| Alfredo. - Creci 313 ^|dOj_lnf. tel. 43-8463. ¦_ ipredlO

Saiimini n.» 160, op. 702, diirio-_- Tel. 31-0800. |T1JUCA - TERRENO PAJpontO

?rSÃMO"J-p.,.-«i:.n..-"."-ií.-.!TIJUCA - AdalbertoRA INCORPORAÇÃO ou dência
«u ta:a. c/i, 2 e a qt.., mesmo Aranhá, 47 — Estrutura residência com proie- NCr?
aiu^odes, na Tijuca, Groiau cu ' ', --'
vil. isctei. Trator na Av. Eras e alvenr.ria prontas, —to aprovado para 14 entreda de NCr$
d_»_p[no, 96 - icje - telefone cenfr0 de terreno sobre apartamentos na Rua ] 2G0,00 e prestações4-9.

sobre pilotis.
allamente resi-

. Preços, desde
28 437,60,

APARTAMENTO, tipo casa, vazio,
frente, sala, 2 quartes, copa-coz.,
banh., área cf tanque, banh.
emp., base 23 milhões aceito Cai-
xa, outro de sala e quarto se-
parado, coz,
que, quinl:

VILA ISABEL - Vendo ap. tala,
jqt., coz., banh, e érea. Peças

amplas — NCr$ 6 000,00 sin. e
36x250 - 30-7737 - Creci 910 -
Joffily.

recreação.

VILA ISABEL - Vonde-se casa
banh., área c/ tan-jeem quarto, tala, cezinha, ba- __,

base 20 milhões nheira o área. Entrada d» Cr$ de sina
Tratar inclusive do-'4 000Q00 » o salda «m presta-; casas

l * r-..l__r. \_.r_.. j_. /*»c mn nnn _ "'

,__. Ver e tratar com o pro- 421 — Aguardamos 9 ABOLIÇÂO
prietário, no local, acs sábados v/lci-fa i
domingos, das 13 às 10 horas, ou SUa VISIia.

pelo tel. 58-6621. Preço-base 32 RECREIO DOS BANDEIRANTES -
mil, c| 50% enlrada. Reslo faci- Vende-se lote 11, quadra 41, cl
litado. !frente para Av. Projetada A-W.

lv. - - -
ATENÇÃO - Jacarepagua -IVer no local
Freguesia - Vend. c| 500 000 22-2349

Tratar tel.

25-3691.' Caleri
aceito caixa,
mingo. Tel.
CRECI 254._
APARTAMENTO ótimo de (rente,
vehde-se por motivo vic viagem
c| 3 quartos, 3 armários embuti-
des e dopendências romolôtaa c!
móverG, H. Sáo Fransicco Xavier,
378, op. 401.  

p| na escritura, ótimas RECREIO DOS BANDEIRANTES -
var., . iard., sl., salão,'Vende-se lote 1B x 36,50 m2 —

garag. laje e taquoadas. Igleba 8, junto BR-6 - 2 800 000" ' '_______Simon.

TÃOUARA - Vendo" casa
i? qts., salci, dep. quem

88-2.0. feü" 32-3638" e 42-0975 
"

- CRECI 236.

nove,
tenha

com'ATENÇÃO -
COÍT1 coz., banh.,

- ções do CrS 180000 - Ver na R.12 qls .
Á'.a;;wel!, 195. Tretar nm MELLO; Saldo 48" meses. Ver diariamente [x vj.»a _"TQ|
AfFONSO ENCENHARIA LTDA., \ na Estr. Jacarepagua, 6554. Fte. ,r.
na Rua Ccnstanra Barbosa, 152, e fdes., dar. 9 òs 12h. Org. Da-

grupo 401 - Méier - Telefones:! niel Ferreiro. R__7.de S"?J1b.l?Í!f|nahcikmentó apfov. Exijo sinal.

VILA ISABEL - V. S.quer ven- 
'"" ' "~ ''^ "/"73''9

__ d«r seu imóvel? Faça-ncs uma vi- ATENÇÃO — Jacarepagua — Jun-
Vd. de 2 qios., c, s',a cu n-s fn-efana t;-o nós 0|to ao Largo do Tanque, vendo

deps. de emp. L venderomes em S0 dias setn qual- ótima casa tipo np., cem 2 qi
de frenle. Ver Riia dos Artistas, quor dospe-o para_ V. %._ — Tra- e demais dep., com 8 de entra- ?_"_'___ ,..,..'.....

3C-:<C7.
ap. 101, preco 26 ...

_......, j0% ,i visla rcstanle finan- NH/.RIA LTDA. na Rua C-n-.tan.

pilotis com sala, 2 quar-Tcbics Moscoso, 378 de NCrS 4C8 75 Proie-ciado- Tre,ar '"'achado - 58-0522 ra Barbe»a1 152, grup?_.4_o_i
... :_i._ _._.: _. r-t ik ~,:li,s„- 1- . ' J. .' - Av.

ft
Vende-se np. 104, vier.

empr., área ds Peq.

TERRENO Jacarepagua — Curlcica
— Av. des Bandeirantes, á^ua,J.u.; 
luz â 150 metres da Escola Esta-

25. Tctalmen-
Ven-

na Avenida Graça Aranha, 226,(demais dependências, de alto
sola 304. Tel. 42-6656. CRECI n.jxo, na Ruo Araújo, 309, tratar no

local.
CASA N0~T0CHA - Vendísi
nosse imediata, reiidencia 2-pvts.,

qts., ji., varanda envidraçada,

sala iiupa' 
<-az-' sin|eco, sinal 5000,

RUA GARIBAIDI - Vendo opi. . , , '. _ * , r .,, , J. ' - Av. 28 Setembro, 345. f/.ólor - Telefones:
frente, si., 3 qts., dep. Entrega-tos, cozinha, bznhciro, por Cr? 10 milhões ta- to aprovado. Constru-apartamento 304 - Finai 49-E261 — wíior.
PÜrítitS' 30«"íwí f"ianC" ""idopcndcncias COmple-cilitedos. Tel. 32-5353. rão da PSONIL - ConS- acabamento, Scusa Cruz, 35 - VILA ISABEL - Ven.
C-..AI.IMUU — j.-iii/D. 1 1 

i,_,n 'iram AAO\ II Andarei. — Vende. Preço CrS sala, 2 qts., 
-tiep. er

Ü.ó«: 7.._!¦>. >™Fà AffCN50.EN3E.da, poderá facilitar parte. 
^IT^^VT^c, res-

Rua Bom Centelho 130, ep. 103, 3 500 _m estat;;es men.
. . ate as 14 heras. I 

Telefones: 29-2092 ou cAMPINHÕ~"~--—---¦—--- 
s""

Ap.
ccz., dep. R
4761101
sina.

3 qls.,
Carlos

Tcl. 93-0046 - CETEL.
VALCUEIRE - Atenção -
div. ap. — Tulí^as, 117,

R. Francisca Zieze,1
122-126", casas de 1 a 5 - 128 e 

'{"

130. Todas c/ quintal, muradas ecopa
de frente ./ 1,1.(3 qts., 

f^'mais'5 000 financiado p. 
"250. 

Veícoz., banh., var., iard. etc. Ape- d,,, _, R-ri,A oos u»-
nas 1 600, 1 900, 2 000, 2 200 ejnhl ' ' °le c arm"

2 500 de ent. e prest. de 40, 60,j;__,!¦_.¦.-__,:_-_ ,, -.-
70, 80 e 100 p/ mês ./ ]. Entre--CASCADURA ~ Vendo olimo ap.
go diversos vazias. Ver e trator,- VílZ1?- c 2 qtos., tl., c, b..
no local diariamente. JUNTO Aiv,-' aceil° IPEG. 13 milhões c|
SANITÁRIA GLOBO. Inf. tels.: i'.|P!:C|- Tra,nr Rua Glaziou, 62 -
30-8667 e 30-5192. pilares.

EU VENOO o imóvol do V 
"s"

ATENÇAO CENTRAL - Vendemos cm ,.m;t_ rccc,d„ , proturo
o ulllmo apartamento tinanciacio imóvel oue V S o.-oeiso Ml.
r>c<à Caixa Econômica para quem randa. To's 42^'4-i ou'
tenha deposito antigo, ou aendo 29-5i"3 — CRECI 9"'1
ox-cembatente na última 3uerrd''-^>cr7,-.7-. ——-"-'
não precisa ter depósito. 2 quar».ESQUINA cem 350 m2 em Ban*
trs, sola e demais dependências. Ji1-1-, yende-se per Cr$ 20 milhões,
Está ocupado sem centra to. Ver facllitadcs, ccntrnda armazém,
a Rua Jcão Pinheiro, 339 diária- barbearla . residência corn 3 có-
mente das 10 às 12 h-ras, e-.T, m/o Tratar à. Rua Maravilha,
o Sr. Santos na perfaria. Traiar 362, Ban^u, próximo ã Estr,icf.i
na Av. Rio Branc-, 183, 3.0 on- Rio-São Paulc. Tel. CETEL 73-0583

Tc's. 22-3737 c 32-2542 - - Pref, E'ói Barrei-.

ENGENHO NOVO - CA-

RO COMPRIDO - Cobertura ma. *as» "tcdaS 
pCÇ3S de fren-(CRECI 442). _|trutcra Ltda. Informa- UÕÕOObo. Seis" de" entrada. Res. 25"'m2. Preç:: 

'15 
milh. a comb. Tratar: Av. Calógcras,

^•'h,:c".d-o &ncSir?c[PíS:,<?- 
Ccnstrução CHOZIL TIJUCA-Apartamcntos,!ÇÕes e vendas: no local, l°,.a «ITlW &'%%" uSÜ'^,,p- ZÚZ?_<,?[o 

,0" ~7- " qEC' '-

ISf,:?,* V^Xlti K Rio BÍaiÍTsTsl Ve^° 2' Send° 1 ,Sl> C|-- 5?2e2ehodiíÍrpToNILa,é ^™ ^<77'^^ ™.™
eompletc, c.-pa-cozinha, %depen- AV. KIO bran;0,^IOO, S| g dep_ fi ou,ro c| majs as ll horcS, e PRON1L - raç3 ||vHr8 ccm ,50 m2 e mais Jjonl» tt "

-- " -"-"¦¦' ¦- Promoções 
e Neqócios omP!a sa:a' amP:° i"3'1? ' de' ?am<,",r' p

, , ..., . ... ° , mais dependências cpmp.et
Imobiliários Ltda. — Av.

Vendo CRECI 256.
, *">.| i íiiv. ap. — minaai n/, 1*. ler. . ,
1. Chave cem pert. . , d E , -„., ecm-ANCHIETA - Vende-so um tetro-$ AC PRONTAS FM CFM.mÁ:,f±..BU.$-?__• binar - Veí t| dias. Trotar à no er. frente h estarão, (R. ^ tdA rsc Tcnnc. ,íí ¦18|/02l t^(!> 2274?6 _ Forr„ _ CREC| miz c-alvão, 90!. p-r NCrS 3 mll, TRO DE TERRENO, cem

financiados. — Mediante pequeno tC65.

dência. de empregada. Ver na 0(13 *__]_¦ 52-7494 , • ,-
Rua da Estreia, 51, ap. C-01, dal °"J' 

.,'S" ,r,|in HO 
UIT1 1err5Ç° P^VatlVO.

9 às 16,30 hsras. Traiar na PRE- 32-3813 JÚLIO BO- r ,« mj|l,Kp,- nrPm
DIAL AQUARELA - Rua do Mé-l-^ntriivl TrpriQ^ I miinOeS prCÇO
Xico, 11, 12° - Tel... 52-3612 e.GORICIN - Creci va. fixn Cr$ 2 milhões de
42-6874 - Primeira Classe íjp TÍJUCA - Vende-se uma casa dei ,
Ramo Imobiliário - CRECI 258,19 

psvimentcs, em bom eslado, na enlrada e

RIO COMPRIDO - Vendo apor. Rua Conde de Bonfim, próximo 3Q meses

o saldo em
Ver no lo-

tamento de frente, tipo c-.ss. dois s Muda, com 300 m2,. tendo ,,At^^^

quartos,- sala c dependências, pa-|l° pavimento: 2 salas. 2 quartos, cal. RUA DO MATOSO, j USINA
«ijmento metade facilitado, cu coz., banheiro e dependenc-n com-;.. „,- , -n-^,.-^ qls.'• 

pleta de empregada, e no 2° pav.| I /.O. I falar Tei. OZ-OJOO -

Rio Branco,, 156, gr.
702, Tels. 42-496Ó e ..
42-ó7o0 - CRECI 667.

Coixc com sinal. R. Tenpnte Viei
«Sampaio; 88, ap. lb, - E. 

gjel.., ^^&^' fifc (CRECI 442),

- Vdo. ap. gde
depend. compl.,

cõr e garaçiem. Ver cj

ala

pen'
clusive garagem, periendo
construir no terraço livre acima. , i ^ ^
Preco 26 000 000, com apenas loções CrS 200 000.
6 000 000, de entrada e o saldo 20 do Setembro, 254,

CAMPINHO — Vendo urgento, i<atr;|jcÍRÉ —
„„j.,. .-.-•- i^nta Cindido Bcnícío. Ca:a va- 71? 

~ ,  :«..j;,*, ,,i (« millwici v....,, u- Vende-se aparta- '. 
( ,. urbonuado, censt . .modiata, cal- ,

° ~ *,m fc:°,i<!<, 
,'"' bonh. ccmpl, grande área <=m "*»' >*•> »?• "?.a,!» 

.• 
'"J. " 

vor só telcíonar
,a„ .nt.-e3. at* .«tem- 0«eiado, depends. emp.yRj «««- » "' - f«"" ~ CRE-.rono. - Atendes,
2 quartes, saio, cor,- 

sara£.cm p| 2 corros. Mal. umo <=l 065. mi .entroda ...

RIO COMPRIDO - Vende-se ap.
502 da R. Tenento Vieira Sam-
paio, 120, c/ sala, 3 quartos, coz.,
bsnh., dep. comple. empregada,
*rca .1 tanque. Aceita-se Caixa.
Ver no local p/ gentileza inqui-
lino. Tratar Predial Palermo, R.
Senador Dantas, 117,'./ 905. Tcl,
52-4325 - CRECI 455.

RIO COMPRIDO - Caso, vendo,
¦com gara-em. Rua Dona Cecília,
20 - NCrí 55.000.

ratório ou colégio. Preço; 70 mi
ihões, facilitados. Inf. David -
58-3655. .
TIJUCA - Vend. ap„ sala, 3 qls.,
banh., coz., qt. e wc p| emp.,
vazio. Prédio c| garagem e pilo-
tis. Ver c| porteiro. — R. Maria
Amália, 87, ap. 403
Av. MaracanS e J. Jc

TIJUCA — Troco ap. de frente
3 qts., sl. e depend. por ap.
de sl., qto. e depend., diferen-
ça a combinar — Ver na Rua 5.
Francisco Xavier n. 352, ap, ,
204 - perto C. Militar.

% i""1? J;ft,
,è Higino,'

TIJUCA — Muda, Cde. Bonfim,
sl., qt. separ., coz., banh.

na Rua Pinheiro, da Cunha, 29I|dar._-r Tel. 22-3737 e 32-2542
202, sup, «pós 12 roras.

bro, cem
ainda nhn. banlieiro « área

CrS 6 200 000 o o saldo
Vor na Av.

„ 2í°r '!•• ludo por 45 000 000
financiado pola Caixa Econômica 405. Tratar cem Mello Affonso _. C00 000, saldo 17 prestações 44
em 15 anes, em prestações de Engenharia ltda,, na Rua Cens*,] oqo 0Í10 — Açoito cfortas, Vi-
254 000, ver o Ruo Comendador, tonça Barbosa, 152, nrupo 401 -:siias DC|a OP.C. DANIEL FERREI.
Martinoll, 185 ap. C 02, diária- Tels. 29-2092 • 49-3261 - Méier. RA R. 7 Setembro, 68 - 2." -
menta das 9 à; 13 horos, iratar, ~~ 

~ 
tels.: 32-3638 • 42-0975 - CRE.

Av. Rio Branco. 103 - 3.-° an-;VHA ISABEL - Vondo-so cas.vC| ojj.

Trrrano. V."^ acréscimo, o interessado adquiri- « anoS PARA PAC 
' 

R
Terrono, - Vendo .,  ,, .^.^ 

,n;M0RAND0J _ Rug Vjs.

o' ter- conde de Santa Cruz,.
0 d°- 243. - Sala, 2 ótimos

Pian«,clu.ar,os' cozinha, ba-

apor. ver
se sábado

casa para empregado. — Terr. H VENDE-SE casa c| 2 salas, 2 va-
cm pres- x ç9| ej n3n)a aorcvada noro randas, 3 quortos, 2 banheiros,'ATENÇÃO — Terrenos ;, . .

mais 5 lotes do vila - Vcndo|grade nas janelas, sinleco, gara- água e luz, entrada: 700 mil, nheiro, area de SerVÍCO
Enlraüa: qem e quintal. Rua Gabiroba, prestação: 50 mil. - Estr. Inlen- , <-. ¦ _____¦..

- Jacarepagua. Obs.: Essa dente Magalhães, 503. _ C Tanque, binai d partir
rua começa na Rua Edgar Wer- APARTAMENTO - Vende-se ap.de CrS 3 000 000 —
neck, 327. cl 2 quarlos, sala c dep. Rua .¦ campos, 67, op. Prestações mensais dede

VENDE-SE casa na Rua Oscar Pi-
mente! -41, 4 qts., 2 banhs, e de-
mais dependências. Tratar telefo-
lies 38-9597 e 48-5383 - Arnaldo.

CRECI 256.
CASAScom 2 quartos, 2 snlas, coiinh

I banhoiro, dependências emprega-

CASA""- Graiaú, 2 pavim.., 2, «¦••''•»• Enlrid.«( 000 000. 
' c.-impinho . a cutro na

sls., 3 qts., varanda, jardim è !» »W° •« "'"'• "« **7',.S[r^ 
Manuel Slmóos, Madurei-

Travessa. Araxá vazia P«. 70 
f» 

°_0Uirs^com 
^aÍ^Í Trotar tol. 49-3218, D. isoura,

2n5^78'™c;ecíe8,33-1TCelefon';!SO ENOENHAI.A ITDA;, na ^ 
' ""

52-1892. |

Não é
Vendo cem

uma na Rua Toles —
A cutra na
Madureira.

VOCÊ agora pode comprar seu Bernardlno
ap. mesmo só dispondo de Cr? 304 --Ver no local. Tratar tel.t Q-$ 200 000

,'460 000 e só pagando Crf ..'tcl. J2-7111 - ia.-teira. i0 , ,
2,3 85000 por mês sem parcelas nós;ATENÇÃO - Central, vendo ca- Uni aluguei i — informa-

lhe vendemos em 2 anos na Rua;sas cl 1 e 2 qls., ll., C, b., v., cges no |oca| A_.c Q -_c
Cândido Benlcio, 916 (ótimo!cl entr. 1500, 2, 3, 4 c 5 mi-:^5' "° 'OLdl aas O eis

ponio). Aps. de 1, 2, 3 quar- Ihões. Tratar Rua Glaziou, 62 -'20 horas, inCIUSIVe aOS
tos, sala e dep. comp. e vaga p| Pilares.

32-6750
307.
TIJUCA

42-0425 ,47-1061 CRECI 159.

Casa - R. Aguiar, 57, TIJUCA - C.
imediata, ro Cx. Éc. 

'

carro. Prédio em centro terrenoUtenÇÃO - Zona da Central
com play-ground, de mais de' - 

—^domingos, ou na IMA-

ce paga a quota do terreno e

Compro o venda de casas, aps.'ZA — Rua BueilOS Aires,
ctc. N. Absalão. CR1""'

1085, ex-diretor da Imob.
l.OOOml Por .aquele, preso vo-;v^r^,-. U; Absala0. CRBÜ^g 

4„ ^^ ,e|efone:\.

r ... n-.i ... in „„,n„iCAMPINH0 - Vendo casa, enlr.
VENDO ap. desocupado, 2 ciuar-j 52-1892. _|ffll T„« 29 2092 .49 32611 »«!«. 2 quartos, sala, banheiro,
tos e dependências completas CASA - Vende-se 3 qt„>2 s.,'..,.," 

' 
,'. ¦ „. 

•..'-• ":" var- iarílim, • Peq' W.'"'-*1' ^ ,«u ,.,„, 
,--. . on CCI". um t!ua"° '"C"1"^1' en'- demais depondncias. Ver c| pro- VEND° «P- 

,,er,re0^ 
va2'0' 

fP»]<¦/ 
vaga para auto. Onze milhões construSo será fcila com finan-toUrado e sua equipe

Traiar CORRETORES ASSOCIADOS! TTiTíJa ,a, Z&S 
C,..J? NC* ' 00°- Rua Ten. Vieira prietário à Rua Barão de Cotegi- "«.•< 3 

_?¦> 
*''}:• d\"' «Jfi 

{' ?\_ ."¦'. 
ou 'r"e c. 

,me,,ld-8 
<iní5,c- ciamcnlo total e você só começa-'"0"^0' „«, eIratar CUKKtlUKt-,,.»uufl u comb INÉDITA 22-5722, 42-7151, Sampaio, 88, ap. 303 - Craves pe, 275 - Vlla Isabel. I[>$"• R"a *a'°° «f'ü'«IM ÀS''E,,r" r!?,e,n,d^í*i 

Ma0alh,a"' 
,323'!rá a pagar após as chaves cm ^ ^,%%*°j 

CÃV. 
Nova Iorque1 EDISON VENDE FACILITANDO.""'"k' ™ aP- ,02- IIrajaO-. Entr.no imediata.1.^6A„"pê.4' 

T""i'r 36"5506' A 
V™ n^d í^i-dí IB^-ras" ,8° 

lo"aM ™>"' Voc° '5 "5° 7hV. 30-' Bonsucesso ao lado Lfl. Camplnho, casa 2 qts. Entr!
en.,m,i depoi, do 18 horas. 'compra se não tiver vontade de d_' p*^ da's Nações. Tel. 30-572-1 4 000 - Tindiba 225, casa 3

, =mun;-43-7871
; cam que estão operando -em sua:

Creci 421.

— 5 qts., 2 sls., cepa, coz., 2 V«nde-.e f,
üznfim, 74 -VENDE-SE magnífico ap-l^^^^^^^pa', S «Njwt ,

- - •¦ i ' '. '•".*. ses n.u ll, entre a Kua ino rratv v;|a medindo 15 Rua no. endereço .cinta inclusive .«. «'"j^f™ 
f^^tí^^l^^êt^vS^.-*" y^n _ .  .1., lilv^.l rr,,v

Rua Arlur. Mene-JCAMPINHO - Vendo 1 lote de morar no que é seu. Venha vei -„ENT0 
R|EE|R0

RIO COMPRIDO - Ap. de fren-|ba:hs. aces., dén„ etc. Vendo tne-op. luxo, c| vest.. .a'cta, livlnj, em Ccnstrução adianta-ílhha, dèpèndEnclas-empregada e ;iV'„'''v"/.."'':'V E^ imediata, „ ™. --,  . ......
te soSo 3 quartel, dep. comple-1 Ih-r oferta - 28-3232. ,3 qts. c erm. emb., 2 bonh. .-.. , 7 ? ,. 

' 
,excc!ente área podendo construir i7,™ „*|5Ldi ei Ã of? 2 a 

JeroTn""° 
.7%7rÂa~ _' ¦ .sd" i? n l. liA .. 132, em terreno de 10x44, com entr. 2 oOO --Praça Seca, ap

lli 7.7.7, c Inteíi _ pir. V, inr An»» rsr^n 
!cl'!'- «a!c,a »'m8«0< '"¦¦ **?• da 3 Rua AfaU|0 Lima,'_. proço vinte oito milhões, quin- r-S.'^*:.2,.; 

-J« K1-.1"83 ". e""i' 
^ M,,*"' 'lü™' ^ 

i 'U, 1 «Ia, 2 qls., banh.,!"°vo,_enir. 4 000 Vanos terre-

anaí S Rua Maria Lacer- TIJUCA - Quase pron- ccmp.?taJ, v,s, J|' .utr^óvel. 32 com 5£|a O QUOrtOS :E' c"<"d= c "^ financiado, - ^ e'S 
! "inKK 

CASA, residência de fino gosto, »"« ' 531 |J4 - Te.cfones¦ < dep. !n0!. Tratar Condido Benlco, 50,

da, 83, apt. 301 (livre de en- fQ _ Fm fase de PÍntU- «¦ « "ls° «"» f«s,a!- Ver diá-0^'.c°nl 0^la' * qUOTTOS, v„r te efene 58-38.19. íal em terreno dV 8 00 X 40 00 «'la 2°m2< sala [l<= VÍ3Ílas- bar rpfrT oco P™B- ~ Pr<!50i oi 3°-0!)<)-000 -F2PÍ-
cHcntcs. -- À vista ou 35 fa- 

,0 t, 
,, - ,iamcn,° no lc"'- 7'a,or dire-cozinha, banheiro, de- FlPA~IAVl OÜeFt.^ÕP ienf gabar to 1 ot™ Wimó I8m2, copa, ccz., 3 amplos Ç^f 

W, .,...„. IfNCrS 30.000.00) ci 60% financ. ENGENHO DE DENTRÇ - V. S.
cilitades. Ch-ves no 203. Inf. ra — BellSSIlTia VISta. —tamente eom prop. . ccnstiu- „„ .-,'-,. _____ 

' 
_.._, GRAJAU — RUA ALFRE- '-;"a 9'"™» 

inccrocroMo Infl quartos, banh. em côr, iardim, VILA VALQUEIRE - Vende-se .¦ o meses, sem juros. CIVIA -quor vender seu imúvcl? Faça-
2B-IÍ03 e 58-5655 - Sr. Mi-n.... I !_,,„,._) ,171 „„, toros tel. 52-31 í"0. penaenClaS ae empre- nn PU ÍOI lfl ÍFÇTA P 'Àv rCii-chi" 04 ,| sio 1 t„i varanda, quintal, área coborta.no melhor Iccal desta vlla um Trsv. Ouvidor, 17 (Div. de Ven-nes umo visita ou nos tolefen."ue:._l ^a Uruguai, 471, em ~ü^-- -___. 

dg ÓHmg5 
°0 PUJOL, 10 tSrA R. Av^Ch"^ W^SWf 

# , 
Tj» 

á„, e, ,finque. _dop. cn?p., ga. axci,en,e ,cte „m 450m2 sl.ua-das 2.o. and.ar). Tel. .Sfl*6t.d..,«. nós o vo„d.r.m=, em 30

rio comprido - vende-se óti-seu melhor trecho, |un-!",Ju.,-M 
Kes|a- luxo cl= ,. -r1 ,= „,„=mon COMEÇA NA RUA BAM- j, ]6,3o horas.

tno op. d. 3 qu.rtcs, sala, cozi- ^ à R Andrade Ne- P'scma - Vende-se por condições de pagamen- BUf) _ VENDO - Óti- visconde 
"sta.^Tsabel. 

is7 -
nha, dependências completas em-,1" o:120 milhões a COmb à f°- (Tratar pe O te efone _,_ ,„|j..,ja r, -,,,; Vendo prédio c/ loia 110 m2,
pregada e garagem Rua Barão ves _ Sala, Saleta, 3''^u milliuei a tomo., _) ^ . , ma residência l pavi-' . 2 ots., sala, dep, mais ter-

rarem, base 40 milhões cem do na Rue das Rcsas, a 60m de- fihSOm »s tB horas. (CfiECI 131)."eíías sem r.ualquor despesa para
50% financiado cm 3 anos. Tra- pois do prédio 43. Preço CrS .—. ,_ . ,|V. S. Tiatar cem A',ELLO AFFCN.

íves - Sala, saleta, 3^20 milhões a comb., à to. (Tratar pelo teleíone ma residência 2 pavi
,oc.i sábado, domingo. cu_dò quartos, 2 banheiros so-!?- Ma_rfchaJ. Tn^PfJWTiS73 °m °SS J°a"|mentos c| 2 salas,4 qts.,fc^if^J* ,«£,?«*• ¦ • _. j !kvn 99 —Tes 31-2RS1NU m).

ciais, copa, cozinha, de- KY?: 
,J01 , ,' D ,,?7~ -

pendências completas,

garagem. Edifício sobre

pilotis. Elevadores' Otis

já funcionando. Sina! ..
10 000 000 e prestações
mensais de 430 000 —

e 31-1621. IMOB. LUIZ.vendcT

de ll-apogipe, 64/40^. Trotar no|
local sábado t domingo cu de'
2a. em diante pelo tel. 32-8526.

RUA ENG. ERNANI COTRIM, 55,
ap., (alugado ./ contr.) 2 qts.
Chav. «lador. (Ver 302) - Tcl.
38-6644 - (Aceito Caixa).

RTO COMPRIDO - Vende-se óti-
mo Terreno com água encanada
medindo 10x35, na Rua Guaicurus
— Facilita-se pagamento. — Telafo-
ne 46-1596 _— Arruda. __
RÍO" COMPRIDO - Vende-si
aalão, 3 qtes., copa-cozinha.
raçjem privativo, dependências e .ICTâS, -•__._. n... t.. .ii Irina, 682' __ % rn n-?-r j do Cnrmo, 17, 2.° andar

- Tratar,Pelos telefones 52-8774 J31-2677 .31-1546.

ap. de luxo todo pin-

2 banhs. sociais em côr,
copa-coz., dep. emp

RARO PDPPI AAA (O. 1ílcl0 óleo com sancas a florões, , ,bmbu — CKtu 400. (B 3 g1s ( „i50/ bnnheir? lccin|_ co. completas, garagem
atamini, 63 -\^Jt 

^A^ 
'"".grande 

quintal podendoes - 1 per m-l iser construído mais uma
TIJUCA - Dr. S,
luxo — Duas frantes — 1 pi
dar, Indevassável. Construção cm wrf.ir-M cr -r-
acobomonlo. Salão, 3 ou 4 qusr.jVENDE-SE mag niflCO j

Terreno 9x44 m2
priet. Felipe. Tel.
- 38-9617.

Ver trat. pro-
P. F. 58-7615

Vende-se casa

5 500 000, parlamento em dois BANGU - Vende-se residência 50 EN3ENHARIA LTDA., na Rua
meses com CrS 2 500 000 de J Rua dos Açudes, 1 125, com Constança Borbosa, 152, grt.-po
entr. Tel.i 22-7690 com Sr. Jo-,terreno a frenle comercial, com 401 _ Méier. Telefonei: 29-2092
sé ou A. Luiz — CRECM057. planta aprovada para apartamen- e 49-3261.

completasiVENDO terreno na Av. Geremá-ilos c loias pelo preço de 20 000,

Base: 16 500 000,1 rio Dantas, 640 (largo do Pe-1com 3 000 de entrado. .Tratar aos

tar inclusive domingo. Tel.
25-3691 - Caleri __CREC1 254^

CAMPINHO — Vende-se um ap.
com 3 quarlos, saio, banheiro
social, dependências
de empregnda
entrada 6 500 000 e 10 000 000 aichincha) com 12 m do frente
prazo de 48 meses pela Tabela|e 360 m2 - Tel. 42-3118.

„ , ,casa. Financiada em 30N^L"^-,™'^.i^^ír^^r^^^Japartamento em cons-:a 3Ó meses_ Visitas hoie|V,LA ISABEL
ijiuarens, 260 nt2 do iroa. Fro-tdo «roa. rro-* _!• j vr>"^*v"

«p- Ver no local de 8 às 18 5° d? -í-VT0' NC,S. 50.000'00itruçQ0 adlan,ada- a Ruadas 10 às 12 e das 14 às «™,,c«ta Econômica. Tra-
iVttr nu lutai uc o as i o 5L.porfoeilitodo. - Ccrrcter no! Antôn o Basí io 112 de'-,^ ->/.-0w,' OU^tra 

atá 10 horas. C.l.C. - Rua,?1"0010 t33-111^ ' '^, ae;19 
horaSdiariamente

área — Rua Sta. Alexandrina
— Chaves no ap. 201
locadora Nacional Lido. - Av R.:e 22-2793 - JÚLIO BO-ÍTIJUCA
Branco, 106 a| llll — Telefonei A ^ ^.—,. - . «^ lA7fl
42-3437, 22-8275 - Creci 185. GORICIN — CreCI 95 — '

tar - 46-259
•— , ¦¦-  Dias UteiS te- VILÃ ISABEL - Vendo casa em.yiEír.U

Tols.jtrente, COm O quartOS, |efonar marcar Visitas centro de terr. com 440 m2. Rua: JACAREPAGUA
Scusa Franco. 160 000 financ. —casa, 2 pavtos,

Zelly.

VILA ISABEL
cem 14x44 mts. à Rua Torres! Price. Tratar no local das 9 ãs VENDE-SE aps de 1 sala 2 quar-
Homem ,1 144 junto a Praça Ba-j 13h ou pelo tel. 26-4538 com ,_., e culrss dependências na Rua
riío Drumond, ótimo local, gaba-!Sr. Janeirot todos cs dias — ¦¦ - ¦-
rito 6 andares, preço base do 70 

j CRECI 744.
27-1526 .-„ Lu[z- JACAREPAGUA"- Compramos
Vende-se casa, 2 casas, aps., terrenos, sítios *

áreas, para atender clientes —
Imobiliária Belmont. México,
148, gr. 303 - Tel.: 32-1106 -
CRECI 166.

quarlos, sala, cozinha, banheiro. -

Nova Amorim, 141, aps. 10J
201 — Campinho — Tratar na Rua
Santo Amaro 80.

domingos parte de manhã.

ENGENHO NOVO - Vande-s.
apartamento vazio com 2 quartes,
sala, cozinha, banheiro, área —
Entrada: CrS S 700 000 _ o sal.
do em prestaçóot da CrS ....
200 000. V.r na Rua D. Fran.
cisca, 308, ap, 304 - Aceitamos

nri,~r. ...onreA \f ,-j. .. __;financiamento paU Caixa «u Ins-
BENTO RIBEIRO - Vende-se na;titu|cJ._ Tfal'ar ítJm Mo||o Af_

BENTO RIBEIRO, vendo Rua Sa-

popemba, 65, casa, ver no local,
tr. 7 de Setembro, 38, sl 702.
Tel. 22-5507 - Ua Reis. C167,

Rua Liberata Santos, n.° 171, a 1
coz.,|rninuto da estação — Ótimo ter-

15 x 26 — Não aceitamos

SAL.*, 3 <|tf., tlt., tárr.o, aluga-
da. R. Caruso, 41 ap. 2 — Vdo.
Cr$ £0 OCO c[ CrS 10 000 sinal,
saldo 4 «nes. Francisco Tcrrti,
40-4110 (hoj.) eu 52-4133 -
CRECI 26.

801.

"saens" 
pena"-'Vendo ap." novo,Av. Rio Branco, 156, s

íte., ult. andar, 1 sala, 2 qtos.,'
eoz., ban. à\ empr. cj a «mb.,
ninteco, persianas, coz. america-
na, etc. 30 milhões, 15 entr. R.
«.. Ccmb, — Rut Major Ávila,
4551607. .

op.
- r. c. d. Boniim-n:jsalã0' banheiro, cozinha,J22.4279 _ Creci 652. i4i_m0
403. Vondo P/ entrena area e ocpendsncias de g-rAJA0 

¦___¦ 
Praça ve/dum - Rull ~- ~T

em 5 meses, e/ salão, 2 qts., ba- empreqada. Ótimas COn- Barão de Mesquita, 950 - Apar- LINS-BOCA DO MATO
nhoiro do luxo, toz, c/ fogão do; Z itnmento - Sala, 2 qunrtos e de- 
luxo Wallig . grdo. pia inox., dlÇOeS Cie pOgamemO. 

— pondêncios. Frente - 7.° andar.
dep. de empr. Tcdo azulej. ató -p . ' 

nB\n tQlpfr.no Entrega em setembro. Preço fi-i _. n , • \l-,.rrn<-p'n. 19711011 51";
Vendo _ Ru- Luiz Ga ° ^,0- ° melhor 4o «ndar- En" l,aTar Pel° 'SleTOne . rs,.„.m r,« ./, nnnnnn|Ap. R- Lins VasccnceLos, IV/|.IUI|5|5

Irada: NCrS 16000, rosto a cem-52-7573 — C JOSÉ Joa- con
binar em 20 m. Inf. 23-3060, Tel.
./ Manoel de Oliveira. CRECI n. C|Ulm. nté
445,

TIJUCA
ma, 15, ap. 301, vazio, c| sl.,
3 qts., dep. emp. 30 milhões —
Ver hoie 9/12 In. Aceilo Caixa.
Tratar Send. Dantas, 117, gr. 24],
22-9277 - ARIDIO - CRECI 772.

TIJUCA - OBRA JA INI-

ADMINISTRADORA IMOB. L.

7F_.'777^l^'\frenle, vazio, 2 sls., 2 qls., dep

- Vendo ótima 15.000. Inf.
l.° pavto., sala,!

2 qts., coz., banh. e área, jat-j
—Idim, 2.0 pavto., si., 2 Ol!-.'rCMTDA,

coz., banh. em côr, peq. entra- CENTRAL
da, saldo financ. em 50 meses'

— si juros. R. Virqínia Vidal n. ABOLIÇÃO -
H.1214 - Trat. L. S. Fco., 26, sl sendo uma

Tel.: 43-8100. Iq-jarto e sala

VENDE-SE ap. c| 2 qls., sa
2 banhs. e qt. empreg., c| sinteco j reno.
e todo pintado. Rua Franciscojccrreíoreí.
Acquarcne 116, ap. 202 - A 
Frequcsia - Jacarepagua - NCrS.BENTO RIBEIRO

fonso Engenharia ltda., na Rua
Constança Barbosa, 152, g^upot
401. Tcls.J29.2092 e 49-3261.

I ENGENHO DE" DENTRO

Sr.
Tels. 22-8155 e 22-8441.

V. junto àldom-se 2 letes na Rua Curupaití,
MIRANDÁlestação, Rua Sapopemba, 970, c/i junto ao n. 490, medindo cad»

sinal de CrS 9 100 000
1-4903. (I
ía.ooh).

,,, inn„ ,. i ¦ 
"I 

garagem, financiado 30 meses
.52-4903., .(Inclusive domlnao Xcelto Cnixa. Marcar visita -

Hlí°'s,4 ""'r-2°«*!5I?e*?s' ."'.Vasconcelos, 123, a dois'*
1341. V. p.r Cr$ 56 000 pl entr.1 £

em 14 meses, ary c. r. britto, passos da Praça Scens,TIJUCA
S'A. - inf. FRANCISCO TOR. p = _ rnicírio SAN 3 1|cs
«ss - 52-4)33 (creci 26). |rena. — CUiriL-IU OAIN ,„..,
síens pena - Ap. nâvo, 2 MARTIN, amplos aps

,- - VENDO-Amplo op., Com 91 m2, ÇRAJAU 
- Terreno 12 x 65 Va-

«xcolcnl. ap. ,.|- o nuart-í dcoendúncias ar *'*• 2 i"'n{". Eab- 8 Pav- To,s-ia ia, x quanes, aopenaencias, ar _„i s*Do 50 fiion 5^ 0951 Nrttlv
mários, ctc. Aceito op. menor ;.t—''u5' 

*;„??,'-.St" Y

pomento. Tratar Machado, CRECI 171. _ __
prcprielãrio — iti-8478. I GRAJAÚ — Vendo urgente mag-

n u ji i ,1. ,,« ..„.,«,^-^— ,. ,. ,. , 'nífico apartamento em constru-
Rua Haddock lobo, 140 - na VENDE-SE - Explendlda cas,i,_no çSo com ]92m2, 3

TIJUCA - Vende-s,
cj 3 qts., sala, xalota, dep. <cm<
pletos, dep. de .mpjegodo, goro- como 

"parlé^do'pã

CIADA - Rua Carlos de-fiffi^ÍK^ÍS-^SS!^ W"** - 5B

c| Ji-rge. T.l. 22-8926 qls-,

52-0982 CRECI 636.

ATENÇÃO — Lins. R. Barcneza do
Uruguaiana, 156 c/ 3 qls., sl.,
coz., var., 2 banhs» Ver das 14
às 18h. Inf. 57;5239_-LC._590.
APARTAMENTO""lérrco,
Acabado ríe construir, vazio em

,,,,„,,„„,,, , , , , iCarvalho, 214. Entrega ImedL
JACAREPAGUA — Estrada Tres tlli ver das 9 às 12 hs., diária-
Rios - Vendo a mais bonita ca- monte, tratar 42-1288. Creci 17.
sa com 2 quartos grandes, sala,
boa cor., erande banh. e mais ATENÇÃO - Santíssimo - V.
J ap. nos fundes. Vale o pena urgente, separadas, 4 casas sen-
ver, c| telefone e ar condicio- do 1 vazia, e alguns lotes ferre-
nado. Tratar: Sr. Amin. 22-2376 nos. - 36-6972. _
e 49-7505 - CRECI 902. IaBOLÍCÃO - PILARES - EN-

tipo res.|JACAREpAGUA _ Freguesi8 _ CANTADO - CASAS VAZIAS -
Vendo 2 casas, vila, frente, fun- Vendo, Rua Jacinlo Rebelo

Não é vilo, casa .1 2 pavs. um 11 x 37,50. Enlrod» d. cad,
êm acabamento, partas e jan.llolo NCrS 3 500 e o saldo em
c'e ferro, deps. compl. c/ gara- prestações d. NCrS 250,00 sem
aem Fac pagamento. Com prop. juros. Tratar cm MELLO AFFON-

 SV Washington. iSO ENGENHARIA LTDA., n»
Vende-se 2 casas,;¦„-'.-, g|RF|Bri _ Vende-se~na Rua Constança Bnrbosa, 152, gru-

3 qls. e outra!gENT° R. IRO 
, . £-7. «j t» «01 - Tol. 29-2092 • 49-3261

Rua Teixeira delüüí. D?.mm_s°\í?,J^7'-Ji.-- Méier.

Vendo

_ cozinha, dép. eihp!"cT"gâracàm. Sopcl* das 12h. Terreno de_5,50 * sin_\ 5 milhões, saldo fin.mci.-i-
Aceita caixa. Rua Dulce, 148 np. çó,5,0. Tr.ntn e c.nco milhões cem dD cm )0 an;s Irstar

,...,-. i -. 101 6 à visla e restante cm 24 me- t.i oo 7am\ r\ cP Mil
qts.. il„ iardim de inv., dep. e com v ng, Sa a, 2, 3 e _\_v_  5 r- r-ses. Tratar c documentação com lFur 22'c_íPri 

ín?garagem. 22 milheeí i, visl-a, ou, '' , 
' ' 

,' 
^.TIJUCA — Ru» Sao Francisco n. ?:___. .... »i.-_íi. rt... Arthur. — CRtCI 58/.

15 milhões e rest. a çombinar.'4 OUartoS, dependências Xavier, 280 - Vende-su no. 503
Kua Carlos de Vascrnceloi, 60,' _«.-_ c:-.,! J-.J^101" l0;e d. acabamento. Sol,-,, 2 42-7"9Ó "" 

'" "' —^""^¦•¦•r

«.. 216. Tel.: 49-1802. ,6 garagem, binai de5de qtJ. 6tc. Ver nté ló horas. Fa- DADOR MARTINELI N V"'1 Aquidaba

SAENZ PENA -" Vendo 
~"r«id." 

3 Cr$ 619 280 e Cr$ 175 =ili*0D Er" * ™5"j lt_%U! ív,' 
VENDO - Terreno 9x.ll, próxl- ngç ' 

" '"'

andares,, centro terr. Rua Gua-' ,| ,„„„„• „„m „_,_„ |F/,-Jífsevc"' 
09' s| 602 ~ Tel' 

T 
aJ't>!'rSTS 

?T ,1, "5*1 -.
piá.a 3>, chaves 38, um quart. ml1 mensais, COm Qaran- 52-3930.  Bom Pastor. Tratar c| Sr. Alfredo ca moderna C 2

banh. coíi- priédl5 d,e- 
i^'? Tn7'.77\^' «""«0° vazia,' 12 à"vista,!3 e 102, Rua Goiás, 414, Run Ada,.- ._ nielhor ponta da Tijuca, na Rua 5;,!53 de 33m2, 2 b.mh cori- '""•'~'~, V- ;''¦'" • 7 o ( ' ,1 

' 
iu-"'< ernreno v<jziit, >_. a visij, . - . .

vazio, c| Visconde Figueiredo, 88, que ^% 
"5ep. 

cemp. de empreg - =" dh» 
K'm'Vâr' f ode'ár« ,8 a ""za ' «mb,"ilr- EstrjSM,. Rua Ibiapabn 398 Av. João

nverno, cepa Çcde. ser vista de 2a b 6_„ __ na Avp. J6|^^furtado, 52 -|&„.. ?ri _?_&_/.___' 
*?óo Jacarepagua 7505 - C-26; com Ribeiro, 355 . 357 Todas dc I

 "" "õ«, 
«*to Hnand.l-^tC;$,2^^0e^a a proprietária, ,e 2 q.s. e dema a de^ndências

__ „,0 c 
-Sr 

MlllonPou t .ò"° 7^ 7> 
~ W« Grão JACAREPAGUA - Ap. 2 qts., .Ujjg^j ^Êõef.cL^ mldaiSl 

CRtC'

ses. Tratar c documentação com irthur rRPri Ífl7 ou.Porá e Arauio Lc.tao. Inf. leis.: dep vazio. 18 mllhoetia ccmb. d 
¦ 

a|,0 |ux0 com entrada pa-
Dr. Simões - Rua Alclndo Gua- â£!üy!i_r_2?ES. s87- 30-8667 e 30-5197._ IR. Dr. .Bernad.no, 276|304. Ver e1,, C3rr0. N33 

'«etlo 
Caixa nem

noba.r.a, 17, 6°, sala 610 - Tel. GRAJAU- R. COMEN-|?íC^Do"MÃTO~ende.So àT/1.0953 
'$1 SNEUY 

MACHÃO ^^^a^TnSr" 
^ "^

BENTO RIBEIRO - Vende-si
Rua Domingos dos Santos,
uma casa cm construção, com 2
qls., sala e dep. Terreno 10x40.: ESTAÇAO SÃO FRANCISCO XA-
Tratar na Rua Teresa Santos, 564,jviER — Aps. prontos. Vendemos
np. 101, fundos^ Sr. Antônio.  j Ru, Ana Néri, 750, c/sala, 2 t
BENTO RIBEIRO — lote res. e 3 qts. . dep. comp. apenas NCrS
cutro ccmercial do esq. Aorov. 4 500,00 de «ntrad» e o saldo
Apenas 2 000 de ent. e 80 p/j financiado cm 50 mosas. Os aps.
mês s/juros. Ver e tratar Rua-éstão ocupados s/cont. mas ¦ d««
Henrique Ferreiro, 430, c/ o prop.,S!!CUpat;0 i feita gratuitamente
Inf. tels.: 30-8667 e_30-5192. po|a n/f!rmo. Ver c/o corretor

BENTO RIBEIRO — Vendo uma diariamente das 14 às 17h. Inf„
caca, cj 2 quartoi, sala, coz., ba-JRscha, Mcndcnça lmóv«is — Av.
nheiro, terreno 10 x 30 — Tratar, Nilo Pecanha, 151 - 9." and.
Av Ernani Cardoso, 72 - 3.°, Telefonei: 42-C610 - 22-0245 •
nnd, sala 304 - Cascadura -122-4474 - CRECI 265.
CRECI 1050.

CASA,

?3So&>!''inf0,i^i 
c48.«79.b"el,ia do INCORPORADOR|T|JUCÁ - Rua Almiran-

TIJUCA - Venda ffl.lhor • i.u
imóvel entregando a vmi firma
¦Itamen!» capacitada. Dedp. {uridi*
«o • d* avaliações a sua dispo-
«içãe p/conmltai. — ORLANDO
MACÍDO - Av. Rio Branco n.«
15t - Or. 3 311. Tels. 32-6128/
32.7164/324510. CRECI 121.

lel. 52-5558.

iVENDE-SE ótimo terreno

Vendo residên-
cl 2 pavi-

mentos. Sob pilotis (ES-
JAYME GORBERG e ajte Cochrane n.° 72 -ir-""wutu""Ju '?"="uiTILO AMERICANO) c
segurança na construção vendemos aps. c| 170;Pa_1ra,,c°ns1rAuÇao, a Rua[maravilhoso living, sala
de MÉSON ENGENHA-
RIA LTDA. - Ver no
STAND DA OBRA, ou na
Rua Sete de Setembro,
44, esquina de Quitan-TIJUCA — Vendemos ex-

celente apartamento,
quase pronto, composto
cie jardim de inverno,
sala, 2 ótimos quartos, r_Z*Z^7:i_l:i;l_,"_lrf- **!. 43-2070
banheiro SOCial, COpa-CO- S. Pana, 2 salões, 3 qts., arm. ci 213.

. .. _, '. i|3 banhs. sociais, linda copa, co- — 777^7 ,;
Zinha, area de SerVIÇO C zinha, ársa, dep. «i. . nam.lTIJUCA - Vende-se a R

da, na sobreloja de "A 
2inha, dep. para empre

Econômica". - Telefone gac|a e garagem. Visitas
42-5136 (CRECI 903). |no loca| diariamente. -

Cre-

vuiiuciiiua ujjj. \- ''"'aJ If iiiaiavilliuau HVlllM/ oaia

m2, compostos de salãofrda.lbe0r*° A;,an^.a' "f de estar, sala de jantar,
í ú I 

*f- GrandeS 4 grandes qts., 3 ricos
facilidades de pagamen-. .„. . rF-,_ __m rxrT , r. , , banhs. sociais em cor,
to. Tratar pelo telefone!„ . ,,_ i .„.„ a •'
cn -,_-.„ i . , . isendo um c ducra, arm.
52-7573 c José Joa-I .', .emb. em todos qts., co-

c| 45 m2, 3 ótimos qts.
c] arm. embutidos, c|
SINTECO, 2 banhs. so-
ciais em côr, copa e co-

quim.
VENDO casa 3 andares, c/ cinco
quartos c/ armários embutidos,
vestihulo, saia, cepa e cezinha
à. 25 m2, varanda elevad.i, banh.

lem côr completo azutejado até o^OITlp.

pa-coz., c| pias de .aço
inox., lavanderia, aquec.

emp.
garagem p! 3

central, 2 qts., p|

1°5u- 'ENCANTADO - Vdo. terreno..
vendo. Sala, quatro quor. med. 12x66. ííua Mário Carpen»

pag.deocndências
jvão, 184, das 8

CASCADURA - R.

R. Eneas ter. Facilit
12 horasJf. Nogueira.

Tel. 32-6004"CRECI 
50.

~BtÍ 
lil 4°iè 52-0953 - NELLY MACHADO gnVrada"» combinar. Saldo como CASCADURA - R. Nervnl do ENGENHO DE DENTRO - Vendo

r,. r-n-trucão moderna coniI"Fl.19[ __?_)   _'a!uguel ./ iuros. Ver todos OS Gouvêa, 239, c| 17, 3 qts.,•«'•[{MU vazia, Rua D. Eugênia, 89: 2

sala dois amDlos ouattes banhei-'JACAREPAGUA - PRAÇA SÊCAIdlas nos locais acima e tratar cot, varanda, quintal. - Sinal qts., 2 salas, quintal o dep re-

?oe cozinha em cór dependén- - Vendo lote de terreno, Iunto Av. João Ribeiro, 396, Sr. Soa- 5 000 000 .Saldo cembinar Tha- formada. Ver no loca das 14 ar.
ro i cuz.nn., cor, aepenaen _, i 

otimos negódo!. Telefone!deu. Creci 803. Tel.: 31-2526. 17 heras. Tels. 49-9511 ou ....
da empregada, varanda em'.

cerâmica. Preço NCrS 40.000,00
cem enlrada de NCrS 25.000,00 -
Ver sábado e domingo de 9 às
12 horas. Informações telefone
31-0423.

Tanque, quarto e oannei-p,rl. f|nancIatj0, visitas com i
ro de empregada. — Ruajvox, Mé^ku 111, si 1502 Tel.
Conde de Bonfim, ^^\fh\]rfi'

!?A tta J «w "' Pn,ço carros, grande quintal. "•¦'«
[NCrS 70OuO, c/ 50% e o ras- , ,casa, pint.

Barãotanle enl 30 meses. Iratar holejrinanciada em 30 meses [Naulilus, 3
iTiedmdo o no local até 13 horaa. R. Aifreci

I terreno 11,40x44,50. ''reco 30 mi- Pinto, 45, (rua particular), c/

CASA — Lins Vasconcelos — Va-
zia, com 3 qts., copa, coz., deps.
compls., varanda e local p] car-
ro na R. Pedro Carvalho, 482,
casa 5 — Ocasião — Preço 30
milhões fin., 3 anos — Tel.: ..
37-5106 - 25-2378 - CRECI
813 - Tel.: 52-1892.
CASA — Vendo ótima, bairro
particular (não é vila). Run Con-
selheiro Ferraz, 65, casa 28 —
Lins. ürataf no local, sem inter-
mediarios.

NS — Vencio ap. frente, tipo
óleo,
qts

3 000,00 - Entrada de NCrS 49-1996.
1 500,00 - O restante em pres-lATENÇÃO
tações a combinar — SALDANHA'
- Tel. 43-6646, das 9 às t2h.
JACAREPAGUA - Vende-se um
ap, com 3' quarlos, satã, coz.,
banh., quarto de emp. — Fraca
Seca - Inf. EUDES-IMÔVEIS*-
Av. Almte. Barroso 72, i| 305 -
Tel. 32-1477 - CRECI 870.

Cascadura" - Vendo ótimo ca-'U9-05io,
REALENGO - BAIR-'5a, vazio, pintada, 2 qts., snla, ENGENHO DE DENTROvui t _ .,....,  _..., _ _ _  - Vendo

RO CARIOCA - Vend. lote pla-|co'pa"°ec>z'„ 
"banh.,' 

mais" í como cnsn 2 qts., 16x32 à R. Helade
no. 10 x 21, c/ água, luz etc.Uo 5x3, jardim, ires. - NCr$85, próx. Chave de Ouro. 22 mil
Ver R. Gen. Americano Freire,] 18 000,00 facilitados. — Tel.: ..lou financiado.__Tel. 29-6557.
Lote 5, Quadro A, 2.» planto.;47.3291. ENCANTADO - Vende-se," R."Per-
ORG. 

-*'"" "-"-•-- " --DANIEL FERREIRA - R.
7 Setembro, 88, 2.0. Tels. 32-3638ICASCADURA

42-0975 - CRECI 236. 12 qts., dep,

r- .-, .,j* .1 namouco iv/.
Casa, vdo. *l.i|rfttv« *.. ipph

1_'.<™. 
doe 

IS*fèÜÜ imediaE.o-ver R. Itama-

nambuco 1192, c|16, nova, pela- - 
NCrS 19 000 -

Ver no Iccal
ATENÇÃO - Vendo 

"casa 
gran.|Pa.?t0, f™ 

^ anos,

JACAREPAGÜÃ-^Vend,s^.!Ía^pr;e™<leAc,e1il<oÍ6CaCi0xl? "J-V^™ 1

^-- Tel' 3M2?A- fe^^Çrâ5o?1rt^lóet3W:en',r.,a^ R" ^

proprietário, Tel. 22-3240.

ENCANTADO - Vendo aparta-
mento, 12 milhões à vista. Ruw

524.

- Construção de Krei-^ D[jmx d&
Apartamen-

IhÕôs com facilidade de p>tg5-'ou sey.-feirj pelo tol.
mento. Visto no local com Rei-jHeitcr^
nr,!do das 9 âi 17 hs. Tratar tel.

•'0 ir™cW,,r^r. _.-r, t _,-,~r\ l"Pa' clep., 
'gnrncjem, 

quint. Di- Cardoso,. 742, íundos.N corn Sr
v.f-onsiruçao em J anos).ire,0 pro,)r. 59.3^33.

etc,

_.  2 salóes,!3?00Ten;r-- „
JACAREPAGUA - Vendo casa,!3 quartos, 2 banhs. sociais, co-'"1,- T,ra'-,.R
2 qlos., sala, cozinha e banhei- pa-c0zinha, dep. empregada. IS loli lll 414 -

terreno 10 de frenle milhões enliado o restante BCel- rACHAMBI -
dou como;to Caixa. Dias <i_ Cruz, 303 - ÍTÍndldo

Tratar Quitanda, 20. g. 508. ?!'-'¦w."

31-3367. Crecl 203.
ADMINISTRADORA Imob. lVh.

Nilson, à --i.-.i-. 6 milhos. ,Ric de. Albuquerque.. Rua Gra-

José Maurício, |f|gue"s'J
Fenli.-i.

ro cem
por *Í8 de fundos
entrada em casa de maior valor,

sint., persiana,jRun Artur Orlando, 320. Retiro í-féT
st., coz., banh.,|doí Artistas, Tratar Av. Nelson

vlstn 6 mlihõe-..
i 

'iA7. 
q/ív/* *i l • Trt s frrr.r**—\~.—; — ••—-: í—¦— ~—- mnns, 63o, casa, sala,j-^o/i, or.|V|S||as [)0|g jjas |(j as lins _ Vendo np. tipo casa na1 JACAREPAGUA - Vende-se óti-dep., terreno, sinal 2

12 e das ló às 19 ho-'--"" 
'!.°mPF"_I7'J!i' 

ít..3. c]!5:í'n," ei" y,lia' n.ttYa< «¦? 3 qyar-52-0982. Creci 636.
; sala e

salão,'-'
mer Engenharia Ltda. — i. • ..L |iuui,« — vs-no» .;;. ^ -..,5., n.,
!„*„,.*=„. r,r, \r,r*\ Â,_" Vin9» Vestibulo, COpa, salt., coz., cer., dep. - Run Depu-
In.ormcçoes no local das rn_!nh, j0„onjonrT;. :tado soarc, Füho n. 22, .P, 101.

22-1314, cl Nilton Gonçalves Viei- VENDO vosso ap. ou casa -| _. ,. . _, ._ . .,, „,, 
¦ 

roti-i .11
CRECI 503 - 1.» RegiãojAvaliaçõo, sopurinta e rapidez, ras. Dias UteiS das 15 as,^,1^ - CRECI 313 -

frijucA - Vendo ap. 2 qts £, fil"'", 
cfsií%«w,l,,r- tREC,(17 horas. Maiores deta-1695. Tel. 58-8392.

ir jlhes telefonar p|a i 00 u \, j cozinha, dependências lBZ77'"7'7 "' 
77"' 

'"yvende-se o ap. s/101. Rua s=u-' ,n7„ „„, ...
9 ès 22 horas. Vendas:: ,„/„ -^7 JTIJU?A ~. R:. Gencral "?"',267i" cruz, 120, com 120 metros 22-4279 — CRECI 652.

úlio E-coricin ÍCRECl'lC.0mptetaS 
de emPre3a" ?p- í02; v"d»:" *; *hi;^>idn&s7mndt V£e,""do?sÍ:UIO EagoriCn (tktU_ dg e $ervjç0/ tfês |òs'^ *-.'^£nt,l^ ?"'»¦ banheiro. >m cór. pisoGRAJAÜ_Ç5) _ Av Rio Branco !"" " servl?0',res amplo:, 25 00o,oo

\Í\ 1 cm t ,B^nC0' quertos, 2 banheiros so- JtÉteüü155, s C01 - Te!o. on.es: . ' ... hjuca -
52-3774 e 22-2793. ' 

;oiletfe' Parciue

cembinar. Tratar Dr.
Te'. 32-64&J.

Vendo casa em cen-

31-0800

2 qts. e visla e o soldo ei
mil, Inf.jNCrJ 293. Ver por

.  , ,  - --¦¦¦  linquilinos, e tintar
dependência,.. Jratar com los ? „,„, ; ha, 2 banhai,cs ADMINISTRADORA lmob.'Jú H. ?;a"»i 

'?3.', 
0SLJ 

7g5' To,V 
7 d„ 5 milhõe

Jel.. «cais em cor, do.n. de empr.-_ Ca„ B,noll. |arH1,„ Aran„„m |52-6713 -42-2820. Derger. ^ro-_ Jcié.

ENCANTADO - Vende-se opt.
~—l.a lei., 2 qls., sl. . depend.

- Vcndemot os eí-;ccm quintal, gr-sdes de ferro ent
npls. 102 - 201 e todas as ianclas. Entr. 5 500.

202. Ocupado íl contr. do f.ata, Aceito Caixa com p. sinal. Rito
2 qt-,. cjr., bonh., boo coz., var., Paraná, 822.- Tel. 49-5526.
arm. embut. e banh. emorôp. ENCANTADO — Vende-;e à Rua
Preço: NCrS 14 700 c| 4 700 a xavler dcí Pássnrcs, 42, um pré-

dio com duas moradias, uma est.r
Ver por gentileza do ín-

quilíno. Preço 15 milhões, entra-

prest. de
aentil. dr;

Av. Rio 
'

Tralnr lcl. 38-3061

¦ i - j i 
*_'<"*-- Coso Bangp, Jardim Araquem,!-. .....

gada, garagem,_ lavanderia, f.rra-R, Lucinio 
'Albuquerque, 

161 .jcL_530-rn n,rltii #f» rarrA iinulir nn. _t_ _* *_____. _ . i _* _ *.** . »

de mármore, azulejo até o teto;Tro de terreno de 12x40, c/ 3 Ni;tcn.
_•_*_*_. _._._.._____. _. _._...._*_ _>, ftii.irin' O ti'.tl trirmrli i In-I —

— n_ ^^.y nMuiiuuniue, iui.i .... ENGENHO NOVO — Antenlo
liivs - Vendo ap. coberlura, 3 5». portas de ferro, janelas sra-S|._ 2 ^^ _emm 300m2. Acei-CASCADURA - Vendo á R. Er- Portela - Vendo, permuto casa,
quartes e dependências de em- ¦•»««. tiojaifi» tm mârmcr., to CE |nf. 52^)982. Creci 636.|nani Cardrso, 60, ótimos apts. 2 s|s„ 5 qts., 3 banhs., opt.'
precada. Rua Fábio da Luz, P»"!"» paulista. Vtr lt» Rua Pa-, 

ATENCí n~l" Casa""-- Vendo 
""_: de sala' 2 I'»-' banh-' ,co1- e isolado nos fundes. Terreno lOx

construção primeira, l.jt. ^«^-^¦'Ilii^^^^.^mlM^l^a.. coz, banh nD. de"dep- empreg. Ocupado, sl cont, is0.laScrve £.(nica, e.__i_. Creci
3 ond. com garaSem - CrS ..*___<, W«lO AFFONSO INGSNHA.,-» J"-. 

"»¦«"¦> "«nn....«P», oe p , nartir d Cr$ ]4 2S0 773 _ 31.3,03 - Vitterio.
1 800 000 - Tel.: 49-7110 Llf IA. 1TDA., na Ru. Ccnstanç. "|. *"!P™9.da.' 9«™8»m. etc. mi|iel 3 7i0 m„ à vist8_ 2 000

.ccpa-cczinha cem azule|o ató o.Quartos, 2 salas, varando, i. In-
Vende-se mansão, pui- teto;' dependências de emprega-,verno, cepa e cczlnha, banh., ga-

LINS V.

Barbosa, 152, grupo 401
-=- 29-2092 t 49-3261 - MéliS. quer vender s.u rrp-.-srrv;

>iaia, 1 luiiciic, petr^ue Ir0 qUa„CS( _ „iaj( A banheircs/tJa- qrande óroa Preco NCrS iracem, quintal e 2 qts. de empre- ,tn°"'[ 
,"S-""

infantil, GARAGEM etC. apartamento anexo para emprega-|50 000,00 4 Vista, aceito Caixa"- S^3- p"5=: NCr5 '0-000 «/ 50ÍÍ ™"'°„™'0 
SÍ!

TIJUCA - Vcndc-se na R. Dona nric^.^ ,-,.Mrn r- ,.
Defina, S9, ótima residência de PREÇO ÚNICO Cr?
2 pavimentes, c/ 4 salas
4 banhs., sendo 2 seciais
cepa, coz., despensa, varam

fe.t.tíd»P^%Cé\êlf00n..m,;|lidades de Cr$ 350 000,!»2

Ull Travessa dos Cardoso». 122, 3™ í' líiftVof 1 an" . rest-ENGENHO DE DENTRO - Ven-
minutes - Cascadura. ™' *",, 

j„ rs 995 929 mll de-se uma casa com 2 pavimen-

lquei. ABOLIÇÃO—— AwST-SCfcw?, no"lbca| W S^tlIrVa dei ««. •" '>.». 3 qunrtcs, banhei-
qr«í.2?r0,00de_.n,., 60 prest. 85,00 inc-uilino, cs »&._%<n . .402 ., f» 

« ¦«W» • •»*..». 2 sa-

d:s, pemar cem 3 000 metro;,
Tratar 46-2595.

Ver h:|e de 14h às I7h
'nhã de 9h òs 12h.6 "'.'-i 15 900 OCO, entrada de "Jucá, usina, vendo 2 aptos, vende-sê

rinda é Cr$ 1 800 000 e m.ensa-|lf,0fl;,eVeiK"T«tar3ca^.e:-'3i1)Pii!ll',ré2

.'e o restante em 20 mese; Rua

imóvel? Faça-nos' uma visita cu JACAREPAGUA — Vila Valquel
nes to!cfcno aus ná« n vnnr^o. fC "• Vende-cs magnífica resi* , - , _-, _. ¦-: ¦¦¦•-* -- -« ....... --- -"tmei 

tm 3Ó dia, «m qua?^.r dência - Rua Jabitaca, 35 -mental. 4 pare. de 250,00 de 6 trotar i Av. Rh Branco,. JJ
desposa pora V. 5.

ti les, banheiro, cr-rlnha i* sala do
. li—=_ pua ^na Lecnídia, 105.

43-2671 - Sr
uma casa na Rua Barão -p,

^TTTi J7'Z 2^J'7 pel° ,'L «&° aV>^so Fn^InhaV.a KS* OT^Sn ™~3Í«rZTroUr" <-m Urdim, garagem, terreno 12x30. °m * meses. Vendo resd..de fren- , 705. Tels.: 5? 6713 e 42-2820. %%"-., __, lm.dl,,0 . ,..,iraiar «. m 'n B» »„v „«. te na Kua Gaspar, 63. Jard. qto. Bercer Creci 530 entre^a-se de imeaieto a casa
—'-. Tratar no Iccal.

Petrópolis, 780

Obra emÍTijucA'

Tel. 25-1264 ou 45-2509
-125.

combinar. Tratar na, IGAB. R. T. SFM IUROS i mu om ¦¦-,,-,
Otoni, 72. Tel. 23-1915 _ CRECIK™ 

JUKU7 yJOra e^lJ JUCÁ - travessa Nesloi_
183. franco andamento e |á 

no »°or?o°- Vendo cnsa, _ ¦.._.,-¦

GRAJAU
jardim quintal, 2

VENDE-SE - Casa grande 22 mil. S8-5400. 2C-CÍÍ0,
quartes, planta pòTa mais 7; 16 Nclty Machado, CP.ECI 17!.

Vendo. Rua B-rÍ3 Reis,
10.

yrand^

677 
"w-í-di• 

«nó-\. 15 horas ENCANT/DO - Vendo ótimo677 - Wa.dir, após as 15 n.ras. .A.icn -.,. i-,-.-.^.

UaUnr it.ctiv ^rr^iüju CMwCn.mRIA ' ¦*¦»"* " r^" ""¦' """" " » .1 AEr_ {_ Quintal fltla n-An ""' "'-'
He,Lor-_ .ILTDA., na Rua Ccnstanç. Barbosa, restante a combinar, Jfazer"eufro 

qlo Ver n? f-cal cl CASA
3 q, ta ao sar- 152, grupo 401 -Méier - Tele- JACAREPAGUA - Vendo ólimãjpadllh», Vendai N. Absalão -i77 ~ vveioir.jpo. es_.- .«..«. - 

R rf 26 ,£Q Inc-rD0.
m- ^,/° 

fones: 29-2092 . 49J261. casa cm terreno murado c arbo-:cRECI 1 085 - Av. Nova Iorque, COMPRO cnsa mesmo ,lugada.Sntj 
°RV 

Cltrlmwtdo de M*
p""'"- LINS VASCONCELOS - Passa-se rizado. Ver sábados e domingos. 71, grp. 301. Tol. 30-5724. ,2-3 qts., entrado carro, IPEG |„" 230 ba.e )0o milhões. Tro-

Vií^Tpor 43'no melhcr:""noiito"d»'RÚi i-paia,-, v^ 
' 

-a~ , 
escrilu,B de'Compra de uma «-JwjCapítSo Meneses, 130 - Tel. ANCH|ETA _ Rua AIca. 8I. Vel,.| 15 C00, resto prestações - Cos-ca'.,c p'cr un|dodcs prontos ns

Vilor, por ij no moinei ponto aa Kun GRAJAU - Veo. casa grande, 3 sa cm construção no melhor pon. 90-2978. 'do casa Bairro i Mariopolis. Sala : cadura, Jacarepagua. . Tel. -Zona Sul. Traiar Srnd. Dantas,

,lcs. 2 sala

'do casa Bairro l Mariopolis. Sala,: cadura, Jacarepngua.
— 2 qts. Terreno 8x24. Crecl 773. 4o-0657.' 

31 3103 - Vitlorio.
117,- g| 24! - 22-9277. Aridlo

Lessa. Creci 772.
Vil ònÍãí5 

Comprido 
qU., sala clc. 40 milhõe!, c 20 to do Lins de Vasconcelos ..

-.,„,,.. ,, -i—rr- n __ , . ,, ... . ,.-...--...»., copa cozinnn, depen. - lei- ^3-66/4. isln.il. Rua Uberaba, 25. Não acei- Rua Heraciito Graça, 305. Pelo JACAREPAGUA - Vende-se  ,iIJUCA - Rua Marquei _de,V?-|na 2." Ia|e. Ver diária-dencias de empregada 8j grande—— ^ — 
Io Caixa, vnlor renl, sem nenhum acresci- " novn com tel. CEIEL: 92-0386. -"í-"" ~cv"'f'^c 'CASCADURA - Vonde-se o opa,. .' -•¦¦¦-¦ ''"GRAJAÚ "-"Vendo" 

n~o"" Rua_Rosa ™ » com facilidades de paga- Rua Re»ro rios Artistas, 102.5 - .APARTAMENTOS. DE COBHTUW tamento 202 d. Rua Padr. Te- ENGENHO DE

Silva 8"í T,".it>rt.c\p, rim 4f>rrn. nientoí ou pormula por uma „, ¦--- ---. --¦¦• - •.—. ... ,, . ,. , ,
d. 10x40, con sal" 77c^ Kombi 1964 - Traiar na Rua Mé- JACAREPAGUA - Terrenos _ f-ento p/ pr.ça Novo,, com ,o- 5a|o, cozinha, banholro . area. A combinar. Rua Mano Calde

Unça, 16, ap. 104 em final de! . . _.
«instrução, entrega prevista paramente no lOCal Kua Lon-
fim do ano, 3 quarlos, «ela, dep.iHe Bonfim 1349 pntrp
«mpregada, garagem. Edifíciot"e , 

' 
. ' lo^y' e"'re

lóbre pilotil c/ 4 pavimento, so-|9 e 18 nOr3S, OU dep.
monte t 18 unidade,. Vendo bJ-|vencJas 

na Av.

terraço. Ver rábado e domingo VENDO — Apto. 302, Major Ávl
das 9 às 15 horas tratar 36-1311. Ia. 242, s-, 2 q., c, dependén-
TIJUCA - Vendo 

'um 
bom np. cias\ a™Pla , ?e"9em, final de *

bonilo e grande de frenle, «a- KltílSr0' lnf<jrma,:M5 - Ttl.Jj

20 milhõe, (NCrS 20.000) fa
«ititado. Tratar c/ proprietirio -
Sr. Gemei. Ttl. 32-8825 e ....
22-7242.

na Av. Graça
Aranha, 174, s| 516, tel.
32-5353 (Creci 442).

zío com garaqem, motivo viagem
A Rua D. Delfina, 15 ap. 40f

34-2520.

DENTRO - Ven-
Ver no local. Inf. tei. 23-0250. EM CASCADURA - Vendo 2 de ;iêmlce7 3Í"ftmdoi,""com" 2qt,",|d0 apt.. de qt.^c sala separado,.

Kombi 1964 - Traiar ni Rua Mé- JACAREPAGUA - Terrenos 
"Ujfrento 

p/ praça. Novo,, com ,a.:5a|o, cozinha, banheiro ¦ irea
2 varandas 3 ots 2lxi«. 141 -Sala 1107.  Taquara, Est. Sta. Eugênia, Iun-:1-10'. ? quartos, banheiro em cor,;Entroda CrS 3 SDO 000 • o sol-raro n _

banh!.," copa, cozinha, e nos fun.a7NS~wSdo~liíd"rcasa centro Io ao Bandeirantes Tênis dub, coi.nha-copa, dep ccmpl. empte. do .m prestações d. CrS 150 000 ENGENHO DE DENTRO - Vendo
idos 1 ap. com sala e qt. sepa- terr. 13 x 25, 2 salas, 3 qts./sensacional lançamento c peque- S"da • terraço. Acabamento de(eu financiado pela Caixa cu Ins-casa de 2 qts.. sl., etc. a Ru.

garagem pa-,copa, cozinha, banh. cor, depend..na ent,preço a vista 36 milhões ou 20|VENDO ap. na Tiiuca, desocupa-,rado., bonh., coz., garagem pa-!copa, cozinha, banh. cór, depend.:na ent. e prest. a partir de CrS
milhões de entrada e o restan-ldo. Sala, saloto, 2 quortos, de-ira 3 carros com qt. e bonh. Tra-Lempr., garagem - Rua Baroneza,|47 000 - Vendas Largo da Ta.
te em curto prazo. Ver di, 13jpcndencia. de empregada - Ruajtar - Tel. 57-0638 - Olympio -fllruguaiana, 86 Tel. 58-8266 - quara, 170, Barraca Azul com

o dono. Conde Bonfim, 940, ap. 301, CP.ECI 374. 'Ac. proposta. 'Wilo ou Vala - CRECI 462.16 hora,

luxo. Ver na Avenida Subuibana titulos. Trator com MEU O AF-Joaquim Serra e apt. de 2 qts.,
n. 10 109. Traiar na Av. Graça FONSO ENGENHARIA ITC-V, na sl. e dependência, á Rua Ben-
Aranha, 226, sala 304. Ttl. „„ Rua Constança Barbosa, 152, gr. to Gonçalves. Tratar cl Alfre-
42-6656. - CRECI 1 026. '401 - Tel,. 29-2092 • 49-3261. 'do. Creci 313. Tel. 31-0800..



O IMÓVEIS - COMPRA E VENDA
1.» C-cf, CLASSIFICADOS, Jornal do Britfl, domingo, 19, e I."fcít.., 50-3 67 t 5

Ver e tratar no;dep- 
'd» 

empregada. Entrada NCrS
Ido em preitacõriid'

Vendo ótima

3 0-0 . - ...*:d. „s„,.„» ..m-^ cem D«mln^- !»«. A& Br*. * Pin*. 
Sfe1*"^^ía«-n^!ij_2^;fí

de NCrS 100,03. Ver na Rua Ca* m, -7. Preço a -omb.nar - vista. CETCL Vl-Wiy -KtL.l_.ivu ,JARD|M AMÉRICA

nuel Miranda,
melhor oterta
local. 
ENCANTADO - venoo oiima --„- 

$- ,e 
¦ 

„. ,„,,.. _m MEl. -.1;. ,MKÍ,-.X
oportunidade para incorporado- AFFONSO, ENGENHARIA ll*
res, industriais, cu para renda, j |TDA j Constanca Bar-
em rua ça.çada a 50 metros da »> 

,£, „„, _ Tc|. ...
rbrm.ni.rit. rir... AAnl-t nfi. ....'.. '._*_

Ven-A CARVALHO vende: na Vila JARDIM AMÉRICA - Vende-se PENHA

i in-da Penha, ótimos aps. de [rente, casa com três quartos, sala, co-sidència com garagem. Rua C,

terrono" 12x33 c| 2 C|ts„ t„ col., banlt. em cór. zinha, banheiro,. área e varanda.|33 - Parque Proletário. Ponto
ENGENHO NOVO - Vende-se MEIER - Vcndc-so apartamento, .PRoXIMO A ABOLIÇÃO

runícrtí.vel prédio da Rua Ma-iem censtrucio, com 2 quarlos, dem.se urgente 2 boa, casas

54. à vista pola'sala, cc.inha, banhoiro, ares «dependente-, com 
rJ" ílgütTrll" Í'n<7 4*_-0,"''pre-t.'' 2--bI 

"Tratar 
na Rua"" Antônio de Albuquerque, j final do

Rua Clarlmundo da- Maio, P-»|_jjijM .'49-3261 - Meio.
pnedade em terreno de 710m2,'....—
com 230 metros construídos de MEIER - Vendem-so aparlamon*
5 casas residenciais. Preco £0 tos na Rua Pedro de Carvalho,
milhões de cruzeiros, aceitando ->-¦'., do sala, 2 r.uarto, e demais
negociações. Tratnr dlrctamer.» dopend-ncios, garagem. Para cn-
le com o proprietário, no edifí- Iroga em 6 mosos. Cem entrada
cio Avenida Central, Av. Rio do CrS 2 000 000 . o saldo fl-
Branco, sala 625, de 9 às 15 nanciado per intermédio da Cai*
hora1 xa Econômica ou Institutos. Tra»

ENGENHO DE DENTRO - Vazio »" :•» """f A"°"S °™____

c| 3 q„ .., dep., ap. 204 da Rus NriARIA ITDA na Rua 
Çc 

¦.».«,.
Dr. Padilha, M financ. - Tel. f» 

B'*irbo"',nQ5,2' 'To 
_,*, 

'

38.671 ilcrcnos 29--092. e *19.3_61
Móter.

IMEDIATA _*A. CARVALHO vende, na Vila M|e

Garcia.
Vdo. pala-

.Sr. Antônio Car

Vendo confortável re-MARIA DA GRAÇA - Vendo-se IcDIFICIO ISOLADO cem 3 aps. ILHA DO GOVERNADOR -Casa! VENDO cerca 2._.0 n.2 urre'.»,
«ots 101, 102 e 201 do Edifí- 1 por indar, terror,,. 12k50, 2 ra Estrada dc Dendo, 523, com;Ironia para a «Irada. Iratar com

cio sito na R"a Prof. Bescoli, 38, ruas. sei 1 ap. alugada, sala 5 varandas, sala, 3 quartes, 1 ba- ur. Jcse. fel. 31-3260. 

cem 2 qunrtcs, sala e dependen- 4,20 . 6,10, 2 qts., banli., cer.. „htir_s, cozinha, terreno de Í2.00 cnil.lll.i~n,
Tratar pelos tels. 52-9059 j W.C. qt. emp., .jar.._.-,n, g._.-*des'x 45,00 - Entreaa-se: vazia. Prf._p:1TtRc50PULI5*rKIUUKÜU

nibu; Cascadura-Vila
Cruzeiro. Tel. 30-9860 falar con-.

os oliva.

linda casa do balr- PENHA CIRCULAR - Casas - Ven-
e 52-9403." 

'" [áreas 
coberta «'"doscoberta. belaJNCrí 35 000, parle facilitada e fi-í_

MARIA DA GRAÇA Vendo",'. v'*'"' P'0'1'"3 Praia Coc.lá,-np.nci-adj - Ver sábado e domin- FRIBURGO - Vende-,, ctima ca*
¦ilimò 

»o de cobertura de fren-d. pinhü'«M vazia,* Ia.* loca- 
"o," 

v~er 
"r7 

Prof." França Am...l,!do 2, Rua Dalfina Enes, .154, !.«.«,„ ./ quarto, 
'sala 

dependen* f^^cc»."-'-^»0 píédlo %"='?"' 
*-""-'*, *_? 

'" 
P"!r-7 t^Jc, ™*C.-íro 

da" Cidade' -ótimo ap. de cobertura, de fren ,^ A . 
^ ^ ..__„,„„_.., ... 

_ Tratír R_ .4VS..!3 quarto, sala, cozinha, 2.» 4 ela, «on.trusáe d. í-lo R. MI; Poulo. Tr«t«r° dírét/mí^e proprle-1 
'LHA - V«n do ,o. d. rente «,™^ •£. 

aí25-6669.F'-|sU''- G'lma' S'-F' V" hD|* - -¦*""¦- 
««• **••«":«. »¦" '"' *P'cP;ap'aa 

tanh^^Ucr.; 
'."VVb.IBUrÔo 

- Vdo. ap. frente, va-

DA GRAÇA vendo 3 cai  "' 'j"1"6'"': 'vista* 
ou financiado - 96-0315. | zlo. cl tel. «ala, 3 qls. cí «rm.

qt-aTto 
"e 

dep. empreg., garagem-lAPARTAMENTO COBERTURA - 
Sía 

' 
Oe'r'aído"" Rocha," frente PENHA (Dourado) no melhor lo-Uas' .endo duas do ferro e uma £,*?£." 3 mÜs""? ^uVc-"":.' JAROIM 

'GUANABARA 
- Ilha ''••j^flad^MW.m 

R -C-TÉus..
Ser o ap. C-01 à Rua Silva Ra- „ |o„£.o, d. luxo, ,/ 3 qts., „,„„„ d„ bo|a. Te|. ,8-4688, 

|«>, 
prédio 2 pav.., c 2 . ot me. de laja cc, qtos. sl. c. coz. LVnhs.''seciais, garasen-. 3 «'rei, Governador - v" ' "" 

^'SÍíe 22W1 - &.m1l
belo n.o_10. _Çhayes__e| portelro.|„|50. „pa/ c0_., banh.. terraço oar favor, Sr. Augusto da P»n-|_-_„¦____•¦ ,2.___y ^-."í,,^-". banh..garaçem e. varanda, tudo|.mp|o ,èrrcn0. Ver sábado e do-,fino aubamenjo. Ver n*T^u'^'-!p0rt. Aceito neróe. _ Tel. GB

7o | terraço 130,00 m2, salSo, «5o, c| 2 qts s. coz., banh em 341
... de iantar. biblioteca, . in- cor. Ent. 8 000, prest 200 Trat. 201_»í. _r. ántar biblioteca' i. In* côr. Ent. 8 000, prest. 200. Trat. 201, tel. 30-0731. Creci 1139. quarto», 2 salas c cozinna - Fa.lDUo| Ca
",'*„. 

flJBBE fÇS, _m. \&rJ'%.%._>m' ^ÉC5,' So* 
" 

JÃRDiM-ÃMÉRICA—- 
"Vendo* 

. \t'° ^JT ^X0^'"'^^
emb- 2 ^J!*.«J^S^£^W terreno 20x12 na R. Jor-.^^r.^» 

^^-* MAR 
A.

ENGENHO DE DENTRO - Resid. 1
vazia, 2 qts., st., banh. compl.,
¦Top-i-coz. e qde. área. Apanas
12 2.0 c' 4 300 de entr., 4 pare.
de 300 de 3 em 3 niases e 45
presi. de 150 (inferiores ao nlu-
guôl). Chaves hoje a R. Dionísio
Pern-indos, 3óB, casa 3, c/ Anísio.
Vendas N. Absalão. Av. Nova
York, 71, or. 301
— CRECI 1085.

1Ò0 -.2,' sancas, flcrõos, pin- 7;"'  je garagem, vazios. 60 milh. a
 . , -o!tura a óleo etc. Vonde-so na Rua lo;E^NnUStR.ir-_--Bon,,.ces".!cc^

Ouvidor 17 (Div de Vendaii 2.°|Cuilidi Prcço „ nj|,h6o5, .ntr. °T 
JKL. N« S»'"*' 

Rua Paul Muilcr' ^

í!df«,,|,Jr._ (CRECI 1311 i9 
milh6"5' í'*,- PT'\f- m2- Fôr'0' lgz' *-•¦-"•, Av' PENHA* - Vendo* apartamento 

""*-""

as 18 h.ras. (CKt-l Ul). ., mcns0„ ,,, Tratar na Av. ,„4„ NCl5 17,9. |nf. Pau|0 - Ru- Qul, 398 (u-i(jc. „-. ,0,
QUINTINO - Vende-se apt. ¦ de B,i, da Pina, », loia -• (l«rs« 28-30J0. ___ com sala, 2 quartos, sala com san-
'•°' 

Lq*s"nnSnnn' 4^. atW.'-1' 
-'LARGO DA PENHA - 

"Ap. 
1». cas, sinteco armário embutido, co-

etc. NCr» 30 000. c, 50.o de|'CRECI 232). .llocacão c/3 qts., sala, coz. olzinhn e banheiro ladrllhado até,.
lentrada e o restante» a combinar. 

ÂREA _ Compro direto-do propr.,!hanh, em còr. Vendo-s. na Rua o telo em cores, dependências de PILARES - Abolição

Preço: NCrS 55.000,00 cem 501
financ. 2 anos. CIVIA - Trav.

per 10 mi.hoes de entrada. Tra- m, à Ru. A:.ÍIia 26l (Próx. rema 37, 
junto 

a 
JATE, 

P.'*-'*' 48-6836 e 465492.
tar Rua Uranos 1397. Creci 469 _*-.__, Bombeiros) comércio MCri 50 000,00 c ''•,',<t,r.iii -,ui/-, np.-...
tol. 30.5177. ^-mT^"''..''-!' —T!nanc. cu bcm prec. à vista. ^R°'M 

Ouf° PRÊTO -.*'"•
GOVERNADOR — Vendo aparta-."— — 'l /  --Vende-se, s?!a, qto., coz., binn..

oara-IJARDIM GUANABARA - Vende -1 
varanda,'tudo'ampió, Terr. 1*2

MADUREIRA - Ap. n-vo o va-
lio, vendo-so no Contro do rV.a-
duroira, na Av. Ministro Edgar
Romero, c/ 2 qts., saia, coz.,
banh. o dop. compl. empregada.
Preço 26 milhões, ent. 8 SOU mil,
prest. 300 mil S/j, Tratar Av.
Eras do Pina, 96, loja (la.go d,

Rua Aniõlia
QUINTINO

-jem Bonsucesso e Ramos, de ¦,-,u0l Soldado Varco. Pre"-o « condi- empregada e área cem cerâmica, jtado - Casas
Vendo casa vazi... s 3 QOO m2. Serve galpão. Telefo-| r6nJ a _cmbinar. Tratar na Av. ppfAÇA DO CARMO - Vende-se -'-«'nto Rebolo

qto. eoz.. banh., írea, ofU ne 45-109B. .1 Brás d» Pina, 94 - lo]a - (largo uma „,,, ._,„ 4 qUartos, sala, &
dc rua. cr.tr. 4 milhões. Rua Co-|AVEN|DA M-R|T1 N.u a6.B< ,un. d. p nh,) J,|, 30.5489 (CRECI cozinha, banheiro, garagem. - R. ?"-" - - ...... 'beiço. 355 e 3:j7.

Tcl. 30-57241Penha). Tol. 30-5489. CRECI 232.

JMARECHAl HERMES - Vondo
ENSENHO NOVO - Vendo-so|bons lotos 374 m2. Juntos »
confortável ap. composto do 2 Estação. Piamos, prontos a roce-
qunrtos, sala, cozinha, banhoiro|bor"construção. Inf. 52-2673 —
• dopondencias do «mpregada sr. Joaquim.
ccmpíota. Ver na Rua Paim Pam-|
«l-r,', 70* .-. inr r-.v^.iMARECHÃl HERMES - Compro
plona, /Uo, ap. zUl — Lnavcsi, x »,:*»» R^irm— 

tratar na IMÓVEIS \\°_™%- ,T'f° 
* m,'\J"~?

Jardim Maria Toreia. — Informa-
ções 52-2673.

no ap. 202 o
ITDA, — Tel, 43-S092.
ENGENHO MOVO - Vendo ou
aiu.o ap. con, 3 qt<„ sala, co.|«EIER 

- Vendo apartamento de

Zlnha, 2 banheiros, área de ser* d?'*- *lu''^,0*' dependenca com

viço. Rua Joaquim 'Távora n. 11. P-'-"- f,.-ar!,sl"mTrT.,,En'',"' Rua. Y „ .'- 10,5 milhões — Trstar na uva
ENCANTADO — Vendo aparta- Castro Alves n. 248 - 414 com
mento 2 q., sala cj vest., co;*.
etc, entrada independente. Rua .,-._„
2 do Fevereiro, 358, ap. 201. -'MEIER
Ver b_jc.

11, apt. 407.

PAVUNA - Vende-se ca-a c/ 2 *__

qts., sl„ coz., banh.. d» '»i«* oi"in"ete-*. iíã Praia _õ Dendê - se magnífico terreno corn duas OQ. Preço: 13 000.' c; 50% de
P.-. 15000000, c. 4000 000 enlr. *¦_,,„ n4 Ru, Anseio Neves, 70 frente:., medindo 12x43, na Rua na| _ 0 re,t.jnle JJ meses - Tel.
Aceito proposta. R. Cicero, 105, !n„ |oca| _ facilito. .André Cussaco, q. 45, I. 09. ri..- A__.j m_
esquina Rua Mercúrio. U.nuti»i>nnD •_ u.„j _„. ,_.'se: NCrf 6 000,00 - Informa- MURY-.. NOVA FRIBURGO - N» .

Suíça do Brasil — Vende-se
- | GOVERNADOS - Vend. boa re-

tncan-|S|c|5n.|ai 3 qrc_„ dep. emp.. I
NCrS 6 000,00

'ções 1.1. 33-1697.
azias, vendo Ruajy^ãiidõs o garagem. Frente praÍa'NEGÓCIO IMEDIATO - Vendem--Ma cfl;£ completamente mcbüíade,

3 c 107, Rua|_ pr. 70000. Ênt. 30. Tr-.t.r c'''e dois ap>. na RuaHenricjue L.V|n0O0 m2, quatro quartos.

173. to ò Av. Brasil, porto do Posto
QUINTINO — Vendo casa vazia|da Bandeira, vendo pela melhor
na Rua Lemos de Brito, 729. Tra.*. oferta^ lote medindo 3x65,85, com

mesma n.° 327, com o pro-Ugua e luz. Ofertas para Rua Mi-
prietário. jsael de Mendonça n» 108 — E.

REALENGO -Casa 3 quartos, 2i Lucas, Sr. Mário.

sls., 2 c, 2 banheiros. Forrada, ATENÇÃO - Casa nova * vazia
taquead*. CrS 9 500 000 E. - e/'J qls., sala dupla, copa, ccz.,
5 000 000, r. combinar. T. Rua banh. am côr. Dep. «mp.egada,
Recife, 205. _ I sancas, flcrõ-s, terraço, terrono

REALENGO*-TV. casa". - qts.,. «em 12x50. V.nde-so na Rua Ma.

ala, varanda, área e deocndèn- nu.l Cavanolas. Proco 26 milhões

is, n. 4)4. Rvr. Ads, 304, próprio. Pr-ia1 ris Rcsc, 1241 nojeombe, 279, aps. ÍOT e 103, cem magnífica. Primeira propriedade 
'

Iblapaba, 396, Av. João Ri-l0endó. '2 qts., .'ala.^ banheiro completo, -, .pbida á esquerda rio Hch'l

237).

LEOPOLDINA -- Compro urtien-
te ou troco por ap. em la. io-
cação, 1 ou 2 casas vazias, 3
quarto3 cíc. em terreno plano e
grande, que sei» via preferencial
- Infs. lel. 30-3780. 

Engenheiro Gonçalves Neves, 121.

o proprietário.
Som no c.ração do

. Meier. Vende-se o prédio da
—— Rua Torres Sobrinho n. 26. Tratar
Vende-se casa Rua R!o G„1nde l)o SuL 94.. ENCANTADO

ve;ia, cem 3 quartos, sz'-*, quin- --- ¦._-—w - ,-- Di n
tal. 2 banheiros e cisterna. Ver MÊIER - Vendo ap. na Rua Dia.

hoje e amanhã, dominqo das 10 Cruz, 416, ap. 603, 2 qls., sl.,

ès 12 horas, na Rua Cruz de Sou- banh. scciai, ccz., dep. empreg.

sa n.o 78, casa 6, ap. 101. )22 m-. Aceito Caixa e Ipeg c/

GUADALUPE - Vende-se" .mii™1.'
casa com 2 qts., s., c„ b. v.lMADURÊIRA — Vendo um terre-
Ent. 3 500 prest. 150. Vende 2jno entre Ruas Antonicta c Hen-
lojas e um terreno 9x25, as lo-jrique Braga — Junto ao prédio
jas medindo 13 de frento 18jda Marinha — Ver no local. -
comp. Sendo ambas com resi-» Tratar tel. 34-8669 ou na Rua
dencias. Ent. 6 000 prest. 200. Tamboril n. 616 — Senador Ca-

cias. Terreno murad
ent., rest. 200 poi
22-39B1 a 52-3511.
REALENGO — Vende-se terre
no Jardim Novo Realent-o. 12x;
Rua Piraquara. Tel. 42-7346 -
Válter.
RCCHA - Rua Jcsé Feli
vende-âe uma casa.

REALFNGO - Lotes pia-
nos, 9 x 25, frente de 

j-^-^j^ç. 232. I .„
rua, luz e água. Cons-.j-fgjjçjg _ penha----* vondo u A"-

PENHA CIRCULAR - R. Irapuá,
247 — Casas e terreno;. Dão--e
varias. Vendem-se com NCrS ..
5 000,00. — Ver e tratar hoie no
local.
RAMOS* -Casa - Vendo junto

LEOPOLDINA — Atenção não a Rua Uranos, 2 <itos.. s., copa,
venda a sua propriedade sem coz., qto. de empregada. Condu-
consultar a Imobiliária El-Dcura- ç3o a poria NCrS 25 mil. Entrada
do silo na Rua Uranos 1397 T. NCr$ 15 mil, e saldo NCr$.0
30*5172. nós lhe demos assistên- mensais. Tef. 30-0598

Io. 4 milhões - Ent. 12 milhões, prest.: J.°i_ia técnica c adiantamos dinhei- RAMOS - Casa 2 qts., sl„ ent
r mês. Tol.i mil s/j. V«r a Iratar na Av. Brasjro para a legalização dos seus carr0i vazia, pio. Gás-üra,. Vde

dp Pina, V6, loja — (largo dijdocumentes, não cobramos nadaj^QOO c/ 5 000

Tcdris de 1
2 qts. ed emaisd epend*. nelas.
Preços desde CrJ 7 500 antigos
âté 35 milhões. Casas modestas
e de alto luxo. c| .nirtda p;
cnrro. Entrada facilitada e o s_l-
do como nlugucl s/ juro;. Do-
cumentos em ordim. Nío aceito
Caixa nem Instituto. Ver todos os

dias nos lociis acima e tratar nn
Av. João Ribeiro, 396. Sr. Sea-
re:. Ótimos negócio;. — Te!.
49-1996.

GOVERNADOR iTrd;,,rr.*r;-,e_ |ãrea da .'erviço e demais depen- orly. Tels. Sio 32-6801. (Esc-it.jJ..U... .artoM.| 
iinúni d„ ,,_.„__ _ {undos, p-sr-^/z/seS. (Resid.).

E.,,!to da praia -Ja Bica, sendo «jm.SÜRYWWUN: 
DE FRÍ8UR<5ã --'-azio e outro, ocupado. Ver ro ^ 

^ ^ ^ ^ ]Q(j& _,
c| 3 cjts., 2 ils., co?., depi. da

PILARES Vende-se à

Vendo terr. 36 x 25 - Rua
tuji, defronte, 23, quase esq

í°, «n.l_. 
P'eS°: '"* mi' ¦-"••ilocal 

com D. Maura a trata, na
Tol. 58-8266. lf SantoJ |móveis, ._]. 22-0581
ILHA — Vendo casas com 3 a 4
quartos e demai; dependência-:.
varias cciii a entrada de 10 mi-
lhões o reít&nte _ combinar. —

Tratar na Rua Uranos 1397. Oia-
ria. Creci 469. Tcl. 30-5172.

ÍLHÀ 
"DO 

GOVERNADOR - Jar-
llm Guanabara, apart. com d

ro, co;
banh. de empregada,

CRECI 605. (Aceito propostas t
Oixa com_ sinal). __ _
RUA ARAPORIS,"* 310 - Vendo
casa com trés pavimentos e te*

I lefone, área construída, 3*40 rt.2,
terreno 12 x 40, vista paro o

'mar, sondo: 1.° — Sala, 3 q***-.

emp., est. suico. Pr. 15 COO,
também treco pj autom. Tr, pl
tel| 36-7169.
NÕVÃ FRIBURGO - Vendo lote»
na Ponte da Saudade 3 km, do
centro, prontos para construir, In-
formações tel. 32-4016.

, ' ,d?'si2 banhs., saleta e varanda. 2.o,.|r-)\/A FP|Rl]pf,n fAP-
quartos, sala,, banhoiro, cozinha,^ p,inleiro Subsolo, Jardim !«-;_ _V_ .'KL _- . _ -. A

~g 
P.nha). Tcl. 30-5489. (CRJC. 232). pela informação. Procure-nos pa- 

™R 'j 
ft „ J% 

'$ AV¦ JODO Ribeiro, 549, gar edificiu sob piíc.is 
jnjh.^^,"-- _,r,n(u. ^['""T"r pl n rPMTPrt

30. APARTAMENTO" novo a vazio e/ ra fazer um bcm negocio. Nos,2]2 _ pcnh._ L. 33 CGSa com qUart0, 
ampla para o mar. pr meira loc a¦ 

^ 3 __ ____ Sc_-und^ subsclo- -MINUTOS P| O CENTRO
- 2 q.,, sala, coz., banh W «/,comPra;ncs os seus imcvuis. _(___^c __-„ ~~K 

, banheiro, l^í's^^OJ c.m ^^ -^l^P 
^r^^-P^ 

CiDADE ~ VENDO

67;.rr'K!r.=dr.fp^,i^::NAb--SE"Àr^^^ de serviço cí tan-b»T.f SSSSf tsün^ *•&-% SljSS"S»d%s d.!grande area (UM ARQ)
^•c!4 ,SÍ,h_nV :t ír J.!'|!u5a_psXSZ 

JT 
% I áMK ,W 2T,T-RPenndq^r entrega imediata. aHA do^overnadcr jar -» - 

£«J& 
-; cem boa casa toda rno-

^.t±%s%^S»: fà:&^f%'*m». Vendo-casa-emlcontroíPreÇO: NCr$ 8 000 RO-! gffi 
««?_»Jí^pTtã^^^K^ 

^^' ^Ftncncicmenlo em itua junto e antes do n. I3l6.l„| ccra proprictírb. iG<-0 a gas, eletrola, 01-

Iratar Barraca Veróo, ponto fi-
nal do ônibus Guadalupe, com
Sr._Barcelcs. ,__
GRANDE OPORTUNIDADE - Rua
24 de Maio n.o 375 - Rocha.
Vende-se prédio antiga muito bem
conservado em tr;rreno de 11x60.
Facilita-se 50%. Entrega imedia-
ta. T.-atar c| o Sr. LAIE telefone
48-6316 cu Sr. João 480200 e
29.3342.

maré.
MEIER - Vo'n*de-s"e, na Rua OI*
degard Sapucaia, 7, ap. 202, v-
zio, sala, 2 qta., banh., coz.
dep. empregada — NCr$ 22 mi
facilitados. - Tratar: IGAB. Rua
Teofilo Otoni, 72. Tel. 23-1915 -
CRECt_183. 
MÉIER -Rua Lopes dn" Cruz, 399,
np. tipo casa, no ccrasSo do
Méier, ap. 201, de frenie, com

GUADALUPE — Deodoro. Vendo garagem, sala, 2 qts., grandes e
s/101 com 3 quarlcs, sala o dam.is dependências. Local prote-

dependências. Novo c desocupa- Sido de enchentes e desabarnen-
.do. Ver e tratar à Rua 2, Blncoüos. Preco 23 milhões, .0% a
io _ Fntr.idi /i07 vista. 'Saldo em 4 anos. Aceito1 -»-""" 'u/- Caixa 

- lel. 49-0469 - Oliveira

jda Pedra, c| 3 quartes, sa'a c~Casã 
dependência. Tratar c/ Alfredo —

de 25 mi!, sem juros. —

Ver na R. Leocádia, 604.
Ônibus 742, Cascadura-
Barata, saltar na R. do
Governo com R. Vila No-
va. Infs. R. Uruguaiana,
104, s! 415, telefone
52-9295 - Prop.

trução imediaía. Entrada 
!:.»err.«^

800 mil, Saldo em prest. &¦£*&• SL-W^R fi 
lado do,„. » sa^ar RAMOS »,. sI qt.

'°!.áve,.' S'na'.: 2 000 000 pl » na st. Engenho dajedra, 531, Av BrasiL Vd .^

ORG DANIEL FERREIRA - R. 7|"«^começa. Tr. na sala 202 da Jcsé Maurício, 101, .1 212

?..?„,_,» SB 2" - Telefcnas: R. Romeiros, 192-A - Penha -Penha.

3.Í.638 . 42*09.5 - cr"ci 236. CRECI 422 - Tel.t 30-7494. rÁMhs'"- 
"»." 

n!... d*_r5r.5S:
A-"CARVALHO*"ven"de:'"na" VilalOLIVAR VENDE - Casa na Rua 203. Vend. resid. c/ 2 qts., 2
A. Penh.. casa vazia cl 3 qts.,1 Aqrário Meneses, 323, em Vaz sls., banh. comp., coz., 2 áreas

- cooa-cM arm eníb., depend |L6bo. Entr. 5. Tel.: 30-7494 - coberta laje, 1 descoberta, 2 ent

emp Ent. 12 000, prest. 350. -!CiEÇIj(22. !.--/-...- r„. ,«¦ .... ..

Tratar Av. Brás de Pina, .1*1, .LOUVAR VENDE
205 CETEL 91-1219 - CRECI 590. 2 qls., dep. emp., entr. 5. Tel.

ATENÇÃO - Vende-ie prédio,'30-7494 - CRECI 422.

com 3 apartamentos, com 2 quar-: op VAR VENDE — Ap. na Pe-
br-a -,*.,. iun-to;, sala, coz., copa, construído, nha Ci_c _ {rontc'nos 

fundos do terreno, havendo;*c|.; 30-7494

VOS.

3 anos. Ver no local
Trstar na Nobre S.A.

400V' «nt°.','Av. Rio Branco, 131,
12.°, -tel. 52-4153 -
CRECI 707.

I' p/ carro. Ent. 25%, rest. 75
Ap. Ramos c| ?_<¦'.. s/j. 307839, hoje até

RuaS3BaNrÍÓ$ de 
00p°eSpci!sf 

Sb^ITERReno"c| 2,f._n.c^n*;^lco-nuca, 4 qts., sala, banh. :
casa 4. ^Co-prldo -Sr. lu-s.,^).. R- 

%^£ 
3iX0 tW*^^ 

fe. | emprega„

W* .0° ^VERRuaAM°an=el ^^¥TB^^K^1.^, casa p| caseiro, lin-
reires 587.
de ccasi
s| 515 - Tel. 43-8100.

PRÉDIO com 4 aps., vendo «m
Ir_|á, junto ao Banco do E. da-r-  - ----, .
Guanabara, iodei, vazios. Sinal p/ ap. pref. Tijuca de fte. 

^allo.

.7. Praia Bancirics^re^ 
^ren,e._ 

lind, viste, djihta d. 
da var2nda c, 2Q ^ ^

- 
'Tel. 

.3-8.00. 
* •$:%&&> 

Ü;°h„!:°,_^_ *± da envidraçada, piscina,-
ILHA GOV. - Cocotá -_ Vdo. ou direito a vaga para automóvel.'?, nascentes, maravilho-

11 hs.

outra construção na n

IPCG — Vendemos casas e aps.L. Creci 378
a funeisnerios do Estado, cm )o.
dos os bairros. Av. Grnca Ara-
nha, 333L saja 202. Tel. 22-6217.

MEIER - Maria da Graça. Ven-
do apt. de 2 qts., sala, co:

MEIER - C-ichambi, vendo l.«
locação magníf. aps. tipo casa c\
sa!5o, 3 dermit., 2 banli., 1 em
côr, cepa-ecr., irea a demais

. ,dop. c| sinal 3 500, rosl. na E-:c.
banh. Prec.. Cr$ 13 000000 com pj . cemb. ala 5 anos. Vor R,
CrS 6 000 000 de sinal e o saldo!Cap. Rosando, 206. Tratar casa,
a combinar. Tratar tel. 22-9361..12. c| prep. não aceita corroter.

MEIER'—"otlmo ap. do frento,'______!:
tem sala, 3 qls., ccz., banh., qt. MADUREIRA — Vendem-se duas
• banh. para omorepa*Ja o írea boas casas a Rua Ccmt, Fábio

tar.r.uc, cem NCrS*7 £00.00 do Maralh_es,J 56_. Tratar telefone
«sntrar'. e o restanto em 48 mo- 58-9824. _ Sr. Braga.
sos. Vcr cem o c:rrctcr srman- MEIER — Todos os Santos, ven
1e sábado o domina» da% 9 às demos ap. c| sala, l qtp.f j. in
12 heras na Rua Torrei Scbri* verno, banh., e coz.. Preço: Crí
nlu, 36. O a;-.. estA ecupado s'!l2 500. Entradn: Crí ó 250,

ROCHA - Vendo
lo à 24 de Maio. EntreçjA ime
cliala. 2 salas, 3 qts., copa, eo-lespaço par,.
zinha, banh., entr. rie e.rrc,! frente. Entrada de 30 000 OCO

banh. empr. Tol. 40-6362. .-.ntr.».-!.- 
-..-.:>

RUA"VILELA 
"TAVARES 

n. 104. -|c]a No.,ócio"'ver 
nn Avenida Brás dc Pina n

OLARIA
.. -.- ,-. • na frentes, bon sala, hall dc entra-

Iu .nir» cia, banheiro completo com box e
ia4-.ll,"P_'-lN1 0"™|Wr T?»la! aWC do empregada - Praça Mo-

V. rn-,,. d. ; .-,u.-irto>....tc..a!u.|j;:r 
"- 

Av9cnlda Brás'de Pin» •'•.^i5r''<:cd^afsrrOS'A^án'o'no0^n. w!|»I!SJ»;>uí«»?? c?*" 5S0:Klmi

RAMOS - Ap. luxo, 2 qts., ia-
lfl, copa-cozinha, garagem ceber-

Entr.: 3,5 —Í-a* 2 e.ev. R. Dr. Miguel Viet-
CRECI .422. rn Ferreira, 1-11 !305. Entrada

NCr> 18 COO. Saldo a combinar.
Ver e tratar 110 local, com o
proprietário hoje e amanhã —
Marcar horário p| 1el. 30-0-.67
TERRENO industrial 

* 
na Av,

Vendo apartamento 2

4 milhões, saldo longo prazo.
Tel.: 58^672 cu 91-1621.
PILARES — Vendo casa vazia, 2
qls., 2 salas, entr. 5 000 prest.
1 800, outra qto., sala, enlr. 3 500
prest. 1 200. Run Engenho Ho Mb-
to, 55, esq. Av. Joõo Ribeiro.
Vendas N. Ab;ô!üo. — Av. Nova
lerqus, 71. qr. 301. CRECI 1065.
Tel.: 30-5724.

perm. 2 cs. de 3 qts., 2 bs. etc. _„_ pjnto Auboim, 90 ap. 201,i ,__L,„_ir_ rr;_.r%n ,1-,' *"¦— '- "- -"- 
Praia da Bica, Jardim Guanabara,|Sa Cachoeira, Criação Cie

qls., dep._«_qar. Tel. 32-4016.

ÍL~HA*""DO GOVERNADOR. -

PRAIA DA BICA - Vendo «p.
qts., grande seleo, grírarjem

etc. - 28-1747.

Ilha do Governador Chaves com coelhos, DO.Tlbal, qrsn-
o zelador. Bss» vinte milhões. .11 t*

vTN_o""ap".~'fr7nie, 2"""quartos',!de variedade e abundan- '

1 sl., banhoiro, dep. emprega-L-ja __e frutas ren-
.da e area, r.a Rua Peixoto Car-, .

ílha - Aps em construção, ü» valho n. 2C0, aP. ioi - Zumbi da, flores, intensa vege-

laie - Vondo sala, quarto, de- - ilha do Governador. Ifacão 
beleza deslum-

pendência e sala, dois quartos. VÊNDE-SE ap. na Ilha do Gover- a<-3°' Oeieza °esium

Pr^f. Hilário da Rocha, 793 -nador: 2 qts.. 1 sair. e dopencLr.-.brante — Sinal 20 mil
Freauecia, Inf. Dr. Luis 28-1485. c|a!. Ia. locação. Facilita-se ou • „_.._- „ „ . ,1

„._,,, ..,„¦.,-¦ ... =—-—.'- -, -,--,-,,.,,i,nAi'-'"'-''  --- «-ti-. .1. 6-t ^m : nm» cru/eiros novos e O -dl"
ROCHA MIRANDA ótimo neç-ocic ILHA DO GOV.RNADO.

oadas sem contr. -financiadas

50% em 48 meses J. MALA-.—,,,. „
FAIA - 43-9195 - CRECI 546. | ATENÇÃO

677 - Vila da Penha.
.— Tratar Sr. Mello. Rua

Visla. Alegro - Aps. p,,gipe, 21-1403.

RIACHUELO Vendo ótimos

\—>->--f*-— -—, -- ¦. .p..r.iii
novos o vands c| 2 qts., sala, —-.-

a rão de ltg-1 ¦ 20O,O0m2. Vendo ou troco po.r
[apartamento em Copacabana. Tra-
tar pelo tel. 52-8816, com Afonso.

t*.-.nt. * »_¦_¦_» tem tanauo. OLARIA — Vendo ap. cem en-—----__-,.- ,-banh. o area cem lanquo- m.'l,s«. 
í-m rt „,„, VENDE-5E um terreno com meia

sid., j. dí in
ccni„ 2 qts., etc.

p/ construtor vendo Rua Apo*
nií n. ó6, bela residência c| sl.,
3 -"jís., e nes íundes *l npts. de
sl., 2 qts. em ernstruceo bí'-c
40 milhões a combinar, ver n/
local, tratar Send. Dantas, 117,
_/ 241 - 22-9277 - Aridio. Cre-ldô 795 - lel. 22-7913.

J Guanabara, Rua Fco. Aives. re-- Rua Domlnciot álsgrelo, 282 -,JQ 
em 35 meçes, aceito

nvidr 2 amolas Jardim Initanga. Chave nc- Tun-,
 

tVndD des cn ndo telefona 30-6204 -como 
parle de pagamen-

ndep. sobro ampla garagem, ap.'Mallleifc?: |f0 ap. pronto. Para Visi-
de sala, qt., coz., banh. o área pAOUf-TA
c| tanque. Guimarilcs. Efitr. Den- ___-._.-_-_--

'tar o imóvel procurar em
PAQUETA - Vcnclo melher lor- cplrl lpr__-\ Cp m».. FS.'

Vd0'reno da Ilha, c:m toca_ anli_». l_l»ILUJb'- -...--..aplcs. 1ipo cosa. Sala, 2 qtes., I v „«'(_-«,.««" na Rua Itaccatiara. —irada de 7 milhões erm 3 qtos.l . ,,c,r. -,..„
cozinha, banheiro e dependências Snít™ 3 7M mil, prVrt 170's, -, ccz. banh. Trat. Rua Uran--s »8-». Ver Avenida Itaoca, 2086 c,_772. ,mA D0 GOVERNADOR
de empregada completes .com m"[ ,'; Tratar n» Av. Brás c'o 1397. Crcci 469. Tcl. 30-5172. i__.____s.uÇ.sso. são JOAO DE MERITI - Ven* *-.. do sala, 2. qts., dc?. ín-pren,
grande área. Ctimn ponto em lo- p:-, 

'_'(, 
\~-._ (Lnrqo da Ponha).' OLARIA - Vendo centrato do Vl-A ?A PENHA - Vend.. junto dc-te uma c::a na Rua M-ria',.•_, na R. E-Jt. Z !ed.*.c*, 472. Ver _ 

cal privileoiado. Não perca esta Te| 30.5409. CRECI 232. ||cia vazia cem 2 frentes 180 Ml», «o E:ao,_írca cl £C3 m2.'Au;usta n. 238. Cr$ 6C00C00- |nf. GuimarCas - Estr. Donde PAGUETA. - Vendo apa;tamente -.,- .
op-rtunidado. Entrada NO... TÕÃRTÃM*1Í»ÍTÕS - V P-rThT^ m2 12 milhões a vista. Tratar Rua «l:« a, l«-ua,. lm. Trator 

^o entrada. >«. Jqucrtoe sala separado e demais _ Tcl. 3412. Para ITielO-
6 0OT.00. prestações de.NCr? . -1APAJTAM6NTOS .^ V. Penha 

^ 
m __m W-Jn"- »«*• *• p'"» ' «a '-|vi:TÍD-£6--Srií.Fc:í-- c-m m;ra-!,LMA DO OCVERNADOR - Vdo. .^"-lúncia.,_.vJ,3°.;J.e'J ^ res dotrlhes telcfcnôr p|ap. 10"

Vor à Praia Josi Bcmli-n n.» PINHEIRO — RUA TRA-
199. Tr.lar pelo tal. '6-42.6. 

|JANQ _[- 
AlME(DA# 57

Ed. A.csbla - Meier - Crcci

P-V-HÍ-SES ^Wr!!? ^^ S^IfSí^V & EN,VsE-uma7rIcn„ cacaJ.> f.^,%^.V, S ê^.., T^d^^^. ^^kFS^Jhtl 22-*4279 a prrtir de li-

. „ ... 
ac'''1 t-r.:_. 

iDi-dG, 795 - U-:. 22-/91". r- ¦.--,-. r\f_ nf\ Tt>'f\ .TE-C5CP

i ê'7ac5a 
V,ISTi. AoUGSE -Vende-se «pJvÊN^Te" «m 

''n'-virÃr7-rt?:l|Lt.A 
_0 GOVE...MADC- - Vend: VJll.uO U >J t-.-J niescie,

-1° h,S?i~ 
CJ- '"v"' 2 c:.,;s' e tir'r!:* ^P5"- móvel Ciuto, 4C1), c| 65. c.m 2!/.'•_;,.„v p Titã Livio - Li.Ül barCCI** r-Anr*^). t-r'-_ ri*, ¦"r.ir.-i Fr'r_» i tt.ii.B T. ..t., r*. li1-- *-'**" , , ¦

tei. ^^tâ&^&m^* - -!• •= fc«£. fS/". NÍTOnOl
mes. P.ua D-scmbarr-cdor O domar trera'» va-io /.'ais dcta'hes tel '.n'í' p- ' -• J.i Snd. •„.-!¥

_i__-r^:.Pacheco, i.9 ap. 303. tí.%;?. ?5*lhs; 5-c:_ícm.'.J.d „: :-"d;' prai'* de it

L. Bicão, Viia da Penha
biano. - CRECI 787.

RIACHUELO - Terreno, vendo em -,.-_._.___-.
ólim- local para residência. — Altr»,i,AU

Entrada NCrS 1500,00 prestações novos, va „;...' 
.m

Cl* 55,.!Sf!..*rd',U't ÍMÍ^bSÍ- d*5C. ín-^-laf prox.

OLARIA — Vendo casa cm ler- VISTA ALEGRE
,-,—„ -h. a^" reno do 12^40, iunto f - ¦ -¦-
V. 

ff . .7 c-z Ver na Rua Dr. Alfred
2 (|tot., _.l, c.z., 

n „ 395 e )r.!ar po|o

V,'i..__. Co-rti-,
vendo c:n:. mcbÜIr.íJo',

c-mr-., :::':.i-, armírii crr.'s.,,
rcu.a "ct.:. Rua Carmela Dut*^ .
444, ãp. 2C3 — o milhões à
vlsla — Chnves cj porteiro

il. 57-2690.

vazios,

,,,!,, rii..,:,mr.nt- d„s o fl! ,8 ¦».. l:.,s ... r.....  r---| 
^L±^ ' p ^™' U 9' 

"^ " 
3M 

"" V""í"i" 
Vi" 

"""' ''"^ dC";h" ML|i-'í'*-*' 5- =¦ ^h *?" 'Z"6" 
PWIA' DE 

" 
ÍTAIPÜA.O'" - Von ,r...r

ihc as na Rua Flack, 73 fundos^. P'ic3o - V. "enha. .iOLARIA - Vendo excelente *P*,r" 
,,,'„"' 

' p'-0UJ' 
, ... _6-10*,l._ _,...„ 2 5aragcnSr |av„ é?p. em?r. terrenc», sem entrada e '*'¦'"•

graiuilamento pl nrics. llrma. - jota Bonifácio, 927, d 2, «p. ™™'Sr 
Francisco. Informações à 

"ATENÇÃO" 
- V. da Penha,- Ca- tamento cobertura, 2 qts., sa.ajVENDO 4 casas per 5 milhões VEND0 ótim0 apt. do fren,e. L grande ,_„,;.. cebertí. Chaves s-m iur,,, apen« £0 prest. men- TERESÓPOLIS

Inf. R'ch.1, Mendonça Imóveis. - 107. Chave-, ap. 201. Tratar:]. -. . ,55 .1 305.Í.. o ots s, coz., banh. em co- demais dep..ndenc:as; area 5x4 cie entrada e ..2..J per mes cu __ cr,,nc;cs quaftc5, dep. emp., d Guimarães: Estr. Dendê 79. sais dç fJCrí 10,00. iratar Trav.
Av. Nil- Poranha, 151, 1." andar. Imob. Sender, Rua México, 70, 5j° Mesbh Mei-'r - Creci 54 'ré' Sinteco. En! 9 000 pi 200. pode construir, edifício pilotis, aluqo. Ver Rim GoiI.i, 48, per Lnt, ,4 milhões. Rm Ferreira Can- - Te1 nj.7913. irfo Ouvidor, 9 - 4.o nnclar cem prOPriO pf.ra incorpora
Tol-,.: 42.0610, 22-0245 o 22-1474 10. o, s| 1007. tel.l 22-8599 -_"_'¦ -'"",„_ 'v_,,„rp 

_„, , Trat 
*Av 

Brás do Pina, 1 459, .elevador, garagem privativa dos.tinho da. Est, de, Lucas. I ,-0 460/301, final ônibus 296!.. j. 
— 

nn 
- 

r___\j prnaDOR -Sr. ANTÔNIO DC- ARAÚJO, des- 
-

- CRECI 285. 49-8629. CRECI 167, la. rce.ião:jSAO, FRANCISCO XAVIER,^^™^ ^V'B|°Í°*J V. Penha. |proprietários. Ver _h=ia _dia to-[vÉN0E-SÉ em Brás de Pina uma - Iraiá. Mera o prop. |'DL.% J_? b„.°Sm _ Casa'9 ás 12 e 14 is 18 horas. T. r"

MEIER — Vendo terreno plano,
frente de rua, c/ água, luz, es-
gcto etc. Ver na Rua Aquldaban
n.o 1 366, mede 9,00x25,00. -En-
trída 3 000, snldo a combinar em

MEIER - Rua Getúlio, 349, ap.
408 — Vende-se 2 quartos, sa.
Ia, banh. em côr, área serv. cl
tanque, banh. empr., ci sinte-
co, pintado novo. Ver no lo
cal. Tratar Imob. V c I m » — |prestações lelefone 49-8465.
57-3086. _Creci 850.

MADUREIRA'
ants., umn loia. R. Carolina Ma*
chado, 230. Tel. S6-0449.
MEIER - Vendo barato 1 apt.
de sala e 2 quartos, demais dep.
e 2 apts. tela e quarto sep., c|
dep. comp. em prédio final de
construçõo na Rua Venceslau.
Urof.nte. Trntar pj fones: «12-5748
c 42-7387 — Sr. Aroldo.

MEIER

MARECHAL HERMES - Vendo
Vendo prédio 3 duas casas per CrS 20 000 000

{vinte milhões dc cruzeiros sn-
ligos) com a entrnda de Cr$ ..
5 000 milhões e o resto altamen-
!e financiado, entrego 1udo vn-
zlo na Rua General Cláudio n,°
280. Chaves na porto de baixo.
Iratar pelo tel. 29-1262, com ls<-
tloro. __ __ ^
MôlER*^ Vendo ap. Sua Dia» da
Cruz. Aceito Aero Willys ou
Volks. parte de pagamento, Tel.
49.7346, Sr^ Mauro.
MEIER — Vendem-se, junto ao
jardim, duas ca:.is em terreno de
9x'IO. Ver c trntar nn Rua Aris.

cnde-.e, 2 qts., sala,
dep., armário embutido,
sin.l 5m„ rest. 30 meses sem

juros. Rua Ceará, 57, cl 45, apt.
201. Ma rio,__ bairro residencial.

SULACAP — Vendo casa nova, com
3 qts. R. Projetada, 25 n. 75. —

Entr. 3 milhões.

Vende-se ótima resi-
ciência construída em terreno de
<t00m2, á Rna Getúlio n. 419.
Ver no local e tratnr à P.ua do
Ouvidor 183, snla 506. lel
43-4205.
•A.IEP - Cosa de luxo, e| 4:,; __ _ 

- 
imcdi_,

citr... 3 sls., 2 banhs., estaciona-
mento para auto. Preço 35 mi- MADUREIRA — Vende-se vmn
lhões, cj 13 dc entr. e crcít.4bea moradia, na Rua Vlgíano,¦ - I.

,,i Trat. Av,
coz. e'próx. L.

17 000

SANTÍSSIMO - Area 3 600 m2
plana, vende-se prop. Uruguaia-
na, 55, sala 711. Tel. 43-1759.

TERRENO - Vendo em Oswaldo
Cruz, plano, área 1 200 mts,.
Serve p| ind. ou resid. Próximo
estação. Facilito. 42-2598 e
43-7621.

318, 5.o, ap. bc4 „sa vaz: petaATENÇÃO - V. Penha e adjacente. Rua Bariri ...

cia» 2 qtos.. s., coz., banh. Ent, £.-°2_'.Sr'. Arru°j_- _____ valor, sendo a vista cu a pra
3 5M o 150 Trat. Av. Brás de.OLARIA — Vendo dois ótimos zo por motivo de viagem, tres

Pina 1459 próx. L. Bicão, V. «pts. à Rua Antônio Rego, 598, jquartos, 2 salas, 2 banheiros, 1".' — '. 1-.-.-... _ _. _- f".lu. !_.»_.-. Initra __.r* !nnr_.nA*_4 O n. .*,'Ui _ro..r tar.
Penha — Bebi a no.
BRAZ DE PiNA — Casa vazia, 2

quartos, 2 salas, copa, cozinha,
banh., 2 varandas, 1 na frente
e outra nos fundos. Moaná, 33,
chaves no n. 29. Tels. 42-9898
ou 22-0141.

aceita-se Caixa, Ipeg, Ipase, etc. tgaragem, 2 grandes áreas, ter-
Tratar tel. 22-1314 c/ Nilton

Gonçalves Vieira. Creci 503. —
l.a Região.
OLARIA, apt. vdo., sl., 2 qls., |
dep., *frt., pagto em -40 meses i
sem juros, ver Rua João Silva n.

BONSUCESSO - Vendo ap. Ru"a 33. apt. 101, Inf. 23*6314,

Proclamarão, 774, ap. 302, va-; OLARIA - Apt. vdo, sl., 2 qts.

reno de 11 x 00, iodo murado
na Rua Castro Meneses n.° 296.
— Esta rua íica cm frente ao
Banco Novo Mundo. — Sábado e
domingo das 8 às 18 horas.

metade do VICENTE CARVALHO - Vdo. ca-
sa c/ sl., 3 qls., gârg., Fundos
qt., banh., ccz.. Entrada de 15
d 10 Fin. R. Alera, 104. Infs.
42-3285. Creci 603.

AUXILIAR E RIO DOURO

VENDO uma propriedade c/ 2
casas de 2 qt;., st., coz., banh.,
varanda e um barracão tudo in-
dep. Preço 12 milhões cem 6
milhões de entradn e 200 mil por
mes. R. Canitar, 547 — Inhaúma.

-io. Ver no Iccal e tr. 7 de Se-dep., pagto. em 40 meses, .em I AREA
tembro, 88, s| 702 - Tel.: - " *"~  *'¦"-

TERRENO 55m, frente ou 7 000
m2. Rua Morais Pinheiro, iunto,
antes n. 784, Ric. Alb. Guadalu-

pe. Tratar proprietário. 48-13Ó1
e 28-3030, Jerônimo. Creci 314. .'
Facilita-sc, _ "Vendo 

no Parque'"'i

Pavuna, 7 000 m2. —
.uros, ver Rua Filomena Nunes, Vende-se prop. Uruguaiana, 55

22-5507 - Léa Rei. - CRECI 667, 202, inf, 23-6314. ¦_____ ,| 7n. _ej. 43.1759.
57. __, OLARIA - Apt. de frei. vdo. ATENÇÃO —• Vaz" Lobo, residér.

Vendo terreno s|., 3 qts., depL emp. o Bara-;c;a- ncvas c prcnlas p/ residir

TERRENO 
Anchieta, com licença e proieio; P- 

d"£~jJc ,f 9 500 00 
'de'entr.!'" 

SS!'"'?,''' «^"MndJésò""!"1" de 5Í0 do ó D'n 6 mE'e-'
aprovado de cas» com 

^.quar;jj g«Pj ^'^ 36'_-,„„. _Estr. \?m?™m 
°Í''__„'.'S'-^ «m .prc:!,^ Mi r»l 1,-sb,

de 300 iuros. Rua Capitão
Rezende, 366, casa 21, lel.
49*r»059. Ace)taf-se Calixa com
sinal

31, perto do Merc-ido. Tratar c/
o proprietário no local.

MAGALHÃES BASTOS - Vendo
'residência cem galpão, serve para

MEIER — Vendo na R. 24 de qualquer ramo de negócio. Rua C"Maio, 
1187, bom «pt. de sala, t/n., Quadra 10, Lote 21, Lo-

2 qts., banh., ccz. e área. jteamento S. João. Tratar com Jú-
Ocupado sj contrnto. Preço; Cr$ lio Ferreira.
13 350 mil c| 4 300 mil à vista|ME!ER _ UrqentP. Vende-se ca-
S.r0,.. •.,"" Prc!,-,o=.Cr* ... sa quarto, sala, cozinha, banhei-
265 714. Ver o apt. 102 a tralar .-„ quintal, cisterna. Entrada 3
í ,Av' _Sl9^?JCanco'_,J22A«*' ' l05- milhões, prestações 130 000. Rua
Tels.: 52-6713 c 42-2820 - Bar-SsuM Agdiar, 322, casa 5, cha-
ger. Creci 53Q._ iyes com o senhor Lauro na casa
MEIER — Res. conf. p| f. de 1. Esta rua principia na Rua Dias
çjóslo, i. Dias da Cruz. V. 2 da Cruz. 596.
vars., sl., 3 qts., copa, Coz.,',\_|ER - Casa moderna, gar.,
banh. comp., dep. emp., _ar. c||i pvt. NCrS 45. (Acoilo Caixa),
terraço, p| de ferro, i. c| gra- R. Magalhães Couto. 38-6644.
des s. e florõe, terr. plano I2x ME,^R _ Maria -|a Graca _TEcllf.

„8'V'.e 
t R. Jurunas, 45 (Q.:SERRALVAj acabado de construir,

d. 10 as 17 hs) ent. rápida 25;.. _.„, __v.n,,„, dc frenle c
ni. ent.,_r. comb. _. U q).__ J#| co___t hm'„_ em côr
MEIER — Vendo apt. tárreo com [etc. Apenas 6 000 de ent. e 300
hall, snla r;de., varanda, 2 qts. p/mês s/j, Ver c trotar R. Con
bens, banh. comp., cor., dep. de Azambuja, 950, paralela í
emp., 2 áreas de serviço. Preço Miguel Ângelo. Inf. tels. 30*8667
Cr$ 20 000 000 ent., 50% rest. ie 30-5192.
4 anos_--_52-9767.  MEIER - Dias da Cruz - _"em
,.Mr„ ., ... na Chave de Ouro. Ln nca mento
MEIER - Vendem.» otimo. apar- "/ 

f" e-iifíclo c' 4 pav. de esq.

ÍÔÍ-.- .Vn. Tu-Í 
'C.'° ,^r,.p"om final de con.t. li nos arre-

d_;..inh. h.-J?- 
' •' """ BI-IM- Pra» «XO, p/ entrega.

do cozinha, banheira . a area cm1^,.. rea|us,ament0. obra financia.
«or, dependências deemnrenada • b cxc|usivamcn|e _.,' p,op. Todos
garagem. Tocas as peçal sao ant*L, _ , sala,, copa-coz., banh.
pias. Para entres,, am 90 dias...^, * ' 

_____ __" __ banh. de
Entrada CrS 3 000 000 . o sal.i_m__ , ,.de. áre,„ Apenas 3 000

de ent. mais 3 000 parcelados aV,
a entrega das chnves e prest. d;

OLARIA
ERAS ÒE PINA ......
de 12x40, próx, P. do Carmo. Igem, pagto em 3 anos, ver Rua _cm ,.|ar 2 qts., banh., coz., qt.
NCr$ 6 000,00_—46-6105_. ! Filomena Nunes, 763, 402, Inf, _ banh. de empreg., área cem

BAIRRO V. ALEGRE — Vendo 23-6314. tanque e terraço. Ver dns 9
2'qts., saia c dep. «"-M_i. fA _ ólimo «ot 3""ot." I7h- Estrada Vicente de Carvalho

mesmo terrono c| qto., sala ?,l™lt 
"„?,im,° 

&J .& n.. 139.- .Entrada 5 500, dez par-sl., coca, ccz., 2 banhs., sinto-

Terreno

fi" ção de edifício em TE-
terren"» r_.22.eUl e 22-8777 - CRECI I047|R[£SÓPOLIS, vendo COITI

Iproj. aprovado par^ 20
- G

Vend-i-ie na R. Jo

ILHA DO GOVt
Praia das Pltangui
com 260,00m2, em
12,00 por 30,00, living, 5 quai 
tos, 3 banheiros, corinha, are. NITERÓI  .
de serviço, lavanderia, depen-,s6 Clemente n. 33, prédio vazioaparjamentos na KUA:
dências dc empregada e gara-de dois pavimentos com caixai -„,-. TApppç lin .
gem Prcç» financiado em 36'forlc, próprio para Banco ou co-; AL.DC.K IU I JKKC3, I IU ..

meses, d« somente NCrS ....jmércic. Cr}. 170 milhões. 
*>"1;illprp,-0 

1S milhões facili-»
70 000,00. Marcar visitas pelo de CrS 20 milhões e o reslante^reçO IO TT1I ITües. >£"> ¦

tel.: 52-4903. (Inclusive domin- cm 12 meses. Tratar com o pro- fados. Tel. RIO __--003.í
go até às 13,00h). _ prietário 8anc. Irmãos Guima-

ILHA DO 
"GOVERNADOR 

-".ra"ia'rães S,, A. rro Rua Teofilo Oto-

da Rcsa - Casa nova, salão, 2.__P.___L_
quartos, copa-cozinha, banheiro, NITERÓI - Icarai
dependências de empreg-ria, va

Tel. 23*1915
Rua Otávio

(CRECI 442).
TERESÓPOLIS - Ma Fazenda Te-VENDE-SE casa 3 qts., sala, copa,

co2inha, varanda, 90 m2, quintal
300 m2. R. Capitão Sampaio, 021 , ... ,„,,,.,„».¦!.,

n>i ra*4itU« randa. Mais um apartamento- Del Castilho.  quaf|0j ki|ch , banheir0.
VILA KOSMOS — Rua Alecrim, n. Garagem para 2 carros. Galpão
361. Vende-se casa vazia. c| 2 para barcos. Terrenc: 12x32.
quartes, sala e demais depen- Marcar visitas tel.t 52-4903. (In*
dências. c.usive domingo ató às 13,00hí.
VENDE-SE à" Rua Jaluarana n.'|LHA DO 

"" 
GOVERNADOR -

21ó, Rocha Miranda, 5 casas, pre-1 Apartamento de saleta, sa]a, 3 J}y___}__}]_[•_ _
ço a comblnnr. Tratnr Travessa quartes, demais dependências ptJNDOTIBA - Veiis-ia ou trcCo'escrltár|o. '
Jambeiro n. «10, nes domingos completas. Garagem. Prédio pe* pzr Kcmbí, em bcm estado, ótí-jERESÓPQLIS — Vendo casa, it*"
dns 8 horns às 12. queno e benito. Sinal: Cr$ ._. m0 (CfrenQ a peuces passos do Ia, quarto separado* grande ter-:

• ._ one v.-j- .. k»s, Três Córregos. Estrada do-,
Carneiro, 1B, ap. 905. Vendo, ss- 

Cor|tSrno _ Rio-Bahia, a 10 min.
la, 2 quartes, demais dependen-Lj. várzea. Vende-se linda pro-
cias a 30 metres da praia, gara-:pri„dade j, |2500 m,2 cem cas»
gem. Preço: CrS 28000, com CrS |árre_i ,çrido |iving c|e ,2x5| qUjl.
I2O00 entr., saldo financ. Chaves ,ra quar)-s com armários em- ¦
cj porteiro. Tratsr: Imob. Sendef butldos, três banheiros, depen-.
S. A. - Rua México, 70, 10.°, 5 Ijências, água e luz elétrica. Ver
1 0078 - Tel. 22-8599 - CRECI ¦„„ 

\ací_ ou telefonar ao Sr. Fred-
Trapp. - 47-8957, res. ou 30-9940.

tos, alicerce cm concreto i»| *_-.." G,and, , 20í. Rua Seis,:-" 'ST.Umr.r.TriZ 
ToTTl Or»anlca Ltda. J-223 e C66. Tel. VA.^LOBO - Rua Vaz obo, 

'£ °°» °°° ' «gbff «o 
^Ççuntjx, 

Club. Tal. z-t-UV... l^no._Tel.,47*JrW5. ,

pronto. Base350O h vista -Es- 
^"%03 _ raiá. '.[.'• 

"i, J_Sé MflL,ric,°' 101' ''32.0053 - 52.34.15. vende terr. 10x50, caie, água, __= 
«'« 8 000 C00_»'•«-SA0 

FRANC|SCO _ Vende-se ex-, TERESÓPOLIS - Vendem-so ou
trada Marechal Alencastro, 4 091. çaMjW_____».  212 - Penha.  |____ .-- |uz, csg„ m.t. constr. en1r0 4Ó3 zembro ce 1967 r. et t™B» «l-> .«i.ência, próximo a p0Í5am-se leias, bares, rc.tauran.
TERPENO'55 tn" frente 

"ou 
7 000 BONSUCESSO - Vendo na Av. OLARIA - Vendo galpão vazio. ATEN£ A° ~ 'rflé,' P'ba„h 

1%^ *67' 8 O0° c/ 3 0M ~ 0c,°' .nílJí- IM ™-Parn frenle aó "">'«¦ Ccnctrução moderna, gar.* M _cs melhores), açcuqucs, pa-
mJ.Rua Mora, Pinheiro, unto'Poslal, 46, ólimo terreno medln- com 12x44 mais . sobrado apro-!^»' 2 

J*-»-'.8! 
c;'j-' b»,nl''' 

.«? vio. Rua Cajá, 83 - Penha. f",';s°c.^0' |^-m,..Scs- 524903 sem, sala, 3 quartes, cozinha, co- darias, farmácias, hotéis, pesfe,
Tnl.. - 794 Rie Alb Guadalu-'do 11x50, fábrica do tambores nopriado para escritório, terça e i0'c_ ÍSl 

" 
I 

'onn 
T.-._. A_' 

~~  ' 
,i • •' "jl™' 

.... i. pa ampla, banheiro, lavanderia, __, .-asrlina etc Av. Delfim Mo*
Ô"e Tragar l-S00 e 48-136 com! local. Ver no endereço .citado 

*?__, 50 milhões de entrada Trat. E •_ *» ° Pl 
^"róx L & VICElNTE _ 

CARVALHO - Ven,- (lnc.u..v. domingo até as P .^-_ . 
;_ _p; * 

fl 
^ _ ^^ ____ ^^^

feônimo proprietário. CRECI 314 tratar na Praça das Nações, 220. Rua Uranos 1397. Creci 469. Te- Lra- °e 
da 

"p.i; 
_PBcbianõ - -™:s,' Rua Catnbucy do Vale, 13,00h). .,,„„„- 

„-,- lo, c-.ps.c-zinha, banheiro o rirca. Tcl. 2593, GB 32-1296. - CRECI
_ Faciíi.ó. lTcl- 30*1403, diretamente com o;|Dfcno 30-5172. _]f-°.t inv bcbiano 

- 
a3,s __c 2 ç,_._ 5a!a e _______ ccm.|:LHA D0 GOVERNADOR - Praia T,'_™ 12-30. Pc-co 45 milhões /-.o

—— '—~~ ' oronriet-rio PP.ECI5AMOS para clientes aps.
TRANSFIRO ap. 3 c.ts., financia-'.BONSUCESSO - Vendo na Av. i;"éa"-a"-"ccm"TÍ7 2"".""3" qtV.i ATENÇÃO - Iraiá -2 ótimas
do Caixa Econômica «m Cacham- Tejxeira _e Castro 198, ótimo ter- m,5mo a|u--adcs, do Bcnsucesso "-Í3 -* c J ?['•• S".J-?J'' 

___•
bl, SOTIC - 32-16T9.CRECI 539-'rcno iunt0 B Garagem Citran me- ò vi:^ d, >,nhi. Tra,ar „a Av. ^ 

"h. em cores sin.ac* Ter .

TODOS OS SANTOS - 2 casas dindo 8,10x58, zonas industrial Bris ,,„ Pina ,6, |oja. Telefono: \_\*"j Í__g\„.' AvB--.de
em terreno cem 1 500m, 2 fren-,e comercial. Ver no local e ralar E0.£„,. .' 15000 p| 350. Trat. Av. Br£ de

,cs,_ zena industrial, mais um jn. «-J^»,'*^>,,__™^ dl 
! pInHA - Apartam.nt77^q*^ & -úZ™. CRECI 1b.

-J'8449 c«r3W3Í5P*.s. |S'30.1403.° 
pr0pne,ar,°- ,„,., 

,„., banh., írea «/tanque. CAVALCA"ntE 
~- 

Vendo per rói-
tnnn...^. V.n...r.c' ^ 

"¦ 
RON".!irFSc.0'_r~v'end-~___rad_,Vendo-se na Rua Belisario Pona^j _, viagem, uma prepriedade,

TERRENO GRANDE - Meier -BONSUCESSO - Vendo 
|oBraao,_ m.||iSo._ d 

d|f- apor,ámentos de luxo e
a na Rua lsoll*|com 2 apts., de 2 salas, J quar ^ ... ml| ^ 

_Jq 
m;, ^ 2 ^ n tc„cno ]Q %

Av. Brás do Pina, 96 6q. Tratar Av. Ernâni Cardoso,
Vende-se de vi ! A snias, o qu..*- _„«-., . ,cn „-t .,;

341, fundos'." TrVl-r: 
".oj.ltos, 

deP: criados, etc. cada. ó.i- 4 500 mil, prest. \Wi m \__,J\.

29-1076 -Sr. lir.cco, não acel- ma con:trução._Trat. 1.4 J2-??9^! {",',"'(",%.¦ da Penha). - Tel.: .72," v 304 - CRECI 1050.
to intermediário. |_ONSUCESSO — Vendo Rua Fran- -jQ^gç Z. CRECI 232.
VENDE-TE uma casa grande. Rua cisca Hayden, 90, apt. 202, 

YlnDAr-a nrl rATÜ-i--.
1264 - Q. Bocaiúva, sl.. 2 qts., dep. emp., 18 mi-, PRAÇA DO CARMO

lhões, ver n/ local, tratar Sena-|s8,_ 2!_ qtos.
dor Dnntas,
Aridio, acelt

ICOELHO DA ROCHA - Vendc-so
- Vondo ca- casa: qt., sola, ccz., terr 12 x 30

Entr. 3 000, prest. cem 1 800.000 entr., resto a cem-
i'l7'"-7'74l" 

"*22 
9277 I icÒOOO. R. da Coragem, 1C3. -jbinar. Trai. R. Ibiapava, 355. -

oU___sCreci 772: Vendas N. Absalão. Av Neva; Eng. da Rainha, Sr. Pery,_.
. i Iorque, 71, gr. 301. CKtLI lUo:>

inverno, por motivo de mudança. BRAZ DE P-NA — vdo. 2 casas; je|, 30-5724. ,
Tratar no local com .Dona There;|f|po apt. frente, rie esq., 2 «.pi^uV _ BAIRRO DOURADO

salão, coz i'"-nh c'ri' ¦' '¦' - - -

Gclás
VÉNDÊ-SE um anartamento de
frente com 3 quartos, r.ala, cozi-
nha e banheiro com jardim de

[Jotas. Aceita-se Caixa. Ipeq, lpa-!da Eica - Aps. c:m sala e quar- _______ f:n_nciados. N. D.: Tambóm ....-.._..- v , _,.,_-._..
íl, etc. Tralar tel. 22-1314, c/,to separados, banheiro, c.zinha, ,rcc, p:r sp. de 3 q,.-.,c., z:na TERESÓPOLIS -• Vendo otmea

g- 

Gçnraiv»^ Vieira. Creci U 
^ggfe.S»,^ 

<=^ d,^. Motivo .oüc.s^ pa, P 

^- J- 
fe-^gj

V1NDÍ3T21Í:» cem terreno de,-- f^M^Vo-d^ 
« ft..^SlL W^ gt^S^S™ 

' ^:03m2, cm En". Bclrcrt - S. J.
üerili. CrS 6 000 000 à vista, res-
tante a combinar. Tcl, 27-7275
— Sr. Jorce.

da em prestações da Cr$ 229 430
financiado pela Caixa EccnSml
«ii cu Institutos. Tratamos do fi
nanc:amení3 — Ver na Rua Pau-
Io Silva Araújo, 276 (esquina do
Mário Calderarc). — Tratar 'cem 

„_n nia. rt.-i Cru? Inf tels
MELLO AFFONÜO ENGENHARIA',^. _ ^0 5.92. 

°

-TOA., na Rua Constanca Barbosa,
152, gru-- 401 - l'~\ - Teia.
ícnos: 29-209} e 49.3261.

100 p/ més, s/i. financ. em 7
nnes. Ver « tratar c/ prep. R.
Mcnsenhor Jerônimo, 617, quase

MEIER — Ventía-39 apartamento
vazia cem 4 quartes, sala, cepa,
cozinha, banhoiro, depend. cm-
pregada, área è quintal. Enlrada
de CrS 4 500 000 e o sn'do em
prcMacõcs do CrS 25(1 000,

MADUREIRA - Casa -, Vendo ou
troco por ¦*•*¦ parlamento na Tijuca
cu imediações. Pcssuí varnndn,
quintal, dois quartos etc. varia,
Tratar tel. 38-1446.
MEIER — Vendo aps. noves, va'
zies, Rua Miguel Fernandes, 377,
cem sala, 2 qts., ccz., benh., área

Ver na"Í!ua''Bar5-Y<!Õ',SantTAn. « garagem. Chaves nes aos. 201

solo, 232, ap. S-101 - Tratar cm!« 202- A P'*r,ir de 20 m:lh- "m
MELLO AFFONSO ENGENHARIAl10 milh- dE entr. e prest. a par
LTDA., na Rua Constanca Barbssa,
152, gruno 401 - Méier — Telo-
fones: 29-2092 e 49-3261.
MEIER — Vendem-se apartamon»
tos, na Rua Podro do Carvalho,
554, em prédio de 3 andares «cm
12< apts., toda alvenaria pronta,
f.ihando apenas embèsso, parte
elétrica, hidráulica, loucas e azu-
lojes, aps. com 2 quartes, sala,
cozinha, banheiro - 2 Icjas c/-90 n2 o 3 vagas de garagem.
Proço: CrS 90 000 000 com CrS
36 000 000 de entrada e o sal-
do em prestarôos de CrS 
1 800 000 sem juros. Tratar cem
MELLO AFT-ONSO ENGENHARIA
LTDA., na -Rua Ccnstanca Barbosa,
152, grupo 401 - Méier - ToV
fones: 29-2092 e 49-3261.
MADUREIRA - V. S. quer ven-
dnr seu imúvel? Fa£a-ncs uma vi-

inhã. Rua Getúlio, 349 ap. 304 [*_'" qtsT.iaiBO, ciz., banh., enl.lPENMA _ oaikku 
^,U,-'2.W-Vcn.'déncias, uma está desocupada

- Méier. carro, terre. Condução na porta. Ru» 5''= STJ'0 
"m 

sala 2 nuar.'T*-rer"- 9íí0' 1odo mu!sd=- _'
VENDE-SE-r-Em Mesquita na À7. R__Alexandre Dias, 11 - 30-7155.!de-se aj,. 405, com »'», 2 qwr Guaxindiba 76 Preco 4 mtlhôes

Brasil, 395, uma vila de casas, BONSUCESSO - Vende-se à Rua S"*™,^""Tratar. Rua Dionisio X."?* 
• * 

, 
"''"f 'fs' 

?£'"?__
dou tudo por 20 milhões, sendo Eudoro Barllnfe, 54. Apt. cl ..*! ^'Vl horário comercial. |d™ P"=*"> 

fL^M^tTn5tde entrada e o restante a com.j,,., cp._e__depend.J.a hc.* - 
ptj^r-^alrro~D-^ado—-'^ntlni, í* «í

i Vendo ótimo ap. com 2 qts., sa* rcMTpn
 ...  ....... !|a, cs_., banh,, Trente terreno."™"*'-'

sala (2 cozinhas), banheiro, quar- BONSUCESSO - Vendo apt. no- cri,reg0 vaz|0 c] tntr. 7 milhões, ]?"¦
lo de empregada, I casa nos fun-v0 _cm 2 e 3 qts. Vazios, con- la|jD a combinar - Tcl.:
des, terreno 40 x 10 - Rua Ma- dução à porta. Rua Cambucá, 30-9173 - CRECI 545.
cambira, 7 — Bento Ribeiro. !]01, apt. 302, esq, Sta. Maria- demua"
VENDE-SE terreno 12x8, pronto".na. Tel.t 22-5893

VENDE-SE uma irea com seis
letes, frento para duns runs. Cem
duas casas, quatro letes pnra Av.
des Italiancs e dois para Rua dos
Rubís. Tratnr — Av. des Ita lin-
nos n. I 083 — Rocha Miranda
- GD.
VENDE-SE — Uma cnsa com sa-

lio, 3 quartes, cozinhe e garagem.
-|E cutra cem sala, quarto, cozi-

COELHO NETO — Vendem-se 2jni:a. 30 mil cruzeiros neves. -
casas, 2 quarlcs, saia c dripen- Facilitado, com 10 de entrada.

Vcr na R. Uc.
ciusivas WALDEMAR DCNATO. - CRECIEÜJ 232.ciusivas WALUE/V.AK utJNAiU. - CRE"!E!.J 232. ..,_-...-.,
Tels. 43-8000 e 43-8700. (CRECI) VENDME-Ur(!0n„ ccnfortível re". TEI-uSÓ

P-.5_ sidôncia no Saci de São Francis-,J1" «rt

32-1296 - CRECI 639.

ILHA DO GOVERNADCR
do terreno na Kun luis Bahia \7ct__

SÓPCLIS - Vendem-se ótl*.
rc_s na Cidnde de 1 0CÜ _'

Ven- c.,7 Facilita-sc. Tratar lel. 2-8237.Í'°° ™0 _ m2,. prente, para. cop»:.

VENDE-SE terreno, Piralininga,
- i truir edif. de aps., colônia de_

•Ni* fóf;.-it clubes etc, cem muitos..- ,.._-.-_ _i vti».-L'vL iciiciiui i iimiiuiia»/ "¦- »firi.-it
Monteiro, Jardim Guanabara, c( . ,. _M,jrn jn |-,„ 11 „ rei >-h-riü5.- . ,

1. _f  . r/4 _i teroí, quadra At), (Cie _i. — ie.. na;ceníeSi Temes tambem sities27 metres de frente e 564 m2. 3,5.7524; jegunda-felra
Rua asfaltada, a 100 metres dn —— e fazendas do lindr.s aguadas o'

i pastes. Av. Delfim Mcrerin, _C"i,'/
.:"^me- '.?..:«* S PETtóP. - CORREIAS H^W^n^T*-^.. .-^ *-" _ . ,_. . •_•_•—.-k.-ra ¦ ... ¦- ¦ r-.. i ».'.h.i'.ti nr\  I _K /Vi3fbar.ti.io - CRECI 639.;

TFnESCPClIS**- 
"Vendo-:, 

pro-';

Pr. B. do Rio £
r'edado cem mais de 240 0C0'"'

12
liga. Vdo. 13 000, c| 5 000 en
trada, saldo camo aluQUel. Trat

- Rua Jcsé Maurício 101, s] 212 -
Vendo excelente ter- penha.

reno de esquina, com 3 casas,

Rua Mente Aprasfvel, Icó —
IAPM — Trotar Run SebastiSo
Pereira, B8 — Tema; Coelho.
VENDE-SE caia, quarto, sa!a e de-
pendências no viaduto de Del
Castilho. Rua Capitão Sampaio,
371CI — Tratar na Rua Hilário

Vaz Lobo — Ótimo Ribeiro, 55 — Prnça da Bandeira.
40, piano, casa nn- VICENIT-"[^"CÃKVALHO - VILA

KOSMOS — Vendo caca dup'ex,
cem aites de íundes, erm 50%
de entrnda. Av. Merlti. 210, pen
to final dc ônibus. Entrega va-

t. ni2, cem -4- casas, cem um tclal
Petrópolis, sa. do 17 qoarl.s> tn_ de caseiro ./'

RA — Novos terrenos na ¦«¦•_< 2 wanos, banhoiro • ». ecehB,ra c:,m „,. b.xê, , m)i,'...u. ...... . .-„,:„.,,,. 0,„. s,„ogcm . 3 quartos, tudo nr.*'

para construir. Rua Clarlmundo 
— " 

azio ^^ul Aimerí. 
'Pre"ço 

,, condi-' 
^VALCANTE 

- Vendo ótimas

de Melo, 518 lote 3, Piedade. d 
bmh_ VJ.¦ a , c.n,binar. Crcc, 961 -' -'"'5 v''"ns '•'-- *'" '"

atar Rua 2 de Fevereiro, 58-f,
apt, 101, Encantado -
dns 7 às 10 da noite.

Waldir,

did'o."Tel. 47*0077. ilTAIPAVA
ILHA DÕ GOVERNADOR!
- JARDIM GUANABA-|írpn^Jw'é^JaT60

. ._. , _ linha. Preço 
Esl. do Galeão, Rua Ha-Rcsa Fiiier. 7 dc Srir-mi-rc, t-r -ol- 

át -rân<íg -a-q„0 jlardi.-

rotdo LÔbo e Rua C-m-^%-.?1' 
«-°«^--8='-' *-«¦ 

nado P^rio p.r, club,, 
£¦**-if ->-U4*  __  ______ ioma dn for.as ou hotel. — ri-*'

baúba, junfOS a A. ÁREA de I300 m2, plana, de es- no mo'h;r pcnlo do Tcrorópoh-.-

A D-rt, „-,,,_. =, nrívimn- 'quina. Grande jardim e reslden- a 7 minutos da cidade. Tolefo.-
A. Portuguesa, prOXimOS .',, V(!ndo.se. Rua Vise. Ita- no I0 6637 - Dias úteis.

à Praia da Bica. PreS.a-.Bcràt.JSS -J/alparal.c. jTERESÓPOLIS""- Vendem-se Io*
-;-. m.n„it , n-rfir J-lEXCEPCIONAL OPORTUNIDADE - tes na Kua Guandu, Pitangueiras.
ÇOOS mensais a p-mr Oe VcntIe... ~a-n;f;ca residência em Várzea, com árua enesnad. no'

Cr$ 100 COO em 40 me-' centro de terreno, c-m 2 :'-., S Parque Jcsy, Inf. 26-268Í. :

• -1 ÍOtc. etc, Bairro Guil...-*c:nha. —V_r,_„CPÒLIS — Caia novo, ven."
SeS SCm |UrCS. PrOpneda-JAceits.se ofcr:a. e «p. na GB co. £„„ Ut«-ienlo Oulnfa da Bar.---------- - Jnr. - --'de da CIA. IMOBILIÁRIA'- ,^,??^%.%.. >.\'{. «,%;, ?__. K%-<
SANTA CRUZ. - Infor- 52*5796. _ |._Í). Tratar «líOOO.

2 bani...-

„, casas vazias c| 2 qt;s„ sl., c.,! VICENTE DE CARVALHO - Vcn-i*. 
~ 

. 
'_'.'."- ' 

. ,___ |pr ^-«'ra 
14 ns. ur. mayr. .-.. _,_. Vor j Av pres_ Ra<.stvol,,

_„„_,._ ' b., v., lase, c| entr. 5 milhões, de-se na Rua J-rnali:ia Mário SANTA CRUZ. — In, or-, 52-5796. _ i640. Traia 
"

randa, enlrada 3 milhões, res- 52*28/7. __  - R. Silva Vale, 952, casas 45 e 46. C-aivão,-408, Beirro Equitativ..,: =^ r. Jn q-J ITAIPAVA - Casa de campo. - 'íE--n_fíõ"_i 
EM YEKESOPÕIIS -"

tante a combinar. Tratar Rua pENHA - Casa 2 ots., sl. mais _. c| ontr. 3 J 5 m||hõM casa c||(f!m d> Rua Aiera). junto à Vila,01*- -0l-s na Lsl: °J °' iVendo, tel. 24 6015 cu Estrada ,..' ,'^.„ euinla ria Earr* O'
_l Uranos 1397 Olaria. Creci 469. _ -te ,,._ ,|. em 1crr. I2"40. 2 qtes., sl., c, b„ v.-Vcr Rua Kcsmcs, pr-_dio vazio, novo, com leão, OH1 frente a A. A. Unir.o Indústria n. 14 704, com B , nrefcrldo pol-s m*rcdcrM6000 

entr., saldo como Antônio Saraiva, 283 e 299; -|3 quartos, sa'a, garagem, depend.|D__, !_l__ _____ _____ ___._._.; IMUNIZ.   i(-3 c;___;_. ||r::anlrac_n conplr.ta.
Pila-

VENDE-SE terreno industrial em, Tel. 30-5172
Jacaré, zona industrial iá com BENFICA - Ap. c| 2 qtos., s.. aluguel. Trat. R.' José Maurl- Tratar Ruã" Giaziou, 62*
muitas fábricas - 45-5487. lt( (,._ 2 var. Av. Suburbana, 312 cio, 101. .1. 212 — Penha. 'res.

VENDO apt. no Meier final de - Blcco B - Entrada 3 - AP- PENHA - Pça. Carmo pto. con-iBEL CAS1ILHO - Casa 2 qtsT,
construção, de frente para duas 207 - Aceito oferta. Tratar ducj0i a,t. 2 qts., s!.. vazio. ]_|., coz., a 2 banhs., varanda
ruas, 2 ots., sl., coz., copa, dep. 142-2294 - M. Pereira, vdo. um c| 4 000 entr., sa!-' envidroçoda, coragem pl 2 cer-

tir dc- 300 mil. Infcrrn. com o pro
prielário,_Sr. Palácios, tel._34-1762.
MEI ER — Vende-se casa na Rua
Dins dn Cruz, 727, 4 quartos, sa-
Ias, copa, cozinha, banheiro, dep.
p| empregados. Aceitamos Caixa
Econômica. Tratar -J6-2595.

MÊIER-CACHAMBI - Vendo casa
cj sala, 3 quartos, copa, eo::.,
instalações, precisa reforma, bom
preco, cj 7 milhões podendo ser
facilitado, aceite carro. Rua Cha-
ve Pinheiro, 83. Tratar Av. Rio
Branco, 311, sala 323. - Tel.t
32-2465.

empre.ada, garagem, paga ape-iÇASA DE FRENTE, X cts., sl., «o-do como aluguel. Trat
nfis 5 000 OCO facilitados c o res*.paf <zt_f banh. o rma sala fun- Maurício, 101, sl. 212
to 1*10 000 por més. Tel. — des, teto de la:e, construção no-
31-3157. ...
VENDO duas casas, terreno de
1 500 m, 2 frentes. Rua Piauí,
zona Industrial. Força na porta,
Tels. 34-0449 ou 31-3315 - João.

VENDE-SE uma casa à Rua Duas
Barras, 176, em Realengo. Tra-
tar no Iccal.

OLINDA - V. na Rua Serra Pul-
cherio, 3-12, ctima propriedade
a 5 minutes da estação, c/ 4
residências- 2 vazias. Comb. qua
quer negocio. Terreno 33x25. —
Peq. entrada, restanto a combi-

sita cu nos toiefono qu. nós o __r_Y____J!..".-.-
vondcrcmcü «m 30 dias som qual- OLINDA — Vendo casa vazia,
c;uor despe... para V. S. — Tra. perto da estação, com 2 quar-
lar cem MELLO AFFCNSO EN3E- tos, sala etc. Tralar na Avenida
NiTARIA LTDA. na Rua Ccnstan- Getúlio Moura n. 603. Facilito.
ça Carbcsa, 152, grupo 401
Mó-cr - Telefcnest 29-2092 eu*t;-::6i - mk,

OLINDA - Vdo. ap. tipo casa,
na estação «m rua part. 2 qts.,

sal», ccx., banh. a. serv. jard.
MEiER - V. S. quer vender .eu '"'•S0 12 500,00. Tratar Rua Jar
Imóvel? Faca-ncs uma visita _,„ dlm, 77 ap. 101 - Olinda.
n:s telefzno, c;ue nós o vende* OSVALDO CRUZ, 3 cosas. Vendo
remes em Z0 dias sem qualquer: 2 qls., sala, 2 eis. sala e 1 quar.
despesa para V, 5. — Tratar i:m Is, sala, bom alucades. R. Jure»
MELLO AFFCNSO ENCENHARIA1 ma, 135 - Carolina Machado,
ITDA., na Rua Ccnstança Earbcso,
152, grup-i 401 - f/.iior - Toio-
frros: 29-2092 e 49-3261.
J7....ER — Rua Camarista ÍÃéiõ_
junto ao 965. Vondo terreno de

n.o 1112.
OLINDA •— Em frente à citação.
Vendo terreno com casas, tele-
fone: 38-4478.
PIEDADE

VENDE-SE um terreno 13 x 36,
com 7 mcradtas. Piedade. Tratar
tel. 32-3700, chamar Jcsé .

R. J*sé 
'rc5( 

ótimo terreno. Tambem
Penha, terreno na Ilha do Gcv. de 23x

v. . 2 .ps. ic,., .ala", tII„ PENHA - Vendemos 2 '~ítS?"^0M'™-*a ^ 2°'

ES-^V^J-",^^'!--^^ e£,^.d-a-V-Ccrr-'->-na prctsENOENI.E.-OlEAl , C... .| y
Wdi - 50% - Rua Pad o Ave. 12 milhões. Av. Luzitania, 339 Ia, 3 qts cor banh. torreno do

ino 155 - Ramo.. lesquina R. Cascais (c! 280m2) p 0x50. N« fi;ndc« «asa c| .a-

J.Â..-".!- -"' ~ ". ,— Cr$ 13 milhões, cl facl. Barros Ia, 2 qt-.., b.nll., cc, Praça Ar-
COMPRO casa ou apt. zona Leo- «•(_ j, q_ nda. {corretores tur Axevede. Junto a estação. -
poldina, ate CrS 11000, p/IPEG,id_.de ,ç-6) Av_ Rio Branco, IPreço NCrS 20 000,00. Apon.»
sem intermediário. Tel. 23-59/1.;... oruoo «01. 42-1040. Gre- NCrS 6 000,00 de enlrada. Tra-

saa, garasertl, <:("end.|p r-r-rrí
e quintal. Acoltam-re Caixas ou.rOrtUgUBSa CU nc C-Cri- npro_Spr.\ I** — Vf-n.l_-.m-¦' Av. Pr-. Rticcevcit.* U0 - Vir.
Institui:». Ver_no_lcc-l.  -órios 

^3 COMPANHIA, 
Pl-UOPUUb ^ ei?aeíTI .«a. Vlsile-nc. InfsrnteçE.t RI.

VENDE-SE torreno com tiicics e , n . ....'.:_ DA-»^ AU Se -ParlEmcnlOS de Sfl-_ Av. lii. C.-anco, 120, .cbrclcia
telhas para construir uma casa, |4 <- KU3 AraU|0 PortO Ale- _,,,__. k--.l-.3ir., o - s='a 8. Tel. 42-5030.
existe uma casa c.nslrulda c:m|—- ez c o —J t«U 'la-CUartO, Daniiero
2 quartes, sala e c=;Ínha. Vende
tud-> prr 3 000 COO cruzeiros an-
tir-es. Vcr na Rua dos Miosctis,
lote 28, entro S. Jcão de AAcrlti
e Caxias, Parque Araruama, tem
água e luz já ligada. Inferna-
çõl'i no local.

R. 44, Aragão, horário comercial cl 805.

LEOPOLDINA

CORDOVIL vendo 3 lotes com pjJMHA - Ótimo" apt. duplex, 2
rasas vazias, em rua ca.çada, en- , ., d empreg., garagem,
trada 8 milhões restante a eom- d 

- 
na ta. vdo ]0000

binar. Tratar Rua Uwnoi^.397. |d \__ma ,f ,_ *¦-„,_ __. Jo.
Olaria. Creci 469. Jel. 30-5172.\ . 

Mauric,0( ,01| «,/ 2|2, Penha.
EDIFÍCIO MELLO - Bonsucesso,k-gj-r,,. c«-ã~2~ãr. .1 em

ADMINISTRADORA Imob t. H. Exçelent;lopartunididi¦- Apari,* 
[«.^0x71,0. final conduçlo^

Casa R. Castilho Dautro. 108,'monto. Sinal NCrS 7.000,00, sa- „,' ..^ ', 
________ ,

sala, 2 qts., terreno 2 frentes, do financisdo pela Caixa Economi- r0',.^.0,' 
'uel 

Trat 7" Josi
Sinal 18 mil. Núcleo da Penha. ca. Tratar diretamenfa com'o pro- J? =0™ >'«9.ue. Trat. R. José

52-0982. Creci 636. prietário - Rua Bonsucesso, 383,1 ______J______!i__:__-í_í—H.iap. 
401. PENHA - R. Aimoré, 129, apts

ADMINISTRADORA Imob
Vila da Penha. Casa c 200.HIGIEN6POLIS

PENHA
V^nde-se ap. Vende-se ci 2 quartos, sala, etc.

tar na CIMBRA - Tels. 22-3365,
22-9615 • 32-7766. CRECI «19,
J. 210.
ÉDEN — Vendo casa, varanda, sa
la, 4 quartos, cozinha, banheiro,
terreno tedo murado, medindo 20
metros de frente, per 50 metros
de fundo:, 3 milhões de entrada,
Tralar diariamente r.n Rua Délio
Guaraná, 2ó4 -- Leal.
ENGENHO* DA RAINHA - Vendo
ótima cnsa vazia, cj terreno 8x30,
c1 2 qts,, sl., c., b., v., qara-
qcm. entr. 8 milhões facilitados

»;.'„T.n. Paio/ 12aS= g^de. 2^., »* « *ft. ™tV. 
^*° 

"* 
2K.fi? À 

»JS^ ™« *"
cepí e banheiro,sinal 30 mil, terreno 360m2. ila, cozinha, ..... . . ,,

Inf. 52-0982. Creci 636. 'com quintal, na Rua César Mal- PETROBRÁS, ao lado desta. Ven- IRAJA

À 
*p'RAZO~-"Rãn.os 

-Vd. casa !___•___!_ .aJ__J_?.__

Glaziou, 62 - Pilares.
Ampla casa pto. con»

dem-se 3 lotes de terreno^ total'dução, vazia, apenas 7 000, crc-i P-*.n.rtt V_*1 ra-ia ques, ^O, ap. iux. uenT-c o iuics \j- iciici.w, »_i-i auçao, V3ZI», open-s / uuu, -I
"s°_2 

qTs, copa coz" | hTgIEWÕTolTs—-~ Vende-se ót. <j» ' 800m|. Preço.unlcoia vis,4000 entr pre,,. 100 mil. Trat.

:cmp., lard. ent. pl car-'ma residência, tem garagem,¦\'Lt_i<im *• Rua Jo.é Maurício 101, .| 212 -
 *_r_..oft ti «.«.*  lOuin ^i.nr,- »,_»¦_.;.! «m -o-uyu... 'Penha.

qre, *.Ó — 5° and. Tele- , ."C-IUar °' ". .' ".TEüESÓPOLIS - Vcnde-.e umada.
• 42-6957 Vendas-' e 

cluP'0Sr ».ua- mais bcm c-nstrwldas e situadas

ILHAS
GOVERNADOR

CASA — Vendo no me-
lhor local do Jardim
Guanabara, estilo mo-
demo, ótima varanda,

.ene:.w.,*.. -_.-._..  nutri... nl ca.:.s no centro da Várzea c| 4

JÚLIO EOGORICIN -Ze P'cn'05' e 0Utr0S PI qts., 3 íl.., 2 vars., uma envid.ra-
r-ncri OA. entrega em Um ano, no cada, cesa de hesp., churr.sqyel-
v*—l»*.—*—I VO;. I - _,_,„i cin* '*. água própria, arveres fruhfe.

parque do Hotel oitio em ._,„en. de 5 coo e um ter-ILHA - Ribeira Vdo. exce-
lente casa, vazia, a> 100 metres, TõCUOra, da AsSOCiaçaO «nc. em Albuquerque a 200 m

da praia, cem saia, 3' quartos, , M ._ ' . .„.„ (-¦¦ 
3Jnlá3_»_l_ib_Jí.l^^Í-íJZ;_i7-__-.

garagem, cisterna, cope, cozinha. OOS berVIdOTeS _IVIS OO .TERESÓPOLIS - Ingá - Vendo Io*
todos cs cômedos da frente - Rra*-i! rr-m Hirpítrt a tô- re, 8, quadra K, com \4x74m —
Financiada em 3 enes - Ver a oraSII, CCm QiretlQia tu-.^ 

57787i(.
Rua Maldonado 465 - Telefcnest das 6S plSCinaS, hípíCa,-TERjSóy0L-,s' _ Vende-se apari
a-.l.OSj.JV-JOU. tênis 

efC Tratar na AvJtamento, m=bil!5do'no Alto Tere-
ILHA DO GOVERNADOR - Jar-]Iems el("' ' r.aml "_ I 

sópolis, local privilegiado, 2 quar-
dim Guanabara, vcnde-s» ótimos 13 de Ma IO, /.O-U — ios, -ala, varanda, demais de*
apartamentos de dois quartos, sa-|, p J j f í -1-.'pendências. Ver e tratar domin.
le, ccz., banh., dependências .om-:SUDSOIO — L. ? I I l 1.1 u^_ 

is ,- h_... n0 j.^^ Rua
pletas de empregada, garagem, r*.ARKE Sebastião.Lacerda, 1 213, ap. 

'401;

construçáo particular, entrega lm«* __..'., ,* idefronte ''raça Cascata Amcr.i,
.. t- íi . idlata. Rua Colina, 133 em frente PETRÓPOLIS - Vendo terreno de! E,-i,rec:rl,,njcs „_, Rio 23-3976.

iardim, Salão, 3 quártOS aJPerUçuíy, J21 » IOO, todm¦ meiheran-.ento.,;-T-~r-^ÕLTs--:r^^ío-5ii----

C armáriOS embutidos, l-HA DO GOVERNADOR - Apar- <•___!_________ „ , quatro quadras do centre
.' , , . lamentos prentes, vazios, sala, PETRÓPOLIS - Vale Eonsuces-.o. I(várrca) Rua Majcr Carvalho, 73
banheiro COmpletO de.qto., e _la e 2 qtes.. cozinha, ba- \_r,,0_ _ 2 000, 3 COO e 5 OOO _ NC.^ 500OO. Telef. 2597 -

côr, ampla cozinha, dep.p'i^^^tsAP^U^, U^\P"à 
.' „,! - 

*.gfe^^,s 
Vtndo terrtno.

completa de empregadaLfo. 
^jj. gg* g^ 

u,^ troc.. imúve, no Rio ^C_S^b5^jSp

etc Terreno medindo _ tí-.c - creci 577 .— do Bittenc-urt, 61. Tei. 3401, so-eit. icticiiu micuiiiuv-:_ iw.l creci o//. PETRÓPOLIS - Rara oportunlda-bral - CRECIERJ 31.
vazia,
banh.
ro, terreno 10x20 fácil, prest. .terreno 12x30, entrego vazia em ,.--,,, , 
c| aluguel. Ver c| próorio. R. 90 dias, mora o proprietário. PENHA - Vendo apt. de frente INHAÚMA e Av. da. Bandeira»
Cardoso de Morais, 510, cl 24 Rua Francisco Medeiros, 120. Ba- com 2 qts., sala, ampla coz.. e Vendo dua. are.s, 60 000 m2
N.B. não é vila, rua particular se do negócio NCr$ 35 e.-m 20 peq. quintal. R. Aplé, 4301101. , JJ (K)0 m2. Otimo. preçc. Dr.
c! 2 entradas, visitas int. das'ent. 15 em 3 anol, eombinan* Em 50 meie. çom 

ent. facilita- Affonso, telefone» 4243)7 •
12 às 18 horas. Tratar 2-a-fei-1do; pode-se deixer o telefone, da. Inf. tel.t 46-5074.  32-2624. 
ra. Tcls.t 42-4556 - 52-5911. jfpEQ _ Vondemo. c.s.t • ep). PENHA - Terr. Angra dos Reis, ,NHAUWA _ Vendo cas., e ap.
R. Sen. Dantas, 117, gr| 711, , fwncion«rto* do Estado, am to. esquina laud. Freire. Grctao. -iva_;_s com , entrada de 3 500
cl próprio. 'da. os bairro.. Av. Graca Ara- 16x40. 8 000, c/ 2 000. 29-0552. m_\_ ,e!,ante a combinar. Só te-
ATENÇÃO ZONA DA LEOPOL-'nha, 333, sa'a 202. Tel. 224217. jM.Luiza. |nh0 duas casas não c vila. Tra-
DINA — Compra e venda de ea-,JÃÍIOIM AMÉRICA - Vendã-se o!PENHA - Vcnde-so terreno 24x ter Rus Urancs, 1 397 - Creci
sas, aps. vilas etc. N. Absalão ~;|c|0 

._ 4_ quadra 35. Rua Re-|50. 5 min. da estação. R. Dr.^j^ — Tcl. 305172.

28x50, campo de fUte-[LHA GOVERNADOR - Vdo )e,. . VcncJ ^""""'-ItERESOPOLIS - Vendo -lima.
boi de s a I ã o , play. S 

'^ 

^fJ^SAÇ^y»^ &"%^ SS&R
nd, mesa de Sinuca, íSSiV b__. "W>,2 banhs. .«ial», dependência, e 3,/rei. 340I - Sobral. CRECIERJ

4/-_-l«._».osa. —'.etaragem. Centro terreno 3 000i 0 3_
ILHA DO GOVERNADOR - Vcn.;m2, tedo gramado, frente gran-:--.—-i-o^rTí K_„__ ...—3i_
do terreno na Ribeira, 12x37,!de |,g0. Preço NCrS -.OOOO.iTERESOPOUS -_ Vendo. ap». dl;

crmplctamcnta piano, c.-m pianra Entr.da 20 mil facilitados e 40 £"" .prc5*.:' ?.£"_? _ Ç"f
aprovada e c.m 3 linhas do ôni- mil financiados, prazo 6 anos. O |Sfflun2°h,T CMClfÒi 31U... .. -.-,., Cm. l!.r.*m-n..mr.. Tt—1 __.!. ..-T-l,... _ r.onlnlv : 3401. Sobral —CKt.ltl»J 31.

R. Padre Nóbrega,
10x43, está sonde preparado pa-J 123, ap. 101. Aluga-se c. 2 qt*s.
r-i duas ca:.is eu ed.fftfo. Ônibus sl., saleta, ccr„ banh., área. Cha
à_ncrla:_Tolc;cr.et 34-4184. (ves na R. Anlônio Vargas, 12, o
MEIÉR - Vende-ra e lote n. V ._ N'''''
da Rua Padro lldcfcns. Penalba, PIEDADE - Av. Suburbana 8 296
304. Entrada CrS I 000 000 • oíapt. 101, blcco 2, vendo, apt

CRECI 1085, Ex-Diretor da Imob. bett Schuman. Ent. 1950 mi!, olGaudio Ley, junto, depois dojiNHAUMA
El-Dourado Ltda. e sua equipo' _.|do ,m „„__.,_„. Tratar no 36. 20 000 c/ 5 000, 31 . -- -

greu
ping-pong numa ampla
varanda sobre pilotis,
piscina já em construção.
Tratar na Estreda dO|t^sr"pe_"Ve"l'. 453. Preçãi"IT mi d3"'_ósK_'°na^tiia,_-n.lruèV,":fõl TERESÓPOLIS*"-" Magnífica rra-

[.pn(.P 7Ç-J OU telefene in2=5 à vista. jdi-.tincuido peio Touring Club díncia - Ern tereno rio 11 009

«f-ü.« J. Z- - 1LHA"DÒ GOVERNADOR""- Cem*, para a ccnstruç.o do seu pr|.;m2, cem piscina. Parr,..mrr.l»
22-7913. Sr. Guimarees.j „_, ___, „,_,-__, _ rj, meiro Centro lurirmo, caractat mebiliada e com tardos .cor.- ! . ..'-_.__.j_. 0 {,niCj letoamento tines, ernstrurar» rteente. linri*

Vendo terrono cer..Guanabara, J. Ipitsnca etc), dou rizacin ermo

J I S
ando .comunicam que. estão cperancfojj,rdim América. - du. Jornalis-^uz, esgoto. Rua Caia

em sua sede própria, na Av. No-;,. Ger,)do Rochar M5. Telefones: vio, Penha.
va Iorque, 71, grupos 301. Bon-9)-,35 30.;_,89 _ CRECI 332.'pENHA - Vende-se terr. esqui- fone 30-5172

oepois ao |NHAUMA - Vendo area cem COCOTÁ - Vendo terreno cer. uuan-_-r-, -. i.i»in. '!->! "" J_~ã~ ;V . ,,. _-„,,i um Ce-i «is-a nr, Puc'-ra-Fras:-s rart*. ri»
I terr., água,! 16 800 n,2 toda plana com acua'., | 000 ra! 2 minutos Praia do pequena entrada e o restante em no B atll que p.í.ul umw.il v s.a no c,c-ra f»is- s r«rr o»

é, 86. Octa-I, |u-( 8Cei|0 oferta trat. RualBarão - Otimo preço . vista ou pre.te.6el. Tel. 36-6418,* o Turistic fazendo parte do Cl^u.b" P'n^-^s -„ '^ "S^

U-<M_k!.?W. C--; 469' ^'¦m-<^^^^-.Ji: •>-• ILHA DO GOVERNADOR - ?fa£L_£ . 'Io 1! utui, ttS&r^JsrZZrZ
sucesso, no lado da Praça das ]
Nações. Tcl. 30-572-I.
A. CARVALHO vendes ria Ruaj|

200 000 s juros. Tratar .m MEL-1 área deservico, oés da Light ifrente, cl 2 qts
IO AFFONSO ENGENHARIA LI. estacionamento para auto. Pre
MITADA n» R. Constanca Barbo- ço 20 m.iihões ci 8 de entr. i
sa, 152, gr. 401 _ Tels. 29-2092 prest. de 250. Tratar á Av
e 49-3261 - Méier. Jjoao Ribeiro. 50, sl. 406. 91-1219. - CRECI 590.

:Pb.nh. 
*___-L__SM

ata Ribeiro 207-302. Lúcia -IfeDeídè""-'"' V-snd.m-se MÍlÇ?rfâ 
« 5"-^ 

KR'8- J5"f^ TERESÓPOLIS - Vendo cas, de
"Nôvo7 

sa-na, 2 lote, 16x40. R. Cabreuva,| LARGO DOS PILARES - Ap, 2,^^. __ _| novos, prontos oi «j l^. ft ^ 
K' ln''.=J" r- "o C h-be IPargue d. Se ™

15 mil, clÇ/.Çaji./gua^ luz,_esgôto. -jq,_., ,|„_dep., írea coberta, nõvo.| GOVERNADOR -Vende*,.;__....,| beira d_a..pra.a.__Grande 
^J™.-^--^^-jj— 

-^ ~f_% 
df Rio-Teresópolis e .epulf

V-»nde-.e re- as placas do Touring Club. Tra-

port.,WC d. emp,e3ada - Aceite Cal-lga pi auto. Ver no local da Rua.si-enci, neva ledo «nferto, luz tar ao, 
^ades 

e dcmlnact corn

.58-5403» Ee-nímíca. Ver n. Ru. Gra-Adolfo Porto, n. 500 Inf. com o e égua em terreno 8x4o. piam Santoro no Ic.a Vendo 
cambem

NELLY ni 510. ca,a lll, Cocotá. Te .propr. Rua Buenos Aires n. 104,.tado. Tel.t 22.7765, ramal 1)9 e uma area de jouuuu mi..

4W1S2 - CRECI 432. «Ia 35. leis- -2-6556, 36-2446. I3Ó-3634, c| Dr. Josc.

[JARDIM AMÉRICA •-. -^...^v...-,.^^
«aldo em prestações da Cr? ..itérreo, c| 2 qts., sl., coz., banh.,|Amônio Rego, Olaria, ap. de f, 

•_,, 
,„ Ín5 _ Tel 56-0699 iLuiza. :c' sinal. Av. Suburbana, 6 725,;eopa, cezinha, banheiro social eleor, copa-ccz.. dep. empreg., va-,Bairro bqui.ativ.

-" ri?ri-:-^.Jrn'ppsiH-_l_-|RCUt'ÃB. 
ca» vdo.. ãca.a 1. áp. 102. Chave. c| port.tWC d» empre3ada - Açeit. Çat- ga. pl auto. Ver no leca da Rua..ld|ncl. neva tifrente, cl 2 qts., s., coz., banh.i 

j—-rj—•• iúüíípTcF-^endi-íe PENHA CIRCULAR, casa 
"vdo., 

2 casa I, ap. 102. Crives
-e garagem c porta dc aco. Ent. JAKütm «"ekii.« . . !. _o .i. i ... d.. _ -.,»_.r, T Idas 7 -> 16 hcrM -- Tes.
¦81300 orest 2o0 Trai. Av. Bris uma casa e um carro Buick 48 sls., 3 qts., dep. e garagem. 1. das j "-'•' =

; KfStf "TBl|- Oi»:1" Ch0PÍ"' ,0'e '- £"&?«, IS. Is-Ó-MÜMACIHA-S -0^5?71. 'Rio, 
pelo tf!.: 46-5307.



:À

g _ !.• Cad., CIAS5IFICADCS, Jorn.il do Brar.11, dominga, 19, t- 2.°-feíra, "2Q-?-6; O IMÓVEIS - COMPRA E VENDA

Aceitamos

iaic 2 qls., sala,: IPANFMA - Venci, loja -c,
 cm azul., banh. compl, va-m2. R. Vir,c. Pirajá, :A i.

rahde, íçiua, luz, vazia de laio, 32-6750 e 42-0425 - CRECI
taqueada, onl. 5. milhões, saldo]
c-:vX. 7r<
lis, I 673 - Grupo 103
469
CASA EM DUQUE

BOXE - Vende-se Almirante Ta- VENDr-SE loi.i Tiiuca c/ 260 m2, SALAS E GRUPOS - Vendemos FAZENDA OU Si HO - Preciso, 'SEPETIBÃ - Praia Da. Luiza -

CAXIAS — N. !GUAÇU - mandará. Traiar Av. Copacabana,!preco bas. SOO milhões, a com-1diversas, vazios, novas, na Av.l dou em troço Indústria çl Patenle Vendo casa. moderna, sala, 2 qts.,
.. l_^.... ,115 'o 209 - Lia- blnár Rua Coniio Bonfim, 79. - Pres. Varria;, pro;:. da Rio Bran- e Marca. Base EO milh;., rara b c. em cor, varanda, copn, ca-,

N IOF015 Vn^VÁKAMA ' 
v l i , n„ T ar' c/ proprietário 32 051 . co, nes ed;. lisa II. Lisboa, Mor- ocasião - Tel, 38-1477. _ z|nha ele. Rua Dr. Rafael Jam- ...

S?IACAABcAo^A|a~0 m2 2om'tar°Í22-ltf6, §!.Wd"ml«í fantll e Teklo. Chaves na Injob. ÍJÕiNDÃ^: Paraíba d. Sul 
"-Ibeiro, 

45 - Inf. 49-2662.  Condôminos para obra mie,
CAXIAS - i minutos centro - ™° °J, *"$.{¦]% 

_'CR°C| SM. VENDO loia com instalações, vTnSl?ín 
" 

& .PrSa fM»9".' \ Vo"d°-!0 m'a»ifita proprl.rf.d. SEPETIBÃ - Vendo casa, perto Av. Paulo Frontin, 742 (pro-
Vendo casas q„ s„ c, b„ égua,ocm.11.1. -. i/w> -k-l-i o. iviimiiu imai coni instalações, vi 5. 210 - Tels.: 23-0459 e .... d ](j0 a|q„,ir<,s g(,omé-praia, 2 500 

"4 visla ou 3 finan-x)m0 tónoll Fase obtenção fi-
luz, vazias, apenas 600 ent. Prest. CATETE - Vencío loia c| habite- trlnaa, telefone etc, otlma paro 23-5340. !,,icos ótimas instalacScs . enui- ciado - Tel. 31-3157. . 

,unc''- r0" «"'ençao 11

70. Traiar Av. Rio Petrópolis, se excelente necócio. Inrormsçies,™a.quer ramo °? no^c»0'•,.n,a: SENADOR" DANTAS; 117 - 2 sa;:pamonlo. Asua abundante. Ter. rass^gs tt,  nanclamento - Apartamento o
1 673 grupo 103 - CRECI 469. oe!o le'. 25-7296 mclus.vc do- Rua 21 do Fevereiro, 22u-B. Tra- 

, banheiro, kitch., saleta, ci,' fetl^s clima excelente No- VENDE-SE - ótima casa, c| 2 qt, _,_\a _ Compromisso con-
(Re;crvas só C sinal). _|mingo. Base Cr$ 15 milhões - Ur 

ÇomJ'¦ 
&»rd.nha na Ru» 

^ L venezianas. Vende- a3tio d!rclo. |nform„ç5e, DonaWf" fcál^E-^Vdc.6 Catieuldicionado financ. Traiar Av. WorAvi/LC w;i, c;, 1.,:_ /„,_ CREC 19/. rornarnDUCO, /ao. **v-*!.j^j. tsa _ «ío.oaao ¦ íí.il 4.1 al ocor ver locai, fcjifotia ao v.flDUÇU,CAXIAS - Vila Soo lun (pra- V^1 '_'_.— - -e 
J« 

-o-vr.  . ;Ruth, lei. 46-958.1. -,, 074 _ c G d _ T , 2%n„ Rr,1nc0 ,0B _ Conj 105 _
ça). Vendo casa Joio 2 qts„.sala, IPANEMA .- Vend.. loij.c, Uu 

[LHAS SÃLÃ - Passemos sala c| ontrada, FRIBURGO - Vendo ou troco, poi _ DR. TEOTÔNIO. _lTel.: 42-9188 (P
.sanitário, divisão "Securit", m 6- pequeno apartamento lindo sítio. "vcmKa 

dT TFPPPNÕ -- Vendn —"- ~~

[ILHA DO GOVERNADOR - Ven- veis "FeráoVcl cofre, geladeira, |nforma;ões (el.. 37-2745. _!Campo Grande, Jardim Maravilha!
Trntar Av Rio Petrooo-ILOJA - Cop.icabnna - Vendo-se do loia 100 m2. Zona bancar a, ar condicionado, arquiva, te.et..- M)GUEt pe.iEIRA - Faionda -.cem 9 x 25 m. - Tcl. 42-33:0. 

'¦
'?- 

Crccl'pequena lota de galeria. Frcco to-c ap. 100 m2, Leopoldo, tel.:. ne çom S «lenjo», etc. " "»»!4o 
alqueires geométricos, vendo. ,-„ . - , ¦

tal NCr$ 9 000. entrada de 4 500.'27-5671. _ : '^i-i-,.- T""i" Pol° lelc,on<! •• 
Dr. Affenso, 32-2624 . 42-6317. VENDO ap. Campo Grande, dois.

nr taxias Inf- 0c"n° lmóvci5 L':i*' Av-|lLHA DO" GOVERNADOR - Loja,I»'-"'6- NOVA IGUAÇU - Vendí~sÜiSlquarlT05,' 
'"líJ,%V"hB'cStSf,i'nl'

Vende-se .r.ndc r.% 
"í 

^l.cs 
»»„£»»;. '» O^?; ™-U» comercial 

|Guarobu, 
esqui-; VENDO~"RJTT^Ives Di,,,; TcobuTi medindo 2 ^0 mí 

£• 
™»• .«¦»».?, 57;0'! 

; ., |
e baixo, cem 3 quartos, sala, sa. 22'96'0 c "';"oa2 " C''cC' 

„!"a 
>'.", ruK excelentes, pento ce-:6ç, M|a 408. 3 X 9, nova, (eto c| „„ do q,,f ,| „,„ bonh. IVENDE-SE

13o de reccocão e demais depen- LOJA • 250 m2 Rua Barala Ri-'rnercial para qualquer ramo oe rebaixado, dividida cem ambfis,|e v5,,-.nda. Proço 4 mllhõfs, c|,_'-'.¦-, 
Nos fundo- da re-wõn- beiro, 259. Ehtreça cm 90 CÜ£S.! negocio. Condução a perla -cortina chinesa, nova ainda, sem j en)r „ ti:áo cm 20 prcst.i25-9418

dt mal» í bons oooríamontos -1 Preço 250 mil. Prop. Sr. Paulo.IVende-se facilitado e financiada. uso - Tel. 45-:.?13 Trâtar p- ,e|. 49.2059, cias 12 ás
Vende°io tudo fadlillndô cí!'„s.'Te!. 43-5310 cu 43-4-128. . .Ver Estr. do Galeão, 1 470-B e >-moo 

_ Coniunto, de salas ^a lóh.
gamento. Serve para Casa de Saú- LOJA - R. Miguel L-jiwn. ins. '.r,aí?L-com uuimaraos. iei, Av. r;0 Branco. Tel. 43-5544 - 

jgoVA FRIFiURGO - Grania Slo-15 - Sepetibã - Guanabara¦ ¦ "• |Sr. 
Guimaroes. Anlonio a 15 min. da cidade, 3,5,

Te!.
307.',

Apartamentos
em Cascadura

pcis fie» no contro cie Caxias, falação t!o luxo. Passo, füianc;o.
em rua calçada. Ver e trntar no] Tel. 56-1463. _
Rua Tulull n. 167. LOJIIÍHA - C| 24 m2. Otlmo
CAXIAS — Vendo cosa si., qt., ponto. Rua Voluni-*irÍc-, vendo
co:., banh. com NCr$ 1.000,00! melhor oferta. Greeindo 35 6775,

ESTADO DO RIO I VENDO — 2 salas no melhor pon*'alqueires, 300 m de írente, ótima
10 do Centro, plníadas a óleo, (erra lodo plantada, diversas íru-

'':enclo unia atapetada, de frente feiras e leçiuniei, casa 2 sl:
ÍLOJA VAZIA — Espetacular pon-

, ,, , . : Io, esquina, p! organização <-K-\_2 "lo 
andor cem elevador. Preço

de entrada, saldo a combinar. - LARGO DO MACHADO - Lo|a rMÍS etc., montado, balcões, cal- ,a (XO milhões à vista - Rua do
vazia, nova, 80 m2, frente Rua xa, salgadeiros etc. etc, lodo em G,ui'|lncj0 n_ 49^ j,o; ,i 102J104
Benlo Lisboa, base 55 milhões, c| fórmlca, registradora, suma niül*l -ç6\s_. 22-3254 ou 32-6622 —
50% financiado. Tratar inclusive tisuma, balanças ele. — José S.j Vínnna
dominoo. Tel. 25-3691. Caleri. —Mouro. Conceição, 121, s|loia 6, •-¦
CRECI 254. ÍNiterói - CfiECIERJ-COPI 81

Tratar c/ Sr. Bezerra. Pça. Etr.an-
cípaçSo, 106, s/ó, ou no Rio a/
telef. 34-0911.

' 
3 SALAS VAZIAS - Ponto bom,

...- , ,. . ¦'—riSanta Luzia, 799, esq. R. Branco.
dm situada. Centro dejV£ndo cu _.\urjl_, 57-4019 - Souza * an0!' "r''das 15 horas.

ZONA SUL

CAXIAS pela GB ou Ilha. Troco
Vendo. Ocasião. Terrenos oi
casa, 7x14. Sob., salão 7x14 etc, LOJA 

"PARA" 
ENTREGA IMEDIATAlLOJA

<! terrejo 7xU. 1 km do Cen- - À Rua Duvivier, próx. à Av.![-J0va Iguaçu, contr.
1ro, 3 cond. na porta. Tratar; Atlântica, com 87-,00 m2 úteis *;riclo 1, negócio cie ocasião
Manuel Correia, 14. Tcl. 3019. sanitário. Prece CrS 185000000 nüo Peçanha, 726. Tr. no local.
CAXIAS - Vendem-se duas casas (NCr$ 185.000,00) c| parto em 18
varias cem entrada de 600 cada,: meses. CIVIA -Trav. Ouvidor, 17
Rua Darci Vargas n.o 36 cem o!(oiv- c!° Vendai 2.» andar). Tel.
sapateiro kcal. Gramacho. Tam- i 52-0166. cias Cli30m - as 10 ho-
bém um salão cem moradia. ras, (Ç"ç£l, 131).

CAXIAS - 25 de Agosto - Ven- LPJAS - COPACABANA - En-'__
da casa 3 qtos., 3 salas, coz. o l":» imedlala, c-m 30 m2,_ 60 „_
banh. cop. em aruleijo, laio, la- ml • 130 m?., c |iroy, vitrina, V.CIM^V-'

queada, c| .ásua, luz vazias mais lajjíl. etc. 37^082, Vendo "«JãsSIÃÃÔLÍIÁ 
ESQUINA. CARMO  _.

um ap q., s c, b. vazio. Preço alugo. Fadllt o-le. -Andar inteiro, decorado, 10 sls., andar. Ed. novo. Vendc-so • .lu
tctal 22. milhões. Entr. 6 milhões LOJAS - Porto 2 - Vendo oti- 3 banhs-, copa, coz., 330 in2. ga-so. Ver diàriamonto n» Av.

mas loias. sendo uma grande Ba-a 250 milhs. Inf. 47-9730 -;|>iincosa Isabel, 150. lratar CIM-¦-¦¦-¦ BRA 
- leis. 22-3365, 22-9615

conjugadas com telefone, linha Metas, 3. qts, banh. comp., varan-
,r, ,..,!-, ,,..„ «l.-.^.wl^r P...frt j(1S( qti fa enlp( caJ{] p] colcnOS,

pocilgas, galinheiros, depósito,
moinho, égua e luz próprios etc.
Preço de ocasião. Tadeu. CRECI
303. Tel. 31-2526 - Rio.

ESCRITÓRIOS e
CONSULTÓRIOS

terreno Jardim Mav
2 lha — Campo Grande — Tratar''¦' "¦¦" Vendo õps. novos e vários,

VENDEM-SE 2 cases, írente e fun- ncobamento esmerado, de íren-
dcs, à Rua Frota Cavalcanti n.ÍCi com 5fl|50 ] e 2 quartos,

banheiro completo em côr,

grande cozinha, área, dep.
compl. de empregada. Ver ò
Avenida Suburbana, 10 189,
em frente à Praça. Apenas
40% de entrada, saldo faci-

Quer vender ou trocar seu imóvel por um
maior ou menor, mesmo em outro

A CEM1L — POR SUA SEÇÃO DE SELEÇÕES - avalia seu imóvel « «studs as
melhores condições de negócio em qualquer bairro, sem nenhuma despeso par» você.

A CEMIL — DEPTO. IMOBILIÁRIO — ercarrega-se da vendo do seu imóvel ou
indica o que você pretende comprar.

Temos muiioa clientes cadastrados para pronto atendimento.

Para maiores detalhes, dirija-se à Av. 13 de Maio, 23, grupo 1325/6, ou peca
a visita do nosso Representante pelos Tols.: 42-3721 ou 52-3670, sem nenhum com-
aromissa de sus parte.

CEMIL - COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS

DIVERSOS
ARARUAMA - Vendo a;>. de sl.,
e qt. separados • doniais deps.
Frente para lagoa. Preço: 8 500
mU facilitado*. Traiar c1 Edar
ltda, Tel. 42-0597, CRECI 525.

BARRA DE SÃO JOÃO -Vendo
bon casa e terrenos. Facilito —
Tel. 38-1477.
CASA DE CAMPO - Em Conrado
— E. do Rio. Vende-se barato. —
Tel. 29-464-i.

PAULO DE FRONTIN - Rodeio -
Vendem-se 2 3Ítios com 2 alquei-
re.*. cada, juntos-cu separados, bca
estrada. 1 com enca de emprega-
do e lago natural. Por NCrS ..
5 000 e outro por NCr$ 3 000 -- _
Informosões com Sérgio - Tel.lÇASA PEQUENA

AVENIDA COPACABANA, 897 s] 52-3775.
604, vondo la. loc. ed. «xchis. PETRÓPOLIS — Araras. Vdo. lin-

leomere. 31 m2. Chavos port. 16,5 da chácara, todo conforto, 14
mil; 9 mil «ní. sald. 2 a. — Tfcl. nill m2, fonte própria,
j£6-0C38._ ; 1 frutíferas, ótimo clima.
COPACABANA - Consult. e es-';nes: 52-0952, 52-55GI.

[crít. luxo e| garagem. 70 m2,lCreci 978.
livres de colunas,L Atenas A ,P, ISfTJO — AAun. Rio Douro - N

Iguaçu

lilado em 3 anos. Tratar » Ave
nida Graça Aranha, 226, saia
304 - Tel.: 42-6056 - CRECI
i 026.

200 pi mes. Traiar Av. Rio Pctró
polis, 1673 — Grupo 103 — Cre- frento, Copacabana, entrega ime- jjstülra — CRECI 190.
" '!i'';' dlata. Leopoldo 27-S671. .1 ÁLVARO ALVIM, 27, GR. 83 -

LOJA P. FREITAS — quase esq. Vendo de frente íjrupo saleta, 3
de Dar. Kibéíro — Vendo. Base salos, banh., coz., vazio, 82 m2.
de 00 milhões. Facilito pagto. Uo milhs. (in. Inf. 47-9730 - Ba-

36-2154. tuira - CRECI 190.

CAXIAS — Vende-se uma vila com
6 catai', na Rua Mina Rodrigues,
«Jó-í, antiga Rua Elza. Bairro Bon-
(im. _
NOVA IGUAÇU - Vende-se uma PASSA-SE contrato de umn loja' -.
casa em Nova Iguaçu, na Ruajno Catete c| 350 m., aluguel NCrS
Luis Alves, 71, com 2 quartos, -300,00 c! lelcfcne. Tratar Av. Co--¦'¦ ~- -- - i -.->--!-- r,....... 

pacabana, 1 063 s| 216 — Tolsaía, cozinha e banheiro. Cllavi
na iíua Santos Dumont, 734, ca-
sa 6, em Nova Iguaçu. Preço Cf$
3 600 000 à vista. Tratar pelo
1e!.: 32^2045, com Dna. lná.
NOVA IGUAÇU - Vendo-so uinl
boa cosa, Rua Triunfo, 672 —
B*'rro Califórnia — Tratar só tio;
sábados e deminges.

Luxuosa

>7~:768, 27-3320, 42-7200.

"ADMINISTRADORA 
IMOB. L. H.

— Praçn A'iauá — Andar comercial
c| salão do 72 m2, todo o andar,
2 banheiros. 25 milhs. Chaves R.

-ÍGonc. Dias, 84'602 - Tcl
VENDE-SE - Ótima loia na Rua 52-098á - CREÇI^636.
São Clemente n. 1M-A «rvindohõ^NISTRÁDORÁ IMÕB. L. H.
para qualquer ramo. Tratar nü|_ RL.n yisc. Inhaúma, 50, s! 1 202
Praça XI c| Ribeiro ou Moura. _ sai;| ci divisão, garagem, ar
1„„. . 7—._;_„ ]cond., atapetada. Ver porteiro. -
ZONA NOr:iE ;mi. 52-P982.- creci 636.^ ao

, esidín- ENGENHO DE .DENTRO 
-- Ru .j 

^f^ Z^o.ÍL VSü
grandes quarUs, Adolfo Bersamini n. 316. _Ven- [jM_ 3 banheiros, etc. ótimo cd

32-7766. CRECI 619 - J. 210.

COPACmBANA ¦

gente, magnifica
Vende-se ur-

..._j __ ,a!a comercial,
nova, sr ccndicicnado, ocabamen-
to fino, na Av. Princesa Isabel
n. 323, sala 1209. Chaves c:m_ o
porteiro, ótimo preco e condições
- Tratar na Rua do Carme, 38,
siloja 1-A. - Tels. 42-1228 ou
42-1217 — Sr. Antônio.
consultório" 

"dentário" -
Compro em Copacabana — Tel.
57-5946 — Dr. Wagner.

CONSULTÓRIO DENTÁRIO RIÍTER
- R.-io-X GE — Vendo, instala

Copacabana. Tratar 26-7562

NILÓPOLIS
<'.., satâc,
luitusso banholro, duas v.ircnfia';, rj,
narafem a depcndunclas de ettt-jVe
prosada, «bra d. primeira, IM [qjA n0 .;
m2F terrono 12,50 x 50,00, um
minuta a pé da prata. Traiar i
Rua Aniünío José Bittencourt,

17 sobrado. Tol. 2696. Nilópolis
NOVA IGUAÇU -
— Terreno de 10
Ferreira Pinto. Tratar 49-6024 -|0,AC -ruiirA
alé òs 15 heras. LOJAS IIJUCA

ZONA NORTE

CI qaraqem.
Preciso, deu em trcea Indústria c'

i*nr|Patente e Marca, rara ocasno. —"Base 
80 milhs._-_ Tcl. 3e-l<77.

irvoreskTAMBUQUIRA - Vendo 2 terre-
Tolefo-'nn3 juntos, planes no Jardim
Soares, tMarimbeiro, agua, luz * maio-

fio — 1 570 n-,2, passando Va-
riante Est. São Pf.uío, loteamen-

I(o - Tel. 25-3779,
contrato

— Serra, mata, cacho.,,;.— „
casa, galpões. 210 000 m2. ótimo ÇOOPHAB 

-Passa-se

trat. saúde. 15 000, c| 3 000 —I tipo C" - Tel. pela manha ato
Maria Josó - 29-0552. 19,00 - 30-9930.

SITÍO - Vendo-so no km. 43, dalCOOPHAB - Passa-se contrato n°
Est. Rio-Teresópolis, com 130 000 678, Tioo "E" 

(4 quartos). Tclo-
m2 350 mts. de margem no rio'fone 38-699"

Indústria
Comércio

CREDIÁRIO E ATACADO
ARTIGOS PARA HOMENS

Vendo empresa de porte
médio, bem conhecida. Tel.:
49-9239 — João.

arra da Tijuca
¦6 Rio Santos

ananaf, etc. 40 milhões, com 15 CABO FRIO — Vendo-se casa na
BÚ7'rs - 43-7522 o ..

- CRECI 967.
de entrada. Tratar com Oswaldo'prain d
- Tel. 32-6707. J43-8513
SITIO cl 4 alqueires geométricos,'—-——rn.^z——tt—_ ^-,i,:ii ¦

4 casas cocheiras, galhinheiros, CABO FRIO - Vende-se 3 lotes

fruteiras « plantações mista, com !""'« .<¦", aparados - Jardim

nascentes magníficas. O melhor P»lneárlo 
Excelslor - Tratar te-

situado em Moncrat, clima salu-i.le.Lc.ne_.2B-°3JiL-
bérrimo. Vendo cl parte financio- CABO FRIO — Buiios — Vende
da. Preço de ocasião. Tratar com'torrcno» do prata, 100Cm2, pre^
Sr. Ribeiro, na Av. 13 de Malo,'cos a partir de NCrS 3 000,00
23, sala 625. Tel. 22-8071. """

CRITÓRIOS

DENTRO -Rua
316. Ven-

iu ..iuro leias Al) e E. - 
fâ% 

"comérJáiríadó"'da'''so"mbra.|CONSULTÓR10S

no local pela manha. _ Alcido- G. da Silva - CRECI 228'^
vazia, no s-b.i- 31-0307.

do 2 ols., sl., dep. Rc- CENTRO -Vende-se salão comer-:|M|CIADA
do 300 m2 ci.il, de frenle para 

- -•- J- "Vl^mur*

nes funde-., tolal 9x44 m2 ler- Quitanda n° 185,
.reno. Vendo Flua Vise. dc Santa cerca de 150 ni2, sanitários Pró-;~

PONTO CHIC Isabel, 187-9. Tcl. P. F. com prcpr.;priosF ótimo condomínio, prontajno,
30, na Rua;Felioe 58 7615 e 33-9617. lontrega. Ver com o nropriet.irio,|vaSronCeloS 123, EDI-

ui,,. n, ,-,, 402. _^F[C|0 
SAN'MART|N/ Cj

SÍTIOS - 3 COO a 20 000 m2,
na Estrada de Friburçjo, a 1 h

Niterói. Ótimas terras, com

BERGER - CRECI 530 - Arau-
io Porto Alegre, 70, sala 1204

Área industrial
Av. Brasil

Vende-se c| 20 000 m2 com
água, luz, força e benfeitorias.
Negócio dirolo com proprietá
rios. Dr. Rogório - Av-, R,Io| domlngoi. Inf. na sedo da Fa-
Branco, 156, sala 528. Telefo-Londa Mangl Urgn, km 70 dl1
ne 32-8945. I Estrada União Indústria

Área para plano residencial no Km
! 1,5 da NOVA AVENIDA DAS AMÉRICAS,
ilado esquerdo, com 2 frentes. Documen-
Itação legal c/ Registro de Imóveis. Infor-
macões por cartas para Av. 13 de Maio,
23, grupo 1825/6 ou pelos tels.: 42-3721

FAZENDA MANGA LARGA rn iz-7<-\ n;„ _t_ i._ •„ /-d i/~r,rr~t
No mais deslumbrante iocai,e 52-3670, Rio de Janeiro, GB. (CRECI

de Itaipava, excelentes lotes c!|638).
Água, luz, espetacular vista pj 
o lago, piscina natural, bosques
etc. Apenas 40 lotes; Preços e
condições Feios tcls.: 32-W5S,
22-2843 c 42-0789. Sábados e

Lotes em
Itaipava

(p

Araruama

terrenos

formado

T.l. 42-3500.
CABO FRIO - Vondo irea 36

'mato;, riachos etc. Cooperativa!alq. geom., ótima lecalixnrao, 10;
ES-,Cf°í!n'~íiC'r' c 20 ônibus diários, minutos contro, 660 m, Estrada!perto dis Praia e perto dn Casa
,:jPrecos a partir cia CrS 9-10 000,' Armação Buiios, Bortjer - CRECI'

OBRA JAIcom óOOOO de entraria c prest. 530 - Araúio Peito Alegro,
ManAc. co'de 19 SCO. Informações Av. Rio 70, slj 1204 - Tel. 45-3500. Informações: Niterói, Rua Ma
venae"SB Branco, 120, s/1220. .Tels. 32-9211 ri? c Barros 260 ao 303a íl iwo uu, Cn_«r Va L ílVl71 V»:'l MU TílCfl _ MiOirA' _ T.nrn nn, ."Z C ^""S, -ÍOU, «P • UUU.

aia 401, com mnto. a Praça Saens i-e-\" 52-5172. lk^_.\ _sa

na Rua Carlos de

PRAIA DE SÃO PEDRO

Vendemos ótima
irto dn Praia e per

ABEL. Condições convidativas

go ia

Loja grande
Vendo com 340 m2, poden-

do ampliar, com força, pronta
entrega c npartamsno, Av.

, Suburbana, 5 373, Méier. Tel.

Vende-se amplo apartamento c/ cerca
<p de 200 m2, 2 salões, 3 quartos, 2 banhei-

ros sociais, grande cozinha, espaçoso jãr-
dim de inverno c/ pergola, depend. em-
pregada completas e garagem. Pronta en-
trega. Tratar pelos Tels.:' 26-4999 e . .
22-1714. (P

29-4565. Padaria.

Pron
niiopous - vendo casa,¦ c| 2|ta em 3 meses, de es-
o., s., c, b., ter. 10x50. Tcdo _ £ 

'.

d iruiciros. Rua Gai. Mena Bar- quina com 2 frentes, pa-
,,.,, i c-;i. e.-.sc 15000. c! 4ooo.|ra 

qua|quer ramo de neTratar Praça Paulo de Frcnti..,
gócio, apenas 6 000 de

vi:, <•, c-va, i ca^tía Centrada e o restante a

dias

26 - Kil
NOVA 

"IGUAÇU

1a terminar. R.
Nss:au n. 27. Tratar com Santos

4?.Ç0'?6.

Maurício de combinar, rara oportuni- 26-4794 c_2ó-6376.

CENTRO - Pres. Vargas, entre R.
Branco c Urug. — Sala vazia, cl
banh. privat., linda visla. 15 mil.
ccmli. Inf. 47-9730 - Baluira -

CRECI 190.
CENTRO — Passo contrato do sa-
Ia pl escritório a quem ccmprar'}al 5|ng
móveis, geladeira, telefene etç.l .

iFacilllo tudo. Açoito carro. Tel.,Cr$ 221 3/Ó mi

3 frentes — (Carlos de
Vasconcelos, Av. Heitor
Beltrão e Soares da Cos-

a partir de' 
e Cr$

54 180 mensais. Uma
dade. Tratar Rio Branco, f,í™S„-,Sh5S,\^ítaí garantia na incorporação

CASA - MARICÁ' - Troco por
ap. em Niterói ou vendo, ekiu
volta — duplex, mobiliado corr,
geladeira, agua é luz, local ma-
ravilhoso. Tratar às 3ss. 5as.
com Dr. Erandão — Telefone .
52-1693.

SITIO — Vonde-io um magnífico
sítio tcm 123 000 m2 a 40 ml-
nutos do Niterói, 3 9 quilômetros
da estrada asfaltada Nitorói-Cam-
pos. Confortável sede, água, lux
4 casai cole no, todo construído
há manos d» 4 anos. 7 000 ta.
ranjeiras produzindo. Instalação
para 600 frangos. Informações
hoie. Tel. 6927. De segunda a
soxta 7611 - Niterói. _ j ITATIAIA - Área industrial
SITIO ITAGUAÍ - 102,00 m2, 58 000 m2, fr. 1500 m. Rodovia
todo plantado, frutas o legumes, Dutra, fdos. EFCB, servida 2 rios.
vacas, porces, galinhas, cavalos, 2001 milhs. fin. -DR. JESUS -

2 casas, na Reta de Itaguai as- 37-3378 - CRECI 424.

'/Vío«íh 
tRU<l 

PiaUl' ,86MTACOATIARA - Praia - Casa
C/ Al, ^y-jo-t I íoi.

ESPIRITO SANTO - Maralaizes
vendo 6 lotes, no centro, perto
da praia. Só à vistn. Traiar c|
Ismenla. Tel. 47-6500.

- Tel.;~"NDO 
cisa chalé, 3 q's., duasi | i-i.-./ i<(J j. TeiS. 0'^-/')V4 |momo iu mí, perro ao r.imumr.o | IAYiVAF fr-()klil;KLi ¦ c 'l uujjr=s, s.il.ia, varanda, mo-

¦ .:,-. lareira, 2 banhs., garasem,! 
"' 

X, ' 
,,-,, í. D^ da recenda, lado de sombra. To. Cte JATWC WKDLKU ^jSITlO - Vendo ótimo Est. Rio, blllada, terrone, 550 ml. Vendo

2 cts. emprec., c::.', área, va- e ÓA-ÓLIJ — JULIU DU- UTonor na parlo da manha, Nol- uma SCCUrança na COnS-jc| boa predu.-ão, ótima casa. Dis-j0„ troco ncr jutomivcl. NCrS ..
randa, t:rr. 15 x 47.5 - Gran- nOPITlM _ C°FC\ Qr-. ::c!,: 25-1573. ., 7 ,,rrAi.i CMpc tante das barcas 30 minutos. Fa- Jo 000, Roberto. Tol. 37-4775.
|a GÍ,.,.nl. lccal.ideal sosserJo:.GORICIN 

~ C-tCl V/n' 
r.CKITn^ K;; rr; 

trUÇaO da MESON ENGE-U„0.- 42.2590 e 48-7621. ^ - Umbarl. vend^T^
repouso. ]2 m. ã

- milhões a combinar.
D,:!í;m Moreira. 1 IR
T';RREIvO - V

ta cu 1
Edilson. X\r.', x ¦'» ,• if " n

Tal. 3148. | 
LOJAS - Meier na P.
315, 60 m2. cada. Preco combt-l r,.,.;..-^ _l

ianla Luca - „„, v„nr|0 )D|. 37.5106 , 23-2378 _ >-On|UniO Cl
Nova Iguaçu — Vende-se umaj_ CRECI 01
área de 2 lotes, sendo 15 x 15, 7-=-.^— 

--c
12 x 30 e 12 x 30 mts., ou tro-1Lt'- 

'•¦ r- -

ca-3e por um autumóvel — Tratar
com Emílio. Telefone 54-0289, sá-l
hado e domingo.

(B CENTRO — Av. Ri°k|HARIA LTDA. — Ver no srfiõ - vende-se na Centro Ma
Dias ca,,,;Branco, 37 - Grupo 807isTAND DA OBRA/ ou na fLU",^ d«tM!irbS/

2 salas,!R Sete ^e Setembro, 'ei-Lí9-7'" 5'°; °* NitÈ'oi leL:

VENDE-SÊ um sitio na Estrada do
Fragoso com 63 mil metros qua-
drados. Combinar com Sr, Luce-

^¦^y c\ 50 m2,. totalmente 44 es ina de Quitan
:— '¦""¦'-' '^instaladas edecoradas,^; na sobreioja de "A

Econômica". — Telefone
uquelRua 2 de Fevereiro,

de 15 mil mensais e contrato inclusive C1 telefone. —
novo com direito a raoehciio nes in ' ... ... .

—. Imesmas bases. Preco CrS iBASE: 40 milhões. VISI-
cas., residencial |p SOO 000. Tratai na Av,Jo!ioRi.|tas diret_ n& |Qca, das

nf.
TROCA-SE um3
com loja, em Nova Iguaçu, por I be;ro,
um bar ou mercearia em qual-!¦;-;_—:~_-
quer lugar. Tcl. 34-0694. Sr.lLOJAb

a, 40ó - Pilares.

Corroía. CIADA ¦
• OBRA JA INI-
-Vende-se junte

VENDE-SE um terreno com 10 000;, _ n
m2, com força, luz c agua liga- a Pça. Saens Pena, na K.
dcs. Facilita-se. Tratar em Du- ir*,rlne rio Vacrnnrolní
que de Caxias, à Rua Tuiuti, 167,!LarlOS de VaSCOnCelOS,
tei. 2383.  123, ED. SAN MARTIN,

lcl 3 frentes (Carlos de;J- 107 ~ CRECI 66

14 às 16 horas.
VEPLAN IMOBILIÁRIA;
pelos tels. 52-2830 e
22-6102 - DEPTO. DE
VENDAS AVULSAS. -

MANGAPxATIBA -
ANGRA DOS REIS

42-5136 (CRECI 903).

SÍTIOS,
CHÁCARAS,
FAZENDAS

ZONA NORTE

na - Est. da Maqarca, 8 875.
VENDAS DAS PEDRAS - Vendo
terreno d» 5 000 m2. NCrS ...
1000,00 - 46-6105.

VENDE-SE po> 1000 cruzeiros,
iipeiiM, grand» irea pari cháca-
ra em Parada Modelo Granjas
Cadete Fabre), no km 3 da Rodo*
via para friburgo. Veja ante* d«
comprar. Procuro Júlio, no Io*
cal, ? telefon» depoii para Abt*
lardo: 49-9501.  '_
VENDÉ-5S uma propriedade em
São Pedro da Aldeia — E. do
Rio — Rodovia Niterói—Cabo

çente, perto do centro, ótima casa
mobiliada, — 45-8934.
PORTO ARRAIAL DO CABO -
Cabo Frio — Vende-se 7 500 m2
— Terreno plano, centro prata,
local ideal para edificação de fít-
maséns — Tel. Rio de Janeiro:
37-92_19,_das 9 às 14, dias úteis.
PATI ÀIFERÉS - Vende-ta otl-
ma casa verartaio, 3 qts. ate,
Tratar no local, Av. Anta* Bar-
nardes, 304 — Goiaba!.

PERMUTÀ-SÊ-- Um 
~ap7~situado

Av. 9 Julho em SP por outro ou
cass na Guanabara. Trat. R, Te-
miarana, 394, ap. 102, Rio.
Rib DAS OSTRAS - Vende-le 1
casn c| fino acab., sola 21m2, 2
qtos. 12m2, 2 banha, em cores,
var., qarag., dep. emp.. 1er. éOO
m2. Tratar no local cj Sr. Ga-
brial no rest. Gabrial ou na GB
Tcl. 43-1372.Vasconcelos, AV. Heitor1 CENTRO - Vendo 2 salas, Edif. . , ,..

._ , _ , _ iprcs. Kennedy. Imob. Britânica; GRANJA — Avicola, leiteira.
Beltrão e boares da LOS- Uci.*. J. 123 e CRECI 66. Telefo- Campo Grande, 201000 m2, pia. Frio, km 1C6. Casa c| 4 quar-

casa com , .. (i Jo'ncs: 32-0058 e 52.3443. ! nos, tcdo cuilivado. 70 cabeças detos, 2 salas, 2 banheiros, copai
oo qumtai.:Ta;. Oindl a pari" ag|cÀSTELO"- 

Ve"nci5~2"csc7ít""A^Isado Holandês. Visitem. Estr. do cozinha, despensa, varanda com
Cl'S Franklln Roosevelt, 8.'° and., lado Tingui, 3 240, boa residência, H. 40 m, 2 garaoens, 4 cisternas, em s3, pau)o- TeL 32.76Si ou

sombra, v. marítima, fresco, si.lsiLVA - .RJ Gonc._Dias,J9, talalgallnhelros, cocheiras, dependen.|3.8783
1405. - Tels. 52-3886, 52-3840 e

2Ç-S903 - CSECI 64S.

ITAGUAI - Vende
saia, q;., deps. e gi
Á visia NCrS 8 OOO.OO cu Ip.t t rr ryjL „], „
1O.C00.CO a pra2o c| 5.000,00 d» Lr* 4jÓ U/Ó ml1 e

l^i-J'T- itaa9uaT 
Curv5'°;33 227 mil mensais. -,lencio;;o, 

35 mil. TeI. ?M59C.

MURIQUI-'- Terreno x carro - Uma garantia na incor- CENTRO --SALAS - Av. R|o|^- DA 
TIJUCA

to "60 m2 Es- nr,r*r~.r, rio IAIAAF fíOP.16'anco, 150 - Vende-se Con unto GRANJA NA bAkKA UA IIJUI.A

. X riu. 
" 

iPoraÇa0 üe JAI/VM: L-UI<- comerc';a| em construção lacele-l - Vendo ou troc» por carro

BERG S a sequranca na rada), no melhor ponto comer, amoricano do ano, uma toda

,.„„,_.. ,, .- l , - J n elal do Rio. Frente. 46,60m2. montada ainda som uso. Possui
VENDE-SE ns Praia ae Muriqul, o COnStrUCaO Oa MESONçinal NCrS 5 175,20. Construção todas as inslalajoes • uma oth
lote 349 da Rua 7 do Balneário pMfiFMUAPIA I TnA _'» «rti° ü° Pe Paoli S.A. Infor-
Muriqui, passando, pelo. <undo do|CINUCINn«KI« LI UM. maq-05 na W,0B|UAR)A N0Va

TERRENO INDUSIRIAL - Vende
Município de Inhoaífat,

próprio p/ ind. ou B.N.H. Tratai

carro
Vendo ou penr;1
quina. Tratar Rua do Catete n.
44 702. Lóbo. 19 às 20h

maçoes
YORK S.A. - Av. Rio Branco
131, 14.0 andar. Tel.: 31-0060.
(Inclusive domingo até às

ma casa de moradi*. Tratar dire-
tamont» com o proprietário, Sr.
Válter, Av. Prós. Wilson, 165 wcNOE-SE
sala 1108. T.I. 32-2184 V 

tNUt-St

cias do empregados, igua enca-;

S"™1? 
Cj>>».a' 

.™,m8nl 
'uH,,' 

Uartamettto em Teresónolis. Casa
3 000 laranietra , arca p| lotea. 

d' p , fa G d (|menio, frente PI «st«d«, asf"'«aa' 
goa de Araruama), no km. 100

da com 490 m. Pastaria para ^ Rodovia Ama,n, peiMt0. óti.
gado, muita aguo, area 3 «I- |0Callzaç8o. Terreno bem tra
queires aproximados.. Preço _elt,do arborizado, cl 18 x 30 m.

Cordovil
área 2 400 m2
Vendo a 50 m. Av. Meriti.

Rua Antônio João, junto ao
1 465 dois lotes, condução

na esquina P. 15 x Cordovil.
Traiar Rua João Henrique, 171
— Cordovil c| Jorge.

Casa - Loja
em Copacabana

Loja com
telefone

Passa-se, em Nilópolis, com
instalação e telefone, loia á
Avenida Getúlio de Moura tl.
1 833. Tratar com Sr. Oscar,
sito à Avenida Rio Branco,
120, sala 1 214, daa 8li ás 14h.

Méier
Rua Santos Titara, 45. Trans-

ferem-se direitos e obrigações
dn construção do Caso-Duplex.

|Cbra a cargo dt F. G. Coelho

„ & Cia. Ltda. - Tel. 29-7643,
Passa-se excclen» casa (3 

" 
_. ,, ,- ¦'Sr. Sousa ou Valerio.

qls., 1 sala) com loja esc, N.
S. Copacabana, contrato até
1970, com telefona, oficina,

garagem et«. Visitas dlat úteis:
9h-12h, n» Rua Hilário de
Gouvel», 43. Não damoi in-
fonnaçã» pelo telefone.

condiçÕet
Ornar, tel.

combinar c! Dr.
£034 - Niterói.

terreno as águas da cachoeira, po-K/er no Sland da obra OUdendo zer cor.:truida uma tjran-l
ci- piscina, CrS 3 000 000 -facili-jna Rua 7 de Setembro, (Inclusive domingo até ás JACAREPAGUA - Frequesia
32-3943 ™,ar 44, esquina de Quitan- laSSSSLr^SSLi 6»«f» do bananal, 1 546. Ven-
^£i.í^ 1 | 

I • ¦ „AiCtHtRO -, Vendo salas, aparta.ido sitio, 30 000 m2 - 150 mi-

iPHAC N3' 
na sobrGlola oe A monlcs . teniuntos no Ed. San- Ih8w. Tel. 22-5924.

>>vJM3 ECONÔMICA" — Tel |los Val|lis - Tratar Rua Sen. Dan.jJACAREPAGUÁ — Vdo. ólimo si-
—— ._„__, „„., 

'jlG!' 117, 9r' J'8- Tc'- 32-"306. Ijjo com 16 859 m2 todo plano e

CENTRO 42-5136. (CRECI 903). Dr. Palis,  multas plantações; financiado - 
à^,a7Estud'a-se 50% financiado.

ÍOJÀno Míler - Vendo'4, uma CINELANDIA 
- Vendo a. «Ia Ver na 

%r. 
do Ca™,,m 483 lnfo aes le|efone 27-6608 ou

Sobreloia -'vazia e 3 com contrato por ter-E" da Rua das Marreca:, 40. _ çom 5r. Cndlnho. Tel. 52 19".,, gran,a _ Ponh, LongJ,
OODreiO|a - 

m.n>r, v.. .. Rua CaBllsí Jl!Eus.|Chavcs e tratar com D. Ohnta,lrLÍ_9:i?J?-: '2 820.

Granja Shançjri-Iá —
Três Rios - 350 000 m2 — 3 ca-
sds de colonos, 2 residências, luz
e telefona Llght, galinheiro tèc-
nicamente construídos, apicultura,
departamento maquinaria suinu-
cultura, pecuária leiteira, gado
Jersey puro, cercas eletrificadas,

Escritórios
Procura-se para comprar ou

alugar, área cerca 1000 m2t
Centro, Candelária ou proximi-
dades. Telefonar 52-6771.

Nova Iguaçu
LOJA COM GRANDI

DEPÓSITO

Passa-se uma, de ferragem,
com ou sem o estoque. Tratar
com Sr. Juraci s Rua Otávio
Tarquino, 238 loja 20.

IMÓVEIS
ACEITAMOS P/VENDA:

Edifício alugado
Edifício om incorporas»
Vilat rosídanciaii
Caia ou apartamento
Loia cu galpía
Sala p/ escritório
Terreno urbano

OFERECEMOS:

Tranqüilidade ne vende
Bom ficharia de comprador
Corretor» otptcíalixadoi
Notificajêtt aot inquilinos
Assistência jurídica o legal
Exame de documentação
Dttm. dt inicriçio
Averb. no Rei, G. Imóveis

SECIL-SOC.ENG. COM. IND. LTDA.
Rua Teófilo Otôni, 81, 20.* andar

Tsls. 23-5000 e 230175 - Sr. BARRETO - CRECI 3fT

Ver no local na semana Santa,
tratando pelo tel. 46-9347 - Rio.
VENDE-SE em São Lourenço uma
casa com 2 quartos (armárioi em-
butidos), sala, copa, cozinha, área
nos fundos e varanda na frente.
Terreno com 9x25, ótima locall*
zação. Tratar pelo tel. 34-5728
cu em São Lourenço com o Sr.
Mário Vaz. Tel. 211.

minar. Vo
D a r a ' 22. para vc-

Av Itar 49-1996
Toüos cs diar. Tra* sala 703

CENTRO
Vende-se uma
pronta entrega, à
Rio Branco, 133.
Silva (Creci 742) -
13 de Maio, 23, 10.° an-^^f^Xl 

""~3^^.^cT.úP-

dar. Tel 42-8177. |£5JA£ v.H&fS.m Wi3s|çP«r
7^- m2, enlreçja imediata

Rua da Alfândega, 274

despólpádeira, pomares.,. Vende-se VENDE-SE I terreno em Sepetibã,
medindo 10x28, cem água enca-
nada na porta e luz. Tratar com
Pedro, a parlir de segunda-feira
em diante, pi tel. 28-8440, p'f.

pretas. Sacio s. iuros, como olu- Assembléia, 92,' a sala 2 001, cj
João ?ue' JE-91"3!0, banh., vazia. NCr$ 15 000. En-

A„ 
'IOJA 

- Palsã-se vazia.' Pon'toj'r«da 50íi e saldo em 24 meses,
MV- contrai cm Realengo. Ver c tratar: l»»»'", P»«- Jratar na IGAB -

Av. Santa Cruz, 236. Rua Teofilo Otoni. .72. - Tel

SÍTIOS E CHÁCARAS c| casasIV£NDO - Uma chácara, km. 41, ^
etc. em Campo Grande, GB - 

Risgo Pau|0. | 230 m2, c
Vende-se de 2 0C0m2, a 200 000ir2 uma Ms,( bastante frutas. Ape
procurem M. Soares, a Rua Cel.íp0r 35 m;| novos, incluindo as
Agostinho, 32-A, l.o andar, saia, de5pC3,,s, Tratar: Rua Buenos Ai-
203 - C. Grande. CRECI 831.1 re=, 104, s! 67 - Tel. 52-9914,
Tel. CETEL 94-1604, discar 06. Ijas 8 às 11 horas, dias úteis -

CENTRO - Praça Maui - Ven-
de-:8 loja em 1.° pavimento,
ecm área total de 300 m2. En- LOJA
traga imediata. Financia-se em 3 r\c bamcim ' '•("''
anis. Tratar cem C.l.C. - Cu.'DE BONFIM, pTOXIlTlO ao|~
d

Passa-se na Av. Rio Bran-
„, , . ^^.,,>^co n. 108, sl. 1206. Tratar com'
RUA CONDE,Dr. Ernani Filho. Tel. 42-1115 X

Acoitam-oe ofertas.
i ft i a j y * t rt r- . (CENTRO — Compro hiu(jv< >. n:=-io Carmo, 17 - 2.» andar. Tols. |.5rg0 cja 2a.-Feira. Loia tragem mínima de 80 m2. Tratar
1-5677 o -1-1146. ',U 

on ^,0 ^^ ;;,„, ÀJ<' ° Sr. João Luís - Tel. 32-4141.
-¦.-¦a.j; rr- , ,  Cie yU ni4 COm T3U de --..-.„- ., rLSlACIO - Vendo loia c ter- j CENTRO - Vonde-se grupo de
rano nos fundos e| tctal de 770 00 45 ITl2 e SUOSOIO de 1 30jduas salas grandes do frente, cj
mts. Tratar cl Sr. Heicio pl tel.' n C_t.„~, :„„,J:,», banheiro exclusivo. Junto da Av.
42-33:9. m-4- entrega imediata, \«\a Branco, dando frente pl esta

SITIO - Jacarepaguá - Vende-se! Pcdro_cu Orilandio.
- Escritório com deco-!21 P00. m5' Plano- ci!a residen'

Tratar|ra5^0' nr condicionado o lelefo casa de OUTROS ESTADOSciai, 2 quarlos e paia
empregado, 1 quarto e sa!a, ásunl
encanada, asfalto. Pagamento fa-!FAZENDA - Vende-se com 330

üitado. Vcr na Estrada dcs Ban- alq. distante 160 km de Brasília,
deirantes, 28 831 Tratar na

,. ,, — Trnv. Dr. Araúio, 115 —
Compro grupo c[ ™-)chrh,. Tel. 34.8792.

Sr.

EDIFÍCIO CENTRAI
[a na 2a. sobreioja,
com as armações,
nliD"ro privativo. Pri
40 OCO 000. Inf. 52-9767.

com instalações, vitrines,!*1^6^^^ da silva ~ CBECI 228Vondo

.'cFcne7'!"'^ telefone, etc. Inf.: NA-|cOMPRA-5E - Andar.no Centro
Crí'....|TAN BERMAN

.„,. Vn— Setembro, 66, 3.°, telsJ- 31-0807  
LOJA c sobreioja, cEOm. „„,._.. „ ,,., ¦ESCRITÓPIO - Av. Presidente: VENDO - Sitio bem equipado,!
.'-.-lo-f ni R,.,-i Gon. Ça!dwn!l,,>J/-0 I I í e Oí-íiü 1 — 

Vargas, 542. Passa-se contrato con- pomar, arado, trator, grande cria
Preço 40 COO 

££££{ junto duas salas e uma de espe-jçíio de porcos importados, 3 cn

n -7 -J- n; escritório, c! cúrca de 200 m2.
X- I ae| Alcides G. da Silva - CRECI 228

SITIO em Santa Cruz — Vendo
com 194 600 m2 a 350 cruzeiros
o m2, junto ao Km 51 da Av, Bra-
til — Próximo ao novo conjunto
do IPEG - Tel.: 27-8588.

toda cercada, com 160 cabeças
de gado ou 200, de cria e rc
cria, 10 animais de serviço, por-
cos, em caminhão Chevrolet 61
praticamente novo. Lavoura de
arroz, feijão, milho e cana, 2
casas curral, pode-se criar inver-
nada mil cabeças. Vendo por
Motivo de saúde, aceito ap, pe-
queno como parte de pagamen-
to e um carro. Preço de rara
ocasião pela urgência. 65 milhões

VENDO URGENTE - Casa Sepeti-
ba — Prata Da. Luíza — Em alve>
naría, altos e baixos, cf 5 qts.,

sls., 2 banhs., janelas c| grades,
varanda em todo redor da casa,
,ardim de inverno todo envidra-
çado, churrasqueira, garagem p[

carros, várias árvores frutíferas,
vista cies lumb rante, terreno cj
aprox. 1 800 m2, mais uma po>
quena casa pl colono, cj quarto,
sala e banheiro, independente.
Rua Particular, etc. Preço à vista
20 000 000 ou a prazo 22 000 000
— Tratar o' Sr. Mauro, diariamen-
te pelos tels.: 25-4252, 30-6136
ou 30-8803 ¦— Aceito permuta ou
troca.

Oficina
mecânica
SERRALHERIA

Vendo urgente, toda equipa-
da, faço contrato novo. Vendo
também máquinas e íerramen-
tas avulsas. Ver Rua Sacadura
Cabral n. 267, da» 8,30 às
12 horas.

Madureira
LOJAS PRONTAS - NÃO PAGUE

LUVAS — Compre com grande facilidade
de pagamento. Ver hoje mesmo à Estrada
do Portela, 278. A partir de NCr$ ,
16.500,00. Tratar na IMOBILIÁRIA ITA-
CAL LTDA. à Av. Almte. Barroso, 6, 1 ó.°
- grupos 1.603/8. Tels.: 42-9788 -

42-9796. CRECI 478. (P

Farmácia
(tipo drogaria)
Vende-se, no Centro, ótimo

ponto, loja e sobrado, grande
freguesia, ótimo estoque, ho-
rário comercial, livre e desem-
baraçada bom mesmo até para
quem não tenha prática do ra
mo. Detalhes Sr. Isaac. — Tcl.
43-5060.

Prédio Bangu
Vendo com 2 apa., 1 ga-

ragem, ótima construção. Rua
Oliveira Ribeiro, 192, esquina
de Abaeté. Ver e tratar no
local.

Sala no Centro
Vendo sala com saleta de espera, ba-

nheiro, ar condicionado, telefone, toda ata-
petada e com divisões, òtimamente deco-
rada.

Preço de ocasião.

Tratar pelo fone: 31-2182 -31-2185
- Sr. ARNALDO.

pagamento
ACACIO.

Tel. 48-3125. -.

56-0449.
1B7-A,; l.a lr.ca-.5o,
c £0% de sinal e o rastante cm V">L'V" "'  'tu, "banheiro 

privativo, vendendo-j sas, 2 aps. etc.
24 meses cem juros Tab. Fr!ce.;LOJA — Passa-so cnm contrato, se instalações luxuosas, constandoj
Tel. ÍÍÓ-7J03. Chaves cem o por-: ótlmn ponto.comercial, armarinho.{de escrivaninhas modernas, má-j£STADO DO RIOí6'ro- Rua Sco Cristóvão, Bll.  quinas, geladeira, telefene e vá-
LOJA -CENTRO - Vendo rícèm- LOJA - S. Francisco Xavier, 378, ''»• ««tg» 

Tmó.veisi,Pn°7n,Cr$ iicnn:lruicla c|\4,50 x 50 m. Premir,,,, tin m0 . in m? „, „,t,,„l, 110 000 000. Trat;r 43-0707 - Sr.

SITIO - Area de 25 ou 50 mil
m2 sem benfeitorias, olima to-
pografla, agua e energia elétrica

Campo Grande. - Facilito rCTi_T.,rToVo"Vr~6pViõ~pelo tcl."27-4735 -_Sr. Monteiro._
FA7-ENDÂ - EM MATO GROSSO,
320 MIL - 3 264 alo. Paul., jun-
Io E*tr. Ferro cercada, casa boa.
Tr.-.tõr tc!. 2301 - C. Grande
(MT'.

Vendo recem- LOJA - S. Francisco Xavier, 378,!ln .„„ „„„ . . ,„„,„,
x 20 m. Preto com 320 rr.2 e 50 m2 na subsolo:!'0000000- Tra,'r 43-°707

70 milhões, c: 50% financiado. R. dcs Araujos, 95, com 45 m2 e!_ _—_\
S,i!r»-,i 60 dias. Vcr R; Rlachue- 30 in2. Tel. 3S-4726 í EDIFÍCIO AVENIDA CENTRAL -
fc, 271. Tratar SÉRGIO CASTRO Ti^TÃ'"TuTírTi ri ~ Av. Rio Branco, 156, escritório,
- R. Assembléia, 40, 12.0 andar. LUJA MbltK — PaSSO passo sala cl ar refrig., moder-
31-0698 e 31-3629. CRECI 22. rontratr, r' lolofnno oc nímenle instal.-.da c| 3 telefones,
EÃSSÃTE contrato de lol. e 50. 

C " ^ ° : le'e^0ne' ef * mesas, máquina, poltronas, so-
brado no centro da cidade naWUlna, CO.T1 20 ITI de «»• •&.£•»• C'JX "

Rui Marechal Floriano. Informa-Urpntp Vi=r Pna D\^ Ha ¦ ¦ i o53; tei. 36-3580. trente- ver Kua Uias aajESCR|TÓR|os _ CENTR0transpassa.se" boa tafa""^ Cruz, 148-B — Tratar
bSJ"&s?n£Ít,5!,cn„"iroí iC0,n,r",° pelo telefone 43-3968nr o mes. 'iratar 

polo telefone - r
26-7668 - Sr. Carlos. !OU 23-2837. (B , i i -
v^düf^ r.„,„i»"j .-.- v onie-sa a, sa a, banheiroVwiNUc-ut o CCw-:to de uma la, lumintioi 1/ l-_ i-i- *l f
j; im uma
di Cidade,

Vendemos excelentes
unidades compostas de

FAZENDOLA — 18 alqueires, novo
pasios dividido* cerca nova, to
dei com água, mata, chácara fru>
tas européias, açude, esfábulo, ca-
sa modesta, clima 1 200 mts., a
um km. da Cidade de Liberdade,
Sul Minas, R. F. F. Rodovia na
porta, via Barra Mansa. Vende-se
ou troca-se por ap. ou loia, Pre-
ço 17 milhões - Tel- 48-1728,

VENDO — Brasília — vazio, com
telefone, ap. 2 quartos, sala gran.
de, demais dependências. Super-
Quadra 108, Bloco 10 - 7.° an-
dar. 16 milhões d* entrada, o
resto em 30 anos. Tel. 36-6616.

Galpão com
telefone

Próximo ao Cais do Porto.
700 rr>2 coberto, mais área de
estacionameno. Ver Rua Bon-
fim, 314. S. Cristóvão. Tra-
tar Dr. Lobianco. — Telefone:
28-8353.

A\'BB indUStnal Cascadura - Vendo em f.
ie conclusão c] 2 pavimentos.
local ólimo. Ve; diariamente.
Rua Itamarati, 322 • traiar

ii. • com Paulo pelo telefone Ce-
GB, composta de dois terrenos planos, vi-|tei. 94-0993, de seg., sábado.
zinhos entre si; um com área de 3.300 m2

VENDE-SE propriedade industrial, si-
tuada em rua calçada, em Cavalcante

ARARAS - Petrópolis - Sitio
; 15 000m2, casa 2 q., s., coz..

banh., luz c água casa caseiro
Junfo ao asfalto — Todo plan-

tado vendo. Tratar das 9 àsll,30
Tel. 32-3435 e das 13 às 16hs.

45-2211.
CHÁCARA —-Vendo na Rio—Pe- cA7rwn'A v^ruX* -> mAlhnri « „«« /
trópoll, (Saracuruna). Pequena, e|jSo 

PKn^to d^ Goiás' eSm W e OUtrO COm 3.800m2, êste COm área CO-
1400-.m2.Meil acesso_pcr trem,L|queire,. a T50 km. de Brasília,, . , ,. ccc 0 . , . i i . „,i » .
carro e ônibus. Tratar Dr. Gaspar.LM soo cobeçJS moderna resi-jberta de I .555m2, inClUindO dOIS galpOeS,i eis. 30-8503 e 30-9561. .dência, com tcdo conforto, luz .,A| , nr.c .. , . 

°i 
,L,.,

GOSTA DE PESCARIA? Vondo à;forca. Ioda cercada, várias enver-l reSIClehCia de 12,0\r\Z, eSCritOriO, laDOTa
beira do Rio Surut, casa de mui-[nadas, pastes colonião

Prédio industrial
Vende-se em Nova Iguaçu e

100 m da Rodov. Pres. Dutra.
Prédio em concreto eom pé di-
reito de 6 m, casa de força com
120 KVA, escritórios refrigera-
dos, telefone, garagem, casa
separada do prédio principal
com 3 quartos, água própria,
área aproximada de construção
de 1 200 m2 em terreno de
1 800 m2. Tratar pelo telefone I
£2-0087, horário comercial.

Residência
luxo

Salas vazias
(Esplanada)

E o contrato de umr, lo- ÍSÀDÜRÉIRA.- Vendem-selofa e
no Cent apartamento Tratar no !ccü çom privativo. Tcdas de fren-,-

te, com somente 6 grir

be'ra do Rio Suruí, casa de mui.ínDdas, postos coloniao, jaraguã ej /  .~,U, ,rtín«l ! Vende-se conjunto de 3 la-
to bom gosto, mobiliada, barco meloso. 3 minas de maganês.Tra-|toriO, tanque SUSDenSO para COmDUSTIVel, .,,.?,,, , VT „.:„„!„„
r meter Johnson luz elétrica e ter T.D.9, c-m lànvna, p:de-:e, . , _ ,' ,' . , ililE< llallr banneiro privativo,.... j...,,.. ... ,ur. ¦Içriar.mals 

de 4 mil câbüjat, Jòdo1 Dalança para 15 tOn., Calçamento a parale- com dois aparelhos de ar cc-n-52-6403.
FRIBURGO Vende-se

ro, c
mobiliada,

i leníürada, cadajffo
itio, cin- |.B".R.A., tjado bom, tou

carneiros

sól.io, para depó- ,' proori>:ár;a, Rus Padre W.an
sito. Tratar tel. 42-93:3 - Sr. 

'„ 
„ o ,22, sobrado. ,c' 

s-ul" ayiiiciiic u y "":„ minui0s do centro, com 12 COO rot,
.'^"r- -ÍOLARIA - Venda 2 loia: alugo- POS por andar, servidos m2, ótima casa mobiliado, 4 curr;;, e nluila!
VENDE-SE — Loia pela melhor ^c « 1 f--vi ri 7 nt« t\ '¦ ± 'quartos, 2 salas, pemar, horta, CD He ooríeira fechada: juu mi-; -* .ti t * i-
oferta. Ver n,_p}aÇ.%. Repub"-!^,,! ètc/togo^azla" Ver ü. P°f treS elevadores -galinheiro.. T.I..'gW5.- ,\L£ !?.udo parte eni imóvel,L. Cartas para 3 portaria deste Jomal, Sobi"amcmo do ^á'0' pron,° en"

¦- í~'1 "' .__]..._ „,..„.,». ..- ~.~ r. -,.. _....^ _. m. t,-..,. *~... _ ^r> Hermes! . jtrena,13
••2-2',9r

ZONA SUL

L-23, com vi3'i. Tel.jjog0 Rogo,
Absalão —

Lir. 301 -
11035.

149. Detalhe

, %£#lépípedos, subestação nova^com capacida- ^^^^^t
benfeitorias. Pra-ifJe Dará 225 KVA liqada à rede e telefone, ga para automóvel no estácio-1
rechad^: 300 ml- ,. , _. jA _.*.i-. ^„». .„ '

,i i- - •• „, , a i,- iCom NCri 2 000,00 de entrada elpelo tel. 27^735.
CREC|idlSSimO, ja na 6. la|e,|60 prestações mensais de NCrS, 

ZONA RURAL
AVENIDA COPACABANA - loiaiPASSA-SE uma lo|a «-.Irati

Vendo NCrS 180000,00 irea ?"fs-,RVS.,lv' 
Pm,° n'° ,jAA

70-n2 « subsolo 75ir,2 no Posto t!7'"1 hàbc
e outra loja com 80m2 no Posto
5, per NCrS 200 000,00, facilito
pagamento, entreqo vazias. Theo-¦íilo da Silva Graça — Creci 101

Av. Copacabana, 1 035 sala
301 - Tel, 27-3443.

Av. Nova York, 71,
Tcl. 30-5724 - CRECI

'com a garantia da SO- 1°<W°- }'• s-° 5°^ sfr c.on'!
-—í!_,__ .? . . domino dc uma de 200 alqueires

'CICO. 
Sinal, a partir de geométricos, situada iunto as-

'Agulhas Negras, entre Penedo e f» ftDAKinP — ^ANTA
Mauá, próxima da Rod. Pres.l'- «««WWC 3«r»l«|NCr$ 1 000,00. Infor-

TIJUCA - Vende-se loji cn mo-|rn,r=pç nr- lnra| AV
vimentodo ponto comerciai ns Ruai"13?065 n° l0Cal' MV-
Conde dc Bonfim, iunto do lor-!PASSOS, 122, esquina
go da Seg. Feira, lado da sem- , ... ,,,nrruAl ct r>
bra. Alcides G. da Silva - CRE-!de AV. MARECHAL FLO-
Cl 228 31-0807. 'RIANO, até as 20 hs.

Dutra,' Est. do Rio, onde poderá;CRUZ — SEPETIBÃ
construir sua casa de campo, go-|
zar de ótimo clima e de deslum-iç^pQ GRANDE

n.9 205 683.
livre e desembaraçado

em local privilegiado. Ver Av."
Graça Aranha, 145, grupo 603,

com o Sr. Cruz, porteiro. (P

Vende-se ca-
copa

jo em
-»°-,«u,;n»dn""h»nf>;taiá'r'°Mc'"A! cores, no mesmo terreno, uma oe-
f„í'nd? t',i sede d 

'reEníSef i«!««"" mercearia, funcionando. Ent.
fazenda terá sede de reumoe.,, kV_, (J . cruie roí

brante vista, usufruir de toda d , , , cc2
fazenda e participar do lucro que! banheir0 ,5da de azu|ej0
ela der. Possui 2 rios, matas, var- • "n-"e'r!*„ 

„ 
' 
.-,„„„. 

'

1'NCrS
BOTaFCGO - Aluoa-te box« 3,í TUUCA - Vcnde-sc loja cj resi..., ,.-.. lr. D/-»~oiniRui da Passfqe-n. 146C. Ver 1,-cl.dência à Rua Araúio Lima, 191 iVenCiaS: JULIU DUvjUKI . .

DONCAar|MOVEllIR° A°E r^X 
"C,rotal CIN - CRECI 95 - AV. SoMno0-.ouPcreairas d." iSSü 

"emlnovos) 
e um Volks de praça co

fftttSfll"A«?ÍVIC?"í 
DE CARVAIHO, 995 -!p|n 

RPAWrn T?A íl «~s P«» cs condôminos. Tratar mo-parte do restante Rua Alvora
c^tna, oíl^s/ 501. Tel. 57-2853. Vyido ótima leia vazia, de fren- íüO BRANCO, IDO, S,!,e'e'one 37-4605 |da. Quadra 2, lote 39, Porque S.
BOTAFOGO -Vendo á lo|a l'L«;>65im?I f. 

BaSco do Brí5il 
,c 801 - TELS.: 52-8774 e ITATIAIA - Colônia Finlandesa M» (Ç«.™Po Grande --GB). Tra-

da Rui General Polidoro n.o ío. Standard Elaine. Preço e cond,- :_ Pr6xImo , Mauá e Pcnedo. C|i^_r_diarianiente_com_J^deçlr.
cl.h 30 m2 e sanitirlo. Vcr <<l- 5o" » l?n}2,nfr- Ver n? lo,ral !Í; -í^-^/Vo. pequena entrada e prest. mentais;CAMPO GRANDE - Vil-, Mar -
rante o dia. Tel. 42-1/96 - CRE- «J» fl"-' 

tfXíl" 
' dln,lni° è 

LÃRGCTSAO FRANCISCO, 26 - de NCrS 100,00, sj iuros, vende-se Vdo. terr. 10 x 30. Base tote
,cl ¦>--'¦ tarde. ¦- 22-2/87. Conjunto 

1110 Vende-sé c' 2 quotas partes do fazenda com 200 600 mil - R. 97, Q. 274, lole 38
BARRA DA TIJUCA - loias - VENDEMOS — TiiuCa- «•'»» "• banheiro, luxo, csmercial- alqueires mineiros, dividida^ emi- Trat._43-8100.
Entrega em 6 meses - Preco , residencial. Tiatar com Sr. M.iuri- 4C0 qu.it,is. A fezenda possui ncs,CAMp0 grande - GB, vende
fixo. Av. oienário Maciel, 348 ofiens rena — loja —

Av. Sernambetiba, 197ó
d<i3 14 ãs 16ii.

TmÔwiiarÍXnovaVrÍc5 sa" Prédio novo- 25 milhões ™*, SJgcoHM inhaúma 50, ^. ri!ri" nu:r tukk. _./\. .-,p# i 208, vazto, para eacrltorlo* I *,-
fivx«?i? &"'2í°s.Pl- u°- Tel-: em 2 anos. Construtora bsse 12 milhões, inf. 42-6384 e|í-a.n,

Marabá S.A.
A'
31-0060 - CRECI 3'.
BOTAFOGO"- loia ,c| 3x9 m. R..
Real Grandeza, 74. Ocasião -1132

£1.^-6750 
e 42-0425 _ CRE-j,^^

; cncichceiradcs, mate apropriada à
caça, gado, sede de reuniões, pra-

de espertes c| piscina, etc, es
ido em Dleno funciona mento.

^nr^.|t4•¦----,¦ C',dn 5onííòmin0' 
independente-1,fEfEV 94-1604 - Discar 06.

CRECI' -- --—- .mente da area comum, disporá de! --- ,-_ _-.-^
t i --.n An-,r> 

' SALAS - Vende-se n-i Rua Acro,.área exclusiva pnra const. de Sj StPcMBA
lei. 22-4278 , — 177, ci 52 m2, e banh. Ver noicasade campo. Talar R. Assem-

local. Chaves com o Dorleiro - bléia,- 56, 12°, sala 1204 - Tel.
Tel. 46-7103. 132-4687.

mos casas nora diversos preços,
procurem M. Soares. Rua Cel.
Aacstinho, 32-A — 1.° andar, sa-
la 203 - CRECI 831 - Telefone

94-160.
_..._. Casa grande próx
rna da praia, vendo cu troco por
carro ou ap. Grande terreno to-
do plantado. 42-2598 - 48-7621.

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.

Todos os Santos
terreno

Vende-se srande área com
entrada para duas ruas, a 10
minutos do Méier. — Tel.:
33-0651.-

Vende-se
Apartamento 703, Rua Eva-

ritto da Veiga, 35. Sala e quar-
to conjugados, Kitchnet e ba-
nheiro. Preço NCr$ 16 000,00,
à vista.

SEU
APARTAMENTO

ESTÁ QUASE
PRONTO EM
LARANJEIRAS

À Rua Pinheiro Machado
/(_ ( próximo ae \
Q^ ' 

Fluminense '

2 apartamentos por andar e de fren-
te com 199 e 231 m2

2 salas, 3 e 4 quartos com ar-
mários embutidos, 2 banheiros em
côr, cozinha, dependência emprega-
da, garagem privativa.

Preço a partir de

NCr$ 60.768,70

INCORPORAÇÕES

CIVIA-
Travessa Ouvidor, 17

(Div. Vendas 2.° andar) 52-8166
CRECI 131

Informações no local
das 9 às 13 e 14 às 18

Estacionamento na Rua Moura Brasil
muito próximo ao Edifício



'•' 
IMÓVEIS - ALUGUEL .* Cí.*!., CIA55IFICAOOÍ, Jornal do Er5.il, dc ' T.°-frira, 2G-3-67

EIS - ALUGUEL
ZONA CENTRO

CENTRO
ALUGAM-SE vagas e quartos cm
ambiente de respeito -- para
moças que trabalhem fora

CENTRO KAIC aluga na Rua
tio Riachuelo n. 217, o op. 907
coni il.-qto, sep., co;., bnnh.
área c] ianque. Chaves c| por-
teiro — Tratar nn Rua do' Car-
iro n. 27-A - Tel. 32-1774 -
CRECI 283.  
CENTRO — Aluga-se saln t quan

.,.,,, .. to conjugado, banheiro * kitch.
ALUGA-SE ótima «sla dente, ca- _ 30 

>m7 
NCr$ ]6000 de alu.

ai s/ fiho. mojas ou rapaz dis- 
g(,t)_3_mta0s .tm depósito, -Ver

Hn,5' Çríi?'1" 
C/ na Av. Gomes Freire n. 315 -

sende 21-406. api | 102 - Chaves na porta-
ALUGAM-SE apartamentos à Rua|ria - Tel. 42-7979, Sr. MOISÉS

partir de 45000. Ruo Senador!André Cavalcanti, 25. Chaves c/ KTÁCIO — Ali
Onntos, 45 ap. 902. ...,.,,
ALUGA-SE uni bom quarto para
casal cu senhoras ou moça;, ou
costureiras, Ru? André Cfivalcan-
to, 148, ap. 202.'— Centro.
ALUGA-SE ap. 3 quartes, 2 salas,
tem tjás da rua. Aluçjuel 2C0 mil,

uga-se cjjn de vi
porteiro. Tratar trav. Ouvidor n. |, ill!n, quarto," cozinha, 150

38,* t/602. Rua Joaquim Palhares, 222.
ALUGA-SE uma casa grande para ESTACIO"— Alugo alto

HOTEL NOVO RIO — Reeém-lCATETE
aberta, aluga apartamento e quar- do

Alugo quarto mobília- MUDANÇA? GATO PRÊ-|£lUG.° '
- inquilino. Rua \ Grande?*,

a. 201 da Rua Real BOTAFOGO
118, cflsd ó, com tri-s 503 e 507 -

Alugnm-se aps, i
Rua Serafim Valan*

DOIS IRMÃOS c! ap. mob. açoitai ALUGA-SE temporada mobiliário
tos, precosmódicci. Av. Mem delPodro Américo 6-1, _a'p. íÕL _ TO armazena, IranspOT-l quartos etc. Ver no íócnl t tra* drõ nAl'. Sals"7 n^nMo^confuga-'adiant. Rua Senad? Veraíciro, 2I0| vln«°"saír cwfnA^dèvlZUj-l'i|- »2.  CAfETE - Senhora acVila mòSak, e emba|a desde 1940 l"!-J-el«™e J*^"».' |d«; !»nh. e kitch Chaves na i - ij07 - Botafogo, de empregada 36.2290
ITAPIRU - Aluga-se apartamen-de família para morar ern seu!1" 

e emuciia uesue ' ''^v-,tALUGO 
ap., salão, 3 qts., NCrS Pf"'"10- '"'•'"'" "" EMIL* - A* !

to 2 quarios, sala. quario emp.!op. Tratar à noite. Rua Sto. Ama-— Te!. 45-8123. 165,000. Rua São Clemente, 153 í"? Branco n. 156, yr. 1231. -ibí|
e demais dependências. Ver na ro, 29.'604. ...«.unn rn Ãi r.-.-1 op. 801 Tratar CIVIA - Traves.;7"*'1- 52-9059. r»ncia"s
Rua Itaplru, 881, ap.-301. Tratar; Át rTC 

" ~7Í ün PAISSANDU, 59 - Aluga-ie oti-* £ d 0*,j ,-, BOTAFOGO"- Vol 
",;, 

Pitri." 
"„ 

I f
pelo tel 28-9412, icliun'lo-f»ir?iCATETE 

-Aluno-,, o ap. 202*mo aparlamento 209, serve para Ar""~-~ -'¦-_¦!—-.¦ :,», .,.. , ai, '• 2- •™ - * -- ¦ ' !l '-"'-j. o,., o.j.. A„.i.*..„ uo l . , ... lALUGA-SE ótimo ap. frente com !34'. .'" 2- Aluga-se em casa de
íii. 3 <i'.ii»rt.-»' l'5tT1|l'a' t.rjiufo> niçbHíjidaa * »r>ô-ldas 8 II hs.

-Tfftfatttfm—forgTfMOÇA-de -familiq. nn» r, tw,a/|vot
com rcfçrcncíns Idôneas. Procura Un Tum quarto mesmo pequeno, per- jCAT ETt —

to do Centro. Ttl. 22-5231

Ha Riij P"(!io Américo, 3-1B cum
la, t|t. e dep. completa*, Cits*

:07_- Boto
í FAMÍLIA - Alusa-se quarto mcT.| ÃLÜGÕ-!Bplo. 1106 na Av. Co.

rapai de irato. com refe- pacabana. 793 com saleta, cala»
Jornalista Orlan- quarto separado, banheiro» cozi-

portturo. Tel.: 47*3373.

cia, ap. grancla '.lt* apenas 1 pes-!
como esiivcf.se da Pátria, 2Í4,

Aluga-se na Rua Ben-
to Lisboa 97, o ap. 201, frent?,
cem ampla sala e quar ln conju-

PRAÇA DA HARMONIA - Alu-|gado, banh. e COIlnha. NCrS ..,„..
gam-se excelentes qunrtos para 250,00 e encargos. Chaves no Io- flp. conforto, higiene, silêncio — quartos, i3Ía e depende
casai' na Rua do Propósito n. 59.cal. Iratar na Rua Buenos Aires, Rua 2 da Dezembro, 26, ap. 702. empregada. -

, ., * - - Ver no local - Tratar telc-r90, ssla 707. Tel.: 52-7344. IHÍTToTã TZ^j TT-~ -¦'"'
duas famílias ou para oulro ne- L b ,x n3 Ru Maia LaMrda „ 27-2446. \c_T.è~. 

~Ah.,,.,no-\r 
oor.!*," í *i . -

oócio na Rua Renos Barros, -161343 - Tel 48-2C4'; ii*: _ Alugamos ap. VUI da Aluga-se a 2 moça*
- Santo Cristo - Telefone :*.„;„„ ---„,* "' ~„ * * 

r~ RRACA MAUA" 
"- 

Aluga-se nalR'"'' Jo C*}"1»: ó6, cl s*,|a e l"3'' ra, Senador Vergueiro, lló

residência
_Ja_

ccmerciiil, pintu-j''
jmate Dif,'"- na inrande varanda

portaria. Tratar Av. Prós. Vôrga',,
542, s/ 404.

iços conbãnhT, cài. e banh, de emprega*
da. Rua das Palmeiras. 93 ep. BOTAFOGO - Aluga-se o ap. 2

=SUTõt_ «r j;, *703. Ini. 22-97)1 ou 36-6182. d* R- Vitorio da Cosia n. 12, dc-
QUARTO— Absoluta lndependen.-.-—,-.--—- „ ¦ -,.- ,-.— .-1, tin\* ___ri_,* rn-,i__i »-.

,. ALUGA-SE, na Rua Voluntários:5.-., oois, quarios. cozinha, ba-

Dantas n. 21
PA5SO ap. mobiliad'¦ví •¦ii^., i -TfltT-.bsnh.,
Aluguel Cri 120 — Ct. p| porta

401. 2 nheiro e dependências de empre-lUt, C 1\ Si • 
— 

,
èni-lat 4«llJ3;la <f sues, dc lerviç* Chi

37-9277 oul^yV '' T"to "E Rus Mé!<ico.

23*3927

ala S06

, . emfo"|AlUGA-SE »n «uarto mobiliSSÍ^SFÕGÕ•- Alug.v.e 6llmo"«p;
- senhor cie respeito, que 

^^"^S. IS, c™..',. 
"uajQUARro 

bem 
"mobillaçio 

Al duãi I ÃTÜG^SE op.^ mob; cSulSs-

BolafoLio
Zcna Sul:

o:., dif.. —

ria deste Jornel, *cb o numera
202.413.

nha, chnves na portaria, Telefo
no 36*2842. 
"ATUÕO 

quarto para c.lM qu*:
trabalha fora. Rua Belfort Roxo»
29Ó-103 — Copacfibana.
ALUGA.SE apartamento

PENSIONATO - Apartamentos «202 da Sua Barata Ribeiro 62,
quartos, com ou sen-, refeições, fundos, de quartc, sela separe-
pr.ra moças e senhora* de finojdos, mobiliado com dependências
Trato, Prai.; de BoUv/ogo, 52*1 aojde empregada, pnra temporada,
lado dc Teairo Jovem), no parte Chaves com porteirc. Tratar tel-
da tarde. 46-8729.

'lhe íora. Cri Su 000
56, ap. moças casa pequena familia com i * utensílios, 3 qti., 2 salas,

...|todo conforto ern Botafogo, po-l panheiros,__ cop., coí. Ver Rur.i , ;. ,..-] , ," . , \ . '¦¦'"" '¦ ¦¦ • •'¦'¦ .'¦¦-¦••...¦' .a MniirT* ^'iy i Voluntários da Pátria n, 1
ap. quarto, sala, 70 mil. Ladeira'ÃLUGA-SE um ap. de frente pa- S""' 

"»¦ '"om'"ls' V" no 
Orande prédio 2 pavimentos ?1„ ^hav.; ^ ^, 

po,.«™. „a a, ;GljAi:1*0 
"mob. 

Senhora ou moia*^ 106 S S -loS.' 
'iJi-Çhjv.. cl sindico Crf

do.Farla í" ! ra a Rua do Riachuelo com 1 -  - —Concreto armado, com 2 sa'oes '"? ' *"¦.',:,",.'-' >•"-'•• ^- '>••.-* i„-,:;. fora, ap. 2 pessoas, lia:*,-. ,-,*,.--.-; vc— -_¦ -.¦¦-- ----- AM 00U. Tratar na CIPA S.A. -dendo ser com refeições. Tel. "™nga, JJ =P-,íSí — Chaves:c|

Si'irWÍí«---ã •' r quarios, uma aala, cozinha" ba- FÁTIMA - Alugam-se 2 quarios para comércio ou indústria. Ver *"«. 1'='. "-0 "«dar, grupolNCr$ !00 PJdro £„éri ,ió ALUfrA-SE na Rua Conde de Ira- ROl, Míxl» n. 41, ,|loia. - Tel. 46-5194 - Carlos. ,^'S "5'0' Mòm- pr«° NCr>
ALUGUEIS - Arran|»m« «sas.j^J «, «Im» »»«- »»'"^Xs 

\]°d°s dí '-'<n^° tan moca, ca- \.í„ lamente no horário de S Js 1603|6. !»p. SO*. Tol.. '|B' 5'0'-':0' Droc,t,„,0-°, frc".'Ít .° 22-8441 e 22-3,Si. OUÁ«TÒ"~Àír.oa"- a"n,òca 
'cuê'™0- -¦ - 

!fòi,fffi.'J,£,Mor.b".^ 1& ÍL39__ 6,_andar._ lg.2« ;«« 
~ '"'—*« ••' ¦ 

|»Q 
Hc™^ chaves no Adro da 

ÈÃTÉTE—Á1 u"^ .--Jm. 
"^;QUÃRTO 

- AluB£-» 
•ó-.ln.c.-.i^jcit 

X'^^^ ^^'^ BOI APOGO - Aluga-se uma 6r«n-j» risalhí lor/ 
f 

üo ^av^ Vçolj ^UGO 
Scn.na S^a ou 10 me-

Rua d« Rrs-nclo, 39, sala 1103*. ALUGA-SE - Ed. Moraes, ap. 19 rV,,^.- ,7,^~;-.-„-":,,; í™! -A _ - *  __ P»™ m°;3 - l!- Correia Dutra,! pendente, mobiliado, p| mo;a «leiteiro. Tratar na Rua l.o d5 Mar- da silj.=í= írente, para moradia zinnar. Rua da Pjissagem, 146*713. d 
P 

2 slT, varanda
ÃTÜÕÜIi F.A0OR" com é i*n6.!*- RraÇa Cruz Vermelha 9. .alo ^A™$J 

~ 
^ 

-'9- «"»,"¦«IQUARTO - Centro. Aluoo , uma U9, .ap._104. |respaito. Rua Bento iLsboa, 163! U. 6, ...o andar, sr.ljs 9 a II_. » ™J«,o - General Pohdoro, RUA aAMB|NA ,s, flf, 201 tiep-; comD,s'. y 5i_hm
vels - Irrecusável - Forneço -\2 duartos, cozinha, banheiro, ler- —í- —-—^- '¦¦ * F 

, 
-ou duas pessoas decentes, alü. CATETE - Alugo confortável Z2i'  ALUGA-SE ótimo quario mobiliadoj 

'-',,',;;;„ 
., * ,...- 

f^"1'-- «l«- 3 quartos, banh. AIUGA-SE um quarto^VòbíilSS¦>.— -ri—i  - o o ..i. ana raio. Chaves com parte,.-o. lnf.,HAUOK para caias, «partamon. quol 150,00. Av. Henrique Vai,-,.; quario com 1e efone, mobiliado QUARTO orande a pessoa ido- a senhor cu senhora, moca oue BOTAFOGO -Alugo, ap. I 103. coz. dep. emp., área. Cri ! „., ,-,,„.,.*,„,. B„„„ „, „„,,!„.
— Junto ao CluomA 5Ào Jet,
ALUGUEL"" 

"Centro, 
bairro de

Fátima — Alugam-se vagus a ra-

Íjazei 
na Rua Riachuelo 224 so-

irado, 
ÃLUGA-SE uni segundo andar,
serve para pensão. Travessa do
Comércio 27. Loia.

[32-1421 — Sociedade cie Benefi- •<>• • loias. Irrecusáveis, tomo.
cêncta Humboidt. | 'jroprieiÁrio é «omfoti.inío. Solu*

cão rapiriu em 74 horas. Av. 13
d» Maio. 47, sala 1603. Telefo-
ne 42-5957.

Al\JOA-oL apartamento na Ave-
rida N. S. de Fátima, 74, 11,0
*ndar, ap. 203, coni 3 quartos,
rala e dependoncias da emprega-
da. Ver e. tratar no local, com o
p"r:príeíDríc, das 9 òs 12 heras.

ALUGO ao. frenle, sala, 3 qts.,
dep. dc emp. Rur Carmo Ne!o,
232'202. Fiador- idôneo, próximo
S. de Si. _.__._ 
ALUGA-SE vaga ã senhor de res-
peito « referência. Ru* de Santa-
na, 17B, ap, 902,

ALUGA-SE na 
"Av. 

N
Fálima n. 42, ap. 404
quartos, 1
- Chave*.

es. Tel. 27-8672

Aluguol imov.ii, ia.|QUARTO E COZINHA
lojas, proprietário

AtUGA*SE ólimo qt. cf t\., ca-
aa família — Sua Cariei Gemas,
3.11, ap. S-101 •- Santo Cristo.jBarbosa
Traur Icc.l ou lcl. 22*4239. | ALUGA-SE
ALUGA-SE quario a meças tra- banh..

FIADOR
fâs, aps,
eomtrriantô, <r*dencíado por

i banco t contercio, «olucâO' na

5_ d^i',0'a. A". R'0 Branco, 185, sala
-' doiai*?4. Cc|. Marques d» Herval,

saia c dependências. FÁTIMA — Aluga-se
com o porteiro., ;d.< Av. M. Sr.a de

ÁLÜGA-SE um quario índepen-
dento para um ou dr's senhc-|n
ra de . respeito na R.

l. 72 — Saúde. * ™a do Carmo n. 71 - 2.o 6n. IGrtB
dar - saia 201 cj peio telofo- Creci
ne '31-3446 - Falar cam o Sr.

•>"';-.' 
?S; 2^„d. h» nh t 

qUíf"fratar Org. Romano. Pres. Var-
•nh*). to:, sala, varanda, bannhelro, a „., oo,-, , 717 r,,r- , n(«
IC -coiinha e dependência de em- SVl._V__ .'. ~- -^

nflças - 42*a306. neidade. Travessa Carlos iá, 14/ trabalhe fora. Tel. 40*2730. lPra,a d* Botafogo, 434, de sala,
;_,T^Tr .. —' íi-ji _ r>t,i*t. Vi ni^Ã"ce~ 

' ~n í" '.'£ iqudrrc, dep. empregsida, 230 000
QUARTO - Alugam-se 2 vauasCATcTE - 

.W-. , =>"¦ c«'-j- 5iJ_i- L'"e'e' .... ALUGA-SE na Ru» João Mtonso „,.; ' chaves na portaria
p. moça cm aP; D. Fálima -içrande c] saleta, de frente. Edi». RUA BUARQUE DE MACEDO, 64,: 52- »" W>l. ^m ...

Tel.: 32-2197. {cío com. e res,. Rua da Catete, ap. 204. Alugo qt., eox., bai 
'

310 ap. 601. CIirv'3s com portei* ro, <to«id.( niobílÍRdp. SOU _
95,00. re. Tratar tel. 45-2757^ 32-1619 -47.3174 -_CRECI_539. pregada. Tratar no locol. Ch,

Tipo op. no Edificio Coimbra, na CATETE -Aluga-se um 
"quar- RUA "PEDRO 

AMÉRICO, 164, blc- y.Ss _ rL°_°fl-—39J.-.
Rua Gamboa n. 161, 2.° andar, t0 em op. de casal mobiliado co, . -.:;. 116 - Sala e quarto ALUGA-SE um quario a um se-
ap. 26. Tel. 58-3204. |,|e -frente a sonhorita ou senho- conj. banh. kitch. Cri liO 000. nhor 0'J rapar de respeito que
Krr?-,T,-,ÍT_- „,¦*_, "s. rv—ira 'lue trabalhe fora na R. Sil- Chaves c/ porteiro. Administra- trabalhe fora na Rua Voluntários
RIACHUELO - 24 de Meio. Alu-Valra Martins n. 1S0, op. 401 dora Nacional, Av. Pres, Antônio da Pítna n. 1_- ao. 316.

-——== 
?»•" Ajf'• "6ví'n,Ruo R"tllf' 

Ui ...CMpõ r, r Carlos, 615, 2." pav. Telefone ALUGA-SE casa de altos a bãü> ap. 503 35, chave no ap. 30i. FLAMENGO - Aluga-se quarto 40.13A x0. n, o „ .',«!*, Bueno r 25, *
. Fálima n. _......   mobiliado a moc» que trabalhe—--" . \_, S• v . ¦ A,. ? ih 

' c «!'•. *s,te, coilnho 1 dec. em*- Ver no local e tratar RUA 20 DE ABRIL, 28. ap. 305. fora - Pedem-se referencias rr- RUA SENADOR VERGUEIRO, 238, 
~ ™" '3' 

,v'-'.r ™*. das 12 a. I,re„,ds, c! armiries embutidos -
COMPANHIA COMERCIAL E Alugo-se fie., i." loc, quarto,jRUa Marquês d» Abrantes n . apartamento 1209. Chaves no lo- ,'' .0,S!' 

uominS° "•" v •« '4 Aluguel 250000 mais taxas. Cha
Cunha CORRETORA NOVO MUNDO na|Mtch- a banh. cMjoxe. Tratarhio - 506. 

iCEl1 
t;j: 1° « '5 horas. |"°"?_;.,._,_....  . . iye-. n! local. Tratar "ACIR"

BOIAFOC-O - ALgo sp, 40. .
Rua da Pacíagem, 1-16, sala,
quario, dep, empregada, 240 mil
mais taxns. Chaves na portaria.
Traiar Orç;> Romano. Pre». Var-
tias, 290, sala 712._Creci J 006.
BOTAFOGO"-" Aluqa-se - R.
General Polidoro, 1S5 ap. 703

T. Otoni, 71. ¦1915

peq.
inh<

mercii

balhem íora e vaga na Rua Ria-.!rf-ib. — Alugue! NCr$
chuelo n. 325 - ap. 310 -Tal. 32-6S74.
Elevador dos fundos. ALUGAM-SE aps
ALUGA-SE 1 sala cie frente. Av.
Presidente Vargas, 2 730, para
1 cu dois rapazes do comércio,
nu escritório. Ver sábado ou do-
mingo _de__ manhã.
ALUGO 

*ialaí 
a casais, com di-

reito a cozinhar, banh,0, lem
quartos pnra solteiro. R. Costa
Barros, 14. Ent. Ladeira Madre
Deus, Larga Camerino, Tratar tel.
52*6623.

quarto ind.
dist; nio.

PLAMENGO

120,00
tf.

ALUGAM-SE 2 apartamentos, 101
e 102 à Rua da Gamboa 129 -
Vcr no local com o encarregado,
c tralar com o Sr. Silva à Rua
Silva Jardim n.° 3 — Só pe;-
soalmente, preço 120 mll cruzei-
ros e mais os taxas todas.

resid. ou cc-
em ls. locação -- Vor

Av. Henrique Valadares n.
.7 —¦ urex. Lgo. d.i Carioca —

Sr._ Moreira — Até 13 horas,
ÃLUGA-SE um quarto cm casa
de família a 1 ou 2 rapazes no
Rua Sacadura Cabral n. 2ó4 —
sobrado. Cuntro.
ALUGA-SE um quarto mobiiiadc
para moças cu ca*al na Aveni-
da Presidente Vargas n. 2 007 -
ap, 1 301.
ALUG A-SE quarto e vaga para
senhora ou senhor it _ c| "odos

os direitos na Rua do Resende
n. 21 - ap. 310 a partir de
domingo — Tratar no mesmo.
ÀLÜGA-Si: um quarto _ rao^s

ALUC-AM-SE vagas para rapazes, I solteiro na Rua Marquês dc
r-.-.i revo'rc>:. Avenida Beira-Mar Pombal n._J0 •*- Centro. _
n. 216 ap. 203 - Castelo. iBAIRRÕ DE FÁTIMA - Ãlügo ou
ÃLUGA-SE quarto a i.im ou dois vmiàn bom ap. «t quartos. Rua
r:;j;:5.i de responsabilidade, mo*:das Graças, 71, ap. 7C5, rie fr«n*
biliado, Rua Neri Pinheiro, 352, to. Chayas cem leladi
o-;. 2CJ. — 

_Estácío._
ALUGAM-SE quarto e vagas.
formações Rua André Cavalcanti {dependências na Rua do Ri.
n. 8. ap. 611. Tratar com D.jchuelo n. 220 — ap. 708. Cha
Dulce.

JACQUES - CRECI 937
FÁTIMA — Ãluga-se o aíT'lÕ2
da Av. N. ira. de Fátima n.,„
83, par? uso comercia!, recente-4
mente pintado cem sala, varanda :„ , *, *.
2 quart;:, sendo um de frente p' 'JJ0'
cozinha, banheiro, W. C. de <-..*«-
pregada e araa cl tonquo. Ver
no local e tralar nr, COMPA-
NHIA COMERCIAL E CORRETO-
RA NOVO MUNDO na Rua do
Carmo n. 71 — 2.o ,,.ici,,r _ £i
201 ou oelo fel. 31-3446, falar
com o Sr. JACQUE.*; - CRECI
n. 937.

Aluga-ss
iaia e lIoÍs quartos com

RÜa""caR'.02 DE 
"lfAR"VÃLfiO_6Õ'.?mbu,yos'. 

bnnhelro, so
- Aluga-se ap. 507, 2 salas, 2 i0"5".?,!,.™1' e,_lu]f'a.,__{,_ u f""'

quartos, sinteco, cozinha, banhei-!l0'.,^,1
ideal para 2 casais. Aluguel;

salários mais taxas, chaves no

350 000. Cnaves c/ zelador, «o- da praia - CrS IM 000. Telefo.
ministrodora NrtCionaf, Av. Pres.jnar 57-9óB0.
Antônio Carlos, 615, 2.° pav

rr-X|SENÁDOR VERGUEIRO. 218. - i ALUGA-SE ótima casa com 5 nuar-Udminislra;ao. Tel. 32-9738 _
armirlo Aluqa-se ap. 712. sala. 2 quar- ,0!< 

} 
banheiros, 3 salas, hall e| BOTAFOGO - Aluna-se ap. dei

,1 comi tos e dependencios. Ver local ««o»' cc'"""" «zjnha, s«f«s»m frente- com sl.. saleta, qto., hall
abado o domingo, de;con! bom ;P* *m, c)<™ 

% 
banheiro C0I banh., I coras. qto. • de*

Tel. 42.1314.
RUA GAL. POLIDORO"; 557 ap"
204 — Sala, 2 quartos, c/ arma-
rioa embutidos, banh. co;. va-
randa. dep. emp., Cr$ 350000,
Chaves c/ portoiro. Administra-
dora Nacional, Av. ?'«?>. Anto-
nio Caries 615, 2.» pav. Tale-
fone _42.J_314.
URCA - Aluga-se o an." 101 clã
Rua' Cindido Gafrée n. 182 c|
3 qts., sala, banheiro, cozinha e
qto. dí empregada. Traiar
Sastos de Oliveira S. A. x\\ Av,

ALUGA-SE ótimo ap. em Cope--
cabana, c| pcçes amplas, tel., ^t
qto., saia e depends. nn Rua
Leopoldo Mlguez n. 17-4 — ep»:
704.
ALUGO vaga para uma ou duas
moças com todos direito;. NCrS,
50,00. Av. Copacabana, 256 ap.
702. Tel. 22-1016.
ALUGO 7 vcçiaí p/m. ou rapar,
qt, psq, Unlco inquilino c/ou s/
refeições, perto praia. Tratar Min-
Viveiros Castro n.° 71 ap. £03.
Favor n/perguntar porteiro.

»ôíaj A.LUCO fc tavalhci/o quario mo-

leio
f.i-ea azuladas a,*s ?_?- 12 eJ_S j<__ 17_l;ç.a.*

depantenc:is lo**j*!;!)! ^rKMCR 
'Ti. 

Kspl-.SSSjfie pro

SANTO CRISTO - Aluso casa 2
- Rue Periro Alves, 129 com sa-
ia, 2 quírtes, área, cozinha mui-
70 boa. Cliúver. na casa 1. Tratar
nn Av. Rio Branco, I5o, sala n."
924, 1 e moio salário.

empregada — Kua Correia
Dutra, 137, ap. 201 - Chaves

Icom oerteire — Aluquel: NCrl
330.00' - Trate- na Rua Debret,
79, gr. 2050 - Tel. 22-9831. -
(CRECI 122).
FLAMENGO" - Aluga-se p| CrS
380 000, excelente ap. em pri-

Aindfl te-VAGAS c| telefone
mos

FÁTIMA — Ap. conj. de senho*jflia
tt. só cont filha menor, aluqo a módicos íio encargo da Dra
outra senhora ou moça queria José - Tel. 42-2202 d/llh|macã
queira dividir despesas - Pra-lns 13h. _i d,
ca Aguirre Cerda
np. S-519.

- tel./diriçiir-se

meira locaçüo corn 1 quartos,
la, banlieiro, cozinha, área de

. serviço e dependências completas
pas p' médicos (ginecolo-ldo empregada. Visitas no local

nica çieral) em preços c| porteiro ru Rua Marquês de
V\a-jAbrantes, 1 IS op. 503 e iníor-

_. na Travessa do Ouvidor,
amos detalhes p/ 21 sl A03,

— 31-155-4. _
TEMPORADA - Aluga-se ap. 907
mobiliado c/ guio. à Rua Honó-
rio da Hjrnjj, \9 cie sala, quarto,
co2Ính-i e banheiro. No local após

i^._ílc'J_-Zí?íÜO-  
IARANÍ. - C. VELHO

lccal
DO GUANABARA n.» 15.

ZONA SUL

ALCIN- fLÃMÉNGO -Aluga-se ap. Ò05
'da Run Silveira Martins, 146, de
isalf», quarto, cozinha, banheiro e
lárca ò-i serviço. Chaves na por-
jtaria.

GLÓRIA - S. TERESA FLAMENGO - Alugo gde. sl.-qto.
coni. c/ éría. A\. Abrantes. Prop.
J.;rSe. 52-8227, dia-, úteis.

ALUGAM-SE vagas na-,-, rapazes,
em casa cie família. P.ua Tarâa

ÍALUGA-SE ap.'salaTl qts., dep.lí0 G-'a"tlL*a n.o 2;., sobrado -,.. 
Aluga-se cm t ..,,.. uc,s ,.ooea'. g^lCalete. FLAMENGO - Aluga-se bom

-..-.. -,r.. com sala, quarto e s.u»s|PaulaJUatos, lll. Santa Terosa.|ALUGO ap, .im; sa—au .[quarto a um ou do.s senhores de
BAIRRO DE FÁTIMA

ALUGA-SE ap. pequeno dc
¦frent», na Rua Cario; Sampaio
n. 364 — Centro — Chgvcs cem

ve; com o porteiro. Tratar tel.
52-5753 - Sr. ACACIO. Preço
NCrS 210,00.

o porteiro.
^2.7792.

CENTRO - Aiugsm.se os aps.
Tratar pelo telefono 404 e 406 da Rua André Cavei-

canti n. 733 — Ver no lccal -

casa dellratar na COMPANHIA COMER-

eresa.
ALUGA-SE ótimo ep. na Glória
sa'a e qto. sep., saleta, iardim
de inv. etc. 2.10 mil cruzs., de-
pósito ou fiador. Rua Herme-
negildo dc Barros n. 35 — ap.
307 - Ver c| porteiro e tratar
45-13B7.
ALUGO quarto ótimo. Rus Santa
Cristina, 4 — Sr. Carlos.
ALUGA-SE um quarto mobiliado
a duas mocas cu senheras cem

Rua San-i

íamfTla"a ^^"que"' Tr»b«lhê|CIAl H CORRETORA NOVO
íora nr, Rua Frei Caneca n. 27* MUNDO na Rua do Carmo n.
_ c_,a o. 71 — 2.0 andar - s| 201, cu
Átltr.A CF"Vn" 

"»inn"V-Ll ""¦?"niiar * f56'0 ,0'' 3l-:,',,|i ~ Fa'*,r COniltodos Oi direitos,
^^Vi&.'r-9a}Si4'|gLs-fr-JACQUE$ ~ CR^-g-3^"i ífiasMn-3s
2 área:. Rua André Cavalcanti!CENTRO - Ap. çon|ugado alu- - Gi-OKIA.

ga-se ria Rua 20 de Abril n. 6 ALUGA-SE ótimo ap. mobiliado.
ap. 703 - Ver dat 8 il 13 ho-lcom telefone, saln, 2 qts., iard.ras - Infs. tel. 42-5248 das 12 inverno, depend. Rua Cindido

19 hora- •* ¦ 

Abrantes r(-a)amento, 'únicos inquilinos em1 qts., depend., play|aD_ dl 
* -

-05, M
119, salão, 3 qts., depeno., piayu. .,..
ground, garagem, base 450 mais „£w io
desp. Chave portaria. vador,._SW

r_—= Iflamengo - aíuao op. 401 da
Rua Marquês do Paraná, 41 c/2

desp. Chave porl
ALUGA-SE casa de vila. sala, 3
quanci, cozinha, banheiro. NCr$
350,00. Fiador - Rua Correia Du-
Ira, 37, casa 19 .Ver j tratar no
local.

pessoas. Ruo São Sal-
ap. 516, bloco D.

ALUGA-SF apartamento, tle dois
quartos, sala, copa-cozinha e ue-FLAMENGO
mais dependências, na Rua Santo
Amaro, 151

qtí., sala, 2 varandas, banh.
e demais dôp. completas. NCrí
450,00 e taxas, tratar 32-7323 -
CRECI 439.

146 ver/local, lei. 30-0898. _
ALUGA-SE um' grande apartamen-
to, na Rua Nabuco de Freitas n.°

rSS^02*NCrJ' 30c,.°°; Ch;iv« ra loMl""/Aia encarregada cu o síndico. Tra-
tar cem Or. Lace.da após às

horas pelo tel. 22-22?3.

agua
Rua

Aluga-se, aparta»
mento de írente, mobiliado, com
geladeira, salão, trèc quartos, ba-
nheiro. cozinha, dependência cm-
pregada. Rua Abarques de Abran-jALUGA-SE Rua
tes n.u 158, ap. 601. Chaves c| 210, ap. 1205, sala.
porteiro. Trotar Avenida Graça oa na qaragem.^dep. Chav, port.Jt-al

'.L'.\..; ..jTÍ Rua"Slc.."Amâ7o", 
frinh" 

n-° ,82' 5ala *°'' Tele-!írat. IGAB.

cuia sociedade em apartamento
pequeno já montado. ROBEfiTO

ALUGA-SE
para r.ips.

om quartc mobiliado,
. Laranjeiras. Telefone

I tan-
Bue no

completo, tm baixo 2 gtandssjpend. empregada, área
quarios da empregada com ba- que - Ver na Sua A*:;i
nheiro e lavanderia, grande quin- n. 26 — áo. »I02.
ral. Ideal para escritórios, clinicas:arsr_c7\r'W' w 

*s.

ou laboratório etc. Ver « iratar|i°TB*f„0*5? 
-,.M^A%-^' '•* 

s
na nua Marquês de Oünrir 27. da Rua Voluntários da Pátria, 98
".YiiFTi"é  

lcon' 'ala, X quartos, banheiro e
ALUGA-SE pnrs 2 moça. quejeozinha. Chaves com
trabalhem iora em apnrtamento
de tre. só. Tratar Praic de Bo«
tafogo 35ô ep^ló.
Al.UGA-SE apartamento 3 qua£
tos e dependência! na Praia du
Buliioao 430 ap. 902. Chave com
porteiro. Tratar Rua .México 74
sala 409.

45-6659. ALUGA-SE um dn. corn doi;
ai tu-a cc «*;.«« .« ini r,_ R Mu.trtos e duas snias, dependen-
Genfríl Ilííriín 58 - 3 qfS'dM de «'¦="^'**> - Rua 19

ampla sala. dependências de em- ^^-ig-ft- 
B°-JIgag_ :

preoada etc. Aluquel 450,00 e ALUGA-SE A Praia cie Botafogo
taxa"; - Chaves porteiro. - Tra- "• 428 ap. 1204 com sl. e 2
tar tcl. 57*9133 - SOBRAL S **
SOBRAL S. A. Lm'l*

porleiro.
Trotar na PREDIL IMÓVEIS LIDA.
Rua México, 119, 16.» inalar,
grupo 1603*0^
BOTAFOGO" - Alugamos por NCrl
300,00 ap. 807, frenle. Rua Volun-
tá rios da Pátria. 305, com 2
qt:., sala, coí., banh., |çrdim de
inverno, quarto de ernpreg. Ver
no local ue 2s, a óa.-ftjifi das
14 ás 18 horas e! porteiro. Tra-
tnr na Davíga S;A. Beco dai
Cancelas, & - lí.53 andar — Tel.:
31-3746.

Branco n. 114 , ..,.,
¦ CRECI °9I — Pode ser vis-i bifincfo *m ap u* Iwxo, hinhn-

;~a'rii' de 2a,-feira." ''" ?n?ya .— „'"'« — 37-0203.

^^^-"ÀlüsaTe^apT^drquãr-lALÚGA-SE por temporada até ó-
to, saio, cozinha, banheiro, or-aa'8. ,meses ap. mobiliado, c| gela-
e ban-ieiio de empregada - D» «'' e.utensílios. Quarto, sala e*
frenle, Sus Urbano dos Santos, dependências. Av. N. S. Copa.
n. 64, ap. 202 - Ver das 10 Cabana, J0 sp. JOs. - Telefone:
às 13 horas - Tratar tel 1.4__.'si°I*
45-9614, _ ALUGA-SE otlmo ap. n. 1 IÒ6 sir*
URCÁ -Aluga-se quarto com ca- ,0 na Rua Voluntários da Pálria
f^ da manhã e leleionc a senho- n; ' ,cl s,3ls' saleta, 3 qts., cozi.,
ra us* preferencia eiTráfineira. —nha, barjheiro social, dep. compl.
Tel. 2ó-?476. ipirc empregada c/ lustres. Frente

p. Rui da Passagem. Aluguel
LEME - COPACABANA 

'-..'-¦ 
«9000 mais taxai. Chave,

|c| porteiro. Trotar Palmoren Adm.
Imlv. lldz. Roí Av. Graça ArâAILIOM Mua. ¦•|10UÍIic4yi

2 e 3 quart», temporada iSSU nha,, 12Íi »| 1112, Tels. 22-6048
ga ou curta, B. Ribeiro, 901210.
07-1204 e 57-7599. _
ANTES OE ALUGAR ap. mobilia-
do para temporada, consulte-nos.
Temos ótinios de I, 2 t 3 qtes.

dependências. Pr*
at. tel. 45-7923.

paraALUGA-SE quartc
metes depósito,
43 — laranjeiras.
AÍÜGÕ quarto ótimo. Rua Cos-
me Velho, 469 ¦- Sr. Antônio.

ALUGA-SE em Laranjeira! o ap.
302 da fiun Esteves Júnior,^ 67,
cí 3 qts-, salas e dep. NCr$ ..
550,CO mais taxas. Ver c| o yer-
teiro. Tels. 30-4508 ou 5B-6B43.

ALUGA-SE ap. 406". R. Senador
Corroa, 33 , sla., qt. coni., banh.,

I 2iALUGO ap. írente, indevassavel"

BOTAFOGO — Aluga-se ap. d*»!Com Chiadeira, roupa de cama. eU.
35014 pecas separadas. Rua 

' 
João Sasimar. Barabía üibeiro, 90

IAfonso 11 ap. a08, junto" ao|?.°i'i- 20-- 1eli* 36-3322 36*2972,

_52-5239 __
ALUGUEL — fiador psr* <a«tn
&ps. Nao M lecuii., garantimos..
PnHuniidiio idcntia, tom ótimii
fiíha bancjrti * íun-vidol. Solu-<
ção tu hou cj docurnentai;ÃQ *
riiipoii;ão. Avi Rio Branco, n,i
10611, s! 1 105 - Tol. 31-7655.

ColíSio Pedro 11 ?út te ítpcrtitine.-ijíitlALUGAM-SE
Rua Ipiranga n.olbela vista, sinteco, 2 qt:., saía',]0" 3=l0 ,£l- 24-7482. .temporada completamente mobl-

jeo-inhs, b. cor e dependências!BÕIÁFÕGÒ - Àluna-se õ ,*,p,:liados tedos tamanhos temos de-
omp. érea, R. L. Mu,ler 66 ep. 301, de alto luxo, í Rua Vaiv-n-;';-''1" d'*; !'í.5"-', ' -?c . M!n"n0
1403, chaves com porleiro. 

' 
* '-.Irias u.i Pátria, 415, de. frente,\\\ é:1"- lAA'°- 

S?' , *'i:"

coz. Tratar APSA - Tv. Ouvidor,
32, 2.o de 1? às 17 horas. Tel
32-5007- CRECI 4-JI253.

ALUGAM-SE quartos com
corrente. Ver e irotsr na
Alice,_289.
ALUGA-SE

!Ribeiro S/ aala 202 - Telefoncj 2 quartos, sala, ci deps. para,--
empregada. Aluçjuel Cri 450 000 rZllirz: 
mais laxas. Êxlfle-se fiador prcJAlUGÀM-SE Apv. mobiliado
prietário. Chave no local t* tralar!tentporad* longi oo «ürta. Adm.
Rua d» Aàieinbltin, 93, j| 1 _0A ãoliv.r - Av. Copacsbina, £05,
c| Martins, lei. 52-8836, dai 6 >/ I 004 - 3Ó-SÍ65.
ás li horas.

AIUGA-SE ap. 913, Pr. Botaíoyo
n.° 340, c; sala-qto, conj.. banh.
e kit. rratar APSA. Tr. Ouvidor
n.« 32, 2.0, de 12/17 h.. Tele-
fone 52-:007._Ck£CI 4 J/253.
ALUGA-SE ap. 1102, Praia de Bo- „, ,, *.„„. , .* - ,
tafogo, 520, c/ sala, 3 qts., co:., J,,* .'---.T *,*,, .LÍ1A0 luxuoso gde. dorm., c/
banh., dep. mo. área serv - BJ,M*"°lJ'-' - Aluga-se ap. 101 banh, ern cor, p/ 1 ou 1 moças
Tratar APSA. Tv. Ouvidor, 

'32 ~. Av' 
,p*>s,eu*' ,". 120, com 3 c/ direito*, tm suntuoso ap, F.

2.°, de 12/17 h Tel 52-5007 3 ' 5ülíila' """¦ banh., cor. 3 1/2. iunto praia. !!. Figueira
CRECI 4 J/253 dba- de «mpregada, área co*n do Magalhães, 10C. sp. 1 20
inirXcc b:~t~_— .—,i- "••"l'-'*' ,oJo mobiliado. (| tele-Tel. 37-2197.Hl.UCM.5fc na . S. Clemente, 17c, íone, ge adeira televisão -ura* -.-r.*,vr.-.,,—
cil, sobrado, c/ sala, 3 ql,.! Jn. Ver nilocal - Tratar""",, AIU6ÜÍ $ - Afnn|.moi ta-.,
coí., banh., e terreo c/ sela, CARNEIRO 0E MENDONÇA IMO-ff" 

'"c1*" * '<","""""" ," m6*
d03 Laranieiras, qto., Danh., cor. Trata.* APSA, VEIS - Av Cooarilu/n n üXl '"Oras fiaiícra» da Gu.nauara -

" 
qts., va-|Tv. Ouvidor, 32, 2.0, de 12/17 Ji.I— Sala S01 Tel 57 2833 '*"* <l» R««nd., 3. «ab 11Ü3.

:.. 52-5007. CRECI 4 J/253. r«míc?t>h'' 
•—.-¦'. IaparTaMENIOS 

- 1. SuC 1. .¦ ¦ ^'¦iSLUCA-Sç-apriit^-líalí:";^*?"^^0^: 
«L?.,'H? • 

" 
qts.! s'rnts. „n,bs„ *<Sl.S.

sala. 3 qtr... 2 b.wli

t;ji-'iiALUGA-SH ótimo «p. uc 3 quar«
Ios, 1 calas, Iardim do Invorho^.
grandas benfeitorias • domai*
dependências ns Rue Francisco.
Sá, 'M'iÜ4, Cíiavít^ (gfti o por*
teiio. Tratar *• 0<<n» Antoninia..
.'3.40.jJ_ou 43-EiÇO.

.1 AVENIDA COPACABANA, 340,
dp. 405 — Sala *t quarto j&pars-
dos, banh. coí,, área. CrS 23<t
nil. Chaves nc loca! de 16 à*

horas. Administradora Nacio-
nal, Av. Pres, Antônio Carloa,,
61_S._2.o_ pav.__Tel._42.13J4^
ÁIUGA-SE ap. 401, R. Gustavc-'
Sampaio, 358, c/ «la, 3 qts.,
Coz., ban., |ard, inv., d-íp. emp.
Tratar APSA. Tr. Ouvidor, 32,
2.0, de 12/17 h. Tel.t £2-5007,
CRECI 4 J/553. _
ÃLUGA-SE ap. 704 R. Anita Gr,-
ribaldi, 42, C sala, 2 qr:., co/.,
banh., dec-, emp., i/rdim ínver-

.' tanque. Tratar APSA, . .*..** .,  .*¦.*¦ ,*.*..,*;i,. r •• ., *..,* .... 'i* »P- 207 ou quartos para1-'—6- ¦- *'- .!23:,,,5.._ ..Ct!^' ..'"-¦ ........ Isala, 3 qts., 1 banhs.. coilnha,l36 - saia «"oto"""sCDarados' ba iCriteriosarnenta a.aliados. lelero-|no, área
.''- . feira - Exige-se liador ou desci^f 43-331" 

lnls' moços ou casal. Tratar Rue Fia-:FLAMENGO - Alugo ap. 905 R. AIUGA.SE R"a Cardoso Júnior,Uaragcrn. Tei. 37.9892- D. Nair nheiro cor i.'úta A» t.m\~ n" 36á376' P í',aÜ<l.VÜÜ',df i?',17
ALUGA-SE 1 ci"arto para 3 rap».le*n folhe - Alug MCrí 140 CO --—J.ly' __  lho n." 3 ap 501 - Glória D*':- -'¦ Dezembro i'8, quarto, 76-B, ca:? rie fte. 2 p**v*:*, ¦•¦¦ 

^lu0/ ., —. '- , ~A, •',,'* * - •"'¦'" ' 'r~-' 
Jú 

"uu 'rtcTpeJu-M*,T ' *' ' 52'5l<17 CRECI 4 J/253.
««. Praça Cruz Vermelha 9 ap.jnnisjaxas. Ll]»"6^»" "^'"alíSt 

o^bính' ALUGÃrSE~Jm""ap'arta,"t,ento 
"'íõS 

ct^SÃ 

'"±\, 
A^^.r 

"Z, 
ru'" Í°' ' "^.^"IrVT: "la •• 3' 1,s" 

"k^- '^^"ni.S^^ 
& MMO>K__lte\$m_\"<>.7i&^ oilmS ap. de"lu«, ÍOl"

H: CENTRO - Alugam-se quartoa „£-? a Htch Òtav noít T,, 
' 
h"-1»0. »->la. bannelro e cozinha rí-f^t 17, P 

í-it -?* ÇAW- 
A A,_o'A r . ni 

T' 37-98$2 _ D. Nalr. VEIS - Av. Copacabana n. Sói na dar,-,. 403. ap. 502. R. Alberio d- Campos, 74. c/
ALUGA-SE apartamonto coniuoacio na Rua do Livramento, 151. |GAB' T Otoni 7? . .n'9\s "» Largo do Machado, 29 ap 311 ÍS-nn 

'•>•- 
._¦ 

'- ,el£,ones: .?Íc"\_L2'^lJ.9,.5_*_c.'.<!Ci-.i3?.:_.- ÃLUGa'E"""n» PralTd» 
'iãúf^ 

>~ sala 5C"' TeL í7'"s;i* I ALUGO - Ap'",i*ohhiado lernpí- ' " 2 ""•' C0;V bani'" 
,e*í".le'v"

Tnlar""^^ t^s fVSi CENTRO - Aluq.m-sa eua rto, CRECI 183 
' "^ ~ 

- Tel. 36-1957. oS_ X ^^^^', 
-p . -,- ALUGO an luxo cl 3 cuar.os, Qt.i.A. ,°%?.° 

'^ÍBÒTafÕGÓ- 
- Sl,^ W R-j„d. ou nff' C-e°ladei?a° .w/rj fâ^^ígF9!** £

%'%2.^.' tiò^ÁJZi ^^LÉZj^£àS' l»-q ALUGAM-SE vagas p/ rapazes - 
S^T^^Ft « ~ ^ *t ™ ™ **>" 

'/"& 
™«"" TlJo^.^ ^t^^F 

" 
U 

'oc^ 
., 

"j 
V>' .^ \_Z ^^t I^ST 

^^.'IX ^i/Ü' _°t
por temporada.  CENTRO - Sta. Teresa - Alu- JR. Beniamim Constant, 124 ç|3. 

'"P'v'c: p.lfíy-íl referencias, R. tiuartor, banheiro c| bo>:e, coz. Fartem ¦- Vel't trat c/ porteiro .\_b <t • o 
'»?•' • f 

n1 
co- bnn 

'-,,., ¦'¦¦'- ': J'": - ¦ "¦'"-—.- Tel.: 32*5007.
APARTAMENTO com telefone no BinWe apartamentos ga Rua Mon- UlUGAM-SÊ. vagas *pl rapazeT NC?"»» «d.P" 

~ '"""'^ «"op. de empreg., áre* c] tan- £, Cen. Gllcérlo, 85/-501. Io a Tel 22-8441 e 22-8155 
' '' 

«nípí- V.r c| põ?>. T?.l.í tel.' bm^l \ !n^ 2 tíS"'un. ÃtÜSÃ5ÊlíT«8, R. Paula Frei:
aniro, alugo por 6 a 12 meses, '» flagre, 482. _| Rua cândido Mendes, 419. ap. 7. ^^,^,00, 

cada.  
que, elevador pri^ativo^.ntr^da ALUGA.SE _ Rua das u,„nieiras, aIiwa^p ." L!.."" ^¦I«j>13_r *™. ORION'. 

'A^'. 
t*' ^.m'L 

* "' ' ¦¦¦¦¦¦¦-C
de ..sala « 2 qtí., tendo atgun
ntovèir.. Alutiuel 280 mil o ta
xas. Tratar tel.t 22-5593.
ALUGAM-SE variar, para
¦rjuo trabillhem fora na Avenida
Item de Sá n. 93 — ap. 601.
MUGAAVSE quartos para caiais
¦quo trabalhem íorr>, R. André Cc-
valcantl, 110, esq. de Riachuelo,

AtUGAM-SE quíirtos a moças ou
rapazes — R. Andró Cavalcanti,
110, esq. de Riachuelo.

:entro Alugam-se quartos cl ALUGO belo, sosseaado ap. 280
apartamento! m Rua da União|mil. Rua Oriente, 367, ap. 202

_ D. Frida 42-7581, troco por tel.
moças CENTRO - Hotel, alugam-so 146 ou 36.

cor.forláveiis quarios e aparta-l FIADOR. PARA MUGUtiS - Irr..
mentot, com água corrente, na cusavel. Soluclo imediata. Aton-
Rua Monte Alegre 6. Telefone de-s. < qualquer hora, inclusive
32-1220. domingos. Tol. 49-5547.

.ALUGO quarto ótimo Av. Maré-
chal Floriano, 17ó-:cb. Sr, Paulo
Sala 1.
ALUGA-SE ap. na F&tírn» CrS
160. Tratar riojí! Largo S. Fran-
cisce 26 s| 1119 - Bom fiador
ou 1 mas depósito (8 ira 12 hs.)
CRECI 743.
APARTAMENTO CONJUGADO c.
banh. compl. e coz. claro e are-
í(íd3, n.i Rua do Riachuelo n.
319, ap. 1 204 - Chaves c| o
porteiro. — Telefonar para: .,
•fcS-3399.

ALUGA-SE ap. 1024, R. Taylor, 31,
c/ sela, qto. conj., bnnh. e kit.
Tratar APSA, Tr. Ouvidor, 32,
2.», de 12/17 h. Tei.t 52-5007.
CRECI 4 J/253.
ALUGA-SE o ctimo apartamento
n.o 1102, sito à Rus Alvaro Al-
vim, 21, da frente, c/ 2 qua'-
tes, sa!a, banheiro, cozinha. Alu*
•3ucl: CrS 350 COO, mais taxas.
Tratar: Palmara* Administradora
o.» Imóveis Ltda., Av. Graça Ara-
nha, 226, s/ 1110/11/12! Tels*
fones 22-6048, 52-5239 e 32-6556.

CENTRO - Alug. prédio 3. gran-
des andares, reformado, comércio,
indústria ou moradia, aluguel 80Ü
mi! cruzs. Lad&ira Frei Orlando
n.« 7 — Riachuelo, c/ Senado. Ver
das 8b 30m às llh30 e 16 ns
13 heras. Tel, _32.áSS5;J*r. Carlos.
CENTRO - Praça Mauá — AÍu-
oo por 160 000 ap. 508 da Rua
Sacadura Cabral, 117 c| sl., c|t.
coni. Chave porteiro — C1VÍA —
52-&165.
CENTRO — Possoa só aluga va-
qa nn Rua Joaquim Silva n. 60
ap. 703, pars 2 moças que tra-
bfllhem "fora c dê referènciíis,

ambiente familiar.
CENTRO — Aluga-se Av. Henrique
Valadares, 110 ap. 103 com sala,
3 quartes, cozinha, banheiro e de-
pendências de empregada. Ver

ALUGO qutirio mobiliado, caTãí, du serviço
moças (o:). Rua Marquês do Pa- o^pprteiro
!2n_Ír_i2_8j'i?i____..f|.ini'*:ng*£; FLAMENGO - AÍuga^se^na Ru
ALUGA-SE sp. mobiliado corn Silveira Martins n.° 132, o ap
sala, dois quartos, cozinha, areaRÇ^ c! Sí,!* c quarto conj., cj
e dependências dí emoregada â «divifão da Ei'Caf(»>; e estantes, ba-
Rua Machado de Assis n. ó3 —inheiro e kiíchnette. Ver no loc.il
602 - Ver no lccal. " le tralar pelo tel.t 32-8766.

, .ÃUIGAM-SE em ambiente faml-F1'AMENQ0 - AIubo^o ap. dê
Aiuga-se um confor- |iar, apíitamento» e quarto; c1',7 ""«t-11, «Ia e dependência:.
mento de rrente c| telefone, café pcln manhã Rua na Rü° Do1' de Dezembro 26, ap.

telefone, com cop., cozinha, ba-Silveira Martins, 30. Tel. 45-8030 603' ch'lvel c! ° Porteiro Fre-
nneiro e área todo azuleiado até _ Hotel Sulco JU|derico. Sò aceito Fiador idôneo.¦*¦ —•• - Av. Augusto Severo)í;r-„7:---¦_-- 

'-S- .- Tratar 
pelo telefone 31-3249.

apartamento 31. Tra- APARTAMENTO - Aluoo, exce-^rvucwr.n" il,™ , íhTii , j., lento, Flamenoo - S. Ccrreia „ ; G0 ~ Alugo °P' 0" da
15 ás 17 horas - InformasõâsiP"1"'' 4Vm' c* 2 t":" 4|" »»•> ?-Í» l',íCL ^S" 

2I3'.C?'"
cem o porleiro. |banh., depend. de empregada, to- Ha ". c,unn'*' «Paraa»:. coiinha,

.-—.ço pintado, mobiliado, com 1e. banheiro, _ érea com tanque, 1.»
eiot^e — Ver no local, chaves

,P«r favor ap 303, cl D. Olnaquarto çoniupado, b«nneiro « *Tratar 22-9023

GLORIA
tavel apartamento de

teto
264

ar no local dos 9
17 horas —
porleiro.

GLORIA - Alugamos-ap.. 305 da|
Rua Conde Laje, 22

kitch. Chaves cen . ;porfeifo. — !,Ti3fS»
Tratar na PREDIL IMÓVEIS LTDA.I'
Rua México, 119, 16.° andar, gru-
po _1603l6._
GLORIA — AIuga-:a amplo e con-
fortável apartamento, 2 sis., 3 j
qts., 2 banhs. e garagem, Rua 

'

Cândido Mendes, 66, ap. 202.
Chaves c/ o perteiro.

Segunda-feira,

locação. Ver no local com por-
feiro e tratar na Av. Rio Branco
156, sala 924. Alutiuel 280000.
FLAMENGO - Aluga-se

-Í0'1 _ l^8 5L,Pfer!u>;^* R. Barão
11 . horas.

ALUGA-5E apartamento _,-.,. ,-,
Buarque di Macedo, 31, cem 3:men0°. * - Grade
quartos. Chaves no local e tra-lde lan,ar> ¦' ">'*- J banh
tar tal. 28-2258 - Precisa pintu-

Exige-se fiador idôneo.
ALUGA-SE um quarto para cãsTl
sem filhos em casa de familia.

 -— Rua Tavares Bastos, 21, casa 10no horário das 12 cs 16 horas aos GLORIA — Aluga-se, na Rua Her- Tb~ÃD7—  
__. «-,,.«„ CIA «r«Ki

'*H,

TAMENTOsábades e dom. das 9 às 12 hsjmenegildo de Barros, 8, ap. SlOrAAAA?"'". 
~ 

.Alu-?° qU5"°
Tralar na Predial Bruno ltda. Rua ap. coniugado, ci sinteco, todo - "'.' '¦>a,!-' 3ale'a.«•«• 2 entradas,

ALUGA-SE ap. Í03. R. da Lapa,
120 c' sla., qto. conj., bnnh
coz. Tratar APSA. Tv. Ouvidor.l- CRECI 43
32. 2.o de 12 às 17 horas. Tel.!-— „
52-5007 - CRECI 4-J|253. |CENTRO - Do

do Ouvidor, 169 sala 514. Tel.
23-6360.
CENTRO — Aluga-se dois qunr-
les para casa! sem filho podendo
lavar e cozinhar. Traiar com Sr.
Lino. Rua Barão São Félix 159.
CENTRO"-"Alugo"apr 303 

"da 
Rua

Guilherme Marccnl, 74, cj quar-
ios e sala (cenj), bnnh. e kitch.

hsves portaria. Tratar 32-7322

chuclo lil — ca^a 11. Ver no
Iccil e tratar com o Sr. Quintais.
ALUGO na Rua Senador Vgrguei'
rc n. 138, ap. 509 - grande
saía, 2 qts., copa, cozinha e d&-
pendências de empregada com-
•oletas — Ver c| o porteiro Sr.
DJALMA.
ALUGA-SE, Pça. João Pessoa, 9,
ap. 806, fte., sala, qt., deptmds.
Chav. port. Trat. IGAB - T. Oto-
ni, 72 - 23-1915 - CRECI 183.
ALUGA-SE Rua Cnrd. Dom Seb.
leme, 411, ap. 5/304, sala, qto.,
dop. Chav. port. Trat. IGAB. T.
Otoni, 72 23-1915 - CRECI 183.
ALUGA-SE Rua 20 de Abril, 8,
ep. 705, saleta, qto. banh, cen.
Chav. port. Trat. IGAB. T. Oto-
nl, 72. 23-1915. Creci 183

quarios p| cs-
filhes, alugam-se na La-

dçira Jcãc Homem, 43, atrás de
A Noite, na Praça. Mauá.
CENTRO — Aluga-se ctimo ap.
n. 210 s]io|a sito na Rua Mar-
quês de Pombal, 171 fundo: c|
sala, quario conjugado, sala, co-
zinho, kit com telefone. Aluguel
Cr$ 250 000 mais taxas. Chaves
com porteiro. Tratar Palm are*
Adm. de Imov. Ltda. Av. GraçaÍ"]sL<SRÍÃ"

pintado. Alug. CrS NCrS 180,00. ,P. Américo, 314-204 48-0696.

102
Fia-
ssla

oci.tls,
box eshall de entrada, banh,

cT porta, todo mobiliado, c/ ta-
lef cn*, coz., 2 qts. de empreg.
e banh., área c/ tanque e gara-
oem. Ver local. Tralar CARNEIRO
DE MENDONÇA, IMÓVEIS - Av.
Copacabana, 861, s/~501 - Tel.
57-2853. _
FLAMENGO - Aluga-se ap. 404

R. Dois de Dezembro, 58 —Chaves na portaria. Tratar na Rua'ALLíGA-SÈ ap. no Cntete com
*$¥*% 

o4,'.', 
l!lo'Sn 

T, tÇIPA $*A'',Í,?!í ? 
C|Uar.!o «-"i-^do. CrSJBa.e:" Cr"$" 230 CÓ.l"'chaves „.*.,Tel.t 22-8441 e 22-8155, __ 1200. Tratar Largo São Francisco porteiro. Quarto e sala separados,

GLÓRIA - Alugo ap. sala e" !'."1/ (.hDi" 8 Js '8 hs.), banh., coz.' completa. Tratar SER-
quarto separados. Ver na Rua'__2_____n5_?£P__i;,JL ZSSAsSò 743. GIO CASTRO IMÓVEIS LTDA. -
Banjamin Constant n. 135, ap.jALUG.A-SE um quarto de 

"fren"rã'DEF,T. 
DE ADMINISTRAÇÃO DE

509. Choves cj porteiro. Tratar, para casal sem filhos ou duas 'BENS — Rua da Assembléia, 40*

42, ap. 103, 2 quarios, sala,
banh., dep. compl. de emprega-
da. Cnaves c| porteiro. Tratar pelo
lei. 22-8794 das 9 às 12 hs.
e das 14 Jí 18 hs.

119

ALUGA-SE apartamento mobiliado
Ruo Pr«jidenie Carlos de Campos,
258-201, Laranjeiras, 3 quartos, sa-
lão, banheiro social am còr, de-

pendências empregada ti garagem.
Infqrmagõet local, pnr'ir 2,^ feira.

ALUGA-SÉ pequeno quarto eni
Laranieiras a moça de família
que trabalhe fora — Tratar pe
io telefone 30-4998.
COSME VELHO - KAIC aluga boa
casa na Rua Tobias do Amarei!
n.D 42, ampla sala, 7 grandes
qts., banh. social, toalete, depen-
dôncias de empreg., jardim, va*
randa, telefone, muita tranquillda-
de. água farta, clima e visla ex-
ceiente". Ver hoje de 9às 12 hs. cozinha, banhei

ALUGA-SE; ap. coniugado, cjnió-.
veis e geladeira.. Cr;. 250,00 _|BOIAFpGO
Praia de 3orafogo, -460 — Cha-
ves na CIPA SIA" - Rua MéSIco,
41,'s|lo|a. Tel. 22-844^ e 22-3155.
ALUGA-SC 1 vaga para 1 moca,
com móvel* * dirêiio a lavar e
cozinhar-, 45 miK Tel, 26-5508. —
Voluntírío* dA Pátria, perto dj
prsia. 
AÜJgA-SÉ na Praia dé Botafogo,

I 003, tom tt\z, qu«rto
íop.irado, arms. embutidos, bi-

jiihoií» n roí. Pintur* a slntoto
novos. Choveu <otn tt parlairo.

UGUSTO - A. N.

Aluga-se em edi-
ifcío de cor.strucStí rcc.nt» mag.
ni fie» opartamento pintadç de
novo, nndor &lic, « de frente —
lado da loinbra, área da 150 m2
— Sal3a com ÍO m2, 3 gründ^s
quarto», U banheiros rociai s «
demais dependencUft -- Vaga
privaliva n? garagem, Alugueli
NCrS 700XO rnai= taxa» r.i, Rue
Voluntários ta^fátrla n. ?2ú —
Chavea na' portaria. Informações
pelo telefone Ò2-2S3S - Sr. Rau.
ÜriC.

de 14 às 17 hs. Tratar na Rua
rio Carmo/27-A. Tei. 32-1774 -
CRECI 263._ 
LARANJEIRAS — Aluga-se o ap.
101 — Rua Belisário Távora n.
1*10 — c| 3 qt;., sala atapetado
2 banhs,, armários embut ido;
em cores, coz., dep. de em-
preg. compl. — Ver nc local
ap. 301 - Tratar CARNEIRO DE
MENDONÇA, IMÓVEIS - Aveni
ós Copacabana n. £61,
- Tcl. 57-2853.

|BOTAFOGO 
- Alugo amplo 

"ap.

idô sala, .2 quartos, dependências
ALUGA-SE 1 quarto»/ móveis p. completas. Rn. Voluntários da
casal ou 2 moças uno trabalhejPátria» n. 31, ap. SOS - Cha-
fera. C/ todes direito* — Humai.{ves r,'a portaria. Tratar 2a.-feira
ti, 2:9, ap. 1012. J- Rua ao Ouvidor n, 38 - 3.°

andar •—_ Carlos.
BOTAFOGO - Aluga-se 

"ní""í>rãiã

da Botafogo, 252,' aps. 302. 402,

ALUGA-SE — Gd&. apartamento
coni 3 quartos, ouüí salas, cope,

LARANJEIRAS - Aiuga-se o ap.
401 da Rua Ipirançia n. 111 —
qto. e banheiro c! uu t| mo-
veis — Ver no loc?.l — Tratar
CARNEIRO DE MENDONÇA IMO-

861

(2).
área e dependências completos
de empregada à Praia de Botafo-
tio n." 58, apar tnmento n.u 8)
com telefone e vaga na garagem.
Preço NCrS 800,00. Inf. Telefone
57-2582, _
ALUGA-SE quarto, copa e banhei*
ro. Humaitá, n.o 229, ao. 102 -
Prajot Cr$ 90 000._
ALUGO ap. Barão d? Lucena n.

501 96 - 307. c| sala, 2 quartos e
dependências completai, la. lo*
Cíi-rãc. Chaves porteiro. Tn
221,1596 - ÁVILA,

tel. 23-4339. Paulo. __ [moças, com telefone -""nrêsõil12-0 andar. Tel. 31-0717 - CREClivEIS - Av. Copacaba...
GLÓRIA - Rua Cândido Mendes,! '20_ 000 - Tratar peio telefonei (22. .^rA^J^-J-íil-57-585.1
359, ap. 103. Alugo c| 3 qts. e 4?'7*"3. __ FIADOR PARÁ ALUÕuTlS - Irre- LARANJEIRAS - KAIC «luga na
dependências completas. Chaves;ALUGA-SE ótimo quarto de f"ren"!cus,svcl. íoln:ão imediata. Alort- Rua Estellta Lins n.o 20 o ap.

pessoas ido-,d*f-so a qualquer hora, inclusive i 101, de frente, cj sl., 3 qts., Co.'.,
Sanlo jdeminges. 7ol. 49-55-17. jbanh,, área c) tanque, dep. compi.

Aranha, 226.
52-5239.

Tels. 22-6043 «

CENTRO — Ãluga-se um fino
apartamento n. 412, fundos, sito
à Rua Marquês de Pombal 172,
C| sala e quarta conjugado, ba

porteiro. Aluguel Cr$ 350 000, te - Estudantes ou
mais encargos. Tratar lcl. 22-9630|neas - Ver local Rua-- D.'. Quintão. ^ Amaro n. S — ap. ] Ò0J. G,
GLÓRIA - Alugo ap. fte., sala", fia-
qt. sep., dep. e telefone. Fiador
idôneo. R. Bt-njainin Constant,
135, ap. 401. Chaves e informa-
ÇÕCS c] porteiro.
GLÓRIA -- Aluga-se quarto para
rapaz tol tetro com móveis e rou-
pa de carna. Tratar tel. 22-3447.

KAIC aluga na Rua

ALUGA-SE. Almte. Tamandaré, >11
ao. 912, qlo. banh. kitch. Trai.
IGAB. 1. Otoni, 72. 23-1915. -
Creci 183.
ALUGA-SE Rua Santo Amaro,
196, ap. 310. Sala, qt., coí., dep.
Chaves port. Tralar IGAB. — T
Olôni n. 72, 23-1915. CRECI n'.
183.

FLAMENGO - Alutja-se 
",í" 

Rua
|Senador Vergueiro, 213, ap. 1 112,

, dois quartes. Ver no lccal
o Geraldo apontador e trntar
LÍVIA - Tal. 52-316* - Pre-

ço. Cr$ 320 000.

do Russel n.° 49ó o op. 813
cj telef. mobiliado, c| vestibulo, ÃmGãTsF—P,~Z~7_sl., qt. conig., banh. e kiten! oo „ 7(>1 -lj
Chaves cl porteiro. Tralar na Rua 

?S' *"' 701*' f,e''
do Carmo, 27-A. Tel. 321774 —
CRECI 283

FLAMENGO - Aluga-se vaga pa-
moça, ambiente familiar com

ou sem refeições à Run Senador
Verçiuelro n.° 2, ap, 605.

ràí'™e cozinha. Aluouel CrS.RUA ELI5EU VISCONTI, 120, cl180 000 mais taxas. Ver no lo- XV - Alugam-se ótimos aparta-

Flamengo,
l, 3 qts.,

garagem e dep. Chav. port. Trat.
IGAB. T. Otoni, 72 - 23-1915 -
CRECI 183.

cal. Chaves com porteiro. Tra-'mentos de 2 q., sala e demais
tnr: Pa,mares Administradora de dependências — Chaves no local
Imóveis Ltda. Av. Graça Ara- com Sr. Vltalino. Tratar na Rua
nha, 226 sj 1110I11Ü2. Telefones: México, 164, salas, 66 67 - Tel.
22-6048 « 52-5239. Í32-0B16.

.. - . . -,-,„„,,. „,,,; 
CENTRO -Aluga-se op. 501 -SANTA'TERESA - Aluga-se ap.

ai1 'rirnS- e 22-Blís Rua do Riachuelo, 267. Sala, 22 quartos e deps. NCrS 250 --
T_'?iu9_.._':i-.J_/0*UU. Iquartos, banh., cor., quario emp.,*Alm. Alexandrino n. 686 - 301

ALUGA-SE kp. coniugado, na R.
Frei Caneca, 146, ap. 207 - Cha-
ves na CIPA S'A — Rua Méxio

-__....._.. ... quarto emp.,
ALUGA-fE — Apartamento Av.jérôa c/ tanque. Chaves c/ porVst*
G=niBS Fretro, 315, ap. 507. Verjro. Tratar na EMIL — Av. Rio'
no_local. JTralar 23-8816. Branco, 136, gr. 1231 - Telefo-
ALU3A"SE na Rua"'Frei Caneca .n_0_i?:9il5í:
n. 148 - ap. 1 007, qlo., ba- CENTRO - Ãluoo 1 andar - Rua
inheiro e kitch. Chav. port. -[Uruguaiana, 166 - NCr$ 200,00
Trat. IGAE
- 23-1915

T. Otcni
CRECI 1B3.

n. 72

quar-
Sílvio

ALUGUEIS? FIADORES? - For.
ne;o ótimos fiadores. Irrecutá*
vrs. Solução rápida • «ogura. —
Não cobro taxa ds inscrição nem
<ontralo. Rua México, 74 si 1103.
ÃLUGA-SE o apartamento 302 da
Rua Tadeu Kosciusko, 67. Ver
no local. Fátima.
ÃLUGAM-SE ótimas vagas,
to cj família. Lapa. R.
Romero, 24.
ALUGA-SE-^ Carlos CaTvãlhõ",
60, ^p. 308, Ile., sala, qt., banh.,
dop. Chav. pert. Trat. IGA3. T.
0,SnA22-- 23-1915 - CreciJ83.
APARTAMENTO - Centro! ÃTu-
ofi-se R. André Cavalcanti, 142,
¦ap. 30S, bl. B, sl„ qt., dep.
Chav. port. (Jcao). Trat. IGAB.
T. Otoni, 72 - 23-1915 - Creci
183.

Av. Rio Branco, 243-1^.".
CENTRO - Aluga-se ap7»3 —
Rua do Riachuelo, 265. Sala e
quarto conjugados, banh. c co-
zlnha. Chaves com Antônio por-
teiro. Tratar nn EMIL — Av. Rio
Branco. 156, yr. I 231 — Telefone
52-9059^
CENTRO - Alug. qt. ou vagas à
rapazes _p. iam. R. Santana, 124
ap. 51K
CENTRO — Alu£\vsc quarto • va-
_n% a rapazes. Ambienta fami-
lisir. Rua Cosia Bastos, 166, «sq.
Riachuelo.
CENTRO — Aluno apar tamentos:
Rua Santana, 73, ap, 607. Rual._.,.„r _ \j_

^tr ^\ã\:i- £»',JswíM«õ DE>Nr.bNCA Vmo:
117, gr. 218. Tcl. 32.0306, Dr.
Palis.

ALUGA-SE ap. quarto, sala —
NCrS 200 - Rua Sacadura Ca-
bral, 117-1203 - Ver c/ porteiro
- Tratar tel. 43-2659 - Sr. Dario.
ALUGA.SE Rua dos Inválidos, 196,
ap. 502, fte., qt. c/ j. inv., banh.
e coz. Chav. port. Trat. IGAB. T.
Ol-.ni, 72 - 23-1915 - Creci
183. ,
ALUGO vaga em quarto para
deis. Av. Alem de Sá n. 216,
sob.

SANTA TERESA - LARGO DÒ
GUIMARÃES - Aluga-se peque-
no ap. na Ladeira do Castro n.
215 — fundos — Tratar no lo-
cal.
SANTA TERESA - Aluga-se 1 op.
com 1 sala, 1 quarto, cozinha, ba-
nheiro, 130 000, Rua Dr. Júlio
Otoni,_5I3. 
SÀNTA~TERESA - Aluga-se ap.
203 — Rua Ladeira do Castro,
213. Quarto, sl., coz., banheiro,
!' com área, v. de garagem,
cha. no 204. Tel. 32-2S27.
SANTA TÊRESÀ" - Aluga-sa Rua
Eiiseu Visconti, 202, ao. 301,
fte., sala, 3 qts., dep. Chav. ap.
502. Trat. IGAB. T. ,Otoni, 72 -
23-1915 - CRECI 183.

AlUGA-SE Largo do Machado, 29,
ap. 827, sala, qto., dep. Chav.
port. Trat. IGAB. T. Otoni, 72 -
23-1915 - CRECI J83. 

'

ALUGA-SE na Rua Marques dõ
Paraná n. 128 - ap. 802, sala
2 qts. e deps. Chav. port. —
Trat. IGAB - T. Otoni n. 72- 23-1915 - CRECI 1S3.
ALUGA-SE Rua Ga^"cõuTinhõ"
35, ap. 502, fte., sala, 2 qts.]
dep. Chav. port. Tratr IGA3. T.
Otoni, 72 - 23-1915 - CRECI
183.
ALUGA-SE, 150 000, opartomen-
to 806, da Rua Marquês Abran-
tes, 18. Chaves nn portaria. —
Tratar Irmãos Guimarães. — Rua
Teófilo Otôni, 72. Sr. Oscar.
2309^5.
ALUGAM-SE 1 quarto e 1 vaga
para moça cu rapaz que traba-
lhem for,t. Rua Snnto Amaro,
136, ap. 2 — Catete,
ALUGO 'quarto 

c/ ou sem mó-
veis cm ap. familia. Glória, Tel.
45-4498 - Sr. José. _
ALUGO

FLAMENGO - Rua Paissandu -
Aluga-se ótimo quarto a cavolhei-
res, que dêem ref. Tel. para
57-6310.

FLAMENGO - Aluga-se o ap.
1 102 à Praia do Flamengo, n.°
12 dc sala e quarto conj., kitch,
banh. completo, varanda fechada
ampla visão p, Guanabara. Cha-
ves no ap. I 103. Traí'ar no Ban-
co Ultramarino Ürasíleiro S/A. —
Praça Pio, X, 119.

FLAMENGO — Aiurja-se o ap.
401 da Rua Paissandu, 261 com
sala, quarto, banheiro e cozinha.
Tratnr na Imobiliária Lumar, 111
s/ 706 das 13 às 17h. Chaves
c/ o porteiro.

FLAMENGO — Aluga-se óvímo
np. Ia. locação, 2 qts., I sl., coz.,
banh., depi. empreg. Ver Rus
Senador Vergueiro, 218, ap. 1005
— Chave c/ porteiro. Alug. 320
mais encargos. Iratar Rua Assem-
bléia -45-5." andar.

frento c/ il., saleta,
SANTA TERESA - Aluga-se ao'!?1' revarsível, banh. social, dep.
303 - Rua Almirante 

'Ale»,*,ndri-[Jlav5ssa áo' ^nieios, 32/801 -
no ji. 832, c| 3 qts., sala. h?,\™' <=/ Porteiro, trat, tol. 22-2773.
nheiro, ccz., deo. de empreg.'ALUGO um quarto mobiliado pa-

2 pes:oas que trabali

FLAMENGO - Aluga-se aparta*
[mento mobiliado com telefone,
saleta, 2 salas, 3 quartos, copa-
ccíinhi:, banheiro, depend&ncias
de empregada. Trotar pelo teleío*
ne 25*9812.

Tratat

VEIS - Av. Copacabana n. Sói
- sala 501 - Tel. 57-2853^
SANTA TERESA - Aluga-se ap.
201 da R. Almirante Alexandrino
n.o 809, . 2 qts., sl., coz., ba-
nheiro, dep. compl. Tratar R.
Uruguaiana, 24, 1.0 andar.

ra I

FLAMENGO - Aluga-se o ap. 601
da Riíi Senador Vergueiro, 200,
com 3 quartes, sendo que um
possui armário embutido, sala-,
dep. de empregada, com arma-

fora. Cr5 60 mil. Rua Catete, n.° rio, duas varandas, lodo pinta-
92, casa 8.__ - |do de novo (de frente), vít no
ALUGA-SE 

'apartamento-n."»-fÍ02 
locai e ,r'1,sr ni COMPANHIA

ompreg. Chaves c| sr. Se veri
n.i Rua das Laranieiras n.° 475.
Tratar na Rua do Carmo, 27-A
Tel. 32-1774 - CRECI 263.
LARANJEIRAS - Aluga-se Rua
Ipiranga, 52, c| XI, sala, 3 quar-
tos, coz., banh. Preco 350 cru-
re-Iro; novos.
LARANJEIRAS - Aluga-se na Rua
Pires de Almeida, 60 o ap. 101,
com 1 ssla, 2 quartos, banheiro,
cozinha e dep. de empregado, com
telefone e poucos moveis. Var no
local e tratar na Companhia Co-
merda! e Corretora Novo Mundo,
na Rua do Carmo, 71. 2.0 andar,
s| 201, ou pelo tel. 31-3446, fa-
lar com Sr. Jacques — CRECI 937.
LARANJEIRAS - Aiuga-se na Rua
Pires de Almeida n.° 52 o sp.
301 de frente, ci 1 saia, 3 quar-
tos, banheiro, cozinha e área c\
tanque. Ver no local até às 12
horas. Chaves no fip, 1-02. Tratar
pelo tel. 32-87ÓÓ.
LARANJEIRAS - Aluga-se o ap.
1.204 da Sua General Glicério,
355, de salão, hall de entrada, 3
(ímpios quarto*, copa, cozinha, 2
banheiros sociais, dependências de
empregada e &rea de serviço. La-
do da sombra. Excelenle para Em-
baixadas. Parquet Paulista. Telefo-
ne .Chaves com o porteiro. Tratar
na Rua México, 148, s[ 506,
LARANJEIRAS - Alugo casa, dois
quartos o dependências. Rua Car-
doso Júnior, 26ó.
IARANJEIRA5 - Aluga-se ap.
103 da R. das laranieiras, 130,
c| safe, 3 quartes, copa-cozinha,
banh., dep. compl. empretJ, e
telefone. Chnves cj porteiro. Trj-
tar Predial Palermo, Rua Senador*
Donias, 117, s1 90". Telefone! BOTAFOGO - Aluoo ac

52-4325 r_CRECI_ 455.
LARANJEIRAS - Aluno »p7~'ÍI*«iio. ou coni

*I04 com saia, 2 quartos, banh.
social, cozinha, área de serviço,
quarfo de empregada. Chaves no
local e traijr na Av. Rio Bran-
co, 185, »/ 2114 - fone, ....
32-Í33S.
BOTAFOGO - V. Pátria, 305 ep.
30>\ sala 2 qts., arm. emb., toz.,
banh., dep. emp. 400 mll mais
taxai cen tel.
BOTAFOGO - Aluga-se na Praia
de Sotatogo. 252, ep. 401, 403
com sala, 3 quarloi, banh. social,
cozinha, área de 3ervIço, quarto »

ADMINISTRADORA IÁÃÕBTÍTTÍ:B" ^J^V aL*' D^í" ™
Alugo temporada mobiliado, fe"1 .c, 

'f', r,a 
Z^' R'° ?"""'•

sal,-, 2 qts., e dep. Praia dé 
'S5' "' A UJ-~ T°nV V:s33i'_

Botafogo n. 360 - 1 ÍOE. InfJBOTAFOGO - Junto ao late Cio-
52-0982 -_CRECI 636. ibe. Aluctam-se diversos aps. na
ALUGA-SÉ ca"sa coitt sala. 

"'ct"uar-íR- 'f*™'1' 
?fv,efiar!° 

"¦" «¦ ~

to, banheiro e cozinho. Ver nal8? {.n,e 
''Universidade do 8ra-

R. das Palmeiras n. 77, casa 4*:'' ".'0!- 
["¦ ««.««o. «lt. e sala

Te1 45-100*1 separados, j. de tnverne, banh.,
.*,-;.-,',-,._- —1, .,-¦* — *,co_. completa c/ ou s/
ALUGA-SE -Botafogo 

r apar- servifo. Pe.yar grandes.tai-ncnto ne Rua Merque, oe „ paf„r cia NCr$ 2Ó000 _ ci,..Olinda n. 106 - 419 - Ver no veJ c, porIeiro. Tralar SÉRGIOlocal. Chavea com o_porteiro. CASTRO IMÓVEIS LTDA - DEPT
ALUGA-SE ap. 3 qts., sl., dep. DE ADMINISTRAÇÃO DE BENS -
de empreg. Rua Voluntários ri-rfi. Assembléia, 40-12.° andar —
Pátria n. 160, ap. 004. Vc-rjTel.t 31-0717 - CiíECl 22.
das 10 às 17 somente hoje. — KWrÃcTír*n m77 

<.• 
NCrS 40000 e ,.»., [ .^t^f^TI.Tl^.
ALUGA-SE na Praia de Botafo-lem côr, co:., área c/ tanque,

dep. empregada, c/ garage

demais
pend. Mobiliado - 6CO - :
mob. — 500 - R. B. Ribeiro
Tratarf Tel. 26-8774 _-_3l-37El
AVENIDA COPACABANA - PS:-
fa <3, Alugo ótimo quarto tle rrftn*
ti pi 2 rapazes. Tenho também
l vaga. Ambos cl roupa de ca-
ma, vm casfc de fa-mllla, Telefo
n» 47-9A43. _
avenida' atlântica - Alugo
sp. mobiliado, sala. quarto, c
rlnha. Tratar porteiro dt Ru* Bo-
livar n, 8.
ALUGA-S6 ap. 1 001. 

'. 
Ãníra

Garibaldi, 41, sala, 2 qts., arms.
embutidos, cor., banh., jard. inv.,
dep. empregada, hr-n; c/ tanquo,
de frenle. Tratar,-tel. 44-5762,

ALÜGA-SÈ na Sua Baraí* Ribeiro,
211, ap. 904. Mobiliado. Ver no
locnl. Vrataf 52-9610, Sr. José

ALUGUEL flAÕOR"«m 4 Imi-
vaia — liràciiíiv^l — Forneço —
Pf^ç* TWfidentei n.8 ?, sala âÜ2
— |unto ao Cini.nu Sr.a Joti.
AÍÜ6Ã4E- quarto" mobiliado n
pessoa de trato — Av. Princesa
Isabel n. 236 - op. 102. Tam
tfclíirone^—_ L*fn*j
ALUGA-SE junto à praia - Pôs-
to 5, pequeno apartamento Inde-
pendente è funcionária ou pos-
joa d*: responsabilidade — Talí-
tons Sc* 1754.

go n. 340 — op. 1 009, jl..qto.
banh, , ci boxe e kitch. Chav.
port. (Antônio). Tr/it.ir IGAB. —
T. Otoni n.o 72 - 23-1915 -
CRECI 183.

Chovei c/ porteiro. Praia de B;
tafogo, .13. ap. 10-3.O ;,nQ|5r _
Tratar SÉRGIO CA5IRO IMÓVEIS
LTDA. — Depf. Administração de
Bens — Ruj da Assembléia, AO*

el. 31-0717 - CRECI 22.
Alugamos à Rua

ALUGO s. fie. P. 5, mob. temp.
2 qts., conj. sl., coz., barm. de-
rjend. CrS 3<Í0. Chsvei ci port.
Av. N. S. _CopacL 1 171|1 001
ÀPARTAMENTO -""Sala, 

"saleta,

varanda, quarto, banheiro compl.
fogão, tanque, bsnh. emp. —
350,00. Chaves porteiro. B.írio
Ipanema n. 143 -ac. 702. -
Copacabana.
ALUGO ap. mobiliado, 250 mil,

arei dejmais as taxas. Rua Paula Frei-
Alugueljtas, 32 ;.p. ô04-A. Tratar r.o lo-

cal síbado e domingo 13 ài 18
horas ci Lídic.
ALUGA-SE 

" 
por 

' 
NCrS JOO.OO" 5

r,p. 50'. da Av. _. S. Copacaba-
na, 7Ô2.. p| temporada, 

'mobília-

do, de frente, sl. e qt. separa-
dos, |. de Inv, 2 òsp, completos.
Ver no local c| prop. das 9 às
15 horas. Inf. Tel. 250465, de-
pois d.is IC hora».

ALUGAM-SE ótimas vagos pore
moças — CrS 45 003 — cl todos 112.
os direito» — Te!.! 46-1861. -^mg
BolafoBO.  ___l  _.V!sc. Cruzrircs, 150, ap. 601 c/
mLUGA-SE ap. 751 — Praia dejsala,, 3 cits., banh., coz., dep.
Botafogo n. 336 - Alugue! ..empr., área C*' tanque, la. loca-
170 000 e taxas - Tralar hcjelcão. Chave; porleiro. Tratar -
na portaria,  CIVIA - Trav. Ouvidor, 17-4.»
ALÜGÁ-SE ap. de luxo rie." mo- and. Tel. 52*6166.
bil. ei., 2 qls., coz., copa *l _„,: _ 
garagem. Tel. S. Clemente n. BOTAFOGO - Aluga-se ap. I p.,'
470 - 505 — 46-7665. [antl. fino acabamento c/ sala»

í^nTar e «stír, toilete, 3 quartos,ALUGA-SE vaga a moça com
todos ot direitos — Trotar tel.
46-4439 — Sutineia. _
ALUGA-SE apartamento — Sala,
dois quartos e dependências. Rua
Voluntários da Pátria n. 353, ap.
503.

2 baniis,, cor., dep, emp., .iroa
c/ tanque. Garagem. Tratar APSA

Tr, Ouvidor, 32, 2.», de 12/1?
noras. Tel. 52-5007. CRECI 4J/2S3-
ALUGA-SE uma vaga com direi-
tos. Tratar sabado * domingo *
dia:- útei; i noite na Av. Pra-
cio Júnior .. 221 — 301, Cope»

1 csbsna.
ÃLUGA-SE o"~a"p. 40"2 - ÃvT
Prado Júnior n.° 29S - Cona-
cabana.
AVENIDA PRADO JÚNIOR, 135,
-,p. 912 — Sala, quarto, banh. *
kitch. Chavos c/ portsito. Ad»
ministrodora Nacional. Av. Pr**.
Antônio Carlos, -615, 2.° pnv. —
Tel._ 42-1314.

ALUGA.SE ap. 406 - R. Felipe
de Oliveira, 19 ci sla., <tt. sep..
banh., cor., varanda, mobiliado.
Tratar APSA. Tr. Ouvidor, 33 .
2.o de 12 _ 17 horas. Tel.: -
52-5007. - CBECI 4.JI253.
ALUGA-SE ep. Í"2CÍ2."" Av. . . 3.
Copacabana, 1 171, cl 2 sis., 1 cit.r
banh., coí., área, c\ ianque, va-
randa, banh. ernp. Tratar APSA-
Tv. Ouvidor, 32, 2.0 dé 12 li»
17 horas. _ToL_: 52-5007,
ALUGA-SE ep. 809. Av. N. S."
de Copacabana, 542, cf sla., qt.„
banh., kit., área c| tanque. Tra»
•rar APSA. Tv. Ouvidor, 32, 2.o.
de 12 às 17 horas Tcl. 52*5007

CRECI 4-.IJ2S3, _
ÃLÜGA*"SE ap. 839. _ Barata.
Ribeiro, 200 c| sla., qr. sep.,
varanda, coz.,. b.inh., área c| tnn-
que, banh. emp. Tralar APSA.
Tr. Ouvidor, 32, 2.° de 12 às 17
horas. Tel. 52.5007 - CRECI 4-J
253. _ 
ALUGA-SE ap." 902 R. Constant*
Ramos, 13Í, c| sla., 2 cits., coz..
banh., d?p. emp., área serv. cem
tanque. Tratar APSA, Tv. Ouvidor*
32, 2.0, de 12 às 17 horas. -
tAl- _5i'5__!2'/ - CRECI 4-JI253.
ÀLÜGA-SE ap"."3Í0 - Av. N. S.
dv Copacabana, 387, c[ sla., qt.
cuni., banh., coz. Tratar APSA —
Iv. Ouvidor. 32, 2.o de 12 Jt*
17 horas. Tel.: 52-5007 - CRECI
4-JI253.

AVENIDA ATLÂNTICA, 2 516, ap.
I 001 — Aluga-se íp. maravilho-
ío, mobiliado, c/3 quartos, 2 sa-
Ias. banheiro, cozinha e garagem,
Tratar telefone 36-6812.

AlUGA-SE ap. 922 R. Barata RI.
beiro, 200, c| ila., qí. conj., banh.,
kit. Iratar APSA. Tv. Ouvidor, 31
5.o, de 12 is 17 horas. Marcar
hora peio lei. 52-5007 - CRECt
4-J* 253.
ALUGO ap. R. Santa Clara, pr6x.
Tcneleros, sl-, 2 «u., int. • 7:
«xt., cona, toi., WC «mp„ »•!
ferreno btsral dt» 10x100. Prop.
32-7V59 ,. 47.8101.
ALUGA-SE: R. Carvúliio Mendon*
ça, 35. ap. 201, tte. 3 sl:., 2 qts.

rapaz tle fino"trato, com ou sem)dependa Chav port Tralar IGAB

refeições. Trocam-se referências. £ 
Com. 72, 23-1915. Creci 183

N. S. Copacabana, 1058 ap. ^04.jaLÜGÂ-SÊ"'

ALUGO ap. temporada melho*
ponto Toneleros, ÍI9 ap. 704 —
mob., gel., gar., tt>!. pára pss-
soas de fino gosto. Tel. 36-3157.

AlUGA-SE vag^ puta senhor ou

c/ arm. embutidos lu

ALUGA-SE - Av. Copacabana
1 003 ap. *I07. Amplo, coniuga*
do c| banh. compl., coiinha e vi-

2 randa. Ver cj o porteiro e tratar
CrS 300 000banh. sociais, sendo um priva ti

vo, cozinha moderna s demais
dsp. espaçosas. Garagem. Rua Eia-
rão de Icarai, 12, ap. 701 — Tra-
tar Av. Rio Brancc, 277, fjrs.

__ JS09/10 
- Tel. 32-7726.

BOTAFOGO — Rua CÕmuirano ..
153, ap. 303 — Aluçia-se con-
jupado * dep. etc. Tratar n.i
PREDIAL E ADMINISTRADORA
KESNIUOFF LTDA. - Rua do Ou-

TÍ-tX,,".', «°iA7"i VwgÍVs 
_|R- 

Alvaro AMm' 21' Sf' 1 206/8IALUGA-SB quarto, «•:¦ .-.-:",; ¦— " ' '' ¦ ¦¦¦ ¦¦-¦¦ 
S Tel. 22-7S06 da-. 9 às 17 horasIpessoa tó para moça oue traba-
Ide 2a. n 6s. feira. |íh* iors. Av. Copacabana n.°

BOI AFOGO - Aluga-se ap. 1 236
a Praia de Botafogo, 460, c/ il.,
qt. coni., kitch e banh. Ver no.
local, chaves c/ port. e trator n» T«l. 57-8437 o qualquer hora
PREDIAL CANADENSE LTDA _|Amb!en!e familia,-.

20-5780 cl D. Luzi
e_Jõxai.
ALUGO saía,'ouarto, cos., banb.,
por NCrS 300,00 t taxas. Av. Co.
pacabana, 72E, op. 503, do fren-
te. Chüvei cl porteiro. Telefone:
34-0318^
ALUGO ótimo quario para mc-
¦a ou stíniior*: que trabalhe fora,

(H 11) NCrS 200,00.
ALUGUEL? FIADORES? Nio p«c.
favores, vanha buscar um bom>

* ,,..,,.„ „, -,40/302. Pedem-se referências. _|«atlor propiloUrlp comerciam*

sl.," qto., banh., ct'ti. e:.*.-,-ar.ECIArOGL° 
- A.»9»m.$e ótimos Tl,t£r 6 „„;, dt segunda-fei/a\P«* '^'J d« «««. «»«• •«

na Sua Lauro »!"'. na 
A;,a da P"»scm n. 98 M às" 9 horas da noile. — ' '=!"•, So'"*3.» "i,?"'1! 

7 
V,""n'

* ¦ '" *"" ' , ra de Piraii, 572 c| 5, daí t

Run Raul Pompéia.
95* ap. 204. Sala, qr., banh. com-
plslo, dep. Chaves ap. 205. Trat.
IGAB com o Sr. Francisco. T.
Otoni n. 72, 53-1915. - CRE-
ci_ia;J
ALUGA-SE Av. Prado Júnior, 335^
ap. 806, fte., sala-qto., bnnh,
compl, kitch, Chav. port. Trat»
IGAB. T. Otoni, 72 - 23-1915 -
CRECI 183.
ALUGA-SE Rua figueiredo Maga-
Ibãet, 248, ac. 403, sala, 3 qls.,,
garagem * dep. Chav, port. Trat,
IGAB. T. Otoni, 72 -• 23-1915 -
CRECI 183.

sito no Largo do Machado
11 com saleta, sala, 3 quartos,
cozinha, banheiro, área de servi-
ço e dependências completas de
empregada. Chaves .na portaria

CENTRO - Alitqam-s. aps. 206
o 207 da Rua Ubaldlno do Ama-
ral n; 41, «:gu!na da Av, Mem
de Sá. Ver com o porteiro. —

mÍLS"aÍ'P,£CPV*.£'°'tul')s^]}~J^J^-^Sii'l<> lnde-|do edfffclg. Inf. Tel. 56-1399. rlAMrNr.0 _ Alu-,.,*.» o m" ^ " ' fante 
Aexanddío^b 

".°l" 
1£n"- 

AlUGO qu"*» independentes cj , OoTd» Rua VUconde de Curante Alexandrino, 10, sj 101. 
|jgu, corrente, em ótimo sobra- «Iro tl." 150, com 1 sala, 3

SANTA TERESA - KAIC alugTní 
d°' .ns PAa 

íed.,° tmà"co £Bi auarios, coz., banh., dep. de emp.
Rua Alte. Alexandrino n.o* 340 ÍJauin,"..f'.._Bln,0_..Llsboí'..h!Cr*Chaves com zelador. Tratar à R.

3.» andar. Tel. 23-8965.

wI
ALUGA-SE um quarto para duas
mo ç a s cu senhera em casa
de família. Pedem-sc referência.
Rua Jo
6._

ÃLUGA-SE na Rua Rodrigues do»lfENíRO„ .
Santos, 181 _ Centro quartos e !," dí Veiga, 41|

Joaquim Palhares, 112 casal?, ?.c.r!.É
Estácio de S.í. r.'.) ¦, .

CENTRO — Aluga-se o aparta-
mento com linda vista, 3 quar-
tes, sala e dependência da em-
pregada. Tel. 32-1470.
CASTELO -" Aru"ga.se"Va7."T0"27
da Av. Presidente Antônio Car-
los, 25, cem frente para a Av.
Beira Mar, cont 2 salas, 2 quar-
les, banheiro, cozinha, dependèn-
cias para empregada. Chaves cj

porteiro. Iníormaçõe*. — Tel.:

COMERCIAL E CORRETORA NO-
VO MUNDO, à Rua do Carmo,
71, 2.o andar, si 201, ou pclo
tel. 52-2010 ramal 238 - CRECI
937.

o ap. 202 de frente," ci" sl.," 3 }??' ÍVaw? 
2 '"""' 1,i''!" p¥a" AÍnndeQ«,"'"338A I." and.. i . ,,| . t^.n.,j |T(jL 23-9805.qts., coz., banh

'.tel.t 45-4394.
dep. ètsmpl. ______.

A|íS. 303 • 403 d. 2 quarlp.'"'"
ir, ccíiiihi « riependínciasJALUGA-SE vaga para rapa: de ros- is 20 hora?, Inclusive sábados •

[completai. Vçr no toc^l com o (peito que dê rer£rj:;:ia. NCrS tlrrr.lngos. £m frente ¦ TV Ex-

LARANJEIRAS - Aluçta-se ao.
de sala, quarto e dep, comple-
tas, inclusive de empreg. —
Tratar tel. 258067.

pnrlelro . tratar na ATLAS IMO- 50,00. Av. Copacabana, 209, jop. telsior.

em L. a óleo, 2 qts., c1 »r-|M«llef n. 36, ap. 402 -Tra

mários emb. e demais dependèn- 'ar no local - Chaves com c" 
. Ver com port. Rua Ribeiro Io'-"teiro ou S7-3S3C.
Almeida n. 22, ap. 303. BOTAFOGCT-"Alugamos" 

"o«n»|VEIS 
LTDA., Rua M.u, _ 

"q,"u.|102. , 
. .*¦¦„,-.

epartatrento na Rua São Clenien-ipo 302. Tel. 52-.B'.8, Sr f.r. .,,,.:*.-—. .* o,, .- ALUgO ap. ledo mob. cl ei. «
te n. 463. ap. 501,'com wla, 3 n.nd.s _ CRECI 434 ALUGAI átimo ap. 911 do qel., andar alto, ciaro, Irtdev.

quartos, cozinha, banheiro, de- -- quario, aala separados, cozlnlia fte., 2 qts.. 2 sis., 2 var., banh

pendência do empregada, área (-''BOTAFOGO _ Próximo U. Bra- ernpla .banheiro, área, c/ tanque! comp.. qt. e banh. emp., Srea c|
tanque - Ver no local e tratar '» - Aluga... R. Bartolom.u « "-c* d» empregada. Pintado tq. etc., pintado Bar. Rib Pôs-
nc DELTA - ADMINISTRADORA Portela 3S, .p. 3 qls., sala, •> c/„s!Pj;C0 ~,Rlia Siqueira Campo» to 2. Tr. Graça Aranha. 174, 7.°.
DE IMÓVEIS LTDA. Rua Méxl- b. soci.is, <ei. dep. empr. gara-
co n. 11, slloja. Tel jnom. Ver » tratar .. Gensral
220977. tSeveri.no, 40, ap. 209, tom Vir SOBRAL S/A.

LARANJEIRAS - Aluqa-!- - R.
Mário Portela, 71 ap. 202, de
frente, c| 2 c|ts., aala e dep. qr-
mário embutido e sinteco. Alu-
guel 350 000 mais taxas. Chaves .. , ,„
cl Sr. Luiz n| ap. 301. Tratnr BOTAFOGO - Alug. o ap. 5"Í2!9_ AVENIDA N. S. COPACABANA,
"ACIR" - Adminislraião. Tel.t da Rua Humaitá n. 229. cam 2.SO"tAFÒGÓ - Aluaa-sc, na Rua11093 - A,*-'S*> »P- 603. mobi'
32-9738. |qis., sala, coz., banh., dep. de Humaitá, ap. C| 2 qts., sl„ coz., I!ad°' «/ } 

(lu*' «J3- Temporada
Ver no local. DomingoIdepend. empregada, parcialmente!-'-"13 ou longa. 400 mil. ver c/

n.o 257.- Tratar tel 57.9133 - ALUGO ap. de sala, 2 qts., «n.
Cnave; na loia de SOBRAL í,|do , revenfvel, dep. .mprégada.

LARANJEIRAS - Aluqo ap. 1 211 empreg.
da Rua das Laranieiras, 210 c/3 das 9

empreg., área ci tanque. Chaves ALUGA-SE apartamento 1 001 da ¦¦¦-¦,,-
c| porteiro. Tratar na Ruo dolRua Paissan-ju ló2. Tratar Roa^LAMENGO

13 hora-,
9 ás 12 horas.

Aluga-
Avenida

706 -

_ nda-!rnoi.*iliado c'1 telefone. - Tratar11*"1'"0-
qts., sala, banh.," coz. o deo.!fei'8 de 9 ás 1! horas. TratariAlcindo Guanabara, 24, gr. 1214.1 »,,.?.,,na • • -i

.completas, chaves portaria, NCrS, na ALIANÇA IMÓVEIS - praça CRECI 202 - Amaro José Góes. AyEN IDA.ATLÂNTICA
-  . , „„-. ,.ílu?a-s5 JP»''''- a50,00 e taxas, iratar 22.7323 -|f;^,"' ?? - 3.° anoar, tel.lr ,.*,*- __*__.___ ",fi«Ba, "T 

a? «18 *,
Carmo, 27-A. Tel 32-1774 - CRE-,Suenos Ares 41, 3." andar. Vi-mento bem mobiliado, de frente, CREr| 410 123-5911. ,BOT«FO,.*0 

- Aluga-se ap 104 At.BntiCa n. j J18. 1

Cl 283. sita no dia 19367, das 9 às 12 quarto e saia separados, cozinha ,,„.',,-,„., Ti Sm'ií.v=n ÍT— "' • n,ra'" 
El.;"f??°- 'i4; de «ala e com sala, dois quartos camuga-

iho,,,* le banheiro c-mpleto .ír^-a e WC IARANJEIRAS - Aluga-se o ap.j 30TAFOGO — Alugo casa ae 2:qto. conj. kit., banh. Chaves e das, cozinha r ba.-.neiro com-
SANTA TÈRE5A-'Alugo Vssr,""40 ALUGO ato mob' ó.rTT^i^r de empregada". Chaves com o pcr.íC-07 dupln 

çl qaragem na Rua í pavimentes, varandas, iardim, 1 ;trater lowndes Sons. Prss Var- oieto - Chaves com .0 .porteiro.
-!*> Rua Paraiso com 2 salas ur-,n. 

filu^u 
/''c- 

",0|!'.. Par? 2 
,'»»>- , . •. J 

0lv,aij. Cr„ 03 \ ,Prof. Orüz í.íontairo, 276. Cha- saleta, 2 srlas, 3 quartos, cupegas, 290. Creci 204. - Teleío- Tratai na Praça Eugênio Jardim
.-.^i^:_^l"]!_9'-..l%^ 7ofB'ô?,C! 

,e'e,en-9M 
Tei 36 7Í47 ' 

' P'l« 
í! Porteiro. Tel.t. 42-3373. coz., garagem .deps. de emp. ine 23-9525. k «. ap. 6-31 - Telefone ..

. X%* «7f"»S rb'»»^^.^'^ 5S!i Pd-VA™ e 0,0. seoa^: ÈLÃMENG^^AhJ!ííe~aPr464:!2VARIO.-=' ^'iJ^.^f.^S', n. %%U%C9:'%™_W<^^^_*'57
laia para qualquer ncgócioT -I2 ^'Ji,rlos' .h' banheiro * co-je tratar na Av. Rio Branco, IS6, dos'. "^,e

23-3927. ;ainha, servindo para escritório! sala 924; 3 salários mínimos. |2üeir0 ¦
Vrít--."^ rr ou consultório, Rua Alfândega .i' IÇhavi» port.
ALUGA-SE quario, cavalneiro oul] 11-A, sala 304 - 23-3362. -íCATETE* ''- '* *•"¦ mobl-lcRECI 770

'á.x Quitanda n. 30, saia E09.
Tel. 32-9363.

•enhora casa de familia  ,,,,.
liado no centro das 9,00 horas i.r£ySi_—-—rr-
13,00 hora. - Tel. 22-8B75. C,™™° 

~ A1"-"1'3?
¦ •-.-¦¦ v- ¦¦¦"- *— 1—— Cj J quartos, 2 salas
ALUGA-ot um «p. coniugado á banhe'ro e um grand,
Rua Carloa Sampaio, 37, ap. 205.1— lõdeira do Faria n

FLAMENGO

banh. Senador Ver- wnaoor vergueiro,^too, c, j 'l»*. -, 
R ,.i.-.„ Portela 71

o. 1204 NCrS 270 «I-, Coz., banh., depend. eirpre.!se «'«• *¦*,?-,-,„,•

Tei.t 26*8190 Sada, área c tanque. NCrS 500.00^- 'o:? ~ Te|. 45-7707.
.,,,**¦¦, r—" '(mais taxas. Ver c; porToiro e t^a-1 __._. _--__. ¦••*—¦ALUGO quarto a senhor que|tor AIdndo Guanabara, 24/1214.1 BOTAFOGO •- URCA

_ trabalno fora na Rua Pedra Ame-]CREC| 202 - Amaro José Góes.1 coz., vaga garagem - Chaves c|;
Alugo mob:-!rl*;?__í.-_2.íi_____>Hi_602; | LARGO MACHADO - Alucia*se!ALUGAM-SE ótimas vagas a ca-lportelro - Tratar PREDIAL PA-XASA

mobiliado com luxo, uterMÍIIos,
cama e mesa. Rua Ministro Vivei-
ros de Castro, 62, ap. 407. NCrS
500,00 mensal.

APARTAMENTO
liado ni )Wenidi Fui Barbou n.[CATETE

da R. Gen. Goís Monteiro, 156,'ALUGO ciuarto de fundos para
-jsala, qt. sep., banh. e cor. Cha-uma penoí. Traiar tels.: 57-4710

iBOTA-OGO — Aluga-se o ap. ves c| porlciro. Tralar Lowndes— Copacabana.
*722 da Rua General Severiano .lõons. Prcs. Vargas, 290. Telefo-' -.,,,.. ,
40. com sala, 2 quartos, banheirolne 23-9Õ211. Creci 204. APARTAMENTO — Alugo — R. ALUGA-St

IDias Ferreira, 297, i| 101 - Le-in. 18, ap.
Alucia*se'ALUGAM-SE ótimas vagas a ca-!porteiro - Tratar PREDIAL PA-.CA5A - Al*
. -__j: ...lL_r  -: __í.;-;.. r. •__ ..! I COAif.

ALUGO ap. 803, R. Duvivier n.
37, ciq, Av. Cop. Entra Lídia
. Palace Hctel, 2 ftes., 3 qts.„
2 st», «tc. Elev. priv. p/ 2 aps,
Prsp. 35-7959 • 47-8102.

ÃLUGA-SE o ap.~304 na Av. Co-
pacabano, 673, sala, 2 qts., banh,
compl., dep. Trat. IGAB. T. Oto-
ni, 72 - 23-1915 - CRECI 183.

ÃÍÜGA-SE AvT~ÃtíSnHca, 3806,
àp. '07, q'.o., banh. c/ boxe t
kitch, Chav. tf síndico. Trat.
IGAB. T. Otoni, 72 - 23-1915 -
CSSCI 1£3.

- Rua Barata Ribeiro
£02, frte. 2 sis., 3

 , uga-ia uma cem 2LbIon, cj qt. e si. coniugado, co-JQ**-» 2 banhs. sociais, garagem ft
Aluga-se em" .casa fí.|Íõiá~em 1° Tocàçàó, boas cprtdf-lvalheírps c] refeições -íxíge-selLÊRMÒ - Rua Senador Dantasiquarlos, 2 saias e demais de-irinh» e banheiro. Ver no localidep. Chav. port. Trat. IGAB. T.

Vislr «splêndida, «r condido- mília quorto ii móveis pessoas,!ções, perto do cinema 22-3996'referêncios. R. Voluntários da Pi-n. 117 — sala 905 — Tc! loandências. Tratar na R. Arnal-jc' D. leda. Tratar regunda-ieire!'-'toni, 72 — ^j-1915 — Crecr
nado - 25^007.. Ic| referências* Ie!,: 25-0351. ,'- CRECI 23 á tarde tris, 97. Tel. 46-6472. 'Í2-4325 - CRECI 455., tio Quintela n. 103. - Boiaiogo. epes 11 horas. 22-5023. 133.



« _ 1.» Cad., CLASSIFICADOS, Jori.nl do Brasil, domingo, 19, - í-O-feira, 20-3-67 « IMÓVEIS - ALUGUE!.
Velo.'COPACABANA

Ri
¦Cha

31 i mil

AlUGA-SE Rua Raimundo Cor- BARATA RIBEIRO. 200
reia 60 an 312, sala, «to., dep. ap. cenj. 1 218 (ocup.) Onrc mll. Ia, qt.
,_. IGAB T Óloni, 72 - Te..lT__ «nl. - Mario - 238390, R. forr Roxo, 231:50:

23-1915 - CR-CI 183. '3 ou 4 e 92-0365 (Colai). ^'Igoí' r,e,;0

APARTAMENTO GRANDE coni-.lBAIRRO PEIXOTO - Aluga-se ap.i_L_.-U___

gado mobiliado, geladeira. Ruapj familia de Iratamcnlo, 3 qtos., COPACABANA

Barala Ribeiro. Tol. 37-4084.

ÁNÍTA GARIBALDI, 18, ap

d„_.ndêncl.,Sd. -mpre°g." Chave. COPACABANA _ Compro urgente] COPACABANA - Aluga-se mag

p_yf[rn .™ coni """'" ou P"c-- sep an—o—ffl-____ na ____igu__

Alugo ap.. sa- COPACABANA - Aiug. R. Dr COPACABANA — Aluga-se o ap. POSTO 6 - Temporada ap. mobi- IPANEMA
Bel- minara Fcrroira, 123 (Ed. Masler., 1 001 hioblllodo, da 2 ql:., cl., liado

- Castelinho. Aluflo GÁVEA - J. BOTÂNICO ADMINISTRADORA
2 q._., 2 bí-nn-

-:,., deped. complela. - Ruaj Io do lido, um quario
ini iMaestro Fco. Braga, 509 - Com moras ciua trabalhem fon
10'' 

Maneei. fone 57-5772.

com ao. 919, fte.
Tel. li... 230 mil r

_ tei 38-1617.
Aluga-se" per~| COPACABANA

dua: |vonde
Tele-, |7,l. 201, c

ql, coni., banh.,:„ dependências nn R
lis taxas. Trato; _eiro, 147. Aluguel

a mai? taxas. Chaves c| o por
Aluga-se ou loiro o tratar na Conr.Iruiorí. l

Belforl P.cvõ, n. .Marlins SA. Rua México, 11, gr
sl., 2 qls., sen-|£02 - Tol. 22-1055.

do um duplo, cor., banh., dep. COPACABANA

tel. gel., 3 qts., 1
ata Ri- 2 banh., coz-, dep. NCrS 500,001 côr, coí dep. ele. Gomes Car- /".ÜGA-E _p7 liou caía,"_ quar'.
00 mil — Vista pt o mar. Júlio Castilho,[neiro, 130. ap. 801. _ ,_., 2 <alns, copa hinhe;ro co- í'?:!

8. Chave cl porteiro. Tratar - 1.''IPANEMA --" Aluqa-se 
"ap. 

303'- zinha* e" área - Pca. Sanlos' Du- 'a*
38-71_7 - Nair. !Av. Rainha Elizabeth, 650, sala, mont, 28101 - Gávea.
QUARTO — Aluga-se para cassl 

'3 
quartes, 2 banheiros, armários,]-  —

"teiro. 
Tel.: 57-080-1. garagem o dep. empregada. Cha-j ALUGA-SE um apartamento

\:.c}.
1... _d_;'k Lòb

fr(

IMOB. I.
3 ...O T\.

419 202, sei;

p ciien
_____

omp,,-________- grande atua coberta e g.i* 905
ch..v_s c: nor., if.M.ir n.i ¦

ATENÇÃO — Vaga pi rapa; educ
rssp., q. tr_b. fora, rof. — Tet
36-0549. _
ALÜGÁ-SÊ por temporada a partir :,_
tli 1.° de abril, ótimo ap. mobi-
liado, com salão, tréi qts. garagem
e demais dep. Ver à Av Atlântico,
n.o 3958, ap. 1101, das 17 às 19
hrs. o tratar pelo tel. 22-1674.

ALUGA _E ap. frente," 
"sala, 

três COPACABANA

quarto", dependências. Rua Assi:

sinal c o da Magalhães, 341 c! iala, J«r-
90 dias,'c; dec. enl dia. dim inverno, quarto, banh., co-

Tratar Org. Imob. Hajonil, Av.jzinha, banh. empregada. Aluquel
Pre:. Vargas, 590 s; 210 - Tols. Cri 303 000 mais tr.ttas. V- no

53*10 c _?_-0.j9 local' — Chaves com porteiro.
Vendo aparta- l'__i( g^g"COPACABANA

União Imobiliária
Erasmo Braga, n.
Tel. .I2-I686 ou
Cl 814.
COPACABANA
ou vagas .. moça

Pua Raul Pompéia, 152. C
P r.rteíf.1 A_.

52-5239. Av. ba!he fora com direitos
226 s! 1112.

aparta-
mento coniugado — lenho vários r

- Base: 12 a 15 milhões. Tratar'0'"" ._!„)___.
pelo Tcl. 22-9361. COPACABANA - Pôslo 6 - Alu,-

.gam-se duas voga: a rapaz nu|qrande_luxo 1270 ni2)
oi senhor que trabalhe fora.

N. S. Copacabana, 12.16,

37-9078.
.COPACABANA

_id_., a Av. qu^to _ep_r.ido5. bnnh., cor., _
299, nr. £03. v,lrPn_,,-,. Base: NCrS 230,00 -
S2-500E. CRE- r_|_ 3..r.,j0 Castro Imóveis Ltda.

Deplo. Administ..**__•_ de Bens
Aluga-se qto. R. Assembléia, J0, 12.° - Tel.

ou caral Ira- 31-0717 - Ggci 22.

COPACABANA ¦¦ A'.. N. S. Co-

Aluga-se ap. QUARIO - Grande mob. p. I ou ... P.;,l,,',_,.e lr_- G- v- RE SOU. Gávea. 2 quartos,
trabalhe tora. Re- ZA IMÓVEIS - Creci I 115 - Tel.'dependência.,. Humaitá
TTirrT—-'r/A - 52 — *"J' wXrA—^-Trxçx' -f-l.sri_.ho, 

T9,""'" ....
: J pessoas que

T7TT
Ir..tnr no loco!.
OUAlirO -- Aluga-
para 2 irccas idòna
independente paro
rei.: 36-0932.'
QUARTO - Aluna-;

_, mobiliado,

e outro
rapa.* —

_ Ci..7'0. _ Cj-
com café .<_.

63. (96 m25.
— 

CAVE
IPANEMA — A!uga-so aplo. 301 çsir:,_;
cí.i Rua Barno da Torre 124 delírios
irente ci 'l 

qtes. 1 s!. deo. de n' 3
emp. mobil. Tr_i„r p' lolol
36-7169. c- O. _i:i..

501 lel. 26-1097.

e demais
243 ap.

1 empreci.
ap. 502.

- Alue
:., área

na Ri
Chave*

99, 3.°

dep,
Uruguai, 123.

JJ}° a,p- 2__t_' Trd-
Imôve-c* Praça. 

"Pio

nd. Tel. 23-3911.

A.uno ao

SOI da R
Alug

Sá Ferreira Av.; Anita Garibaldi n. o, ap
1)05 ~ ' Ea'a ^c iantar, do'

pacabana, 303 — Aluçja-se ap. 401 ¦.(•..ner ü. responsabilidade queco c' prar.nle sala, 3 quartos, cirande,trabalhe fora. Unico inquilino —
¦yy} banheiro, copa, cozinha, área d. Marcar h-.rh — Tel. 3_-4"250. —
,*r serviço c; ianque, ciep. com .h.fí ^opícabèna.

tcl-fcne,

PANE.'..A - LEBLON - Pre:l- * 
"

;-'_?. ap. 3 qti., sl., 2 banhs., GaVEí
.rm, emb., coragem _ d dep. na, oi
i_. ?E-6i04, ci' 9 li 12'». tn:_3c

tí_d_.

— t.vga-.i. olima
u_. Gávea, _, com 2 s

vários c,!^., dep. empr., 'j_r..
p'- 3 c.irr_s, jardim. Ioda mobi
liada. Aiug. NCri I 500,00. Ch.i
va.-, r._ loca!. 7ratir pj teleícn
.1.9677, _CL,u;'.d3-leiia.

Crí-

vcilo casa m:
, _C(. n-i^ de i

203 CtO 003 {
Aluísio —

E.-a.il. 9Í, r,-_ ÍOI - -.u,:.. :-_:"<-. : ^ - ¦ ..=-.- -^ _--..l.-. .-..-. --.¦- ,..;¦¦ -., ¦¦ • i ¦ . -.,.:¦¦.. ..¦¦;;¦ -';.,. . ¦ -¦ .:;c.C0. Cli..: R.',.."'X.,,, D^ca''_.u e'"í.al_'h'- L^l-''-''"' " Aiuga-se c »p. 2.03 _.._/<;.'"
Chaves porteiro. ____________ !=l°°- 

2 b»nhc.ros e m core. dep. -—dependências, ludo mobilado . ve! no a0, íC2. Tr5lor sér-,0 c„. 
° °- ° ™ 

fn<._.n.no Cob _' 
" '*"=. Visconde de Aibuqtterquc ....

Rua Figueiredo Magalhães, 44_, 
janc. _ Vc, n0 |oca|i _ Tr.,tar nheiro. Ver no local com zoia- 57.509, ,. 42-1722. i. ¦ Jl-u/n 

-: 
Referências NCr;. 60,00 r.-i.,.-. «rea rV 120 m"> Aluo'^_,nr. •',;'- ,-rp" térreo, c

ap. 1001. Chaves com o.por- CARNEIR0 DE MENDONÇA IMO-dor. Tralar na Av. Rio Branco, copACABANA _ Atunam- _ dos-1 novos. Tarde. Av. Copacabana,'600 -Ve- no local --' Tral_.l, cem o oorieiro Raimundo tV-":_*_3 
C.,í-.20-.,.

,ero ,, formações 1.1. 5,-5007]VE|S _ A Copacabana .n 861 I0__s.aJa_203._Sr, Lúcio. _|™^A^ul/^,,f 
^'COPACAB ANA - Aluga-se ap;72J, dp. _0,. r„,,vnRO DE MENDONÇA. IMO-f^ otme", Freire 196 - _ ?,% 

cB!.r... ülii™
. 

,._.__,•.« „„_„„„„ 
— -.•10--501 

__J_i___Í2H-  COPACABANA - Rua Raimundo Utap. com ar refr. _í telefone en, lcd° atapetado d vulcapiso, c: 
QUART0 ¦ .|un,.se . . ., VEIS - Av Copacabana n S61 ¦_, 707. '"

APARTAMENTO MOBILIADO rn„Ar_níH_ _ Al.,-«... .„ !r«,,»_ /,A _ .,„ ln« _ Al,,,.- ._.". _ j_  13. . c  ou sem móveis, frenle rara o mar, 
Jj àflncfnlé» R Sa ferreira 210' " -::° S01 • Tel' 57-28S3.

11 JUCA — Alugo apartom-nto
(03 coni snla. 2 quartes, b.nhei.
o, cozinha, nr «a e depsndèncie

¦ e — 350 mai.. de _ empregadas, l.a locação.
2 — CRcCi Õ3ó. Ay-,i',r, 3j. Chaves cem z.iador

Cri 300 000.
ALUGO OU VENDO olimo ap.T,,jlr. ., .—..-_.
de Irt-nto indevassável, 6.» andar ,',!.U'-A 

" AluS. ._¦ ci sala, 2
1 sl., 2 C|t_., dsp. prox. P.
Pena, Rua Visconde de Figuci-
redo n.° 4, <•_.). C. Bonfim. Ci*._-
vei c| porteiro. Trator local. En- ¦
trega imedicia, v.;..ic.
,il;i I UU... •. -• Aluga-se ótima reit-
\ai ALUGA-ri o ap. 207, do ff. Uru- dt-ncia na Rua I_nen.e ViUai
ein'suai. 330, Bloco .: com sala e Ene:, 48 * ,8-A. Ver na parle
.oi-' cuartí. sep .rotlcs, banheiro so- da manhã, tr;-.t,;r com Glovant-

ciai, corinlui, .Wc-a r Ianque e n--1 & Cm. Ltda, íelefone 22-2340.
Dep. c!e emn.-e.jcd3 completa. Clia- TIJUCA . Aluna--., . P,»,_ AlcáT.
vos e -tratar na 'Adaima" Av. !0 p_,„a, 34, ,p. toj - 8_.<_.,
• ,"'1"-. .Lh'.::50' ,0' S!' 6I°-'2- NCrS 250,00 - Oua.-l,, » sala >e-
fc . ...¦_7','_. p_raii_, banheiro, cci.( dapend.*Á» 

1 ir-.*-. -«¦ _. ¦ -í 1 CMT.ploí* d» emprt'<j£dii — Cha-
»í.a _,.;__,!_'- 

'"" P""*1'0 - Tratar SÉRGIO
;, 

'V'" 
,*i n r- i.i S.P' CASTRO IMÓVEIS ITDA. - D.pl.!:. Con.ie f-ü E-riFini, _., -,;0j oaj • -,. .- , r,

R. Acuiar, S5-Í03. Tr.t.,r tE;E: ^™«""«í" 
<¦'« Bons - Assam.

- To;. 52-1788 e 37-8636.

prédio de 2 apios
ri-... i ii., ii.,

B. de 2-1fino gosto — conj. alu
prazo — 350 novos — R.
Ipanema — Te!. 31-3781 -

26-8774.  __
ALUGA-SE na Rua Toneleros,
casa 2, para fins conierci-.is. -

Chi.'., casa 4 ou na barbearlô.tcabana
Tratar IGAB - T. Otoni, 72 -157.2853.
Tel. 23-1915 -CRECI 183.  

'COPACABANA"- 
Aluga-se

APARTAMENTO — Copacabana — | 1 002 - Rua Conselheiro Lafai

~ Rua Ronald de Carvalhoiap. de sala-quarto conjugados,[do Lin;, 44/1 001. Tel
66 - sala de espera sale- pequena coilnha e banheiro. Ver C0PACABANA - Aluga-se ap.•-,!_, qto. con,uyado varanda ba- „o tel c .elador. Tratar na ,emporí,da. Tratar a Av. N. S.

nheiro e coz. - Vor local - Av. Rio Branco, 108 - sala 203 f--_lL-.|..n, 2_5 an 207
71, Tratar CARNEIRO DE MENDON-Sr. Lúcio. _?JE>Í___._1'______5j__-';-.

— if A DF IMÓVEIS — Av Coo.i- ¦____,•'¦,'¦_'_:_¦:'_.'- T. ^—'COPACABANA -- Av. Ai!,.ntic.i,. \ D. IWC./ç.. AV. l£|M 
jÇOPACABANA - Alugo ap. 305.__ 6n. Alurja-se ap. 1002, c| am-

da Rua Santa Clara, 308 c/ quar. _|a E,,|. 4 quart0_, 3 banh., lo-
-ito e sala (sep.), banh. e coí. _as _|emait depend., garagem.ü.P-:NCrS 250,00 e laxas, chaves por- chaves ci zelador. Iratar Lown-

- CRECI j...

Jeroni Men-
40,',

dep.,

JARDIM BOTÂNICO

861, 501. lei.:

AlUGO uma vaca p

xuoso apartamento em pequeno'^" %™ v...c_í."d
edu 1 cio, ;.p_i coua com 120 —

com salão, dois amplos quartos
sociais (uni ci
banheiro i
dò

10 -- Tiiuca.

ilaria, Iratar lel. 32-7323 -'des 8. Son_. Pres. Vargas, 290.

Í97, 
'Ver Av. AHSntica, 928 601. Tr.- ,-.— -lar Sérnio Caslro Imóveis lida. -!_____ IEEIOM
Depto. de Admini..tfação de DensjRUA BARATA RIlitlRO, 7d9 - pp, teiro, 216, aluga-se o _p
-Rua da Assembícia, -10, i?.ü;*105. Sala, 2 quartot, copendèn* sala, 2 qí_., banh., coz.
andar — Tel 31-0717 — Creci 22.ícíos empregada. Mobiliado com cjt. emp., garogem. Chave:

COPACABANA-- Alug. ..p.-_^'_. __" _.<\..'1 ...Irata.:...; 
'2- 

3732, . .:=lad,r. Tel.: 23-0307. das

sala e quarto separados, co*., área, RUA FERNANDO ,\\END_S N.o 7,1'" l2l,'_

depend. de empregada. Rua Ba- ap. 41 -Aluga-se um pequeno, Lfrj|_oN _ Aluaa-se ao 3 qts 2laron de serviço, alam de duis Haddocl: Lobo
rão Ipanema, 71 ap. 807. Chaves quarto C banheiro anexo p- uma .jl^ _ .it,.,_;. dependências, vaqaiareat ?xlernas com lardins de local.
com porteiro. Tralar: 36-4103. |Btsaoo, entrada independente. n. aST.aem. Ru- q',. Marquês Ca-70 m2, armários embutidos, em

Mobiliado. Aluga-so na Avenidate n. 64 - 2 salas, 3 qts., ba L' o"'^". 
" 

^ 23-9°2iÍ' CreVi ISa"."*' 
""'.COPACABANA 

- AÍ_~ga-s_ ap.!RUA DOMINGOS FERREIRA, 236,'nário, 20 ap. 201. .cada sala, revestido de lambris
Prado Júnior, 120, ap. 609, todoInheiro, coz,, dep. de emprecj, _-•-—- -....'..." '. '¦__-.  ' . — ijni _ a. rnn,vth,nn aa. —\.p- 1007 — Sala, qunrto, i. inv.' ——,— de pinho 6_ Ricj,_. Rua Nina Ro-
m_bíi,d cón! .ila^ quallo se-area com Ianque - Alug. 700. COPACABANA 

-Uma vagi.pl COPACABANA - Av. Atlântica. 703 - Av 
^Pacabana, 

ui 
^.j .^ Aluga-se excelente ap.drigues, 49 ap. 102 (próximo à'"r •

parados, contraio d. 1 ano. V.r,- Ver no local - Tratar CAR- "c" ei" «P- 
$> 

'»m'l">. «^Aluga-se de Irenle o ap 511 c - 
^ 

" 
m.h1 ;..,._ r."m telefone a. Administradora Nacional. Av. na R. Jo.e Linhares, 117'201, esquina da Rua Jardim Botânico"om 

«porteiro Josias . trata, NEIRO DE MENDONÇA IMO-;™"""' Cr* 
^0 ^0 

--!'.. ¦-•enlrada .' Rua DL.Ir.i.i Ulr.cn, 3J '.'érru^r"do, 
r,c|,-,.)0ir.-, Ver local [Pres. Antônio Carlos, 615, !.»«.. e sala sep cm., >_..',.„. Irenle _ Hípica;. Tel.t ....

com o p.op,i.l.írio, Sr. D.lama- VEIS - Av. Copacabana n. 861 ^.9887 
_. 2a-fe,ra dns 13 as c 2 amplas salas, jard. inv. c, '^^'^'^^^^"^^pi». 

Tel. 42-1314. e area, pintado, c/ sintaco e ga-j_,ó.7_o6.
.. Av Pré .denta Varetas, 446,1- Saia 501. tel. 57-2353. ¦ com .'6_ ______: piso em mármore, J qtos. de-1'>«>< t-i1'"c"°_ «™"«nça, mo . 

n.,,Mrn, Ff ...fi..' n»' ri '¦'-"'¦¦ Vtr c' """¦ Tía''" '--¦:
- - -n.1», T.I 43-175-I telefono. ^COPACABANA - Alugamos ap. móis depend. e garagem. Chavos ™ * -Av Copacabana, 861 s| RUA DOMINGOS FERREIRA, 130, 43.79)2 2-.1_68 .ADM. ORION. LAGOA -Alugo magnndar. T.l. 43-1753. .. 

] 
... 

dj . 
9J P I 

__ 
.^^ 

Trat.r Low„d,.. & 501 - Tel. 57-2353. Alug.: 360. ap. 501. Alugo ap. frente, pinta-  ._  ._ e ,aIa# 3 quart-5i de_e_d
iala e quarto con-'Sons. Pres. Vargas, 290. Telafo-JCOPACABANA - Aluga-se ap. sa-!d0' atapetado, armarioSj ar rafri-,LEBLON - Aluga-se olimo ap.'platas, indevassável, lugar

kit. Chavos! no 23-u525. Creci 20J
PRE- COPACABANA - KAIC

btéía, .0 - H." _nd_r. Telefon.
31-0717 - CÜECI 73.

o TIJUCA — Aluga-se o aparta-
:.,'.monto 20J da Rua Conde Ita-

Prol. Gabizo/guaí, 16. Sala, 2 quartos, co-
t.'_, próx.:r;nhi., bBnheirc, dependências ó.

empresada. Chaves no local. Tra-
-'í&r na Ríjo do Carmo. 17 — 7.°itfj m.*.'ti nu ...

a'ia_r, Sr. Américo.
i reteiroes.
Cabo fric. ti 'JUCA — Alucia-ie c ep. 30i

da Rua Manuei LçIíüo, 36, .'
isala, 2 quarlos, cozinha, banheiro

es com 18 iv.2), ALUGAM-SE quartos com direito . dependências de empreoade.
social, coiinha. depen- .*. lavar e cozinhar. Ver n _ Rua; Traiar na Imobiliária lumar nr-

de enipreçjadfi completa,.São Francisco Xavier, 721, 723 ei Rua México, 111, s 706. d .•
417. Trat ¦•:._ no 13

5-101.
17 horas. Cha' _s no io.

«Ia, W-KA
.--:. R. Car!

Aluga-se ap. 3-10
Vasconcelos, 33. c

crz., banh., _ rea, cepo.
na R. Uru_j.uBiano, 24 —

AVENIDA ATLÂNTICA - Aluga- COPACABANA - Alutja-se ap.l,
se em la. locação magnifico ap. 901 na Av. Copacabana n. 1 227.^na, /»J

¦ - família 
de com 2 salas grandes, 2 qts., 2iuí,"c,°' oanneiro

Ido frente, armários embutidos.Icc;n o porleiro. Trata

da, atapclt.dú, arni-iric., _i i..\
l quarto tirando co: banh 

:3"ado, o ç| ou . telefone, dois 201 da Rua Carmino, 26-f

alicia Pintado, novo. Ver Rua Inhangá, „uo',os' 
»>•'. banheiro, eorinha «(C,i;, sala, ante-sala, 2 banh:

,.,nles Drc ,h „-,a de S:|STn1eco;".-.,nha',«"b%"nheir_-.,,vê_|DIL IMÓVEIS LTDA. R. México, If.íntTo .p.' 301 á,RU_ Siqü.iS|I0, ap. 605. Alug. 250 mais an- 
fe 

""'P^*- Tratar ___,., „.„ d.p 
^ 

emp. ralar BAP R
guinle, 

^eça,. 
saja.^s^ dc 

^.^. ,„ 
., 

,- hor.s a,par-]n9, 16.° andar, grupo T603J6. 
|r._Ç.mpo. nL W cl. hall, 

_,_!.,_2|cargo5^Tn'" 
"« Assemole.a, 45,j_uA _|q|J_ira 

cAMpQS_ ^ _|5_J'^ °" 
'-'• T„. 42-....1.

próprio pj Embaixada
alto tratamento, ci 400 m2 e

3 .-'ivel (400 mil). Ru,-, fcng
so-JMarques Pòrlo, 104 201. --

//itouel Couto, 23, 9.°

ALUGA-SE ap. de qu
saleia, area cc_> iam

banheiro, .c-m sinteco, ne s
Run Pí.dre Miguelinho n. 77 - •'
ap. _0l - Galurnbi. Tratar nc andnr.
local a qualquer hora. TIJUCA - Aiuc-a-se ap. 401

BARÃÒ^òriTÀPA. !i_r 3_âr;^ íJ0 ,Pr=f««r Gabizo n 301
co._a_- ;307 - Aluoa-se saleta, salão du- 2 ' "

pio, 2 quartos, dep. empr,, g _•
ragem. Chaves c/ Júlio. lnf. tcl.
V.-347B _ 350 e taxas.

Tr.
l.o

Ru_

nheiro |
Trot.-,

moço,
refrigerado em todo ap. etc. Alugamos ap.^!1"., coz., banh., jRUA SIQUEIRA CAMPOS. 203

jAlugo por temporada ótimo ap. RUA VISCONDE DA GRAÇA, 16! próximo da Ruo Itapiru, aluguel,„_.._. de segunda-feira. - Tratar COPACABANA
Tratar Predial . Administradora CARNEIRO DE MENDONÇA IMO. Md. A». N. S. de Copacabana, M •"»«•**. <• *«¦ 

^ 
'"««gj; COPACABANA - Aluga-se niagnl-l™-- -¦ ™ro*;;7a|a7"co_lnh_|MUDANÇA? 

GATO PRE-|^."SMã' - wV 2""qua7tos7baní;:|í'lV8"oO.O
Resnikoff Ltda — Roa Ouvidor, VEIS - Av. Copacabana n. 861 195 c| ss|a e q_,,nr|_ ___:..____ Chaves cl porteiro, iratar na "'«iluo an. 2 ots.. 1 sl.. co?... banh..l .. '. _ . ¦• .'.,'' ' - ala S01. Tel. 57-2853. Alug. banheiro e kit. Chove:

Tel- CASA - AlugV.e I quario,
j sala e dependência, terraço' 

área. Ver à Rua Fnlet n. 57.

quarto coniugado] Ç1""5 c' P°''e'''°- TrTfllfr í,a,?VÍ! ,lco '. 2 *'*¦' ' sl" "t.., banh,,
" área., deps. empreg. Ver Rua Ba-com ido Carmo, 27-A - Tel. 32-177-1

_.
Creci 283.130, 9.° and. cl Dr. Michel - ~ '

Tels.: 32-1675 e 22-8435. ?___
Aitin__-i;F a,, nt %»'lã mobilia JÇOPACABANA - Aluga-se api VEIS LTDA. Rua México, 119, COPACABANA - KAIC aluga na

d..em Cop.cab.na Ira Ia! tél »' ~ Rüi Ssn,a Clara "' ,39n°" a,,d',r' "rupo_,ó03ió- ! RUcl CinC° C'C Jü'h° "* *3 
u tP'

22-3313 - Dr. Luiz. .. ^o'. s"1» e qto. con|ugado COPACABANA - Alugo ap] 213P,03 c "- 3 <"cs'' 
_02-' ,banl,:'iiCOPACABANA - Aluga-se o apar

q,s„ sala, deps..etc. de fre ,L||R0 Dí MEND0NÇA IMO ifi. ^fd. 
'cham' 

po 
'-?«. 

3-1774 
"" 

C_c;'"_327-A 
" 
^'"' 

*W*V' ^ ™l»
o" VEIS - Av. Copacabana n. 861 ,i;, _ Tralar J2-7323 - CRECI!T---3— -__-~. Crec' 283- gada mobiliado. Choves na po

Duvivier 37 ap 902 Choves1- s' 501- Tl''' 5'-2S53- «9 COPACABANA - Alug3..e gran- |ar|a. Tr,.;u. Rua do Carmo,

C| porteiro nó entraria cie serviço COPACABANA - Aluga-se ap. I COPACABANA""- Ouarto amolo 
dí> 0|3'' ¦5'V''!' 3 

S""" ..' 
2 ba"he'* 7.» andor - Sr. Américo.

(Àv1: Copacabana, 245-DI. Tratar 702 - Ruo S Ferreira n. 210 ^°bPfamília, ceda. 
°. 

_?3'T ,™'n,'nme,?,! ..c.?,0e .fX^OPACABANA - Aluga-se
Av. Rio Branco, 114-H.o. - Saia a quario separados, coí,, „.",.__ 

' 
_ R,ferí_c|M *. ™ "h 

229 ao ms ..Copacabana, 828, ap. 1005,
ALUGA-SE- a diplomata, apart?. ^ 

dep. d.t empreg .compl. \ "ul 
57.0.70 Ver /abado no local das 14 è_M« ^'"'° separado., mais

nicnio Avenida N. S. Copacaba- NE]^r g| 15"ndÕNÇA, |ívio .COPACABANA - Pfisto 5 - Ãh_li_ _ Dnn.inoo dos 9 ás 12 ho-.*»n**neI?s- Chaves _eom_porte,-] 
— Ap.

c dependências completas. Todoixr". arma-^m ,r,nc,-,A,.  ¦. 

,,, A,ÜO|mobiliado com geladeira, teiof...!ro armazena, rranspor-cha;_. n0 „,,. 403. Adminis1ra. catumbi - aiu..-*

Tratar Rua As"0' 350'°° ° ,axas' Informações ta e embala desde 1940 dora Nacional - Av. Pres. Anlô-jVisla Alegre, 17, ap. d,

,nd. ' l"a P°-'aria. ! T„, Kono |mo Carlos, 615, 2.« pav. - Tel.

Chaves c! port. Tratar
Uruguaiana, 24 — l.o andai
IIJUCA 

'-Aluga-se 
na Rua Pa.

dre Champgnat n. 27, o ap.
407, cj. 1 aala, 2 qti., co.., binh.
e áre_ c1 Iflnriue. Chaves no ep.
407. Tratar pele te!. 32-8766.

TIJUCA
saia. 2

viula p| mor, lado
qo Com ou sem

37, ap.

Tel. 45-8128.SÓCIO - Apartamento decorado
no ao Castsllnho — R. Sou-

Lima, 3631606 - Posto 6.
.jSALA, doir t]uartos, .rsnte, ar-
¦.imárroa embutidos, Bar.jtn ftil;«íro,' 

17/669/30...
TEMPORADA _ Aluqa-se aparta.lç ríJICTÓVÃC.

Av.ímento 2 quartos, sala.! Próximo;3- 
""fll->'UYHU

comiPiaia. Tel. 36-2569. ; 
ÃUJÕÃS--Ün71pãr_n_ntõ com

e-| TEMPORADA -- Cop. perto praia 3 _,_,artos e quari0 de empregada,

42-131-1.

ZONA NORTE

- Aluga-se «to. de Juxo,
quartos e dopcndênc! ¦**.!.

Rua) na Rua S. Francisco Xavier, 22,
quarto,' fip. 302. Tralar na mesma Ru_
área -In.o 116, ap. -103, dos 20 ás 22
_m Dr. horas.

TtJUCÃ — Alug_-.e _m li. ícía-
íão na Rifa Cesta Pereira n. 43

Alu.a-se ao. de fren-: — Ap». da 5 quartos, sala, ves-

PÇA. DA BANDEIRA

ei.
57-6102-

ile.;. i
utens.

211

na. Pôslo 6. Mobiliado Cl 2 qua,. _|S-_ ^ Co cabana n. a6li.ain.se duos vaoas poro rapa. -Iras - Com o proprietáiiotos, 3 salas, tardim de Inverno,: _¦ ccl _ 4, í7.2rí3 Av. Copacabana 1039,202. rndXrARiTjS Aluna.
varanda envidraçada em toda _._:•..-._ '"-_í- L„„A-.D 

, .,,•- - ,, . COPACABANA - Aluqa-.
(renle, bonlieiro, cozinlia, área COPACABANA - Aluoa-se o ap. COPACABANA ¦¦- Aluna-se ap. porada peq. apartamento
cirande e dependências de em- 205 da Av. N. S. de Copacabana/ quarto . sala separauo. co;-., banh.'Rua Paula Freiloí, 31

preoada, telefone, geladeira, apa-175 com 1 salão, lerraço, banheiro:!; oroa c: tanque . Mobiliado ~: liado. Cliavc. pertt-iro
ralhos elétrico: e garaaom. In- e Coilnha complela. Tratar pelo! Iú7_'7"']";, Mlt' 6 '"eies. Trotar,Tralar tel 57-2656.
formações pelo tel. 47.4356. telefone 42-0297 _ Chaves çom tei. 36-47.-6. iCOPACABANA -Alugamos .. ¦ . ., - , ,_ ,.,,-. 

-----
Porteiro. ICOPACABANA - Aluga-se o ap. |Rua Barata Ribeiro, 211, ap. 503|'ar__A___ 0n'"n- le,:- 22-1791|f,ente mar, ap. I ql., banh. kit

Chaves com portei-í — Ap. c,u e sais
ro Severino. Tr,_1í.r R. Alfândega, deos. bem mob
111-A, r' 304, tel. 23-33S2 -'loúpa cama. Tel.
CRECI 770. __ _ _ TEMPORADA - P. 4 1!2, ap.,

Mobi-iCÕPACÀBANA — A!uc)n-s.e _ Rua saleta, sala, 2 qts., dsp. emp.,
Nune. —Duvivier, 12, ap. _0. cl salão, 3 mobiliado, atapetado, frente —

quartos, banh., cozinha, dep. em-INCrS 500,00. Tel. 36-7385._
i pregada. Cliaves c! porteiro. Tra-ifEAÁPÕRADA — Av. Átlãnt. Leme,

com mai
G,:rnÍL'f i

dependências
. 6S ap. 201

ALUGA-SE
guel, Tr.t.
qts., sala,
.r.r com Sr
ALUGA-SE/"c|
hos, 2 mc-S'

s, cozinha, banheiro
CrS 140 000 - Tratar
Adalberto — Ruo Ouvidor, 58
3.c.
CATUMBI

;C( jalí), var., 2 c,'._., cor., banh., tibulo, banheiro, toxinha, dopen-

ao á Rua ó"o Mi compl. dep!., comps. de empr.,;dências da amproçjodj, área d.

Vuicano, 66, cem . á'=» t: »«nque. Rua Eliwu Vis- serviço, garagem, Antnna cc I c ti-
TV. Contrato eom fiador
local • Iraiar na ATLAS"' 

IMOVEIS LTDA. Ruo México, va
iruno 302. Tel.t 5?-.393, Sr,

Fernandes - CPECI 454.

ALUGO qt. mob. senhor
boas referência:. Rua Barata Ri-COPACABANA - Aluga-se na
beiro n. 664-101. Tel. 57-0910.' Dias Ferreira n. 113 ap.

AVENÍDa" ATLÂNTICA. 2 536. ap.'"'" 2 <»'- "'•'- ""nheiro, co

104. Aluge-se desde BO mil. Tom-
bém uòra di_ rifla, pede-se re-
fercnc.a.
AVENIDA ATLÂNTICA - Aluna-
se ótimo ep., saleia, sola, dois
quortos e deps., sinteco novo.
Posto quatro — Informações —
42-2970.
AVENIDA COPACABANA - Aps'.
sala ciuar.o, banheiro, kit. CrS ^ , 0 wlH-r d
300, CrS 250. Ótimos paro n_-;~,.r,,*'._,„ ,ONE.

52-240C.

Ltda_nhc, _rc_ com tanque. Aluguel!vio Batalha Imóvel
NCrS 400 CCO mai! taxas. Cila->Copacabana, 540,
ves no an. 502 Tratar ACIR Tel. 36-I79S.
- ADMINISTRAÇÃO - lei. .. COPACABANA - Alugo
32-9738. _ . ,c/ .«Ia P qto. separad
COPACABANA — Aluçjt-se o *ip..e co.:.. p.ntodo, cloro.

Ü.I002 da Av. Atlântica, 3 318, 'c7.aTa 
e ql. separado, banh,

101 í para lemporada. cem quorlo, ia- 'Coz. 
Chaves porteiro. r._t..r Ci iCOPACABANA

Io e dependência*, trotar em Syi-' VIA — Tr.w. Ouvidor, 1/

.LUGA-SE
vaoas para apa.

po I 108.
52 8166

COPACABANA - - Alugar
;Pompeu Lcuieiro, 56-A,

ap. v0I,'C/' Vlir-( saleva v qt. conjutjndo,
s, banh.konh. e kitch. Chavos no ap, 204. ¦ , .._..,.  „_-

. ndevos., 1r_,-r CIVIA - Trav. Ouvidor, P'iio "!- 52-20,° r'""J 23s "'

102 da Rua Birota Ribeiro n. .'R. Bulhões Carvalho, 412 (esq. 17.4 „ „„(!. Tel.; 52-8166.
682, saía, quario conj., amplos Fco. Si). Chaves pert. Tratar Dr.;,.. -„'.-_ Bn'.:,. 

' »," ' 
,• „:

cor!, ban'h.qVer no loca,. ra-Silveira - 43-161. o «.,.90. 
J" CABANA 

- A «fl«™~ °_>

^ 
' 
U^JT ta. 

°5 
»• 7 

COPACABANA - AluBa-se ap. fooi™ Sol cl sola, -P quarto;., '<

^y^o-^t^ - CREC, 936 - Poulo
COPACABANA - Aluga-se sobre-1 Xavier, lnf. 36-4082. tratar ' 

na Delta Adminis1rndoraiNA_RDI-' 
i'1' "¦' ,'iy- Copacabana n;.|cÕPACABANA -""Áluga-se o ap. Lida. Rua México, 11 si loia -{COPACABANA - Aluga-so ap. í.a|

1 117 da Rua Felipe de Oliveira, lei. 22-0977. locação - Rua Sá Ferreira. 119-jj,
,1,2, l.a locação, olima p, çurso.l^ de sa!a 0 qiJ_.r,., sep. Chove. co,.ACABANA'_ P6_t0 ."~- Al_ ?M - Saio, dois qts. e depen-.

mob. utens. c/tel. portaria EdU
Aluqa-se à Av.iAndar boixo - 57-1232._

4.0 Princesa Isabel. 323, o coni. 408,;TEMPORADA curta ou íônga, íi"-'1'?' ,0-' ' 35o Crisiovõc
cem saleta, closot, banheiro e _,-, vi_|a. pri.ía ser_-<d..o Cor- ALÜGA-SE quarto « rapar.es .¦_'";

o , sala, para ver e trotar no COM-ire;_, |J a„, ,001. Chovas portti- casa de família. Avanirlí Peoro 11 ro

5o3 PANHIA COMERCIAL t CORRETO- ro tel. 56-1739
RA NOVO MUNDO, à Rua do -

Carmo, 71, 2." andar, sl 201

nha, banh. Tra- conti it, ao. 201. Chaves ap. 103. va par,
Prata. Tijuca. 

CATUMBI- 
Aluga-se c-sa, --'- Vc!

rto a casal sem t. J •-'=-. banh. de côr e de empr.,
ooósito — R. Araú-|coz., grande quintol » garagem';';,

Rua Dr. j0 p'ena, 16 - Tiiuca. le varanda. Rua Navarro 15. Chv --- -_
,,-!,--,-.----- 

-' .- —.ves Rua Elizeu Visconti 8, ap. 103.1 IIJUCA - Aluna-sa vaga, cai--,
.ALUGA-;- unia voga a moco que --.._._..-.-_-._ . - f:.„ pi môç, c,ue „,lb, lol£. .1

ÃTÜGÃSE, NCrS 250,00, aparta-:trabalhe fora, em quarto só para CASA NA MUDA - Aluga-se »''-;dirr:;,0!. Trcco-se rcí. Telefone
mento cl 3 quortos s| eorinha .'dua, - Rua Haddock lobo, 320, '"»• 2 P-. ¦¦ <¦[ ¦> 

„-''- 
2 s»l". 3a- J8.ÜÇ30,

banheiro completo na Rua Sao.ap. 301 - lnuj. 27-8077 7UUCA - Aluga-se Rua Conde
Luis Gon_aga, 1853, >obrado_ -ALUGAM-SE 

quartos ou vaoas a,'^'_^'--'''''".'-- ;-',----- |lllgu„i, |_, _-,.. 302, bioco B.
Chave na Rua Marechal Agu.ar, CMa| .,. rMpc;,0 ou , m_c„ s0|. FIADOR PARA ALUGUEIS -.!«•• 

supV,!UXo, t;do em mármore eco.
reiras que trabalhem fora. Rua «««aval. Solu_a_ imeruata. Aten- ,,.,..., .,, qsra4em sí|s, 1 j..,.,;,.

„,,.,.•.„. ..;.! 
"ou 

General Espirito Santo Cardoso, ¦{••«. t qualquer hora, mtlus.v. , , ¦_ 
c.m_:c)0 

¦_,.- .
PR 

Bahia 84"i .00 an. 401. domingo.. T.l. 49-53.7. c,j í00 _f;, u,,.
ALÜGA-SE -"U..'"a?»;:lan.:nw"'cn HADDOCX 1060. 23S-A, sr- 70l|Sr. -_b..ti„.l. Tm. IGAB, T. Oto.

J"'A_,

12, S. Cristóvão.

ro _ .fi conjugado;. b;>
nn P:;_ General
Praça Saans Pe-,o.

rao. solt.
418/1 012

etc. — Manhã
- Tarde 47-4012.

dices, donli;..:
23-4719 V/iilie.
ALUGA-SE - Excelente aparta-' VÒ. 2.""_a'n 401, frente, com 44
ír_S,nto 

". 
nn. j i",e. 

*-•.'"¦-•"=' 
m2, l.a locação, ólima pi curso.

161 ap. 1 002 de frente, de sala, Sr_ Cardoso - Traiar

CRECI 937.

, COPACABANA - Atuqamot ap.
de frente, com sala-qunrto, ett.
Rua Sá Ferreira, 228, ap. 

'602. --
¦ Tr(.t..r com Mercantil - Telefone

CRECI 936

üu.z meras;
para d

149 c1 41 - S.ío Crislóvão. • r- '40

ALUGA-SE bem quarto em casa;ALUGA-SE_ um quario
de íamília, cont tedot os, diret-jnfl Rua
to;, a senhora ou maça que tra- . 50.00. _ _ _ __
balhe fora. Tel.: 28-0155 - São ALUGA-SE ap. com sala, 3^qts
Cristóvão. Ibanh., cor., área e banh. de en

lIU5_-S_ cen*:
to, cor., hor'"

. f _r-.cJi. c. t-f-td.
con. JEnc.ue. Cn.u

Conde Bonfi.n, 1265 PRAÇA SAENS PENA
_*.. tnl. e qto. sep.

- omp,
SOI.

S. Goncml Rocca, _63 ap.

Cr
701'it. 5eb..tiâ'i. Ir»-. IGAB
../-inl, 72 - Iâ.l'r15._CSECi 163.

_'.' i"'iTIJ1J .* . 
¦ A'1-oí .."ot ;ío 

':

'. 
í.Í''«i,n-!«na de" Pi,imS-én: Pens.

'•-2C|U- _ Ccnde Bonfim. 377, ap. 70J
- Aluno Chaves na CIPA S A. Rua Mé»

dep. do 41, i'lo|a. 22-8441 : 22-8155.

salãoi 3 ótimos quartos, banheiro,
copn-cozinha. dependência! conv
plftai de enípretjada e serviço,
garagem. A combinar dirslatiien-
te coni o oroprietário no aparta
monto, 1 0Ó3 - Tel. 27-5748.

afé da manhã, moca ou senho

Tr_it,.r
CREC! 7*18.Theophilo th Silva Gr..;._

CRECI 101 - Av. Copacabana, _
10B5, saia 301 - Tel. 27-3443.ICOPACABANA -

COPACABANA _ Àv.' Prado Jr.|_*Ln,|__;"Í!____! _l
]297» ap. 80_ — Alugo »m ed.j'
novo, c; s. • q. sep.,

43-6512.

VAGA em ap. de
Rua Barala Ribeiro
Copacabana.
VAGA - Em a..

procura-se outra ,.  - ~. ..
dir despesas, que trabalhe fora. ' ALUGA-SE terreno para galpào .pre-ada. Rus Jcse Hicinr, 24), pR,t.CA S.ENS PENA - Alu

Av. Copacabana n. 1 141 -cu estacionamento do carros no o 2, ap. 101. lnf. 22-7711 ou a. jjn |;c. Carn.-tanlbe n. 9 d
403. ['raça da Bandeira - Informações 36-6182, ;,-!,-, „ r,.=:)3 .onjunado, l-anlini- COPEL - CIA. PRED
VAGA DE GARAGEM -"Copara- ,cl- 25-3720. ALUGA-SE apaMamento com dois ro, c.rinlta.- Vor no lotai tem EiEL ,-,.Av._ Franklin Roosevelt.

bana - Aluoa-se 40,00. BaralaUlUGA-SE exc_lente apT frente 'lyartos, copa e demais dependôn. pr-rtelro o Mtar Rua São Jo-.í
Ribeiro e Santa Clara, Ed, Nobre .ua c-m 3 quartos sala, cozi- c'3:' ?us N«ár'°. 31- c ?' "-• '« 'a a _ C13. Pif:o 170 cr,.rtv.

S. Clora. Ver cl Sr. Chino por- nha americana c banheiro tom-'0'- Chaves no apartamento___!. ,os n-vos. Tel.t 52-3190 - CRE-
eiro. Tralar Av. 13 de Maio, 23 pleto e area de serviço na Ruo ALUGA-SE I apart. lipo caso com Cl 7.8,

TIJUCA _ R. 5. Francisco Xa-
vier, 352, op. 503. aiu^o o 3
qt:., 2 sls., depondónclas e cara-

Ver crm p-rteiro e irníâr

Í07. Tol.

JUCA - Vc

al

 . _, , ......... —... r... ,._, uc .,.«,«, *u,p|.-,;,. = , ,;d de serviço na Rua ALUGA-SE 1 apart. tipo casa
partamento de qlo., ' 

J'^"''S'áv çTÒr. r_lr.)9- .ah1"1'' 
' 8" " 22'6300-- '',,iS,:"° de So'J£a n> iC0 _ ap, 3 qts., 2 ,., banh., coz. na Traves.;g(. t _ ,

con',., coz. e banh Base; NCroJ^ar Av. Gam s Freire, 1%, sal» _ 
gp 

. 
^ 

---^.jq, 
;rr___.n^__.í___:°___':_.!'J__-1!horp^e lavor. cozinhar, depó-

Aluga-se para 250. Ira tor ruAv.__r.wto Braga,, de ffe-,ei TeL 37.6^a. I ALUGA-SE ap. de kitch. Rua do: ALUGA-SE um quarto poro rapaz'. |,0. Rua Conde Bonfim 845 -
ano. um indo 299 »' 503 - Creci 814. [COPACABANA - Aluga-se o ap. 7—7777. Matoao n. 10* - Praça da Ban-solteiro ou casal sem filhos na Muda.franc, ricamente mobília- COPACABANA - Aluga-se o ap.|40_ dc frente-, na Rua Hilário IPANEMA — LEBLON dalro. Rua Clóvis Beviláqua n. 311. Tra- ou.,RTO 

~ 
aTuoo" ..a_a~Sirn'-

„„,., . v. . .,. _,.., b. . Icllch.,!'"»- CCI" -eladolrae cortinas, de;70ó. _3 Av. N. S. Copacabana, de Gouveia n. 77. com 3 qts.., —ÁLUGA-SE 
auarto pequeno a m.*" "° I»"'- Pana oi casal Sr ou 2 Dmi-_

^A,t_^J;.,-™. d. ,,,, c, W -4^1- 'n;f 
_.i^rf 3_of M^.'cST., ^ ! ^^L^/^ t£& 

Jfc"_S R^ElS^ 13o..Ru 
,fâ2í^^5S?lSo^^ '^^^

Av.mais laxas. Ver no locol. ChaveslTratnr na Adaima - Av. A.mto.i°..portclro - Trajar na Rua da.m._,_ s!|u. ,„. jr_ lr1_ _ l_,_|.muo_ =_0_f> _ - '-' ..... ,_ jpequenos e uma sala. Alu9uel|u.___nza

ido.

p and.
ra que Irabalhc fora. Pede-se re- ci „_„' _ i,'a|0, c propr.
feréncias .Tratar - Tel. 36-2234. | Ri_ Br_n.0| ioa, >| 201.
ALUGA-SE ap., mobi
sal?, dep. empr., uten
roupa cama. Ver 5 de

2 qtos., j 52-5137.
zinha ICOPACABANA

Julh 47'
Aluga-se oti-i

Id,:!cem porteiro na Rua Barati
ibe-iro, 153. Tel.t 36-4I4;
371619 .Trotar cl Alexandre,

n.o 305, -ito à Ruo Min. COPACABANA - Aluga-se

90 as| 610;1

^COPACABANA -Aluga-se o

i Bõrroso,
22 0798.

TeV Alfândega n. 338-A, 1." andar: cn° ailvs- uv *p' lu4 ~ lpa' ALUGAM-SE quartos mobiliados,! 120,00. Rua Falei 103 - Catumbi.;QUARTO 
""

' 
- Telefone 23-9805. '„..£_;«: " T~n —- Para 2 ou 3 moças e 3 rapazes APARTAMENTO - Praça Soensi- 58-4678

aVJC-pXcÃBANA"-'Ãlü_o~excel_n- ,„?„Sf LÇÍufí^^ji.^Vi?,, .ue.1f _nl1-m.. ora' 5n5 
Bar'10iP9.ia n. 55, 702 - Mobiliado, Uruguai n.

o ap. SOI
R.ta Marix e Barros, 1 146, t\

2 t;t!., saíSo, varanda . dop.
- completas, Chove» c| porteiro. —

Tel.; .--3373.
TiJUCA — Alug---- um bom
ao a rto mim.r> do sata, 3 «uartos «
de*.encêii-ia*í .mproqadfl. Lind_
vist» — Vir s Informar na Ru»
Conde à_ Bonfim, 611.
TÜÜCÃ — Aluga-se' ótimo up-
405 aito no Rua Cfirlos V_-C.r.--TIJUCA.-- Alusa-se | „_ m c| , __ ,.0_.-CrJ oO.uJ na Rua b8nhe.ro ,_.,.,; c_.;.h^ ,.. ,..

''"'" ' :j ,: lv"rt-l.ação. Aluguel CrS 280 000, mais

Lira, 103,
46-1966.

ap.ap, 104 Cl porleiro - Tratar Reç. Viveiros de Caslro, 20, c 1 rala,lindo ap. de frenle, um SalSo sala e quarlos separados, kitch.. Pendências completos. Rua °oio-ij0
Peru, 310;3O2 - 400 mil mus., _,._„ h_||, jard. inv., coz., ban. qrande e banhairo com box «banheiro completo, de frente. Ver'= Rine.ro, 7o2, ap. 203. Ver t0|
«xas. social. Aluguel CrS 260 000, mais mela cozinha, pr.dio luxo. Ver ;t tratar nn Adaima -¦• Av. Alinle.1™"' o porteiro João. NCrS ....--¦ ___^

ALUGA-SE quario grande, mobi- taxas. Ver no locai. Chaves c/no locol. Chaves com porteiro Barroso, 90 ssj 6I0;12 - Tel. -,400,00. Iratar na Rua 1.° de Mar-|ALUGA-SE t,t. mob-, tonela para
l>do. Run Siqueira Campos, —tparteiro. Trotar c/ Palmarei Adm.'César .Tratar com Alexandre, tol. 22-0798.
Tol. 36-6901 -Copacabana. ÍOmov. Ltda-, Av. Graça Aranha 36-4145 - 57-2469. Preço 240,00 COPACABANA - Àluoa-TT._,80? 

na Ru)._¦__ doTp.nemã;iCOPACABANA 
-Ru» Belfort R. "

Aluga-se um 102, composto de sala, 3 quartot, «o n. 20. ap. 904 - Alug

mobiliado de 2 banheiros sociais, cozinha, áreo •» <v*:* ,aJ".

ndepen-;de serviço com tanque c depen- '"_''• .:£i'mr
de empregada. ChavesíNC'"» Ec0-M

APARTAMENTO com telefone -|n.*J 226, 1l.o andar, gr. 1110 12. e mais taxa

Aiuor-se a senhor, taleta, quarto, Tels. _-¦ ..-39, 32.6.-6. e 44:0U40. COPACABANA
banheiro, de frente. Rodolfo Dnn-,COPACABANA — Aluga-se otimo [quarto ricnmen:
íflÍJ. i ] i _ Cop_c_b_n.i. Tratar ap. Av. N, S. Copacabana, 1277, frente para uma moça
oorlsirc. |_p. 1005, mobiliado, ita]!, snlão.1 dente. Unlca inquilina

co n. 7, sala 609, com Dr. Mcn-jrua, 2 rapazes, moços ou casal,
donça. Tel. 31-3024. -únicos ínqui!in__ c| direitos. Rua

Montenegro, 178.
I ALUGO casa

armários embutidos, [dor, sinteco,

|Graça Aranha, 226 sl I110l";i2.'Tei. 
22-6048, 52-5239 «J2_;6556.

302, sfc>

sal. jantar, 3 cií;.,
casa ciências

AJU_>—e._el5_|2 salas, 2 banheiros, dependência!de" Igualemi, 77, ap._203. l.lugo, Com quarto, sala, cozinhaiQUARld graíde e| armário em'-i^HV. TrãlTr:' Palma.» 
"Adminis

305' Trilar ALUGA-SE ap. 302, na Rua Tel-;o banheiro, peças bem amplos, de- bulido, aluna-se casa família.|tradóra de Imóveis Ltda. Av" "" " 
xeira Soares, 117, saleta, sala, 2lpendências de empregada, área Visconde de Figueiredo, 75
quartos, cí arms. emb., co zinha j de lerviço. Aluguel NCr$ 290,00.| Tijucs. ^_
e dep. empregada. Ver e tratar,|Ver no local com o proprietário;OUARro NA TIJUCA - Aluga .eifijLrA -¦ A1 . ¦- ¦» ,0

SS.Mll|0a?_B7S,h ' L6".?.' * «"W\™ «« <?,,ia RÜ. Conde9'.. Bonfim, 1136
ALUGA-SE quarto para solteiro, ?.u.el'_'il<_,'__i__u____!_: __..._—família. Nao folia água. 60 rnil.!e( aa|a _> qis., banheiro cor, arm.

—Imoblllado, banheiro. Entrada In- ALUGA-SE ap. cobertura 02 a R. Tratar de 9 à; IBh. R. Uruguai,'„ „., dependências comp. d»
; anaares, eleva- dependente. S5o Crislóvão. Tel. Barão dc Mesquita 743 c| sl.,qt. 486 - Tcl. 3S-1685. ¦¦_,-._. Aiuguel Cr$ 260 000 mai»
tapetes, salão, 2i_.9_-575.  sep-, slnteço, armários embutidos. - 

cõ/APRlDO* -"Ai.ma-s.' ap.;taia:: Trator cl Palmarei Adm.
CT°r^r'PREDIAL 

_™S._ pecuáno' la.'l ALUGA-SE um quarto a um ra-1'*'™*'™' 
1"'""l 9 " Uh' 

, da saia, 2 qls, e demais depar,- Imov. lido. Av. Graça Aranha.
Iratar PREDIAL E|iriarios_ emoutidos. pequeno lar-] *,„„„., Br,nnn ,,._ ,I.IALUGA-SE um auarto para casal dências. Rl.o Itaolru 1200, ao.-226, 11.» andar - 1110 12. tei.

Cor-

cozinha e bonhelro. Aluguel: Cf5;r .
230000. Chaves com o porteiro. I m ::-"J -:'-'"" .
Informações no Tel. 42-2158.

arios embutidos. ,.._ <... ,.,.- .,
ADMINISTRADORA RESNIKOFFldim. R. Barão de Jaguarlba, 94. rj3"-.. .|U3D„

„. A„ LIDA. - Rua Ouvidor 11. 130, Ipanema. Tcl. 47-1389, sábado á
9.0 and. Tels.t 32-1675 e ....tarde e domingo.
22-9435 - (H ]4>. __|ALÚGA-SE na Rua Gomes Carnei-

130, ótimo op. 607 do quar-' 
COPACABANA - Rua Miguel Le

74, ap
¦ conjugado
DIAL 

'
1 003
dep.

1 gUe LC- '*-• "J . WMU.U O J. UV/ .IO LU_I-., - ,„„ '!.»„

Aluga-se, lo-sala separados, cozinha ampla _____________
Trat.ir PRE-1ff banheiro azulejados até o te-jCASA tipo apartamento. Aluç_-f.e

taxas. Tratar c
Imov. Lida. Av.

Rua Itapiru 1 200, ap.-226, ll.o andar
¦ das 14,3'. às 14 horas* 52-5239. 22-6048 a 32-6556.

_58-J422. TIJUCA - Aluga-te" ap. 301 da
Rua São Crlsfóvão, 116 ALUGA-SE, Tijuca - Pça. Afonso j,v0 COMPRIDO -¦ Aluaa-se íc.lRua José Higino, 373, c' 3 ots.,

lí'p- 202, la. locarão, d 2 qts-, salaisala, jardim de inv., .'

e dependências. Rua Con-.ocs dal pleta de emp. e! garo

 85 000 um mês dt.
depósito. Praça dn Ronde,to. 109, ou 2 moç
ap. 606.
CASA  -
c I saia, 2 qls., qt. empregada, Pena - 3 quarto'

Rua 3r.rflo de
379, c'7, ap. 301.

dências.
.101. V.
- Tel.

completas
36-7230.

selas
400,00 - Tel.

APAi.TAMcNTO — Aluna clc ff_n-i* inverno, saia [eniar, o tjfs., -jcio alto tratamento - Tel. .. com o porteiro. Tratar
1» na Rua Sá Ferreiro, 138 op. banheiros socioi., cozinha, dop. 37-2674. cl.iro Guerra S. Cio. Ltd

1002, sola e quarto conjugados, emprsgada, area garagem, arma- COPACABANA - A"lu"oa-_ à R Ri° Br»nca- ,73' l4-° ontl"'
" embultdos. Ver sa bado o 00- Domin-_s Ferre,„. 2S l' /_ ^ Tel. 31-1895. 

_. s-, (_.!,_,. ,1. 1/, _ I. ho--' de 3 qh" "'"• coy- banh-. área, COPACABANA - Aluga-se _,

Tralar l._dora°N.cioníl Ltda náidl!|)' ?mP'- 
e gorac,-,,,. Ver cf 1 007 na Av. Copacabana, 836,m"

ÁLUGA-SE uma caia ria Av. Prin- Av. Rio Branco, ¦ 106, s/iu'í - R0!'-„ T'"Ur 'ol- A3m2 ~ Mm- composto de sal» e quario sepa .. }y „.,..,,,_^,.„ „,_  ,„... ,.„,,-..-,„..>  _,„,,•..,.. -,*,
cera Isabel, 412 e| 5, com dois Telefones 42-3437 e 22-S275 - U'1™- . 

. rado:,- banheiro - cozinho. Cha- N|K0FF UDA _ Rua do Ouvi--NCrS 300,00 o taxas. Chaves c/ nha etc. na Praça Pinlo Peixoto,, da Rua Condo do Bonfim, n. 362,R|0 
C0MpR|D0

quartos, uma sala, dois banhei- CRECI 185. COPACABANA - E.q. Av. Atlan- ves com o porleiro Tratar em\, _ ,3- 9 _, .ndír Nc,j L. Sr- Agostinho no mesmo ende- 21 fundos - CrS 230,00 o la- -. Praça S. Pena Chaves por-h . 
c_m |g m

ros e uma área. Com sinteco. êÕPÃCÃBÃNA - Áluoa-se no me- "ca " Al"?"-" um <|U'-,r'0 peque- Cordeiro 
Guerra 8, Cia. Ltda. na _,-.-_ -_,._ 

32.1675 e 22-9435.,reco. Trator tel. 57-9133. xas. tetro. Tralar lel. 2.-363, ,... _y d ,;si,_ 
¦„,' 

Rua Ma;„;
Traiar nn locol. in..: „,,,.-„ ,,a.í,,',„V,; A,,,~;.!»3 P»'« duas moças que traba-Av. Rio Branco, 1/3, 14.0 andor 

(R 
.,_ APARTAMENTO - Alugo, R Nas- FIADOR PARA ALUGUÉIS - lrre- ALUGA-SE ap. na Tiiuca (peq) Lacerda n. 640. Ver do 10 às empr. et:

< -.4510 
'^„ 

,;,='• ma--—Ãi T—m» COPACABANA - Av. Princesa cimento Silva, 110, ap. 109, cl.cusáv.l. Solu.ão imediata. Alan- Crí 170- Tralar Largo Sa D Fran c. |,, hor„, Tr„af 52.S8ÓO.
"-6"ij,°- COPACABANA - Alug. s| 408,".., _______ _,,_ _,. ... n06. _2 qts.. sl.. cozinha, banheiro.:,!...,,. , oualno.r hora. inclusiv»: 2£> s 1119 (hoie 8 as .12. hs).

E ADMINISTRADORA RES- Io, l.« locação, iinteco. Aluguel: Com 2 qls., 1 sl., banheiro, cozi- ALUGA-SE apartamanto

 _ porteiro. Tratnr em

i COPAC At. AN A — A!u;i3-ie no me-j
hl.cr ponto, próximo oo Arp.

AVENIDA ATLÂNTICA, 2 536 ap-dor, na R. Joaquim Nabuco, 171,
601 - Aluga-se de frente, mob.,'0 rp ,02, de frente, salão, 2
3 qts., ll., dep., tel. Ver diária- .,;.. _ armários «mbs., banh..iCOPACABANA _ Aluga-se á Rua o.
mente. coz., dep. empr. e área cober- Constante Ramos, 131 o ap. 110, c!

ALUGA-SE" ceniunado" l;il - Ba- la, . garagem. Ed. . piscina,iioni., banh., coz., pintado, c| sin-lll ., ._
Ribeiro 270.200- Telefone mobiliado, e/ geladeira dupla. Ver;i«o,.Ver c1 porl. Trator telefone and. - Tcl. 23-5911.

lc' port. Tratar tel. 43-7912 _,4j-7.'12 - Adm. Orion. COPACABANA - Aluga-se ap. - Rua Ouvidor. 130, 9.0 andorJALUGO - Carlos Góis, 402 102,Co' oi:AD.',\. ORION. [COPACABANA _ KÀIC aluno na 612 da R. Barata Ribeiro, 90 ci Tels. 32-1675 e 22-9435. (M 14). novo, frenle, luxo, 2 qts., arm

Ru_ Hiiório de Gouvei.i, óó,
hall _ banh. Chaves no Aliança

Pça. Pio X, 99, 3.u :,'„;

(H6). IAPARTAMENTO - Alugo, R. Nas- FIADOR PARA ALUGUÉIS
COPACABANA - Av. Princesa cimento Silva, TIO, ap. 109, c| __.s_.vtl. Solu.ão imediata. Aten
Isabel, 300, B!. B, ep. 906. —J2 qtt., sl., cozinho, banheiro,ide-ie _ qualquer hora, inclusive
Alurja-.;e c' q!., sala, qt. rever-'dep. completas da empregada — idomingos. Tel. 49-5S47.

bonh., ele. NCrS ,. [Choves cj porteiro. — Tratar

conv
Alu-

11, eva 8. Tratar e| Sr.-«al Crí 400,00. Irat.r Banco
902.Tranco - Tei. 31-2906. Auxiliar da Produção S.A. -

..  Trav. Ouvidor, 12 — T-icione
Aluga-se peq. 52-2220.

llTIJUCA - AÍug_~ãí 3 t,t:., dep".
Run Medeiros .-í.snro,

49 ap. 302. Ch. 47. Al. 250 mais
20 cnc. Tr. Graça Aranha 17-í

¦ RIO COMPRIDO

37-7600. lc
rata
46-1724, seg. feira

ALUGA-SE temp. cu nio em ap. •?-'.. _ %
casal, oto. nde., \. cie inv., mob., COPACABANA -

pl casai ou sra. de resp. c| lodo r-íencia a caso.

direito, nerlo praia. R. Dios da 'rente, tina
Rocha, 26 ap. 605. "-'¦-

APARTAMENTO mobiliad

'120 00. Trotar PREDIAL E A0MI- gunda-feira, após 11 horas. Tel.
NISTRADORA RESNIKOFF LTDA. 22-9023,

PRAÇA DA BANDEIRA Aiu-
ç.\.-ie quarto, pode lavar e cozi
nhar na Rua Senador Furtódo ,

'apartamento 203 da Rua Aure
Aluga-se oj_ 70 Br._|ir

JIJUCA - Rua Dr. Satamir 2eò

Rua Santa Slara, 352
c;e c| él., cilo. sep., _:?.,,
em ves cl poileiro. Tr '

455.— {geladeira, etc. Aiuguel 3C0 OCO e'Creci 283.
.*emP°-|ccndominio. Tel. 37-7492, somente COPACABANA _ Aluga-se apar-1COPACABANA

radi. Roupa coma, utensílios co- -,„ , j, n h-r... lamento de

Sampaio. Tratar: 23-5431. COPACABANA 
- Alugo aplo de do co zinha,

; irente pequeno temp. cu ano mo- lort koxo, o/, üo.
APARTAMENTO mobiliado, prazo _|||_d0 sinleco e geladeiro. Ie- ves com o porteiro
combinar. Acomodações p| até íi |efone A7-A:'/_ò. Av. Copacabana.M2«0100.

15 dias. Diário: 
COPACABANA 

"_"Alüga-se 
o ap., COPACABANA

Rua . Figueiredo Maga-1fr_e_l.e_, sala,

o ap. 404 sala, ouarto, banh., coz. Ch.ives^Qp^^^g^fvj/^ _ Aluga-se iip. cH6^^,, KCr$ 420. Ver cj por:
bonh. Cha- c porleiro. lralor: Predial Pa- , j.!a ccn|__ hanheiro e cozi-127-7419. 

Rua do lormo, Rua Senador Dantas, .117.1 ,-h.', na Rua Baroto Ribeiro n.iALUGO em ed. de 4
200

Mugo, de pre
_,..!, ótima ap,
nte niobilisclo, em;vcti vi pune.iu. h-jiui n.i nu_ uo lermo, «ua ouiiüooi woiuaa, ii'íjnh.1 na Rua barata Kit.eiro n.jALUüü em cd. de 4 aps. por(_„,»

com telefone, arrumadeira,|Çarnio.__27-A - lel. 32-1774 - _: 905 - Tel. 52-4325 - Croci 200 _. |n(. 52-1324: and. na Av. Ataulfo Paiva -"'•"?'¦¦•

QUARTO
pequena famií

Bom fiador ou 1 mes depósito.j

Í^L743-  | liano Portugal, 34, com 3 ... .. . ,,.., .,
ALUGA-SE na R. José Higino _a|a, dependências. Ver c tratar:- Bloco C - Ap. 12/ - Aluga-

n. 14 - Trav. Morcel. - casa 4j|,0j- n0 local a partir de 9,30 :s °'^m. ?f..novo, sala, 3 quar.
- aps. 101 e 102, o primeiro -horas.

_ij„ aa|, e quorto. NCrS 160,00\-
Aluga-so em casa Hog !c-undo da _, q„,- - 

poro caral sem NCrS 300|00 _ Area otima pira,;
bombeiro

caral jciii
filhes ou senhora que tiab&lhe

Tratar 26-6136. D. Reta,

inv., tanque,

peite ii. Mínimo
14 mil. Prazo maior a combinar.
Tralar: 23-5431 .
ALUGA-SE I quorto p| 1 .
moças que trabalhem fora.
quina Av. Atlântica, Tralar
36-1693.
ALUGA-SE 

"'

906 da
Ihãe

Aluga-so
, 2 ql-.

2Í 9, com quario, sala
dependências. Ver no locnl e tra-

"Mar em SYLVIO BATALHA IMO-
Tel.jVElS LTDA. na Av. Copacabana,

._ _'540, grupo 1.108. Tel.t 36-1795.
Rua Miguel Lemos, COPACABANA 

"-' 
ÀlJga-se, tem-

123 ap. 901 - 3 qls., iala, banh.. por( da ap. 2 qts.,
Ver ap.

521. Tratar
ei 500.

rr, r- .,¦¦.,. • -CONJUGADOCOPACABANA — Aluna-se o apar- a
lamento 602. Ruo Barata Ribeiro,1
348. Chaves com o

Run do Carmo.

, ... ..,; .-... mol).
dependências comp .de emprega- idoÍ5 n5sos Castalinh
da. Tratar p Tel. 22-8794 das 9!204 Rainha Elizabeth
as 12 hi. c das 14 as 18 noras, loiiveira - 47-2511. A
ALUGA-SE bonito apartamento, e«- COPACABANA -Aluga-se ótimo Z Sr _-,-,;,-,Ia, tres quarlos, dependências ,odo 

;„,,., sinl(,co. -:__,„."„" °' 
..iCOPACABANA - Aluga-;

Tonelero., 7 ap. 102. Chaves com R' constonle Ramos n. 136-603 i COPACABANA _ Têmpora. Alu- 2fl] d K Píu| Freits
P°rtl-''ro- ._. 2 nuartos. solo. banhairo: co- ^-'f. 

*p; ""pado mobiliado,
a 20 metros da nraía. R. Siq
Campo:, 16-905. tcl. 37-2157.

DOMINGOS FERREIRA, 150 op.j',015' »& 304'
Posto o - r.,.., ) QQ2 „ ia. locoçõo, frente, 2 sls.,j.l3_-y¦„._:".___"__.._!_„mts. ,,_, .-¦.¦¦.! j fa_f|j_ R Maior Fonseca, 59iaulm do .ciuinasala, quarto separa- 2 quartos cie frente, na Av. Co-, _,, _> ._m\._, _cr., dep. com-lAVENIDA VISC, DE AtBUQUER.__SoCrlrto.go ron.=c_, qulm cia -•¦quina

-.inieco ¦¦ Rua Bal-'pacabana, 9671,701 - CrS 100000, D,e,a., garagem. NCrS 700. -QUE. 1274, aos. 104 e 303 - _-.iiA-.__e .\ —.— ALUGAM-SE aps
30í Ç11;1-, COPACABANA -'Aluga-se apar,a.;f,v,ò,:' 57-4361. |C/ saio, 3 quarto,, etc. Chaves:QUART0S 

~ AI,J'>1'» .^nm ,' B. Pirassinunga, 3o, c|
" """ "*'•; mento quarto, sala, c móveis, MAD0R PARA ALUGUEJS - For-:cf porleiro. Administradora Na-

.temporada - lel. 57-5227. _„„ _om êhsolula garanlia. So. f'°n«l. 
Av. Pres. Antônio Cor-

í','COPACABANA 
"-"Aluga-eãp-1'tcão 

rápida. Rua Santa Clara, ]£!;,_',, 2'° Pav. Tel. 42-1314.
C ' 

duplex ci 2 qts., tia-, coz-, bo-33, sala 815.  ALUGA-SE ap.
nheiro, dep. compl., vaga na f|ANÇAs p/'residência e catas! cj°
garagem, sinteco, pint. na Rua c-mcr_|ai5| administradora abona.ü°
Figueiredo Magalhães n. 823 -Lm _|8 |,ora!i sta. Clara, 60, •/ 3,
op. 805 - Choves c; port. _ . , j, ,2 horin

ratar nn Rua Uruguaiana n. -¦
]0 .-niür FIADOR para casas, apartamen ........'tos, 

a loias. Irrocusavoi., temos j (,00,00 - CRECI 4-J|253'. _>':"" "nrr/.' "i 
miipioprietario e comerciante. Solu. ,, u~. _.. — ,n, r—:._enei

arata Ribeiro n. 2uO — 1 003IJ.. r-_-_,j_ -m na L-._, Av 13 r. ".p*. José _ sr
. . ,_ Ver e iraiar no local hoie de '"" "?''*".,• 

,,|a 1Í03 Telefon. _inh_,re . ]5A c' íh" 2 1h- c«- «^porteiro. Tra-,0 j |7 horn! ou se9U„da.fei-^*; _M.,0' 47' "" U03- Telefone b.nf, 6ep_ _mp_ Trí|.. ApSA _:Sa0
177.o andar;,., __,_ ,oMone 45.1488. i-2-9957. Tv. Ouvidor, 32, 2.o, de 12

.7.9IJ2.
COPACABANA - Alugo-se apor-
tamento composta tle duas salas,
tros qunrtos, dois banheiros so-
ciais, cozinha^ e ..ependònci-.s rle
empreçiada.
339. Chov.

Rua Barala Ribeiro,' 2,|
com o porteiro,

tos, 2 banheiro-*, sociaií em cõr,
ju — •""• copa, coíinlia, ares, ciuorto t ba-

..ia _ RUA SÃO VICENTE, 4o, ip. 2<J2 nheiro de empregada - Ver com
Frente, saia, 3 quartos, banh. _ 5. Afon,_ ro |0_,.|. Tratar

....;,,. j_ hombelro cu caroin-itu'" dcp- "mp-' area c/ !a.'ÍRua Debret. 79, gr. 205,6 - Tcl.
_ ,.1«.%_;,dto io«.B.dã. TrKarriue. Chaves no ap 102. Admi- .2.983, - CRECI 122.

QUARTO - Alugo barato a moca na Ladaira de Sla. Teresa, 52 • "ls!ra°or8_ ,'__?_"'_. * 
. o 

' 
.,, 

' 
TIÜJCA - Alugo virios quartos

i' ou senhora com direitos em casaiTel. 52-1721 - Cha;as no bote-\çn,'on.'?,!_:?'.'0'' 615' *• pa • "ipara 
casai:. P.ua Senador Verguei-- ¦- - -"  Tel._42.J314.  .ro, 111. Rua Tavares Bastos, 4 t

04 T"403 r"ÍRIO COMPRIDO - Alugo ap. 2jr,ua Ma;,. Ucerda, 652. _
' ,<£.; _*,c- _?" _„rlaV1,r. 

U 
,ap* TIJUCA - Ãpartamenlo tér.eò

pcriu.no p rap,-.7t! solteiros do .„_ _ l„n|,.. c|c„. emp. Trot. APSA 201, Ito. CI1.0UI. Ir. l-raca «'a-.prí,d;_ d_ 3 and_._._, 3 quartel,
comércio. Rua Emancipação, 32: Tv. Ouvidor, 32, 2.o de 12 ás 17;nna, 174 - /. -salas, banheiro, coiinha e 2 am-
- Pca. Argentina. horas. Tcl.: 52-5007. - CRECI RIO COMPRIDO - Alugo op. 202|P|ai ároa;, dop. empregado. Ver

_ ... .QUARTOS — Alugo mob. coníor-i 4-J 253. jda Rua Campos da Pai, 108, c| domingo de '/ até 12 horas. Rua
~, 

. ,. 
Ccn' t.ivcl a Sr. dist. trab. fora. Rua Aj._A com 2 500 tn2 cnl Catun. tquarto e -ala sop., banh. e cer. Gen. Espirilo Sinto Cardoso n."

3 qts., sen-,,„„„: ,„ D_J„.„lfc- _r,c bl 
fora 1 de,apropria^_ Alu. - NCr$ 1B0.0ÇI e taxa, _ Tratar 400, ap

go C/ luz, forca, telefono a Bal-________ - — ______!??-• ; TiJUCA
ararem Tralar APSA Tv Ouvi'lH"c"" 

""""' -"'""¦ ipõo grande. Tralar Rua Van Er-IRIO COMFRI0O - Alugo ap. 308ci 2 qi'SÃO 
CRISTÓVÃO - Aluga-so o ven, 126-A, c/ Cipriano. da Rua Campos da Paz, 108, c, empregada, um por andor. Alu-

sa com enlrada para carro íer-l-A|,ir.A.SE P.ua" Faoundes Varo- quarto e aels, banh. c coz -|guel NCrS 300,00. Rua Genorsl

r- ¦¦¦.-, <-, távcl a Sr. <list. trab, fora.
Piraiá, ,12, c| 3 qls., sen- „ 0; 30 psdrew|ho NCrS
qts., c arm. emb., sla., 60,00. Tel. 46-5777. Quarto

|banh„ depi emp.. coz., p_. a oleo; NCrj, 30 00.

102. Alugue! NCrS 350.
Altiçií-io apartamento

artos, dependências

icior, 32. 2.0, de 12, ás 17 horas.
i Tet.: 52-5007 - Aluguol NCrS

vindo para duas famílias Rua

pelo
iCOPACABANA

;i General Padil
Serafim.

são crTstovão
[tos com direito

26. Tel. 43-0163 140,

1 ALUGO - Ap. 301 Ruo Baráo Pe-| l0,_'¦ __. ' •¦ _"jv,_,wi, „_, j.,v, ui; u .ib 'ÍI.IJUU — A.T. _UI i\.-.: ().- .._ '¦-¦- "

GUSTAVO SAA\PAIO, 826,401 -17 horas. Tel.: 52-5007. - CRECI' r:,nh._, 3 meses em deposito na: . 
,. )94 

' 
frcnte sa|n 2 q,_„;q

2 salas, dep. emp., 2 por]--JI253. | Avenida Pedro_ Segundo, 14). 
[__cp_orl.n--inn Trotar 34 .791.1»

tn. . . -. mni" IKlCrS 200,00 - taxas, chaves por-Roca, 51201. Tratar Rua Gsnera!

rlen Ch- an 101 c' Sr Alavr' laria - Trator 32-7323 - CRECliRoca, 235;__

_| ,Z: IGA_.T.- Otonl,%t'_ms*>9_. _ TIJUCA - Alugo ap 102, Rua
Alugo quar-,creci 183. RUA S5o Francisco Xavier, 388 ap. Zemenhofl n.o lo, 2 qts., ;.,
lavar, e _-|„rri__ __ _v_ nm ãZrãZZTpZ.'. 101 - Aluga-se com 2 salas, 3:çoz„ banh,,. dep. emp. Chaves

Òii 3 ci'Sl-
iardim de <,*"_ V'V;!°' ™'\ 

. 1 
n,..«o 

1 ALUGASE Rua Alberto de Cam:! Sa0 c . STOVaO
mil. fac. Chvs. port. Tcl. 22-5893j,._. 5]i ap 3I4, fte., sala 2 ]"". \e"d; 

c.' sL
_ Creci 1012. icilos.. oaraoom. den Tro: ir.z_HI eorinha, banh

2 quartot, solo, bonhoirc, co-f 2. "''¦ 
7.""i^"'"'., 

"o" 
."n l~ 3 'I"'1"05' 2 "]"'-

ALUGA-SE na Rua Bulhões de, _. nha e dop. empregada. Choves JL 
",U 

„ ,„ons ri? 1. 0U7 
q' Inverno, 2 banheiros, copa, Co

Carvalho n. 520. ao. 101, con- _l porleiro. Tralar tocador,, Na- 
C""p0~ ls-905-.Tel- 37-2157. i_.Ir,|-B_ dep. comp, omp., arca c| - Creci I UI4.  

g,0. garagem, dop. Trat. IGAB
iugado. sobre pilotis, la. loca- cional Lida. Av. Rio Bronco 11. COPACABANA - Aluga-se amplo Ianque, vaga na garagem, ala- GARAGEM _ Aluga-se vaga i T. Oloni, 72, 23-1915. Creci 183
cão. Vet e tratar domingo da; |06 sl Illl lel 42-3437 -iaP- Para temporada de 6 mesc-s,l petjido e finamente mobiliado. Rua Barota Ribeiro, 672. Trotar ALUGA-SE, Rua Antônio Parrel
12 às 1B horas. Durante a se- 22-8275 - CRECI 185 . puú Figueiredo Magalhães. In-_ Chaves com porteiro. Tratar Av. Pre-,. Vargas, 542, si 404 - ras 9.. ap )0_j .re-„ ,.i_ ,

rormações pelo telefone 23-5117. na EMIL . ¦ _ .. ...... ......
Dirce Tessarollo - CRECI 776. _.)_j_, _ gr

Aluqa-se' nã 52-9059.

mana pelo tel. 5S-96-13.
APARTAMENTO - Aiugo'- r
liado, geladeira, temporada,
cit.'., talo, cozinha, benh.
pendências de empregada e ga- ragem —' f*

Rua Constante Ra.moi ne 3.-9Ji?2.
n. 94, 40. 902 - Cha
leiro - lel. 36-6757

na Rua Figueired. Wagalhcís. In- — 
"Chaves 

com porteiro. Tratar!Av, Pre-.. Vargas, 542, s] AQ.
,-¦,->.¦.,-...,.¦. ........ ,,..., ....,  __ ,,, ..nn, — Av. Rio Branco n. Tel. AZ -0166. nj; , deo Chav nnrt li... lf_AF,

obl-'bh.^AA^eielcmeAo9.pE S__ P^- -T«1..™.»5_-_-C .ECl .776.  .56 -9r. 1 231 -Tel ; 
LEME 

- - 
ÃJ3i3r-__ri__-_- - T. oioni,^" 

°- 
23.915 -

2!na Rua Duvivier „ 21 c sala COPACABANA - Aluga-se na -2-9059. __ lnhor. cm ap, fam,||ar, _ Tel.jCRECI 183.
de- 2 quonos, deo. do emp. o ga- Ruil ***">'? Francisco Braga, 184,COPACABANA - Aluga-se na 37-3398. ALUGA-SE Av. Ataulfo de Paiva.'" 

dor. Tratar telefo- fP,-.,30L ' C|1- 
,»*•'. bnnTh- • Av, Copacabana n 1 08o <_>nJ.j--È _—A| ap. 

" 
301'. Av. 143, ap. 304, frente, rala, 2 qls..iititcli. Chaves c porteiro, tratar 602, frenre, c! saleta, sala, ba- - - ¦ ¦ •-¦ - ¦ ¦' M -

Aluna-se óti
2 qt_., cepa

dci_. compl. ri.
cníp., 2 área» c' entrada n' car
ro. Poças amplas. Base Cr$ .
320 000. Ver no R. General C- _
tavo Cordeiro de Farie, 351. té.

Cliaves c
NCrS 300.

202.
mpr

Fernando porteiro.! apto.
cional. Av. Pie

615, 2.° nov

.et P'-"' iCOPACABANA 2 .-
Adm. On/an. Tels.: 22-1791

 vanas para rapa? eni
APARTAMENTO - Copacabana -I familia. Iratar na Ru
Vendo, il., qto. coniugado, banh.i Ribeiro n. 200
_ kit., de frente. Preçot 11 500! telefone 36-6077.
financiado, lnf. Oceano Imóveis COPACABANA - Alugo ap.Ltda. Av Rio Branco 108 gr. 903 5B|a e quafto coniugado, cl flora-

. IS!}' 
A2'7602 * 22-9690 - Cre- 90m. R. Barata Ribeiro, 418. Cha

Cr .- __ 'ves c| o porteiro Adriano. Telefo'
APARTAMENTO - Copacabana -ine 57-8436,
Vende-se ótimo.

52-2400. CRECI 206.
e nheiro e kltchnette, próprio p]

! comultcrio medico ou escritório

N, Sra. Copacabana, 44 c 2 qt:.,;dep. Chov. port. Traí. IGAB. T.
c_de., 2 banheiros sociais, ga- Otoni, 72

Contrato comercial de 5 ano;
ta-

[xas — Ver no local e tratar pe-
tio tel. 32-8766.

ragem, dep. compl. empregada.; 1_83.
23-1915

_. Chaves ap. sobrado. Tratar
Séroio Cartro Imóvei!, Oept. Ad- ALUGA-SE ap
minirtracõo de Ben;. R. Assem- zinha, banh.
bléia, 40-12° andar. Tei. 31-0717 de emp. na
- CRECI 22. va n. 138 -

SÃO CRISTÓVÃO - Quorto! -13 ;"'::"-
"avar

- Ex

..ALUGO - Tiiuca 25 COO I va-"j 
ga rapar mebiliada, roupa cama

.'casa de família s selecionado. -
.' Rua Barão Itapagipe, 296 sob.
;,ü. Nair.

Aluga-se com 2 salas, .,.,-,
quartos, varanda, banh. coz. dep. 303, das 12 as 17 horas. T.

arsa c| trinque. Chave, no CIVIA _-• 32-8166.
Administradora Nn-j^jüCA — Alugo-se ap. 2 quar-

Antrnio Crr-ltcS( 3íl|aí demais dependências
__T__i-./l_2---,i1Í--_.ia Av. Heitor Beltrão, 35 fds.

RIO COMPRIDO - Aluga-se no ap. 101. CrS 300 000. __
Av. Paulo do Frontin, 451, Ojjjjüca — AÍuga-ie ao. n.o 301
ap. 506, _ 2 qls., saio, dop.|ja (.ua Boncvenuto Berna, n.°

emprfiçida. lnf. c/ porteiro. 21, com 3 quartos, sala, salsi_

CRECI!Alugam-se ótimos, poct_
coz., à Run Escobar, 59-F

Ver no local e tratar Av. Graça; APARTAMENTO no Lcbíon - Alu-: .''' depósito.
Aranha, 333, sM., gr. ' 

Alufiam-se

Barata COPACABANA - Aluga-se no Rua , _.,. „„.
508 OU pelo Almte. Gonçalves, 50, s loia n. ~ M^ CrS 270. 000 mai

i20ó, de .rente p| escritório
da "ns c°merciais. Chavos c por-i

teiro. Tratar na Imobiliária Mar- CCACABANA — Aluga-se ap .,,,__, c-
vil lidi _ Av Rin Rrinrn t7 ! 405 da Rua Mini.ro Viveiro- "'ento para temporada no mv.í ALUGA-SE um apartamento com - ..I Lida. - Av. Rio Branco, 37,,4U_, 

^J 
te Mmi.tro Vlyeros 

^..^ ,..._,_ 2 m ,3 ^^ ..|fv ' 
,..„,,_ depe_.; y0r 

sábado e domingo, das 13 as

coni banh Chaves c1 porteiro|!'",|e' 2 luartos, banheiro, cozi-, dência de empregada c| garagem! JB "oras. Tratarei Vitorio Kocco,

Iratar «'. Uruguaiana n. 24 hha' dependências empregada. - _ Rua Prudente de Morais, 101. ,„_-,-¦,.¦ _, ."l«—— 
ap. -02 e tratar na Dellajap. 404 - Chaves com o por-|__.e -3-2215. Chamar Floriano.

degto íl co- RIO COMPRIDO - Ãiuga-sc na R. s demais dependências. Chaves

comp., área,"qto. Itapiru, 1 33... «ps. q. s. b., co-no 302.
Rua Morai' e Sil- -inii.-. Ver e trotar no iccai.  fIJÜCÂ - Alugo quarto ind. a

ap. 4 - Das 9 às RUA MAJOR ÁVILA .-,. 435 -'.enhora só ou guardar móveis, pi
.ap. 516 — Aiugo 2 qts., \ tl. 90 mil. R. Marques Valença. Tel.

ALUGA-SE na Rua Tobias Mosco-io çlcpr.V-r 
no

ío n. 93, ap. 302 - sala, doi: BRILHAN.E - H

qti.
Tel.I ra, mobiliado (820) ou vaziojSÃO CRISTÓVÃO

2-2607. .(720). Boa sala, 3 quartos deps.,IAna Néri, 332 - Pedregulho, edi-j
LEME - Alugamos ótimo aparla-jgaragcm. Tel. 47-5991. tíicio 19, np. 2, c/ sala, 2 quar.

ento para temporada na Av.IaLUGÀ-SE

i oec.
_T„-„ _, oíTrat. IGABAluga-íe, K.|_ ,3.191.. _ CRECI 133

Chav. ap. 201. -in. 66_.
T. Otoni n. 72.__7_IL.____

516

ceai, Tralar 34-7093.
"'•%, Gol-,ví;" 

ãiÜCÃ - Aluga-se a casa 1 _
5/-_U30, ..,.-.,.,.„^..j_ „ 2 - Ver no local ns

ECl 243. vende*s
(Rua Viiconde de Itamarati n.p

Ap. 301, frenle, K)4 _ Chavei no 104-A. Tratsr

tos, empregada etc. 220,00.

gr. 407 _ Tel. 23-5310.
COPACABANA - Aluno ap. 2~sls
3 q\_.r depends. Rua Pompeu lou- - 1. andar. Chaves ap. 802 e tratar na Delta Up, 404

___ ______ , Administradora de Imóveis Ltda. teiro.
COPACABANA — Alu-,Rua México, ll s loia - Tel.

22 0977.

Assembléia; 11, ri 501. Teia-
ne_43-2215. Chamar

;SAO CRISTÓVÃO^- Aluga-te

i-a Tr'i- t"»'»foT:IIJUt-A 
_ Aluga-se aparlamenlo1 '" ' 

[3 quarto., frente, primeira |o:«-

Av. Rio Branco
Tols
943

103,
Tols. 22-9690 e' 42-7202 - Creci -C|.."°,?a H

115,

c/ porleiro Al-

\\i\r .- COPACABANA - Alugo ap. conjALUGA-S. ap. peq., novo, iunto 200000. Rua Anita Garibald
pr.ua, pra:o cuno ou tonao, com!22/"06 Chavou sem mobiliário, qel. CrS 220. ........ 

'

Teis. 34-0549 e 37-Í907
L\.\r'r\  " ¦ ~—--COPACABANA — Aluga-se ap.ALUGO a senhor ou senhora de mobiliado, Praça Serzedelo Corira.o quarto, banheiro anexo. — \ra\__ \. mm rl__»*u
Tratart T.l. 37.7246. JTrat.r tel K-1739
ALUGO ep. 3 qts., salão, banh., COPACABANA —
coz-, clep. empreg-, garagem, -apartamento 902 Rua Barata Ri- _''Tc7~3iLÍÍ_95Ver Av. Copacabana, 1039 «p. beiro, 746, uma salão, doii quar

lios, cozinha, banheiro, dep_ndcn

37, gr. 407 - Tol. 23-5310.
COPACABANA 

' 
- Aluna-se ao. 405 COIT1 O Sr. Levy

do Carmo, 27-A
Creci 2B3.

,Rua A.e
S/102,|R|o Com.ri.:

Tratar telífo*''"_ 
fu

de Irente. sala, COPACABANA - 3 qts.',' 2 sls.,, , _
qto., coz., e dcp. completas p 12 halls. garagem, telefone, de-1'01'0' °2' "'• B' JP- 606- Chaves.-
empregada. Preçot 26 milhões fa. pendências - Cr$ 800 000 - POrt. Sebastião - 27-6132. iCU. ALAtSAI. A — AIU-,Rua México, 11 s loia - Tel.j AVENIDA"^ATAULFO DE 

"pAIV 
Ai,01 da Rua Coronel Branchlo, 2B,

CH tados. Ver na Rua Duvivier, 37-6743. COPACABANA - Aluga-se ap. aam.se aDS COm Sala !22 °977- -.1944 ap. 701 - Frento, saía, 2 ap- «PO «?«»>,«/ 3 <-».. «nw «*
96|501, diariamente dos 9 às 13 COPACABANA 

~ 
ÃTJg.-sí «S 702 do Rua Constante Ramos, 163, 9am -e dPb- tom bdld' hEME - KAIC aluga mobiliado o quartos granrles, 2 varandas, sin-í'"- depends. do empreg., banha,

n_. Int. Oceano Imóveis Lida. -Lm 
ípar|amen|0 cie ._n|,ora -ó''' 3 «,:-, 2 saio-,, 2 banhs. etc. qt., bal.h. e COZinhcl — ap. 103 da Rua Gol. Ribeiro da teco, con., banh. social, irea ciro Completo, varanda, terraço ertl

gr. 903 - _ -,A„ _„_ tra_,a|h__ -fora. Santa Mobiliado p temporada ou não. .. . . r^^__^--,K_,r,3 Cc_ra, 230, c sl., qlo. sop.,1 tanque, den. emp. Chaves d por-c, ™ _• fi',=>'er'
.3. 810. P'1" ver e tratar c Imobiliária Ver a AV. l_OpacaQana, c_. i,..,|, c |ardi_ invcrn -teiro. Administradora Nacional -ltie ,0 ü_s__,â nora

Mervil Ltda. - Av. Rio Branco, 1 fJPA Chaves na Sola Chaves c porteiro. Tralar na P.ua Av. Proi. Anlonio Carlos, 615,:"_?_22-2S3S-"-' 'U; -- - , .,_ T_, 3J.J774 2^0 pav, Te|. .ij-1314. SAO CÜI3TÕVÃO - Aiuna-so ca- :í;s, 2 qts
-'ALUGA-SE Quarto 

"frente 
narã~aã"isa '5ual _ kitchnelt6 e um puar-:ves c!. .•e;_.._<. ,.^.s,. .... ( - 

ft
401 na Rua Siqueira Campos, 232, CSECI 991 !R LINDO - Sala, quorto coniugado, nh~.a c"j_ iráboiha í-ra Innlin ,0 indepondenlç, lugar agradável Toéfllc Otoni, 72 - Telefone: de de Ben. m, 1 78

composto de salua. sala e quarto! 
C'<tL 

. 
*iV- ^ 

mobiliado c' ..ladeira. V.r ap. 
"uon_ 

e café da m_nh5 NCrS _B"'1 Ana N,r! "'" ,ó?- 22-191-' 1"'à' "* Aam'n,s,ri,tlo,a

cozinha, banheiro c-mplelo e de- COPACABANA- Vendo_6ps. 20a 722, Domingos ferreira, 125. — )20,00. 3 1110:
¦Vise. Pir-ijó II

eses dc depósito. T, |,,_-A D rrtfflDOirif V ALUGA-SE - Rua Azevedo Lima, ¦

f Ü607. IIJUtA 
— K. tümrXIUU 3í-a, 2 qti., soia, coz., banh,

_ SAENZ PEN, ...  ....
ALUGA-SE Rua Uruguai. 259, ap.IRua Desembargador Isidro, 32, c/profi Quinti„o do Vala n.o 29.
203, sala, 2 qr:., dcp- Chav. port.i3 qts., duas solas, cozinha, ba-j_ Estacio.
Trat. IGAB. T. Otonl, 72. Tel. nheiro, ares, qto. empreg.. çna-,-—
23-1915 - CRECI 183. _e,%c,08rn P°

ALUGA-SE uma cata com 3 qls.\^Z°f' „.:;-, 77 sicão. R. Maria Amália, 474, ap
e 2 sais, na Rua Jorge Lósslo SAENZ PENA - Aluga-se JP-_'Uoi. Chaves intormaçoas, cont
n.o 44. Tiiuca. .'»•< "U- »5nh•/, coz¦/X'-.C' porteiro.

ALUGO casa. -ler., ,l„ nV.ffi^^W.ff ,| j_« 
- Alugamos . 

Jasâ 
na

etc. dose. em folha ou 3 rne- ,8_2_^0 Rua Mona Amélia, 98, c/ 2 sa-
• _ deu-, aguo, luz, iard. na. —• _,,,>" lac, 3 quartel, 2 banheiros, co-

d- lima n. 124. - TUUCA -Alugamos na Rua 
Ça., 

._h . _epen_jncios, chaves na
maragibe, 9 o apartamento 413. _,.. 

Mafi. Am4|iS| i,2 - Tratar
Tratar na Admi.n.rir..aora b?rt ppcnil iMnVFi . LTDA

ALUGA-SE na Ruo Dono Mona n.t„.,,., „a Ru„ da Quitan_|,, 19, "" PM° 
J. 

', 
,9 _ ,6 o ,nt|aro apartamento 101, e, ,. 3)3- Tol. 31-2B20. oruoo 

1603/6,. e dtmats deps. Cn,-.-. .. - grupo 1 ouo/o.
dor. Tratar na . Rua TIJUCA_- Alugarnos na Rua Con-

Br...il na
Rua da Quitanda, 19, sala 313

31-2,
pendências de empregada. Cha- e 1 109 — R. Min. Viv. Castro, 54 chaves portaria.1 P úl 

jves cem o porteiro. Tralar em - Coniugado» ci divisão 
Jn'»™' MODISTA -"Aluga v.T_a a mdçol Al np. cF' __ p,_ h.l _n HA_,;I -.—  -.l.depénd. 

—Cordeiro Guerra _. Cia. Ltda. na Irente p, Beliorl Rotto - lo e 18.., , (|. 70 
'» 

J_m Iodos «: 04. 
' P',ni o .„ . 

M','r-;ALUGO 1 saia da frenle a casal Chav. zelad. Trat. IGAB. .. .
A!.-..a:..! o Av._ Rio Branco, 173, 14.0 ant|,,,- mii._ financiados - Tel. 52-1648 

jjTr<!Í|0._ _,_._, otaviano Hudscn n.|„,"' _?__..._!_._.» ?"*., _._' íí' ¦""", .'ll0..] i_èr. depósito. Alu-]ni/ 72 _ 23-1915 - Creci 183. [ci arm. embutido, grande area c ¦¦_„, grupo 1 6C3/6.

302. COPACABANA - KAIC aiugo

U- Creci 365.
COPACABANA

,16 907

ALUGA-SE apartamento coniugadoicias de empregada. Chaves no
- Rua Sá Ferreira, 228/219 -llocal.
Telefone 42-3330.

Vendo baratol^oÇAS - Funcionárias e bolsia

101, 3 quortos, sa a, sem fi|ho> , mí, depósito. Alu-',.: j__
Cooacabana 1° .*' 

°":" c '" ,1 ?"¦" "° ,0-i_uel 140 000, Ba.õo de Itapagipe: 
'

.._„, ...1,. na. i_a| c0|n 0 prepnetario. .- - -- ....

TIJUCA - Alugamos _ caía n_
Rua Moria Amália, 105, c/ 2 sa-
Ias, 3 quartos, 2 banheiros, co
zinha e dependenciai — Chave*

;C- na Rua Maria Amália, 112 —

que. - IIJUCA - Aluga-se belíssimo ao. Tr.ilar na PREDIL IMOVEIS LIDA.
I. Cto- 2 qts-, sala. bonh. e coz. cr.i ccr,._ Rua México, 119 — 16.°

90 D. Marlene. ÃLUGA-SE quorlo mobiliado
__ 

' 
t. nque/

a sinteco

Tel. 57-5227.

¦___! 
AlUGO ap.

Quadra da prai» ci telefone, can-1_*í11etue* R
' tro terreno 20 x 35. Tel.:

acabamento de luxo, c'
sancas. Ver R. Padre ANDARAl — GRAJAU -

Av. Copac....™. 769 o .,, .. -I ,. ,a!.i . f . c.orlo ,,,o„,^ n,.:- ^Á'.^^^?^^^ $>¦ 
Bfoq*'Jhj^.,_*_ IcaT^OT,'«V 3. Píl ^'^'^Zl^^ _í ^«^^y\lA ISABEL

591, ap. 403. Chaves porteiro.;- Tijuco.
NCrS 200.00 e taxas. I ALUGA-SE apartamento. Ru,

tu Guedes. T20-A 201

Sérgio Castro Imóveit —:

p]í^ Depto. Administração de Bens, — ALUGA-ÍE ótimo op. _ sala, 2

sla 2 R. Assembl-ia, 40, 12.° and. —[quartos e n.nis dependenciai. —

sl., 3 qt_., coz., banh., área"mo, banheiro, cozinha completos. Com refeif-ões

_iCÕPACÃBÃNA-n. 44, - 
^^^.T-T^Zl.] ."slni?'. ___LTmL ^ M.GUEL 

; 
LEMOS. 3, ^ 

.02^ - Aiu- 
„.,

ALUGA-SE-6,lmo Z^ÜT^. COPACABANA - A.u3a.,e na R. -ÕPACÃBANÃ - Alugamos otimo COPACABANA - R. Baraia Ri- 
^ T-,af;^.,482ChaVe5 __.[ PA' m"a ' 

«f ^S r._,_^! ».^fc____. 
Tratar no local. - 

)T|JÜCÁ 
Alugue guarto casa 

Ç^."-^^ 
«* ^» ~

liado e cl refeições a ca-al nuiTo,1elaros, 25 o ap. 1002. exce-op. de 3 quartos, salão, copo, beiro - Ap. vazia, fte., qlo., saio Q ,-..Tr. Dbé LPAn ,,r 
A'uua-_= °_aP-, X7 _._.._ ALUGA-SE lindo ap. cobertura, , „.."'V1'''j_,„a,»„5 >. I *n rmi" ALUGO casa 2 auartos s banh.

2 pessoa. - R. diário GÓuve?. línfemenle, mobiliado. c/ geladei- coz., banheiro social, quarto^ :ep„ banh., co.., área tanque, MUDANÇA? GATO PRE-da Rua Visconde de ..raia n. ALUGA-SE ap. 314 R. Alm. Cc t_l_.quvtoL «._,.«, terraço,''";5 &*^°i3S£.f 
°R«,* 

co qu"? |.?d. fSU Senado
-87. 'JOUVC"''ir,-„ máq. lavar, telefone, 7 cts. banheiro de empregada, garagem banh. emp. - NCrS 12000,00 ta armazena traiISDOr- 

525, c' 
. -'"V; quaí,Ã b»"hf• 

fhrane, 56, c| sala, 2 qls-, ccz.,;., ' 
cni_rcnad,. R. Visconde Fi-¦'•:'•'. 3°"*- 

Rus °ene'al RC",-wes, 
2 . cl 1. Aluòuel Cri ..

.  _ _ :. armário etnb., amplo saião,,a salão do festos (la. locação).ia vista nada mais - 22-0781 -ilu armazena, transpor .- e coilnha. Alug. 250. - Ver banh., dep. cmn., BarSgein. Ira- .,„e;redo, 72. Chove- com por- 
4]3 c 3- , - ?_.00& .il .8-V848

ALUGO pequeno quarto a moca banh., copa-coz., grande área -Ver no R. Do.ninoos Ferreira, K6 52C665 - Creci 1 136. ;ta e embala desde 1940 J.°_JSyJ,-e. 
'[/'."Vwiic 

» í iar APSA- Tr,1v- 0uv'dor, 32, icir0. |nf0rmar 360924. TIJUCA - Aluga-se ao. de fren- •_____ •_

que trabalhe fora com referin-dep. empr. Ver c pert. Trotar ap. 202. Chaves c porteiro e roi'ACAEAi.A - P Paula' Frei-1 T-l <;ol.D MENDONÇA 
IMÓVEIS - Av. Co- J.o, _|e ,2 às 17 horas. Tel.' te, 2 qts., 1 iala, copa, Coz., <5*o.iAPAI_TAA\ENTO duas solas, três

cias - Copacabana, 914, ap. 304. 'ei. 437912 - ADM. QRIQN. Iraiar Lança S A. _ Av. Rio Bran- |a, ,o íàdo praia vista õl mar•- 
— ,e'' **5-0'4!-. _?°_i-?_n<l "• 861' *• ;01- ™> 52.5007 - Aluguel NCrS 300,00. ALUGA-SE quarto a senhor, mo-.omp. Rua Uruguai, 259 ap. 501.

_?£t^_77^^ü£n? .._.::cric? v^ -w- 23-27,° -» ií_3s s',««gã ^ríisjff. ZZL - ^r^__is^d_j^n__V F_f^<S3sP.^" tJ^Jttfc* * --. -,,,,
quarto, banh-, coz.. deps. compl"", "«, «nj-nado. Chavos com gÕpTcABANA Aluoamos e.ce *°' ¦'n'-;lr- A-"" 75 mil '-,u2:- 

U_ ll £. area Mobiliad. o. ^ <"»"¦ "' *•« Viscond. d. «_?* bsnh NCrS 155 00 _ 159C0 
" ' * .._ «Ia co.., banh., área deps. em-jdos ap. 301. Chaves no ap 202.

XW ,".., 
l0"'' ',-Ín'_^_.___i:.~r_1' Um«A.pABmobill7do.'T."n."-^^ ~ 52'0665 ~ 

mimotilUdo do ;«»«_.«_ S*"»» ".•••»¦" '. 
„5M- 

¦".?"¦"'- I> »f Õ»ra-eV. Tca.al símiÃlUGA4E quar,, c de familia, P-c- n.*j.«to, 175. AuBu, NCrí 320,00 Tratar c'
quilino e cl por eiro, respectiva. COPACABANA -Aluga-se ap. da 2 qi__rl'0_, ,a|a, jardim de inver- C'eci -1 13á- f,.nt. . eom l.lefona, 3 qls., 1 '««.sala, colmha armirío em- filhos. - R. Condeúba, 43. Tel. p mô.ar que traba ham fora -,*•'«• »«r ™ ?.» ". 

^ 
' 
L,3'a°° .'• ..^ "'* °* I"1* -"etáriamente. Aluguel NCr$ 300,00 mais qto sl. separados, frente. Mi- no" cozinha, banheiro social e de- COPACABANA - Alugo-se ao. «M 2 sala», demais dops. . aa- b.tido, com .xc.l.nt.s depon-'38-8966. CrS 60 CCO. Ver hoje. Rua Ma!a fs/",acari_-í I? »l 401-2. Tel _?Il as __tM3 ,:rop"€,é^',¦taxas, p| cada um. Tratarei Dr.;n,.-.lro_ Viveiros de Castro, 71, ap. „.„dí„ri», H. .m„,.nada. Ver na 404 - Av. Atlântica, 3 806 - Salalra9,m„g6m. T.l. 47.9343. IdJnelas d* «ervijo. Ver tio local _-__._  Lacarda, 597, cata 101. i_._o_.72 38-2003.

« r».im __? o oto comuai-dos. banh., cor., de ,  * cem o porleiro Sr. Paula. Tratar AIUCjA-c apartamento para, ____.  __ uv. ***_• . •'.,,,-¦ -r T ..,_.-»'_._-.«»« 3 nuar.
-tt. v„. ,.„-„,- c, 

S^'r 
íiífi e «renle, cf-.rtlna.' am_._ar_. -POSTO é'- Aluga-se o magnifi-na ATLAS IMOVEIS ITDA. Ru.igrande família: 3 quartos, , sa-ALUGA-SE ap.com .ala. 2 quar-TIjuCA - Auge. ,P .,»*., 2. *»•/*JÍU6^|,^^'mX -_S3_rrtBArAaAMA »i..-; ?**.. __?. w. p _.'. '_T ..__ .___•  _- :._ j. ._. __ - !____ SÍ o... v-..:._ J- Mi_>. OK ,_-..__« in-» _, t-.. \in « <_*m__lc Hoan^nt* >. DimUm eÍ.r..nAf>ní\ Í_ ri* _mDreo_a_ t.ri.n. emo. «tc. Ver d« !l AS 161'°»» * P»nneirOJf HIO, t&iu r

iAlnnuel 250 000 na Rua Seus.

ertei, benhoiro cm cõr, quarto
deocnd-íncia de er,*.preq.d3.

Samuel — Rua México,
1009.
COPACABANA

,.,.-„-:- „ „-.„.,„. ... -...-, ,....-_.¦ ...... -v.  -..  ap. com sala. 2 qua. mjuCA - Aiugo ap., sl., 2. qts
Aluga-se coniu-';COPACABANA - Aluga-.e v.g_|ír.tar lança SIA: 

"-"Avr 
Rio Bran"|Vêr Tocai _ Tratar Carneiro dejeo ap. n. 1203 da Rua Xavier dalMéxico, 98 grupo.302, Sr. hr- Mo • demais dapendenclat. Rua to., dependência 

^•^^f^lftp.m^tl^Vv 
de " "A* 

n°-_,ua Barão deBom Retiro n.o
gado, temoorada 6 meses. Tel- para moça qu. trabalha fora. co, 20 il 801 - Tel. 23-2710 - Mendonça. Imóveis - Av. Copa-Silveira n. 40. Ver hoie das 10 nand.s. T.I.; 52-SB9Í - CMCl Rocha Miranda, 75. USINA DA telefone. R. Félix da Cunha, 124, hs. Barão Mejquila, 538, ap. _0_jn_,K_a oa ao___e oo; 

^ ___.
45.817, alé I2h. lei. 36-4149. Creci 41 Icabana. 861 .. 501 - lel. 57-2853.Í.. 17 hora.. Tel. 42-5251. 1-54. ITIJUCA. Chave, no n." 53. .ap. 302 - Tel. 42-3330. |- CrJ 360000. '1455 apartamento 302. Greieú.



IMÓVEIS - ALUGUEI Ifl Cni)., CIASSIflCADCS, Jornol do Bro.tl, domingo, 17, o 2." feira, 20 3 C? - O

ALUGA-SE quotlo de irenle -VILA ISABEL - Aluga-se essa a JACAREPAGUA - Alugo casa 2 ALUGAM-SE
70 CCO. Rui 5ou„a Franco, 191. Rua Luís Barbosa n. 87, cosa 17 da Ruy Parintlns, 253 com sala, nandes, 502, ap;
Dujjcsi.o. Fac[|i_tn-sc. [com sala, doi. qunrtos e demais 2 quarto:, dependências comple-si., 2 qls., d_p

R,in?,0onn?ÍO 
|?,r*:ENGENH0 

NOVO - Aluga-se'MEIER - Alugo - Venceslau.-QUARTO - Aluna-se a uma mo- ALUGA• 101 ,201 e 202,;umo casa com nala, dois quar. 135 201 - 2 qts., si., clep., dc ça cu senhora em cas; de (omi-n 13
-- m t . , . .- . -_~ '•"ave 'CC'1'- 1=!, cozinho, banheiro cem va- frento. Vor hoie rins 3 às 12 hJüe da ro'DCÍto Pedem-so r.- a

ALUGA-SE casa 2 quorto;. 2 5n. dependências - Ver no domingo!«as. Chaves na caso 10. Trotar,Trat. IGAB. I. Otoni. 72 - Tel. randa, muita ,k,u.i. Rua Con-.--
Ias, cor., banh., dop. emp. Rua,"° <"""'<° «» 10 « >2 horas. | 

na Av^ Rio Brnnco, 156. sala 924. 53-1915 - CRECI 133. |hoiro Jobim. 190, casa
95 -Meira clc Vascencelo

jaú. Tel. 38-1969.
ALUGA-SE apartamento com 2
quartos, sala, cozinha e banheiro,
Ã Rua Leopoldo n. 434, casn 3,
«p. 201 Trnlar no Iccnl.
ALUGA-SE otimo ap.""n. 101 

"j.iVn.

Rua Hebel de B.-scoli n. 101 in.

na Av. Rio B

Crr,--VILA ISABEL - KAIC aluga na!_-H_-uSL_i__e__J_____!____.
Rua Jorge Rudge n. 29, o ap. .JACAREPAGUÁ - Aluga-se c

„"-) 203-F — com sai-la, sl., 3 qts. sala, quarlo, cozinho, banheiro-c
copa, cor., bonh., dep. compl. completo, ire;.. Rua V-lentim Du-,120. Eng. de Donlro, 350
da empreg,, arei cj Ianque e nh3m_«.« 292 - F.-sgus.ifl. Í^Hj: AIUGA-5E
vg. garagem. Chaves cj portai-<_a_liohl). -'ea ci II (Atual Av. Central do Quarto e banheiro

Sua do Carmo JACAREPAGUA Taquara. Alu-j Brasil, 1 843', casa de írento, sljgado. Grande ,área32*1774, CRECI ga-se c_f._- .. Ruo Marechal Jo.é, 2 ql;., bnnh. compl,, dep_. - lel. 29-637»..
,— ---¦ Beviláqua n.o 40. sala, 2 quar- Trot. IGAB - 1. Oloni, 72 - ciarsalas, coni 3 qls., cozinha, V|LA |SAB_L ... Aluga-se ap.'401 tos, cozinho " ' *'¦ "'
tonque, dep. emp. dli R. Cosl_ P(.reir_, A c- 3 qs.|CrS 200,00.

duplex. _U.,_alí( Co_., banh., arra c| ton- JACAREPAGUÁ - Alu
que, dep. compl.^ Chayes_ coml„m apartamento de 3 quarto

MEIER Aluqa-se cnsa
in, copn, cozinha

Tel. 49.eC.J2.

Aiuç;

— Traipr ....
27-A - Tel.
253.

cem 2 ronems

ALUGO -Cosa c 3 quartos, 2 chaves no local.  Engenheiro Julião Castelo, 6<. r... QUARTOS"--
' 

,ln.HS -„-PvV, ?-f„^ndb-,en;P" ENGENHO MOVO - Aluga-se op. sa 5 - Tratar pelo Tel. 37.4160. militar r.a II,sinteco, Rua.Venonclo R.beiro. ,0, da Rua Álvaro,' 74 com 3 MADUREIRA - Aluga-se aparta- n. 74 - Em ......
,. .. . quano-,, 2 solas, banhe.ro sociol-n,e,,.0 d. j (.,,... .... ; d da Bento Rib
R. Mal. _Bi1..ncourt, completo, cozinha e copa. -; 

pond„nci,. d_ em^eqado, ver QUINTINO'"r""-.Av. 
Edgar Rcmeio, 665 aparta- qt... 2 sls.

.üfrlcí.

quintal.

grande are
complelo, armário
locação. Aluguel CrS 450 000
mais lavas. Ver no locol. Chaves! p0rt. Trjt.r
c porleiro. Traiar Palmares Adm.1-. \o andar
de Imóveis Ltda. Av. Graça Ar.i

banheiro. Aluguelj23-191 Creci 183.

nha, 226 si 1112. Tels. 22-6048
e 52-5239.
ÀLUGA-SE casa com :,!.,'. ofs~
— usina;, rlsps. — Aluguel NCrS
250,00 - Ver Rua Teodoro da
Siiva tt. 393 - casa 2. Tratai
SACI - IMÓVEIS LTDA. na R.
Álvaro A,v'>- n. 77 — .ir, 12J

VILA ISABEL

Uruguaiana, 2A |a

Aluga

ba: «rea, cio

TADO - Alugo casa
3 quartes, sala, magnífico

ALUGA-SE — Apto. novo í> Rua r.r... _¦ demais dependências
Mataquiá, 31 ap. 101. Ver no Aluguel de NCrS 1SC. Ver
local e iratar à Av. Ernôni Car- Rua Crur e Sou:.) n. 256 -
doso, 7? i 309 - Cr. Egidio. -a 4.

Uma casa de quar-j HNCANTÂDO -- Ãluga-se

Cu-

mento 2U3, domingo

R

das 13 mil. Ri
i- Tel.

Ten. Cer- QUINTINO -
301, nc fren-da Rua Vital

Milton CIARIA -- Aluge-se na Cu., An-•ALUGA-SE cas» ql ,
:ire Areveds. ri. 13, 7 cli., sa-'Rua Carolo. 117 - Irai

APARTA/.'"NTO em frenle Cine Ia, c~i"'- demais dep. e garagem ALUGA.SE~~c_.a~c~.smAluguel, ,.¦„„-. .-, ,. § „,,_ dsp, emp__ No|_. Alunuel: Cri- 280 mil. i;ala. Rua Cap s„™,„n
C"XX 'K' *'-:s-, 

Ç-n-,v'2í «.ii o,OLARIA -- Aluga-se casa, s., 2 Del Castilho. Ver c tratar no-o a zolatí-r. Rua tucl.dos faria, 40, ,,ic:., co;.. hanh., área, alug. local com Sr Th-rr,,-
José ce Queirós an. -;u2. -jjo. Ponto final do ônibus tU.-Ti'iir?i c- .'"-¦ 

', i.

oçao ALUGA-SE uma c.-,:-, c. 2 quartos, Rua Firmino Cameleira, 271. Ver 
',^}iG°J"X S*,° Sz" ^ 

,Me"11<-tla e co-inha. NC. 180,00. - de onunnõ e tratar; Banco Uli.'f"B*. r"".">aJ- * qvortes, sala va-
Aluga-se caso, 3 Tiov. da Brandur.1 n. 386. Vila da bn-siieiro. Sr. Jorge. '"'-.¦ '"dLm «.c|u,nlal. I.0C00

garagem. 200'Penlia. (Lcrgo Dicão). 'OLARIA - Aluga-s» 
"um"

Guimarães, 49 r\LUC-A-SE uma caso cie saia o,mento dc frento, c/ 2 quarto;,!
quarto, cezinha, b.:nheiro c.mple- islo, ci rinha, banheiro e área;

iírc_. Run ?A de Fevereiro,]™ Rua Lcoocídína Régn n.° 2-^0..
Tel. rP-5715. - Sensuccrf.o. 

'•['_!¦}\-_ "o ap. 101 - Preço Crf!

dep

Aluna-..
1. 6IÍ, c^

. 201
ujrlc; 38.

cn:
a'p3Cj ; a cr,:,,-,! . ' filho., c

quarto, cozinha e ban!
Clarlmundo de M?b

5007de 12 ás 17 I
r CRECI 4-J:253
ALUGA-SE uma cam n« Ruü V
conde Sanla Isabel, 142 c' 5, d- \
9 ás 13 h

eiro, cozinha
Ipendencias completas de empre- ALUGA-SE

ia,gada, Ruo Pinto Teles 591, ap. ,0, aala, cozinho e banholro
casa c' pintura nova, de 2 qls., 202. Chaves com vizinho do ap. Rua Mcnclaro Mena Barreto,
2 salas, cozinha, banheiro, ires,n.101. ... Campar dos Afonsos. Alugue
c! tanque etc. Ver naRuo Ba- PRAÇA SECA - R. Pedro Teles.NCrS 140,00.
rao de S3o Francisco, 435 casa 309, ci 20-A, alugo ótimo ap., ALUGUEI - Fiai'r,rJ. Choves noa íundos c Don.-. 2 qls 2 sls., copa-coz., ci Fogão „mo6 05 melhoresUlga. Irotar no L. S. Francii- etc. Tratar com propnelana. „.;, .- .„,,„,,.,!,.
co, 26 s. 1003. Tel. 43-6009 vl" '**'' '"'¦'"<•>-'

'.'ILA ISABEL - Rua leodoro d- -..,.., ,..- ,-. .' q..„.-:..-. -.-,,. : "zI-IaluGAM-SE - Piedade - Duas Uh- Tr"lar S Sljr* S!lva Cardoso,
ótimas casas separadamente, con-;?!?'-?' -_• E=r_"J- MADUREIRA
lendo 2 quartos, sala e mais de- ENCANTADO - Alugo-se uma ca. I^manlo hoi

Conchas, s*-'3 Itouoa^
MESQUITA

próximo à Prncn d
i ?. qts., s?.!a, corinh

Ver na £ua Ercsileic
Chaves no lecat.

ap. de lu.to. In. !-¦-¦
2 quartos, c!ct"crc-'

402

10.
não pona ESTAÇÃO COSMOS- R._ liapãci

» irr.cu..i- n.o 19;!, aluga-se casa psquena
» Rua tu- e quinta!. Fiador. fiOOCO. Ver

Maior. ii!3ado e domingo das- I2h
— C K l: C í '>Q1

_'iiiV-'i 
'¦<- ~ ~~™-t' 

net -iSilvo, 445, aluíja-.ie ap. 404, so-nha, banheiro e demais depen-ALUGA-Sc op. 707. R. S. Fran. |o, 1 qts., bani,., co;- , dep., ¦ciências, Ruo das Doiias n.» 57, ., ,cisco Xavier, 352, c! sl., 2 qtsjqt. ,„„..., q,ragern. Chaves com cara I. Iindf- 2. auarlos' ,M 
a ',"*'>' ci=- ENCANTADO - Aluga-:

cot:., banh., dep. emp., áre.. serv.i^üjador. I«! 23-0307 das 8h 
' "*—jpendencips, possuindo gas da rua.lsa na Rua Xavier d,

Tratar APSA. ív. Ouvidor, 32, 2.o ^ jf;,' «"PNíTPAI [ Cxiy_-.e fiador. Ver na Trav. Soa-' 28 — Chaves no loco'
39

lel. 23-0307, dai 81:

..... „.„-, a, •- 'CENTRAL |». freira
.VILA IS4UEL Aluga-te ótimo,.- !3 |,- J_
apartamento, na Rua Hebet de ALUGA-SE casa, sala quarlo, io.jn, Av. N.S. de Copocabana, 540Boscoli, 144, op. 101, grande sa- leio, cozinha, banheiro. Rua ho. ,,,|. 80á T»l • 36-1795 Aluouel- -

3 quartos, copa-cozinha, boa;nório 1953 — Méier. NCr$ 15000 
c- J Cl's'' sl'' depend;

;fír_j, quarlo e banheiro de em- Àlllfín /¦*•»' «n.p.»-. .ai.—7T\\,.,«. «J 
" 1'^niú Portela, 67. Trat,-,

ALUGA-SE ap. sl., 2 qt_„ b.nh..! pregado. Chaves aps. 302 e S-102 Ann? , ba°h«l o ..',, Ruilh.r' 
*-IU?A'Sl, "SJ "" P-UJ Licinio;59-A. Tratar de manha

cos., dependências e gr.nd. ár.a. e paralela à Sua Eng. Gama LÓ- ,, .*".* 
'„ 

70 ! ?,*,„.,.td-. Ca,íic!0'T 
2,5 CJS" »¦ r'8,a-s*= "» das 17 hs.

Aluguel NCrS 300,00 - Rui Ba. 
'eo. Tel.: dias úteis 43-0627 -''_-,-,-,"* mesma. Todos os dias depois das ENCANTADO Ãl,

rão de Mesquita, 857 - Tratar Dc.ningo 23-1699. ALUGA-SE apírtsmento. 2 quar-|lo horas. apartamento. 
206

lotai c/S,. Anlônio. VILA ISABEL _ Al.,,, „. .„ ,.0!'>*,ala-._e__ m?l! „cleP«5dínciils'lALUGAM-SÊ 1 quarto de~(rent7.lDois

B
:9-8634

Mtl ES - Aluga-
queira Leite, 12,
te, ao lado Cx Econômica, fren-;.., ... ALUGA-SE
ic J;r:l.n do f„í.ír, com 3 guar- t-.,.,-;,.,,— --,  J1"0"01'
les, -ali.), banheiro, cozinha, di- '•"ARTO mt.cpendenle - Aluga- Carnic, cor
pendências emprestada. U .1 .--,-.-'¦ n.s F-,-'a C-m-ntlante Aristide: e banheiro.
andar. Vor domingo 14 ,ir Í7h _.'____'_'.• _""1~.  '2L l"*nl"

| cutro dia peio te efone 29 71foR-A C-Á.ICIA nriDOt-inO, 125, c ALUGA-S;
. — Iratar R. A!fàndega, lll-A, j, Caciismhi, ?'•¦¦,_ 1 v..r., '.I , 

' • Sala,
, s'304 - Tei. 23-3332 - CHECI 5 gl-:., coz., banh. 5CTIC - T-I
77-.'. _ 32-1619 - CR:CI £39.
MÍIER 

~"-" 
Alüga-se KÜã .via| r RUA VICENTE DE CARVALHO -

Mascarenlias, 56 casa 11 dois Rua Cem.i-i do Vole 209 -
aps. com saia, 1 e 3 q-iartos, etc'Alugam-se aos. novos, salota, sa-
iratar telefone 49-0934 - D.» Ia, 2 quart.-, co,-". co-. gr.v-.de- CRECI 7/0. ,.,.,,,.. p0dem _-r visitadrs. Ad.ni- ALUGA-SE casa 2 qts., sl., Cr1

Aluga-se uni apar- ni.trodcia Macioncl, Av. Prcs.' 105 C'.-3 mensais. Ver na Rua Ori
e barato pj casal. Antônio Carlos, 615, 2.° pav. — cá n. 1 510, Brás de Pina. Traía

Í88.  Tel. -:;..!3!4. com o Sr. Dantcn. Telefone ..
Aluga-se cara c*'.ROCHA'"- Aluga-se caia 2 

'•"• 23-6"6-

203 0"
OLARIA 

"-

quart rs, s».
p prcà ymr

Chívc-s Hus Maria Auguft,\
apart,-.. 35] __ je|, 27.444.1.

ALUGUEL -"Vaz Lobo 
"-Vicente

Carvalho, 709 ap. 101. Alugo c|
sala, qtc, cezinha, banheiro.

Marcar visita peio lei. 23-3014.
- Sr. Jr .ío e Tratar n? Rur. Gen-

A,ur-a-:e ap. com 2 calvos Dias, 85 - 2." «nd. ris-
, c-z.rth., banheiro 13 _- 19 |,.r,.s.¦IC, 

17C.C0 na Ru
nat- n. 41, ap 204 Tra

aluga-:;
rom rie Mír;

cir.i do emprerjada. Ver * t.-.if.r "¦'-'¦.
na Rua Cardoso d-o Mcrais n. 354 CLARiA -
¦- Dominrjo, a dia todo, pclüina RA.
ALUGA-SE anartamento com 2 l,r,"h- árca
ciuarica c demeis depend-incíai.
Av. N. Senhrra da Penh--, 44*1.

,lui - c IX C. Leo.
. 372 sl., 2 ais., coi..
Chaves C| IV - Tra- ¦'

R. México, .'-I - 1 203
42.6748 - 226917 - Cli

ap. novo, co-n 2 qua--
cor., banh. e área. R.
2ie« n.o 52-A, Pila.
Vi*.

quarto r co7in'n,7
lhas. Rua La;<?.ric,,

ALUGA-SE ..
cr.:al rom

_-.'. .-_c":£----
ALUGA-SE urna cà^,, 2 quartos e
õ: de.Tiãis dependências, ni ftu^
César Muzio, 418 - Vicente de

aos domingos das ENGENHO NOVO - Alugo-se uma 7. gt:-., ampla sa'a e demais de- al. Ru,-, Marechal Rondon
hs. da tarde. Trotar casa 2 ouarlos. Rua Assaré, 113. pendências. Aluguel: Cr'- IOOOCO.c-6, andeis Figueira. Não

. ENGENHO MOVO - Alugo casa 7 
D--'«nl.° em folha. Ver soba-, Tel. 29-7525.

Aluguel: _. - r„. ,;l _,„„.„,,, tf A do e domingo. Rua Go
Cha tuba.

Ar,.
ri o f i.c

cu depoii Uni-

"*j- RUA BURITI, 93
Campo do /.,;„-,,,

Madureira
unia c,i'.a

ir.ento quarto, sala,
MEIER — Prc-dir. mcd. 2 qii, 2 nheiro completo,

jo.m-e os !ls- f,c- eJC- A'"'°- Ver h~'"-. ]--1 mil.
-04 da Ruã'A,,loro- R- C''lilc'"* Ar*v"°- ,ó-

OLARIA — A:uqa-íe otimo ap.-r,
n. 302 sito na Rua Cte. Verousi- XXX-X'1
ro da Sr._v_ n. 41 c| 3 qt:.., saia, ALU-jh-jc uma essa na Rua
cojinhe, banheiro, aiu:nc! Cr'- At-r,:o Terra n. 940 -- Pavur-s

. ... uiir.c. o -¦ 180000 mais taxa:.. Iratar ps|.;com telefone da CEIEL 91-1423
' 
TA,M, ín A? A ¦ 

D,?™'J" mares Adm. Imov. Ltda. Av. Gra. 
- C<^™<° am folha. Condução

vilaJTrota 80, c 4, com sala, 2 quer- Aranh, í2à s lll? leieío--"3 
"°"a 

T Tra,sr no Io*'-*l!- P«-
,cs, cozinha, copo e banne.ro e n ,„ n 

"jn.AV 
_' v. no:;* d3 manh» - A!u'-J^l NCró .- ares. Aluguel 250 cru7e.ro' novos. J1';.,;--r™'J.; fA-ín n°il60,00

ALUGA-T-!; uma c_:a saia, qt
to, corinha. Estrada do

Alug.: Ven-. 794. Ccrciovll.
ALUGA-SE apartamento cerr
quartes, snla, corinha,

i-0048 e 57-5239
Chaves ap. 303.

SorV. CUR :V' -"-:(¦, ::YV
ias, l.a leca.a

. Mc.-ci.-a dr Atr:
l\

ps-
ALUGO casa, 3 quartos, saia, co-

Min;itro'7'nIlíl' 1,"n,,t;iro completo . jre..." Rua Maria Benjamim n. 9-t. Cha-
.-.-... ... -—rr ives no ap. 102. Traiar Rua Ea-- PAR.SÜA Do LU..sS - Alugam-',.,, do Bo,„ Rt.,;r0
(?ua íe cl.as ca.us, 3enda uma de )j

64.REALENGO - Aluga-se casa d__
- ... .-,, .... .,,.,., ,,-, ,.,.,, ,,„,,.., ,. de Fevereiro, 214. Ver no MEIES - Aluga-:- casa c va- conto em fôlha/fiaclor 30 mil. R. X''\ c?n'. pn:i'!.p,'! c|'Jin!*j.; "— to 

o - .--- da •) -.. « d- ™»w-:t um apart
ALUGA-SE na R. Vise. Santa lsa-1'192, d„ Rua Padre Francisco la-IÂái/iM n-|l,v?ga a pessoa cie respeito. De- local e tratar :,.-, COMPANHIA randa, sala, 3 quarl.-s e depsn- Cristóvão de Barres, 2-14. f.?";'» f»" 

*,-n -''0- 'n-, 2?'. «? , 4. d-^no nch-" na Ru, pí'^'-- i«"'o dc Banco Nacion.i P
hei, 131, b^. 404, sala, 2 qts.,jna, 96, cl saio, 2 guanos, ba.||?~r.c " ~—T-7T 'p°""_ Vor -!4 de Mcio' 915. ÇC.*.AER;iAL E CORRETORA No- déncias de empregada, area na RCCHA 

~ 
/.,..„... na ou, >-., 

•'"'a JA'";;":, i';"'0 ''"í1 'I? 6n- '•',, 
A? ,.,?-"' A RJ_ l„!Ci:p'stina, 17 il.-sjái. As.ita-se

dep. - Chav. por,. Trai. IGAB -inhr-iro, cozinha c dependências .'ALUGA-SE uma, casa d 2 qts., cosa 6. VO MUNDO, à Ru., do Carmo, frente, aulntal e çara-em. - p nA 50 i'-ki 4™t • i- 
''.- CÍ':I,VÍ-P,M ,5* V" 'íii-KfW. dascento em í-lha. T ata: c Sr

T. Otoni, 72 - 23-1915 - CRECI-Chaves no ep. 204. rratar no ,'fn' 
C0V '°""* R'Ja aa Cs^la- ALUGA-SE um quarto de frente! ?', 

"I, 
V° ,an*Y -:0'- C'J paio NCrí 300,00 - Rui Miguel Ter. 2 q^%, dep Chrv local d 13 

£' b-^T^Ti^rosT;^1^-  Ga,n»-
IS", PREDIL IMÓVEIS LTDA. R. Mexi--2±° 

" -.,"!ci'1:l!- para casal sem filhos. Tratar Rui S *,-J"-34i6A ,;':*lr "'" Sr- JAC- ,v"'"tl"< n- 7Í6 " Só h "'"'¦ U 7 h T?ól-r IGAB T Otoni BONSUCESSO - CASA MOVA .. P^-ÇA DO CARMO - Aluga-se 
A, UG -

ALUGA-SE ap de frente cl sa- "* '"' l6-" »"«"er, grupo ... 
'ALUGO quarto pequeno, ind. Crí1Vieira do Nascimento n. 36 -!.QUES -.CRECI 937. MEIER- Aluga-se ao. 101, Ca'.-72. 23-1915 Creci SI ' A^* <!t d™ Pavimentos, , qaurtç. ec„. h.nhr.ro pr.vanvo.;?."."A^ndc. -" oe 2 «"»'•«. 5

h v«^n-0,.quar.orbantiô •!---_: i^SJ *JU 2 Í«"Ç*5' *., 
T"" 

R^nÇ° --G&* ENCENH° »- DENTRO"- Alug? mari:,a Meier. ,76 - NCr? 200.00 nõCHxhXj^^^- :^ 2'.^^ 
dois ouvlos, ba- --^cn,-,: e,^r l^en^, esm - ?.J - t-.^- »PJ 

J 
depend

co.lnha, dep. de empregada, sin-. 1KIC _=,.:"7^7.7" K-; 
°„* Rua More"a- ,33- " ALUGA-SE - Rua Ãmorim, í-i sc .C'V" ,om, 

! I""""- 2 ialai,|ttiais, toxos. Trator Te*. 22.7812. Aparte, salcia corinha cora' Êntád'a lar»^»„„P 
"iScrt"W 

ms M ineTro V- R Apla r« 3 
'lho "• :s/ " v" « '«'»' "a

teco e pintado a óleo. Tratar no «-'NS — BOCA DO MATO, ^."l"0- -, c/ I ap. 101 - Piedade. 2 qts. f°,zln.a* 
ba2heel" «M1»'»' lUln-iCRECI 202 - Amaro José Góes. 7rf, 

M 
A' R.a Cf Ga-niar WS rS» rí, 

PÂ,..mhlA 
K-' 01 . AA (A 70"0" *" ,3 h-'--

local. Rua Ponle, Correia. _, . J -  APARTAMENTOS - AluBam-se cllsalo. co,., b.nh. Informações',1^;^, « «0000.. «».0r.. MADUREIRA 
' 
-Alup-se à Rua-A' „? j?Z ^, ^ „.£ J»,', ^,. 

A^b-a "*° '" " 
^^F^s- Ai,,, caAÍÚGÃ^SE'-u™~ »i.~ dro-,,,»ALLIGA-SE um apartamento. He-i'< 2 e 3 qts., sala « dependén-jlocal

[ríclito Graça, 18 ap. 401. Trata. Iciíi'- Contrato com fiador. Var
se ap. 201. Tel. 29-6133. e ''alar na Rua Barbosa d.i Sil.
APARTAMENTO 

"DÊTÜXÕTÍnTl1^-*.93 ~ Próximo d§ Rm Ana
eiuartos, Iodos rie frente, fim -"f^ Cosva, 36
de condução, com garagem, no.|A^GA-SE, Eng. Dcnlro, ap. itpo'
vo. Ver na Rua Ernestinn n. 12 «sa, 2 q., 1 il„ copo, coz,
com o vigia — Tratar 38-4299 e-Mon!- Jerânimo, 3531101.
3?;"£!- ~ Alu9ul!l de c'$ ..ABOLIÇÃO. - Aluga.7e"o ap. 102
£__ oco- ___!- Rua Casimiro dc Abreu, 418 _
ALUGA-SE conforíával cà_s 2 sa'a* 3 qua-rtos, cozinha, b,iní:eiro',"| 
quartos grandes, 1 sala] grande ci!ocial * cie empregada, duas áreas

A, ,„-,,.. *. várias depondincias. Rua" Araúio - Aluguel mensal CrS 2.0 000.
ALUGA-SE quarto porá rapar sol- Leitão, n. 801-B - Lins Va-conrAVer "o local o tratar na Av.teiro ou moca solteiro. Rua Pro-Mos. -c°"'° iPres. Vargas, 435, grupo 1506.fessor Eurico Rabelo, 215 - Ca- ;;¦¦¦¦ j. Tel.: 23-9766, Dr. Miguel.-- 6 - Maracanã. |ALUGA-SE Coso, 3 quortos, .....

301.
/•LÜGA-SE Praça Edmundo Rego,
12, op. 204, sala, 2 qts., dep.
Cnflv. no açougue. Trat. IGAB.
T. Otoni, 72 - 23.1915 - CRECI
133.
ALUGO ótimo quarto a moça
que trabalhe foro._Tel. 58-7153.
ALUGA-SE casa na ftua D. Àmó-
Üa, 122. Andaraí, corn sais, 3
quartos, copn _ cozinho, banheiro
social c emp. Trator no loca

cozinha, bar
Ibotini n. 141 - C:

ALUÜA-SE ap. 402. Rua Eng.
Gama Lobo, -110, cj sala, 2 qts,,
bínhniro, cozinhei e copa, de*
pendências ccmpletas emprega-
tlui. Rua silenciosa, .i poucoi mi.
nulos da 28 de Setembro. Ver
de 10 às 12.

IALUGA-SE ca
Ias, bom quintal, lrenti_, ,
20 de Marco, 14. Chave n.'
Toda condução.

ALUGA-SE uma casa na Rua Ho-
nório, 1 601, frente em Cachai
bi. Ver ?*o loca'
propriet.-irio na A*

.  Sr. Augusto. Tra-i ^r^S^^Jt^ ao° 
¦*' ^ ^ ^^úe," AArio^BONsJcESSO - Aluoo re, com 

'fZ* 
X^ «»« - 

ALUGA-SE bom quarlo ind. mo- tar Rua do Carmo, 17 - 7." an- ?|o aüarloi íala ^Wiha ba' SAMPAIO - ótimo ap. AI,ir.o ne 3 quarlo», sala, 2 varandas, na R«= Japombim, 125, fundos, per- ??Jju°
biliado ou nao 

; 
I ou ! moças dar. Sr. Américo. nheiro área,'erv.co%deDêrnore-Rua Paim Pamplona n. 616, ac. Rua Pacheco Jordão, G8. Aluguel '= <¦' Manchete. Chaves ao Uá-m~~r--—- --- -

que trabalhem fora. Ruo Carlos ESTAÇÃO 
'DO 

RÕCHÃ" -""Aluga. ,.ada.Chaves cll? Júlio noTór-'202* S'110.* 2 C|,!- banh- ' "'• do:Cr5 220. Tratar na Ru, do Car-iPRAÇA DO 
"CÀRMÕ" 

-'ÀXiam fMC^c na R. Man.ua: de Oue.
se um grande sobrado com 3 taria. Trotai' p tel. 32-2359 cl e.mPr- c'"*',v!*r' l02- Tcl- 48-3102. mo, 27-A, loia Tel. 32-1774. Ver,casa 3 qts., 2 sls., ,
quarlos, sola, ele. Ver no Rua ALUÍSIO. SÃO FRANCISCO XAVIER - Alu'-!__-_'Ps_ das ' *ls " horas- |NCr5 2C0
Gravata, 60, fim da Rua Dr. MF|fp _ „i„„„,„.._, __ D„_ ti7lfl?m--se quartos a rapazes,

1ora.
Jacaré. Tal. 49-1161.

rj-°| ALUGA-SE ou vendo-se ótima casa
cosi 2 qls., sl., coz., banh., cop.,
var. Rua Itaici — Ricardo de Al-
buquerque. As chaves er,.,_o

-Al"!)»-" 
luz, Í64,

: banh., varanda
2 qt:..

Tratar APSA. Tv

Garnlc MEIER - Alunam-se — Rua Tln. Mararlo, 36.

_ P taxas. Fiador cuA" ¦., -r „ „ .¦- - ¦• /¦¦
Rua: BONSUCESSO - A!u3a-se ótimo desconto em folha. Rua Irapue,' „', - *- 3*'--*?---! 12.."'J' '-•

Tel.: 52.ÍC07. CRECI 4-J|
Costa 117 - fundos - Aps. 306 ™H_2' -*lü- - '_ 

""¦ ^2, frente, 2 qts.. sala, deo. n.« 344._

n o.t , , - - na-ENCANiADO - Alucjam-se aps. • 404, cl sala, qua.to . sala 2 SENHOR - Procuro quarlo ,tér- «W- pod** ler visto das 9 osipEMHA CIRCULAR - Alugamos AIÚríÃ^P"" „"Rua Taquaruçu, 245, lambem om 301 e 402, Rua Gullhermlna, 515.1 qts. e demais depend. Chaves reo, próximo Av. Suburbana e-}L hora!- Av- t,os Democraticos/por NCrS 120,00, ap. 102 na ,, AA i "' ° -™'"1
os dias. |Ver no local. Tel.: 22-7812 - el jolodor. Tiatar Lowndes _'J. Bonlfíclo ate Méier. Tel. .. 6C'- 'Rua Tema; Lopes, 375, sala, quar.- ^"P"8 '"depcndcnle a mocatRicardo. Ver JocÍdí

' Sons. Proí. Vargas, 390.
23-9525. CRECI 304.

el.:

ALUGO ao., quarto, si., banl>.,|s'9T_"'f_i"_oi
co;., var., irea :erv. - R He- - ° ,und°!
rédito Graça, 68, c| 4, ap. 305 

'ALUGA-SE ap. 2
Ch.-,v._ni_port. - Tc-I. 96-1037 ""rin., dep. emp.
ÃLUGA-SE quarto pora^seiíliorai^-^"5 

Pí'*"-'1>-*-'-

ALUGO umo cana orande na Rua CRECJ 202, Amaro José Góe;.
Arai, 588 - CambostA.Deodoro ENGENHO NOVO - Al-õa-sVap
por cri 170 C00 - Traiar no lo- 201 da Run Vinte Qur.lro 

"de 
Maio, MARECHAL HERMES - Alucian:

:_.-  _ "S, casa 28. Sala, dois quartos e so os aps. 204 e 304. Rua Siriri
APARTAMENTOS GRANDES. -demais dependências. Choves cj -:00, em Irenle estação, sola,
Alugam-se no Rua Sanla Cata-1 encareçtado. Tratar Av. Gomes quarlo, dep. compl. Ver no lo-lco*-

Iratar com o '<"¦- 32?. Mesquita-Est. do Rio -th.e"°- '9° »«'» 
"_?__;  

icot com o porleiro. Tratar lel
Suburbana,'Trotar no Rua Buenos Aires, 302-ENGENHO NOVO ¦- Aluqo" casa'.43-3787.

29-0431
RETO.
SAMPAIO - Al
fachadas pedras,
. 3 qts., banh.

03 Sr.

5 crt.as novas,
. c| sancas, 2
otr.p. cf box.j

enhoras que trabalhem fera
Preço a combinar na Rua Dial-
ma Dutrn n. 70 — Pilarei.

cer-tiv

BAR. -RAS DE PINA - Alugo nparto-.to separado, coz., banh.,
j monto c_m 2 quartos, 9,1 ls, co- <¦[ Ianque. Vsr no local somenle
1 zlnha, banheiro, varanda, área'sábado e domingo — Tratar ...
'de servir-. Av. Antenor Ncvar-IOavigo S A, Bdco das Cancelai, 8, ALUGA-SE I ap. com 2 qts., sais,
ro n. 1 007. i2.° andar. Tei. 31-3746. coz., banh., area, varanda. Rua

p. 404 da A --' 
.L7A". P'íía d" Piv;™-

293. rom Prtf° ''O 0.'J-arm., lanq. .-.zui.-j., á:eo FiS-AS DE PINA — Aluflo ap. de PENHA — Aluga-se o
condem. Fiador.frenle. Qt., sl., coz., banh., área 

'Rua Tomás Lopes
-- R. Paim Pamplona, 220,
11 - Chaves c' 1.

ALUGO magnífico ep. luxo fie. - . ¦
cobertura, 3." pav., único no S^- "W íuneionirla. R. lin
andar, sano., óleo. 2 grandes, .c ' •.._*-m£._c__c Vasconcelos,
ots., tl. arm. emb. bonh. comp.jALUGA-SE Rua Condessa Bel-
em cor, copa, coz., ires caixo'mor-.le/ 176, np. 104. fie., sala,
dhgua, ind. CrS 200 mil, R. ]2 qli, dtp. Chov. ap. 201. D,
Torres Homem, I3IJ Cti_v.nl Rosa. Tr.ll. IGAIi. T. Otoni,' 72.
no 1 S02 d:-í 14 Ci 17. Uia t no|'«lefone S3.)')5. Creci 183
«i»,._aAír;-:=: _ 

JÃIÜGO 

'-lim,. 
sp"; 

'c| "sala; 
dois'

ALUGA-Sc C|..í.if. am rasf ;ie te.|r-t"-. cu?.., bonh. Ver no local: Ruo
tnília. Rua Mevwell, 3-'-ri cl «. |C«ar l,-,in ... (06, caso V. —
Via Isabel. i-Ao. 102. - Chaves no ap. 101.

¦oE Co-Ô

2 sa
nada com NCrS 230,00.ALU' _ _

2 quartos, 2 talas, banh. comp.-ALUGO ap, grande, da frente, na
quintal, iard. ne fronte na Rua! Rua Vilela Tavares n. 2ó0, op 201
Pereira Nunes n._203. i 

- NCr$_240,00 - Lins.
ADMINISTRADORA IMOB. L. h7|ALUGA-SE um ap.

Sr. Alberto. 
' - Guanabara. Chaves na Ruo Po-lc, 3 qls., 2 salos. R. Manuel Mi-IMEIE1* - Alunf.se"

q., »., eo." 
"•-"-i-'-_5-?.-  

- !"n.d°s,38?- cila''=' no local das em edificio de' tre
area c/ tan-IALUGA-SE c»sa. P.ua São Paulo.|° *',s u t,c'as- T?l- 42-45.lo, Sr. apartamento pnr ai

512, Pi.-,y;'0- Riachuelo. Sala, alpendre, ior.'p,,u,0-_  !cia Redundo, 56,
garagem. Ver das 9 àsídin1' 3 lis., dependências, quin-'ENGENHO DE DENTRO - Alu-i... 'on!* 49-6283.

Paulo - 54.45ia;^l- P""Çc:_NÇrí 300. ^ ls; Rua Pernambuco, 1 039, àP.i MARrCHAI.""'HERMES"''"-~ÃH..0ã,íi , , , - - .. , ,..-
__ jABOLIÇÃO - Alugo casa, 2 qf„ M. "«. »9la, 2 qts., dep. Chav. ap. 202 Rua Barbara Helio.ora!,a. r'5 Ru3 B-,çnos Ai"*'- "• 3'17 '"' Cnibü5 j3i ~ Ç'"D-

ALUGA-SÊ cala com 
"2" 'quarlos"'ssla. 

«pa, cor., ? banhs. Rualg?',1!,1/8'- IGAB. 1. Otoni. 72 - 793, sl., 5 c.ls., dep. emp. Aluo.: ".'"'ido com Sr. Adalberto - le, BRÁS DE PINA

13 h.
4.

Com Sr,
724.

Condução, comércio ã porta
apartamento _____-_----_-_ -_____í_L«J?!_L_s_ l'-.30-71

es andares. 1 ÍSENADOR CÂMARA - Aíupa-se na BRÁS DÇ PINA -
¦ndar. R. Gar- Rua Carnaúba n. ói9, casa c^iTijcata c| 2 qt;.,
ap. 101. lele-lírcs quartos, sala e dspendênclaslcíulntal, toda roí-

- CrS 120 CCO, mais laias. Cha 
' 
mil. — R.

ves na mesma rua n. <í5.. — Us-.no n._° 35

rud;2 qtr.., sala, coz., -tr. Chaves p.
favor no np. 101. Trfitiir amanhai
lel. 42-8536.

ALUGA-SE caso 3 qts. e
Crpitõo Sompíio, 32, De

:. Rua
Casti-

Aluga-se ótima i
la "tc Grane'.- PENHA - Rua Grucai, 46/, alu-
tada. Aluo. ÍSO'!'»-^ ° «P- 203, sala, qt ba-

Graúna, 332. Chaves (nheiro, coz. Chaves c| zelador.
Ver dos 3 às 14 ho-l__* -: ____ d:s e.s a: l^n.

Alug^-sí; nn

quartoa, r\.
sl., cozinho, banh. e mais depen- !Dlslma Dulra n. 211
déncias. Rua Florentina n. 312
fundos. Chaves no n. 290, na
mesma ruo.
ALUGAM-SE 2 casas na R. Ben-
to Lims n. 20 — Piedade.
ALUGA-SE 1 ap. c| quarto, sala
e dependências a 100 m dn Es-
tação de Bangu, Rua 12 de Fo-
vereiro n. 70, construção nova
Preco de 150 000 -Tel
930371.

(23-1915 
-CRECI 183.

APARTAMENTO - MEÍER - a"|u- ENOENHO NOVO - KÂÍC âlügã
ga-se com 2 quartos e demais na «ua Álvaro n. 31, cosa ej 3

130 mll. Tratar ol tel. 4'2-9677| _gjg____ 43-OõSó.
2a.-f. Chaves, na PX Gonçalves Ro- TODOS OS SANTOS - Áiüga-ai

la, qr.
5-102 -

101, com 3 432,

lemberg, 132, c| Sr, Augusto. [à Rua Piauí, 117, casa 9 ci 2 qt.,:rua começ-

ENHA CIRCULAR
Ãluga-se op. sa-'"'^1 Jacaraú, 63, ap. ..:. . • . ,,

etc. Rua Aturiá, 55, ap.lr.'-i6"--". ampla ssla e demais d-- '.'";

Chaves no ap. 203 (esto pendências. Preco CrS 250 mil. ""

Jorqo Coelho). Tr.-_!___* no 102.

dependências, em frenle à Igre- 8?'0M' Jardim inverno, ciuinfal^ 2 MADUREIRA — Aluga-se na Rua sala. banh., coz., área. Chavei na
Coração dc Maria. Trotor ¦ tcl. s'*v ,* <)'».i copa-coz., 2 banhs. Maria Lopes n. 276, o ap. 502icasa 14. Tratar 2.a-fclre c| Dr.'__!

tar 27-3522 - Sr. Pedro
quel NCrS 150,00.

Alu-iPENHA — Alugo casa, quarto,
sala e corinha. Vrr s trõiír na

DONSUCESSO - Av. Nova York,
Atuga-seP^* Aluga-se cara qt., sala eJc,

- ";'-' - Chaves local.

sociais, 2 varandas, dep. compl. com dois quarlos, sala e depen-l^3 — 43-4305
empreq., área cl Ianque, qaragem jdéncias de empresada. CrS ! TODOS Oô" SANTOS- Chaves no local. Aluguel: 6001250000, mais taxas. Choves naLma casa 1 quarto saia banhei- C"ove! ,c'c;,!- t~!Z:'"! 2;;o ~ Trs"
mll. Aceitamos oferta. Tratar na portaria. Tratar no Rua Buenos!,, ff cozinha à Rua São Brás, 414i',r 'egunda-feira Tel. 42-8274
«u. do CarniD n. 27-A - Telefo-1Aires, n. 247 - Sobrado com Sr.ifund-s :Dr- Edc''":lc ou D. Maria.

32-1774. - CRECI 283.- Adalhorln. Teiofonr.- 43.0586 It^^-c X, ,-TTTWCiTIODOS Ob SANTOS

Rur, Cintra n. 134.
120,00. C; liador.
PARADA DE LUCAS".
lnões Marcial 479, ap?.
- Alusa-se ci 2 qts.,

- Ru,.
101 (
sala,

Aiugo na Rua Torres" Homem 
'sala, 

deps. na RuoapárATu.' ALUG.A'-"S> caaa 94. R. Dom Bos-
":n ci 19, ap. 202, sala e r Fin .1 da R. Aquidsbã e do òni-'"' 

c sla*i 3 qlsS'- .'<«•< bonh

CRE-

... 2/0, c 19, ap. 202, sala e - Final d, ,„-„„ .. „., „,,. ,. .,..., , . ..
quarto ci aroa e tanque, 160 l»'s Lins-Caslelo. iorea serv. Trotar APSA. Tv. Ouvi-
móis ta.xas - Infs. 520982 - ALÚCÀ SF~ 

"l*nnnn~'-,-' "~ 
r°,r* ,»' -2-° de.12 ü5 '7 'w'*"-

CRECI 636. Kl ni , 
~ 

uni. 
° ""° "P-|Tel.i 52-5007. Chaves na R. Ma--.  

=-A,-p . ., '.''A -A,1-* h'111* b=?n** «z., nool Colrin, 100, ao lado/\Lui.7A*-)t K. Barão Vassouras 'ir^^, pintado, pers., sol da mn- Cl 4-J,2.'>
n. 31 - sp. 203, saleta e sala,'nnii. muito condução. R. Vilela 'aí 

n-a ce' ,2 quartos, garagem * dep. -Tavares n. 374, ep. 214. Iins-!í - ---ap- ? "t:., sls., coz
Chav. port. Trai. IGAB - T. iMcier. Começa no D. Cruz Cha'
Otoni n.o 72 - 23-1915. -Ives ci zelador. Treu.r tel 34.'M84
CRECI IS3. IDr Fernando, favor nãotecor apoí \?,' 

A:''7"'co 
T R:.dt? C»""P

'17h. I7 - 7.o, das 10 at 12 b
14 às 17 h

42-3002, Sr. Oswaldo c ver no
iocal. Rua Visconde de Tocantins.
IÍANGU — Aluga-.e ótima casn
c/ quintal, sala, 2 qt!., cozinhei,
Copa e banheiro, fogão a ti.ui,.„ -.n ,-?-. ,.r,.,.. .„, ...
C 2 cilindros. NCrS 160,00. Rua 

3?<77*- - CRECI 283.- Adalberto. Teiofonr.: 43-0536. 'VnDOS "n"*T" 
ÍAsffns _W,';T1 BONSUCESSO - Aluga-se na Rua'otc. Nt-rS 150,00. lralor Pre

Capitão Verdier,! 331. Chaves R. ENGENHO NOVO - Aluga-seap. MEiER"- 
'Passõ^ínlroto 

Ío'ia"elo: ,- 
" 

saia. quarto «e.arod-sc.: ^'*lcio Pk?rcl! 7,5 
?a,X 

2M d*l 
p ^'n!s."ado'8. 

"""'^ l<
d, Chile 453 Sr. Ronaldo. Tra-M=flendon e, c|. 2 quarlos, sala, brado grandes. Aluguel tudo SSO^nha b nl cho compkfo e área, 

";""¦ .,"™«."< Av. Itaoco pl Rua Ouvtaor 130. 9.» 
;ndar.tar Locadora Nacional Ltda., Av.'-"'»}» e banheiro completo. -„,;;. Contrato 5 enes., direto com- nr, Rua Maior Mascarenhas, 35 rrS-c" d':i N"<;c-C'-. c' 2 'luart-s;,: le:,.: 32-1673 e 2^94--._

R.o Branco, 106, H Utl - le--^''1 (_»__»} Miranda, 182. praáor „_. rícrlcJ. f_|. 5..826Ó, ap. 104 - NCrS 150.00 - f «der 
!s,ac', C3il°* cc-'n',i- hanhe.ro PRAÇA DO CARMO - Aiugo .

7 e 22-3275. -ENCANIADO - Aluoa-se cas. de Ótima garagem. fÕÕ&-«-.ÃNTOS 
'-" 

Ahuío' 
"„. 

<-"¦-" 
'¦ 
¦-' ^ 

'-"" 2 "'^ :'" "~~" bCnh'
"os 

00,

ALUGA.SE, na Estrado Vicente dt
Cs„-v,-.iho. 434, sais. 2 q!;., bo-
nheiro, cozinha, copa, qt, em-
pregada e íurí c: Vnque. Alug.;
NCrS 200,00 - Chaves na c»'i»

c D.» Maria. Trotor na Rua
cc, ,41, siloia -- CIPA SA.
22-8441 c 22-8155.

ALUGA-SE uma caia 2 quart-. «
mai_ dependências. Tratar na Ruf
Sergipe n.o 136 - São João de

ase: NCrS
AVENIDA SUilUROANA - Alu-

g.,_ F!<im-í* ans. fm Ia. locação, e.
201 t'5-* s'-i <ci., banheiro .emp,

o 6efi. da empr., _re_ cem tan-
m que. Vcr na Av. S-iburbana n.»

j. 6 725, com o 5r. T.ixeir.i. Tts-
_ tar na Av. Pres. Vai nas, 446,

3.° andar. Tel. 43-1753, com
propritttífio, Sr. Delamare.

p, ¦-

cor.

. 170 000 na Rua Borja
Trr.,i.r tel 34 

"48_t I"ei* "• 850' '"• 2Ú4- 'ratar" ' 
;„".-":!s'- Atrer'

Rur. Professo
r.:'irr, r>S7. Tratar na local

jCASCADURÁ 
- Alugam-se

Inoves e uma casn de 3 qunrlos

ALUGA-!teiro. comple. '"V""--!: <¦'¦'.. Sala, quarto, co-
BANGU - Alüaanwo ,o- n-,-,,vila, nova, 2 qts, ,ala et- Pr, „„r-r ~i, si '"""¦• "" """'v - "'"tio rantia cneves amo. 4UI. ir.-i.-ii ,.., C:S 160000. Ver R. Eng. i-;nna, banheiro. 120000. Rua Ba.uaivuu _ Alugam-.e ap.. na_«-iPl!^nmfau.*o 

n }"fo»ajJc«s'^^ Mt-IE^_ -„.Alusa-se ap_. solo, J 
ap. c 2 çiuort.-:, si s e«_. Uccdcra Nocionol ltda. Av. _P.io Luís de Medeiros 00, ap. 301. 'X?'.jm-'^<"'' "¦ -"8-

F"-ATnd!AAJA?' .NCr$J89*00 =!'-"• ^- Sinte-.o. Rua Castro Al- Rua Auousto Nunes, 404
Xc. C 

"' V" "C ™». <», tí XV, ap. 201 - Tratar Trator na Rua Maior As
3 aps. mm,vr,-A „- „ -- Rua Cimo Maia, n. 3, c 7 - 702. Tiiuca.'ENGENHO DE DENTRO - Alugo- Ver loc

- ÍC2. r.,-.r,
la, lló 42-3437

iOó ri. llll. Te
22-8275. Cr.-ci 13

Uil, CO?.
ilo 527 — Quintino 29-9695. *'crcni']"'

Lemos -c e vende-se na Rua Monsenho

ALUGA-SE na Rua Luis Barbosi
n. 134, qto. 15 - fds. Irat.
na IGAB. T. Otoni n. 72. ..
23-1915 - CRECI 133.
ÃNDARAI - Ap. alugo o nT
102 da Rue Paula Brito n. 462
com^ í_íb, 2 quartos, cozinha, ba-
nheiro, dep. completa., 2 qunr-
•os, áreas, NCrS 230,00 e taxas
— Fiador proprietário — Chaves
no op. 302 das 9 às 13 ho-
ras.

dep;.
400,

oras CASA - Aluga-se, na Rua Goiás,jft£;$ 
"_',' 'x^9'^': C,T$°'

S ..Í^^.^^!A^.CÂ0''-"P,LARES -~A7ud?: %& 
"'S^vo^pafe 

ENGiNHd DE DENTRO 
" '

ri... ¦* 
5°".tao ™««'ata. Aten.| - - . , .. ia ir-h«'"« "a Rus Joõo Barbalho, 268" excelente op. na P,a;a Itapevi

toM)»' 
'"tlu!""!pe. co_nl,S, 1 

"ttLq£j "; - Sr. Manuel - NCrS 220,00. _k «Ml. 3 lis. sala, co,. ba-

I m. nê V/Ir^-T-.;-?!,Z;- *1re'1 cobert* * fl«W«l ™ Rua CASA - Alugo com sala, quarto, 
'™lf0' 

í'", 
', def*, "T™,^ e '

LNS DE VASCONCclOÒ - KAICiCnsimiro de Abreu n. T46. 'banheiro complelo, cozinha irea 555, '"XòinP" ,el* 3'7912 -
alugo n» Rua Ernestina n. 79, ÃLÜGA-S. «D.riãm_n1- Ãi_"\com Ianque, quintal. Ver Ru.,:ADM' OR|ON'-

ap. J02, com 2 sls, coni„ 31Cu"I de NCrS 220SS e 7,n? -W*»>*i Barata, 22, Guadalupe. ...ENGENHO OE DENTRO - Alu-:* " o'3s 
,„ Tratar Bittencourt. Tcl. 22-7B56,1?.3;'0 apartamento 102 do RuaIiJ"' ap* 

das 9h ás 12h, dias úteis. : 
' '"" " '

CASA

BONSUCESSO - A*ugo
i TODOS C5 SANTOS - Apatia- mentos d-: 2 quartos, sa

ÍÀAKÉCHAÍ HERMES — Aluoa. imento 202. amplo, novo, alucjit-.e nh.i. br.nh.írp crmf>'ett
s. c_.«a na Ru_ Carolina Macha-I snla, 2 quartos, Êinlcco, banheiro jarande, primeira IccecSo
do n. 2 196, 3 qt__r,__, sala, e cozinha, luxo. Rud São Brás 322 e trotar nõ Rua Ca.tro Tavares,
banheiro, colinha e quinlal. -'com -ei.-.-.lcr - Tei. 26-9277. j93, ap. 232. Tel. 30-9033, preço: L

Aluga-1 Chaves no local no horário dasí 
"* "" < 170 cruzalros nove..

10 horas e de 13 âs 2J LEOPOLDINA BONSUCESSO - Aluga-se
j apartamento cem saln, qt

qts., banh., cor.., dep. compl. dei S"' p..,-,, r.,„„i„„
empreg., área e tanque. ChovesI?o,a B 

°V.;' ° "'
com porteiro. Trator nn Rua .,S*' 

~ Méier-
Carmo n. 27-A. Tel. 32-1774. _!ALU.AM:SE 2 amplos

i-Yr

. . aparta
ALUGAM-SE 2 talas 

"frento" 
RubÍCRFCL38:-'- ;mentos. Bose 170 mil. Eslr. Hen-

S. Pco. Xavier n. 640. - Marc-ILINS"- Alugo por NCrS."250, cr''-t|L'e d* M9'0' 253* ~ 0svaltjo
car,d- Ua com 2 quartos, 2 salos. Ru

jVim& dc Manjo n. 3
S3 ; tlNO , 1.1. .... . , -. -i t,-; ,•¦¦ [,.;. o ,- , _, f , - ,

d-n. i",ores. ''-dorç. da Gunnabara —jCAoA

iALUOUtilS — Arraniamos casas,
efonc An. .l!?.ps*' '-l1" • íorn«eemos os me-

Mesquita, -45 mil —

_, cosinhs. Tel. 91-1739.
CASCADURA - Aluga-se

quartos, sala, cozinha,

Ruo México n. 119
-' gr. I 902 - Te'. 52-1123. UlUGA-SE 

"ume 
caso", 2 qts., a,

MADUREIRA - Alucia-se 1 casa.jla c._, bonh. etc. Rua Noir, 227,'no
--ila, quarto « co2Ínna, Rus Buri* c/ 5. Chave;
ti, 79. Tratar na Rua Fredericojdo campo do Olaria A. C.) (Fia-lJe

mo, 66. _Ít_?:-'* __
IMÜER — Alugo-se ap. 101 da ALUGA-SE um'
Ru.i Camarisfa Mçicr, ?60, blo-quartos, sala í demais dependen* }Duftrt« Cruz, 127, er,q

BARAO MESQ., 996, op. 604
Sala, 2 qt3., banh., cor., ártaiLINS — Alusjo
V/.C. e qto. empr. Reversível 250 quartos, sala, banhe
f taxar. Chav. port. Trator tel. Ver Rua Bicuibo 141
47.9730 -CRECI 190. I Chaves no 103 -
CASA MARACANÃ - Veride-s.ii_.I- 57--15S0.
casa de 2 pavimentes com trèsiLINS 

"-" 
Aluga-se ótimo ap.: d"oii,;...v -,-, ,, , . :

quartos e demais dependências, qts., solo, dependências, área d\l,Sh '' ' ' '
desocupado, com entrada para'tanque, sinteco. Base: 220 OCO [_-______
guardo dc automóvel, à Rua São Rua Pedro Carvalho, 120, bloco ALUGA-SE amplo cota, c/ oo:-
Francisco Xavier, Õ75-A casa 10.'B, ap. 201. Chaves no np. 306 iroçiam. Ver Rua Vital, 365. Cl,.-.-
V_r e tratar no local. lou corn o porteiro. v«s nn Rua- 0_:.ir, 16. Tudo em
GRAJAU — Al„nn"'.r. .i,r_r^i!llMí _ aT.~r-.-_-TT"  ..-rrlQuintlno,

19.

jMário Calderr.ro n. 579. 2 salas,
-","* 2 í.ts. pie. A qu.rn comprar mó-
H'., vais de sala. Iratar com o Sr.l"-"-"-" J" ¦"•—. .-»''» 1 ..,..,.
_..:Rosa no 601 ,ap. 201 do mesmo"* 7L C 

,t,Ua"° ,e, 
£*U 3--Pa,r*:iíi" 'Cl",XX!mm R'JS N- S- aa. dim.

c;í«a rUli do., bfl.niioiro, c07.1r.ns e area c/Kjraças, 103 -- Ramoi.  
'rOíí0OVIL

5h?y" ?_-iíL?*_l0_i«_.jí'l*!_>.LlrJGA-?F: om *R-. 130,00_,
SoIlKÍo

RAÇA DO CARMO -• Rua Ca- ALUGA-Sc casa. Saia - quarto,'--- 
cequi Ò63, a:,. 202. aluqa-se cosa cozinho. A cr,s,-.I sen, filhos. Tra-

aparta- tipo 0|_., 3 qts., saia e deo. Alu- ves.a Cascavel n. 125. Vaz Lómo.
, cos-l- ç.j.l mc-S 1 SJ.CO e taxas. Cnr- - Descontraem fòiha.

""-'*' vc; ,-.; ,-.p, .-.:. lodo. fralur Del-ALUGA-SE uma casa com dois'«'•fi.n. Ri--, fomoes, 360, Vila Kos-quarlos, saia, demais dependen-
Vicente de Carvalho, ou cias e grande quintai, na Rua

ourdes. Tel.: 30-3382, a partir Calolé 63 - Ir,-:,,
-—.de »?3_".nd.°jai_.a. ALUGO „.' ,,....,,;_ 

-.„..- 
RiJJótimo QUARTO em casa de famiiia p. Jo:e Borges 305. iraiá. Freguesia.e cia-,sephora ou meca que irabalnetXIíioTa "í f~_«~.Vi_ i""-" . "

mais dependências. Rua Jus ha- ;-.. _ Au j-, n.„,r,.ri,-.ta. n 
ALUI-'rt-.c. ' «P. sala. 2 quarto.,

Serpo n. 18. I_33-A - Hi-t"ió-„ , Tel 
n*!'=°Pa-cozinh-, 1 grande terraço1 . .  . «JOJ-M — niyisnopom. isi. .. • novo r *«)«.- o „,», .n- ,, -i.

4 (nos fundosleORDOVIL - Alugam-se casas 30-1241 - Referencias. _ oósltóou" fiador 23o"pí mll R1 qt. e sala e 2 qts., saio, RAMOS — Alutia-se casa ns" R. General Otávio 
' 
Privo. 163 302'

. copo, ccz., de Irenle, fino aca- Fellsberto Froire- 1. 751 - Sa-.Chave no los,:1. Muito grande a¦¦ -. trC-sIbomemo, 165.000. Rua Capitão |a, 2 quartos, copa, cozinha, ba-'bcm ap. Viia Kosmos. Em frente
Bom Jar- nheiro, varanda * jardim. ia Standard E'e.tric.

...RAMOS — Rua Uranos, 1131 apto. ALUGAM-SE aps. 302, 305 e 403
, -,-, . - -....-  ...---- - Rí--' 202 -- Sala, 2 quartos, banh. coz.;da Rua Cons, Galvão tl dc rò-

, FIADOR PARA ALUGUIIs'- I7r7 
""o"/ 

Dr UHr gr-..' ' „n 
MUGAM um ^ l30*C0* ""» Ver11* 8*!* <' '' ccm ' !ala' 2 s""> «'" '•'¦"«'"• chr'«' c' ¦"-'"¦ v'r "° local r 

'XJ°.X_
nneiro e. area. Praça Artur Aie- „,._„_, <_!..,=_ :___.,?..- «..'^Üíí.c'Jí-^.-"'Eí-T. í-__!._!Plnt.. Marques Júnior, 12. ap.,quaitos cozinha, banhei", área||r,dor. Administradora Nacionaljtralsr rt, Av

- Aluga-s
1, cem

n.enner ..
Telefone: CASA - Alugo, excelente, Ca-iMÍ|0, 47, sala ÜM-.* TeT.'«-9M7

chambi — Run Sjo Gabriel, A25,\_rrt<XZ—r"~T r-rr——.cl 
2 qts.. 2 si., coz., bonheiro f,AD0R <l»,al»suel

¦sns, nps, 1

Aiupo ap. ferrão cj LINS -- Aluga-j» ap. com três
ííirs r.pÓ!, 11 hora..

ileta, 2 quartos, -Inteco,:quartcs e mais dependências, _.,..
cepa, cozinha, banheiro em cõr ótimo estado. Run Azamor n.c
deps. de empreg. - Ruo Caca-'72, choves com porleiro.
pava n. 136 - op. 1 - até 12 ' 

¦-
noras.

ALUGA-SE uma casa
do na Rua Paituna
.^alii, quarto, co_inha,
«.rea. Tratar na R-jü
325 - Ramos.
ALUGA-SE

j FIADOR para casas, aparltmento,
Irrecusáveis, tomei pro- ma n

,,ni,-, m* „_"£".'""_ 
S°,\""j° MEIER -'AIUQ0.SC ap.V HtnCTtp" P»rápida em 24 hora,. Av. 13^ d. Rua 0;,nç d, 0u. i90 .,.. _01 vol

no local tratar pelo tel. 58-8453

ME.ER — Aiugo &?. naía, 2 qi_.
e dependências. Ver na RuaiVij-i de Penha.

banco, . comercio, solução 
'V, iAçiuldabã, 1366. Ponto final Lin, ÀLUGA-SE quarto para m6Sa que j no'local somente acs domine- , ,

hcn. Av. Rio Branco 185 «alâh.Cost.e'°- Aluouel ^j0 000.  trabalha fora, em apartamento deI,t„ fl k.".oh i„b,n,r:,,.j,r.r. t!:l. n°vc, trente,

ila, quarte
130 000.

cusavel. Sohi.io imedials. Aten.; _\Xr^7,'\r\,-;X"''-—\7r':"'": !^'3r Cí3r.clL". •»<«!<". '-'. op.,quarlos cozinna, bar.ne.'-, areai |r,dor. Administradora Nacional,-treisr rti Av. Ern.ini Cardoso 72,
d«.se • niialnuer hora inrluilv. .MARECHAL HERMES — A.ugo ap. 101 - J. América, iretsr p/ lel. c| tanque, poro ver e traiar na Av, Pr;.. Antônio Carlos, 615. sola 30?. Dr. Egidio.

Alunas.., quarto, sala, dômlnnos Te? 49.547 
"""""* 2 qlos. saia, cozinha, banh. com- 73-1330. S-ra. Inc.. COMPANHIA COMERCIAL E COR-12.» pav. Tcl. 47-1314. ALUGO

,„. IRua do R.si-nde, 39, sola 1103. corinha, banheiro r saleta de ve- ..Vnr,"» —pleto, orea, coberta com tonque, ALUGA-SE 
"apartamentos"" 

na^Ãv": "clORA NOVO MUNDO, a Rua.ni,j,os _ H , rrrriM|n. o... ioaran"n
t*. r.|,ritr-, 

- ' --'-¦_, .--, ,õo. Rua Mario Mota 290 rasa I 
FIA,D.0R Pa'a ">". »P»rlsmenlo, Rua Mari ia 356. Trotar na mas- ,,..:,. o 45_ - 1,,-\ ,1-, »;.;-' cl° Ca""0. 7' - ?-° andar s 201, {,,/„,„ P°?,l ,,lf9 i :'.'i

Tratar peb ALUGA-SE 1 caso no Rua Baroo- n. , t?,u J." 
í,u' V .o o as rrecusave s leme, nm. ,,.-. ,-, jm vr,' 1600(1 .____. í J-_-___t___" _? '"C-"- -,, _,i„ ,.i .o ontn ,.mil 2-1= '0 "pc- /03 " 'rente sala, l -I -

so da Silvo, 83, Estação do Ria- ^n'» 7Rlb6Íro* 
c""v» em 'T«"!' orieiari, . omercTnt. Solícâ. ,"'¦-; ' , 

- -'ÃLÜGA-SE um ap. de"-3"~"ísT,liU CPf5=.l '-'M°!' i"p:'- cm c"\ cor- ""ALUGO caso 2 quorlc"-""'.-.Ichuelo. Iratar na Av. Monsenhor TO. 33Z:  .'.aoida .m 24 l,n... A. i.ü"?" «EIE-R. ~ *luQ0-se apartoment.o na ._._, ..... n, „M Criciúma^ n.iriBriii »_¦ n. o-vr .A,r*'e^ 
Crí 190 0C3. Chave- com cozinha. Rua joci Randi'73

ap. 201 - Vista Aienrc-S o • - 
KAIC zeader. Administradora Nscio-;ó:.;„ ... EFS0. 

'
- Ver no local r tratar n. Tr- ";'-'5a na RL'r' Jr-c".-.u n. 63, ao. nal, Av. Prat. Antônio Carlos, .,",,_-_
vessa da Pro-oerWfldc n 28 ,oi* "-' ^° mil crL'2s- c' v£'"'- *lô. 2.» pav. Tel. 42-1314. "Lu^*Jr."-"_1 1'o.,¦*- - -•¦¦ ¦'.-¦ .ricaje n. _o - ,_,,u ., -, „,, ,„ K._,,. ,,/r __ —  -Patas 957, Pavuna,

imovoi., cs.

io Encantf
n. 125 -
banheiro
Arspi) n

CIRCULAR DA PENHA - KAICzelador. Administradora Nacio
aluga na Ruo Jacarau n. í3, oo. nal, Av. Pret. Antônio Caros.,
101, p.-r 230 mil cruzs. C vesti- 6ió". 2." oav. T-i. 42-1314

quintal. Chaves o' favor caso ^"_.Xl..n'"* /">?»•'»»<*• 
•[.""..pendência». 

""Ver na" 
RÜ"_ , Vila 

"da" "PenlíaT" "  bul°' «'- ? dis., coz., banh., WC RAMOS-
Trolar: 22-9023 - Segunda- «^•_.'««-?»V._«.^««««í» 

. P« Uauidabi. 1366. Ponto final Lins mãZãr^TTTZ^Ur^l l"'*','?:,' 
"?" "J^XX C"^.X 304 esquina de M. S. dasc*.n! somante acs dominnc.

ik 8

co/:., arca,
Rui Jurecè,

Co-

., ccz. Ru.t
funcionários

ICASCADURA - Alugo bo, c.., ^/ t"d M rqu8 H.'rv |7
[de 3 quarto;, sala, banheiro1— ¦ ¦
: comp., jardim e quinta,, ,.-...„ • ¦--
Iconilucão à porta, Rua Carolina v"'- Solução imediata. Attnde.se
.Machado, 76, casa I. Pode setj" 1u4lquer ho„, inclusive do-
vista hoie depois das 9 horas.! mingos. Tel. 49-5547.

MADUREIRA — Alugn-se uma ca-família. Av. Guilherme Maxwell,-
.",'¦"- ciAnnD A, i • ".- a« Ciím 2 qu<.rtc.;, sela, c^iinha.iSyO ao. 302 - Boneuceaso. Tra* Cfí.CI 2S3
êd?. »IÍLl e.l..i=.'tJílTA"* J."_,5u!Í-ibanhelro complelo, varanda, ior-:tor cela manhã

Rua Tambaú, c.O _ap. -em í-inc

j COELHO NEiÓ"-_'Ã;u9'ã"-7e"~cp.

quartes. Choves portariu com Sr,
Marlinho — JòO mil. Tratar Av,

n..:"-'.iL_L .......h ê:»'m° Eraga, 227 saio 1302 -" ' 
Dr. Rccco.

12h. Tratar nn Rua do Car-
27-A - Tel. 32-1774.

com i quartos, ia:_ com sinteco,
area, varanda e mais dependen»

_ cias, Rua Mcri.o, 96, i-^_ 30_l. _
•'-. e quintal' Rua Maria Io." n latürVe- ' 

'• .-CORDOVIL - Rua Bulhõrsa Marcial- Dr." Rccco 
""''' "" """ '""' 

.CASAS - Alugam-Te 
" 

2, uõiõ
turs-ErjAr»,,! '-25 — Rim.-. ,.\Sacnoao, /6, casa 1. Pode ser" h»«,<i»«, "=,», inciusiv» «o- /,,-, ..'o 

"Ai ' 
,''| 

'i'àn'np,i"'(.--'¦ u'!' ctu'","° mobiliado n. 135, casa II. Sala, saleta. quar- „'.,„" 
' 

., —..grande e oulro pequena. CrS
,...,, ,, ., JACARÍPAGUA IíViA.1' "" vista 

hoie depois das 9 hora- imi"uos. T.l. 49-5547. '« i- is l- ."'' 130000. 
Du. p_ra nm- /,,, Oomoerillcos n. to, bonh., coz., quintal. Choves RAM,0;> - Aiuoa-se casa com 2 í0 000 c CrS 40 000. Anua .

^TquAoff 
.nííX?^ ÃLDÕÃIST^-a-cõm-T quor,s, ^^^oX"* «C C^S -" A,,g," £ r!o 

^SüXwíiü. 
B" -T Aluoa.e 

^sa. 
^ ^-^- 

-, 
2 ^ sa, ^s^^^. R6 ,,, 

IV - —TRADORA ~ 
5^,5.^ 

»** 
[^:^'^ 

.376. Coelho

^veira^ 
73. Ver 

^^^-^^^0^^'^^ ^!í___£*_±^^ =! ZTa^rS Hff^^fi* 
2'° " " 

S sA^t B, ."S. ^1.^^" -" ' »'
GRAJÃÜ - KÃh_—=-""^ÃTÍc7a~',T."lTra,cr "o local. láreo frente. CrS 170.000 mais'CASA - Olinda - Alugo com 2 

-"""do e o-m.nrjo.  
chamb,_ 34. choves , ,_,, eom _'.J'™™?? 

t-°b0* U5* ap* l0] 
CASA 

¦„„,-. 
„,.. ..,., _|u.'com saio, 2 qts., banh. coz'. Ch.-. I" „

Rua Álvaro n 31 caso i"°3 - ALUGA-SE" por 
" 

ICO o 
"ap 

304 " """"* Tsl* 38-6953 ~ Tratar quat.os, soa, coz.. banh. e quin-:GUADALUPE - DEODORO. Alu- «Jadcr. lA,_^v"^F~7~ F —7—r- 
ga se Rua Oliveifi Belo 787. V. «" ^: P="«l?»- Trotar Adm. Cr- _!?A

I6es, iardim inverno, quinlal, 2 do Rua Cindido Benírio 'com ° Sr- __Lon_5 Vasconcelos, 
jjf 

- Rua Serra Pulchírlo, 89 - cjo-so saleta, quarlo pequeno, bo- MADUREIRA - Aluga-se ap. ST, fo""? I_s F-„A V. l°m? da Penha ™s. To'=- 22-'7" • -522*»08- |b"« PAVUMA^si:., 4 qts., copa.cn:., 2 banhs. 3 747 - Tonque - Jacareparj.i iALUGA-SE ap.~ci saio, 2 qts., co. .''T,™. 
° S'w |V° "?io'08* :„']<!".0'e, 

í 
" -"1nde c quin' '*' 

1"- ,u;|o amob- Av- Min,!,'° CafvÔího -CIRCULAR DA PENHA - Alu-B-1^-! ÍA. m 
PAW,',A

-  coinp.-Ch.ves.no SPl 303 - Teíe"Arinba, banheiro, írea cl Ronque. \l"^' 
P'ss* V"°"' i42 »¦ 

; Ví? _i. ?.aaí,í. 
r3" ¦«•-íEdoar Romero, 553, fds., sp. 201. « 

^••__... .__ |« o í0 RuaAQu ,0 32 ««.X «AMOS - Aluoa-se no Ru, Eno. 
"'*

empreg., arca c
Ciem. Chavet no

200 000 mensais,
impostos e condomínio

cjsra-ine __

™>  -">¦ Acei,amof'^!!^^L^..,C_!;^a'lc.'^do,. R,.. E.,,. M,-,-.'- „ ,13' 
T9-F. Jacorepauuál3?3

ta-

quartoa, sala. — Chave»
303 — P.ua S. Gabriel n.

Kua

cozinha
Nacional

aquara.

34, Caso 2. Ver e tratar no loca. ALUGO
DEODORO. Alu- MEIER - Alugo ap. 703,' no Esl. pcr

ap.
, Manoel Segurado 121,

ta. Tratar na Rua do Carmo, 27-Ap
- Tel. 32-1774. CRECI 283.
GRAJAU - Aluga-se ap. 

""j'õ_ 
o aut-a •: ',.- -,-,,

R. Comendador Martineii. 179, -dAUUeA*SE bl 20'
Ir!., sinteco,
qts., sl., ba.
.nqL. depení.' pT-^S! í ÜES ^'^'" 

T"" *«" "iS-Sfe 
ST deV»r no local, cnr,'-(.s c port. e -.-. -¦ -. ._ r

tratar nc Preciial Canadense Itrfi.' ALUGA-SE - Largo do Camplnho „,....„ .
R. Álvaro Alvim 21 gr I 206-8-Rua Cândido Benicio, 319, sobro- ALUGO boa casa NCrS 240. lel

Nfr< íiSnS" 
P!r''Ur1 "T'13 om,i^, cozinha, banheiro, arco . ...

 NCrf '5a-00 cado, qt., sala, .. ,anque' Chave- com o sindico ci 2 1"- « !3!a- du!n'cl
R,Ja 17, do Méier, sito o Rur. Hermen-i"7;. f,nh: 

Tra.'*v 
,R,JS, 

Gcit"' 4a< Tratar ns'ADALMA - Av. Alm. '!"=¦ „Trotar Adm Orvan.
Starda n. 20. Ver no local. Trot.-r ""¦¦'•"- Es..-içao da Lucas. B,,.0M 90/ „ 6l0-,2. T-Hefcn. 22-1791 e 52-2406.

amplo ap.'segunda-feira no lel. 23.3049. -ALUGA-SE casa, dois quarlos, sa-' 22-0798. _ RAMOS - Aluga-se uma
depois dar. 15 hor.-ii. j*» _ cozinha, t Entrada p:,r.i carro. pi/iDOR PARA ALUGUÉIS — (rrc-'na ^Ü'R ?*£'?> Avelino n.

Alugo
'imo r^aríf

Out'fina sala
Ene«. 413.

quarto, Rus Del

tonque, çiara-ines 2S-9817 e 
' 
25-7649. iCrS ,„  ,,,.,. ,.,. _,,_. ,

F|°. CACHAMBI - Alugo ótima casa GUADALUPE
Rua Aiiba, 155 c! II d sala e-foni-se vaoas a rapazes.

Abolição. Chavea" p|"fívor W?'*? ,130 
'"M, "lai. 'ax" nllo-jQuadra 34, Coso 2^

, sindico. Tratar Rua Buenos K1. T'0'arSend. Dantas, 117 Gp. JACARÉ - Aluqa-se
s, 47 e| Sr. Novais. das 11 às í4-1 

~>i!t_i___í- 
.__  _ de frente, todo pintado e c s*n- Dr. Jo

CACHAMBI — Aluga-se caso,-teco, 2 qts., sola, con., banh., ,,_¦-:>

com 3 quarto.; T'1 %,,'"'„„"Ál" 
5, baTÍ. 2,ir'-f*JÍ- !*u'V^l! de «»!»¦/». mento de frente com 3 qts. «ai.-

inteco, ini»,. 'm «. l 
'. " ' 'XI' 

X ]-,X, i , 
"° 

L0"1 ,?.u ampla, copa, cozinho, banh. soc.ALUGA.SC casa de 2 quorto:, so-
qas de nfl, quintal: 

K'° CW- Ver ¦ no lcC"" 'A 
41 ¦-'*J í • ™°" •> cm cc' b=n,,t,:ro e:1,'1r- Iav»rs_le. I». corinha, banheiro completo

Filgu-iret Lima, 59-A, c' 3. CACHAMBI - Aluno casa meio.íySs.í1' s:'°la- "*'• ^-««l e ,.. com armai ios embut. - Ver «Ruo Alv.-.ro Magolliâos 555. Cha'de 
_de. terreno c 3 quarte-, e--_._-'  trotnr na Rua Padre André Mc- ve: com Senhor Avelino. Telefo-

129.2780 Oo ,,r,.f ,.m ^lanr".'lamP|0 P0,5°- Tel- 29-7183 - lla- JACARÉ - Alugo-se aportomento reira, 360-202. Não se trata pot ne 28-4903 - Amaro - J.Ame
Cachambi criança. mara.át 33 _ Hoi(. ,„ .-s ,3h_ ;c s(,,a. 2 quar|Mj _„ Rua Viú--telefone. rico.

[-,,,.,,,,, .. -_—rlUrucuia io 
e?|C8sn 

._,"'?• i''!' ÃLDgÃTÉ «n ,,-nrf. ?2n ml,lCASCADURÁ 
- Aluga-se ólimo,.1*1 Cláudio, 262 aP. 202. MEIER"- Alugo aps. 202Í402, no":ALUGO - Penha, perto C. Banha

r/aá,«,S?-H^9 &^zl^.V_Vl,r^p.n0VqÍT^ ,57.'^^,^;^^ i^§^
Larno do Tan-iti» an iflJ «nb o ntt _t=,, ri,-., fhaw* r' 7í.l-,rí-r TM.if Pu. A^ 'Aluniial. rrt o.nn/MA 11 Ol MOS APS. — Ei*J<_r_N!iO t.K MLUUa-bt c__a nova primeira iu-i , . , t i ,"3* l04' 3ul*'* 2 "¦*¦• da"- Chav.tChave c, zelador. Trator Rua A.-.Alue. , . ,JOOO mal» t»«... DENTR0 _ A|upam..e n_ Rua Eu. cação. Esl. do Quitunbo, n.o 630!" • «mercio. S°l"»° "« ^"'- "f >¦'-. ^"-"'o. cozinho,.copa, oa

Av. Rio Bronco, 185, s/ 604. td.lp.helro. e Brande arca, o Rua Dr. '" <¦'- '''

Marque. Herval.

Tol. 22-78C3, das 9
de 2_, e óa. feira

17 ho-! do. Chaves
! ALUGA.SE

Isaura, fundo:.

GRAJAU

Rua
ader.

Camilo

Coberlura C-02. Rua ap.
. local.
•23-191

Visconde Sla. Isabel, 464, l.aj ALUGA-SE caso CrS 100 000. 1
locação, sala. 2 qtos. dep. em-lvessn Barão, 15. Praça Sécr,. Ver
prenada, 250 mil mais taxas. !e tratar 2.a e 3.» leiro no local ALUGA-SE. Rua
Chaves na portaria c] Antônio, com Antônio. '201. frenle,

_Org. Romano. Pres. Var-; ALUGA-SE na-Rua Cândido d.lÇhav. np. 
'lOI

04, sola, 2 qls., dep. Ch.-.v., Chave c| zelador. Tratar Rua As-, Aluq.,-"I: Crí 230 OCO m
Trctar IGA3. 7. Oloni, 72.!samfaléia, 45 — 5.° andar. MEÍER

Creci 133.

Na -Ruí juno n.
-íug_._5 uma casa cem i

.quarto demais dependências.
""jHONÓRIO 

GUi;GEL""-'p..rriue"5:
T--.ÍS. íuil- Alugo CD.-r,, qt., solo, cor.,

banh. c íre.i c; tanque. Rua F,
Quadra H, lote 5. Ver no local"-t3 e trclar Av. Rio Branco, 114, 14."

perto d, GASER^S cem d o i Í^^-I^-42-^".  
qusrtos, cais. cs.pa, corinha, vo-'1??'10RI° GURGEL - Caso -

rarda, área toda cimenloda, pin- Aluga-se 
Ç7 1 qt., sala o tocias

tada a óieo. Aluouel 2ÔO CCO a. ciepend. R. Coneqo Bouc.-wr
mensais. Tratar na 

'Rua 
Piin:o- p'!*t:> ,5:i em fren:.. a E.sto.:;,o.

Oliveira n. 29, s| 20Ò. Pe- A.unuej 120 CCO, desç. mi tina.
nns. ir. Narciso. IRAJA - Ãlugam-se na Esl. 

"do

RAMOS - Ruo Araguari n. 465 Qultungo, 324, 2 casas c quar.
A!ugo aps. novo. cj rin!í;co.,n' "'l'1 e dependêncíar. Chaves

__\____{:  ;_ 2 quarto., 1 si., cor', bonh.,™ local. Tratar Rua da Alfón.
FIADOR — Aluguel imóveis. Ci- área c' tanque. Trotor 3.° an- 'lei!*, lll-A, sala 304 - Teíefo.
sas, _ps. lojas, proprietário e <o«'dar de 15 horas em disnle. ne 23-3363 -. CRECI 770. _
merciante, ereJeneiado por ban-jRAMOS — Ãluno-se uma casallf^^^^^. ™ Alugam-se 2 casas.

{-
cj.ável. Sü1'":-*) imedinía. Aten*
de-se a qualquer hera, inclusive*.
ílcmlnc-t. Íol. 49-3^47.

* FIADOR jjrra catas, apatt-men*
to, e lojas. Irrecusável., temos

, prcorieíirio é comerciante. So>
ííuçâo rápida em 24 hores. Av. 12,

do Maio, 47, sal» 1C03. Tele-

'Rua Londrina n. 21. Prceo a par-

í^eia-se" 
"morada 

para'..mrRibe fA^T '" 
"""|Ay. 

Rio Bronco, 185, s/ 604. Ed. 'nheiro e Brande área á Rua. Dr. «J' 
f t^Ver ^"trator' .ioda"CACHAMBI - Aluga-se uma casa casal sem filhos ou que trabalhe e 487, sala, 1 e 2 qts., dep. APARTAMENTO -'" Aluoam,. Marques Herval. ;"c;^™' í1* 

294,- ~ A urjuíl NCr$ 
menteMeira, 7, ap. Com 2 quartos, sala e dep. Av. foro. Alugue 1S0.00 ci um mfjs Chav encarreo no local Trat UÍlV ,. 

Mt,'° 
AlJÍJ 

i""-a 
,„ A, ,,_,„. -., 140,00 cie preferencia a quem.menle- ...

sala, 2 cl... dep. Suburbana, 5 090, fundos. Verde depósito. Ver na Rua Sa, o''IGAS 
? 

Ctont 72 - 23 1915'-<fc'>'S°m ,2 ?ua?°» 
* 'AB 9«n. HIGIENÓPOLIS - Aluga-se ap lpc..o -descontar em folha. , INHAÚMA - Aluga-sc, Rua D.

, . -„ .. ..... , . ,,- 
•- 

,:--.  -..,-..-.-, ,,.-¦-: ¦;- 
,-l-Ir.... IGAB. T.ldas 9 às 12 horas. -Tit.íra n. 168, o partir das |3'CR_C 183 Amérlo -pfeca ao Feira 

~ 
5l/^ V^r-tT™' S,°e',l 

"' RÍMOS'""-""" AI.™-,e:""Rua ^ioãS; E'""i'v 53, caso c| sala, 3 qts.,
aos, 290, s. 712. Creci 1006. Figueiredo n.o 2|3, eR. 302 com c'°"'. 72, 23-1915. Creci 1(33. 'CASCADURA - ÃluoaVe"" o"p"ré-" horas- CSvÃLDÕ "CRUZ" Aluoo 

casol Trn^f^ ?' Romarlz 366, ap. 102, hall, sala COp0' cc,r- banh' con.pl*' dep-
GRAJAU - Rua Visc. de StT * ^*- »»!»., .dependências, fia- ALUGAM-SE aps. de'3 qts. sala dio n." 331, do Rua 

°M 
guel R.,1 f-lÁRECHAL HERMES 

"-'-Alig'.-». "«ií.c. 
co" 3 r" Alerto Cor ^^F fí7"*"'""niC!- Ruil HIGIENÓPOLIS - Aluga-se so. o [it,. 

*b3nh.' 
.... qu',n.a|.' Cha- «mP*. «""¦ 

f 
«'"; ^.0^"°?

lsobel, 009, ap. 104 - Saia, qua,- f" _P'°P'^f'p- chaves no ca-, daps. na Ruo Coração de Mario, gel, C 1 sala, I saleta 5 quor. essa. Sala, qt., eailnha, baffeirn.valho, 450'fds NCr$ M.W m°lV^^H-J 
n* w ~ Bonsucesso^ ralo 2 quartos, rtaragem - Rua,vcs n0 ,c. 101. Trator Lowndes)'8'" '"'¦ c- '(i^6- cTh,v" "f

to, banh. coz., varanda. Choves I" ,d» ^"'l- 
Aluguel CrS 1S0 000 123. c| 6, pl 300 0-3O mensais. - los banheiro, copa, corinha, iar- írea. Tudo Independente. - R 

't.-Vo-, . 
q , o,, bonh. R.1 A.UGA.Sb uma caso novo, I qt. «»Edo, 1/0, ap. 102 - Tratar na . S:ns. p„5. v.r,_s, Se0. Tele- ?-f oV/to 5'* crI-MS'"c/ zelador. Administradora Na- ''tf' Al; E""."'. Cardoso, 72, sl.Chaves no ap. 201. - Trata, no dim, quintal, garagem e po,„o he- Gravata n. 325, peno do H. C TeófPo Otôni 123, sl 201. Tel. sa!o' c";n"3- banheiro, varando m0'™ ?¦>"> n.o 130. .ao. 301. ,.„. 03.9,^0 '- - - (-... .1 ,...

cional. Av. Pre:. Antônio Carlos,!0, -"'¦ <='^'-°- ... Tr,-.v. do Paço, 23, s1 301. birível. Ver no local e Iratar Chagas. Aluguel: 100030. 43-2750 CRrCI 727 
e arca, a rosai. Rua Joaquim Ro- HIGIENÓPOLIS - Aluna-se uma s\Xi<7ÕS~^- A'u-c ¦¦» ea. com 2615, 2.Q pav. Jt__42_lU:_^ f.,^','S. 

aP?,"sr"anto e loia na-ALUGAM-SE aps. de 2 qts., 1 õu Pel° lel. 32-87Í6. [MEIES - KAIC aluna na Rua D. CINDA- Aluía-ê' c-o de Tala" A SA 
'«. fundo., em. Parada «sa 2 ql.:., 1 sl. e. . b. - Bom .,_,;,„, ,_•_' 

' 
^epondEncias e

GRAJAU - Alugo ap. 105 Ta ^'^'JX,,^^^"^^ 
2 3*"';"£- na R"a Monsenhor Jerú- CASCÃbÜRA - Alugo ap. 203~jClaudina n. 447, casa 8, ci I., 2 qlorlo, coz. e bonheiro Aluguei 

'X. 
„"" óc?l cl c C^lvi, 

T:a'-¦'*-"r.,-al* 
.;'=randa* Rl-'a Pach5" rui-.tal. Vcr nr- loc.-l. I..- Er.-o- ,.„,„„, Pr.._, . , ..

Rua Uruguai, 57 c 2 qts., sala, 
™ 

S» 
"». "¦ 1 78o. Taquara, n mo, 410, , partir de 262,500. R. Vaiério, 170, dois quartos, sa- 0"».. co.-., bonh., jardim e área 103 mil cruzolros. Rua Ót.vio V,,,"A°" 

Cl 
f X 

C°"'*"h°*. , ""J". "?• 
....  nheiro Manuel Escurado 221,. Cs- R,"," Embora 47: esquina de D,banh. - ccz., dep. compielas -.-.. ..1 f-„ ^ ¦ . ;Cnaves.no local. Tratar Trav. do ia, ccz.. benh. comei, e área - c tanque. Chaves na casa n. 6. Draoa £46 cl 15. í.luGA:s£. llP.-.. * A.v.- BrEZ cie HIGIENÓPOLIS - Aluqa-se apar- mlnho do Urrará, saltar cm ir— ¦ • 

NCrJ 300,00 e taxos. Trotar' H IALUGA-SE um,
32-7323 - CRECI 439. ' • "ala, cozinho

n. 162

caso. 2 quarlos, ________

Tuquara.de de Sanla Isabel, 271 op. 504, .,.,- .y. cr ,d sinteco, oinlura nova, 2 qts 1 "t-U-AM-st 4 ops. na Rua B«. mensa
sala, coz., banh. e dep. emp. - r,°í'j:a,n- ' 2I9- Depois do n.jn. 23
Base NCrS 260,00. Ver com _ ' 233 lo,° M s 16, coi
portjdro. v| quortos e 3
RRn,íAÚ2~_uAalZa:SerfUm 

JFa,í«-|f»3B«*>. Ver no local .Trota-- quartos,^ dependenclas|ADALMA. Av

.__a__0'- Chaves ap. 201
. banneiro com qa- ALUGA-SE ao. 301 da Rua Co- Branco, 114-14.Iratar no Av. dos Manam r..ç,io de Maria, 126 c| 30, c=m|- 160 mil.

. 2 qls., sala e deps. p| 2Ô0 OOOjCACHÀMBI 
""-'

compl. área -c tanque. Chaves no casa n. 6. Draoa 546 cl 15. A.IUGA-Sc .ap. a Av. Er
- Tratar Av Rio Por fjvcr. Tratar nn Rua do Car- --wv'nVn~>r,Ti7 ai..-. .. 

',. P.'"a-* ?6W- Vi:,a Aieç.-e
' -Tel 42.'330. m° "¦ 27-A - Tel. 32-1774. - C..'-LDO CRU7. - Aluga-se 

ço- duc,.0 j porta, 943 - 9401.1. 4^-jjuu 
CR-C| 2M ,, na ruü p.reira _|6 Figueiredo, 343 - 336 etc.

Aluga-se casa cÍ.!_ARECHAl' HERMES - Alugo' ap. fiSí, Trieíendéncía"'Tr.iVr 
""|AIUGA-SE 

. otlmo ap. sala 2'HIGIENÓPOLIS"

¦e area ,
n.o 49. T.-st.
72. 23-191.'

,- inhaúma"
c-in sa
cozinha,

A!u-j:-3_ ótima ca-
3 quartes, banhei-

2_rc. ""-.ii e

Rua

2. T.

^03, R. S_r:ivatá, 35, dois qur,r-
, ccz., btinh. compl. e
irea. Ver no local e tra-

Av. Rio Branco, 114-14.» -
42-3300.

con*' fEi«,.n.o erflfidc na Hua V/ashing* to a Helicpcr. í.-ra."
910 lon de A-e^edo, 110, ap. 202 - RAMOS - PRAIA - Aiurio ao. At_"
iTrolar peio telefone 37-4700, grande, 2 q!s„ 1 sl., coz. e q!o.'IK" 

A

Aluçja-:e ap. c| He empregada, 170, mais taxas

Machado, das 9 ai 17

Ruo João Vicenle, 539.Tratar a Trav. do Poço'quarto, sala, demais dep
30___ 'Sas*lio de Brilo n. 232. l0!.

„.,,,,, 0. A0,Í -ÍLLUPA-?E Ru" Vasco da Goma. DEODORO' - K'AIC aluga na Rua'9""1
quartos tem de_endll,cla. f. .«It\l° fundos t?"1 3M- 7od°! os;Fernando Lobo n. B5 a casao. te.., dci-endeneia» de em- Sanlos p| 200000 com 2 qts., Com sl.,2 qts., cos:., banh., *,..

 „t,,.L,„„ MU Almte Birro,-, sala* á,!p- tíe empreg. Apanhar c| tanque e quintal. Chaves na;MÊIER - Alugo casa com 4 quar- Tratar Sta. Cristina, 49,
completas. Av. Eng. Richard,|90. ss! 610-12 

' 
Tel 39ri70H '«naves no ap. 401 - Tratar caía 8õ. Tratar na Rua do Carmo''cs, 2 salas, banh. compl., quin-'Glória. .-.,,,.,., ,- , . .

5Í _óm ^,;„oChaVM 
H'™S««PINHO':-A,^™ 

^l7uGAdM-«-°,'- 
"' ~ 'f ™ ' "Si ^ífi 

^ 32''^- " "' 
W ^^^anc.'0", U-U~ ^P^^ ri***^!»- «" ^^"' í""™ Rua W^hln^ .e ^el^.O^^rto

GRAJAU -Alugo.», na «u.^^"^ cfJaVto.^^inna 
*_? 

»'» «.i a \ ^.lu^^õ^rFÕNDACM . Alu- T 

""•¦ 
" -29^^; 

^1. h" .^^.'^ff 
°ga^,^ 

.. A^GA-SE Rua «. 
"-ArTO 

^^1^.^^ 
D,^!Rua-professorJoão_Massena,J05,JARD,^^R,T,' -Alugo casa

ra de Vasconcelos, 31, casa ors,. Ura íl?"' ,?m.?".„!,' V nl 204. Anchieta. NCrí 110 e qa-se Pronde apartamento novo. MEIER _ Aluna-se na Rua Jlcln" ben, areiodo. Barato. Rua Oua-lGír*""' ."*. _»P- 201, fte. sala.\__^_?'-J}_ ,_d« on*... T',C::VILA DA PENHA - Aluqo ap. «O mil, sala, quarto e dep., -

Aluga-se sp. ncvzt*. 3
AIUGA-SE otlmo ap. ssla 2ÍHIGIENÓPOLIS - Aluga-se ap. c| de""em'or"e-jad'a'. 170." mais 

"tax-s".' 
S""'0*.* y-.!;anhne 

ir c;ó, ér?fj. Rus

quartos, corinha, banneiro. Tra- 2 quartos, sala e dependências, Rua Aimara 225, ao.' 102. Cha-,.,™ _.'°_j„ _,._. ,:„..',_!
„,,.,.. ,„--—--tar no local. Rua Galvani 109 ^.entrada para corro. Aluguel Crí.ve 202. Tel., 30-7322. „í" S 

Arm"ndo' diariamente
OLI.IDA -Aluga-sc 1.» locaçao,;203. Chaves c/ porteiro. Telefo. fBO. 000. Ver e tratar na Av. VILA DA PENHA'"-" A'ugo'"ap^T-n^ -s-

Além Paraíba, 614, ap. 201, com.. -, s3|_ Cor„ banh. ccmpl. 'RAJA, -. Ajuga-se ap. a Rua
Sr. Aldino. _ [e _,ea. Rua Alice Tibiriçá 100. lCoronc! Leitoo n.o 175/103, 2

103.1,"*10,"'.897 c' ."•' 2'qts.., cor.,|HIGIENOPOLIS. - Aluga-se ap.lVer no

(tente Estarão^ 3 q., .s,,', ,j,;ea|ne 57-8323. Vila 
"da 

Penha, .«.=.., rara,oa, ou, ap. ^ui, com c. „, <aI_ CCr
RG-túllo MouS" 17- a. 90.' I ALUGAM-SE aps., 210, 218. Àv. Ír-.-.A-ldi.'-T- . le área'. Rua Alice Tibiriçá ,-.., ... ,. ..K. cctulio moura, l/_P, op. voo.  

8Ç7 coz.. HIGIENÓPOLIS - Aluga-se ap. Ver no locol e traiar na Av. Rio ._«¦< •'•. coz- h™h- ^-
banh. Tratar APSA. Tv. Ouvidor.ide quarto, sala, copa, cozinha, Branco. 114, 14.0. Tel. 22-2957. jINHAÚMA - Aluga-se casa, 150"-"-•¦'¦'¦-• - ¦ * * - ¦' 

Rua Oriente n.° 8; chave,

de Macedo
•5 Fopázios n
097 - CETEL

ALUGAM-SE 2
sala, 3 quartos, cozinha, ísr,"..! s?'°'_„™zl"ha

-o, jardim, quintal c| entrada JJ. í04- Anchieta. K
carro, contendo um anexo ',>__ ]í:0- Car,J d'" '

mpôsto da 1 sala grnnde, área -ft--JE98.
.acerta e banheiro. Chaves por ALUGA-SE casa"""

Aluga-se ap. de ._- íavor no n.° 155, cúi mesma ti n. 93, cj 16'rea 
serviço, cczi- rus, c' D.i. Noêmla. Trnlur peto'29-258-1.

. Válter na1 lel. 32-3766. ANCHIETA
a .AIe«nd_e_Celaza, 271. Tra- FIADOR" PARA ALUGUÉIS 

'-\,~,',. 
quarto, sola, cShT banheiro/R- Cafuio-Cearense

......r  eusivel. Solurão imediata. Aten- con, quintal » Rua Ernesto Vieira, ENGENHO DE OisMTiiO
«1ARACANA - Aluga-se no Av. de-*» a qualquer hora. inclusive S67 - Alucuel NCrS 95,00. :.a-se coso. Rua Ss.es Gu

31, casa rjran- Inh-
p _ tpara residencta, comércio ou' piindustria. Ver diariamente noho-lco.
r ' 

de 7 is 16 hora:
l JAU
Ií. 2 qu
r.iiB, banheiro. V*

c"
31-0537,

Alu.

"-'lança. Tel. Rua Marcos d
- Trotar Kua

Rua' CurupaT =?6 Ti_j!!- . 
'

Íelefone ..i ENGENHO DE DENTRO -
sa-se ótima casa cem 2 cj

tf rir.

Aiuga* ¦.mil

cozlnha.IP2L.____ no ó.

43 4

a-se casa dc oecendenci

Maracan.; 343 op." 601, c' 3 domingos.' Tel'. 49.3547. [J-. s

m-nie mohiLd/Tr,^*' ^'^'lJACAREPAGUA"""-"'FREGUESIA"~ 
'

mame moDinaclo. irníür na Imo-<A
biiiarla MARVIL LTDA. - Av
Rio Branco, 37 - Gr. 407 ~:
Tel. 23-5310

cosa,
lll, fundos, b.-.s
Vcr no local.

ALUGA.SE
.,  . .,....; - .-- ¦¦  Rua Gu.-

to, 83, o ap. 102, c/ 1 sais, 2 reim, 23, ap. 202. Esta rua i ?_??•
eiuartos, bcnheíro,,cozinha e área tranavorsal. à Rua Padre Nabre-i'vão.
r tanque. Chavei por favar no c-3- 3a'__:!o a p."irt!r- das 12 ho
jrédio n." 68, C Sr'. £f.|;a;,tÍ,ío — ra. e demiti?.- o_ d.a todo.

pelo tel. 32-8766. PIEDADE - Aluri. Apartomento:
n?. MADUREIRA - Aluoa-seVp'. 4Õ3 i-a locação. 2 ql., s.. b., coinp.

c' I do R. Henrique Eraoa, n." 2"-0 A.uç-uel, 150 e fi: slor, Ruo Mal-
Alu. !=¦' s''la, 3 d'3., cor.," banh., are.-. '.?¦ ?Jrs!ír_J<:!-.._.í:-:!60f-.

c/ tanque. Chave; c- porl. Tralcr PIEDADE - Alugo aps. 2 qts

preço

Alu. C'0''10
uartos !}.'•_.= _

mcaerna cem 3
uattos, saia, copa, cor., banh

urja-se uma cisa, na Rua Fran- quintal e garagem 2 cerre;, na ENCANTADO
cisco Sales n." 150, com dois Rua Almeida Nogueira n. 137-A mingues, 40
quartos, saia, cozinha _ banheiro,)— S_;ior Rua Clarin-.uni.o oe Me* c' saía, 1, 2

NCrS 160,00' iR._Uru_uaiano, 24.].-> ands.r. c:m e cem geragom - 170,00' - ;c|s. 3 lis- '
Itó-I-B - Aiu-.-se 

"c.nforliv.1 
?V-,Í;aqU!m 

M°r,in! 3S3 - I,l*loJi'"..'

ap.  .... .„„.,, ..... ..
... Chav. loia B. Trot, donte-Higlenopoh.

T. Otoni, 72. 23-1915. _:.I90 030 com fiador.
Creci 1S3. HIGIENÓPOLIS - Áiuga-se
ALUGA-SE.' Ruo Marechal fcc"h.lc' 2 .durrl
329, fd ss. sala. 2 qls, dc
Chcv, r.u c-zft da frinte. Tr.
IGAS. T. Otoni, 72, 23-1915.
Creci 1E3.

'. 
ALUGA-SE

Cr!

27-2182.

Rua Ministro
148, casa 4 -

Piricumõ, 90, fte

Rua Pedro Do-,a.')"r'omer"° lerreo, de saia, -doi:

Alugam-se a*%.'c.;1J':iri-:' cisr?- ^ empregada, bcü ¦¦,

Chcv. loc-
:. IGAS. Ti

23-1913. Creci 183

novo, 302. garagem, 2 qts. otc.;n9"s
;Rua Fa.iciano Pena, 648, Crj 180. João A

-O. VILA DA PENHA- Estrada do 
Te ";c:1£

t"«n- Quilungo 1509, ao. 101 - A'u- «ÁRIA DA GRAÇA
cia di» emprerada, na Rya rer- gn.»e, Chsvss ap. 201, c; 2 qr;., ^"oo, .ala, quarto.
rslra Cardofo n. 61, cn. 20] — >a'a* \-? banh, 

* 
etc 

'NCrS 
...'.'t0_^uÍc' N1-F.

Tratar sábado e domingo até* is i:oco.'"Í::tsr 
"pr-sils! 

e Admlnls- iViÃPJA 
"D/TgRAÇÀ 

- AI-smÍ
tradera Resnlkoff Ltda. Rua Cu- c.-.,o c/ cario sala, dependen-

130, .9." s-'á?.r. Telefones: cia:L orea:, Um MÍ3UCI Gama,

Alugo to.
Rua crnfcí'

112
JARDIM AMÉRICA - A ü;-': /itíor

ba

¦Prsço a combinar.
u.-ea,

n. 574
13 ho

Chaves no leco! de coí. e
->s - Alu.juel de .130 CCO

¦ ; Administradora
2*Pr£í- Antcnio

MA11/-.C-' . - Aluqa.e Av. Me-ljACAREPAGÚA ——TÀOIIARÃ"

.êparX'" I^V'1'.;1 
' «"••I""» oStóS"Santos n^SZU^Alí -_______£____. .

_.n .„,n','.n 1h" C02-9»-»«. Chaves 867, com 3 qls./ ALUGAM-SE - 2 .ptsT^íonT
rhove"cT?;i»l?r"Tr,C,l.r,'1,n<'UO*'!,'olí'ooC°7-* ba"h* ^ NCrS •••• «.»«»••, »l». C«lX 

'b.Xl,.|____

des I Son ít' v?rn . ?_í"i!.8,.,,?;„lK,i,r na PREDIAL E AD-l" «fc™»'» dependências, no Rua ENGENHO NOVO - Aluga-se
Tel 2^.9525 Ceei _0_S 

M 
K 

AD0Rr,A RESN',K0FF «• _"•»• «•• *»'•¦'», SI - O.v.l- c| 2 quartos, sola e demais ...
>? _-'.t,f/A--T. «.- — IMITADA. - Ruo Ouvidor n 130 do Crus. Trotar no local c' O. Ipendencias. Av. Marechal Ron- :0D'* "
RUA SILVA TELES n. 30-A - - 9.0 andar. 32-1675 e 22-9435.' Janot. ou .m N. Iguaçu na Ruaidon, 2 794, ao. 201 (antiga Rua |ard"n '

^-.uoo-se 
op. ot. grande ia!ela,(J 6)-. _ Albe,to Soares. 71. Tenente Azéuri. 44). Ver sábadosoa ,2 quarlos e dep empreg. JACARErAGUÁ - Aluga-se ca. ALUGA-SE no 

" 
Pra^a Itapevi 

"n 
« domingo de 9 às 12 hsras,

-—-_g?;l>° - Ver Anlônio. s», 2 qts.. s., c, b. complelo, 23, o ap. 202 com sl 2 qt ÈKIGÍNHÕ-DeTÒÉnTro Al.-',,RUA ARAUJO LIMA 169 
"^T-OT 

M™?». "*;*d> de .serviço, le- co.., banh.. dep emp." e eeo -^ cinir" cf c -a 
°„73 

qu ! 49 7S3 
'

Aluga-se com sala e quarto se. "1e',,° nC! flJndos nao tem en- - Ver das 9 às 16 horas *-~ -.'-1*.-"-"-' «so c-m j quar- 49-7j/3
parados etc, bonhelro de """ 

 '" 

pre-jedo. Aluguel NCrS 190 e
ta^as. Ver no local e tratar no
ap. 301, frente. Tc*. 36-5642.

Rua Dias do"C
aP-_-]02!. Ch.-.ves pr.r í.ivor

IEDADE - R. Clarlmundo
!')'[° ~ Aluga-se confortável re- Oaireto, 162
stdcncia: 3 quarto:, saia, ;_,a:>. ~—

cozinha, dependências em-

ALUGA-SE casa la. loc-ic,
s.;i.s, qt., cm. etc. R.;a Plinio

— Jardim Atrórica.
ALUGUEL — . Fi».

Fm fr»n,„ .n F,. 
'" 

t"7'í 
"' lP'erada, iardim e quintal. NCrS ,emP». não n.ç» favores, fome-EmJrente ao Foro. - Telefone;2í0;c0 _ Rua Meira, 31. Trata, «•"»« <» mell,o,es . irrecusivels.

rtos, banh.,
area, a partir cie Cri7*'" - .„,

Chaves c/ relador -.n° ap. 101. Tratar cem Dr. Saio-
Nacional - Av.l"'"*3- Tr,1v- do Paço n. 23, 3.0

Carlos, 615, 2.o
Te!.: 42-1314. inas-f" '.„¦¦„ |nõ~ Correto^^ovV^Jndo.''^!!?"., lutl'dio Lano,

Í..L-IL-R - PILARES - Alugo duas 52-2010 ramal 238. .Meier.
2 quartos, sola e demais d.-jf"aí' ' c| 

b2nn.'!'*..c°"i*' „2 .?.'»:'IpÍEDÃDÊ - Aluga-se um op. cl ALUGAM-SE 
"duas ' 

casas" na Rua
O. Ipendencias. Av. Marechal Ron- IffP/L 

M.r*'1.b.a.nh* -,c.*!lpl-*, ".u,,n,a!;; 2 quartos, saia, dependências e Iraçu, 224 - Cordovil. ,53. 7r.)ar A„ R!o Bran.0 ||4
14>. Tel.: 22-2957.

Iheir
trsda c.nro, ludo eni ponto gran- de Dentre*
gp. Rua Prof. Hftnriciue Costa,

Eno-.tcs, 2 sal...,
nheiros e quintal à Rua Dr. Mie- MEIER - Al-

cc.-s, ce^inha, 2 ba

banh,
área. Outro c; sl., 2

qis„ cor., banh., quintal e área.
Ver e traiar na Rus Bcnlamin de

íMegalhSi-s n. 341. Domingo dos PIEDADi
Tels. 4...72Ó2 e .. r^lm, 23
Prol. MITCHELl

quarlos, sa'_, dependências
Rua Gemes Serpa

sala, c .-. n banh. S2-167.

il'c,í )è«' ~ T*'A,' "2 p-'i\,!'rc<- VILA DA PENHA - Aluga-ss

p-n'r> f,naJ ônibus .-.-i. nheIr-. Rua Enoenheiro Pinho d;
MORADIA X LIMPÇ2\ - Peque- MogalhSes n. 121, esq. com a Av.
no edifício cf trcco amplo quar-[Meriti, perto do Bic;le.
to. kitçhenete, banheiro com bo>:e:viiA DA PENHA - Aluna-se B~p.|pÍLÃRÈSnao peica;» casal sem fdnos em tross da _l j qts sa;a quinMl etc R 

,^",*"
mP*m e-léons,AV" D,fr,lc;r/,lc!:s:Alice Tibiriçá 

' 
n. 300. Chaves!//..:, Bcniamlm 204.

_.„ . • é0°- =o. 2.12. - Bonsucesso. no 3Í0. CrS 168 000. Traiar tel. l-çjT.rirrr-1—r.—¦
9! í 402 — ~-Um7X*l PAVUNA — Aluga-:e 1 casa cm

-OLARIA - Alugo cosi cl quarto,!^¦"t>J- __ ],. locação, Proco N. S. das
;„la, ccr., banh., varanda e área [VILA DA PENHA — Alug. a 

"ca- 
Dores n. 55 ao lado da [greja

c' tanque. Rua Juvenal Galeno, M| sjfiíhos ap. novo e amplo,|de Santo Antônio e Escola Mex-

EI/F, vcr 1i3;q oib Í2 h*3ra..
.V.ARIA DA GSACA -" Aluga-se
apartamento dc quarto, *al_, na
Rua Resende Cosia, n. 142 •-
ao. 302 — 2.0 bloco — Chaves
no. 402 —_].o_bioco.__

— Alugo ca:a 2 quar-
un[tos, s_iii, jardim, quinlal. Rua

48.
_, quísrto, cepa-coz. e banh. Fleu.s. 

ALUGA-EE uma bco casa, V. da'1*-"- le'-: "•-cv:"¦ Icompl. Ruo Bresilcla n.o 90. al-QUARTO NÕVÒ - lndependen
iPenho. Av. Meriti n. 2017. - 2 OLARIA"-.'" Alu-o ca;a""c"s;rn""s'á''lu" Ei1, do P1-1'1""^- p°sl0 E»J-'le, NCr$ 40,00. Aluga-se a pos

E - Alugo-se à Rua Gua-qts., 1 sl., 1 or. salão, bsnh. so-da, 2 quartos, corinha" banheiro, VISTA ALEGRE - Alugo bells-ff» >ó due trabalhe fora. Rui-. .... -.f\A ,_-., a,—»_ _ .-.i _. ._t._ ,. -Jvlsconae de Sao Leopoído 18 -

VILA ISABEL -
«:• de saião,

A:-jfjfl-5e
qts., banheiro, ?. quartos,q.o. oe enprcg. na Ruo Padre área. Tratar

;,?n:,',c? .Lsn" n. 96, ap mar das 13101. Imc.o da Rui Visconde de op. 101.

VILA ISABEL - Aluga-se R. J
Rudge, 29-F, ap. 104, 3 qts., sa
ía, saleta, j, inverno, copa-cozi
t"hs, depend. empregada.

29, perto Largo Pechincha. Alu-AIUGA-SE cesa. Sal-., quarto, «,¦(___ 2e0-
quel CrS 150000, taxas. rinha. Travessa Jacaré n. 34, fds..ENGENHO Dó DENTRO - Chave —
JACAREPAGUÁ _ Aluoase o ap. Çnaves no a,,. 201. Riachuelo. .;> Ouro - Rua Dionísio Fernan- 

'MEIER
otimo 102 da Rua Albano. 282, c' sala", AVENIDA SUBURBANA - Aluga-des n. 140 - Aluoase caso com far.iflia.

banheiro, co-sinha e se otimo ap. 2 qls., I sl., cor., sala, 2 quarlos, banheiro, cor.l- 'S-F. °F
na Imobiliária lu. bani,., área, gás dc rua. Ver Rua nho e quintal. Aluguel NCr$ .. r;s"''

as 17 hs. Chaves no,Jul, 81 ap. 403 c zelador (Av. 250,00. Chaves no n. 144 - Tra- 32,4-r7
P- 'OI- !Suburbana, 9 5561. Aluo. 190 t,-.r: Fua Delire!, 79, gr. 203 6 —

JACAREPAGUÁ - Freguesia -i™'.2 «."Cargos. Tratar Rua Assem- U\ 22.9831 - CRECI 132.
Alugo-so grande e confortável r«. °!ü_! 45 Z 5° ?n^V^  ENGENHO NÕVÒ
sirléncta, pira _f»m[IÍi de trate-iAlUGO 1 çuarfo p.r

1 quf-río cs-
ra I cu ? rapazes. Tratar no Ú„*
Santos Titara n. 184. >Sr. Cícero.

tor

._, . '¦¦¦ - -(-¦-•¦-.-¦, cozinha, b.nht....,
ao. 104 com quarto e cia,, cozinho, dep. empreg., .o-varando c amolo tarreno. Rua simo oo. 7 qtos., sala, garagem .

separados e ma.s dependen- regem. Ver r.o iocal das 8 às 12 Joro Slva Sl. Tr.-ta- tel. 22-5240 ele. Vei Walter Scder. 65. Tra- lrala-
Chaves no op. 101 - Tra- hora-. t.sr 22-0262. IVISTA ALEGRE - Alugo-se nã-.. Alfândega, 111-A. s 304 .lOLAKlA - Aluno eo. 2 hons vTi"^h__'pèknTÀ"_:"_Aruõõ~aD"" -Av. S. Félix 546, trente. casa•:ô2 - CRECI 770. ALUGA-SE bss casa, 2 qts., sala, o—-.-,. sola, cozinha' CrS ..\_,\._ ?0A2 «„1 2 W et?" eom 3 quar.os, sala orande maisi . i - n,/, on -i ri " *¦•! r- e\r novo» ou., *,.-. i ayçin, /. ','-. m-. ."«. c ::1- c'~- h...'h. e 1 salüo fera. y-lOOOO. Rua aw* c Sou:?, 9j. 0,,. f.i;,-.., prtn- í.jq __ rr-, d-^p;n.-.onci<... Ch.ve; nos tun-

Aluno ao. írSÍÜZsn. p,l"7".u 
" 

n"i'"'" 
flp; 

.30' 
na ''-'*ul,s condução. Tr.-.tar na Rua Condução qualquer lugar na es- 

°"° 
- »''t-_!____?.__J=**!_— .-'-. dt!. Tratar R. Alfândega lll-A,r ;'"-'" '-" * ¦- ¦» ».™,,T,B!S.n'J^ v*y_™;ltBl'^%l\%*Bri L"'rfu!ni'' AUXILIAR e RIO DOURO l^ 30'* Ici-: 23'3=a2- c"ci

banheiro "' 'p * " OLARIA - Aluga-se na Rua Noi-

Tel.

PIEDADE

102. Ver no local diá
mente c. peneiro. Tratar tel.

Aluga-se
Barbosa

p_slo d. 3 quartas,
nha. banheiro, quarto
de empregada. Chaves

40i. Trata,
"cORDEl" AlUGA-SE ' csr'- ciuírto, sala -VAZ LÒ30 - Aluqo casa de 2

Rua Quartes, oi;inl_l e!c. Ver hoje nr,' 
Costa 76, c| 3.

Amanhã: tel. 90.069?.

2 quart-s 
*> mia Nunes, 34Í, os aps. 402, 407 ALUGA-SE —

.-  ,,. , ... ,- .salas, cozinha orande, banheiro.de sola, 2 e 3 quarlos, banh.,! corinha, banheiro, varanda .....
MEIER - Alugo-so so. 101 ca R. gH ÇUERRA 

S, CIA LTDA. _ Av. ite, 5r_nd„. N5o (alta água. ..iccrinho, área e dep. de empreg. Cap tao Aliatar AVsrtms, 4o5 -i^ua I
Di-.s da Crur n. 395, c. sala e *'° 

%'"<_£• 
,73- u° ,ndír- -'MCrS 270,00. Tel. 30-2857,"na Rua Aluouel e por.ir de Crj 200 mll. 'fali.

Alugs-se oli- 2 qts.. Chaves ccm o zelador. -.'"'-. 3|-'3Ji.-.._ Cardoso de Moreis n. 3S2, casa 2.'Chaves C o perteiro e traiar na ALUGA-SE casa em terreno dciVAZ LOBO - Alugo apartamen

mente V., 1 »„. B -tl,. d.. A,'Rua Rarín Fu-m ç,.,-^ 
'fP" ~ mo opsrtsm.nto terreo. tipo ca- Tratar "ALIANÇA IMÓVEIS" -QUINTINO - Aluga-se casa depomos. Ch-sves no ap. 101. Di- Construtora L. Martins S/A. Rua I 10x60 metros. Plantado. CrS ..to gronde com entrada de ser.

u*_!°._-!' 
* Ku* R5l"° d0' A":.-a "?-__--" R.*'"c* 204 »obr«-|M, de quarlo e salj. Ver na RuaiPca. Pio X n. 99, 3.o andar. Tel.lquorto. ssla, corinha e gás do nheiro em depósito. A cosal de México, II, gr. 502 - Telefoneiao.000 - Rua Turmalinas, 348 -viço oo lado ds Igreia. Rus Oli

Peçanhj da Silva, 489 »p. 104. '23-59)1. light. Rus Columbia, 177, csi» a.'40 anos acima. 152-3873. JRochs Mirenda. veira Figueiredo n. 110-F.
listas 1590. ido — Engenho Novo.

A
a.

;SM*.. Ki.V.i-MÍr ' 'Jfxt.xm?~j^-ir^r 'v -.,--¦*.' ^'.v¦¦-«¦—-Hir--* ¦*.¦¦¦>



¦*-».'!*Oi*«-»**<«WG*-v«e-.««rc.*i __nat-isn*-__

1Q _ l.o Cat!., CLAr..irlCA30S, Jornal tio Bra?:', r'ominç-o, 17, * ?."-r<3Ír», 2C-3-6-1 O IMÓVEJS - ALUGUEL
Aluga-sa

quc. -,'TERESÓPOLIS
«-•*'' ,,|„-0 boa tesa c: pisnn.-s. plav

oround ele, perto Club Cascata

VILA KOSMOS - Alu„a-se boa'ri!lbU'.00
caca R. AnCoi, 1-13. sl., 2 qtsJAluea-se mobiliado,
varonda, der. cnip., arca ci lm- grande, Cenlro. ['}-_~'.:.lí?:.: 23, *'"*'

Alug. ISO mil. Chave! io ieiíêsoPOLIS - Semana Santa, nrox. ««. * • ¦* -' ¦ •

102. Tratar pl tel.
— Segunda-feíra. 
VÁZLCBO — Alugo quarto com amores, primeira casa direita,
banheiro conforlivel c| cu s| mo* pua ^ ypr lotei ou Rio tel.: ..
bilia, independente, rapar soltei- 43.4S7Ü.

TERESÓPOLIS - ALTO — Alugo
casa nova, rnobil., no Parque In-
qS pl Semana Santa, um mês ou

lum ano. Infs. 47-6380.

ALUGO loia õ — Rua Araú|oi

nde-se no Edifício Avenida]f-"-' IU. -'*!• Haddock Lobo -
' Urqo fia Sequndfl-feira, óilmo ln-t

cal. - 6.1 ml. - 38-8203.

..., Marinha. Trav. Guarita, 31,
entrar Rua Calçara, procurar D.
Ciirmpm, .

Semana Santa, -j LOJA COM 30 m2
apartamento! ou v,

'• T.!._ 37-271Í. 23, rio lodo da Rua Sio bento,

•«mana " " ¦ -••¦•¦¦ ->3-0702.IALUGAM-SE na A/. Brasil (Me,
tr' com I "do s- Sebastião) loja c| 107 ei

340 m2, mais ou m.n«. coS•«"#. «!_,*» ml. Traia, Hi. CENTRO

força, sem problemas de carga L^*™" }"U°-

n descarga, pnra industria, depo- ALU6A-S
sito ou transportadora. Rua Ge-|".9squl1a
rif-rai Caldwell, 75.
LÕTÃ

ESCRITÓRIOS E
CONSULTÓRIOS

ILHAS
JYanspasso con

GOVERNADOR
'monto - Tel. 37-1107.

ALUGA-SE ótimo apartamento <^^, 
TERESÓPOLIS

Rua Serrao n.° 311 ap, - '

TERESÓPOLIS - Aluga-se casajLOJA NO CENTRO - Aluga-se ouUj. Ay
mobillada, grande lerreno Tels: vende-se com 250 m2, lur: e 'o.-1 4-
36.3451 cu 36-3484 I ça ligadas .Serv» para Indl-'*'* ' •ln D

Alugo aparta- ou depósito. Aluguel barato lem
I luvas. Rua do Livramento,

nc sobrado. Tratar pc

loja nã Rua Baráo dai ALUGAM-SE sala; -rara escrito.
424«B — Ver no lo-i r-oí, edif. Raul Campos _ 

— Run
Tratar com o proprietário -[Miguel Couto n. 27. Inf. Ii.ja.

r-ç~*-—|Run Banedljlnosf 10, sobreloja. AlUGA-SE cons. med. montado

Munep,;."Ai;.-,ni.*.,,-. in--. cer. H-fone-jALUGA-SE loja c| mora-|-,v*5uf ^B° 
d' '

Pima, 102 - Oiar*

TERESÓPOLIS
çrTg«ia»"".Í5e"tvê 

'pwa'Tncíú»iria|349-B. 
Tratar marcando'*rló"°*'Spa,qn,*n^

Rua Siniana, 73, *s*\^~jrópr.a para tí critório

ii, ;hora pi ver tel. 36-1040. ,. , 
'"• _rj ;:,, 204, Tratar na r-A1,„ 

_ i».-,„0; Aj chave-, no sobrado. Tratnr pe- ALUGO |0|a ,]„ galeria cnm 36.102*4.
202 -\'3f°.tf"0~ 

«.uarto «alf ?S* !_J___i____?L I"*. "» »"« Cardcro de Morai;* /V w'^fe—-
Zuniji - Ilha do Governador, 1"°^ banheiro, ampíos. Iratar LOJA - CENTRO - Aluga-ae,j- Tratar pelo telefone 25-2235.Idj Q,,:;,;;
cotn 1 sala, 3 quartos, díp. comp. | ,*,,_ j'2.2657. inova, em Catumbi. livre de de»a-l AVENIDA BRASIL ¦ Mercado Vida Presi
de emp. etc. Ver no local c/ o(—r ____- | propria-ão, 150 m2. - R^Ca- -3o Sebastião - Alugo a loia.com o Sennrrr A-.

cm

rom 112 m2 na
a esquina

jCENTP.O 
- Andar para escritório'.r>ALA ?! ESCRIiOHIO -- Aluga- SAENZ PENA - Se'a 16 rr-,?, ba-,

I— Alugamos n 9." andar da Av. Ue R. Alcindo Guanabara, 17/21,' nheiro, edifício comprciaí, novo.!
Ifio Bronco, n.« 43, com cerra's.' 1 106. Ch.:.-. oon, Trat. IGAB.'Rua Conde ue Bonfim n.o j7_,r
|de 2i0 m2 ótima locali-acso - 

j Cloni, /2 - 23-1915 - CRECI sala 610. Tcl. 53-6824. Chave
tChaves c/ porteiro e tralar LAN-|I83j -c, porteiro.
JÇA S/A., Av. Rio Brnnco, 20, s/| SALAS PI ÍSCRI f ÓRÍÕ - Av. Rio) TIJUCA - Alugamos pr fim co.
SOI - icl. 23-2710 ¦- CRi:CI 41.|B,d„co, 123, salas 90-S e 905, mcrcials 1 talão com 

'.5 
m2 t

CENTRO — Aluga-se otimo gru-|<rlu-iam-se ire. 1.* loc. Chav. port. banheiro. Ver a R. Haddock
po cie 3 salas n.o 303, sito àlTrat. IGAB. T. Otani, 72 - lei.; Lobo, 332, i| 103. Chave* com
Rus Francisco Serrador, 90, comr,3-1915_ — CRECI 183. [porteiro ou nn sala 105 t, Ira.
banheiro, 60 m2. com telefone. ÜSALAS" COMERCIAIS - A"lürjám-I,ar 1m">* 3*A*' Av* Rio B,fl"*
Aluguel: CrS -ICO 000, mais ta-ise duas, com 2 telefones, 2 sa-'11;' ?'¦ 5Í a01- Tíl- 23*2710. -

12 ho- nas. Ver no local. Chaves c/ nitários, sendo uma moblliada. -|£í.Çr__iL
34 _ D.» Maria na aala 301. Tratar: Ver e travar nn Rua cia Assem-ESTADO DO RIO

[Palmaros Administradora de Imo- bléi- n.» 93 -.ala-, 501 e 502 77-
;;„",;-;;"iveU L,da-' Av- *>«« Aranha, 2í6,|7r.AVrr.-c— -r,n**-.v,ir(^-——.,,-"—rUOCAÇÃO COMERCIAL - NITE-frente,L/ n,0/11/12. Tc!-.: '. 1IS, . jf/Ll-"*. 

^ 
/AÇO, 

n 23 s R0| _ Mugi.„ Av, Amaral Pei-co"- 52-5239 e 3265-56. .fl 
~ "~ '* '¦"*„ndí,r.P"!1!.>:oto, 178, grupo 509. Chav. port.

,,' rua n.OlCENTRO - Alugamos a l.a ..Chave! na sala 301.' 9 5° 
'cm'? " ~ '0''

> B13 da Av. Ire.se de Maio, -17 .-,,-_,¦- , .- - ir: ' "± r._CRECi_L80*  
... banheiro e kit. Chaves r.i ra-.'AL»*. - Cem tei., cm escritório: SAiAS - Alugam-s» - S. Joio
7, ao indo. iratar na PRCDIL!:0.Drado' co;" '-ecre,ana pira re- Merili, clima-, salas para escri-' ,6,io „u to„su|,ir-0 1 Rua Wj.,;..'.:,' (MOVEIS LTpA. Ru,-. ,>.

160?.
119,

encarregado Sr. Malhias no n.o> A)(jAS — N. IGUAÇU —! turríbl. 28, sob. Vcr das 14 ailn- 136.B _ n„ Rua ^ovp, qua
101. Tratar aj _ __ T325 - Casa 3 ao. 101

Av. Franklin Rooseve1: 39
Grupo 1 502 - Das H_j

ALUGO grande, ap. tipo
com salão", 3 quartos etc, gran
cie quintal. Rua Estocolmo
— Guarabu - Chave

is.rNILÓPOUS
18h. 
casVALUGA-SE 1 casa com 1 quar-

ío, luz separada, água, no Centro
345'de Cixiâ:. em trentfi íí Casa dâ

icV íocfl S-^údp &tc JoíÓ. Proço: 110 mil.

_ Tratar-. Rua Assembléia, 45 -'Rua Etelvina Chaves n. 62.

í.o andar. ]ÁIUGA-SE caia tipo palacete c;

ALUGA-SE uma casa mobillada cljtelefcne, 3 quartos, 2 salas, 5

3 quartes, sala, corinha, banhei- varandas, grande coimna, ba-

ro completo t. oaragem, alunuel nheiro completo, e mais depen-
^00 00 cruzeiros novos - Rua Dom déncias com banheiro para em-

Duarte Lecpoldo, n. 94 - Praia|Preçjados. Ver na Rue Isam.nuro.

da Bica - Jardim Guanabara -188 - Caxias. Tratar na Travessa 
| j^-^^jj ,r7,- jl

Tratar telefone 3W_0»*_^ Ouv,*,^ - 
3«f cZe^s|-^W^^ "ítf^!

Ió horas. _ rara 12 no Mercado de j. ¦''-.. lu.*;a S= t -nia 2
LÒJ'i - 72 m2 passo contrato, bastião - Tel. 31-3524 - ANDRe.,,,,, nn Cua'Arre n. 77. Trata
- Alugue! 55 na Rua Pedro Al* BON5UCESSO - Aluflo loja com seciund.-,-fc'.a das 8',^ 10 e c;:
ves_nJ_3.lJ _|75 m2, r.a Av. Guilherme Ma*. 13' ài 17 horas.
LOJA MO ESTACIO - Alugo, Iwell, 462-B. Tralar tel, 57-0638, lÁLUGA-SEisaia, Rua Mé*iico", 98
cc-.niçòes excepcionais, cjotalhet |Ollmpio. 708 c3m telofone, tertaco, con*.

BRÁS DE PINA - Aluno loiai najplotnmcnle mobiliado, escriva

nntiAr, nrupo
CENTRO - Passo"0: com

-/íe, ar cond. géis-
nas, et:. Alugun!
Assembléia, 3ó, .a-

ÓIlA

neca. c 
" 

Mor.c-.rvn F*lh
_,;í.7**\: . :>rlOír:o > .si..." t„rr,

3~SALAS VAZIAS - 
"Ponto 

h
- Santa Luzia, 799. eto. R. Bi
:o. Aiucio ou vendo, 57—ÍO 19
Souza d_i 15 horas.

fiur í Francisco Ro..-., 124

ZONA RURAL

dotfilheí (Olímpio
proprietário nn Rua ds

Quitanda n. 20, sala-, 603;4. Tol.
31-0799 de 11 ãj 12 e das 16
à« 18 horas. ___

ZONA SUL

LOJA c,/ 620 m2 -- Aluga-sc na
Rua Senndor Pompeu, 23. Tratar
c/ Ancjelo no .obrado. Telefone
2B-6777.

loia e l.«

Rua Tibolm n.o 353, Pre^n CrS
120 000 antigo-.. Vcr no It.cal <•
tragar tel. 29-1262, c/ Isidoro.
CADEG -""Rua" Capitão" Félix" ló7
7B — Mercado 5,io Crir.ttivão —
Aluga-sa lojn de esquina/ ala-
cado, à Rua IV n.° -20 - Ver no
local. Trntar h Av. Franklin Roose-
velt n.° 39, 15.°, grupo I -02. jJORGS.
Dos_ll às 2_. horas. _ 

JaLUGÃM-SE salas p| comercio ou
CASCADURA - Passa-se locação indústria a Crí 105 000 men-
de ampla loia. Rua Cerqueira Dal-I?als, ns Rua do-. Inválidos, 171,

CENTRO - AIjcvvp ;r-.;.:
meiros quadririoc, preço ÍCO,00 e
laxa**. Rua Urugu-iiana esquina 7|-r7-, ¦.y:,7"ft r-

Setembro. Tratar tel. 23-2515JAl-USAAVSE^ sala

Pereiro.

C. GRANDE - SANTA
CRUZ - SEPETIBA

cetçao

comercial
2 quarlo! para

is. Ru., Sao Clemente n, 25.

no ap. -cur.'. , - Bela Vista

APARTAMENTO - Aluga-se na ÃLUGA-SE 1
Rua Berna n. 72 - Guarabu —.sala. coz., ban
Ilha.do Governador. Antônio Jusé

ÃLUGA-SE Estrada do Caçula i Nilópolis

loja 170 m7
43-35Í3 - Creci 967.

; ocupar,

ALUGA-SE luxuoso apartamento -"•" - "'«»"" *»~ ""' """¦"" 
n0, Air.s; oulro Av. Rio Branco,

de 2 auartas. grande sela, con-^"liso. 1^ Ay pa„0I. Tratar teltfone ..
nha e banheiro. Pi-*'urai a oleo ALUGA-SE uma casa com 2 quar-,53.7113 Sr. José.
" 

f:Sh?dâod°GoGvSor: \X;e°\^J°t^9C%(^
opo. |- Bela Vista. [trato IO|J 1/0 ml - il-ljil "JFNGENHO 

DE OENTRO - ,,
Avenioa Beira-Ma;
ictelo, contrato comer-

5 anos, '¦nn luvas. Cha-I
Ives ri portaria - Tel:. 25-9817L15'5* -*;»v-*> - ja-uajv. __ Ver

-, - ..rrliArlo Ve- d "*'«*"-"> míh ivjai — lrrr~e 25-76-19. CENTRO - Aluoa.se a sala 522 340 000 •
634, ap. 201. fte. ci sala, 2 e-ts. ALUGA-SE ap. á- frenle, com "rn"ci° C,/S "'j; 

|oi, 
-jcusív.l. 

Solução im.dlata. Aten. .,LUGA.SF s5i;~DT ê*c7i'lo"rio~verT. -» Avenida Presidente Vargas n. LTDA. -
dcp Chav. n. 634. Trat. IGAB. varanda, í quartos, sala e de- °yao de Sao Felix, 103, "?'s- 

je.„ , qu,1|c,u„r hem, inclusive CCCiXoC. folefonéTeled-". «2. P»"> e«ritorio - Ver nc lo- 27 - or.
T Otonl, 72, 23-1915. Crccl 183!mais dependonens. Av. Govor- SAUDE ,-- Aluaa-se. na Av BaraoLjom|„g05. To|. 49-5547. 7"°.. 

'"?",. 
,uC Inclusive "! ' "»'-r -ra SILVIO BATALHA TrüõTí .nador Amaral Peixoto, 55, ap.jda Tefé, 107, ampla lon com'—-J ......... -. '* ele. raclllto _.uüo Inclu.iva, „,„wclc „„, _. „„ r._. .ALUOA-S

2," andar. Ver no local

r77*- ALUGA-Sc zor 4T0 o grupo n.
-.-.¦n 3 qts.,i«3-t>sirj 

- s-reci vo/. Udolfo Bergamlni n. 316 - Alu-
varanda. Rua SOBRELOJA - Aluga-se ampla so- a0 ou vendo loias A. B e E. Ver "«"f " '**:;:.e'"' 

."'"'.f,'°. 
""r?','\ 

Graça Aranha, 226. Gruc
Billenccurt, 1055. |breloia com 170m7. Pronta para!n0 bM, p3it manh;.__ _if,'na.1 « 

CCC 1 T.l" M 0Si7|Tel». 22.Ó0.1S - 52-5239.
ndo °'-:': mi:. levMFTÃDÕR""'PARÃ LOJAS

amante
nlnha moderna, arquivo e armário\"0 X'Xr^'""'a " 

""p "'"•"¦'jcomerclais 
Av. Copacabana, 605.

de ato, inteiro atapetado. Inf." *' -"-'  — Alugueis: 150,00 e 220,00 res-
lei. 22-5912, terça até soxta-fei- CENTRO - Alugamos ns salas |pectivamente. Tratar tel. 57-9133
ra das 12 às Uh. Qualquer hora, 805 c 806, da Av. Rio Branco, -., 

UGA «—„_, „,.
tel. 37-5695 -Teresópolis, 25-64. 133. cl banheiro. Chaves com olf-m telefone e
ALUGA.SE sa!» na Rua 

" 
ria Con-K'"1',0; T",3r "a ./""}% CC '-"r-"-'

31, esquina de Bue-i^1' }¦<«»¦¦ JU»^IC0' 
ll9' ,ó*,!3otaío9

Tratar poríeiro Sr. í!™5.
CENTRO
n. 501 de írente sito
Mieiul Couto n. 23 banheiro com-
pleto cl persiana c instalação dei!;
armários completo. Aluquel Cr;
300 OCO mai: taxas. Ver loc»!.

-¦..-.„ Chaves com porteiro. Trcír.r Pai*óí,o cia Mvemcivi t)--ir--;-i\t*ir n. , , ,, , ,
^06 - C-.-t.i- ~Ai,.tr rnm.r.imarcí Adm. de Imov. Ltda. A

ciai de

yrupo 1603'6.

p_ ;coriterci(.i, co'»i jjaragem, l.*1 lo-J'Cic.io, na Av. Copacabann. Tra.
nelo .lcl. 27-3.143. Iheophilo

persiana e instalação Je\ús Silvil Graça _ CÍ,K, |0] _
Av. Copacabana, 1035, snla 301.
ALUGA-SE ^conjunío de s
ra consultório, o.-critório cu i
dustria leve - Av. !¦;. S.
Copacabana n. 533 — ap. 1

1112.

C"«PO GRANDE ¦- Aluga-se ne
Rua Ferreira Borqer., 2A, cars ¦!,,
fip. 1C1, t' quarlo e saia sopa-
radas, cozinha e banheiro. Cha-
ves com D. Dedé, no op. ao;
Indo. Tralar 226300 - Av. 13
de Maio. 23. sala 1822, pre-o
I 50 OC.0_e taxas.
CAMPO GRANDE - Âiuq. o 

"op. 
I

102 da Rua Almte. Grenfell, 434,|
cj salat qt., coz., banh. t área
cí tanque. Tratar Aliança Imó-
veis, Praça pio X, 99, 3.° and. .
Tcl. 23-5911. __

¦Í_-| CAMPO GRANDE - Aluga-se.
próx. estação, fí. Domingos dol

Evite n iim in semana
para a entrega le sen

nuncBO uassihcaiio
O Jorrt-il tio Grostl mantém 15 agenciar., espalhadat
por torjo o Rio. para b.tliiar és.-« seu trabalho. E
r.So vai ficar nirrso. potque. continua abrindo um»
r,_v2,cada a meses.

Mor- r.so c-rcjueia*. ssu pequ-tno anúncio nere-e ji
anlcclpaçio de sua entrega de pelo n-.enos dei; dias.
Evite o sábado, evile o atropelo do lim ds sç.-nana.
Você será mais bem atendido, E vai lucrar.

Classificados ?içnflínitB -tttti-d-f

no loca '..U;i"
.',, Couto, 46-A, c/ 4 ao. 101, c. i
i-'í sala, 2 C|ls„ co;., banh. Chaves!-*-|R. Cel. Aqustinho, 113-A.

ALUGA-SE casa -om 2 
^''«l.ol. Chaves

e mais cependencias nd tstraaa ., . . w
66-A - Aluguel li'. '?<*¦ ™

na Praça XI ALUGAM-SE
Río Joqui
200 000 — Tratar
n. 2ó3 — Ribeira

na meama rua,
Iguaçu.

n.l jirau. Ver di-iriamente no hora-
Irio de 7 ài 16 hora».

i
1 i., cor., cutra com 1 cit., 1 a.!'ZONA SUL

Ti u a rin' rnwc5f.í_'r»nê c, independente. Preço C(S ., 
ILHA DO GOVERNADOR, ,20000*_ 90000 Ku\ R0dr|gUes ALUGA-SE

Aíve*i, 1 4Í14 -*- NinópoÜs. ,
CASA - ILHA DO OOVtr.NAUU*< --20—--¦-9-00-0*0 * 

R-- R-^jg^riATÜGÀ-SE loia H"da Rua Figue;
- Alusa-le olima «sa cem va-| 

A| , 484 _ Ninó ,is_ rcc!o Magalhães, 870 - Aluguel:
randa, garaçrem, grando snla, dois .-__.___ .—  200,00 - Tratar tel. 57-9133 -
quartes, banheiro e c-zlnha. Rua'ALUGA-SE uma exce.ente casa, c/ 

^RAl & $0BRAl S/A.
Muiatuca, 70 - Guarabu. 2 quartes, 2 salas e demais dc- ______ —

«EGUEsi7T=-_r^ 
"¦^,.3e2ndl!rs302r 

- Niiópoiis^Sr' ALUGAM-SE as lojas A
ou venda-,, confortável casa,.de ^,,/Ç,., i„»7. P 

' 
iB, J. K, L, 1, 2, 29 e 30

532. ap. 302 — Nilópolis. Sr.
M-.iifli_Braz_--opes.""'" 

Alugam-se casa» dc;-'da Rua Francisco Olaviacaxias -.
de 40 mii. Run Mirim. 3, esq. , j _ ,^„^^ _]-.
Soiimões. Ônibus piriquito-oia-jno, 67, sem despesas cie
vc Billóc — Ôr. Martins

2 andares, garafiem, jardim
quinta!, 10 n ds praia. — Rua
Lélio de Sousa, 94, comece na
Av. Paranapuj, .70. Telefonei
23^918.
GOVERNADOR - RIBEIRA - Alu-
go cizh, 1. quarlos, duas salas,
quintal, entrada p-' carro. Inicial
150 mil. Praia Jequiá, 34.

ILHA DO GOVERNADOR - Alu-
ga-so ap. 204 na Estrada da Ca- CASA - Aluoa-se quarlo, sala c/ TeI . 49-7595
cu'a 1 0°5, c] sl., qt.. cor., ba- dependências 4 quintal, dejeente '¦ *'.

nheiVo soe' e de empr., are* c| em folha ou três meses em de- ADMINISTRADORA IMOB. L
tanr;ue, c garagem. Ver nc loca!, pósito. Tratar Av. Mirandeta n.°|Alugo lojí 200 ni2 Ipanema

IMÓVEIS LTDA., Av. Cooa-.luga- aceite carro - Telefone  „£"' „ 
L 

un" CCC l in«'l«s-ritório ou consultório. Rua Sta.i™ '" 
^ 

l,u-",u' 21- «?v
pon- 20-4794 -26-6376. 

_"b'nf 
"¦ sf ~ S'«PO 1 10- ci,lr.r 33< ,, , ]2,_ TcL 27.0386 Augusto Vasconcelos, Pau re

mbro ÃLUGÂ-SE sal7*Í504, Av. p}eXt~----———-—  Chaves porteiro. llralar_no_JoeaJ_até 3 horas.

tOJA - VILA ISABEL - Aluga
se área 10-4 m2 no melhor
to da Avenida 28 de Sete  t
n. 295, nos fundos grande '«Hvarçiãr "tâfo/ -fins' comerciais" jCENTRO 

— Avenida Passos esqu
dencia com outra área e «mi-ra,ar 'n3 

AP5A. Tr. Ouvidor,32, na «m Avenida Marechal Fio-
galpão. Entrega Imediata — Verõo de P/17 h Tei* 52-5007 riano- Alugamos diversas calas,
no local e tratar eom o Dl. rocei i J/sjs.- 

'ide tamanho c valores Variáveis.
PAULO - Tel. 22-S58S e .....*ii£.,-¦", zir^ r— Tralar na Administradora Bens

lALUGA-SE a sala U0B, da Av. Bros||, na Rua d.l Quitanda, 19,
—-—j-iPtas. Vargas, 417-A - Ver no ,0|a 312. Tel 31-2320.

Passa-se um contrato de (ocal, chaves na IMÒVIL-LTÜA, '
com j0 m2, ns Rua],„|j, |]G2 - Tel. 43-8092.

42.8617.
LOJA -
urna Ioje ,CCNTRO - locações

p.ua aluo>ir salas no

CAXIAS - A
quartes, 1 sa
luz. Rua D,
Covanca. Saltar
Rur. Macaé,

lugo-se uma cosa: ?.¦ —
!a, cozinha, água rj Iratar
Lote 41. — Ónibi

LARGO DA ABOLIÇÃO -
. Ioja toda preparada onr;

XOndomínio e Sem luvas, cionar em qualquer ramo de ne
.._ , —.i. Jgccio, contraio

Bastos de Oh-' . ,.-1l0 _ v*.-

— Tonhíf
Vise. de Cairu n. 26, esq. dt\~X77X.7^.77-'"Z~-"~'] —r-'Par- "1"!)»' "-I" "° _. Santos
Marli e Barros. Tratar c. Pinho APARTAMENTO coniugado dcjVahlis, Ed. Yasa, Pai. Mercanll
- Tels. 48-1403 » 28-7791. frento com banheiro completo, , outros locais. Tratar na Ilua

enl. Largo da Carioca. Av.;5Pnt Dantas, 117, $,. 218, 'tele.

Tr-alcr SACI IMÓVEIS
ua Aivaro Alvim n.:CAÍ.'.PO GRANDE - Aluga-sa ca-'1 — C5ECI ,'n. sa c, 2 nuarlos, sala, co-inha c

banheiro, com entrada para cnr-
Run Ituassu, 21, esquina

Ferro,

c uma ótima sala pftra

COPACABANA - Aluga-se para SEPETIBA - Praia D. luiza,
fins comerciais s| 1 114. Av. Co- "lurjo aps. na Semana Sant.*,, R.
pacabana, 610, sala e banh. alu<i.l1>lunes. 241 (esq. Marição). 10
150. Vc-r local. Tralar Carneiro '"H- Tel. 49-5021. lõlc.
de Mendonça, Imóveis, Av. Co-
pacab|na, 861, si 501. Telelone DIVERSOS

Semana Santa, ci-
COPACABANA - Aluga-se sala; •_Trir-7"fé"
/¦no.Ain ___. r««-,«u<-r.- pai jAt-UoA-...:

|daae
Casa

,,609-610. Av. Copacabana, 861, K
"sala e quart,, separado, banh. é!Í',ue á" Araruama, ^away.

<f,!„° Treze da Maio, 47 ap. 2110. -If0n0 32-0306, Dr. Palis
lei, la-t/its. Nt-r*. ^ou.uu. CENTRO - Sal

lonoo, aluguel ALUGA-SE uma sala ipando n.r.,. Ria Dom GorardS, 46, salas-IÃiíf 
"Ãv

da Aboli-.Av. Pr-fidanto Varetas n. 482¦ 120.1-6-7-8, 27 m2 c. uma. Ci

Rua final veira S.A. - Av. Rio 5°° Ci
Branco, 114 - 3.° - 43-769-

512.

419-S
- Sr.

quarto separado, banh.
*.--... Ver locai trctar Carneiro dei ....
Mendonça, Imóveis. Av. Copa- P °

cabana, 861, sl 501. Tel. 57-2853.1 CABO fSIO
sf^-^AIuganvj COPACABANA -' AÍuga-sê saíãl ^C'XA7,

Copacabana, 610, sala
bnnh. Vor loca'. Tr.-itarC5rni.-iro

quarto, banheiro
Tel. 54-0805.

- Aluno
quinadas

¦vi lemporadas. —
46-7911 ... .16-16.10.

:a$as nio
^:<ir* fé-
Tratar ..

ares ou casa grande*_#
Companhia de âmbito internacional

procura, para alugar, com área superior
a 1.500rn2, de preferência em Botafogo,
Laranjeiras ou Flamengo.

Procurar D. Dora - Tel.: 31-3929.

NCrrj. 150,00. Tratar 
'Aclalma",[l 454 - Nilópolis.

Av. Almte. Barroso, JrO^U. j NILÓPOLIS - 
' 

Es"tado do Rio
Tlha do governador

IVisconde pirajá. 431-A. Ver local.(ap. 101
Iratar R. C-onç. Dias, S4Í602 - lário, 5r.

52-0902 - Creci 636.

rala: telefona «ala 1414 -Condições: fiador|vss na pcrt5r;n. Tratar Lov.ndeci dc" Mendonca,""lmóve;'ir' Ãv.""Co"-iCA30 HRIO - Semana Santa
PECEGO. CRECI,Idôneo. As chaves estão c=m o_ Sons. Tel. 23-9525. Creci 204. pacabana 861, sala 501. lelelo- Alugi-se ct:a mcbili:d.-, o.-cx.

 SJ"J"« 
5r- *°W°- ¦•l«f-"" 

CENfRCT"Salas escrit." 
"Aluram-; 

ne 57 ¦?*'":. Clu.-edcCanal._Tel. 46-6956.
'[-/LOJA — No Engenho do Dentro 

~'-'J_'.'..- ,—-¦-¦¦-- jso 
Av. Rie- Branco, 123. gr. 605-!COPACABANA - Aluga-se saía -ASO FSIO - Aluga-se

_„,— Aluga-se grande loia em ótimo -ALUGA-oe- a sala 2 207, na Av.,6-7, 35 n«2 c. uma. Chaves n.-j y)c Av Coprc?bana 610 '.sala Semana Santa: saia, 3 o
H. - ponto <=mnr<i»l, na Sua Dr. Pa. ,;! de Maio, 47, fte. p. fins ço- portaria, fretar lowndes & Sons. . banh. Ver local, tratar Carne:- 2 banivsiros. Tal. 45.68;* "" ' ''al. IGAB.|p.es. Vargas, 290,K.idilha. 296, leia Chavos

• tratsr cent o proprie- .
Delamara r.a Av. Pr*.i'a3

i. Otoni, 72 23-1915 - CRECI C-eci 2C4._
CENTRO""- Aluga-se sala 3. Ru

310. Av. Copacabana, 610*, .
,* binh. Ver local, tratar Carnei- 2

Tel. 23-9525.^0 de Mendonça, Imóveis. Av. CÃBÒ FRIO

jsidert* Varrj.1%, 446, 3.° urdsr. iALUGO sa!» do írente, eseritónol ] o d" Março, 17, 5.° and-^r
ÃÜJT3Õ~ó^õ~ãn)vnir,"de 6 sa-iTalclon. 43-175.1.  ou «omorclo. Senhor dos 

fa>»«. Chaves c| porteiro. Tratar Lo*
Ias í banheiro, no melhor pon- LOJA - Passa-so o contrato dol.'34* 1t:1,a!L. c/ P"±* "' lol?r. dos Sons. Pres. Vargas, 290.
lo comercial de Copacabana -5 anos com 2 vencidos. Tem |U7'AVENIDA GRAÇA ARANHA, 206 Tcl. 23-9525. Creci 204
Tel. 23-9980. "

poslto ou fiador do local. Vcr,^LUGO ,-j, ]00 n,*2 p;r „n c,u. fa
- tralar na Rua Olavio Braga, ... . » ,. vitrina

5,00
24-E

área — Alupue! NCrS]5ó-l?00.
Av. das Indúitríos

Alu- A!ugam-se 2 linda* casas: l ro-^iTí
qs-íc ni íomporada, casa mobi- 2 quarlos, sala, cozinhn, banhei-
liad.? ci 3 ati-* 2 sls. Rua Guiri- ro e varanda, com òriva e luz;
cen-e. 106 - Inf. antrr, tcl. .. uma Cr$ 90.000, cutra CrS- 
43-99S6 ou CETEL 96-1079. 60.000. Desccnto em folha, de
Tlha" dõ governador- Casa
a'u-a-se: quart., sala, cozinha, ç 

«ratar na Kua citívio Bracja,]"*j 0"s nov-05. Sobreloia, 140 m2,,„r.,
banheiro. NCr$ 170,00. Feito do| 1947, entrar pela Soares Neiva.. NCrJ 600|00. Rua Sinueira 125-(» - "*,•, <"" mousirtas n-|Al.UGA.sE um ,
Ccrpo de Bombeiro-. *- Rua INILÔPOLIS - Estado do Rio -campes, 16-A, a 10 passes da l3?4'* 

~ 'ra|S ~" ín,ig5 _tradíi?50 m2
Tramandal, 65, Guarabu._ Alugam-se 2 grandes e lindas praia. Inf. no local, ou pelos n-"0 ________:
ILHA" DO GOVERNADOR - Alu-|casas, cem 2 C|u;r;os, sala, co-!;efcneí 4J.2759
ga-se casa mobillada, temporada,zinha, banheiro c varanda «mlj_||o. ,- - "¦---« .-....— •* - —iALUÜU 2." andor com
- Tratar Gulricema, 46. Telefone.azuleios, cem água e luz, a 200,-.--.-,„ rrg 7~: ; KXZ'\~ w m2- Trn,"r n0 h"] °" P"*!Para escritório ou rr-
96-0879. Freguesia. !mctrcs da estação. Vcr Avenida ALUGA-SE a IO|a da Rua |0 telefone 32.4645 - Sr. Car-'--" 

'   *
* Getúlio de Moura, 2 027. Tratar' i *-~ce = nom n° 'íri-R'valho, proprietário.local. Desccnio em fòiha, de.Oa Passagem, n ll'-«

pósito cu fiador do local. Alu- rnm dirpito ,1 vaaa naUV j 
"c 

C. ALUGA-SE - Coniunta tr.-

3 guel Cr} 110.000. Tenho casas COn1 airelT_? a Vc;._a na|£d.S»r_ 
.Rpmero. _ 

Tratar m me**||„_ Edi!l[io ,,„ ^ Au Pf..,. - 
* *

Copacabana, 861

jfone 57-2G53.
COPACABANA"

í junto comercial

s| 501. Tc Aluga-
Se

los •
i

sanla. —
np. t qls. om rcaidún-

[tia grando o eonf. diária c. café.
Grande ton» ! R»*"1 Jcr^o. lóniin, 174. Rio, tol.

5 salas (3 sa- _________
Jões frenífl) — 2 banheiro* sociaisJCARÕ FRIO -- Procuro

2 entradas independentes. Av. casa cu apartamento, para a sa-l ir," •' ,- •
força, armações iguais ft de'«| 302J3 — Alugo duas aalas |un- CENTRO — Aluga-se, na Presiden- N- s- Copacabana, 1120, np. n. mana Santa — Pago bem — Tele-!"® (Teme, COíTl âgUõ, in5tâlc.ÇOe$ SânitâriãS* COIT1*

Lonfunto de salas na
Cinelandia

Aluga-se um conjunto de seis salas, lóda*:.

écla. bancados, I bom 
Jlr.Ujla.^y.r 

c| porteiro. Tralar tel. |l0 Vargas, .446. sala 1 001 NCrí 1001 Inf 28-7484. CrS 700. Cha. | fonar para Sl*-/aborda - Tolefo- 
pletamente reformadas, HO Edifício Goiás, SÜO à

150,00 mais taxa?.. Tratar Alem- ve. porteiro.  n<. 21^4 — Petrópolis. yl <¦ . — '
ndar corrido, com!_ Guanabara, 24, gr. 1214. Tel.1 COPACABANA" - Comércio. - F-"rTÃS~ÈM~S"~ToÜRENÇO - Ho "Ua "'Varo Alvim n. 27, 2.° andar. Ver « trõ-

à Avenida Passos, 42. 22-7812 - CRECI 202 - Amaro Aluga-se Av. Copacabana, B97, tel das Nações, com diárias dt lar com O oort-^iro Sr Raul ou oelo i*^l 22-9951
Tralar no local, com o Sr. Hugo. José Góes. gr. 805, frente, hall, sl. kltch., Cr$ 12000'e 14000 en-, quar!- pOTI_irO 

dr. KrtUl OU peiO Iwl . /.í yyO I ,
25-4543, 5r.|LOJA - Rua Lucas Rodrigues, I no_ hor,', no_comercia|. _ ÍDÒIS PAVIMENTOS - Alugam- o banh. Chaves c| porteiro. Tra- i simples cu ap„ cozinha de pri- COm O Sr. Macedo, Hotel O.K.¦28 - Aluçta-se conlrato 4 iinosULljQQ 2 o andar com 160 m2 ise na Rua Teófilo Otonl, 97, próx. tar Lowndes Sons. Pres. Vargas meira ordem. Trato fino e clima290. Tel. 23-9525. R. 18. - Cre-|do montanha (tino Suíço). Tratar

ILHA DO GOVERNADOR - Alu
ga-se, Jardim Guanabara, óllma
cmí, R. Dezembargador Marf
nln, 21, ci hall, 2 salas, ¦
Quartes, coz.. banh., dep. compl.! mm
empregada, icrr.çc e quintal. — I**—!.-^-~~-~i---
Ve; no local. Tratar Predial Pa- NILÓPOLIS - A
l^rno Lfri* — P Sf-n.^dor Dc.niaí,'AntorUo J0S6 Bmer.u .'.i, ._'... r-.iL1 uhih_j, i i ¦« ¦— -" • -¦ i
ÍV7?.I 905. Tei. «-4325. CRECl' Um. cas, 50.000 - fiador, Con. _" , 

.„ 
7'„- _ CREClfenTÜ Í,"S.»S,VM 

"' ""^"i

.- i. i LOJA — Alugo na Av.
TrC i ri Íj t.T. XC con1 "'relto a vaga na Edg!,rd Romcro. Tratar ni „-.,.i (.ri- lU.Uw. lenha casas ,,L A ¦ i n-n nm ~

Crs m.000. venha var em garagem. Tralar: 
"Bastos 

|$yC 
"

de Oliveira" S.A. — Av.ifõJÃ _ aiuoo na-RJã~ÃnVTiê7i",
3_o:390-A, Ál m2 - 220 000 :•%

Chnves local, Reno
Inf. 37-9316, rie 12

Av. Rio Branco, ótimo
13 às 18h. ;-!'"•• comercial. Ints

s lóh. Ida- 1£ .' ,7 h°"í-
ESCRITÓRIO

no loci 204.

~! transferencia

COPACABANA - l
Cine- comercial n. 204
c 2,pacabana n. 072
ioin-s.--13-4.57-..

uga-!e
Bittencourt, 876.\Rio Branco, 11-1

- Tel. 42-7595 - CRECI JJto-b

ra, 10, ci sala, 2 qts., cor.,
banh. compl., aree, sinteco fi
garagem. Chaves no ap. 203* —
Tratar Aliança Imóveis, Praça
Pio X, 99, 3.° andar. Telefone
23-5911.
ILHA DO GOVERNADOR - Alu-
rjs-íp casa com sala, 3 quarlos,

lha. Aluguel NCr$ 105.00
tar Av. Mlrandela, I 252.

¦---II0
7 m

ibleir
NILÓPOLIS - Alugo casa de sala,. . . ,,,..,,
c,uarto, cor. e área e/ boa Va--*£"pACABANA
randa. Ver e tratar na Rt
mirante BatlsVa d-z Neve:
1 459.

frente. Rua ét, A^sem-
40-ft. Ver IocíiI

resi-
riantí Vargas. 542, .^r. 405. Cha»
ves na portaria. Tratar 1J.8S14. 4 

,n':or*,t "ov" = rnooernai. 8;cOP.'-.CA5AMA
...— .—. .—rrr~. -.---„—r cadeiras estofadas, 2 arquivo., ,,-., pni ono
ALUGA-SE - R. México. 119, s|Ls,antC/ cor,|na3 ct'c. A|UCJue| ba.r .-'°s 

Bol c 802

Escritório ou consuitorlo, rs)0. _. í,r.,-r tels.: 42-0188 *
3 salas, banh. completo. |42-9005. Facilita parte. Ace

705 IOO.
'jçao. Chaves

jna Guanabara erm o Sr. Isidoro
lluea-so salalPeb icl1_29-1262. _

Av. Co-!LAGOA ARARUAMA - SÃÒ PE-"|
L^csl ou DRO DA ALDEIA - Aluga-se ca-j

isa ricám-construída c mobíí;adí,i
\i,.r,,,.-r.- ,-; inclusive ae ladeira, |-jnta Cabo;
Av, Princesa ;Frio, boír.-. Lsiíiocf, restante mósj
te, ]¦¦•. loca-i^ marco. Tratar t&ieíon-e- 48-60-ió,

o porteiro. icom Dr. Antônio.
; iratar na
IRu455. i;'.?!". ._. I 

 *- ,„ 
ir-v",-; »",'— -*i ,¦--*"-r* rtuuuuu, cem cu sem tele-1Volks. como parte dc pagamento.

ILHA DÕ—"GOVERNADOR -NILÓPOLIS - Aluga-se casa _ 2 291. (B [OJA 
- 
^oHCi^ S^sC-C"''. 

FCm'C ""CC" 
,div,i6?s EDIFÍCIO JACARAÚ - Rua do

Alug,...p-, 204 d. Est. da Portei- {Lr^,..-..-,,^5w.'5-!S.'m*J?-,|ibTAfOOO 
•**¦ 

Al.g.-.» étIma.lSú. \ts hora,.- it^CsSn. ISSI ..enadt>' ™. . »¦ J05.' , .f!?|CENTRÓ-CÕfÃÈRCIÃÍ—- AlTgT-i'-™- <*< ¦ ¦-:¦ ^.•-:¦'-
se ampla
clô finlrac

CDIL IMÓVEIS LTDA. PROCURA-SE casa moblliada par>l
119, 16." andar, gru- alugar durante o. meses de inver-l

|no em Maricá, Saquarema ou Ars*]

/. Atlântica
Passa-se, totalmente decorada, portas

Passa-se
Ai.bern instalada. Rua Baraia Ribei-

ro, 737-A.

LOJA AMPLA — Alugo junto ío
'largo Vaz Lobo, cj 4 portas* bom

lo|a ponto — 36-5300 - Sem luvas.

NILÓPOLIS - Alugam-sc casas
e aps. ã Av. Gen. Mena Barre-
to, 374 e 380. Tratar no Beobí,
líua Antônio Cardoso leal, 90.

COPACABANA — Aluga-se para
comércio fino a loja B da Av.
Prado Júnior, 78, em edificio na
esquina da Av. Copacabana, com
cerca de 70 m2. Chaves com o
oorteiro. ___

LOJA - Av. 28 Setembro c| pe-
quenn moradia de 5x19 ni, laje-,
contraio 5 anos, bom aluguel.
Infs. dins úteis 13 ài 15 hi. —
Tel. 58-8392 - Walter - C. -95.
LOJA — Zona Norte — Passa-se
o controlo ele pequena loja a
vencer-se em 1971 no bairro dc

20h._
ÃIÜGÃ.5E aala na Ru» l.o d.
Março, 17. Tratar Corretora Nó
vo Mundo, Carmo 71, 2.°
52-2010.

Tol.

ALUGO 3 sls., c| WC c vestibulo
privativos. ó5 rn2. Estado de no
v.',s. Ver México, 21, conj. 1 102
- das 14 ás 17."ANDAR "CENTRO" 

- 
"Passo" 

rns:.-.:.-, ESCRITÓRIO - Alugo vaga. Rua;36-1795.
, çdes e aluguel de um andar comjConceicão, 105, s/ 5W, esq. Pre-

Vda Isabel. Tralar pelo Tcletone,5 „ias papeladas, caixa, 3 ba- sidente Vargas, lei. 43-7660.
;nheirc_, hall de recepção, tele i—

cozinha c banheiro. Rus Gran
r.o _430, Cocotá. Toj^ 52-8352.

ILHA DÕ GOVERNADOR»- Alu-
qa-se, ns Rua Ipiru, 159, ap..
204, 7 ciuartos conjugados, am- NILÓPOLIS - Alugam-se quartes COPACABANA - Alugam-se loja
pia saio, demais dependências -|r| partir de jQ mil. Tratar noe .0breloia na Rua Barata Ri-;58-840S - Sr, Martins
a 200. motros da praia - Aluguel:iBe.-,ba,.Rue Antônio Cardoso beiro 363.A próprias pata Ban- l0JA _. pa<5fl contrato 400 m2,|fonc interno 5 ramais, opa, em
NCr$ 200,00 - Chaves cem o ppr.tiea^jaj, |cos ou l!mI|ar8S; COnirato comer- ,; direit0 4 ^ prédio novo_ _.rua cen,rJ|, qusse csquina com

Ajugo ur.-.a.cjaj de cinco onc^ aluguel i"l-|A|,gue|. £o mil antigos. Rvr, 24;Av. Rio Branco. Tratar r.a Rua dal^,
92-3." andar com oi-r']

Sr. Milton ou Arthur - CRECI'--
58:

"" ' "r"1---; íins comerciais, cl 3aia, banh
—- _,] social ,c kitch. Chaves com re-

lador. Administradora Nacional,
Av. Pres. Antônio Carlos, 615,
2.» pav. Tel. 42-1314.
ESCRITÓRIO — Passo contrato,
coni móveis, telefone, máquinas,
tapete, ar condicionado, cofre,
armário. Edifício luxo, Sr. Borges.
Tcl. 42-3529.

431sala, n,
i, banh. í

Siqueira Cíimpos, 43
portaria. Tratar 22-2336.

1 106 da Av. Copac; 540'l-los
para escritório ou consultório. Ver
no local e tratar em Sylvio Bata*
lha Imóveis Lida., à Av, Copa-
cabana, 540, grupo 1 108. Tal.

Iae ter as seguintes acomodações:lem alUITliniO e VICHOS, IITaU, âT COndlCIOnâ-
Ititch. Rua:4 PU.irtcr, sala de iantar, salao, . , ...
chavei naj"p«., cozinha, três banh:., quar- do, telefone, c/ estacionamento privativo,

funcionando no ramo de automóveis, aces-
sórios e eletrodomésticos.

tos de e'nprey,ido: ~ garagem, o

ipelo menos 5 mil metros quadri
Cartas cem informações t

preço para fí. de Mello — Ruo Ee-
lo Horizonte, 50 — Nogueira —
Petrópolis.

LSCRITORIO ci telefone
dicicnndo, ótima apresent. AU

SAO LOURENÇO
ra seus aps. para

Reser
março abri

íeirc Ante;
1 072, sala S07

Tratar á partir 2.Meira à Rua Carne-
rino, 81 - Cel. Murillo. (P

teiro - Tratar na Rua Debret, 79, NOVA ÍGUÁCU
gr. J05,ó, das 1ÔÜ9 horas — |casn com 3 quartes e 1 salas
(CíECt 13x). ¦ domai; dependência:-. Crt
ILKA"DO GOVERNADOR - Alu- .£0.000,00. E mais um oorã.

ya-se cara c| 3 quartos, 2 :r.'-v
2 banheiro:,, copa-cozinha,
lat, ihrioo p! carro na Rua

COPACABANA - Aluga-se

de cinco ancs, aluguel
ciai de NCr$ 600,00 teleíone_ ar-

...[refrigerado, csixa-forte, e 'ô^Si . . 54.072.1 - D Katl,
ha- as instalações e moveis a venda -—.—¦ ¦-- - . - - SB7 EÔCRITOKIO - CENTRO - Alu-.!a 421 co-t banh. privar. M;...M. - ,M „- ,'. rr-ls Ir.

bitável independente Crí ....... Tratar no Banco do Estado de, IOJAS - 100 mAv. Brasil pon. 
-•'• ,qt.it 

n- Av. pres. Vargas n. lAv. Copacabana n. 610. Chaves;?". Í.--243 daa 12 S 10 hi•.,.']¦:¦ 
140.000,00. Aluga-se só cen: fia- Goiás S.A., na Rua da Alfândega to com. < md. Alugsm-se 5 |un.|ALUGA-SE - Av. P. Vargas, 5831593 _ saia 2 201, fie. Tratarjcl .......'- '¦--¦ Tratar 

na Rua Raimundo 83. Tel. 23-3402.  'Ias ou sep. R. Conde de Agro. ..0." - cd. Banco Tokio, coniunto,na |C,AB - T. Otoni n. 72

COPACABANA - Aluga-sa salalMlTcnVhoãh; 
pencTdt' FÕnle!c; banh. e kitch. Ver com por- f.|nr para „ Re,!rcscn,an;e „„

"*]Rio, Fone 53-9-137. Dia t noite,

unica pessoa, c 150 millRETORES ASSOrtlADOâ. 32-0750."-^^g°-.pr-?^ia 
°" sábados ,

is ci deposite. Rua México. 42-0425 - CRECI 307. |VERANEIO - S. Ped'o ae Al-
12.A77-1 ~~t;vwtttvt; r, idéia, prox. a Caco Frio, aluo?.-

r:nr!eiro NCrS 1.-0.CC.
!ocr.Fer. .>¦¦'-¦• — n-i. ni mt- nun i\ijiiiiuiiuu,dj, ici. **j--j*»u* J ... .'i \. . 7 .7 X i. . 1 na H.'«D — I . VIL n, 11. / í. ~TnPArARAWA _ KAiC jn.-! ri ;

pandas da Fcnseca, 174 casa 9 Ço»*. 
*'¦ PJ* <¦• «V* * ÕÕPÃCÃBÃNÃTr Passo contrato "•»» >». »'¦ »>»"«>'¦ M"C^ 

%Y°, t§> 
'"'" P,ul°i??.:!?Ls-^S^LL^ \fins' 

congelas „, A». fee"ri
- Ribcirr. Tel.i 96-1726. I Juscelino entrar na Travessa 5 ancS/ a|UCJUe| |0ja l00 m2. ed. "" t3-sl-A- ._  »«'re",l!_'_,-a l.?29:, ESCRITÓRIO - Aluga-se metade Isabel n. 323. a saia 1 ill da.
imr"rw~r'nüc~MirinB xj—|Scna, 

no tinal. ,Cina Brun!_ Negócio urgente ba- IOJA - Aluga-s. na Av. Subur- ALUGA-SE sala comercia! cem ba-Ua 30ia a advogado. 70 030 adian-ifrente, c* kitch. c banheiro ¦

lC CfrrC .„ , ,Íl«», „,, 
'¦Cr. 

INILCPCLIS - Rua Maria de rato - Dr. Jesus - 37-3370 -,b=na n.» 6 725, local d. muilo ;nnairo (nexo. Rua México, 41, s/ )ad0i p.a. Floriano, 55-6.» conl.'Chaves c! porteiro. Tratar na Rr
g:-h.|~ „;„u*n'« cozinha c-m *crde«, 146 - Final da Av. Mi- Creci 424. movimento. Tralar na Av. Pres.íl 108 - Tralar ns s/loia - Tel. 601. Sebastião de Jesus - 17 do Carmo n. 27-A - Tel
?.'!1.flroi..-_.t,u?naD..e?.'tinJl* 

"T 
rendais. Aluoa-se uma casa deVXn^anaMa _ ai....... 

".^..Vargat 
n.« 446, 3.» - Tratar 22-8441 1 22-8155. às |930|,. 32-1774 - CRECI 283.

! >|a para oanco

com vara para carro. Ver na Rua ^„?"8r,S!'"'an'ja<:,oz-',^f,nh- .""í lo|a 204 - Rua Barata Ribeiro,""" .^"'C'"0'
Henrique Lacombe, 9, ap. 107, P"0,-.' v,fínd«- *««« c,ue"'f, esquina cie Siqueira Campos. - Tel. 43*1753

cem -.-orador. em todrs as peças, Garagem, em ch poríeiro. Tralar Rua..._„ __ contro de terreno. Base NCrJ ..!, ,-. ei, 7 0 4„j-, e,
ILHA DO GOVERNADOR - Alu- 180.000. Tel. 46-7103. Chaves^0 .C.arn10' U' 7fi mái" Sr'

go ótimo ao. 2 qts., sala e de- com 0 jr. Joaquim, no n. lZi,'~"-^-i
mais depcndtncict. Estrade ca na mesma rua. [COPACABANA — Sobrelcias —
Prrtcíra, «401. Chaves na lojü, mÕ"{/a"7HÍ"iÃ>i Â*i7m"~t7.'CcmórcIo. Alugam-se R. GustavoNOVA IGUAÇU

dr: P;s.

PAQUETÁ

542, frente, amplo sa-

Dolamare.!ALUGÁ.SE"sala p/ escrit. com pe"
quena sala anexa, vestibulo

LOJA cem moradia — Aluga-se na sanitário privativo. Rua do Cermoj(í|e") Chav. port. Trat. IG»
Rua Picui, 576.'Bento Ribeiro. |n.° 6, esquina de Rua São José [otonl, 72 - 23-1915 - CREC" — 

Trctar no 11,° pavim. 
das 9 às II e das 15 o: ir , ,s» cjrupnt do saias

dura Cabral, 31.

LOJA GRANDE - RAMOS.
Passa-íe contrato de 5 anos
Alu-uel de NCrí 120,00. 65 m2X'"!>':
— Erquina, qualquer ramo, na R.'ATENÇÃO — Ed. Regina, Cinelân-j GEORGINA

*¦

ESCRITÓRIO" - CENTRO - Alu- COPACABANA - KAIC aluga .
ga-sc Álvaro Alvinv 21, s/ 1 202| fins comerciais o ap. 1 011 da

T. Rua Finueiredo Magalhães n. _ .

_ 2.i219 cem sl.-qto conjug., banh.! Próprio
1 '?'] EDIFÍCIO BUllDOG - Algqam. • 'f<h- "aves c| porteiro - zações

,7: — J- **l«s na Rua Saca.,T«!.ar na Rua do Carmo n. 27-A m2 fl|ugi,.se corn telefone. -
Tal.: 43-B944 - ~ ,Tel; W>VA ~ CRECI r-83- Ver à Av Rio Brinco ,)3

[UMIDADE COMERCIAL - Aiu-!.„ 3 
, 

- K'° Dr*lnc0' "J'
v.° andnr — Chaves na por*

200,00.'Tratar Sr. Vieira, Senhor "«X» '™V- - Alugo ou
231, 43-2096, ônibus veri*? »mP!i "sí ¦"> 

;cn,'° 
<*'¦,]£ 

cl banh. Chaves c| zelador.
iryC' „"'r°<..Tr%\,l0nt T«lar' Lowndes & Scns'Av. Pres.,( qt»., ampla sa.a. 2 qts. de 290 7(,:efcn0 23.9525.emp., aejua, luz e condução prc-lr '. «^,

_ rima. Tralar 46-7911 e 46-1848. __5£!_Zr_lrr
ALUGA-SE um apartamento, con- NOVA" IGUAÇU - Casa 

'nova, 
£ATETf. T Alugam-se boxes R.

am- perto ds estação, confort., íart.l6""1" *'sboa. 76. ns. 6, 7 e 8 c/1 .OJA - Na Tiiuca

|agua encenada, Ivz direta. Alu-|Ln*__1-L"SO0-f__P_a.r" ."í.°^f? 
'„,„?"" "'" •1° K^C0' C? 

n?, Ku3 u7;|i-a-0^_r.._!___^_r_!.__--,,J_'_''?:jPRESIDENTE VARGAS - Saia 38,ALUGA-SE uma grand.
IM. Av R R,-nc^ lÓÍ floa' n- 7 C|a ' "7 6Q,ALUGA-5E o coniunto de salas n,2. Alugo - Edifício novo. -merclal, preferência cara escr

....... . ., , -,•",', 77 y,: ti 1437 Sr? 8275 T2,' ""'i3 ?"*<""", 
'*"">,, át «-h 40A/5 da R. México, 111 mo- NCrS 200,00. Tratar 42-5863 -tórlo ou contabilidade ou de-

2o0,00. ]Sr. Valmorio. [sala 1111. Tols. 42-343/, 44-84/3.jquina c| Conde de Bonfim. Tra-biliado com esmerado bcm gõ

ustodio Nunes n. 103, loja Adia, grupos y.V.10 cem /5 mZVriiign nc cai ac un r-wTon fla-se a 503, a Av. Cop., 1072.:
- Telefone 43-2105. re W.C. Aluga-se - Crí 250 men-;GRU,p°. VE lf\l .CC,., com saleta, WC, kitch. e am- taria. Tratar polo telefoneii
LOJA -Passa-ae contrato melhor|sais. Ver c/ porteiro. Tratar tel. vcr . .rT.ar na Av.' rt*M*«t*#aÍÍ'-J'^'* 

loCa55°- "23-6180 
a partir cie 2.*>*felra.

local Ireia. Av Mons. Felix 624 31-0996.   _ V„„M AA6t 3,0 and.„, ,ala 304 i*^-J-'i_rfI^_iíXrr?i* 1
esquina Col. Vieira. IALUGO grupo de calas (4) 700 _ Tratar cem orenriotário Sr. ^QNA NORTE

Aluga-se na Rua da Quitanda no prin*
cipal ponto da zona bancária da Cidade,
loja (247m2), casa forle (84m2) no sub-

para grandes oroíni* SQ|0 sobreloia (87m2) e 1.° andar (245m2).proximaclamento 250; 1 /

Tratar peio telefone 43-7324

Andar di-ga-se

jugado, cem telefone, pecas anvl porto 
"da 

eit.fcão confort íarti66"10 Lisboa, 76, ns. 6, 7 e 8 c/1 LOJA - Na Tiiuca, alugo uma.mil. R. do Carmo, 6, chaves sa-jOslomare, tel. 43-1753
pias, banheiro em còr, área to- jgua e-ncanada luz diret* Alu. instalações para acougue e mer-Um l.o locação. Ver na Rua Uru-iLi 603 - 3RAGA - Tel. 31-0796
tal 52 m2. Ver s Iratar na Praia gue| 110.000. Ver Rua Martins,!cearia. Tratar Locadora Nacio-|gu-| n. 330 - L
des Tamoios, 547. Aluguel: MCríi„a7, Bairro Encanamento, com o

esmerado bcm gôstojcRECI 9
ILHA DE PAQUETÁ - Aluga-seilÜOPÕLIS - Alúoa-re"-i""cas.i IPANEMA - Aluga-se a loja
casa duplex, c. telefone, com ccnl jgLa . |g.. Aluguel Crí ..(212 Rua Vise. de Pirajá n.
ou sem mobília, c 2 cita-, sala, 40 000. V-r na Rua João Paulo 37' - Marcar visita _c; prop

^Ço.coA^giib^- ¦jsroSí/bí"7""n-6B'de,,ss ás T"-|*.'»'°*"
15?iaVerJCt ^!'áf^rSrana^^nr---5K^^rr^|HAMEN^ 

_ ,.,,¦:,

Imobiliária Cartago lida. — R.
A<\érico, 41, gr. I 308. Tels. ..
42*5889 Padre», 176

ESTADO DO RIO
NITERÓI

,<\'uç-a-s.i casa p.r•I
254259 em dir.

cs per»to 
da estação, 2 quartos, sala elc'Jlsr. "'" n°mclh?,r P»n'o «-

demais dependências. Rua Luis\T""li -J0,,ba,rr0- ,VerTna, 
P'"^

'Joie d* Alencar, 5. Tratar nõ
.Rua Evaristo da Veiga, 139, 4.«

MILOPOLIo — Alugo casa de C|t.,landar.,
sala e dependências. Alg. NCr$ _0JA GRANDE/0,00r bjiur, luz e enibus a por-

Rua Dr. Manuel Reis, 1409.

pelo tel. 27-1227
Abreu, no hor.ino Compre:
MADUr.EIRA-Passa.se
trnto da uma loia na Av. Mto.!n_ "ADALMA" Av. Almte. Bír
Edgjird Rcmoro n. 430-A, •moroso, 90, 610/12

Sr.je conforto. Visitai no loc.il, .,-.-/, rr . .
9 às 12 e de is às íe horas, de- PASSA-St um contratOiMadurcira

««.¦talha- pelo rei. 22-0798. Tr«tar;c|e 5 anos ^e uma Sala ALUGA-SÊ

nhitta. Rua Padre Manso, 139,!*
cm frente ao Shopíng Center dei

frento à Fr>;oljt Normal.
MÉIER - Cachambi - Loias, alu-
go duas, ver na Rua Vereador
Jansen Muller, 18-A e 18-B. Cha-
ves com oorteiro. Tratar Imobi-
fiaria Sender S/A. — R. México,

no Leblon pas-:70 - 10.°. Tel. 22-8625. CRECI
com telefone e instalações, 187. Aceito finnnc. Caixa, IPEG.

MANGARATIBA
I p^r Sete Milhões
27-6653.

Informes tel. MADUREIRA Alugo loja Av.
(Min. Edgard Romero, 98-A. Tn*

Aluga-.ena Praia dejt.ir cem o proprietArio no local.ALUGO bonito ceia, comlruçoo, - ¦- * -
recento, próximo barcas c c-n- ANGRA DOS REIS
du^S.-', 3 qts., sl., amplas depen-1
denclas, varanda, grande quintal, ALUGA-SE casa na praiava-.a cerrei, dop. emp. lndepen- Gcnl (Ita-;U8Í) cem sala c quar-!rôjA IPANEMAdsntcs, 250, fiador nilorolenso. t0i mobillada cu nã;, temp. , 

""

CONSULTÓRIO MÉDICO Pas-
sa-_e contrato novo e vendem-r^e
qs instalações e telefono na Av,
Rio Branco. Tratar tel. 22-9333
das 15 às 13 horas, diariamente,
dias úteis.

Rua Assembléia, 93, i/ 304
Banh. e kitch. Ver qualquer ho*
rs. Chaves na EMIL — Av. Rio]
Branco, 156, gr. 1231 — Tcieícne'
52-9059.

ILOJA
Botafogo, 340 - Galeria do 

fi*lMA_URE|RÃ 
"_ 

Alugam-se loia-nema Ópera, lo,a 8. Tratar Av.Len,0 comercla| e conduça-o, na CENTRO - Aluqa-s.
cie Vila Pres. Vargas, yti s| *¦¦)¦,._ iRu6 

Padre Manj0 n> )01 |nfor-vimento à Av. Rio Branco n.
Perfumaria o mações lccal. Tel. 57-1123, de co.-n 9 (ncvel salas. Tratar noi;inr. «Wantll Av Vene-ucou;produtos cabeleireiros, passe-se çl|7 ès 9 horas, __jBanco do Intercâmbio NaclonaM,!!" 40 pavimento. Tel. 43-38-13'"'" 77'

6.20x3.10 ms, In-
, . , ;7 ,,,o _ ^_„, +a .dependente com banheiro, na R.com 5/ ml e com te-|L!^a B.3r,ato 53^

ALUGA-Sü- vaga em consultório
médico, montado, nr. Rua Domin*
gos Lopes, 327 — Madureira. Ver
e tralar diariamente das 16 às
18 heras exceto ao; sábados.
ALUGÃ-SE pl comércio sala de
frenle. -* Av. Paulo de Frontin,

J76.
ALUGA-SE uma sala o uma loja
qr.inc.o p comercio cu indústria.

Iefone. Rua do Rosário,
129, 2.° andar, sala 5
com frente para Rua Mi-
guel Couto.
PASSO espaçosa sala com bal*
cíiO-vÍ tri na, armações e moveis.
Baratissirno. Motivo doença. Ver
2.Meira, das 10 às 12 horas, na
Rua Uruguaiana, 86, saln 502._!Ést. Intendente Magalhães, 1041

VT

—¦:PRAÇA MAUA - Aluga-se 1 gru-íol- 23-5011.
Ias c' 

"

privativo, no Edificio Importa*] e

*=w„a íYiadureíra
2"d- fmnte. 2 dei N° melhor ponto Av. Ministro Edgard

> 15.» anciar á Av. Romer0/ 27, Hall entrada Cine Coliseu,

passa-se pequena Loja Ramo Papelaria Li*
vraria Congêneres.

Tratar Rua Proclarnação, 109 — Bon-
sucesso — Tel. 30-8451 — Sr. AAanoel.

4 s
fundo;
Presidente Vareja;., 1 146, com
direito a vaga na garagem —

Tratar com Sr. Luiz pelos te-
lefones: 42-440.1 c 22-3771.

Cenfro
_l Aluga-se loja Av. N. S. Fá-)"•" ^.cáâ^CCãCl-^C^^^ .»)?•..Va "V.?" "¦¦». «•«•'3. ----io p--> •

depósito, cotn 180

18

I escritório ccrns-rctal cu téínicc „*,.¦¦_
cm Sáo Cristóvão, 7. anciar, ar cr"°n0

rofrir-crede, possilrilidado to'af=- mj. Tralar Av. N. S. fálim.a 42
—-• MURIQUI - Alugo casa grande".! Plraia, 316. lmT"eHmo"n-ã-c'io 

* 
b-m 

'oontõ"!-' 
Tal." 31-2145. 

"riLJA 
MíXICO, 111, -ala 905 - n6 o acesso a nranrio dopósllo a com Sr. Nilo.

Al.-J.7~ -CE o sobrado na Traves-,Tratar 20-8718. \ioi)c~rr^"~-~^.~''^>A^i~ Tampico. Aluga-so, .comple--«mblnar. Tratar cem Sr. Ivan

IMUfUGUI - Alugo""" casa 
"mob'

•jft
Luis Pgullno n. 14 rm N.t.

rói, medindo 6 x 24. Vcr dià-1
rianicnto no lccal.

liada, eilacieira, qualquer tem-
pc-rada, garaçem. Te!. 27-8515.

ALCÂNTARA -Jardim Catarina pRA,A Óa" RIBEIPA
IGAB. T. Otoni, 72

pertj;, óÕ S/A., à Ruft 1.° de Março n.
,m2, ctimo nsgocto, bcm ponto. ~ Tel. 31 ^2145.

Sus das laranjei-- Aluguel barato, contrato lon- CENTRO — Áluga-se sal7 1926
Vcr r.a Aveni- |na Av. 13 rin Maio, 23 (Edifício 

'.':', 
j?"' 

""'1

7 843-C. -iDarko) 19.» anciar. Chaves e tra-\C.Cr,.,S$.
143. Alutia-.e med. 36 m2'go- ferça ligad.
çia!eríõ). Chav. port. Trot.jda Suburbana

Semana,____

29-2370

A-.u.a se prédio cem 2 quar- Sín„__ A,u.t.ss c5sa nlcbili5da.13S o I sala, duas varandas,]f (
«rua, luz e fruteiras. — Rua
Barn^ndo Faria, 853, antiga Rua
4, lcle_6,'iCÀRÃI 

- Aluga-se 250 mil cru
;eircs mn'.% taxas, op. é03, à R.
Ccrcnel Moreira César, I29. Tra
lar Uruguaiana* 55, sala 7\\, Tel.
43-1759.

CRECI 183.
23-1915.!Tratar tei. 43-7694

iOO - CRECI 812.

_____
LOJAS

CENTRO

NITERÓI — Aluga-se boa casa, Rue
General Castrioto, 280 — Barreto.
SEMANA SANTA - Praias de
S. Francisco e líaipuaçj — Alu*
çjnm-se 2 casas cenf., mob., te-
Iefone, gel. Pedem-se referen-
cias — Niterói - 2-552Ó.

ALUGA-SE predio loja ap.
quartos, snla, 2 banheiros.
Rua Vidal de Nogreiros n. 122.
Frente da Rua América. Vei
no local das 9 às 12 horss. -
Tel. 52-1481

LOJ.NHA em galeria de luxo PASSA-SE uma lois com
para c;mércío_ fino. Alugamcsjcontraía, a!uauel Cr$ 00 000

o)
PECE* far no meimo edifício 18.'
___;dar, sa'a 1 822 - Tel. 22-0300
bomllíOOOO e ta/as.

an*

ta, cem banheiro e lavatório pri-; F.ua Frcnci?co Eugênio, 80.
róoria para escritório ' --rrrA"T7rT7 "HT

consultório. Cem Sr. Castro. JAIUCAM-SE sajas 
^cmorcl.l»

I. 48-6637."|RUA "GONÇALVES 
DIAS, 89, sl, llü-^i.-'

idependências. Rua Urancs, 1 200.

em edifício novo.
1 072, de lOh às
Jayme.

Av,
12h.

Ccp.,
Sr

LOJA — Botafogo — Passo con
trato. Montada com íçjéncia ou-

Telefone 29-2246 na Av. , . .CENTRO - Aluga-se sala 22/
,., J°30;da ?.. Miguel Couto, 105 - Cita-
Ribe.ro, próximo ao largo dos ve! c/ porte|ro. Tratar Pretli
Pilares. Tratar no local com Sr
Plácido das 8 ás 4 da tarde

Sirve parfi qualquer ramo de
tes. Serve qualquer negócio, HO negocio
m2. Rua Real Grandeza, 193, PASSÁ-SÉ uma loja com moradia
'.oíf, ,V- com tel. R. Arquias Cordeiro, n.
LOJA — Aluga-so — Ver no Io- 606 — Todos os Santos.

ves c/ porteiro.
Palermo, R. Senador Dantas, 117

905 - Tel. 52-4325 - CRECI
435.

próximo ao Cais
PETRÓP — CORREIAS _|Si»"° c'if!o- R;,a UnrUIKUr. IUKKCIM. —34.9590 

, 26-94.11 -
ITAIPAVA ALUGA-SE ampla loja

7 poslto, Av. F. Vargas

Informações loja O lado, -

_ cem Fernando. Ver Rua Paissan-
jdu, 179.

ALUGO loja n- c-.mra em préí 
L9JA, r Aluga-se cjrande lo|a e

dio anllso, podendo ser ampliado/"'t'"10'" '!*'.¦'' |un,'',s ?u sopa"

ASSA-SE uma loja vazia, con*
rato novo, Av. dos Democráti-
ros, 257, loja 5-B — Higienópo-
;s — Tratar no local.

808, ala. </ Instalações c' 2 ca-
binas p- modas, Cha\
IGAB. T. Otcni, 72
CRECI 183.

oerr. Traí.
23-1915 -

CONSULTÓRIO DENIARIO - Alu-
ga-se na Rua C. de Bonfim (em
cima da Casa Gerson), as manhãs.
Tel. 58-6393.

Pô-io em
32. Tels.!

radas, siírvindo para qualquer ra-;P4S5A-SE( uma loja^p-
mo df. comércio ou industria. Tem Av

,.alefone. Falar i Rua. da
Joroe. ,„5m líl9 ccn, Bernardes.

Passa- Av.
João

ALUGAAA-Sr. apartamentos novo:, ...
diversos tipos (só a quem se com-i°-'íap*f n'*:,*t ""«talas-S-»:

jicirio; compi-etas, aguapro.r.eter -.T-.pr-r i,;.- -...,;:...„::,-¦.' '. *, 
.'" **:' *. ' **'"* .. ' "Te '"'*'"

Z.~;:~ f.-.Ar.r ,., a^aA.u j,i* telefone. Tratar com Germano,--exijo ttader cu deposito de , ( ,c An.a 'Ib
I 5001, pagando mensalmente 2C0,|r---¦—_.

250 e 300. Tódss as importâncias AlUGA-SE grande loja e cioi? 37-30S2
par;as reverterão cm parte de(finc**eres, juntes ou separados, cor-'

CS- 7Cií°jA ,e,V 
CcP-^l""". passa-se. RAM0S - Aluga° '"'fjAluguel barato, serve psra qua'-¦"•'• ¦¦•Inn.r negócio. Base 30 000 000 —

7-2630.
PAfSO pen to Copacabann, loja

CENTRO — Passa-so p' melhor
oferva rontrato comercial perf.
sala mobiliada. Aluguel Cr$ ....
30,00, Mde. Castro, diariamente
de 7 JsJ4 horas_-_F. 57-2607.
CENTRO — Sala bom montada c/
2 telefones, andar alto, frentj —
Av. Chile nn Ed. S. Valiiis
Alugo HCríi 300 ou vendo — Sf-lAnionlo C.rloi, 615,

guei barato. Trata"rj?r°9.'• .Tel- .23-8023. - !I?'-___?-13-J-
sil 11201, loja A, c CENTRO - Alugam-se s* 1003,*4 r-ÜA DA LAPA, 120, sala 809
Penha Circuiar. da Rua 7 c!e Setembro n.° 81 — a'_igo para «-critório. Adminis

. ¦ ¦ 
.—7-, Chaves •/ 1001,2. Tratar R. L)ru-'irV.I0r- Prce^„-i Lt-.!.-.. 52-3219,Irja com "

LOCAÇÃO COMERCIAL - Alug».
se Rua Barão de Mesquita, 7B7,
c/ sftiâo, 2 qt*., demais deps. —
Trat. IGAB. T. Otonl, 72 - tel.
23-1915 - Creci 183.

Lo[a em
Bonsucesso

RUA ASSEMBLÉIA, 93. sala 1707
—¦ Aluga-se nmpla sala c/ banh.
completo e kitch. Administrado-
ra Nacional. Av. Pres. Antônio
Carlos, 615, 2.° pav. Telefone
a2*,rlL4-  -zr.-.w.-r MêTER - Alugamos pl fins co.
RUA MAROUES DE POMBAL, merciail 1 sala e banheiro. Ver
171, sp. 412 - Para fins comer- j fí. Lucldio Lano, 91, s| 606.
ciais, sala. banh. e kitch, CrS| _ Chaves c! poríeiro e tralar
1200C0. Chaves c/ porteiro. Ad- lança S.A. - Av. Rio Branco,

inlstradora Nacional. Av. Pres. 20, sl 801. Tel. 23-2710. CRECI
pav. -'r..° 41.

Loja - Alugo
PRÓPRIA PARA AG. DE BANCO, ELETRODO*

MESTIÇO OU QUALQUER RAMO DE COMÉRCIO
Passamos o conírsto de çjran-

cio loia, cêrr.a ele 300 m2, se
colunas. Serve para banco, -.,.„„, .

a de auto- 10 108), com 150 m2 (sem colunas) e mais 40
Ma Praça de Cascadura (Av. Suburbana,

supermercado, agencia
ou restaurante. Traiar*m2 de área para serviços, banheiros e instala-

com Cre-o. Av. dos Democra- ções novas e completas. Em ed. moderno. —
ticos, 795. Centro Comercial de Cascadura. Ver e tratar no

Ilocal com o Sr. Agostinho. Recados tel. 29-9389.

'jguaians.

Rua Barata' Ribeiro, -122-A. T.I.|5AENZ P.EN* ~ Be™n* 
.*""¦'

telef.

J.. t. ¦: i', 24* í. ar.cai.
, para comercia ou industria,!-*- '_._.._

na Rua Earreiros, 475-B. Tratsr no|CENTRO — Alug-m-sa s/ 6r
local. 1 -01 cia Av. Rio Branco, n." 7j rí0 Branco, t Vii

Chaves e tratsr á R. Uruguaia- Tratar fcIo lcl. 52-A7-Í9, Ama- °
. 24-1." erdar. de,..

alugo subiolo eom 250 m", fter-

PASSAM-SE 2 silas de írente,
com in-ia!r_çõe*í, móvfls etc. —
Tratar segunda-feira depois das
1.1 hor__. — Rua Frçd-irlcn Méiefj

SALA NO CENTRO - Aluno na* 11, saias 201 c 202. Méier.
a Rna B..r>.» Aires, p-fedm-> a, Av. -^^ - 

SAENZ-pEN**A- 
"_- 

a,^"* Sru.*o 
frente. Vc-r na Rua

onoe da Bonfim, 377/303. Cha-
porteiro, Trat, sçgund*

Mudanças
28-7649

MAPIDAS E EFICIENTES

quítação do preço do apartamen-icu sem balcões, prateleiras, mé. PASSAM-SE contratos de lojas ins-
to. Vcr cem õ zeiader à R.ivcii de escritório, talha elétrica
Washington Luís 103, Proprietário ^e 1|2 tonelada, caixa ierte e
1e:s.:3079, 3759 cu 2865. 'PBK seriado 15 ramaii. Tratar
PETROPÔUS -TÃIuVo"l"aIa~cr2 Vi-cn-,nd*- l"h»úma. 42 - Maurício
-:-., 3 rts., telefone, moblliada. cu B,ínco-
Te'. 32-1621 ou 5463

to ou outro ramo
58-8947.

etc. Tel.:taladas para modas ou quais-
quer outros ramos, por motivo
de viagem. Rua Vise. da Pira-
ia 306-A e 571-B t R. Dialma Ul-
rich 183-A e B. Ver no local e

r-NTPn a..„..« ^.,^-m '""" Vi!C- ?'"'" 306"A' P",tde samos contrato comercialü.mbCENTRO - Aluga-se grupo 4 i| tarde c.m Sr. Antônio.

ve para comercio,
dustria, garagem, «stacionamen-

J.-A.ti- 
";n 

iCENTRO - Aluga-se p/ com. ;SALA - Centro, ótima oportuni- f.|r, _ 43.7016.DOpo.iIO, Pn- -*.« pr.ir a Ti mrlnnifA- i ^_--l_. D..(.-..-n inr\r. t rr-.li! I í.^ ri i nr.!ia sala 508 na Praça Tiradentes, dade. Passa-se toda moblliada, ur-
9. Chaves c' port. t uatar na gente. Rua Uruguaiana esquina1 SALAS COMERCIAIS —Alugam-se

Adm. Fluminense S. A. á Rua Ouvidor. Tratar tel. 52-9630. —|na Av. Suburbana, 10 033-A, so-
do Rosário, 129 - Tcl. 52-3281.

TIJUCA — LOJAS — Pas- CENTRO - Alugo magnífica sala
ll 203 de frente — Rua 7 de Se

Luís.

loca-

SALAS — Com telefone, móveíi
de aço, geladeira, ventilador,

38 — Ver no local, jeoni. 3 snlas c| banheiro, trans-
Tratar na Rua Miguel Couto i ferimos contrato comercia! pela

... 23 - 9.°. -_Tel._42-6891.|me|hor oferta. Av. Marechal Fio-
Sendo Uma na CENTRO - Aluga-se a sola 706;riano, 38 or. 1207. Tel, 23-2775,

novo de duas excelentes'ojas,

brado.

SAENZ PENA - Aluga-se sala con-
jugada, comercia!. R. General Rc-
ca, 913, ao lado do Bcb's, saia
612. Ver cem perteiro. Trat. Av.
Graça Aranha, 226, S3la 702. -
42-9028 - 22-3158 e 34-8597.

PE,,í_?OLIS - Alifra-se tempo- loias ,c," separadamente, 1 a. lc
rada, apartamento, tala, quarto ?"• v,er 

?v- 
Henrique Valadares, 20NA NORTE

cniu-ado. Tel. E7-E831. ;47- Prox- -0o- Carioca - Sr. Mo-, .-,.,, - 

PETRÓPOLIS - Aluqo ap. cuar^"""1 "U3-hs-  UrÜGÃM-SE'"~s.rrriuvas as loja.'RUA CONDE DE BON-\f' ,Rua 
AJvi"0 

TJ7:,.39J_.ttK 
"** * '"r,1* ™,!tt* ~ SALA PARA 

'«CRITÓRIO - R
to, saia, p| 1 ou 2 pêScas, ir CENTRO - Aluga-se subsolo 200 de frente C e E e f de «quii-ia. ci-j- ooo _ „,,,., __ p, ia \'MX.ni' V" 

,7 tnvm Alugo 
Pres. Varras, 417 903. , Uri,nos, c| 20 m2. .contrato 5

re.'cr,'n:*.-. CrS 120 OOO Teefo- m2' centrato 5 anos, sem luvas. Av. Maracanã. 1351 (esquina R.r"*'' -co° e OUtra na KUi-\ as 16 horas. lei.: a.-JJ/o.  SALAS DE FREKTE - Aluga-se) «nos, aluquel o mínimo, lm

ne E2-34S0. Ver na Rua Ubaldino do Amaral Uruguai). Tratar tcl. 57-9133 -BARÃO DE MESQUITA CENTRO - Aluga-sa a sala n.'.-. Rua do Carrro n. 5.
PETRÓ^OLIS^Tad—nT-b)] «.n' r"° 20- [Alugueis! 220,00 e 280,00 respec-'„„ '|1 005 cie Rua Acre n. 77 - . -tj. psra escritório. Chav. Io-;203.

Praia da
Bandeira

Lojas para
Supermercados, depósitos, ta

b oratórios etc. — Passam-se

duas conjugadas, com 300 m2

ILHA DO GOVERNADOR

PALACETE

Aluga-se ótimo prédio à Pr,i!a'com contrato de 5 anos, Rua
nes, aluguei u ii um ;' i. . i. í
venida Democráticos, 792, t\ da Badeira, 49, dividido em Correia Vasques, 34, telefone:

dois ótimos apartamentos. Ver 32-4517 — Estácio.
trai, 3 qts., ia!!o, s=í.,"ícü«s'CEN-R0 ~ *-«•"« '-i-- passa-seitivam-nte. IU, amoas granaes C||NCr$ 120,CO. Chaves q porteiro „; - Trat. IGAB - T .Otoni :SALAS""^~MaduVeira7"aluoan--se,

«.tc. A!u_o temporada. Av. 7 di --1""1- ««rn Instala-ões, direto 
ALUGAÃfVSE varias leias R R.idependênCÍaS gSub-Solo. 

~ 
„ í 902 ]É° ""'- «•¦ Min- Ed9" Romero, 317. somente com autorl-açao, a,

^"37^947^c:n,v«-pí,;f; ^naO-Âr^^m^ p.°ra".' dt g*"«. 
,4&nfjí!*> 

%!C Tratar tel. 32-5353 - EcNSÜLTÒR|Ó~DENTARIO - Ai,- ,^A 
-- 

,,„- 
- 

45 m2' AC^™0C . . :-Su Avenldn Franklin Roosevelt, 39j

Catete
Posso contrato alugue! MCr$

70,00, sem luvas, serv» para

depósito ou residência, par-

tc térrea de utna cosa, com 3

dependências, área, banheiro.

Rua Santo Amaro, 1Ó0. Trataf

Largo do Machado, 11-B, com

e Sr. Jorge.

Tel. 32-3156.
TERESÓPOUS-FRIBURGO

LOJA — Av. Mem de Sá, 253-A' .. ,,r . -- .. ,. ,
Aluga-se Ioi, c| 240 mi. ^-\tld?%-L%'Z. Carvain-^J™IÍOJA

FRIBURGO - Semana Santa
fim da ít*mana

i. o Vicente de Carvalho 3ira!-O.IA VAZIA - Centro -omor.jCENTRO - Aluga-se a saia n.,, ...
Presidente Vargas, 542 £'" 8hÍÔu outro ramo dePíé* clll. Rua São Pedre, 27, Niterói, | C04 da Rua Acre n. 77 - . ___X_L-___.T__: ¦"

i__i£ir gócio q*« o client- desejar. - medindo *,15 x 33,45. Aluga.» NCr$ 120.CO. Chaves c! portel-iSALA P/^ ESCRITÓRIO
temporada,;LOJA no Centro com telefone -Ver no local. Tratar na ÃDAÍ.MAivaiia ou -om instalaeSai. Verjro. Tratar na Rua México n.

n!uqfl-_*e apcrtflmsnto casal. Te1.|P«so contrato. 7rr.t;r pelo tel.i na Av. Alm. Barroso n 90, ss'1 horário eomereiil, Tel. 22-12791119 — gr. 1 902. — Tel.i
57-3179 ou 52-6951. i45-2906 - Sr] Manolo.. 1610.12 - Tel. -22-0798. .- Rio» *'• -llv*. '52-1123.

SALAS NOVAS — Alnoo ou ven-
2 .ala. no Castelo. Tralar c| fSAENZ PENA — Conjunt-i comer-

981._ ciai — dei» *mnlos quarlo;, sa-l
Alupa-lla, b.r.heí.-o. qás. Ed. Eskya —I

, Av. 13 de M-io, 47, s' I6Õ2.R. Conde Bonfim, 422, íp. 418
Ifr.nt*. Trat. IGAB. T. Otoni, 72 - lnl. 28.7484 - Chaves portei-
I- 23-1915 - CRECI 183. Ire.

São Cristóvão
Aiug<-.-$e casa na Rua Sao,

Cristóvão 772. esquina da Av.

Pedro II, p'»ra finr, comercias,

podendo sor demolida ou adap*
tada. Negócio direto com o

proprietário Sr, Levy. Telefone

H.l-9471.
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"O 
OPORTUNIDADES E NEGÓCIOS © DIVERSOS

l.« Cad., CLASSIFICADOS, Jornal dn Brasil, ctomtntjo, 19, e 2."feira, 10-3-6' — 11

OPORTUNIDADES
Ê NEGÓCIOS

telefone comercial
jna industrial (São CVENDE-SE ou troca-se salão ca-; PASSA-SE

¦boleiroiro Av. Copacabana — Tra*l niia 34, 2
Itar ;i< leleícno: 37-3303. tóvão), oca melhor oferia p.1çja.
¦' ... ¦ mento a vista, iraiar pelo Kit-

VENDE-SE uma loia do moveis ou ( ^ _,8 ^..-^ Sf An
iPa„a.se o contraio. _vacia «'_= 

„YR v I ;„'(,,, 
'-7 'Co 

acabana

INDÚSTRIA (Aluguel,
Compra, Venda etc.)

AVENIDA BRASIL - Vendo gal-
pno com 11 000 m2 e área cies-
coberta 1 100 m2, edííicado em
terroio cie esquina, junto ío Call
de Pòrlo. Facilito paçamento.
Teofllo da SUva Graçs — CRECI
101 — Av. Copacabana, 1085 sa-
Ia 301, 1«l. 27-3443,
ÃIUGO i.ila para indústria ou
depósito. Rua Buenos Airev, 224
— 2." \ndar, parto d» Av. Passo*.

ALUGA.SÍ~7õbr7(io orande com
enorme salão e 3 snlns — Cen-
Jro comercial. Serve ní industria
t outros ramos — inf. Sr. Elins-
Rua da Constituição, 3".

AR EA COM 11 ALQUEIRES -
Vende-se, na UR-80. com 600 me-
Iroí de frente onra asfalto eni
reta, Átimo local para posto de
gnsolinr.. Existe uma serraria inf-
talada no terreno — Vende-se tu-
do ou só o terreno. Tratar em
Duque de Caxias, na Rua Tuiu-
li 167 - Tel. 2383. 

' BONSUCESSO" -Galpão. Áiuoo.
Rub Aqui ar Moreira, 415. Tele-
íone 30-5235.

CERÂMICA - Vende-se
em pleno 

'funcionamen

galhnes.
CAFÉ E

ARMAZÉM - Vende-ae com gran-
do copa, telefone, 3 balanças,
registradora novn, a melhor cnsa
do bairro. Ver o tratar na Rua
D. Francisca n. 216. Cabucu._

ATENÇÃO — Vende-se uma mer-
cearia bem sorlida, ponto de ttt-

quina, sozinha no local, serve
para 2 sócios, corit ca
radia. Vende 120 caixas cie lei
te diário; motivo a dena estar
muito cansada. Ver e Iratar na
Estrada dos Teixeiras n. 4 600,
Jardim Novo Realengo. Onibu:
n. 744 passo na_ poria. _
AÇOUGUE — Vende-se. _ Mot.
outro negócio, bom movimento,
conlr. õ ano:, ai. 80,00 nove,
tem moradia. Trator no local,! melhore
Rua Aliena;, 26. B. Ribeiro

ALUGA-SE um prédio cora 2 an
darer, para pensão ou outro
nslidada. Sua Taylor, 36,
Antônio Pinto. _
AVES _ OVOS - Vendeie no|CAIPIRA
Av. dos Democráticos
boa léria e ótimo apartamentol'" I""'
vaiio. Ver no local e tralar pllo|'B" 

' -

tel. -*8-4173,_Sr. luii

AÇOUCÜE- Todos cs Santos
Ótima oportunidade. Trotar
Trav. Ouvidor 21, •! 604,
Amaro ou Daniel.

[CAFÉ Vila Isabel - Feria 6£0J,,roSIO de gasolina no Gra,.iu

cont. nóvo, chope, inst. novas.! Vendo todo cu parte. Sr. oa

(Preço base 00, com apenas ISí bino. tel. 38-4470.
cios compradores - Palas - Tra- PADARIA - Vende-se, em Ban- VENDE-SE uma bia do móveis ou
vessa Ouvidor, 21, s. 402, c, Cai-!t.U( íorno francês nóvo, centra-passa-se o conlralo, valia oara
doso, Albino e Vítor. ]["0 5 flncs e meia condições »i;ontro ramo. Informações n. f, c\

iCAIPIRA - V. Valqueire.' Cont. :ccm.-.-;nar._Rua_ Abaetc- n..>^.IJS.A.'Manuel. Buenos Aires, 354.

Inovo, F. 3,5. Apenas _8 dos com- IpAPELARIA -- BAZAR - Passa-. VENDE-SE Bar e rt. .-.^iant- ,ã*r"coni Sr Jr-» tel 46-7639. ! «ííi/
pradores. Bom negocio. Femx urgente. Olimo neaocio. Faci- União, Avenida Arruda de Ne- ,,.„„ „. ... ... ,e -J--J"-"-
informa. R. Álvaro Alvim, 21, \n._.,J „ p,1oamenlo. Contrato 4 nrelr.-s ,,. 2=7, em Sio João dc!TELEFONE fEMHO 28,p precisoi 26- TELEF0NE ..
7.O. Cinelandia, com Amaro Ma-1 nn0, Rua FÍiauoíras Lima, 1 l-A. Merili. ao lado da Preleilura. Fé-, «.Troco com part.cu,ar. Ângelo.. st(lc6s5 27

bca per motivo desentendi-,4j*majj. '36-0503.
Catou - ¦-¦ :.anln. Mo local ou lelefor.e .. TELEFONE ¦- Linha 22 CTB, cedo'

P.A.B.X. L
...... 3 trot
nais. Fahri

tar com Sr.

1ELEFONE -
fevereiro tle
NCrS 200,00.
TELEFONE 56
tle família,
tar 57-1763
IfcLEFONE

oi TÍTULOS DA DIVIDA PUBLICA -I BALCÃO co

falado em
Particular cede.
Sr. Meira.

Ir.-

iiiro inscrição c;,..
.it. leis. 52-9244 l^06-5

: i'i'

BAR
2, com

possibilidades de dobrar, com
boa administração. Apenas J# de
entrada dos compradores. Fenix

de mo- inlorma. R- Álvaro Alvim, 
'..

7.0. Cinelandia,

alia i-477!

ano--.. Rua Fíiguc
. I Riachuelo.

Contra- : p^SJA-SE o contrato de
Ia servindo p! costureira,
te, cu mesma para avia de ccrle'VENDE-SE <-
e costura; ci instalações. Aluguel'Rua Aur.sleiri, 3:-.

260000 preco 3 000 000 comi Tra'.-r •;;¦:. 23 r:02E

,, ,15000000 ele ent. Ver Av. M. S., vjnck.SE ¦- Aviii
com Amaro A!n-'r;„ Cnnacabana 819 :. 602 com *.co*\ dl. Vila K-ínv

_.::.. Cr^z

CAIPIRA em Jocaicpaçjui
Vende-se com «penar. 4
trada cIom compradores. Totfll 2ü.lytr fi
Fòni/ informa. R. Álvaro Alvim, | A.„. ,,e
21, 7.°. Onelõndia, com Amaro
Magalhães.
CAFêS Bares""»"Lanchonetes, nos

do

cie Copacabana
o pertniro. 

"I

PEIXARIA -
doença boni

Av. l;

Tratar
819 !¦ 60.1 com :K.-\ de

or tel. ¦,9-7530. : |r0 _..„,
divo-de ,n. I7-B-

VILA VALQUEIRE
Vencio n

pr.?ro ou Ioia vazia.
_ Felix 90-A. Visla
neme.

PENSÃO -
bom, ótinii

pontos ;omer:uis

Vencta-se contrate
fú.-ia na Rua Luh

Ejrbos.- n, 53 — ioljr.ido Pra-

ça 7 - Vila Isabel
ceniro oe Campo Grande, t.o "L.snrDiA *..,*',, 

lorno ¦¦<¦¦¦¦¦
Vendem-se. Procurar M. Soares,IPADARIA, 

- \etuoJa™

fj.|Rua Coronel Agostinho 32-A - l».eo. garanta 2 (dois) anos

co„!»ndar tala 2G3. Tel. CETEL - tenete bZJ*7*71VA. _-_
194.1604, discar 06. CRECI 831. If-ENSaO - Vende-se b

" 
E LANCHONETE ven-liado, com mor.

597~jdem-3e no melhor ponto do Vi-]tiuezia

io - Vo
ti:.. C- .

os. Motivo cn
i Rua Abagcr.

a, co.n rr inc'.
.inde e;;cc.u^
¦ifri tio proprie
¦ar na local -
305-4.

Transfiro inreriq...
1956, linha 25-45.1 Precisa-se no valor nominal de
Tratar tel. 45-7286,j um milhão cie cruzeiros onti^c»,

para c;iuç.io em rtporhíúej no
Govetno. Pra.ro Iréí meses. K\
i-im-ie i;.'o. ¦ 'Ira e dá-se t^rcn-
lia. lel. 23-4511

r título uo Bar.-a d.i
ju;a Couniry Club. Ir.it.nr

ipelo tel. 58-7843. Sr. For-
Troca-?e por d:ü nanrlo.

47 ou vende-se' VENDE-SE filulo ciuilid/ do
.— JSIioppincj Center do l«Ji:t;roi e ti-

TELEFONE CAaiAS - Vende-se,|tu|0 quitado do Shoppi
contro de Caxias. Tratar p^!o tole-Uor (|;; Içjuatami. Tel, 52-481
fone 37-33;3. Preço 1.000.000 i; veNDeIe WVlVlõ do DÜbVdõi

- - .Caiçaras e uni do Earra d.> Ti-
InOCa-SE po' i'/ i-niico. lns:.j:UCil Country Clui..;. Frcrl Irapp
.-.no 1954 da CTB. 5TENIO - lel.; 47.2957 ou 30 99-10.
2g90'°- 'VENDE-SÊ titulo tie sócio 

"do 
Ccs-

rELEFOf-JE - Venuo inscri-ao li-,,,, Brava por I.COO.003 am 5 ,„;-
...-! 36 46 (12 anorl - 36.58 (9 tj.vnentos. Tratar com Dona Ce-
ancí'. I...I.-.. Li. 349:35. ';i:ia - 37-7323.
1ELEFCNE - 37 - Copacabana,-
- rr.tnsfiro. Tralari tcl. -2345. VENDO titulo C|UltaCÍO

Panorama Palace Hotel

Vendo
Tralar
7 ás
pera

,;pno n.u,
¦:lo teSctom

para caí,
Imobiliar
47-1568

PROFISSIONAIS
LIBERAIS

itor.t cie cc
íico, arquives d
CAI.X.r P05TAI
36 IC10; 7¦".•29.
HORÓSCOPO
Para solução
ble,

t-tc.
/._ {—.- •» -

; 56-1172.
PE RAMAIARA -

1 hor., de seus pro-
oi, cem o Prof. Ku-

ADVOGADA - C
cjfóri.i do Iodos r,
mini;*,'.ini-'o itr.óvoíi ;
íe assiitôncia juritJic

inón'

mprc--'.r,
Estados

pr.-
ii.

iím Ai.
socieda*

Manhã: 36-6-1Í6.

Rc-
Fnuito.

Peca

lontado.
2 OCO.

1 221, ri

Vende

Rua!

Vende

ÃCÕÜGUE - Vendo. Ponto
chave, contrato novo, com vitri-
na. Rus Violra Ferreira, 42-A —

Motivo viagem. —

- Avenida 28 de Se-j JoatiuiinJ^Hwes _n.o_145.
contratos noveí, tratar p/\0ARIA e confeitaria - - Ven-

Avenida Nilo Peçanha 38, — tc|s.Se rm Cabo frio, na Rua M
—- Ccíé Andorinha — St. _ Neves. 

jj0r Belíeçtard
CAXIAS — Vonde-sc um bnr bem talada. Fcrno
situado, na Rus Jo-.é Alvarenga, des ônibus.
293. - Tratar nc local PAPELARIA brinquedo e tipogra-l .,_._.„-. _ umoTErAC ll:!l

lan- fia ns Tijuca, vendo com éll-IDINHEIRO fc HIPOTECAb

to cl maquinas a vácuo, iBonsuces.^
caminhões e todos uten- atínç^-qV»dâmTm.pX

SÍÜOS. — Matéria-prima padaria. Rua Maria Peixoto, 40A

denlro da propriedade. \r_-Jn£t.% 
'""'^ " U°

Razão ter mais de uma.
Ver estação de Saracuru-
na, Est. do Cangulo, s|
n.° - Tratar tel. 30-4636
— Sr. Casimiro.

CASA POTY - ISomboniere,

CENTRO — Aluga-so prédio anti-

go no Centro, próximo ao Cais
rio Porto, para depósito ou pe-
quena indústria, na Rua União n.

32. Sto. Cristo. Tratar pelo telefo-
nc 28-9441 ou 34-9590^.10^10.

icfRPLAX — V«nd*»-ie ¦ Mbrlca
d. tintas CIRPIAX. Motivo - «

proprietário não pod* idmintí'
trír. Tratar pelo tel. 26-3735 -

Sr. Milton.

enes, oar.
Ferreira n.
Motivo não

ARMAZEM-MERCEARIA -

em Jacarepaguá — Muito
to. Rua Ituveravs
guesia.

960
bara-
Frt-

ARMAZÉM e BAR - Em lugar de
futuro. Vila Operaria - Caxias.
Passo contrato 5 anca, faltam 4

anos. Aluguel 62,00. Tratar com
Sr. França. Rua Cem. Amaral Pei-
xolo 1458-_A___tel. 2290_- Caxias.

AÇOUGUE - Vende-se na Rua
Quiririm 376 A, Vila, Valqueire
contrato novo, feito ¦ firnis —

Aluguel barato.
À1ENÇÃÒ — Vendo caís * ber
na Rua Quiririm 376 - Vila Vai-

que jre.
AÇOUGUES — Vendem-se os mo-
lhores pelos melhores preco*. Ca-
sas muito lucrativas. Vcndem-je.pARMACIA
com pequenas entradas. Tel. oa'a;Vunde-so,
30-3526 - 30-1991

Vendfi-3e na Rua Dias mo movimen
616-A. Tem telefone, não poder t

do ramo. lem ur-,33-1949. Jarvis.

__ |PAPELARIA E FERRAGENS ¦

InGÊNHO DE DENTRO - Vende- fl"»1" 
'¦J"'°* * ç:rsncit' "

se lanchonete, Run Aclollo Ber-;Un,c"
gamtnl 190, aluguel 50. Tem mo- L''P°,-

r-Hia |-i,e._H _.-:.nr-  
.èxiíírÃ fmr^inm rotirádã QUITANDA cm Uotaíono,

Vsndo FABRICA -• Ut.l dom., retirada , ^ _d.f,_.a
^ócio-:. Vonde-se cc«s.ao. - tona < , ._ T,,tir

2-3996. - CRECI 23. v0- 
'¦ - ,l'

FARMÁCIAS - DROGARIAS -

Quor <omprar OU vender? Miner-
vino, «Dociaüiado, 14 às 17 lio-
rns — 22-BB01. Av. Rie Branco,
108 t| 603.

FARMÁCIA — Vende-su cont mo-
radia, livre e desembaraçada, oti-
mo ponto, motivo tenho du^í, Kua
Coelho Lisboa 130 - Orvaido
Cruz.
FARMÁCIA - Vendo-te ótim;
com aluquel 80 OOO, conlr.lo re
novaclo. Estoque 40 000. Entrada

por NCrS 1 500. ludo legal sem
intorniíd^úicí. insta1 a c-l o rápida.
Lima. 23-1430 ou 239143.
TELEFONE 30-53 - Ceue-:o três
:ciiierc;.-ih, in'.crição dft 1(/J'I.
Tistr.r a Rua froí. V.-hdares. 172

- Graiaú. te'. 53-5534.

TELEFONE - Prcsiro 32. 5'.', 31,
¦H e 30. Aceito cui roí, mesmo
c' cedido transier-íncia. Av. Hj
Branco, 245, s' 201. It-:..v.

TELEFONE Tenho 32 instalado..
Ticco por 27 ou 47, compenso a| TELEFONE c
di.e.encc. Propostas para 27-3431.' crilòrio bc-n

"ÍTELEFONE 
29 - Vendo. CrS.'""";0 ^

„ í| 600 OCO. Tel. 23 9.125 (Wilson). \°'-'"c0' 
Uj'

S Somente .. parlir dai 16 horas. I'» h°'«"

, TELEFONE 30 de 28-06-53. tra.,s.| lELfrCNE h^':^J

Ifiro. Inscrição urqente, tratar se-1Telefonar p.ra 32-3109
igunda-feira. Sr. Fiuqo - lelefone lPmhe.ro.

J32-7575. {TELEFONE 
-- liücricao ano

ITEIEFÓNÉ"-" Vende-se uma Ins^ número haixo, transfere-se es

exclusiva crição CTB de 1955, est. 25-45 Çao 29/49. iratar de scguncl
, ,i 'nela maior oferta. Recado tel.jsextn-íei

cia linha Willys no melhor pon-ij,^^ Sr_ Maqdil|eno. .curar M.
Eng. dc Denlro. Trat. TE-LEFONE - Inscrição 13 

"ano"sTL"1""''.-84'3- ._

49-3613. Santa au Valdir.!Jan. 49 - Transf. urgente motivo TELEFONE - Veneto 4o oor NC.
.-iviaoem. Cartas para a porlaria 1 500. fel. 26-1746, depois 1

Jornal -ob o n.° 401 935.!!'cras.

.TELEFONE ¦'"' -Vendo" telefone TELEFONE PÁRA RECADOS
ndo barato per ¦ 22 NCrS 1.500,00. Tratar telefono Biscateiros ou firmas - Usam t
conta. Te.elone a JUROS - Empresto «•• »2S-6ia8 

(manhã e noite) • 25-6931 lefcnes para «oi« recncloi de na- jjiifpoçAC10 inillioer, am uma cu mais '"¦ 
;,,riil. tcócioa no Cer.lro ou bairro. Tra-l"' * Lr<-H;5

ijctccas (!o prédios mesmo etn. . . n^.'í^-.q Cl. "í.7/04 mesTio
instrução J Tralar n, Av. P,«.|tEIJFONE To 

Vendo, urqen* ms- 
JSíminw. Tratar Ir Rod/i^es?! AMERICANO de

Vendo barato. [Varnas n. 290, sala 711.

mana. Tol. 52-1281.

CcnI'MATF.RÍAL 
'f.M-DÍCO ""--' 

HÕSOIIÁ-
j LAR — imeurtante íirnia do k=:-'cile, 

Know-How de 30 ano:
aceita diitribci^ã.-, rt,p .'<_....¦>:'.%¦:.
-?-.:'uíív.) de n.eter.s^ tt-édico
hcíp, talar p.T i r. L t.-dc-, rt-,
Nordeste C-.av-., Bra-.a Lm-.
ns Av. Beber,b« n. 419 - Ba-
cile.
HOrOkliiA, ; ... í.i i-.-.i ci nm

tarde. 52 ',90o Av. Eusn.o Br<-
çja. 255, s. 1 UQ1-A.
ACÜliO trr-bslnc* de a.'.ctiioyrt..
(í.',-t;l'.'n ;• ¦¦,;'.;;. e<n poriiiguêí, -n.
c;!èi, fi.on 5o. D;arir.iven'e « par«
.ir (!.--- 13 licr.-i. íci. 52-2225 -
D. He en.

3ÍRUÇAO
)IOS -¦ F.i

rir, prcdul

PíruF:.1
ii

DE

E.t,

bc,e;*a
>n-poi

eíjcc-a-

acessórios
DE AUTOMÓVEIS

loja

à'2A. Bem ins-j|0 cj0
vapor. Ponto' .

11 bar
riano. Rua Rirão

Con

de Me

- Tel.: 27-2907.

Sócio para
incorporação

PrccÍ30 cie ^ócio para ir

poraçno em Copacabana,

(urra
i 1.00 ..!.,

. I.VK-iOO
meveia ou p
tala. Ver 2.*'-(cita
I-.. Ri.a Urucjuaian,
VhNOo' para oesocupcor-

iinaçoüS, viirir
'e^'jf,ifi7idCÍõ:, at

rono lotülmente p.niü. Neçjó-;Preço bar ate..

cio lucrativo. Canas para a por-
lôriü clôste Jornal, sob o nú

curo 401219.

Pe-

OPORTUNIDADES

20.
VENDE-SE u
belfireirc. I
Vn na Run
n. 333; loi.

y;re;rfivi -5 ... '•'"¦¦¦ Cir.,:». rdt-f,;,,, se y.f.r.a f»-
.; sei ron.. |.'....eil,- o-- ¦-:¦.'•:. I.:'. 26-2461.

lon Melo. Rua 0: íi '*. . 
'-.¦¦¦:*. ¦¦:, nc-ocis 9.1.

• 12 DETETIVE 5ÃMT05 - Investig.,-
ii >, iur..*•• 

",li 
c tõt._ pr.iticul.ires, tic'.c.ib*!tta; d*

LQin DiOíiO!"' |.Mi.in'fc!TOS e diiSripnr.-cimrnla'.
das 10 àt li nl. sii-jilói. Tol.: 26-3356, das 8

, 36, li. '.02,iàs 12 hera».
r.i ,.r- l,V.Í'ORTAÇÁO — Ofereço meuv
'.'i para servicoi pr;.t. 3 ,inci. ftch.im.

iririnhcr,, buticjoss. | câmbio, ct':lo, e.icex, Imncoí nte.
£:.:-. ücn.¦.;(;.! ?.¦¦¦!*- t.iip, ant. Sydsiev Ross Cn. Rec,
48 2533. Ic'. 3"-3.5-E P -'¦¦--:-».

p in;;n(.-.çft;ni c\>' c;.-
ico Cr.-- I 000 000. : VENDO

irt:cb C.nn.TíÇjo
I .rb
Nc I:

Pi,
nterio

Pr

1955 23-39. i domínqo. Traiar Sr. ííod.
<l° bairro. Vendo b^'°-\^^"y^-"''^'°'_ -[oi'^..S"Wtã"í 

por',a"ría 
'dêVti 

ItELEFONE" - Vendo. 1,
... ds Gloria 318, licxo IO -ATENÇÃO - Dinheiro - Emprés- |Jemjl| .o;, 0 no 401815. |26-4503.

TELEFONE - Vendo Unha 52 me- TELEFONE - vencio Iodas
lher oferta. Tratar tel. 52*2531. nhas, inst. rápida, neíjóc
Or- Anui

10, c 45. Traiar naição em 48 horas. Adiantamos pa-i' 
"¦

Rua do Calete 333, si 23. Cor-Ira certidões. Traier escritura. Av. |TE.EFONE--¦¦-¦ •¦•- '' ¦• - - nhn 42, '

..fone
' urc jll

tames do
nal hinotocas

Ia 1 516. Tnl.

333, si 23
cleiro.
QUITANDA - Veio boa nuitan-
da, uryenle, molivo víaoem. —-tíANCARIO

Rua Castro Barbosa, 119-A. -Jcelas

Grajaú.

200 milhõos sob
>i fetrcvonc!;if. dc tino-

s. As niplliores taxa'.. Sctu-
em *t8 hor,tí. Atjiantamos pa-

tn liíloo'.. Traier e'icritirra. Av.
13 do Maio, 23, 15." andar, sü-

42-913a.
Empresta-

ato
i mentos j
detalhes
nal para

NCr$ 200,000. Poçi.i
arcelados. Cartas com

I 600. TiaKn

teTe"fone

ando pòís vena*1'
Cadillac convers-ivel 1932

;r*.p.irL3!lios eletriccs lambem 1 in-j
cha Chriscraft motor U5 HP. i

|j. Muitas coisas barato. Tel. 26 8030;
ho-|Ay. B-rçi»s de /Aecipirrt, I^.^J.

Alcides. jnesto corn garantia, lambem com*! UAtCÂÓ Frinor. nóvo, 3 mt>.,
- Paiiicular vendo li- Pro* "" Sr^João. Ic!. 29-4735. lostufa para caínira lanchon. cie.
extensão. Preço: NCr$|jíÍE~FÒNÉ - Inscrição'." Vendojfácil, pieço fali. Inf. 25-6427 dc

rapei para
caríonsgem

:\.Cr:-.o. orande estoque
ii c osiftinyoiro, para

par luçiíir. Ver i- tretõ

ruua, 16 s| 2! I Bruni.Pied
c-->. D.-. Mari cu Lino

*r .'¦) senun.ía, ciumiM c :t*
íí 3.1 a. 15 lis. ou a Rua I

274 Penha t-'rre. quint.

ÂdvOC^dG
Pa'

lol. 29-5138.
— Compra-se inscrição

intiga da Cia. Telefônica Bresüei*
Paga-se à visla. — Jo.io Car-

a portaria
193 815.

/.'.FABRICA DE ROUPAS - Vende
instalada, em amplo saião c^
bom maquinado - NCrS 4 CC0.CO
i vista ou NCrS 5 OOO.CO, c/
NCrS 3 000,00 cie enlrada. Av.
Santa Cru:, 5 129 - Est. Dr. Au-

gusto Vasconcelos. Tei. 94-0819 -

CETEL, c/ Er. lourenço. __*

GÃÍPAÒ pl indústria ou depó.
sito. Vendo.io ou aluga-se. —

rôreo att» tsneSo. TaUfon». Bon*
sucesso. Inf. ¦! Paulo, 28-3090. 

" 
P! Tndustrii vende-se cl-BAR ne Flam.ngo Jilgad., bebi.

OUI1ANDA - Vendo tipo mer
cearia. Vende de tudo com 'ne

bidas cl moradia. Prero NCrS CAUItlA da Caixa Econômica cie

10 030 ci 40%. Rua Pínamá 392.'NCrS 900,00 tle varias ioias ae

pen|,a 
irneu 

uso. Vencio a cautela po'
,;-r,,-v.-,r,í:—r""iirsr-ioii—5c" NCrS 480,00, por moli'.o de
QUITANDA E MERCEARIA PE- rv tJ£|.u|„if,n
QUENA - Vende-se, urçjenle Mo-|P 

^ ^ Gomej froire|3,
35 000 000. Restante a combinarão clocn«- 

, , 
p '',',„ 

mi "• 7-'°* JP- ,02
Ru, Joaquim Nabuco n. 20A.GU..K.. 5/6, L. 1 P..dre W- 

CAp|TAL|srAS _ Av N,s. de
Copacabana. jyjci. r,,,,-.!,-,.- Prpci- a 10 milhões.""""-COPACABANA-"!^ 

?A 
P«5AGEM -J'1*.™», ap- 

"cL 
sl. c„.

;ndc.0Pf»LBíd.A _ i»j» *•, c^::;:°' sr »t!i» ¦ ¦ - - ¦
ocasião. -

deste Jor-jlos. Tel. 23-4917. Dias úteis.

TELEFONE - Compro 27 x
Pago hoje. 2 100. Corretor Ftíi
ra. Tel. 28-3714.
TELEFONE
42, 29, .19

52.

10 12. ,0,
Senador

23 44, c

EPCf
í__ 1\ <d> V

E

fjAÍí com minulas cm Olaria. —

Bom contrato. Aluguel barato,
r»ceb*ndo boa lublocnçao. Tem
moradia, ótimu casa de esquina.
T-. 5. Cntrada muito facilitada.
trfinix informa. R. Álvaro Alvim,
21, 7.°. CinelSndia, com Amaro
Magolhãss.

'Jr Tol. 57-3238. it,en, extorior. Pre
— GRAJAU - loia - Vendo vazia 

JTr.-tar 
tel. 2Ó-52S9.

-'com 
80 n.2. Firça, tcl. oás. ~ ¦ 

j,çsTÃV)RÃNIF."'-' 
"Vend

a. dos melhore:, pontes da
m2. Fòtea, tcl.

Acüito aociotlade c!« neqó'
Preço estimalivo, 30 000. Rua B

13GALPÃO n 1'Hiu-i-ino T-1..V.». . *. , "»«_.,

2 200m2 força, luz, água, frente Mm, «ii. "^'?j\','.'l*l 
n

par» 1rê; tuai prox. a Campo M - Inf. 25-4427 de 10 as 12.

Grando, M. Soares - Rua Cel.|B0ITE - Vende-se - Barra d>
Agostinho 32-A l.° end. sala 2<Xl|tííucjb, garador, prédio pripiio

rio do Bom Retiro, 1 822-A.
lel.: 38-7638, Amarulio.

i culadas a venda de imovfcis, ca
conténdO|Sas comerciais e automóveis. 

~U

Trntar Rua do
r.  __. _  __ , .... Cordeiro

-'C. Grande; GB. Telefone 
ÇE-| iVim,' lÕcaíitiçío,'" pleno funcio-J L0JA DE RÚRE3'_ Vende-se

TEL 94-1404. Discar 06 - CKt:-|tllim>nlo_ -j,I?e„0 
priprio ,«, |a. 

pMsa.!e „ COnlrato cia loja, noj Silva Ral:
Cl 831. do pare oulra conslrujâo. Inf.l me||,or pont0 da Ilha do Gover-ljMXO -,,,. 43.7379. 43-910*, Dr. Wilson «U|nac[or. Ver e tratar na Av. P 

'

beleirciro,
23 milhões,
Cr. Martins.

jrclo. Tcl. 47-5112
;c nuin.R. Gcnç. Dias, 89,
ona Sul 52-3386.

refrigerado, música^ H^FiijcÒMPRAM-SE promissória
Contraio novo, alugue'

jcom um sobrado va;

ÍLHÃ" DO GOVERNADOR - Ven-14 quarlos, 2 salat c outras de

de-se bar contrato 5 anos, ou Iro- pendências. Tralar com Sr. Luis.

co por caminhão, ou casa - Pre- Tel. '17-3753. í_J_ _ _
ta da Frepuezla - Bar do luiz. SALÃO CABELEIREIRO - Alugs
LANCHONETE em Botafogo. Edi-jie o mais original e bem mon

ficio novo. Fa: coni. novo F. 9mjtado nn mothor ponlo do

preço abaixo da f
Catete 338 sl 23

uguel

(jros adian-
Negócio <!!¦

- 26-0340.
: 405. Tel.

tdone 52-4760.
I cautelas" oa"' 
pra-sô cautelas,

Co ir.
joi;

Mé

CAIXA -
'emento d

lol. 43-6976 - Das 9 às 11 hs ei te V
das 16 às 13,30 h. TELEFONE - Vendo 26, 46, 30,

.DINHEIRO - Empresto sob hi-|3B, 50, 37, 57, 23. 43, 27, 47 e
com boutique instalado em mo- 

p0|_ ou re|r0Vi c|e imóveis. Me
vimento por prc;o inferior «o n,orori t_x)l. Rl}2 da Assembléia Monja, firma eomere

dc loja. Ver e trotar Rua n_ 73^ 3 o^ s; 4. Tel. 52-2796. jda. ci|>oc[aliiad
, n.u 10, lo;a D. _— DINHEIRO •- Compro promissó-
Roga C.iboloirciro» "rias vinculadas, escritura venda

INDUSTRIA - Vende-se eom nuMT*""" 
•"¦'—« ¦¦ "Inador. ver e tratar _»***,. r,,.|V.ndo contraio. Freouesia solo- CMas e apartamenioí. Inf. lel.

boa clien.[___>_ |rannpuõ n. 1361. Parle oojeienade. Av. Copacabana, 1_017 j 56 c.;i7l _ Dr. Arauio

1949 para qualquer local. Pe!;
melhor olerta, só até domingo 19
Tralar Àv. Win. Edgar Romnro n
931, ap. 201.
VENDO pela melhor oferta lele
fone linha 34, com extensão. í

47J34-8334. _ __
rei-.VENDE-SE inscrição 

'dê 
telefone i DECLARAÇÕES

cie 1946 - 28-54. Tralar oelo tel. 
Ccnmro 26, 46, 22, 5443319.

•ie, 37, 57, 36, 25, 45,|V£NDO dias" inscrições leleíoni-i
23, 4.1, 30 28. Mcndon..c„, 1955. Copacabana. 3ó. 37,|

ca. Tel. 43-37?5 a 43-7660. I57. Melhor oferia. Caitar. pnra
TE1EFONF.S 37. 47 - Ventio iá no; 241o2A na porlaria deste jornal.I
-,™ nemo. Tel. 37.40.12. Sr. Pin- VENDO TELEFONE CrÇ 930 0001 ,„,.,-„„„
to. srm inlormodiárlo. - estacío Marechal Hermes -1 SECRETARIA DC5 E.VV.T.ECACOS E/A TRANSPOR

TELEFONE 57, 47 - Vendo 
"ur-;CTB. 

Tralar pelo lel. 90-0508,1 DELEGACIA NA GUANABARA
minto i'í no seu nome. Mondon<;a.ltiualquer d'õ e ncr„.
Tcl. 43-7M.3 o ^3-3795. R. Con. VENDO telefono linha 33
ceiçâo. 105 s|_504. !NCrS 1400,00, falar com
TELEFONE - Compro « linlih-e Miguel, tel. 524705.

qu<> o Sr. quer vpntier, t vendo i VENDO TELEFONE LINHA
.-, linha que o Sr. quer comprar. Telefonar 30-5412 tlapois
O. Pinto dp Mendonça, Firma jhoras.
comercial, rogislrada especializa- VENDE;SE 

" 
,c.-,0ne 

"53.'

da .10 «mo tle telefone». R. da 52.9052 com Srla. Áurea.
Conceição, 105. s 504. Telefones!
43-;i795 é 43.7660, osq. Prítid.

ern.irdo Monte
r. Silva.

Oicri :e c;
dito e ban-
e.xpei iéncia

>, jovem ccpi meio expeefie
fornília Iròdicicnal de jurir-;i"i».
Carias p o n. 332 010, ni por-
la ri n deste Jornal.

EDITAIS

Instituto Ikicmi
Previdência Soda

ds

HS E CARGAS

Juarc

EDITAL

cia Con

30 Portaria nunit

VENDO
cabana

375, cio 3 de deiembro

)7llegado Estadual cio Instituto Nacional t
' 
Secretaria do: Empresados eu Transpor

lr:iprirr,enlo à determinarão

jreferida, CITA, pelo pre:.:

para, no pr iinserirão telefone C^ia-;.. .
:! 14 

"anos. 
Tel. 27-5790.' Veiga

__ __  puc 5an)a Luzia, 1

19Ó5, co í*. De-

Providência Social,

í Caretas, cri1 cum-

do Sr, PRESIDENTE DA COMISSÃO

nte Edital, ao despachante Armando

de 10 dias, vir à Sede cia Comissão ò

sala 501, no horário de 9,0U as 11,30

passa-í
melhor
nador.
rannpuãr.à%, patentes, contrate,

¦telr. r-assivo, Zona Sul, boar| BARES?
condições, 22-3996 - CRECI 23lP_aro comprar eu vender... An

íi_tarrle._
P. DE LUCAS -Rua Mabr, 373
fl 100 m dn Av. Brasil, aluga-st,¦ - 

joo m2, eha- BAR tipo lanchonete ou uma

39é Tratar mercearia. Vends-se, prédio tio-

42-8274i D Ma- vo, casal abertas há 2 tncres.lLOJA - Passa-se contrato cr

Boas férias, casas pata 2 sócios, instalações bom movimento; s
-í ^Conlralo na hora, com cs pro-,ve para qualquer ranio. Rua C

ROCHA — Aluaa-te galpão na| nri&tárioc Mstivc de outro ne-'doín dp Morais 1Id-D

Catas Coratrtiais... manhã

'tônio Qu»irós... e, n<idí matfi... LOJA
Eficiòncii e mpirfei:... Av. Pres.jco) ;

jVargas, 446 - 2.» and. Inioltv

DINHEIRO CrS 800 000 n
empate dc tempo r

: o mínimo que V.
anhar bastando para

magnífico galpão
ves em frente
Ec?.-fíirí, tel.
ria ou Dr. i"' 

Aluoa
Rua Mr.tinoré, 457, p. comércio ou
indústria. Trai. IGAB. T. Otoni,
72 - 23-1915. CRECI 183.

SALA, alugo edein» ou depósi-
Ia — Buenoi Aír**, 721 — 2.°

p.rt» Av. .

SÂÕ CRISTÓVÃO" - Aluga-ie
-,.lpêe e leia 1 oOOjl «00 m2
eom lui f8ria • telefone - Tre-
tar, Ru» fiçu.lr. de Mele n."
TM-A — Diretamente ei os pre-
prietarios.
SEÃRALHERIA montada. Vendo
Ru» Pedro Alves, 34 ou passo
contrato loia vaziav

550 CRISTÓVÃO - Zona indus
trial, com força e telefone, pre
dio vario, assobradado, terreno
7x80 m. Rua São Luis Gonzaga
392^_Tratar 43-2582. - Afonso

VENDO

QÓCÍO.
854-A._
DAR" e"àdega
instalada am duas lojas, com
ótimo contrato, locacüo e boa
féria. Ru» Sanla lui, 18, loias C
e D. Viita Aleçjr«!

I 204. ficnle. Tiatar
.. ifftíra .i sáhddo.- Vendo no Centro, efti- - , -. -: "'>. s,e

a homens com telefone, URCA - Ventio aviario com boa capital,
- ,-o doença. Serve para pape- freouesia, loia ladnlhao.i, cem poderá ..

laris etc Facilito 42-2598 — 'forco. Ver Rua Marechal Canlua- ser proprietário ou comerciante Estabelecido ha 11
ig 7*51 

'ris 
n 56-3. na Guanabara e ter boas referen- Urugualana, 55, s.il

baleias 
bancárias eu comerciais pára.fono 22-5573

- ' tiar pu- TtlEf0!.]E 38 _ Vendo. Huno.i
Sobreluaa|'«_ | Estabelecido h*. 11 anes na Rua1

mensais {Urugualana, 55, sala 719. Tale- t
fcBUi fone 23*3570. , .1

outras Unhai. O. Pinto dc Mon-
I, ronÍst'íi-|

no ramo He 1«-
lofoneí, Pua da Conceição, 105,
s1 504. Tal. 43-1795 a 43-7660,.
osq. Prssidenta Vargas.
TELETONE o 

~õ~sou 
çroblema? I"Procure o Sr. Maneei, à Rua Ro-i

drirjo Silva, 14 . l.o, das 10 às'

5 12 . das 14 is lBliSOiit.
c TELEFONE 55 - Ventio. Ha .-.-o

nr, na Rua}
719. Telo-,

Linha
42 -

ó À
52

Rio c;^ Janeiro, GB, 09 de marco

Rullt Caltbs
Secretária

COMPRO. PAÇO HOJc

GOMES — 43-14Ó4

!s!3tii'UíD Nacional

1967.
e Paiva

C. I.

es

Construção
civil

Enl regue a sua obra pzre.
c.ü:nin;;:.'£cão ou ti'.cafizôcio a

íirna idônea efpecializacia; cia

custará monos c Inc d ara a

tranqüilidade de estar bem ser»

vido. P-.-tii iníorniaçces Euni

compromisso à PALATNÍU ci.i

ARCADIA ENGENHARIA LTDA.

R. Uruouaiana. 55, sr.!-.s 710'

13. Toi. 43-1759 _ 43-54-15

Teodoro do Silva, B54 elcesso. (Rio CAPE).
Tel. 36-0225. LÓJÃ — Passa-re conlralo novo de

V"ndfi-e* bum uma sala, L>irç;o cia Carioca n.(
5, 7.o andar, saia 713, funcio
nando há 5 anoi comércio ar*
sanhoraa, inslalações modernas
pequeno estoque, .'.erve pare <i¦¦>*">

VENDO mercearia co.n Copa, ...
telefone. Conlralo marc°f„e,nircv,j!?s- ¦"

luua ra 52-9447, diariaiTicnle_._'DINHEIRO 
- 800 Ò00 

'

empatar seu lempu

Telefones
residência

'nóvo, aluguel E0 000

|uma Toia e.n bom ponlo de Ma

idureira. Iratar a Sua Conde.

Fil filiais

i s c»t u Ví i i 4» t« >* v ¦-«¦*¦• >
SÜCRETAHIA DC3 EMPREGADOS EM TRANíPO

DCIEGACIA NA GUANABARA

EDITAL

Secretaria éc, Comir.s

número 528, ri" 19

TE3 l CARGAS

W' vLvllVw%)

,1. ü

BAR — Vende-se à Rua Barão
de Mesquita n.o 7Ó4-A, por nio-
tivo da viagem. Fw«ndo boa fé-
ria. Tratar no loca!.

BAR - Vendo. Féria 3 000. -

Preço: 22 000. Travessa S. Ma
teus, 18 — Nilóootis^

quer negócio. Preço Cr$ 40 COOU,tado do Rio.
Tratar lel. 52-7335, r,»,=uin

• sende, 36. Bento Ribeiro, pela capil
Carolina Machado, 1 72ó._ poderá ganha

VENDE.SE um' bar con, 
" 

inslala-í»" . proprieia

cões novas, ótima localiz."
Trata' no local. Rua
Craveiro topes n. 319, Olinda.

ue V. 5a.

Liots re Fv

Geraldo.

MERCEARIA com frutas e lego.
mes, vsnde-se barato, contraio
nóvo, alugjel antigo, motivo não
pedir citar i testa. Rua Capitão
feliü 645-A.
MERCEARIA NO CENTRO - V.n-
dp-so um» b*m instalada, bom
estoque • no meíhcr ponto _ (Ia

VENDO mercearia e bar. Ver e
'trntar na Rua Sargento Ba.-Üeu
'da Costa n.o 171-A — Pavuna.

VENDE-SE 
"um 

bar e lanchonete.
Bem no Centro da Cidade, com
chope da Brahma. Tralar na Rua
7 do Setembro, 213 — Centro.

VÊNDE-SE café e bar, ótimo Cun-1
to. Rua Maia Lacerda n.° 327.

•Jnmio y
bastando p1 ii3«

o . ou comerciante^ an0J n_ Ru_ u,u,wl;3ns. B5,;rrocurar pessoalmome ir. Ma-i„rjmenlo ;, determinação

P: ™\w«í™l.l«|»'; 
7"- UUI°"' i3'357ti- 

_Uoel. R. Rodrigo Sila, 14, 1.» ^rlda , ,,,ldo em vista o ciUS
''lavor 

lioar_52-9447. __ {TElEFONE - 27, 47 - Vendo. I das 10 ás 12 e cias l-l a-, 18,30i2_n2 úa Estatuto dos Funcion'-'
0, 50, 100 milhões. jHuno — eslabolocido a 11 anos; |10r-,15,
sob hipoteca, retro-na Rua Uruguaiana, 55 sala 719.1

udtfícios. Zo*|Tel.

is janetr
Nacional

ucrilo designada pr-ü
dc 1">67, cio Sr. Do

de Providência Social

Can cm cum- fia

DINHEIRO,
Empréstimo:
vencia lojas, aps

Sul. Tragam doets. Operaçoe: TELEFONE 30
rápidas.
Dias 89,
52 3840.

H. Sil Gonç.

BAR T. LANCHONETE em Macf
reira. InstalafÕes do luxo, contr.j
- 

anos, aluouel 40. '™vI,men,0ltonai. Rua André Cavalrcnli, 45-C, ^lefone 32.4843.
\" »t I o oonto serv» par* arniarinh

quina. Negocio urgem-, motivo. °. '?",'„ 
... 

H
., , miudeias ele. (cm „|0(|u.

I 405. Tels. 52-3680
Creci_6-I8.

DINHEIRO x AUTOMÓVEL
vondo *o\> carro. Rosolvo «u
Ij.oblomii .itá 10 meses 9j hipô-
toco. Ropidei • Sigilo. Telefone:

rma importante com miais' ^
todos os bairros, precisa'p-rtnria

TELEFONE "• '• -.3 48 
¦» «rios aparelhos. $oluçâojlcgJd0 Estadual cio Instituto

Compro. Hugo. 
'Estabelecido 

h<'ráPida p ^"^ação imediata. Sccretaria dos Empregados om Transporte

11 anos na Ilua Ururiuaian», 55, Procurar pessoalmente Sr. Ma-prjmento à delerminarjão do PRESIDENTE DA COMIS5AU re-
la 719. Telefone 23-3570. [noel. R. Rodriçio Sila, 14, l.°,|f„,i,|a <• u.nclo ont vista o cíuo dispõe o parágrafo " <lc

35 Civis da Unii.0, CITA,

., eseme 

"Edital, 
CLAUDIOMOR COELHO DA SILVA, Auxiliar dc-

Porlaria nivel 7, matrícula número 5 536, lotado na Delegacia

ido Inslitluo no Eslado do Rio de Janeiro, residente na Ru..

¦ Xavier Pinheiro, loie 8,. casa

Guanabara, para vir a cita C

Org,:ni7ò-.(iO Particular de Ir-

vtist iga ções encarrega-se dn

executar serviqos do vigÜâiv

33-3"?.

e5peci.ilÍ7fido
Vondo — Huqo,!

11 ancí na Rua
Tel.: ..

31-602
- LOJA montaria: DINHEIRO

b boa freç)'jasi.i - mis$órtas
^ Vendo-sA mo* imóveis. Sotucao

Pe-

Uruquaiana, 55 sala 719.
_|23-3S70.

NS° TELEFONE -36. ". 37 - Com-
pro — H'iqo, «stabílícído » 11
.inos na Rn., Uf-''iu.;i.-!n,i, 55 sala
719. T.l. 33-3578.

Art.

pelo

— Vigário Gorai, Estado da

lissão apresentar defesa escritai

ndicâncias, flagrantes,

de paradeiros etc.

Rua cio Carmo n. 6, sj 1 305
- Tel. 31-0947. Diariamente.

Detetive - Jayme

acíma de 4 milhõe
.... ,v,„d pomo servw u«(« minai wtiwmaArclDn
Nagocio urgente, motivo] _;i.j_.,, it, | VIDRACr.lRO

saúde e não ser do ramo. Vendo
indústria metalúrgica, em pe|„ nle|hor oferia. Rua PadrcIfAERCEÁRIA-QUITANDA - Ve..-1 contrato novo

Cascadura - Terreno t| 30x100, ^ant0/ )22. Madureira. de-se bom preço contrato novo Ihor oferta - Avnnida Nilo Pe- I0r oscrilu.-a
ri 2 0OOm2 cobertos. Fundição, ^_- ., , gi eomprador. Motivo viagem. Ali-Uanha n. I 145 - Neva Iguaçu. d„ m,-,ÍO| 2:

terno», orenisr, tescurão, pon- BAR - Vende-se com Chopp f. 
irfdo ,,.A. Esl. Ria-!VEND£-Se' ioalheria com ótimas 32-9102.

teadeira, crornagsrn etc..,. Tra- Brahma, 
ueontra»oK««vo^a 

f™«;|chuelo. instalações 
e longo financiamento. EMPRESTÁM-5E

ronJ— Ver e trata Ru.i Nicarágua, com garant. àz
ci.,m.-, ¦'_»¦_.":¦_._° "°?:» •]-:::.¦:_-:;::'.;•:.::._¦;;._:::: 

^c",;3.)5.e - Penh». vinculadas, rum
25-9666, cl 

"Sr. 
Herculano.

VENDE-SE ums olaria em Duciue

de Caxias em terreno cem 10 000

mi, com fórc», lui e água en-

canada. Facilite-se pr.rte. Trattr
.m Duque de Caxias ne Rus

Tuluti n. 167. Tel. 2383.

VÊNDE-SE fábrice de móveis cem

1 400 m2. Trntar na Travesse Va?

da Co3ta n. 23, com o Sr. Joa

quim.

Vende-íc com Chopp i
contraio novo à Firma,

aiucjusl barato, otíma cr.ío de es* Síiü
tratr.r com o próprio nu MERCEARIA grande pa

Rua Aquidabi 1243 (e.-quins deltrato novo aluguel barato, 35, mi

Maranhão) — Méier. 

- —- -TELEFONE linha 58. Vendo mo-- Descontamos pro- |fc _í_tl_ ,„,,,, 58.1H7.
neulnons a venda «o - \

Ti.-,. TELEFONE - 25 - 45 - Compro
13 — Huno — EstabeUcído a 11 on«s

Tuf. n,i Ru.i Ui'j"U,ií(ina, 55, saln 719.
Tel. 23-3578.

Telefones
VENDO AS LINHAS

no proces
após os 15 dias

ira Sedo da Com

[rente 10 cias.
Sio dr

so a que responde,'no praio de 15 dias, aenclo que
le-á dído Minu cos euios

173, sala 501, du-
;ima citados, zstA\

são à R",-) Santa L

Jane

rápida
títulos. Av.

..", sala 1516.

BAR-MERCEARIA - talvsr. bom
negocio p| ambas ae partes. Vá
ver. Trais Emilia. F. contrato no-
vo. Barão cio Bananal, 79 - Caí-lü"";0 "•

caduro.

cruzeiros
n.o 629.

Rua 24 de Moio,

MERCEARIA quitanda
bom movimento, bom

General Roca 307.

vende-se
estoque,
(ifi sni.
Tiiuca.

V,.1ud9°ueiT$|WERCEARIAS MER-BAR EM IRAJA
tn, contrato 7 ano-, .--.-— —-„__^_^^ ,-._._-_>--*
40000, recebe 170000, oindnjCADOS — BARES etc.

£íila a*..

5-15-25 milhõosITEIEFONE 2ó ou 46
móveis ou prest.jum lig.Td.t. P^go adiai

Buenos AircJ Cr5 1 200 mil, srm intermedia- 30
. rio. - Tratar tel. 43-7274, c1'

VENDE-SE -Café e bar com mo-;' ¦ -'JJy 
-_—¦_*— v-!Araúio. na Rua Uruguaiana, 118,

radia e tcl., contrato novo. casa EMPRESTA-SE 7, 3, 5, /, IO, lo,,sa|, sos,
de esquina. — Av. Suburbana, 20, 30 e 50 milhões c hip. ou,
3 865 -- Del Castillo. retrov. R. Alcindo Guanabara, 2o,— 

pr. T 103. Tel. 42-5884.

EMPRESTAMOS acima de 3 mi
lhões sôIjio Retrovenda, iuros nor-,

de imóveis.lBom Prc'° c--"'

•17 ..
37x36x

5x45

GO 000:

ro, GE, O cie rnirco cie 1967.

P.uth Caldas (1^ Paiva

Sccrcí.íria do C. I.

Confidencial, servi;

vestigaçáo particular

prática r: amplas r.

Av. Rio Branco, I0S

Tel.: 22-8727.

de ín-
Longa

Maneias.
2:0 -

ip

- Compro!-' .-
nlado até33*"3 ••

30 
29x49 ..

r:
«Cli 0 *

VENDE-SE - Caíé e bar, contrato
nóvo, Uma ótima oportunidade
nara o comprador. — R S5o Ca-

69-A - Penha.

Negócio de
ocasião

Vende-se uma Indústria

da plásticos em franco de-

senvolvimento, com fregue-

sia e prédio próprio, fabri-

canelo artigos para laborató-

rios « indústrias. Tratar pe-

Io telefone: 34-7172.

VENDE-SE um aviaria n<
Diamentes 565 • Roctü- -

.TEUEfONE 2.5 - 45. compro ur-' 
nente. C.irloi._32-l 606.

'TELEFONE 23"-"32 -Vendo -
Tel. 52.1606.

54x34 
58x38 
22x32x42x52
26x46 ....

Note bo:ii
¦, ._ recciao Bpóseia 202 TELEFONES - Vencio eLs

. Crí 2 ;

.. CrS 
'). 

300 00C

.. Cri 2 000 00C

. . Cri 2 000 0C0'

.. Cr$ 2 000 OCO.

.. CrS 1 800 000:

.. Cri 1 800 000|

.. Cri 1 800 000!

.. CrS 1 800 0001

. . CrS 1 6COC0O:

stes telefones: __ (
a instalação <-m contram d venda, no eslfldo, r.o porío do

, firma cu indús-!,
de

Petróleo Brasileiro l
„ PPTRORRÂS -. sLZ _ \\\%J'[\J}i\Pev*'>'J

A FROTA NACIONAL DE PETROLEI-
"tROS, 

comunica aos interessados que se en-j

imposto
de Renda

:onomiuta c Advcç-jsao i?»

dcclíiríicuos do pessoas
,;¦:.. Procura-se em domi«

do cliente. Tei.: 22-8814,

Leite.

"',vt Rio de Janeiro, dois navios-tanque de

Ventio otin

mats com garantias

Mirs^ í\v)e?^2±m^_^_ nicLcruiMca - venao eisua retidênc
ilrTa 

"motiv" 
^"^'"vàtar ^ãlVendeiTIOS inita!a<;Ões e|ü"co1n" moradia 

"ndependlnte, 
JUROS MENSAIS - Aplique seultroCO, qualquer estação, tria. Dou reforè... ,

av.'Automóvel ciub. n. 2 850. equipamentos, como co-?n,ra,° novo- 
a -¦ , ,,.,- Wnhr^",'Jc^..ZL r|rbaípasso de nome na hora.^0* Pastados nestas condic.i 1.941 J TDW cada um.

c"" •°l°'™á°- ' ' - ', balcões!^^ET^r^ScN°bre^r^dA,f^:^^^^ r°T„,le As instruções indispensáveis ao enca-
___.. .- . .. — 'jioii'J / flitcít t Jj-, ir. juca, loiCiOne*1

armações VENDO bar caipira à Rus do!:™-' _——-,_ (5 
/-797nctiiiiuç,uco,,n :i ^_ _ __>¦_ _ TfB)ar no|60 MILHÕES - Retro. Hip. Imóv. Vu. 4J-/^/0.

.... a |Jri,uc., i-iii iwmmp-u, i^i v. ÍG3. Negócio cliretc. Trazer doe. TELEFONE *13 — Troc::-Cfi per 27,
BAR na. Estação de Irajá. Boa ;uc"-ura 

"'" '""".'""' ' , -^"'-l.-.s :¦•¦-„¦ 
cnm ¦¦,.,—e!Av. Nllo Peçanha, 135, ,. £15 -,,7. Tratar 43-4815, Dona Manr„i.

inutalaçoas. Nao paga aluquel Ie eirôS, plafoniers de VENDE-SE quitanda com aves <hii -

ainda recebo. Contra o nfivo. Mo- ,. , l„+._: oves. Contrato 5 anos. Aluguel¦______[ TELErONE - Compro linha 321
¦ "UZ fluorescente, letrei- 30OOO. Rua Barão óti Guaratiba |ru 52 de particular a pa.

/! ^ OAA |Te'. 37-6249.

•0s Ultra-Sons

BAR
z] tel. ver e tratar Av. Guilherme friqorifÍCO.
Maxwell 462 - Bonsucerso. i i íi_„t„ .,,, Riachuelo

balcões em formica, pra-h0Cl
iminhamento e preenchimento das propôs-

MO TRATAMENTO DO

REUMATISMO

Dr. L. Paracampo - Rua Hi

írio c!cj Gouveia, 6Ó-7CÓ. Te!
7-2993 (hora marcada).

na Sede dai
Abri n. 36

tivo não conhecer cie rame. Av.
Automdavl Clube, 2848, c| o pr6-|ros em acrilico, maqui-
prio. i ." i • i_~nas de cortar inos, eic.

30 COO. Rua Barão
n.o 7. Calete.

BOTEQUIM - Vendo na Rua Un
buzeiro, 315-A, Ricardo di
ciusrqut. Trntar no local-

Albu- Aceitamos ofertas, pre-ldã

BAR próximo a estação do Ro-
cha - Vende-ie leria 3 milhõe;
contrato novo com moradia c te-
leíone. Rua Cotia, 140,

COMERCIO (Aluguel,
Compra, Venda etc.)

BOUTIQUE - Vendo, ótima opor-
tunidade, na P. S. Pena. Tels.
34.0M2_ou_49.OT3^_
BAR — Vende-se no Praça MauS,
féria «uperior a CrS 4 000 000,
trMíir diretnmente com o próprio
pelo telefone 23-4139.

CAVAICANTI - Vende-se bar na
Rua Antônio Sareiva n.» 203. -

Negócio de ccnsiüc.

CAIPIRA-—Vende-se em V. Isí

jfl".|bel. tnstalfieno moderna, contra

ços muito abaixo do|?-
custo, 1udo em estado
de nóvo. Telefonar para
32-5353 - CRECI 442.

Vcn-:
novo.j

-i
milhões

MERCEARIA e quitanda - Ven
do, caia nova, c| grande movi
mento o bom estoque, motivo
de viagem, Tratür no local, Ru.i
Aiéra, 12-A, oo lado do Brinco
tio Brnííl. Vict-nte de Ciirvalho.

VEMDE-St Posto do C-310
da Matri7 371 S. J. Menl

45 COO litros, contrato
uel barato.

1 botequim
Gen. Gomes tio Castro,
quina da Rua BelizSrio, 1 233
Padre Miguel, com o prédio. Va- em 43 nora;
lor NCrS 10 0C0.C0. ir,,i,ir no;ccrt;cjõe5. As melhores laxas.

Trazer escritura. Av. 13 de Maio
andar, sala 1 516.

i to novo, 5 anos. Boa

Atô? — Casas «omerciais... pa-
ra comprar ou vender... Antônio
Queirós... •, nsda mau.
ciência • rapidoi... Av,
Vargas, 44Í, 2.° «ndar. -1'<e Jbs 14 horos em diante.
AÇOUGUE - Vende-se — Ven- Mendes Tavares 35-C
dendo 2 500 Y. de mercadoria p-L .. _
semana c. poííibilidade de ven- CAIPIRA
der mait. Aluouel 60 000, conlre-
ha 5 anoi, tem moradie. Vendo

por molivo de doença. Ver p. ira-
t_.r Av. Nossa Senhora oc Pe-
nha, 320, Penha, c. Sr. Valdemar.

AÇOUGUE - Vendo por motivo
de viagem, com apenas 4.5 m.
entí. Ver e trntar na Rua Floren-
tina 196 - Cascadura.

VENDE-SE um scouque. Rua As-
sis Carneiro, 714. Barato. Moti
vo: doença.
VENDE-SE bar em olimo ponte
léria 4 500 milhões, per 30, c| 15
nulhões de entrada, ia Av. Ge-

NILOPOLIS - Br.r no centro (pra-jremário Dar,t.is, 1 179. Jacaré-
ca) boa réfi«. Conf. r.ovo — P.
a visla 15 000. Tr.M.ir Praça

ELEFCNE — Quer .comprar cl
3 Ivander? Não perca tempo, pro-'cure 

João Ferreira, Compra ej
vende qualquer Unha. Rua Lean-Í
dro Martins n. 22, sala 309 -'

na Rua] Eniprcslamos sob hipoteca ouilel. 43-6636.
2:>2. "'Ireirovenda de hnóveií. Solução;TELEFONE - Vendo 25 - 26 -

3$ — 47 „ 58. Carlos. Telefone
52-1606.

TELEf-ONE — VenHa inscrição c|
11 anos, rrelhor oferta — Tele-

23, 15.° andar, sala 1516. lone 34.973? - MANOEL.

Tel. 42-9123. TELEPONE5 -COMPRO. Oualquer
estação. Caries. 52-1606.

Telefones

Adiantamos para;

P,IVÍNDE-SE

^'".l-J26 _"JM- Itequlm, .
<'-,;* F-, 'ÓTIMO nen. no Eng. de Dentro, Tratar no

"«¦l3ltí3S? Ve"Tire- dlrefamen-U ao 
_ledo 

da Esucjo: Av. 
b_,

.. .1.. t.< <*-.,,. »„, rii.me. RunIAmaro Cavalcanti, n. 4UU4, co.r..^^ 
^^ _.

uma
Rua

lcc.il.

mercearia-bar-bo-
lrapuâ n. 534.j

BnShaníes, cau-
teSss e jóias

27x47 
57 y.27 x3ó;< 5 ó
30 
25x45 
23x43 
29x49
26x46 
58x38 

ENHO TEL. 42, preciso 23/43~ 122x32x52x42-
ompro cu troco 1/ ônus. Te!.J54x34x48x28

Tratar

COMPRO AS LINHAS

CrS 2 100 00C

com Juca. Av,

tet., contrato novo,
de 5 anos, aluo. leito no conir,~-~Vende"-ce" 

borensa deide 40 mil, tudo leoal. Ctsa dç|VENDO um bar

esquina com Cliopp da Brahma, aves. Preço 14 milhões, com

mai trabalhada. Ver e tratar na de tntr. c o rertante a cemb.

Rua do Catete, 213.

Compro, pago até 2 milhões

com montagem! por quilates. Atendo a domi-
anos. Sua Tabo-|cí|io, pagamento á vista. Só-
de Pin*.

570124, Sr.
TELEFONE 29 - 49 - Passa-sc|
inscrição de 1953 por NCrS ..Rio Branco, 9, 3.° anel. sj 352
I00.C0 - Trotar telefono CETEL|_ je| . 43.7270.

Ias, deverão ser solicitadas
FRONAPE, na Praça 22 de
— 3.° andar, diariamente.

Fica, por este Edital, estabelecida a

data de 31 de março de 1967, entre 9h c

Crs 1700oce e Mn, p
Cr$ i 500ooo:abertura será feita no mesmo
Cr$1500 000!ho|.aSi

O presente EDITAL foi publicado
Oficial da União de 17-2-67.

as.) Geraldo Cavalcanti Cardoso
Coordenador da Comissão de Alienação

(P

0 EC
Contab'

ontrato
dade, Despacnantc,

Distrito Social, Rs-

rma Co-•a entrega das propostas, cuja'gistro . Baixa d, r
-1 ,. . 

i _¦ mercial, Marcas c Parentes. Ad>
dia, 1:

CrS 1 200 000,

CrS 1 000 00C;
CrS 1 000 000U

Cr$ 1 OCO 000,
CrS 1 000 000
CrS 1 200 CCO

no

Rua

Vende
Rosário,

ARRENDA-SE caso adaptável em
loia i R. General Roca, 598, iunto
ao melhor ponto de Tiiuca. Tratar
Rua Silva Guimarües,_33.

ALUGA-SE psra fins comerciai!
cisa de frente, na Rua Mariz *
Carros. Telflcnar p/ 2S-G477.

ÃÇÓÚGUE - Vende-se, tem con-
1r«to de 5 anoa, tem moracíía.
Vende bem, féria de 5 030 OOO.
Tratar e ccmblníir no local, facl-
Üiíimof a entrada. O
dade e iti no local. Estrada do
Portinho n._301-A — lra'|í.

AÇOUGUE - Vende-se barato. -
Facilito, Av. Nova Iorque n.°
115-A — Bsnjuces!3.

CAIPIRA OU PADARIA
urqente. Tratar Ru»
167-A_- Centro. _
CAFÉ E BAR —"Contrato novo.
Boa réria. Vende-ss na Rua Vol-
te n. 207-A.

CABELEIREIRO -"Vendo 2 «in
locais diferente*, ou aciito sa-
cio, motivo não poder «star a
frente. Tratar Av. Brás d« Pina
1046_- Penha.

CAFÉ bar i
ótimo ponto, pr
mot. viagem. M. Emílio Gundagní

11764 - Mesquita - R. -'-
I CABELEIREIRO - Salão no Centro,

IoTcÍUÓ,'"Í° p0n!°, C' 'VT'''^5' 
A°~-S'|7.» «ndar, Cinelfndia-'•" tu bom c| .IusuíI baixo. Aceita- |h •

¦f. proposta j vlsía. ?r. Válter. —J
Av. Mem de Só, 160. Tel. 32-3497..POSTO DE GASOLINA

PASSA-SE o armaíém Jardim la-
njçirs!, à í!ua Cardoso Júnior,

VENDE-SE uensüo na Ruo Sen;
dor Pompeu, 205. Tr.il.-.r chis 12
Ás 20 liorns, dtàriam. (Centro).
VENDO CAFÉ E BAR - Preco 11
mil, Cl 3 500. Próximo è Fábrica

Brilhantes

jóias cautelas

'.'-... . ciennn. Imente nertócio: de vulto.

7!H-rii-d. 7000000 ^'SíhSKjío 
Ouvidor, ,69, 3... s|

lireco 20 000 milhões, contrato; .ei. 4J.i4.iJ.

novo, aluouel 35 COO. enlr. ?.[— *

Combinar. Tratar nn Run Amé-

154 (A-BI. Ver < tratar com o Sr. jrico do Rocha, 937-C B.iirro Ben-

Rodrigues, no horirlo comercial. Io Ribeiro, com Edmilson. _

PAPELARIA - No melhor ponto VÉNDE-SE un. oçououe teleíone

comercial de Juiz de Forr,. 18 26 6345 na zona Sul com o Mo-

milhões. Rua São João n. 136 —
Juiz de lorr,.
PÒSrO 5 - Restaurante. Vendo,
inst. novas, rnodornas» local sem
concorrente, 300 ir.2, b. féria,

,cont. novo. Teleíone?.: 52-095Ü, , . „ ,
.- -52-5581. Soares. Creci 973. Bangu, Av. Sanla Crur., 2031, » ?.• and. a' 703. Tol.: 43-2312,

^crdfocSlpADÃRiA--- 
¦v.-~v;ir,ueií«~ 

5'-.. Alberlo.  Esq. de Ou«id_or.
Bom contrato. F. 14. Apenas 25|vENDE-SE loia de ccnserlcs dei

Ide enlrada do: compradores. Ft-rádio e televisão, situul-i no Ru»|TELEFONES
N'IX informa mais .um bom ns-IDona Zulmira, esquina da Kua Fe-i
qccio. Run Álvaro Alvim n. 2l,|llpe Camarão, os interessados] ASSISTENTE ir^n;ferc sj aparelho,)

dência'

96 0903 _
TELEFONE — Vende-se, inscrição
38-58 de 1 ^55 pela melhor oíerta
~ Tratar com o Sr, Cordeiro. Tel.
5 3-7410.

301.LTELÉFONES - Vendo direto, li-
nha 32 - CrS 1 400 000 a vis-
le - Tratar tel.: 42-0387._
TELEFONE -"Compro
qualquer línha. Vendo: 32, 26,
53, Al, 57 e outros. Mário, Rue
Leandro Martins, 22, s! 309. Tele-
(one 43-6688.
TELEFONE - Inscrição 1953. -
Vende-se — Melhor oferta, linha

Telefones
_ Compre desligados, pago CrS

-.endo[i 
000000. Escritório, Av. Rio

Branco, 9, 3.° and., i! 352
— Sr. Jucn. (P

atual. Moedas. Preferência ne-|__. P, ,. . .
;fEL!r(-ONE desligado

gócios dc vullo. Alendo _'_^ transferência de 5
domicílio. R. Uruguaiana, 86 47- - Posto 6, vendo.

Amíiro procurar
bado. das B_.

.(VENDO, treco

Compro. Põqo o roal valor; ... , ._,„„.-,!37-57. Informações lel. o7-3317..
c/ pedido 
aTnSf.PtaeTjT)TULOS 

E SOCIEDADES
6380.

I TELEFONE 31 — 
' 
linportanle em-j

presa prLCÍi-i de 3 telefones. Pn-

jç-o-se h vistí CrS 1 200. Netiócio,
diruio sem intermediário. Fo!arj
com Dr. Fábio, lel. 52-1906.

esl de seçi. a sá-j resídênciarou coníerciai c' exten-' IELEFÕNE - Preciso p meu us
is 18 licras. !5;0 s: intirmediáriot. Trolar com profissional 52/3?. Paqo

(Tfacililo BrandeI Ivan - J7-8242. im até I 300 c| Dr. Si.va

PETRÓLEO BRASILEIRO S/á

OLEODUTO RIO BELO
EDITAL DE

ministrarão cie Imóveis, Declara-

cio cíe Imposto do Rsnda (Pes-

rcas Fisio e Jurídica), Compra

e Venda de Casa Comercial e

Assistência Jurídico. Av. Pres:-

dento Varejas, 542 sj 1 410 -

Tel.: 43-9106.

rtlKUBKAj

COI
ORIZONTE

CORRENCI

AÇOUGUE NA PENHA - Con-
trato bom, óiima moradia. F. 8,5.
Apenas 6 de entrada dos com-
pradores. FêNIX inlorma. Rua
Álvaro Alvim n. 21, 7.°, Cine-
límciia, cj Amaro Manaihãe:.

D." Irncema.
CENTRO - V. salão de beleza,
situado na Rua Scnndor Dantas,
ent. 15 milhõe*. aaldo a combi-
nír- J«lr.._22-3931 e 52-3511.

fÀFÉ em Copacabana — Féria
2ó. Chope Brahma. Preço bflfo

COSTA BRAVA, Coita Azul, lat
Clube, Vendem-se titulo:. Tei.:
27-0282,- Er. Hilton.
HOSPI IAL SILVESTRE - Vendo

¦por CrJ 330 000, titulo garanti.-
[saúde. Tel. 49-3807.

, TÃTE Clube Jardim Guanabara -

T>! ' Vencio título. Tratar pelo telefo-'lne_29.E65_9.

nedialo leielcnel^ECISO' 
"roíio 

para ampliar e

ima linha 36 371 desenvolver o!imo ramo oa nc-

pira a portariaU?<l° ,""< 
valorização e bom ren-

i ' .„u « ,. ti ç 07n dimento, capital a combinar. -
ATENÇÃO - Faço ir.n.t.rinel. d"'' Jor"'1- »°b ° "• 315 4/U.\./c_ _ n_w_. _om J=5o lopc,( Avç.

r n---A- l„ Ann 
 ,c!o nome, de telefone, mesmo iq- TELEFONE 31 - Comerciol. Ven-i^, Brasil, 11 201, loia A - Pe

DOxes. L.apaCICacie OUUlVEKDB.SE freguesia doces servida norando paradeiro do assinante. I do. Tratar 26-5164. nha Circular.
lubrifiCÕÇÔeS. 2 000 m2 «'" Kc,n™ 6,3- Tl.aír,.eo,'." Ci',;*v- R;° Br.,nc°. 745. »' 20K| iElÊibNE - Vendo Inriricão dei PANORAMA PALACE 

" 
HOTEL"-

 ¦|.'- !-¦-¦¦'¦ ¦¦¦*¦<¦¦¦•'¦>¦¦¦ -.72lj_rene._ ]952i 
,4 ,n0!, linhas 28-54. -lTí,u|0 série A, 15 dias, vendo

CFTEL linha 91, res. parL vendeJB0O;000. Irat.ir pelo telefoneji rnilhão à vista, valor atuai na

Oleoduto
\!üic-Pet.x;>oli-.!, co'

que íe encontram:

Rio

Ot

Selo Horizonte, situado no

i vnda por concorrência pública

Km 10,2 da Rodovia Washington lui?

leguintes materiais, no estado

.depósito cie material de constru-jATENÇÃO - Cedo 3° S1 
*)1 • í^'z-jXZ-

CABELEIREIRO - VendE-se «'iTudo 
rtioderno. Vende ções, bom para 2 ou 4 :ócios.i23, 28, 54 e cutros legalizados TROCA-SE de

motivo de outro negocio. - RUS „„„., 
»A„|t.,„ J„ Ver no local Av. Guilhermo Max- n0 non,e. Av. Cio Branco, 245, 29 o" 49, por

Álvaro Seixas, 37-B - Jacaré, c,ou aiTenoa. MOtlVO de we|| 154.A Encostado na Av. Bra- 2 o ,i m .,c-_ jM 57 Cartas

saúde. Lit. 180 000 e Si;»- com oí,1p ceberto 300 me-|

rivalho na Rua Joaquim Martins 372
de pista calçada. Ilumi-ic' 1 - Piedade.

ARMARINHO - V«nd«-s« ou pis.
»•»• "",",s° """ """*"¦ ""i500- <; 70 do» compradores. -1.'^^ uc .iioiuu. ¦«. '-'"~|Ê!Tr;-|n,endolé"MagalhÍes, 

3 130,|Boteiho." 
1^^1-32 

--" Vendo óilmolw.MsT.'""' 
" 

AÇOUGUE Vend.» a R Divi- ff'VTcrth^íi. i chonete, Bsr e Restau-prtxhno d. Bairro do Realengo. CETEl _ vendo o iTço^P^A, «t».H&nSiSSirT5n:

$™Cil 6ttoS tM »¦ iSS V'itorf2' 
C' «nte. 

Grande mOV«men-ye^'-b-5fÍS2!^ Preço NCr$ l.SOO.OO. Telefona,\^_.oNÍ Linha 52 - Vendei coma, CrS 40 000 000 velhos de:

méd co *",',. ¦ „ . ¦—i_. 7<nnL 1 VENDE-SE quitanda e mercearia, sábado e domingo. „c , isoOOO. Tralar te efonei promissor ias de venda de «oai-.™10"mod,co. >,^- CAIPIRA Boíafogo -Feria 7 =00.|(0_ Loia Vazia para Ven-.muito barata, por nao poder gere. d Um.n|. entr. ouaT-M? Win-; 
"""'"" tamentes 

Tel. 22-3231. acima
AÇOUGUE - Vende-se por NCri p,eço base 70 com 20 dos con-,-; ,r ; negocio, preço 4 000,00; 

Lt L1, 
.*- T Í°í5mí! * 

Sl, -, -sr 1 l, , - \~ -'
10,00 ao lado da Igreja N. S. pradores. Pala- - Travessa Ouvi-ida de aceSSOTIOS. NegO-'S;;:r D"onlsio 216 Penha. " quer e-.tacao. Tel. 931)046 t,.hora.iTElEFONE _7 _ pa!s0 „-r Cr< SoCIO -Calçados c.nlacçue-. cu

Guadalupe. (Fundação da Casa Po-dor, 21, s. 402, c. Cardoso. Al-i várine 
cÁrinc lv'i-.nr-r ,„„- i,v..„i„rh m E rED0 _ 37' 57. 38' 26' ,:ó.'l200. Dispenso intermediários-oulro ramo, com p.queno "P»«M

Dutar). bino e Vítor. iCI° Pur<1 V^TIOS SÓCIOS. ^ENDE-SE uni. lavanderia na E.^ ._,,_ 4Ç ;s> J7_ J?_ _ preciso Teiefonar p3ra 45-6247. - Mon.. t.aballo luxuesa le|a com 20- de Acan. Ku.. üu-iuna n. j5> J5 23 ,)3 _ Av p Var. trirc
"as. S29 :¦ 710 - Caldeira -

Aprox. Unidade

200.000 KG

20.000 r.o

1.300 UM

í.coo u:.\
150 U\\

2.000 KG

300 ::,2

lote

AÇOUGUE - Vende-se no
lher ponto do Lins, com
instalücüo, contrato 6 anos, alu- Í0
fjuel 5O.0CO. Cem bom movimento ro

Os infere
detalhes,

ic-ncionado,

ados qun dcsctiircm
dirigrr-ío iio

rio de 8 ãs
ouverao

r*s c

hoi

uantidades pode

Material

Sucala dc aço carbono

Sucütò de ferro fundido

Sucata de pneus

Sucata de garrafa c vidro

Sucata de bateria

Sucata dc lerro galvanizado

Sucata de Madeira <? Lenha

Sucata de poças de Veículos

examinar érses materiais, ou que quiserem cbter

OLEODUTO RIO EELO HORIZONTE, no endereço

16 horas.

O proprietário em Ara-,VE.MDO construtora c gabarito
lor Viiai-na rio A ° a 9 a Foira'rcc:>nhecl<io pola SURSAN, light,'-'¦ ruama cie õ. a 2.. -teira,Es1ado p„,icul„M. Escritório na

no

BH0$ do conto. Aceita *.ocio. —

FONE DA CETEL - Venrie- Av. Atíullo cie Paiva. 433 - Nin

se um, estação 96, I hi> do Go-É'se alonde ncr lc!efc.ne._
I. GOVERNADCS ¦ Ven-jvernador. Tratar oíIos Islefones: SoCIO — AdfTilo cem nego

Drcrt.i p:.ia o n.° 310 994, na 32-7274 e 32 1771 luciotivc, nos.uo sala nova, eli-

porlaiia deste Jornd. Urgente. itjlEFOME — Troco linha 32 oe^s mo pente. Av. Rio 6,.-.nco. Cji-

,.,.-.. **  ..,..-.- .. .. |Ui-v.,,i..,u.,, .... .... ... ... CETEL - Vendo 96. Ilha Governa-;46 cu 30. Tratar eom Fernando tas porlansi desl. Jornal io o

fona Sul, Sr, Ar. gem de lucro. Edificio. Preco ba.,"' „ 
' 

cot* t I lVE'SDCS,E restauronle-lanchonet.. dor NC,$ , £K00. Te,_ 58-2692. Soares, na Rua México 31, gr. n.» 332 C0v.

lur, ns Ruo do Catete, 310, s. se 75 con. apenas 25 dos convide 3. a 5. -feira — rei. Licenciada, quase esquina de, 
|M-r-,|r._ rTR ,, 4n . 30 IC04. Te;s. 22-8337 e 52-1549. TÍTULO PAGO - Venço baratc.

302, veri o seu caso resolvido, pradores. Palas - Travessa Ouvl-U, n085 _ c, Tpi).eira Alaulfo de Paiva rretar: *'¦ \,.^X ^_ric. 49.3149. ' jfELEFÕSc -"No seu nome e em Pontal Praia Ccuntrv Cuoe. jro.
ATENCÃO-Praça"- do" Carmo 

--;'?'¦ 
«'< «; ^ «• C»'*>!°' Al' *°-!^_Z_f L-L?^.?!!?- Joa=- 1=1. 47-0946. INSCRI^ '^io e" 4 di" ú,ei-!5° P°/o B£* J^T""'

Vendo quitanda e mercearia r bina e Victor. PASSO firma peças e acessórios. VENDO por mot.vo d. nao .*>?£*¦ „'V-Trj ooo OM Tratir tel dispondo de várias linhas, com- fone 49-4605. Nestor_.

residência, aluguel barato, boa CAFÉ Copacabana - Féria 50 -.para Volrs - Contrato novo de quem tomo conta, bar e restau. " «* • 
oro e ven<j0, marcar entrevista! TITULO - Vende-se titulo :o;.o

Teria. £nt. 8 milhões. Para ver e Preço 180 c. 65 dos eomprado-|NCR$ 150,00 com esloouc o tun-jrant», boas ferias_ em fronlo vt\^L „;"';,p^ „___,_—_—rrr.com o Sr. Oiiveirs, 31-3686. Iproprietáiio Ccsts Brava, telefo-

me- caipira Catete - Féria 3£co -Tratar direíarnente com;:;
¦fina Cent. novo. sdifíclo, preco base

aoenas 18 dos comprado-
Palas — Tr.v?:!a Ou

Rua D. Romana, 65V. Í21, s. 402, c. Cardoso, Ali-.ino e

ATENÇÃO, compra e venda dejX.- r*
c^sõs comerciai.% procurem o rei; CA
das casa; da Zona Sul, Sr. Ar-

Pij Branco c' teletcne. -
lui; - Tel. 23-2792.

restaurante-lanchonete.
quase esquina de
Paiva. Tretar: Sr.

Tel. 47-0946.

CETE

A: propostas globais
"DIVISÃO ADMIN.STfi AT IVA"

-Jl5 Horas do dia 30-03-67.

'.','. Abertura 
e iuicianscn

c ao; intereoi-^^os.

variar para mais

deverá

l-.ir -menos.

cu por
- Con

dai,

itens,
orrênc

em envelope fechado:

a de inolcf
ser endereçadas

ial Inservívei e enírepues até

31-C2-6'' sendo os resultados utgados

pradores. Pala
. dor, 21, s. 402,

tiro

^30-69
Iratar Av. Brás de Pinai 14591 res'- Cont. nâvo, chope Brahmt.jcionsndo normalmente -• Pre-|campo de aviação - Avenida PARTICULAR
nróx. ao largo do Bicão - V.IPales - Travessa Ouvidor. 21, s.|ço á viste NCrí 9 500 - VerjGov. Roberto Silveira n, 458. • titula-
ds Penhn ~ Beblano. CRECI 787.1402, tom Cardoso, Albino « Vítor, na Rua Siqueira Campos, 265-A. Posso - N. Iguaçu.

m re.ir^ü.i
iáxin-0 de 40 (qu!'. cias após

cec!cr da coniorrcr.z-i
'tura das propostas.

ricv^ã ocorrer no prízo

Vende a psr
liosdo 52, pala TELErONE 26 - Passo -

¦ ¦" Macnaoôamelhor olerta. Tele"foner 27-6009. tel. 42-3447

proprietário
Tratarinar 52-0376, Harold. Negocio

gente e dt> ocsaíão.

Ass.) VVandeley da Silva Abreu

P/ Comissão



¦J2 — 1.» Cad., CtASSiriCADOS, Jornal «Io Brasil, domingo, 19, «i -."-fciia, HS-W O EMPREGOS

DOMÉSTICOS

AMAS, ARRUMAOEIRAS
E COPEIRAS
AÍENÇÃO - Emp. doméstica?
Ag. Meta tem as melhores com
documentai e ref. Av. Copaca-
bana, 619, s/loja 205. 37.5533.
ARRUMADEIRA - Precisa-so cem
pr«ílicn. Ordenado: 50 mil. — Tel.
-16-9659 - Jardim Botânico. Rua
Joaquim Cempos Fôrto n. 70. En-
trar na Rua Pacheco leão.
ATENÇÃO! — Urgente. Emprega-
da p..ra casal sem filhos. Paqo
65 mil — Rua Aires Saldanha,lEsta rua principia
114 ap. 802 - Copacabana. |lr:_o, 34.'

EMPREGADA — Precisa-se ds uma
que saiba cozinhar. Rua Lin. de
Vasconcelos n. 215, casn 1.

EMPREGADA — Todo serv. 3 pe*.
Paga-se bem. R. Ilabaiana, 137/
301. Grajaú. 7 òs 9h. Exiuem-se
ref.
EMPREGADA para todo o servi-

ço. Precisa-se - CrS 45 000, de
preferência dormindo no empre-
go — Rua Coronel Leilão. H75
op. 203 - Iraji.

EMPREGADA - Precisa-se para
rcclo serviço - S. Maestro Villa
lobos, Bloco n.° 1 ,06

Hadock

A TENÇÃO t Empregadas domes ti-
ca.. Temos ótimos pedidos —
Rua das Marrecas, 3S - 1." andar

Cinelândia.

ÃüLNC'Ü ^ÂÒ 
~JORG~E~^~ 

bterõ-
ca copeira. arrumadei.a, cozinhei-
ra, babá e diaristas, — Telefone
25-9533 — Yolanda.
ARRUMADEIRA - Pacisa-se com
referências .Paga-se bem. Tratar
Rua Conde da Bonfim n. 527, _:;.
801._

ARRUMADEIRA--CopVira - Preci
sa-se com prática e referências
Tratar pela manhã, Icatu, 60 *
à tarde Maria Angélica, 613 ap.
101 - Ord. «j0_mil.
ARRUMADEIRA menor — Precisa
íe cem prática de- confecção d.
icnhcras — R. Buenos Aires, .170]

Sob.

PRECISA-SE de unia empregada!EMPREGADA — Preclsa-so do urna, PRECISA

qua não tenha filho, para .casa,* i que 
'saiba, 

cozinhar, trivial fino ü
du família. Rua Andrade Figuei- outres serviços, em ca.-.n de fa-
ra 132, caso 10. Madureira. I mi lia estrangeira. Pana-se muito

' 
bem. Exigs-se carteira e referên-
Ciai. Tintar na Rua Ministro Vi-
veiros de Castro, 72 — aparta-
monto 702. Dormir no emprego.

EMPREGADA 35/40~anos, 4 v.'p.
semana. Preci.o. Kun Belfort Roxo
n. 1*46, 301. Trõzer documentos.
Traiar depois des 12 horas.

FAMÍLIA pequena precisa de co-
íinheira. Tratar Rua Baráo de
Mesquita, 6-13, casa 27 - Tei.
58.2928.
OFEREÇO - Coilnheira e cop.
arrumadelra — M!e e filha

SENHORA portuguesa, distinta,
acompanha senhora fi;io trato em
troca de «iuarto p/ guardar nia-
Ias. Todas as referências. Tel.:
45-6035.
SENHORA de responsabilidade,
estrangeira, oferece sous .serviço.

pnra dirigir caia. Tel. 27-1350.
Segunda-feira^

COZ1NH. E DOCEIRAS

EMPREGADA para senhora so -

P.ua Alegrete, 5 ap- 201 - Li
ranieiras — 7rsli.r hoie pessosl
mente.
EMPREGADA, respcns.ivti que
saiba fazer todo serviço de pe-
queno apartamento de casal —

Crí 10 COO — Rua Uruguai, 330
Bloco E op. 211. _.
EMPREGADA doméstica para ci-
sal c| I filha. Lava e cozinha,
alé às 18 horas - Senador Na-
buco, 265 ap. 203 - Vila lsa-
boi.  ..
EMPREGADA - Precisa-se na Av.
Rui Barbosa, 560 ap. 904 -

ARRUMA.EITIA - Procisa-so pl
casal ali. Irato. Tel. 27-1330 -
Rafar.
AGENCIA alemã Olga, 37.
pagi impostos, tem eivará

'191,

crlta fiscal, copeiras, babás
cozinheiras, ótimas referencias
Av. Copacabana n. 53-1, ap.
402.

Flamengo.
EMPREGADA - Todo serviço e
cuidar criança, ótimo salário —

Raul Pompéia, 14-403 - Informe;
sábados e domingea.

GOVERNANTA'- Falando _ ln-

gl.í c» Alemão, cem reftrencia.
par* 2 meninos, at" idaclo «•
colar. Casa do fino trato, ótimo
salário, idad» entro 20 o 30
ancs com bca aparência. Av.
Vieira Souto, 230, ap. 101.

AGENCIA RIACHUELO 1em cop.,
arrum., babás, cozinheiras efe. -
Cem documentes e Informações.
To!s.J2-05B4 e_32-5556.
ARRUMADEIRA - Preclsã-se. Tra-
lar: telefone 25.021B - Rua Ru«.
je-ll 6*30, ap. 61. ao lado do f-io*
t.l Glória.
BABA *- Para menino il meses.
Ótimas ref. Conselheiro Lafaie*
te, 531602 - Pasto 6.
BASA para 2 meninas, de 3 o i
anca. Exigem-se referências, pos-
__a cem mais de 30 ancs. Paga*
se bem. Tratar na parte da ma-
nha, na Ru*. Assis Brasil, 70, pp.
102, com D._Gjlda._
BABA — Semente c,/ prática e re-
ferencía inicial. 70 mil. R. Borda
do Mato, 293, ap. 403 - Grajaú.
Tel. 58-6356. .
BABÁ' - Proclsa-so para duas
cicrirn.. Ordenado inicial CrS
30 C00. Exíganvso pritica a ro*
fertnci*. Praia do Russel, 694 —
9.» and. Tcl. 45-9251.
BABA' para 2 

'"menincs"de~~2~ê

3 anos - Precisa-se, Cr$ 45 000,
do preferência dormindo no em
prego — Rua Coronel Leitão, 175
ao. 203 - Irai.*,.
BABÂ-GOVERNANTA «cm prati-
ta c icfetâncias ;:ara cuidai do
2 crianças, paga-se bcm. — Av.
Aí;jnio do //.filo franco, 125 su.
201 -_lc!.-!:n. 

_
BABA — PrecÍ.a-_o, dc- bca apa-
rência, para «rianta <ju« «stá no
¦:r!á-;Ío. Ordenado clima i com-
lunar. c.Ciqem-SO referencias. —
Tol.: 26.8043. Itua Engenheiro Al.
frado Dutra, 450 (entrar pala RJ
Evrico Crei) - Jardim Botâni- PRECISW-SE

MOCINHA — Precisa-se para ca-
de casal. Paga-se bem. lel.:

42-7969.
MOCINHA de 15 anos, nue ve-
nlia acompanhada do respcn.á-

I, preciso para babá. 35 000.
Av. Copacabana, 1 194 — 801.

MOCA — Precisa-se boa aparen-
, documentos Indispensáveis;

ap. pessoa só — Gen. Severi.»
no. 40 - 503 - Bolafogo.

OFERECE-SE moça francesa, dist.
c| respon*s. e prát. p| casa senho-
ra só, idosa. Trata, acompanha,
coz., arruma. Dorme emp. Ord.
100 000, para cima. tnf. e ref.
57-2333. Domingo do manha e
2a. em diante. .__
OFEREÇO copetra-arrumadeira, co-
zinheira. etc. Com ref.rena*., e
doe. Tels. 32-0584 e 32-5506. Ag.
Riachuelo.
PRtCISA-SE ae babá nara cuidar
de dua. crianças. Tratnr na Rua
Conde de Bonfim 1 328, ap. 304.

PRECISO empregada para tode
serviço, cem ótimas referências.
Rua Miguel Lemos n. 31-601. —
56.1420. _
PRECISA-SE garéfa 12 a 15 ;.nos,
ajudar .erviçou casa. Rua Mar
quci Abrantei, .19. ap. .G0& —
Flamengo.

AGENCIA MOTA Icm as mellio-
ros diaristas, cozinheiras, faxinei-
ras, lavadeiras e pa.sadeíras. —

Tel.: 37-5533, com documentes._

ASSOCIAÇÃO"" Empresados Do-
mósticos — Olerece ótimas eco-
nhoiras, copeiras etc. Registradas
credenciadas - Tcl. 52-5601.

AGENCIA 
' 

RIZZO oferece bons
cozinheiras, arrumads., copeiros

(as!, elc._TeJ. 52-5*44.

a"~ÃG'ENCIA RIACHUELO lom co-
zinheira., ccp.-arrum., babás etc.
Cem doe. e informações. Tolefo-
Ã.H ri: )ri;Ò ¦__- 1?. 3-£'ri 

AGENCIA Alemã Òlga, 37.7191.
— Paga impostos, lom alvará e
e*crila fiscal. Cozinheira, capei-
r.is e babás. Av. Copacabana
534, ap. 402. — Ótimas rererèn-
cia.. __  
COZÍNHEÍRA - Pracisa-se nua co-

'zinho bem o lavar «J máquina.
Marquês de Abrantes. 1191902.
Ordehadoi Cr$ 70 OCO. Referen-

COZINHEIRA - Ptecisa-se para
casa de ternília, que durma no
emprego — Paga-se bem na R.
Tenente Vilas firas n. 37, Lar-

OO 2a.-FôÍra_— Tijuca.

COZINHEIRA - Precisa-se cia
uma senhora de meia idade, pa-
ts trivial fino e passar alguma
roupa dc c«?sa com crianças. Pe-
dem-sc referencies e que so|a
saudável. Ordenado 70 mil. Praia
do flamengo, 386, ap. 1 202.
Tel. 45-1263 - Atende-se só pela
manhã.
COZINHEIRA - Precisa-se, lam-
bém para lavar, em casa de pe-
quena família. Exigem-ae referên-
cias e que durmn no emprego.
Tratar na Av. Teixeira de Castro,
n. 70, Bonsucesso. Ordenado Cri
50 000. __ ¦_
CÕZINHeTrÃ-PASSADEIRA - «tuc
tenha carteira e referencias. Rua
Barata Ribeiro 314Í602. Telefone
37-6529. 

COZINHEIRA - Pre«isa-so com
referências, paga-so bom. Tratar
na Praia Bciafogo, 132 ap. 301.

COZINHEIRA que saiba cozinhar
bem - Precisa-se, paia apt. dc
um senhor só - Av. Gomes Fiei

740_, ap. _902_._
COZINHEIRA - Precisa-se par
casa de família trivial fino. -

Exigem-se referencias — Salarii
inicial de CrS 70 000 na R. Ba.
rão de Icaraí n. 32, ap. 502
— Flamengo.
COZINHEIRA - Preciso de for-
no e fogão. Pago muito b

dcc. e referencias, Tel.
32-05B4 u 32-5556 - AG. RIA-i
O^i_.0_._ 
PRECÍSA-SE de cozinheira. Tratai
no endereço das 9 às 10 lioras.
Ordenado 50. Rua Ene; de õou.-e

i cozinheira Trivial
fino quo lave peças miúdas e
tiurma no ent prego, Exigem-se do-
cumentos, carteira it refeiéncias
de pelo menos um ano de casa.
Idade pcima de 25 ane.. Ordenado
a parlir de CrJ B5.000 - Iratjr!
à Rua Visconde de Pirajá, 217,
-iu. 602. Ipanema.
PRECISA-SE" de cozinheira 

"com

prática. Paga-se bem. Exigem-se
referências. Tratar na Rua Pi-
nheiro Machado 10., np. 604.
Tel. 25-1040.
PAGO CrS li0~ COO oor muito
bca cozinheira, fazendo também
todos cs servir;-.';. Exijo br;...
referencias e dormir no empre-

Kua Cende de Bonfim n.

CONTADORES .VENDEDOR - Laticínios - R-*: CIVciíS05
jAivaro dc Miranda, 267-A — Pis

ASSISTENTES contador p1 sub-!--.
chefiar firma pequena organizar! VENDEDOR
classificar livros. balancetes, ces

' * 1,1'

6*.*4.

gei.is.
I, 151,

250
-•loia

do

Br,
CONTADOR - Fim
operando no ramo
iiocesOj do* um, pnra
contabilidade. Carla para
ria dfi'.t(t Jornal, »cb o
335 Oví,
CONTADOR 

"prático '

.emana 5 di
cio: 36-0873

Rio ias -
130-5690.

!AR COMPRIMIDO
Produtos Quími- capataz e operários especializados)^

Tinturaria5. Fct6grtifor,, lo-; em funda
Telefene pnra trabalhar er,. abra fc;a do'Mio. 

Tratar à Av. Erasmo Bra<m
716

(TORNEIRO 
- Precisa-

muita pratica — Salar
Pre"ci:»nvs"c-Inie ^"'«'«Ç™. favsr

i cenfer
não S!

r quem n.ic e.tiver r*.
-V:(vT'i'«'ií:,110n!e capacitado — Tratar 'se-j 

Te!ef
onnrln-foir» - Rim MV? d» La !

AAATRIZEIRO c AJUSTADOR —
P_ga-se otímo salário, mcrad'.-j
gratuita — Eíitrnd,. União a In-

i n. 870 — petróriolii. --"
P. 4604.

700 - Rio Comprido.

(AS) para cortina. 227, 715 r.io SAPATEIROS

C°siCORTADORÈ
or

CONTADOR -- f
cantador pam _ cri
criíórir. contábil
tedo serviço f.m

co-j blicas. Endcrê

cional, VENDEDORE-
1'ulcs, iaponesas e havaianas de fitas, rle Janeiro. _
hofiar plástico. Comissão 20% - Lar- AUXILIARES ALMOXARITE
puria-ir'° de S.ío Francisco, 26 S| 7091 letra, datilog., c; prática.

o rt. ... - GB- l2c0- Av. 13 de Miio, 47,

VENDEDOR - Bico -Oferece- 2306.

precisa-se, f11-2 oportunidade a procista comi, AUXILIARES expedição, cj giná
Tratar Hora- conhecimento do ferro fundido cjsio, solíeircs, r.té 26 anoi, f(rmejcifilii(

3A.A7.j-i fibro-cimento. Cartas pnra COM- cálculos. Cri 130. Av. 
'13 

de ¦=-.-,--;-——
i PANHIA - Caixa Posta! 145 -Maio, 47, nr. 2306. ,FACR|CA DE SAPATOS

Prncisa-sp cíi
cortadores dc- pelei, p.ira calça-
des esporte de senlirra — Tr-it ir
na Rua Orquídea, 13*3, Nilópcln

Junvo ao Campo de Nova Ci-

onsa-.e (Je um;
de ,! ls

ADMISSÃO IMEDIATA - nrmoi
que conheça i VENDEDOR - Procura-se, produ-|om expansão eslá admitindo mô->R

rep.-trt^ões pVj-fír« limpeza e higiene; freguesiajcas e rapazes, de boa apar.nr.ia,!
:: Eslrada da| feita -- Rua Carolina Reidner, 601 n;Vul ginasial, grande organi7a-!MOCASSIM - Asscntador

Preci.
de caixeiro de bai cáo pa-

bra e.pcrte e lui.*. XV. -
24 de Maio n. 266.|»12, ap.

SENHORA olerece-so como co-]blicas. Eivlcrê-:: Eslrada cH|ton« - líua «.aronno ^eioner, oujmvel nina
rinheira para rasf.I — 2S-620S. Açu-. Bran«:a, 20:!£». .ricfr.n.»:-- C?.íurnhi. jeijo cemerch! e, macnífico ani-'turader de palas. Paga-se muito""!B.'n'u 

61. Realengo, talar comlvENDEDOPES -- Residentes inte-jbiente de trabalho. Os candida-j bcm. R'j,i Tenente Franca, 07 -.

IAVÀD. E PASSADSIRAS-Césario Antunes. ',;-, Est. do Kio. Ramo produtos) tos deverão comparecer a Rua; Ca

Eiipediente da I alimor.licios. Crias p. COMER -ICcnstância Barbosa, 152 303

ra lodi'
|f.-5« rufo

bcm. Ti itar

PRECISA-SE de espanhola
italiana — Para arrumação duas
vüzes por semana no Flani.nno
- Tel. 25-7272, ramal 1 C47 -
Dr. OTTO, meio-dia às 2 hora
ou à^noile.
PRÈCISA-SE -Empresada pãra~3
pessoas. Pagd-se 60 mi), Prai
do Flamengo 98, í>p. £07.

(ratar tei. 27_-3235, com D. Vanda

COZINHEIRA -Precisa-se com
carteira e referencias — NCr$ .
75,00 — Rua Senador Vergueiro
n. 159, no. 901.

PRECISA-SE do .r.tp,cg_da
|Av. '

BABA' — Pfrüisa-io pari 3 cri-
ariías cem documentús » reíu-
ranciai — Íílij 5j Ftrreir* n. -14
- ap.l 111. _
BABÁ -- Precisa-se moça de boa
aparência, caprichosa, cotn refe-
rènci.is cu carteira, para crianças
em idade escolar. Paca-se bem -
Rua Sacopã, 15 — Lagoa.
BABA' - Menino" d» 1 ano e
10 meses com pratica e referen-
cias — Paga-so bem. Rua Tone-
leros n. 380 — 104.

Amaro C«.v_!__nt
da uma

qua durma no cmpi

CASAL de fino Irato necossila
dc uma cozinheira e uma arru-
madeira, ólimo crd.na.io. __ Exi-
gem-se referencias. — Telefonar
para 23-5977._ Dcna_lgníi.

COZINHEIRA forno o foyão, *a-
bondo lor, tom referências e car-
.oii.-i. Dormo no omprego. Ot

CiS 110 OCO. 261. Av.

PRECISA.SE cozinho
vir,» 3 pe.coai. cr.'.
cia». P.'.~«"-io muito
do ni-iihã — Av.
723, an. I 101.

l'RECl5A-5_ cozinheira com r.ítí-
rências. Santa Clara, 415 — Co-
pacabana -__37-4C-"..

PRECISÀ-SÉ — Empregada Forno
o fogão o arrumar. BO OCO mil
- 47-1541 - Pana Vara.

PRECISA-SE cozinheira. Exigem-
se referências - Av. Epilácio
Pessoa, 1500 ap. 301 - Telefone
46-9.125. ¦__________
PRECISA-SE de cozinheira que la-
vc e pa.sa roupa de três pc:-
scr.s, que durma no nluguel e
dê referências, na Sua Miçjuel
Lemos, 241 501_ — Copacabana.

PRÊclSO sinhcra ativa cj práti-
i p; cozinhar c outra p| Icya:

passar; dormir emp. Referên-
a - R. Marciuês Valença, 85

Tiiuca - Tcl. 34-7093. Pago
em.  ..,

PRECISA-SE cozinheira trivial Ti-

pequena família — Paga-se
bem, com referência — Rua Gf?-
neral Barbosa lima, 95i 701. Su
bir Rua Azevedo Pimentel, ni
Praça Arcoverde - Copacabana.

PRECISO coz., ci referência, Ia
v.ir tum maq. náo se Importe de

lhar osnhcra doente do coração
CrS S0 000 — 7w. Vieira Souto,
212 ap. 101 — Ipanema

PRECISO empregada, cozinhar,
arrumar, «las 8 às 13. G-;neral
Dionisio, 19, ap. 202...

PRECÍSA-SE* pessea adulta oara
cozinhar e arrumar. Pago-se bcm.
Tratar pelo telefone 3B--1637
D. Isabel. Rua Campinas, 117
ap._303 — Grajaú.

PRECISA-SE uma senhora p| co-
zinhar, bom salário. R. preieilo
Olimpio de A'.elo, 1910. _
PRECISA-SE de empregada p«-
ra cozinhar e arrumar — Nao la-
va e não passa — Casal com 2
filhas - CrS 70 000. Trav. Sta.
Lcockiia n. 19 - ap. 14 -

Copacabana.
PRECISA-SE tutinrioira Ho forno
o forjjo para casa d» atto trata-
mento, tem ajudant*. um.i fclga
semanal ccr,.'.,_!a, dermir no em-

prego. Ordenado CrS 200 000.
Tratar c| Da. Dr.ura. Tel. 46-0100
na segunda-feira.
PRECISA-SE de uma co;-iniieira -

Rua_Carlos_Sampaio,_3J9.
PRECISA-SE cozinheira trivial, la-
var c| máquina. Pouca gente. Av.
Ep. Pesson, 2 050 - 26-1018.

PRECISA-SE de cozinheira forno
e fogão. Ps:,a-;o bem. Exigem-
se referencias. - Telefonar pa-

Ira- 40-2651.

coí-mado;;
ÍAVADEIRA - Precisa-se das E
às 4 horas. Semí-n. do 5/ tií33

10 COO na Ilua General Gll-
C_p3c;;brna,ÍCírio n. '-'¦*_— ap. 401.

LÃVÁDEIRÂ' -""Oferece-so" p»
ra íaver em sua residência né
Rua Rocirino cie llrito, «10 — 8o-|
taforjo._Tuh|_ 26-9762.

LAVADEIRA — Precisa-se com
icias, de responsabilidade,

lavar e passar para um CíUfil 2
dins na seman Rua líabíiiiins,
204 - Graiaii.
PRECISA-SE de 2 empregadas -
uma Iavadelra e uma coiínheira

Trat.ir nn segunda-feira. Po-
du-se cai feira. Avenida Gereina-
rio Dantas 351. Jacarepaguá.
PASSADOR — Pr*-is_v.e 'i.rn
fnuif_ prática cm ni«ir,i
ga-so bem, tomüna do :
Apro.-nlar-so na Kua Inahu, 50|'rt
— Jacaré.

, dia. Canas, fi. -risé Bonifácio, 6

para a portaria deste Jorn.l sob •- R-'.
o número -129 37-1. ccn reícrên-jyl^jpEDoR -""Bico - Firma im-
cb.. [oertadera de ferramentas precisa
CONTABILIDADE - Moca ou ra-:de um vendedor bom relaciona-

pr.z c| prática de livros Caixa ej do - Rua Teófilo Otoni, 123 -

Diário. 
'- 

Av. Franklin Rocse-iSalo 403.
velt, 19.',, s| 702. IvENDEDÒR - Bico - Para be-

Co;
Niterói| partir dü.. B horas e 30 minute

icom Sr. Moura.

»;SAPATEIRO Precis
Urano

CONTADOR APOSENTADO
Precis«.-sti para meio expediente,
parte da tarde. — Traiar na Rua
Dr. Padilha, 306, tias 14 às 1?
horas. _________________

PÀSSADEIRA PROF. - Vm,, fabrl-
de blusas, precisa-se. Rua Bue-

nes Aires, 314, -scb.

PA55ADEIRAS - Cem prálica dc.
lavand-a; Ía, Precr.nm-se na It-v.
Janqadeiros n. 37 — Lavanderia
AEC. _ 
PASSADEÍRA - Precisa-se com
priíticfi de confecção de senho-
ras — R. Buencs Aires, 170 —
Scb. „___
PÀSSADEIRA - Precisa-se bas-
tante prática fábrica blusões —
Pra;a Tiradentes, 79 — 1.° «n-
dar.
TINTURARIA' - Passador para
máquina cf-sel. Rua Josó Vi
cente n.° 18. Tcl. 38-0867.

CONTADOR — Procura-se para
pessoa habilitada, excepcional
op.ríunidade cie prorneção om
indústria em expansão, Cartas
com credenciais e pr .tensões
C. P. 3966 - ZC - 05.

p..|SUBCO'NTADÓR OU ASSISTENTE
JJTéc. Cont. aferece-se. Jovem. c|

2 fines chefia, cenf. mec.
[frcnt-feed, Ruf!, custes, D. P.,
Caixa clc. Tel. 45-3041. Pereira.

SUBCONTADORIA) c'u auxiliar
Je contabilidade c! muita práti-
:a e desembaraço p.":ra Ci.i .dô
financiamento. — Rua Uruguaia-
na, 55, gr. 822/24, de segunda

sexta-feira.

biclris finas. Candidatos 56 no ra-
mo- Telefonar para _52-8993. _
VENDEDOR 

"para 
álcool e bebi-

dis, corn prática, conhec.ndo a
Zona Sul, idade até 30

itar na
, 106.

Rua Barão de 3«lo Fe-

DIVERSOS

ACOMPANHANTE Ofereço-me

DACTILOGRAFAS -
iÊSTENÓG RAFAS -
SECRETÁRIAS

BANCO desta praça admite fu(
cienáries c| prática de datilogn
fí_ — Rcservisla id.de 13 a 23
anc«. Rua Mavrlnk Veigaj_ 12»__
DATILOGRAFO - Rapaz maio,
de idade, bom datilografo, cem
„t nhecimentos du serviços ge*
rais de escritório. Apresentar-se
na Av. Franklin Roosevelt, 115,
rjrupo 1 105.
DATII.ÒGRAFOS (AS) exímios, óti'-

VENDEDOR - Precisa-se para
«i«rr:n-l«ir cons--.r;_; aparelhos re-
frirjeração. Prccurar -ir. Jorcj. —

Rua Piransii. JJ9_- 20-7152. _
VENDEDORES - Precisam-se pa-
ra venda de material de censtru-

rio — Rua Uruguaiana, 104 sa'a
09-B, 2a. feira de 16 ãs 18,30.

jis XV
."íi n.
12 ho-

1 400-A. - O
APÃTEIRÕS -" Precisa-:

BOYS de 1*4116 nno., _ ótimaj mcdelfldor com muita [
apresentação/ cursando ginásio,Kirte e um cortador pe
datilog. Crí* 105 — Av. 13 de'só 3 di __ por semana,
Msfc, 47, o-. 2306. ri. R,s Cardoso dc M
COB^-ADOil - Sr. idèüoo, roarion- 2,S - Hoi'- sábado atá
sávcJ, cFcrcco-so cemo «obr.i- ra.s.  
tíor rio firma comercial. CcndiçÕeS ' _.,...... rN_
. «ombin-r, (Guanabara eu B.\'->> VCKbOS
tado du Ric), C.irtcs ao Sr. Ar*
mando ri.» Souza Lima. "O G!a
bo", Rua Iriceu Marinho, 35 -
S'*"*10^-. __ 
CAIXAS contábeis, moca* cem _i__.
bastante prática, boa datilogra-i INJETADOR de elástico, com prá.
fia. CrJ. 153. Av. 13 de AAaioJtica de tcÍcc*<;-_ de ferramentas.
47, gr. 2206. ¦ Trr.íar nõ Rua 24 de Fevereiro, 3

MECÂNICO Dt MAQUINAS -
Precíso-sfj p/menulenção e con.
rertos, que saibõ solda e!étric_.
Recomendável, mns n.lo exigivcl.
que sein eletricista. Aprasenlar-
st> dn: 8 ãí II heras na fábrica
d_ Lajes Voltcrrana — Alameda
D_n«i Hdilh -» Jardim Primavera
— Km 14 da Rio-Petrópolis —
Cnil:us_Bom__Pei;ro.

PINTOR DE PISTOlA,~~_e"7">".
ferüncia eem prática nm atmí».
ri_ di açr. Aprosont jt .ta do-
pcis dna 10 hrra. na Estrida ln-
tondcnl. Marjalhãos, 635 - Cam-;
pinho. ,-

PC.IDOP. - Proeisamoi d. fl.-
com f-haciri.idft (orcv.i n-

para pslir m«:tflis. Treter rt-
Re» Adriano, 115 -

--— monto
Hw VI*

fjg i j Tcdos cí Santos
ica, c PR"£C7SA~sT~d7'• 'Fiack n.» 49.

ESTOFADOR - Precisamos para
reformas e chra nova pagando
justo v«-dcr — E_tr,-da do Galeão,

Ilha (C. Bombeiros).

Preci, de

.ie.:t..
3S0.

CAIXA -
c( pr_tic.T
mont.! do contab
Tecdcro do Silva,

.'companhia distribui dcp A
VENDEDCP.E5 cu vendedoras para prjcCURA - Jovem dinâmico
r.i autcmóvoti, procis.i-.e_ cm Cc-; c_m experiôncia em supermer-
pac.-bana, na Av. Atlântica. esq.|c<1dos p,lra depto. operações -
do R. Djalma Ulrich, 23-A — Lolaj Futurista jovem, experiente, bcm

"_ 
UBIi*"»""

conheci- ViECANlCOS para maquinas de
Rua Ucmor, c.-.crcver c registradoras.

| Prccur«Tr Giovanni. Av. Cesíírio
de Melo, 1215. Campo Grande.
Tel. 9-I-0727.

serralheiro. Riji

:CISA-SE d« um
ccnriicicnado, i

do Bclaforjo. 3-!0,
3ern«.rdo de 6 às
manha.

ccánico d.
nte. Pral»

202, S.-.
horas d.»

TLCflICO FM SABÕES - In-
dústria de sabões necessita
de um cempetente tpcnirc 0**1
fabricação dc ^.ibòes para trab.»
in«-r em Salvador — Bahia. Bo*i
remuneração. Guarda-se sigilo. Os
interes.«ides deverão entrar t-n
contato cem o Sr. Caries no He
ícl S3o Francisco, Rua Borgs d-í
Wedeiros, 239, Ipanema, 18 i;
20 heras.

SERVENTES
maia, 3o0 -

i metalúrgica.
Lucas.

Posto 5.

VEI*:TJÊDOR«S — Prrjci:,!:c d.'
dei para arligcs dc fácil acei-
laç.o, vendas n demicilio. Oti-
ma comis.«íio. Prccur.ir o Sr. Fon-
seca na Rua Arquias Cordeiro,
478.' Méier. Tel. 48-6153.

VENDEDORES - Precisam-se -

Tralar na Rua Dr. Alfredo Sar-
colos n. 227 - Olaria - Fabri-
ca de sabão,

c*3!cL«!<ídcr — T«.'.: .12-0761

MENOR — Preciso. Av.
Mates, 4-1, Tijuca. Paga

Me
b]emc ALFAIATES - COST.

GFSCÉ05 E SERVIÇOS
DESENHISTAS

ALFAIATE - Precisa-se oficiais de DESENHISTAS - Precisam-se dn
MENORES - Precisa-se de dois paletós, calças, buteiro, ajudante, desenhistas de eletricidade c-m
que conheçam o centro da cida- aprendiz. Ad. moça. Rua Francis- conhec.'de instalações domiciliar

adjacências, que seiam es-|c0 5crrJHor n. 90, gr. 20.!. - Ci-|cu industria'; de lay-out, com
elândia.

p! cuidar de pessoas doentes oui,»,-, apresentação, educação esme-
idotas, lenho pratica o boas re- r.ja, Crí 790. Av. 13 de Maio,
ferencias. D. Maura. Rua Cora-L<7, or. 2306
cão de Maria, 187 - Meie

CASAL — Precisa-se, chácara,
Jardim, ela serviço doméstico, R.
Capuri, 220; 43-7868.

CASEIRO - Precisa-so para sitie
n.i Raiz da Serra em Petrópolis.
Tratar pelo lel. 37-6472. ,

CASAL de empregados precisa-sc
cem as melhores reíeréncias e
rem longo pritica para cas>? de
casal em Sta. Teresa. Paga-se de
acordo. Tel. .5.4509.

b.MOÇA, boa aparência, oferece
;e p. arrumar ap. p. só, em tro
ca do moradia. Tel.i 36-02S3 -

Recado para Ma. Beatrir.

MENINO -
ancs pa
família.
vão, 34

VENDEDOR. - Precisa-sc para
venda de novo tipo dc fecho
Zipper, e que esteia hem ligado r
à indústria de confecções parajbjc
senhoras o crianças. Rua da
Quitanda n. 185, sala 503.

VENDEDORAS - Moças e sras.
Precisamos pora vendas externas
serviço meio expediente. P_Ç!_.
s» salário e mais comissão. En-

na-se. Estrada Pau Ferro, 329!sob o n. 330177.

Pechincha -- Jararepaguá — SUÍlCHcFE cobranç

maior, c/ pratica
senhoras. Precisa-se

Rus Buuncs Aires n. 31», so-
brado. 

ATENÇÃO -- ALFAIATES! Maq.

DATILOGRAFA - f
Çn çcm hc«i ícira.

reCü^-st! mo-
eApt. 11 às

Í6 hs. Salário. Av. Rio Branco,
131. 5.° and.. Sala 501 - Tratar
dns 9 hor-is em diante.
DATILOGRAFAS ci prática gin.,
boa ap. alé 2S anos, 150:220
mil. Recepcionista c| prát. Av.
Almirante Barroso, 91-607.

b'us Caxias—Pau Ferro.

VENDÉDORfS~~Precisani-se para
artiges de hoa accÍt«iç«ío e fácil
vendacehi ao cem-írcio. Rua C_r-
neiro da Rocha, 502, sala 206. -
Higionópoii-, esq. de Darke de
Mates. ,

DATILOGRAFO ci noções fortes
cont. cassificader pj S. Çristó-
vão, 150,00. Cardex. Av. R. Bran-
co, 151, slloia, s| 09.

BAEA — Precisa-se para criança
de 2 meses, séria, educada, de
bom aspecto e cem multa cx-
periência, idade entre 35 e 45
nnos. Exlgem-se' referenciai e
documentos. Folqa semanal or-
denado E0 OCO. Rus Raul Pom-
pcia 66/S01 - Tel. 27-3707 -
D. Armanda.
EA?A' — Pr=ra menina de dois
unos c| referencias, boa aparen-
cia, na Rua Sá Ferreira n. 210
»p. 401 - D. CARMELITA. -
Paga-se bem.
BADA' — Para três crianças, com
potente. Pegam-se CrS 90 mi- Tel.; 47-5301 _ Rua Nasci
mento Silva n. 121.
BABA' — Paia um menino de
2 anos com refs. na Rua Censo-
Inoiro Lafaiete ri. S7 - l.o an.
dar - Tcl. 27-2420.
SAM _ Precisa-se, educada"!
referencias- p]__ menin;* A ancs,

iardim infância .Saídas „
15 em 15 dias. Ord. 60 mil.
Rua Redentor, 300. Ipanema.

empregada
yo. Tratar

Rua Almirante Cochrnna 73,
p. 101. _rK£ICISO empregada da*

lioras, quo mere perto — Rua
Russell, 630 ap. 101, andar 10;
p_çj.ido íío Hotel Glória — Tt;'.
25-589S.
PRECI-A-SE empregado! 

~P-ga-sã

bem — Run oustavo Sampaio,
576 • 701_ - Tel. 57-5399. _
PRECISA-SE do empregada pora
pequena famíli» — Rua Paulino
Fernandes;, 67 ep. 204 .- Bot.i-
fogo._
PRECISA-SE pessoa de boa apa-
rêncit-., para serviço de 2 pes-
Scas, das 10 às 5 — Estrada dos
Bandeirantes, 818, fundes ap.
101 —_Jacarepaguü ~ Taquara.
PRECISA-SE unii empregada pa-
ra duas pesso_s p„ra iodo ser-
viço. paga-sé bam, bca aparen-
cia, referência e carteira — Rua
Paissandu, 156 ap. 40S.
PRECISO orrumadeira copeira ciue
não se importo co olhar senho-
rs doente do coração. Crí ó0
mil.— Av. Vieira Souto. 212 ap.
101 — Ipanema - 27-5262.
PPECISA-Sü (ie empregada pàrü
serviços domésticos, que dé re-
terências, na Av. N. S. Copa-
cabana, 374 ap. 1207¦ _
PRECISA-SE de empregada saben-
do cozinhar, para ledo serviço.
Exigem-se referências. Tratar tel.
26-0448, depois das 10 horas.

empregada tedo o

COZINHEIRA
forno o fc;:"-;©
e.iinno no Estado da
sç muito bom. Tratar c

'=«. pacabana np. 7. Tel.: 37-6290.

- p„,£isa.s<, «in;AUX. de ESCRITÓRIO
cari l*m,t cnsa dis*

Ria, P°sa-|^Tjx7i.iÀREõ 
"correspondentes, 

ic-
| Dom An- dar3o -fé„ria ótima datil. -

14 l=nicta, Rua Selo do Sotombro, ri ,' nnn Av 13 dí Maio, 47,
lSÍ,. Tels.: 43-4001 o 43-BiaO; t^." 2306.
COZÍNHEÍRA" PARA 

"CASAL 
-

Paqa-se bern. Run Júlio de Cas*
tiiho, 83, np. 601 - Tel.
27-6642.

PROFISSIONAIS DE ESCRITÓRIO

COPEIRA - Famll
¦ti.a uma emprerjadã par* «rru-
mar o cepeirar, sab.ndo servir à
fraiussa. Paga-so brm, mns «xi-
<j'im-'.o referencias. Rua 5onadcr
Vorgueiro, 66 ap. 1501 — Tol
2:-_iü7.

PRECISA-SE d,
serviço pequena família. Exigem
sc referencieis. Rua Toneleros n.°

la pequena pro-l350' aP- ò04

COZINHEIRA - Preclss-se ror-
no e fogão, pequena família —
Exlgem-se rei. Ord. CrS 100 000
- R. Paissandu, 93, ap. 601 -
Tratar; 2a.-feira depois Uh.

râZÍNHllRA-- P7acjsa-se. Joa-
quim Nabuco, 2051301. Exigem-
re referenciai* Trat «ir: 2ô.-feira.

COZINHE IRÃ-" - Preciso corri
pr.-ifica cozinhar, arrumar e íjoíi.
referências. Pau» CrS 80 000 -
Tel.i 57-1053 - R. Barata Ri-
beiro, 716, ap. 701.
COZINHEIRA - 

" 
Precisa-so 

"para

casal alto Irato. Reíerênci..:- ™
Documentes — Idade entro 30-50
artes, 100 mil para começar —
Rum República do Peru, 193, up.
90.

OSpt
luici tio pessoal, cempr?..,
cumentos fiscais e concorrências.
Salário* « (ombinar. Av. Rio

MÍXÍLÍÃRES eontabilidado, mô-5Lai?_^.l*.Ji°_5níÍ!^—
caslrapazes com bastanto prática ESTUDANTE umvers., 20 anos,
-' Cr$ 200. Av. 13 cio Maio, falando alemão, ótima apres.,

47 nr "'306 Iprocura escrit., bcm ambiente, a

a^sict^cr^ r^- 'árv/Êsr:
_ Av. 13 de Maio, 47, sr

DATILOGRAFA, moça calculista
p! Benfica, prática corai inclu-
sive cred. cobrança. 180 Av. R.

Precis.vse até 16J Branco, 151, slloja, st 09.
abalhar cm casa de1 DATILOGRAFAS, uma ótima cor-

Campo de São Cristo- ri.,p_ 180|200 toques 250,00, cen-
4*5-3213. rro cuím pi S. Cristóvão prática

dcp. pessoal, 150. Av. R. Branco,
151. sücia. si 09. _
ESTENÓGRAFAS EM FOÍllUC-ÜriS

CHEFE DE ESCRI16RIO - r™*\%_^I^ÍU 400?Av. ft'2
Ccnsttutcra d. Ponta*., Pr««»'-U«7a|0i 47, ,jr. 23O6.

JLSSfâ nos 
":ÍESTEN6GRAFÃ; 

uma"-""írprá.ka""'" dc.Um 
port. 280,00. oulra p| Iraba-

har 15 dias 12,00 diários, muita
srítica. Av. R. Sranco, 151, s|

; pessoa
: tritorio

2306.
AUXILIARES dop. pessoai, mocas
e rapazes, cl bastante prática 

-

CrS 200. Av. 13 «le Maio, 47,

gr. ,2306.

AUXILIAR para escritório, rnóça
— precis;--.. cnm prática e cc-
nhecimenre» gerai» para casa de
modas», só lida lom senhoras.

Cop*-'
^j- Praçi

MOÇA
dat. c]

COZINHEIRA - Serviço pequena
família, to lavando roupa miú-
da. Referências. CrS 80 000. -
Tel.: 57-1769.

COPEI RA-ARRUMA0EIHA -
cura-so cem referências
«umcnlcs, sabendo sc.-vir
cn. Ordenado CrS V0 0C3
Av. Crpacabana, 7.° and.
37-6290.

Pro-
do-

fran.
267,
Tol.i

COPEIRA - Precisa-se com car-
leira e referencias — NCrS 65,00— Rua S..n;:rtí_r Vercjueiro n.
159 - ap. 901.

uma,
par«T

COPEIRA - Precisa-so de
c-m pratica, bca aparência
casa do tratamento. Exigem-se iz-
ferencias. Ordenado; 70 mil. Tra-
t-ir na Rua Gcner.il AAarianto 3«l!
no Parque Guinle, cm Laranieiras,
lel. 25-8-110.
COPElRA-ARRÜMADÊiíiÂ - Cem
prática de serviço, apresentando
referencias. Paga-se bem. Não
se õiende per, telefone. Tratai
pe.a manha na Rua Leòncio Cor
«cia, 200.

RECISA-SE moça serv. demésti-
co, fam. de re.p. Saída aos do-
mingos. Rua B«irão da Torre n.
299, ap. 202. Tel. 47-0530. Ipane-
ma.

PRECISA-SE de empregada para
tedo serviçc, cozinhar, cem refe-
r«':ncÍDi. Paga-se bcm. Rua Ronald
de Carvalho n. 21, ap. 63.
PSiÜCISA-SE empregada pj todo
erviço ca:.al sabendo cozinhar.

S.lário: 140 mil — Rua das Mar-
recas, 38. l.° andar — Cinelân-
dia.  _____ _
PRECISA-SC copeira serviço fran-
cos«i; referência. Ordenado Crf.
80 000 - Tcl. 27-424?. D. Sônia
-_Av. Vjeira Souto, 402 ap. 201.

PRECISA-SE cie empregada"- R.
Filyueiras Lima, 23 ap. 30ó —
Ri.-.ch uelo.

COZINHEIRA - Precisa-se para o
íriviiil variado. Pedcm-se referên-
cios. Grd. 100 mil. — Raimundo
Correia n .75/101. — Cop.
COÃINHEIP.A 

~-~Procisa.se-«om

prática o rofurOncia:. 37-6^27.
CÕZTnÍTeÍRA - tTivial fino e íõ"-
do serviço p| 3 pesseas. Refe-
rência 2 _ncr> na Zun. Sul —
Ord. 120 mil cruzeiros - Tel.
36-2774.

COZINHEIRA - Procura-se uma
cem prática para todo serviro.
Podem-se referências — Paga-se
hem — Av. Copacabana, 75? ap.
1004- Tel. 57-1689.

OZTnHEIRA -Precisa para 1 ri-
ial fino e variado, lavar e po.-

snr roupa miúda. CrJ. 80 mil —
Rua Raimundo Corrêa, 71 - 702.

PRECISA-SE de moça ou senhora
para ledo serviço de apartamen-
io de uma pessoa — Ru.i Humai-
tá, 7/ ap. 203 — Botafogo, jun-
to a? Lnrgo dos Leonrf — Tel.
-13--175., para marcar entrevista.

PRECISA-SE de uma arrumadelra
— Trotar na Avenida Vieira 5cu-
'_. n. -^62, n p. 404 -— l_p a rt c; a t. <i
PiííiCISA-SE de urne empregada
doméstica para arrumação na R
República do Peru n. 113
a0, * 201 — Copacabana.
PRECISA-Si

COPEIRA-Arrumadeira — Prec:
ia-se na Rua Santa Clara, 270—_ -xiçcm-.. referências.
COPEI RA-Ai rumYdcira - Preci-
ta-sc-, peoa-se bem. Apresentar-
se cem documentos e referên*
ci..s — Ruu Joaquim Nabuco, 238
• 301 —^Arpoador.

CÓPEÍRÀ-Arrumadcirã~^_Procisa"
se com referência na Rua Tone.
jeros, 231, ap. 901._
COPEIRA" - ARRUMADEIRA -
Preclsa-se com prálica compro-
vada para casa de tratamento,
cem ótima aparência, bcm sa-
lário. Tratar na Rua Senador Ver-
oueiro, 237, cp. 20) _ Bela.
fogo.
CRS 60 000 - Babá - Precisa,
ia muito limpa _ nuior de 20
•tiCE._ Exibam-se experiência,
cartaira, ref «rtn cias. K. Santo
Clara, 353, ãp. 801.
COPEIRA ARRUMADEIRA - Cor
clar«->, hoa aparência, precis,.-!
casa pequena família tratamento.
fratar seçund«i-feira depois de 10
horas à Rua Santa Clara, 216
Tel.i 37-4626. Paga-se mullo bem.
EMPREGADA — Preclsa-s» paraJExig.m-se rcrorênci

de uma babá c
Rua Vicente Licínio

01. Tcl. 28-6534.

Menor,,

Hilí

Exige-se referência. Av.
cabana, 1319-fl - Porto
Tratar no local.
ÀÜXÍLÍA^~ escritório -
rapaz, pi serviços, seróis.
Franklin Roosevelt, 154 —
702.
ÁUXiÜÃR escritório —. Moça,
menor, mesmo sem prática
Exige-se boa caligrafia. Av
Franklin Roosevelt, 194 - j\ 702., {;,..

Tcl. 43-331'?L_

ESCRITÓRIO CONTABILIDADE -

Necessilo rapaz cu moça conh?-
cedor serviços ..cr. de contábil!*
dade, dactilografia urgento — Av.
Amaro Cavalcanti, _2646 (atende-
se domingo de^íí &%_ TO ns).

MOÇA ativa, bca apar., para
peqs. serviços escrit. adv,
exped., sal. in. 65 OCO
mperetrlz Leopoldina S, s|

loia, s| 09.
SECRETARIAS, para melo exped
ente com bons conhecimentos de
inglês. Cr$. 200. - Av. 13 dl
Maio, 47, gr. 2306.

VENDEDORES -
CORRETORES
ALo REVENDEDORA

pM7o malharia S.
Compre

Paulo
Vendas pl atacado - ABC ,Wo-
cias - Av. Rio Branco, 156, 10.°

ndar. lel. 42-1993 - Centro -
eiolÊstr. Portela, 29, 2.° andar -

Rua Madureira. __ 
1 102 CORRETORES DE TERRENOS -

Tiradentes. !Ti_tcr na lmcbilfári.i Delomaro
"auxiliar" 

contabilidade', S.A. na Avenida Presidem. Var-

pritica. 160.000; boa lo-inas, 446, 3.» «ndar, >als 304 -

- Av. Rio Branco, Tel. 23-8965.

perlos e cem idade entre 14 e
15 anes. Tratar n«. Rua Sinim-
bu, 503 - entrada pela Rua São ACABADEIRA
Lui; Gonzaga, 921. _ |para__ccnf.
MOÇAS e senhoras — Precisa-
mes, pagamos bem. Ensina-se o
erviço, ótimo para pessoas am-

Ace, 47, s| 310. |Sinaef 
JB. ,5.-8. Estrangeira. Per-

PRECISA-SE 
"de 

moço ou múca.iíeita. Tel. 57-6827. __
com caligrafia legível e noções!ATENÇÃO — Costureiras, ccn$er*
de Aritmética, pam extrair no-jto, po.ío pcrtátil, ccicco motores

| ias fiscais, não se exige prática. Um qualquer mííiuins a dernie'-
!Cartas pl portaria deste Jornali||0. 49-8224 e 27-0531. Correi-:!.

iÃTÉNÇAÕ ¦- Ca;ceiras, cainisei-
cem muilajras e alfaiates, certü . c.styra.

boa letra e heni
—[— Av. Rio Branco,

1310.

hecimentes
106! 3 Sal»

DESENHISTA Arquitetura -- Ofe-
rece-se, recém fermado, pl meio
expediente. Cartas p! portaria
deste Jornal sob o n." 348 163-

RECEPCIONMSTAS -
TELEFONISTAS
MÜIO EXPEDIENTE - Olerece-

recepcienista cu C.rrespcn-
òente n!emáo, inolés e francês.

J5-2614 — Manhã cu noite —
Rose.

prática de banco para ci.-.. de ti-jí-nsina-se cortar e
nanciamento. Carta. c,:m cieríi»!AAc:qulfa 655. Ie!.
lhes paríi _ pert-^ria uè-ite Jor-* Confere-se diploma. _
___!<?!__ "¦ l3°l?í COSTUREIRA 

"- 
i-redsT-sê

SEM PRETENSÕES - Senhor boa 50a Cap3Citadfl em serviço fino| ENrERMEIRA DIPLOMADA
.presença, cultura, lndl econômica, _ Semana rie 5 dias — Rua An-

[aposentado. Aceita cargo cenfi-;rcni0 RCg0 n. 1 011 — Olacia
anca, prdendo viajar. Carta pj[_ Atendo sabido

Ru,
58-8145. -

Des-

ENFERMEIRAS -
LABORATORISTAS
ÃTENDÍNTE - PTrã-consultoria
de Cltntcif Infantil. Moça edu-
cada, de bca aparí-ncia — Rua
Cardoso de Merah, 580 - Ramos.

ENFERMEIRA falando Pcrtuçjuu-
e alemão, oferece-.c para cuidar
art doentes nerriculare1» — Tele-
for.' 45-2856.

ondo viajar. Carta
orlaria deste Jornal scb'42-9377.

Alá
35 -inos, tempo integral a reíe-
rências. Maic.r entrevista. Tel,
46-4331.

SENHORA — Instrução superior
— Oferece-:e para trabs!her em
escriterie, ccn.ulterio, .ecreta-
ria d. €SCo'a, rneio expedients.
Tel. 46-7007 — à noile cu sabá-
do e dcminyo.

PROFISSIONAIS DE INDÚSTRIA

COSTUREIRA oferece
horas - CrS 10 000

iaria oito
28-0677.

CARPINTEiROS -
MARCENEIROS

COSTUREIRAS EXTERNAS - Pre-
c.sc-.e cem grsnce pritica de
qcla italiana, colarinho tino ca-
misa co h.mem o de cenfccfj.es
femininas. Paga-se bcm. NSo ic
apresentar quem n_a tiver cendi-
ÇÕcs. Treter 2a.-feira na Rua Ju-
lia Lcprs de Almeida, 11 — l.c
andar (fim da Rua dos Andra-
das*.

(OFICINA de eletrônica precisa dc
técnices com bastante prálica em!CONFECÇõES QUEBE

¦ rádio, TV, transister a HI-FI. Pa-,
Içja-se bem. Tr.iíar cem o Sr, Jcse A

CARPINTEIRO - COLÕCADÒRlde Paula, à Av. Sio Paulo. 436
DE ESQUADRIAS - Apresentar, i Estação J"

Rua Rairiha GuÜhermina

- Preci-
•a — Rua

LABORATORISTAS 7, tec. quim.
pi tinrjimcnto lií, algodão; 1 ene.
íabcrat, lec. qutm. ting. fíhra-;
veretais, anime.;:, sintéticas. Loo.
Caricca, 5 sl 209.

MOÇA PARA 
"CONSULTÓRIO 

-

Oforecc-se pnro .tinento, muito
correta. Salário MCrS 150,00. Tel,
42-9345. ..
OFERECE-SE moca c-m prática do
enfermagem. Tei. 49-1819.

GARÇONS

143, Rua José
124 e Rua Dr. Sat,
— Paga-se por tarefi

Linhares
.rrini n. 63

CARPINTEIRO NAVAL - Precisa-
.3 para modificar embarcação pe-
queno porte. Travessa Braz e Bar-
ros n. 19. — Catumbl.

CARPINTEIROS DE ESQUADRIAS
~ Precisa-se par;, a obra da Ruo
Vol. da Pátria n. 212. Tratar no
local cem o encarregndp.

CARPINTEIRO - MARCENEIRO
Precisa-so na Av. Atlântica, I -424
— Sr. Júlio.

FABRICA" D£_MOVEIS - Precisa-
se de marceneiros e maquinl.tas
para obra tina. Pacja-íc* bem na
Rua da A:sunção_n_. 23. Bola-
fooo — Te^

PRECISA-SE de 1/2 oiicial elctri-
cista com pratic*. de montagem de
pequena* pecas elétrica.. Traiar
na Rua da Gamboa n. 131, de
d às 11 com o Sr. Câmara.

tTCÍTiCID rádio transistor — Pre-
cis-i-se jovem experiente, rem
referências. Paga-so bem. Av,
13 de Maio, 44-A, sala 203.

GRÁFICOS

sala

• AJUDANTES CFF-SET - Preclsa-se
à Ru«* G_ner«'d Canabarro 552.
Para máquina formulo A 9 Chiei.

COMPOSITOR-tipografia - Pre-
cisa-se. Rua Guilhermino 432 —
Encantado.
COMPOSITOR - Tipografia, pre-
cisi-sa — Rua José dos R;ii n.°

46-2373. |19/3 - Iniiaúma.
FÕLHEADOP. - Para fábrica de; OFFSET" - Prcciiamos" de 

~»iud'an- 
¦-

móveis, competente, Tralar na Ruaíic, de offsat para máquinas Pia- Passos n. Ll->._

Camorista Meier n. 144 _ . neta. Diríciir-r,'. A Rua Felisbelo

MARCENEIRO - Precisado para; Freire, 671, Sr. Dialma Dias. _
diversos sc-rvicos em madeira d-|CORTE E VINCO — Precisamo

uma casendeira — Kua|CoziNHEIRA para bar. Av. Su-
herminn, _480 

- 
_ Encantado.I|,u,h-a,lr 6715. Pilares.

COSTUREÍRÃ - CbLARÍNHEl'RA!cofit,jHrJRA 
'D,ir'.," 

bãr 
'.""restau

para camisas cem pratica de ía- raf,tCi p„ga-se bem. Rua Antonic;
brien — Av. N. S. cia Copaca- .;'30 2.0 andar. Proc. Sr.

_£__. 5 • 605 - sa'a 902. j 0s'valdo_
COSTUREIRAS com prática de ma-b-QZ,NHEjR-A 

",„ 
pensf,o, preci-

quinas — trazendo documenlos. |M.se, ru5 Visconde Piraiá, 96,
Viíccnríe de Caravelas n. 134. Be-
tafogo.

COSTUREIRA OVERLOOUISTA -
Fábrica de anáguas du lingerie
precisa de costureira para má-
quina Overlcquc, com muija prá-
tica em lingerie. Run Alfândega,
104, sob. das 8 às 11 ticr

Ipanema. _
para pensão, precisa-"í, 93, ap-

a-sc,
ap. Z
COPEÍRA .
so. Rua Visconde
3 — Ipanema. _
CÕ7.ÍNHEIRO" (AÍ - Chcfa -

Para diricjir cciinha em sana-
tório c| experiência e referên-
cias. Marcar entrevi;!.. Tel.i .-

COSTUREIRA - Precisa-so
muita prática em fábrica do con-
fecçõen finas. Travessa Angrense
n. 14, sala 403. Em frente ao Ci-
ne Metro. — Copacabana.

—146-4331.

CALCEIRAS - Precisn-sa eom
muila prática em calças da Ny
cren. Serviço externo.
bem. Tratar

Paga-se
a R.'4 Senhor dos

,MÕÇA 
-"píeciscrpa"ra7indús-.7ia;p,»«isSa,o, 

«befas . «.,,.1.,.,.' 
^ „,.% d".*"" 65 

" "° " 
te^s^m^bastlo 

°* 
p.rt™^|râTOTÍTR7_-SS-i 

«Ia vo-K-j PRECISA-SE 
"de 

ccoi-iro jaxine 
•

--confecções (escrilório) comi loteamento bon localltado ;m| 
A______2___*___ \W» "I 

.Toeciaíizadoj Dirinirem- «l« • «=n!'nitos. serviço - l.var eom pratica e referencias.
¦' 'Cabuçu, Nova Jguaeu..Co«_1S«» MARCENEIRO - Precisas. com!_ i 

0p,"PF,M,h»ln 
Freir» 671.1a casa cem bca prática do pro- ,s, ,

Rua Ria-õ3=

AUXILIAR muita prálica
Cardex, dat., ótima letra,
24(30 onos, 170 000. Ai.
Branco, 151, s| loia s] 09.

702

para;lar
en*rc va,

Rio. l,o-

leira regular, batendo razoável-
mente a máquina e, ."-e possível,
um pouco de práitc_ de notas

duplicatas elc. Apresen
Av. Brigadeiro Unia Sil-

726 — Caxias, depois de 15

AUXILIAR escritório, moça dat
pi Bonsucesso cem prátic.i fats.
Mov. banco, 180,00 - Av. R.
Cranco, 151, s| loja, sl 09.

ASSISTENTE 
"dep. 

pessoal en
tre 27Í40 ancs, autüli-iTcIo nova;
leis, 220!2EO,00. Av. Rio Bran-
co, 151, si loia, s|09.

excepclcnats. Tratar ALFREDO
Avcnicí* Pres.
532.

Varaas, 509, sala

OPERADOR RUF p| Estacio Sá - 130
Prática classificação, 1S0, bom;
datilografo. Av. Rio Branco, 1511CORRETORA
sl_lc.ia_sl_09.__
PRECISAM-ÍE do «jxiiiar.os «ia
escritório c; prática. Salário à
csmblnar. Rua Ana Ncri, 636 —

S. F. Xavier.  _
IPRECISA-SE pessoa ativa, ime-
ligente, datilografa, pira loja de

AUXILIAP. DE CONTABILIDADE decorações em Botafogo. Rua
- Admite-se uma moça perfeila Mena -.«irre.c, 1.
datilografa cem redação própria! nrirrfv » i;p" .,,'s-T-"
a conhecimentos de contabilida- P,RECIS.„f.í .,í"6sa

!de. — Av. Rio Branco, 
"lüti, 

sala
1 310.

CORRETORES -- Prccuram-se de
nmbes rs sexes com prática.
Apresentar-se à Rua do Ouvidor,

701.

MARCENEIRO - Procisa-s« «mj_e ;, _.,_,_' Felisbelo Freire,
irática armários embutidos. Salá-jSr, Roberio_Bragança.

GRAFICO — Impressor p]
na Minerva -- Proc'

cembinar. Pede começar 2a.-j
feira. Oficina: Rua Teixeira de

. 'recisam-se. Po-
derão ganhar bons salários. Tra-
tar; Av. Graça Aranha, 145. Gru-

po 403, a partir de 13 hcras._

CORRETORES (AS) - Procisam.sc
para uma instituição. Comissão
- Rua Ana Meri, 1422 - Esta-
çho Rocha.
MOÇAS

COZINHEIRA - Precisa-se na R.
General Glicerio, S2| 701 . Orde-
nado CrS 60 000. Tralar 2a.-fei-

à tarde.
COZINHEIRA -"Precisa-se na Rua
Joaquim Nabuco, 171 ip. -104 —
Copacabana, com referências. Or-
denado CrS 70 000.

COZINHEIRA" - Precisa-se • para
trivial fino. Exige-se referên-
. Tratar segunda-feira na Praia

do Flamengo, 140 ap. 101.

t.d;s serviços nara 3 posu„.
Ordonado 10 000. Ex^o docuau-n-
tos e referCncias, Uua S^nt.i
Ciara, 37, ap. 402 - Copacaba.

experiência
150-A ap.
PRECISA-SE para casa do família
do li.-.líiinfnfo omprogada com ro-
(.rüncias das 7 às 15 heras, l_-
var, passar o alguns serviços do
limpcaa. Tratar a pat tir do so-
gunda-feira pe!- manhã, Av. Vii.
cendo do Albuquerque, 1 035 —
Lablon._
PRECISA-SE de (ií uma Babá com
senso de responsabilidade para
criança recém-nascida. P.ga-.^
bem. Pede-se referências. Tratar
na Rua Maestro Vila Lobcs n. 71
ap, -103 — Tijuca.
PRHC1SA-SE empregada para _er-
viço de casal — Paga-se bem. Rua
Ubirati, 492 — Oonsuiesso —
Higienopolis.
PRECISA-SE de babá. de prefe-
rência estr«inç,eira, para bebe dc
um més. Paga-se muiío bcm. —

¦scrilas. —

EMPREGADA p/ duas psssoa..
p.rleira c ref. R. Lopes Quintas,
g0?,_«p, 101 - J. Botânico.
EMPREGADA - 

"Precisa-se 
para«rabalhar em casa do família pa-ra arrumar o passar. Tratar na

Rua fJc'a, 169 ap. 203 - São
Cristóvão.
EMPREGADA - Para lodo servT-
ço, ciue saiba cozinhar, pequenafamília. Exige-se referência e
cart. - República do Peru, 334
cp. 602.
EMPREGADA preciso~ícdcr~s"e7.
viço menos cor. - R. Igarapava,
44 - Lcblcn - Tcl. 27-3405 _
60 a 70 mil.
EMPREGADA - Precisa-se para'c*.:a de pequena família. Paya-se
muito bem. Ver na Rua Itirapina
fl. 65. Tomás Coelho. Tratar h=je
até 12 horas.

r.tcnder-se pelo telefone .
46-26M- seçunda-feir.., 20
março. Quem nõo estiver
condições, fineza ;o abster.

COZÍNHEÍRA - Precisa-se, que
saiba cozinhar muito bem o tri-
vial. Ordenado CrS 50 000. Tra-
t-ir na Avenida Ernani Cnrdoso,
325 - Cascadura.
COZINHEIRA - Precisa-se para
casal, c,ue durma no aluguel
Tratar amanha, nn Rua César io
Alvim, 31 - Botafogo - Ord.
Cr$ 50000 - Tel. 26-1454.

COZINHEIRA"- Precisa-se, creie-
nado 70 COO; cernida; simples —
Rua Ministro Artur Ribeiro, 2)9.
Esta rua é a primeira trnnsver-
sal da Rua Eurico Cruz, a qual
ccmcçii no-princi pio da Rua Jar-
dimi Botânico. _

COZINHEIRA para família . ns
trenfleira cem muita prítlta.
Trotet dr-cumentes e toterénc-a..
Barata Ribeiro, 505.
COZÍNHEÍRA - Precisa-s» com rc
ferencias. Ord.: 00 000. R. Joa.
quim Nabuco, 202,_ nn. 701.
COZINHEIRA com reis. e que
foca trivial fino - NCrS 70,00

Rua Urbano Sentos n. 72 —
P. Vermelh.j
COZÍNHEÍRA - Precisa-se para

IrMaLfino variado, com prá-
tica comprovada, c:m bca npa-
rência, bom ordenado. Tr_t_r ni
Hua Senador Vergueiro, 237, ap.
201 - Bolafogo.

em

PRECISA-SE de cepeíra - arru*
madeira. Eíioerr-se referencias.
Documentos. Tel. 27-3123 -
Avenida Atlântica n. 3 730 —
ap. 1 001.
PRECISA-SE empresada para todo
o serviço da casa. Pedem-se re-
ferencias. Rua Elisa de Aibu-
querque, 303 ap. 201 — Todo:
cs Sentes.
PRECISA-SE empregada com
ferencla e de preferência de côr,
entre 18 e 35 ancs. Xavier d
Silveira 57, ap. 401J
pTecísâ^sé 

"

resp.-

COZINHEIRA - Pessoa de respon
sabilldade para todo o :erviç«.
«.oartamento pequeno, trivial sim
o!es, 60 mil. Rua Dona Mariana,
113, a:. 406 - Botafogo.
EMPREGADA — Piecisa-se para

ç eiir-ihar o lavar pccjs n.íúd.ii,
Pa_a-S!> bcm. Rua das Laranjei
ras, 320 22, ap. 502 - Tol.: ..
45-65Ü0.'
EMPREGADA - Preciso pwa co-
zinhar e passar para A pessoas

Rua Montenegro, 21 ap. 201
Ipanema. Pago muito bem.

EMPREGADA - Precisa-se com
ref. Todo serviço menos cozinhar

Pires de Almeida n. S, ep. 502
laranjeira». 25-5775.

(EMPREGADA — Precisa-s» eom
referências, para pequeno apar-
tamento de senhora só — Rua
1 ia Dezembro, 34 sp. 307 -
Flamengo,.

uma eiripreg3d_ lo-
dos serviços com documento. —
R. laranieiras 210 ap. 308.
PRECISO de uma empregada de
13 a 14 anos — Telefona ....
3*_120_.
PRECISA-SE de um,
serviços caseiros, p..q_-sc bem
Estrada Vicente do Carvalho 1 129 PRECISA-SE d» portuguesa eu
Tel. 30-1627. jaspanhola sabendo bem cozinhar
PRECISA-SE empregada e pede-se;e peq. arrumação coni refs. a

EMPREGADA — Cosal precisa pa-
ra cozinhar bem e arrumar. Pa_a*
ie bem. Referências e carteira.
Rja Visconde Figueiredo, ó ao.
303 — Tijuca.
EMPREGADA - Precisa-se com
referências — Rua Guaplíra, 31

202 - Pç. Saens Pona._
MOÇA todo serv., coz. simples
lava pecas miúdas. Referências.

na niõT.1-õãra" -ü™ ~ Demingos Ferreiro, 95
1 903 - Ccpacabana.

com pratica
Impresclndíve*

sei datilografa - Estuves Júnior
55, das 8 às 9 lioras.

PRECISA-SE auxiliar de escrilório
na Rua Magalhães Castro n. 143.

PRECISA-SE cie um aux. de cs-
cril. e dal. Av. Rio Branco, 156
- si 1739. _ 
PRECÍSA-SE 

"tle" 
uin. auxiliar de

eteri tório com prática de cer-
ndencia - Av. Suburba-
0-16 -- Piedade._

PRECISA-SE 
"de 

um auxiliar de
escrilório, para pequenos icrvi-
c^ e entrega de correspondên-
cia; com e.lkjr.ifia legível. Car-
t.i para a portaria deste Jornal
sob o n. 330178.

PRECISA-SE aux. escritório para
todo -serviço com conhecirnen-
to e prático, que more perto do
serviço — Rua Bolívar;, 7_0.__

PRECISA-SE uma môea^ competen-
to para auxtll&r c.rritóric.. Tratar
Casa Marlene, Estrada Vicente, do
Carvalho, 1618 - Praça do Car-
mo.

Preci.am-se. Moras:
Rapazos. Aux. escritório e con-
tabilidade. //.ôças. Datilografa.
Notista. Esteno — português. Ra-

Químico industrial nivel
médio. 600,700. Aux. Laboratório
ci ginásio. Aux. contab. - esta-
tistica conhec. gráficos. Av. Pres.
Vargas, 529, s| 4J0.

TAQUIGRAFA - Cia. de enge-
nharia admite uma moça de boa
.presen tação e idade ató 33
anos, pcrl.ita taquíflrafa em in-
ylés e português. Salário em
aberto. Apresentar-se ;. Av. Rio
Branco. JOS, grupo 1310.

TEMPER — Precisa cie arciuivista
de cadastro — Cobrador interno
que bala à maquina — Apresen-
tar-se cem documentos na Rua
do Ouvidor n. 139 - 3.°, Sr.
MATOS.

P«-,ra venda de reira
íos >i oieo. Frccisvse. Entrevis
tas a partir d*.ts 8,30 hera:
Taquara, 34,
— Jacarepagu

MENORES
AUXILIARES DE CONTABILIDA-
DE c| prática classif. nté balan*
çcs, 200,00, serv. escrit. — Av.
Rio Branco, 151, s/loj>. 9.

AUXILIAR ESCRITÓRIO - Preci-
sa-se urna residente na Zona Sul,
com prática de serviços gerais,
com referencias. Tel. 57-9020.
AUXILIAR ESCRITÓRIO ,p. contr.

stoque medicamento bom em cál-
culos; 2 bons dais., 2 nclistas
gin. e prát., 1 r.eient. p| início
carreira. Lgo. Carioca, 5, s|_ 209.
AUXILIAR ESCRITÓRIO - Precisa"-

datÜcgraTia pre-ferênci.. mo-
radares redondezas, apresentar-se

Brasil, 12.277. Em frente
Quartel Marinheiros. Diariamen-
te das 8 ãs 16 hs.
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO -Pre-
cisa-se que tenha bca caligrafia

escreva a máquina cem prática
de ' serviços cierais. Ord. NCr$
150,00. Rua Visconde de Pirajá,
262, Ipanema. Sr. Cabra'.
AUXILIAR escrit. dal. até 26"ancs] RIOBRAS
1501200 ir.il. Aux. cotu. alé 20
ancs, 220 mil (M|R). Av. Almi-
rante Barroso, 91-607.
ADMITO aux. escr. môçajrapai.
170, dat. (a) Vi exped.. | aux.
cont. 3S0, telefonista, 150. Qui-
mico 700. EF-t.no port. 350. Ccn-
tador, 1.300. R. 7 de Setembro,
63. =1 702.
ADMITO aux. escr. Môça|rapaz,
170. Aux. Pessoal. 300, Dat. (a)
200. Aux. laboratório, 150. Rua
7 de Setembro, 63, s|_702.

ADMITE-SE aux. escri. 150. Dat.
(a) 180i_5O. Aux, Pessoal o| su-
burblo, 2501300. Balconista ir)

05. Aux. Contab. (moça) pt N.
Iguaçu. R. Mixlco, 111, s|_ «505.

ATENÇÃO — Á\ccas e Rapazes pi
iniciar escrit. c| primário. Várias
vay_. atr.vé. n! sislema rápido.
- R. Lucidio Lago, 91, »| 611.
ASSISTENTE pi dirtloria — Firma
do alio gabarito procur. rapai ADM.TIMOSi balconista c. práti
,la bca aorcscnlacao, curso „.«(««paz), marceneiro, oficial c|

«undário, bca datilografia, ceir.|P'-»'«* " Av. . Almirante tri-

! cr!.'.;.", o prSptia e pr ií ti ca de cf

214

Moças

Ps».
laquara.

¦ r«^c«^.'

Melo n. 19, 27-3SB9. Ipanema. 
|Sg,_ Ba5|!eu di Ccs1a

MÁQÍIINISTÃS E MEIO MARCE-; Pavuna.
NEIF.O — Preclsam-so para _ **-:Gl:r\flÇ.Q

COSTUREIRA cem prática ds blu-
sós finas n-trn fábrica, precisa-se.
Rua Buenos Aires, 314, scb.

vinco|~
exprriivien». CC». -••¦¦ ¦ -

' dei o csn;untos, serviço . lav.

6?*- ,
i duecc, s. «iproscnlar,

—.—ritliucio n. 43 - 10.° and.ir
mriqui-  -— ¦  
- Rua|CAM|sE:RAs ATENÇÃO

Rua 5ão José,
Nilscn.

4f>

FAGUEIROS ¦- Precisam-se com

pratica na Rua Gen. Argolo n.
105-F. ,
PRECISA-SE - Rapaz 

"boa 
apa.

rência com prática . da cozinha
Apresentar-se:
- 12.° - Sr
PRECISA SÉ"gar.;om com prá.ica.
Avenidi Antenor Navarro, 9
Brás da Pina - Tel.i 30-276.

PRECISA-SE empresado par»
bar, com prálica. R. Ladislau

IMclo, 2, esquina R. Uruguai.

pr«i!.c_ Tra-

397-B - Pago

brica do m.vcis na Rua Carlos
Soidl n. 261, sobrado.

MARCENEIRO - BISCATEIRO -
Cem conhecimento* de pinturas
— Precisa-se para algumas se-
manas — Av. Alm. B.irroso n.
2 _ i_!,j 1 .;04 — Tabuleiro da
Baiiina •- Dia 20 de março.

MARCENEIRO - Precisa-so para
armários embutidos. Falar com
Francisco — Rua Conde de Bon-
fim n. 171.

.503; entrada pela Rua SSo Luiz
Gcnzaçl, 921.

GRÁFICOS - Precisam-se de com-
pesiter — Rua Frei Caneca,_23_2.

GRAFICO — Compositores, pre-
cisa-se com prática de serviços

possibilidade de 6 000 diários de pRfjCISA-SE de marceneiros na R. comerciais e competente. R. Ubi-
14 a 16 anos. Tralar á Rua Sa- p6cjr0 Américo n. 184. telefone raci, 530-A, esq. E:lr. Vclh

pobemba, n.° 775 — Benlo Ribeiro 25-7050. Falar com Silva cu Dino.'Pavuna. — Higienopolis."Pago-se 
bem. |suc-

PRECISA-SE marceneiro para cas.*
do móveis. Rua do Catete n. 91.

I o mc.h-r preci da praça, as que
! realmente .enhecerem o serviço.

Encadernador-Dcnra- Era Hilário Gcuvoia, £6, grupos
prccis«T-re c| pr_tÍc«T. Si

mana de 5 dins. Apresentar-se
na Rua Frei Caneca, 263.

GRAFICO — Impressor - Precisa-
se ci pritica. Semana de 5 dias.
Apresentar-se na Rua Frei Cane-
ca, 283.
GRAFICA de ofíset admite ret.
esder. Trotar na Rua Sinímbu 

"

1 005 o 1 006 — Ccpacebüna.

COSTUREIRA - A domicilio. Cie-
rece-se uma para roupas de se-
nh-r«i. cu nv.nlníi. Telefcnar para
25-2245 cu 45-5377. Zely.
COSTUREIRAS com prálica dp
saias. Magazin Zezé. Rua Had-

iclr.ck Lobo, 33.

Rua Gustavo Sampaio n.
701.

PRECISA-SE de uma cozinheira
cem pr-üic. de cozinha de res-
taurante — Rua BarÂo do Sao
Félix J__ 103._

PRECISA-SE de I cozinheira, que
saiba lazer saloadinh.-s p! bete-

quim Preíer. apesentada. Rua S.
Crislovão 7E9. Trat. Artur.

i-RECISA-SE cie uma mesa com

pratica em café e bar — Apre-
sentar-se na Av. Geremario
Dani-ls n. I - Largo do Tan-

que — Jacarepaguá — das 9 n
cm disnlE.

MENOR para costura <:m algu-,
ma prálica na oficina. Ir;.:or a CHOFERES t
ca.teira. Barala Ribeiro n. 505. 

yipr&MICOS
ÕFERECE-Sc meça educada, mo- /<,it*-AI*JI>-Va

dista,, para Irablhar_ en-1 casa <<e MECÂNICO
Embatxetnz. Tel. 27-10c.7.

com Sr. Jorge. Segunda-feira às
Í0 horas (trazer decumentos).

PRECISA-SE de costureiras com
°a ibastante prática em vestidos e
,n" I conjuntos. Dá-se pa*a casa. Rua

Santana n. 64.
Pre-GRAFICO - Ccmposito

Aiiamont.:OPERÁRIOS - MESTRES|l-a-e m tipografia da Rua Ria- 
pRQCURA-SE pessoa de

5 rapa-;!- CONSTRUÇÃO CIVIL chuelo, 97.MEIO EXPEÚIENU -

zér"°'rvt. íxtlrn."«i; relaçõ.sí- *->-INS I KUV«<J ™v ¦«¦! ÍMPRÉSSORES OFF-SET

públicas. Exiyom-so boa apresen-!* — sa-se a Rua General Canabarro
tação. Prccurar Sr. Etison. RuajAPONTADOR DE OeRA - Pre-|552. Para máquina formato
Álvaro Alvim, 31 sala 1802, «••!cjS0.Se que conheça o sisteme Nel-IChicf.
13 ài 18 heras. Io Bianchi. Apresentar-se na

Presidente Varejas n. 418/10." an-lcôrcs, e l
dar, das 14 ás 18 horas, cem oi 2 aiudanle
Sr. Jcsá de Souza. me Frota, .161, pe.a manha

Aiberío. Somente pare Oíf
BOMEEIRO A firma H. C.

MOCAS e rapazes pj trab. in-
ciúslri.i cm venda de gênero ali-
mentício — Tr. Av. Suburbana,
10 033 sl 208 c| Sr. Gil. Orde-
nado 150 000.

PRECISA.ÍE — Viaianl» prepagan-
disln-vcndodor - labora torio 

|kor-0 dj Tíirre n 394.
farmatcwtico do fiinbita nacional _-_____. -— -—

proTurs elemento Ir.b.ll.ador «ENCARREGADO p/ pavimentação
do comprovada capacidade, co. 1 armador de ferro

nliocorlnr das praças Bsrra fían-"
sa, Vsila 

"líndcnda, 
P-cscndo elc.l

I E.crcvor
i nho com "curriculum vila»^ pa-|_ prcc;,£m.,e p3,a ccnslruç

p.-rtaria dêst» Jcrnal sobrij, ccm esc,ita 0|ua|iza,'

Pr7c~-!gabnrito psra formar
'*'>ma incorporação de

 ledifício de luxo em Ipa-
I IMPRESSOR para máquina AAjjLg-., Informações COm\.a.„. „ um impresser chlef 20 '"-'""• . -¦

Tratar Rua Guiiher-i0 proprielano do terre-

no tel. 32-1324. (BSr.

CORDEIRO GUERRA í. CIA. LTDA. |MpREssoR - Preciso para
precisa para cbra situada na Rualr(Uinrt Heidelberg ofício na'Eeneditc 

HipóÜto n._l95_!
Ru-,

ricca

calcatcircs.
c/ prática. Ru_ d. Ca-

32 »' BOI.

IMPRESSOR MINERVISTA - Pre-
cisa-se na Rua Guílhermína n.
AZ2 — Encantado.
PRECISAM-SE"

PRECISA-SE cciladolra cem prá-
tica pera csr.focç.o fina. Sonhora.
Rua Ccsmo Velho, 174.

.!-, 9
Sal-rlo

tório. r.críri-)
ci semana do 5 d as
ciai p oxpcrir.ncia da 3_0
cl ro*?i'.i lo imediato. Tralar na
Av. 13 do Maio, 23 — salas 014
o 613.
AUXILIAR" DE ESCRITÓRIO" -
Precisa-se serviços internos e ex-
ternos. 14 cu 15 ancs ou 18, 19
ancs, quitado serviço militar. Or-
denado sal. mínimo. Cartas com

EALC E VITRINiSTAS

o n. 330212.

mcç.-s, auxiliar do. , .
carta di próprio pu-lÊMPREITEIROS DE MÃO DE OBRAlenc.adernac.ao, com prálica. Tra-:-'-'- ••¦ -
'¦curriculum vila»" pa-i_ prcci,£m.,e p3,a construção ci- tar Rua Chaco. 22. Caxias. Est.

taria dêst» Jcrnal sobl„;| „m e_rl]tl_ olua|izada. Prele-N0 Rio- _-

PECISA-SE de ajudante cestura

para trabalhar só de <t«vfeire a
sábado. Rua Uruguai n. 86-A, cj 1.
Ap. 2. _

Mecânicos*
1 Eletricista - Precisam-se par--,
linha WILI.YS-GORDINI, só es-

pecializados, competentes, cem
bastanta prático comprovada. Se-
mana de 5 dias. Favor cândida-
tar-se só quem e?t;ver er-i cr,-
dições - Aprcsenlar-s» cem do-
cumentos e referências Concess,
Willys-Ovorland - Rua CaraU Ri-
beiro, 7S0-A.
ELETRICISTA DE AUTOMÓVEIS -

Precisa-ie meio-oficial ou ajudan-
t-a prático. Rua Visconde d« Ga-
vea, 126, cem o eUtnastfl_.

LANTERNEIRO - Precisa-se do
lanterneiro profissional. Tratar R.

rimes firmas especializadas.

PRECISAM-SE de vendedoras. s7-'as com detalhes pai

lí-io nor comissão - Telefones!na porlaria deste Jornal,

29-6063 ou 45-4Ó4C.

ra o n. 4295B3
Car- RETOCADOR - Gráfica de Off-

PRECI5AM-SE de moças p. ven
dr.s domiciliares. Temos condu

ção e uniforme. Trotar no
toda a semana —
181 — Pilares — Transversal
Av. João Ribei

MESTRES DE OBRAS - Admiti.
mos mestres cempetentes, com
muita prática em Instalações co-

..merciais. Cartas com referênci«n

« *.¦•¦ Gurael \" pretensões para AIA ENGENHA-""" -'RIA 
- R. México, 168, gr. 1007.

PRECISAM-SE tle vendedores mes-
mo com cutres compromisso-,
para Produtos Guiniicos c Mate-
riais Fotooráficos. Siyilo abso-
luto. Tratar Rua Acre, 2B s| 403
com D. Elma.

PRECISÃM-E' n-.ôças e senhoras.
Ensina-se o serviço. Sábados II-
vres. NCrS 110,00 e comissões
._ Av. Rio Branco, 1 141

PINTORES BONS -
emassar. Precisam-se
Moura Brasil n. 61

REPRESENTANTES - Fábrica «!o rar.jeiras.
beisas sediada em B. Hcrixonlo, — -r-

ncco.sita do 2 «opresent.ntos PEDREIRO que saiba
roso, 91, s| 607 ._ Guinabsrai Etlatio Ho Rio.I arremate, 2a.-folra
BALCONISTA DE FARMÁCIA -Marcar enlrovist» lei. 36-0503 -Frederico Ey
Pr&cisí.-.e de um balconista d_; Simcn, Inclusiv» domingo». jcci.ieça na l
farmácia/ competente e com am-;
pias referências. Escrever para o; VENDEDOR
n. 330 173, na portaria dè?te: Praeica-se
jornal, dando lódús _s inf erma

. _. admite. Tratar na Rin Sinim-
bu, S03; enlrada pela Rua São pRECISA-SÉ
Luir Gonzaga._£21. _ _ Lj„ máauinss de casear,
TIPOGRAFIA — Precisa-se: I im- pregar botões, mesquear.
pressGr pt máquina automáticalConstituição n. 33. lois.
cilindro; 2 ofic'sís de encader-l
nação e 2 auxilhircs. Tratar: Pe-j
dro Alves, 187 - S. Cristo. _J
TIPOGRAFIA - Precisa-se de lm-

PEDREIRO - Procura-so um po- presser p| Minerva, mesmo pelo
droiro para divorses serviços. - Instituto - R. Felisbelo Freire,

Favor não le apresentar quem] 99 — Ramos^
não esílvor em csndiçòe. do •«• fpOGRÁFIA — Precisa-se da
cular o* sorvi-jní porfsítos. —j 

impressorõB p«ira m_quína Artl-
Apresentar-se à Rua 29 de Ju.lio,|nerva na Rua Prefeito Olimpio
n." 314. Bcnsuctsso, 2a. foira.ljjj ^e|0 _,_ | 332 - São Cris-
das B às 11 heras. Falar com o].___,$__ _ Te!._2B-7919.
Sr. Orjando^ 1 tiPOGP.A>IA" - Precisa-se 

"compo-

Qjq saibam sitor cem bastante pratica. Paga-
obra Rua|!e j,cm. p,u_, Cosia Ferreira 77.

- Bairro La*

Almirante Ccchrane, 27.

LANTERNEIROS"- Precisam-se c/

prática em reforma de carreca-
ria de ônibus. Rua Euclides Fa-
ria, 170 - Ramcs. 

MOTORISTA - Precisa-se para
caminha:, de feira — Tratar nf-
Rua Alfredo E?rcelos n. 4SB -
Ciaria - das 7 is 11 horas.

"V/.ECANÍCO.CI-iEFE - DKW -
Preci-ü-ro pera chefiar oficina o-

PRECISA-SE de moça menor para 0 neo-^cia «m geral. Sõ -erva

aiudanle de costuras finas. Av. N. pessoa «cm prática no ramo. 5a-

S. Copacabana n. 534, ap. 1 102.lfário CrS SOO 000 o ccmissoos. -

Ru.
abadeira cale

o Senado" n. 231, ap.

. , ri.:.,'T«clar «cm o Sr. Ronaldo, Rua
moça «>«*e^cr» 

Tcneieros, 380, a?. 800. 

Rua dá MOTORISTAS - Precisam-so cem
íprática cío terviro *m ônibu., cu-

-Jdcis ancs do pr»tíca cm caminhão
._...,_ — Rua Manalhãos Castro n 133,

BARBEIROS - MANIC .«$.
 MECÂNICOS"""- ELETRICISTAS E

AJUDANTE de cabeleireiro - AJUDANTE DE MECÂNICOS com

Prccisa-sc. R. Figueiredo Mags- pratica em Vdkswagen na Rua
Bráulio Cordeiro n. 905 — Ja-
caré - MECAFUSCA.

MEIO-OFICIAL de lanterneiro. —

ralar Estrada Vicente do Carva-
lho, 1 216.

leiretros

iTIPCCRAFIA precisa d
'sor para máquina auten
ly. Rua Antunes Macie

CUfEI.ARIA -
«« eenJi«-:m»nlo,| SERVENTES

cões solicit«-ídris e pretensões ia-
lariais._ 
BALCONISTA - Precisa-se" uma
de boa aparência com bastanto
prática em linqerie — Rua Ba-

referências para o n. 330 127, nal rala Ribeiro, 46S-H.

referência. Rua Senador Verguei-
ro. 232 ep. 1 301.
PRECISA-SE de copeira-arruma-
deira cem prática. Exigem-se re-
ferencias. Paoa-se bem. Tratar
na Rua Pinheiro Machado» 103,
»p. 604. Tel. 25-10-0.

se acostumar padèndo viajar s_
exterior — Ord. a desejar. Tri-
lar hora lel. 470925. _
PRECISA-SE emprerad. cuo sal-
ba cozinh.tr *p dé refer«:neia.. Do.
minar. Frrroira, 207 ap. £01 —
Tal."S6.64S8.

portaria deste Jornal,
AUXILIAR de «scrtló.lo pita
admissão imediata, preclsú.so
bcm dactitoçirafo, nivel ginásio
cam pratica faturamento, serviços
escritório* quilos sorvlço militdr.
AprG.imt-r-.o cem docum.ntcs.
Rua Proc*amaç_o( 10? — Rynsu-
.esso — Semana do 5 dias.

AUXILIAR Contab. ou contador
c| muita prát. Indust., serve tato
bém 1|2 exped. Salário de «ncôr-
do capacidade. Metal Carícc.-,
Rtis Iramata, 380— Lucas. Favor
s6 competente, tra?cr documen-
tos.
CHEFE escritório, sabendo ccn-
t.ibilidade e dep, pessoal. Atu?-
lizado impostas, firma pequena,
250, bom da'» Av. R. Br.nco,

1151, sl lois s|09.

BALCONISTA - farmácia, ciue
aplique injeções. Trabalhar ma-
nhã e noite .Tratar Rua Barata
Ribeiro, 739-E. 
MOÇA p^ira balcão bcmbonmère.
Rua Álvaro de Miranda, 267 —
Pilares - Sr. Barros. _
MóÇA — Precis.vse uma balco-
nista maior, ioja de eletrônica,
iòmentô com reicrèncias comer-
:iais e certificado de primário,
segunda, das 8h30m às 9ii30m

Uruguai, 216, 1.° andar.
PRECISA-SE moça cem prática
de balcão em loia de cenfec-
ções. — Rua da Constituição, 33

Leia. •

bca aparência a rflíe.'*"nci.i. li
lar: Rua Teófilo Otoni, 

'.47

abalnar em
i 7h. Rua TIPOGRAFIA - Pracisa-se de f"J>Ipo"rto~"elo 

'Laroo 
do Machado

ISO. Esta rua iir.nressor paia máquina Heidol- Te|efenar. 22-9SS2.
... ... JoSo Bortjes -|berg à Rua Cosia Ferreira n.o 77-|PRECISA.Se de C9b,

G«i^ea. I~~ "*" __ _ -um a|ud3nte adiantado - Telefo-'

. .;. _ a <i«m. h/cT TORNEIROS
,,a' CORDEIRO GUERRA & CIA. LTDA.;— AJUSTADORES

ra obra situada na Av.! precisa pa
— Delfim Moreira n. 3£0, q1
densm nlfabetlzadcs

lliàes, 304-A -_Pòsto 4.

ACADEMIA EÍE CABELEIREIROS
GUEDSCCP comunica aos inte-
reisados, qun com a formatura ¦

flcicra de março abrirá mais 37 i

vagas para cs cursos de çabe-i^oTCÍRISTA cem boas recernen.
manicuras, matricula dac5cs para trabalho pequeno,
19 do Fevereiro n. 

, 1 . .=s domingos, preferin.
65. Tel.: 26-4254 - Botafogo.U, nlcr..licr Bctalogo ou Gjorta.

imorST-ICABEtEIRÉlRO (A) e manicura! Telefonar .'5-0166 de 9 ate 1/

tica Pol- P-*ra trabalhar em saião dar. 19 horas. Ordenado 200 mil cruzei-

Í05-A. i .is. 23 horas, prcc!sa-sn de pre-:rcs a seco.
[feréncia que more ou ír^>a^eiMOTORISTA profissional, prát,c.v
perto do La.-oo do Machado — 

jclj ancs. Tralar Largo da Pa-' ' ' 
na, 14.  

' i MECÂNICO — Grande empres»
.um a|ud3nte adiantado — Telefo-! ^ marGC,n da Avenida Brasil, ne-

FRESAD.Ine 47-9901. CCI,it, de mecânico"PRECISO 
urgente de cabeíelreiro glnasl

(a) com freruesia cm saíêo dei

< Iam que tenham

lilSERVENTES com experiência dc

perlor .'300 000. Tralsr: Ru. «ta pintor e pedreiro.. Apresentarem-

Quitanda, 62, sa'a 307, eom "

Sanlana, das 14 »s 16 h.ras.

PRECISA-SE balconista psra auto
peças, cem alguma prática até 25 VENDEDOR - Par. presentes e

anos. Estrada Intendente Maga- brindes. Fixo m»is comissão -
'Ihães, 1 197, iMelllúrgici. R. 24 d» Mfto, «8.

"\o _ Peta manhi

VENDEDORES - Piacisamos
a!to gabarito para sorv:ço t*0! Certific.ido de Reserv
roíaefioi públicas. Pedo ter *u-,-
tra ocupacSc». Remunerarão

Rua Sencdor Alencar n. 160,
às 9 hsras, 20 do março. Falar

lecm o Sr. Mello.
VENDEDORES — Bem relacionado —

na praça, dinâmico e boa apre.,£]_gff>|CiSTAS —
sentação, para artigo de fácil f-L..,...»..././..
locação, com retirada altamente: RADSOTECNlCOb
compensadora. Rua Senador Dsn- _
Ias, 117 ceni. 819. •

VEND-DÕRAS — Para vendas
eiitcrtisi, demiciliar do artigcS
feminines. Oíd.nado CrS IDO mil
o boi <o mi s-í»_. Tratsr na R:j_
da Uoa n. 120, loja A -
52-9273 — Temes preço» p.ra
revandedere* — Fabricação pró-
P«ia.

'AJUSTADOR MECÂNICO

ELEiRICISTA para fiarão cm pai-
nels e quadros de ccntrcíi! ele-
tricô. Rua da Pedreira, 112.

ELETRICISTA - Trccisa-se o-ra
serviços fj-iv-í Inclusívo enrola-

Tet.jnr.cnto de motores, na Rua. 7,
Ouadra EG Lcte 3, Centro de
Abastecimento S.o Sebastião —
Av. Brasil.

Pre-
cisa-se cem prática de compres-
scie. frigoríficos, na Rua Gene-
ral Galieni, 33Õ - Bonsucasso.

MÉCANICO-AJUSTADOR — Fre-
cis.-.-.e na Rua Capiberibe, 27 —
Santo Cristo.
P~rTcÍSAM-SE: . Áiustadores com 
pr_tic«i cm máquinas coemtrizcs rclra,

57-13C9. Os

PRECISA-SE de cabeleireiro ou
cabeleireira e uma aüscdeiro. —

Tntar no Mercado de Madureira
_ Ga!eria A, loja 2C2. 

PRECISA-SE de manicure com bas.
t^nte pr/tlca. ótima freguesia.
Tels.: 45-2836 - 45-6916.

PRECISA-SE aisrendie d- cabe!»!-;.,
manlcura, limpeza de pele. -.

cur^*,

prática de terreiro e
icçcm (não é mecânica de

tomovel). Semana de 5 dias.
interessados deverão diririr-se a
{venida Alrr.ir.mte Frontin,. 231

(Praia de Ramos), de 8,30 as 14
hc
iÚOÍORISTA VENDEDOR - Pre-
cisa-.e c| pritica da comercio
vareiista nl venda de alimentes
~T Rua Castro Alves, 133-C —

ELETRICISTAS e ajudantes. Preci-
_ani-i« n. Rja Catete esq. Alm.
Tamandaré.

t;míticas — Operadores de n.--JEnsina*se maquillarcm, peruc.s
quinas automáticas p/ fahricsrio Js ]8 h-ras. Grátis p; mcdelos \'_
p.-rafusc. (lend-. e resca). — Es- Larco S. Fr.ncií.a 2f> sa!a 419 "

tampndor de rebiles. Só se aprc-ISua" da Assembléia 28. sala 106 PRECISA-SE
sentar cem prática comprovada ÍTel._Clj2J23. ;c"na. Tratar
na carteira profissional- Rua An-|pRE;-|SA^E ^ 

'^.^ 
n,an|cura o';l31' das 8

í trabalhar ni Ru» Fernando F*.

'.'.OTORISTA - Precisa-se.
independ.ncia, p-^ra viarjens,

I.'36-1137. •

tem

tõnio Aí. í.-eç-csilo, 360 (esta rua
começa nn Áv. Itaoca, 2160 —j-j
Tnt-.r das 14 às IA hera-i. Graça.

- Auxiliar de ofi-
a Rua éa Gamboa,
às 11„ cem o Sr.

Coria.

650 - Marta da PRECISA-SE 
" 

de motorista com
nrérlca de entrega de bebidas \

P™-;GUER~A"PRENDE'l«""«me'"profU«So -Tratar na Rua Cel. Aud
" 

rendosa? Mítricuie-se na Aca-ri-"™' í-.í
TORNEIRO DE MADEIRA
;isa-se de meios oficiais
ciais na Rua 24 de Maio n. 29S|t)cmia je Cabeleireiros e Man
- Tratar cem o Sr. Luis.  cura. Os interessados tefã:. _
TORNEIRO - Precisa-se compe- 10% desconto. Apretentandol PRECISA-SE oficial pintor da au-

tente na Rua Caoiberibe, 27, San- este anúncio. Machado Coelho;tomoveis - Rua Voluntários aa

to Cristo. n. 119, s| 203 - Estacio. Pat.-ia, 244, fundo».

Central co Bres'-
Decó.ito da» Águas dt Lin-

Idoia.
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[UPimRUGANInuunii
SÀrâtas.ratos 32-7336
VRECISA-SE d» motorista com
\j_il_nl. pr_.tic_t qut- resida na
lona 5ul — ótimo crdonudo. —
IVofon... par» 57-0269.
PRECISA-SE de um mecânico que
trabalhe em cano nacionais Willys
i Volkswagen — Ruíí Pereira
Nunes 221.
PRECISA-SE de motorista para óu-
lo particular DKW — com mair, de
cinco anos de prática. Tratnr coni
Sr. Álvaro, Rua Sacadura Cabral
n.o 108.
PRECISA-SE mecânico para Volks-
wagen. Estrada intendente Maga-
Ih.os, 1 199.
PRECISA-SE de eletricista de __•

t.omóveis. Rua Van Ervcm n.° 34,
boxe 8. Garagem Presidente, Cu-
tumbi. Falar com Sr. Jorge.
PRECISA-SE cie um bom lanler
neiro. Favor não ae apresentar
quem não fôr cempetente. Rua
Ângelo Bitlen-curl, 80 — Grajaú.

DIVERSOS
l ._ „_ „
CC3RADOR — firmas ? casai co-
merciats, o.ar«__<me pam o ter*
viça do ccbran.a, fonda prática
ncs.fr .etor, deu bca- referên*
cias • caria da fínnrü. Tralar po-
Io lel. 30-0628, Ivan.
CAIXOTEIRO - Precisa-se corn
pritica de engradamento de mó-
veis. Exigem-_e referências. Tratar
Rua Geri. Polidoro, 30, E-lafoçjo.
Guarda-Móvei:. Carioca.
CAL AFATE - Precisa-se pl tra-
balhar cem maquina na Aveni-
da Suburbana n. 7 977-A.

Auxiliar de
escritório

Moça — Precisa-se com co-
nhecimentos uerais de escrito-
rio.., fôlhn de poçjtc. etc. Res-
posto para a portaria deste
Jornal, sob o n. 429.199, men-
cionando dados, -xperienci» o
pretensões.

Agentes
Firma tm fase de expansão

precisa de môças e rapazes.
Horário móvel. Av. presiden-
le Vargas, 435, s| 1 306-A, de
8,30 às 11 horas - do 14,30

18 horaa.

Almoxarife
Corn prática em fábrica metalúrgica,

e desembaraço.

Semana de AAVi hs. — Sábados li-
vres. — Paga-se bem.

Carlas, com "curriculum" e prelen-
soes para a portaria deste Jornal, sob o
n.° P-74 485. (P

Auxiliares de
escritório

Â Metal Molde Carioca Ltda.
PRECISA

para lua fibrica na Av. Brasil, 2 01Ó-B (Peno da Gastai).
Tel. 48-4674.

3 FERRAMENT-IROS

Com bastante prilica para moldes de plásticos. Salário
enlre NCr$ 1,10 e NCr$ 1,60 por hora.

3 AJUSTADORES MECÂNICOS

Com bastante prática cie montagem de máquinas hi*
dráúlicas.

. FREZADORES

CAIXEIROS COM PRATICA DE
ARMAZÉM — Av, Copacabana
ii. 791 - FEÜCIQ. _
CAIXA - TlACE VENDOMÉ
BOUTIQUE precisa de moça me-
nor para .rabalhar na caixa —
Exigem-se bca letra o ginásio
— Apresentar-se 2a.-feira das 10
at*. 12 horas nn Av. Copacaba-
na n. 1241 - Posto 6.
CAIXEIROS - Precisam-se de vá-
rios com prática de balcão de
cereais. Apr. com carteira profis-
tional t de saúde — Trav, doa
Cardoso;, -13 -- Cascadura.
BOLSAS — Costurei..1 só cum
muita prática para ;orvi<o fino.
Barata _ibeir_,_505.

i ENCARREGADO para «0.5') d»
armário ds aço, conceituada fi
ma precisa do encafpgtido tam
.experiência comprovada rio ra-
mo. Aproscntar-.o depois 10 ho*
ras. Estrada Intendeu Je Maga-
Ihãos, 625 — Campinno.
ESTOFADOR — Precisa-se emprei-
teiro cu * di., tol. 46-1497 Co-
rar, • meio cficial, S.tafogo, ft.

, Fernando Guimarães, 32.
FABRICA DEBOLSAS - P7ecira-
se do uma oficial competente e
menor p\ pequeno fabrica de
bolsas de crcccdilo. — Paga-se
bem. Av. N. S. de Copacaba-
rm n. 613, gr. 409.
FAXINEIRO" E ZELADOR - Preci
sa-se de um senhor de meia ida
de, e cie ledo o respeito, .ipre

» sentando bofls informações do:
empregos anteriores e que durma
ro emprego. — É preciso ter co
nhficimento da limpeza ern gerai
reparo, de bomba de água, e!e
vador, nlguns conhecimenlos d.
pedreiro, pintura, eletricidade p>
r.. zelar por ¦um pequeno edifi-
cio de apartamentos puramente,
familiar, Tem quarto para morar.
— Cartas para o n.° 330 064, na

, portaria deste Jornal,
L-S1RADÕRES - 

"PrõciTcTljara

obra fin_ — Ruí; Mbn_ Barreto, I
---Botafogo.
MARCENEIRO _ Faço qualquer
conserto. Atendo * domicílio.
Telefone 28-063..

Admite escriturários, com
serviço militar, datilografo, boa
letra, nível ginasial. Carta cio

próprio punho, com Currículo,

pretensões e retrato 3x4, para
Caixa Postal 2047 — Depto. do
Pessoal.

Corretores
Condomínio hoteleiro em Es

tancia hidromineral _ poucos
km do Rio, construção já ini-
ciada, deseia contato com cor-
retores para colocação de suas
colas. Material de boa aceita-

çáo. Rua Álvaro Alvim, -3 (Ed.
Rex) coni. 917 - GB.

MOÇAS £ RAPAZES - Njo pre
cisa ter prática, ensina-se o tra
balho — Av. Antônio José Biten
court. 378 — NilópolI».
«MOÇA de .6spons_bÍtÍdadft _tiv„f
d_sembar_f_da, bom ambienl» d»
Q. eb-llio, salário tomp-ans.de/.
Av. Ria P.lrópalil, -83- - Gra-
macho — Caxias.
MOÇA — Precisa-se uma com
t áticH dc* montagem cie bijou-
.¦;ria, salário e comissão 3Ôbre
produção. Tratar ns Rua Hera
cliío_Gr^çs,_lol,_c|J0._ Lins.
MENOR río lexo masculino pom
trabalho em consulrório dentário.
Tel. 36-1137. Precisa-se.
PRECISA-SE umn moça para cai-
_;_ em padaria, Rua Aristides
Lobo, 244 — Rio Comprido.

Moças — Precisa-se de
desembaraçadas, boa letra, pre-j,,
ferência para ciuern mora na
Zona Norte. Tratar 2.a-feira, Sr.
Domingos, das 8 até às 15 ho-
ra. Rua Monsenhor Manoel
Gomes, 92 — São Crislóvão.

Com bastante prática.
Tratar com o Sr. Osvaldo no local acima.

Banco

Atenção

Corretores
- Imóveis

Escritório tradicional em Co-

pacabana, procura corretores
para trabalhar cm lançamento
de Construtora de primeira.
Imprescindível situação finan-
ceira boa. Tratar, sábado c do-
mingo. Av. N. S. Copacaba-
na, 709, snla 508. (P

Costureiras
Preclsam-se com prática cie

roupai milhares.
Exigimos: Diploma ou com-

provante do curso primário.
Oferecemos: lunch * assislêrv

cia médica.
Apresentar-se o

RUA BOM PASTOR, 107
TIJUCA (P

PRECISAM-SE môças, «• senhoras
pj agenciar fotografia monóculo.
Rua Cristóvão Colombo n.° 40,
Cachambi. D. j-ylrna.
PRECISA-SE il» mocas <oin prá-
_ici d» caixa. Mercado d» ca*
roa!.. Rua Ana N«ri, 41, nsq.
Rua São Luís Gonzaga, l_ry» do
Pedrogulho. São Cristóvão.
PRECISA-SE de 1 fotógrafo para
lodo serviço, .oto Belford. —
Rua Manoel Reis, 5 Loja 3, em
frente à Praça G. Vargas. Bel-¦í_rd Roxo.
PRECISAM-SE môças de menor
para tecer cabelo para perucõ.
rnsina-se c serviço — Rua Bene-
dito Hipólito, 28 - Praça 11 _
lúcio.
PRECISA-SE rapaz com prática
de balcão, na Paníficação Brasil.
Rua Torres Sobrinho, ]. Meier.
Exigem-se referencias.
PRECISA-SE urgente de um bom
pintor para geladeiras. Telefone
37-9299. Sr. Miguel.

Contra-mestre
de serralheria
Procura-se. Trntar com Sr.

Emilio à Rua Visconde cie
Inhaúma, 58 sala 502.

Se você í:
ELETRICISTA (c/prática de manul. e insl.)
BOMBEIRO HIDRÁULICO
AJUSTADOR MECÂNICO
1/2 OF. FERRAMENTEIRO
MEC. DE MANUTENÇÃO
A.I. DE ENCANADOR

Se você têm:

;i) Experiência profissional comprovada
b) Vontade de progredir
c) Capacidade de trabalho

Nós lhe oferecemos:
Excelente ambiente de trabalhe
Assistência módica e dentária
Restaurante e condução
Salário compensador.
Procurar o Setor de Pessoal — S.A. MARVIN —

Est. Adrianópolis, km 5 — Santa Rila. N. Iguaçu.

Cfo.FecSerC-l do Fundação

9
Admite:

ama
Caldeireircs

Semana de 5 dias.

Apresentarem-se ao Departamento de Re-1
crutamento e Seleção do Pessoal na Rua Néri Pi-
nheiro, 240 — Estácio de Sá. (P

Caixa
Tradicional empresa comercial, está

admitindo môças com.bastante prática dos
serviços em Caixa Registradora. Exigimos
prática e instrução mínima de 2.° ginasial.
Falar com Dna. Wania, à Rua do Rosário,
164- 2.° and. (P

_5_
Carpinteiro

Precisa-se de carpinteiro de
fôrma para concreto. Rua Se-
nador Dantas, 117, 12,° an-
dar, saln 1 223.

PRECISA-SE de moça de bon Bpa-
rència para grande organização
ótica — Não precisa 1ct pratica
— Exigimos boa aparência. En-
trevista 2a.-feira das 9 ... ]]
horas — Avenida Graça Aranha
."•_ 206 ___9r--.'_. °'_-
PADARIA preciso 1 padeiro, 1
torneiro, 1 ajudante forno, 1 ofi-
ciai cenf ei teiro. fí. Laranjeiras
n.o 251.
PRECISA-SE com práli.,1 dc 1
caixa, 1 caixeiro, 1 moça pnrn
balcão, 1 ciclista. K. Laranieiras,
n.i> 251. _
SERVENTES - Precisam-se ni R.
Rus Gen. __Argolo n. 105-F.
TINI UR AR IA - Precisa cí7ca i x _ i ro
com prática. Paga-se muito betn.
— Rua Ferreira Pontes, 193. Ari-
ciara! .
VÍõTÃ NOTURNO — Precisa-se
do um, cem largs experiência,
para edificio no Centro. Apre-
.cntar.se 2."Meira, ci documen-
los e referencias. Ruí. do Rosa-
rio, 113, 8.*1 andar, a partir das
.4 horas.
ZELADOR - Precisa-se de um,
experiente, para edifício no Cen-
Iro, cam residência. Apresentar-
se com documentes e referen-
cias. Rua do Rosário, 113, 8.°,
js 14 horas.
ZELADOR _ Para edifício resi
dencial, cj prática e boa iipre
sentação; exigem-se referências,
Tratar, Pça. Pio X, 99, 3.° an
dar — Sr. Coutinho.

Desenhista
Precisa-se, com prática de

instalações elétricas e hidráu-
Itcas. Apriísentar-so corn traba-
lhos executados na Rua da As-
embléia n. 51, J2.° andar, na

parte da manha.

Eletricista
Precisa-se c| grande prática

em caminhão e tratores de pre-
ferência com conhecimento de
eletricidade industrial pj traba-
lhar no interior. Tralar na Pça.
Pio X, 99, 9.» andar. (P

Cia. Federa! cãe F _sr-c_.«.«o

Admite:

Técnico de Calderária
Com conhecimenlo de cálculo de tempos e

delineamento.

Semana de 5 dias.

Apresentarem-se ao Departamento de Re-
crutamento e Seleção do Pessoal na Rua Néri
Pinheiro, 240 — Estácio de Sá. (P

Engenheiro
Precisa-se engenheiro para

trabalhos rodoviários. Cartas
com pretensões e curriculum
vitae para a portaria deste Jor-
nal, sob o n. 330061.

Auxiliar de
escritório

PrecisB-se com instrução se-
fundaria c que escreva bem i
máquina, para cargo de princí-
piante. Rua São Cristóvão, n.
1 254.

Auxiliar de
escritório

Encarregado
de fundição

"Funcionária"
Escritório de advocacia necessita de

uma funcionária qufe apresente as segum-
tes condições:

Ótima apresentação
Nível Secundário

Ordenado de Cr$ 250.000

Apresentar-se na 2."-feira, dia 20, para
teste e seleção, à Av. Franklin Roosevelt,
39 - Sala 1316, às 09,00 horas. (P

AMBOS OS SEXOS
VENÇA NA VIDA A CURTO PRAZO, COM ENORMES POSSIBILIDADES DE CARREIRA

Damos rigorosa assistência técnica permanente.
Exige-se: CURSO SECUNDÁRIO; Idade entre 24 e 50 anos; Boa apresentação; Vontade deter-

minada de trabalho.
Possibilidades mínimas de Cr$ 2 100 000 mensais.
Apresentar-se segunda-feira com documentos, no horário das 9 às 12 e das 14 às 18 horas,

à Srt.a J0RZIRA.
AV. PRES. VARGAS, 435 - 16.° ANDAR (p

Chefe de Vendas - Adesivos
Importante Grupo Industria! em expansão no campo

de Adesivos Industriais e Fitas Adesivas procura elemento

com conhecimentos técnicos em Adesivos a base de Resi-

nas e Borrachas Sintéticas.

EXIGE: — Experiência em abertura de novos mer-

cados e expansão de equipes de vendas e distribuidores.

OFERECE: — Ótimo Salário inicial, condução e as-
'sistência Médica e Hospitalar.

Enviar Curriculum A/C clêste Jornal, para o número

Swissair
Hos v_c_n_y in lu Airpori

Staff for an ali round Traffic
Açjent with experience in li-
cketing and passenger Han-
dling. fluent Portuguese, En-
çjlish and G.rm.ri essential.
Apply al SWISSAIR Town Offi-
ce Av. Rio Brunco, 99, loja for
interview.

335 624.

ADESíVOS-100"

CR$ 345.000 POR MÊS
31 VAGAS

Discos Imperial do Brasil, S/A., a maior Cia., no gê-
nero, da América do Sul, ern fase de ampliação, cornplela
o seu quadro de vendas e admite pessoas enlre 18 e 35
anos, com boa apresentação e primário completo.

Se você lem horas vagas durante a semana ou sábados
e domingos livres venha visitar-nos sem compromisso.

- NÀO EXIGIMOS EXPERIÊNCIA -

Traiar com o Sr. Paulo Genaro, somente segunda-feira
no horário de 8 às 18 horas.

RUA EVARISTO DA VEIGA, 20 - LOJA (.

DESENHISTA PROJETISTA
Para trabalhar em indústria metalúrgica, com

prática de ferramentas de corte e repuxo, dando-
se preferência aos que tenham conhecimentos,
também, de ferramentas plásticas. •

Cartas, com "curriculum" e pretensões para
a portaria deste Jornal, sob o n.° P-74 484. (P

Faturisfa

PESSOAS DE ALTO NÍVEL
Oficiais reformados, Professores,

Economistas, Etc...
Faça uma carreira brilhante e conquiste liberdade fi-

nanceira. Trabalhe para um dos mais fortes e tradicionais
Grupos do País. Treinamento Americano Intensivo.

Introdução ao alto mundo comercial e financeiro do
País.

Exige-se. Alto nível intelectual e social, situação fi-
nanceira estável e aparência impecável.

Marcar entrevista pelo telefone 32-6955.
Endereço, Av. Rio Branco, 156 — 10.° andar s/l 001.

Precisa-se maior, rápida na máquina, ..
boa letra e com apresentação, para admis-j

a ür™ niagara s.a. p„-isá0'imediata- Favor nao se apresentar
cisa de mestre para dirigir 20 cluem não estiver realmente capacitada
homens de íundiç.o dc bronze. Apresentar-se à Rua do Rosário, 135
r,.vor apresentar-se à Rua das _ 3.0 andar, procurar D. Almery, das 8h
Marrecas, 40, loja. Sr. Mat- 3Qm às 12 horas.
tlliõS.

FarmacêuticaDsctilógrafo com boa letra.
Semana de 5 dia:. C.rt_ para

.• o n. 330 442, na portaria deste
¦ Jornal contendo pretensão e,
aptidões. j Traiar Av. Copacabana, 420,249 — Madureira — Apresentar-se depois das

',1''- £02- i9 horas com todos os documentos.

Ofcrecc-so farmacêutico
ploma_lo tomo responsável

indústria de fiação de algodão
Precisa admitir::

Técnico Mecânico
Encarregado de Manutenção e Montagem
Mecânico Ajusíadcres

Com grande experiência, Rua Borborema,

SALÁRIOS FIXOS
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 NCrS 100,00. 2 - Comissão. 3 -
Almoço. 4 — Condução própria de casa para casa.

SÓ ADMím.QS SOLTEIRAS MAIORES
Muilo bem vestidas, que gostam de serviço domiciliar e que

agüentam trabalhar 8 horas diárias.
Tratar diariamente e pessoalmente até o dia 28-3-67 em

Modas Vestido Branco, Rua Vise. Santa Isabel,382, Grajaú.

i li !_?¦

Secretária
Precisa-se com prálica, que

seja datilografa « c| redação

própria. Cartas c| pretensões

u referências para portaria dês-

le Jornal, «ob o n. 429563.

Supervisor
de pesquisas

Para dirigir Departamento
de Pesquisa de Mercado.- Dá-
se preferência a elementos for-
mados em Ciência* Sociais,
Economia ou Administração —
Rua México, 21, sala 1 301 -

Dias 20/21.

CHICAGO BRIDGE

Necessiia:

Soldadores especializados
Para admissão imediata precisamos dos

profissionais acima com experiência ante-
rior comprovada ern Carteira Profissional.

Os candidatos serão submetidos a ri-
gorosos lestes de dobramento _ Raios-X
com eletrodos de baixo hidrogênio (OK
48 P).

Apresentação munidos de documenta-
ção è Rua Sargento de Aquino, 81 — Ola-
ria — esquina de Av. Brasil. Divisão do
Pessoal. (P

Mestre de marcenaria
DURATEX-DURAPLAC procura Mesiro dc Marcenaria pari

chefiar s/Quadro de Aplicodores d. lambris t «stabelecer con-
talos de alto nível
EXIGE:

Boa aparência
Capacidade? comprovada
Longa experiência,

OFERECE:
Bom salário
Bom ambiente do trabalho
Admissão imediata.
Dar-se-á preferência u quem tiver Carteiia de Motorista,

Procurar Dr. Armando, 2."-feira, entre 9li ; llh. — Run
Riachueio, 217-C.

Topógrafo
Pfecisa-se com prático de

construção de linhas de Irans-
missão de yrande porte, tralar
na Praça Pio X, 99, 9.° ondar.

(P

Técnico de TV
ADMIRAL admite com expe-

rièncifl comprovada, ótimo âa-
lário, mais comissões. Apre-
sentar-se c| referência., na Rua
Riachueio, 339.

aparência
Precisamos de ó môças dc ben aparência, totens,

para divulgar importante empreendlmeno imobiliário,
& 15 minutos do Leblon, de preferência, ai residente»
na Zona Sul. Apenas para o_ sábado- o domingos,
pagando-sc muito bem. Condução própria (Automó-
veis) e almoço em restaurante típico por conta dai
firma. Excelente oportunidade, pari. as môçai que dis*
põem d» fin. do seman.i livre. Apresentar-se h Ru»
Dias Ferreira, 679, r.p. 301, du I Oh ès 14h, com Dona
MARIZA. (P

iliíar, funcionário público,
bancários e estudantes

SOMENTE 10 VAGAS
Trabalho honesto e organizado. Exigimos:,

vontade de ganhar muito dinheiro, boa apresen-
tação; referências pessoais; honestidade. Garanti-
mos Cr$ 300 000 inicial; liberdade de horário;
acesso a cargo de chefia ,

Av. Nilo Pecanha, 2ó, sala 706, com o Sr.
SILVA -- Atende-se no horário cie 10 às 12 e das
14 às 17 horas.

Vendedores
Firma tradicional no ramo de

máquinas para padarias, bares,
restaurantes, armazéns etc, com
fábrica própria, admite vende-
dores categorizado» para os
Estado: da Guanabara, Rio _
Espírito Santo. — Rua General
Caldwell, 217. Procurar o Sr.
Otto n partir dan 8,30 horas
do dia 20.

Vendedores
O Departamento de Vendas

do FIGURINO BURDA, amplian-
\óo seu quadro de vendas está
precisando de agenciadores (as)
— Exigimos: boa apresentação,
desembaraço e prática no ramo
de vendas. Oferecemos: possibi'
lidades rntnima de Cr$ 600 000,
registro em carteira, férias etc.
Dirigir-se 2a. e 3a.-feiras à Av
Erasmo Braga, s[ 203, com do*
cumento» e 2 retratos 3{4.

Vendedores
150 MU FIXOS E MAIS

COMISSÃO

Entrevistas amanhã, _egund_
feira, dia 20, das 9 às ló h.
Rua Artur Rios, 1 -100, Campo
Grande, GB — Sr. Alberto.

Vendedores
bico

Precisa-se p/ o ramo de ali-
mentares. Damos representação
a quem possua veículo. Rua
Castro Alves n. 133-C, Méier
— Sr. Paulo.

Vendedores
pracistas

300 000
Precisam-se 10 vendedores

com mais ajuda de custo. —
Emrevisfa com Sr. Jorge, às
C horas, _egunda-feira. Trazer
retratos e documentos. Rua
Sapopemba n. 775, Bento Ri-
beiro.

Importante empresa comercial está ad-

mitindo motoristas de caminhão com bos-
tante prática de entrega e com conhecimen-

1o das ruas do Estado da Guanabara e Esta-

do do Rio. Os candidatos deverão compare-

cer na Praça Olavo Bilac (Mercado das Flô-

res) — Serviço de Pessoal. Procurar Dna.

Wania. (P

Técnico em contabilidade
Entidade de direito privado, de âmbito

nacional, precisa de Técnico em Contabilidade
com prática de auditoria, idade máxima de 30
(trinta) anos, sexo masculino.

Semana de 5 (cinco) dias, horário das 12
às 19 horas, salário inicial de NCr$ 339,00
mensais, podendo viajar às capitais dos Estados,
com diárias pagas.

Carta com "Curriculum Vitae" para a por-
taria clêste Jornal, sob o n.° P-86 502. (P

Vendedores (as)
Indústria em expansão precisa de vendedo-

res (as) experimentados, para venda de apare-

lhos eletrônicos de enorme aceitação, para escri-

tórios, consultórios, lojas, fábricas, repartições

etc. Ganhos acima de Cr$ 1 500 000 mensais. Ida-

de acima de 25 anos. Tratar na Av. Rio Branco n,

156, gr. 2 807. Ed. Av. Centra!.

Vendedores (as)
firma tradicional, com inicio de atividades nesta Cidade,

aceita elementos ambiciosos de ambos os sexos, para venda
de artigos de consumo forçado, c lançamento de grande no-

vidade. Dá-se alta comissão, ajuda do custos, listas de clien-
tes e possibilidades de {tanhos superiores « um milhão. —

Apresentar-se amanhã no horário comercial * Ru» Viscont.e
clc Inhaúma, 58, 12,° andar, sala 1201-B. (*
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ENDEDO
® SE VOCÊ PRECISA GANHAR BEM

# SE QUER TRABALHAR EM UMA GRANDE EMPRESA

© SE QUER SER UM PROFISSIONAL COM CARTEIRA
¦ ASSINADA, DIREITO A FERIAS, 13.° SALÁRIO, SA-

LÁRIO FAMÍLIA, I.A.P.C, FUNDO DE GARANTIA

ETC...

Mesmo que você ainda não seja um profissional em vendas, nós ihe

daremos um treinamento com ajuda de custos e comissões.

Qualquer que seja o seu caso, se você tiver mais de 25 anos de

idade e boa apresentação, venha falar conosco.

2.a-feira, dia 20, das 9 às 18 horas. ,

Av. Presidente Vargas, 417 - 4.° andar - S/403, falar com LAHYR
1 DE BARROS. (P

I ENGENHEIRO CIVIL 1
I

Companhia de grande porte no ramo da disiribuição de produtos de petróleo, admite engenheiro devidamente
registrado, para integrar a equipe técnica do Departamenlo de Projetos e Construções.

Deverá ter vivência mínima de três. anos na profissão, conhecer orçamento de obras, desenvolvimento de projetos
modificações dos mesmos, fiscalização de obras confrontadas com o projeto, conhecer hidráulica no que tanqe à
construção civil bem como eletricidade.

Iniciativa própria e gosto pela profissão, disponibilidade para pequenas viagens e conhecimento de inglês para
entender literatura técnica simples, são requisitos solicitados. Idade não superior a 32 anos.

Salário compensador, sábados livres, escritório no ceniro com restaurante próprio, são algumas vantagens oferecidas
Os interessados serão atendidos à Avenida Rio Branco, 181, — 15.° andar — sala 1506. Guarda-se sigilo. (P

I f^SÊ^ ^"rhBrmoFax
VENDEDOR

ASSESSOR DE DIRETORIA
GERENTE ADMINISTRATIVO

•fc Empresa industrial e comercial oferece excelente oportunidade ã ele-
mento de nível superior, de preferência Contador/Economista, com
arnpla e definida vivência administrativa, contábil e financeira.

-£• O candidato deve possuir de 3 a 5anos de experiência na função.

•fe A remuneração será fixada de acordo com a formação e experiência
do candidato.

-jSf Respostas com "Curriculum Vitae" para o número P-86 057, na portaria
dêste Jornal.

•fr Asseguramos absoluto sigilo sobre as respostas enviadas. (P

iillliTI

Graças à crescente popularização das versáteis máquinas copiadoras infravermelhas THERMO-FAX, estamos admitindo ven-
dedores com experiência para vender máquinas na Guanabara. Se você tem mais de 25 e menos de 30 anos de idade, é
de apresentação agradável, e tem instrução. PROCURE-NOS — Nós lemos lugar para você. Oferecemos: saláriocompensador,
prêmios, ótimo ambiente de trabalho e condução (em alguns casos). Apresente-se em nossos escritórios à Av. General Justo,
2,65 — 1.° andar, 2*a-feira, dns 3,30 às 11 ou das 14 às 16 horas com uma fotografia 3x4 e procure por Dona ANA.

miNNESOTA mANUFATUREIRA E mERCANTIL LTDA.

í Íl il~~ \„^~ Zl .^^ , ~~. _ZZ~ . .'

SECRETARIA ESTENÓGRAFA
PORTUGUÊS

1 f — Companhia de grande porte precisa de experiente secretária, com prá-
tica anterior e atualizada em estenografia em português e ótima datilo-

grafia, para secretariar posição destacada e responsável.
Ademais, necessita também de estenógrafa em português não havendo
necessidade de experiência em secretariado, mas sim em ditado e em
máquina de escrever.
Aspecto pessoal agradável e bom contato humano, curso secundário
completo para secretária e ginasial para a estenógrafa, idade nâo supe-
rior a 30 anos, ser brasileira e solteira são requisitos adicionais.
Salário compensador, semana de cinco dias, ótimo ambiente de traba-
lho no centro da cidade e outras vantagens sociais, são oferecidas.
As interessadas serão atendidas à Avenida Rio Branco, 181 — 15.° an-
dar- Sala 1506. (P

VENDEDORES MOTORISTA
REFRIGERANTES DO BRASIL S. A. - CRUSH

Oferece ótimas condições de salário, possibilidade de progresso na empresa,
lijlil assistência médica, bom ambiente de trabalho.

EXIGE, habilitação profissional, diploma do curso primário comprovado. Idade
tt ¦¦! até 35 anos.

Apresentarem-se munidos de documentos, è Rua Luiz Câmara, 241 — Ramos,
com o Sr. Dias. (P

AUDITORES
O Departamento de Auditoria da VARIG, necessita de Au-

ditores para expediente integral, semana de 5 (cinco) dias. É
indispensável preencher os seguintes requisitos:

a) — Técnico de Contabilidade ou Spperior.
b) — Experiência mínima de 5 (cinco) anos em serviços de Con-

tabilidade.
c) - Idade de 25 a 35 anos.
d) — Boa apresentação.

Inscrições somente dia 20 do corrente, no horário de
8h30m às 18 horas, à Av. Rio Branco, 257, sala 711, esquina

(P

Vendedores
Editora Nova Iorque eslí ad-

mitindo profissionais e princi-
piantes, comissões até 30%. A
sua capacidade poderá levá-lo
.. uma vida independente. Lar-
go da Carioca n. 5, s\ 316*

Santa Luzia.

GERENCIA OU RECEPÇÃO
DE HOTEL

Casal de meia idade oferece-se para gerente de Restau-
rante ou Recepção de Hotsl no Rio ou nos estados. Possuindo
prática referências e falando Francês. A senhora podendo to-
mar conta de rouparia ou outros serviços.

£ favor tratar è Av. Copacabana, 420 - ap. 502, ou
deixar recado no Te!.: 36-2266.

Vendedores
Precisam-se mesmo sem mui-

Ia prática para trabalhar junto
ao comércio e à indústria com
produto de grande aceitação,
paga-se ajuda e comissões. —
Apresentar-se com documentos
?.°-ieira è Av. Almirante Bar-
roso, 6 sl 209.

Viajante
Precisa-se que conheça todo

o País. Ofertas c] curriculum
vitae e pretensões para a per-
taria dêste Jornal, sob o nume-
ro 356226.

Vendedor (a)
Para ramo de grande acei-

tação. A base de comÍ:são —
Praça Pio X, 76, i\ 811 após
às 14 horas.

CONTADORES/ECONOMISTAS
Importante GRUPO de Empresas nacionais necessita

de Contadores e Economistas para comporem o quadro de
seu Departamento de Análises Econômico-Financeiras, es-

pecialistas com larga experiência em:

Consolidação de Balanços e Resultados
Análises de Balanços
Acompanhamento dos Negócios
Análises Econômicas
Estatísticas
Preparação e Redação de Relatórios.

Salário compensador, de acordo com a experiência

profissional, semana de cinco dias, ótimas instalações de
trabalho no Centro. Favor remeter carta indicando preten-
soes, acompanhada de "Curriculum Vitae" para Portaria
dêste Jornal, sob o n.° P-86 086. Será mantido absoluto
sigilo. (P

CONTADORES
ECONOMISTAS

Empresa de âmbito internacional está oferecendo
oportunidade a jovens Contadores e Economistas, formados
ou cursando o último ano, para trabalhar em regime de
tempo integral.

REQUISITOS EXIGIDOS:

Experiência anterior em serviços de Contabilidade
em empresa de porte.
Conhecimentos comprovados em Legislação Fiscal.

Bons conhecimentos de Inglês.

Idade máxima 30 anos.

Os candidatos selecionados serão aproveitados em
cargos de Assistentes de Contador e Auditor.

A FUNÇÃO DE AUDITOR EXIGE VIAGENS PERIÔ-
DICAS ÀS PRINCIPAIS CAPITAIS DO PAÍS.

Solicitamos escrever, dando detalhes e pretensões,
com "curriculum vitae" à portaria dêste Jornal, sob o n.°
P-86 090. (P

ATLANTIC
Companhia Atlantic de

Petróleo
Dispõe de vaga para:

MECÂNICO PARA MANUTENÇÃO
DE EMPILHADEIRA

Com conhecimentos de motor a explosão e diesel,
tendo noções de hidráulica e alguma experiência no equi-
pamento.

Os candidatos deverão se apresentar co Sr. Eduardo
AAafnede a Rua Monsenhor Manuel Gomes, 1-J0 — S. Cris-
tóvão, de 7 às 17,30 hs., diariamente. (P

GRANDE EMPRESA COMERCIAL
DO RAMO OE CONSTRUÇÕES

Oferece oportunidades para admissão imediata:

GERENTE — Com grande prática em Administração de Emprè-
sas e profundo conhecimento das áreas administrativa, fi-
nanceira, comercial e industrial. Idade mínima de 35 anos.

CONTADOR — Com prática mínima de 5 anos em grandes em-
presas. Domínio da Legislação Fiscal e Trabalhista, de
Custos, Orçamentos, Patrimônio e Contabilidade Geral. De*
sejável, mas não indispensável, conhecimentos do sistema
NCR. Idade mínima de 35 anos.

AUXILIAR PARA ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - Com gran-
de prática na Administração Geral dos Serviços de Pessoal
e bastante conhecimento da Legislação trabalhista. Idade
mínima de 25 anos.

OFERECEMOS excelente ambiente de trabalho, no Centro,
com salários à altura da capacidade.

Cartas com curriculum vitae até quarta-feira somente, para
o 'número 429 590, na portaria dêste Jornal.

JOHNSON BRONZE DO BRASIL
ADMITE:

MESTRE DE GALVANOPLÂSTIA
Elemento com prática em banhos de estanho, organizador,'

para chefia de seção.

DESENHISTA PROJETISTA
Para projetos e detalhes de ferramentas de estamparia e usi-

nagem e. pequenos dispositivos de aperfeiçoamento de produção.
Prática de 3 anos.

T0RNEIR0-MECÂNIC0
Para ferramentaria. Conhecimento perfeito de desenho, fir-

meza em medição. Prática de 3 anos. Curso do SENAI ou equi-
valente.

CARPINTEIRO
Elemento de capacidade comprovada, sabendo trabalhar em

máquina de fupias e desingronsos. Salário a combinar. Semana de 5
dias. Estrada do Barro Vermelho, 1 720 — Colégio.

50M°S 
FILIAL DE IMPORTANTE

EMPRESA EUROPÉIA
em fase de expansão
procuramos
CHEFE DE CONTABILIDADE, comercial e industrial, dinâmico,

com grande experiência e conhecimentos da legislação
fiscal, trabalhista e da S/A.

ESTENO-DACTILÓGRAFA em alemão, com conhecimentos de
português e para serviços especiais de administração.

AÜXILIARES DE LABORATÓRIO (femininas) com experiência, co-
nhecimentos de alemão desejados mas não essenciais.

Oferecemos
REMUNERAÇÃO condizente, semana de 5 dias, bom clima de

trabalho.
Cartas detalhadas com pretensões para a portaria dêste

Jornal sob o número P-86 124. (P

VENDEDORES
ORGANIZAÇÃO "RUF" 5/A, admite para o desenvolvimento da seção de máquinas

de somar e escrever etc.

MESMO SEM EXPERIÊNCIA ANTERIOR

CfERECE: Ordenado fixo e Comissões, Treinamento adequado., Registro em Carteira,
Fichario de Clientes.

PEDE:: Instrução secundária, Tempo integral, ldn tle acima de vinte e cinco anos,
Ôílma apresentação pessoa!.

Os interessados devem dirigisse, para entrevista e seleção, *

conven
CONSELHEIROS TÉCNICOS DE VENDAS

Av. Rio Branco, 181 — Grupo 1504
das 8 às 10 e des 14 às 18 horas

.?

'A

n

.
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J
Auxiliar de escritório

Necessita-se urgente paia as se-
guintes seções:

Controle e Expedição (2)
Almoxarifado (1)
Divisão de Manutenção (1)

Os candidatos deverão se apre-
isentar à Av. Governador Amaral
Peixoto, 1076 — Divisão do Pessoal
- NOVA IGUAÇU. (P

companhia de aviação
Precisa dos seguintes especialistas:

1 — Inspetor de manutenção de aviões.
1 — Controlador de manutenção de
aviões.

Favor não se apresentar quem não
tiver habilitação.

Tratar à Av. Calógeras, 18 grupo 202.

Advogado
Advogado jovem com larga experi-

ência de advocacia comercial, principal-
Snente em sociedades anônimas; contatos
de alto nível com empresas govemamen-
tais, conhecendo importação e falando e
escrevendo inglês, procura firma para ofe-
recer seus serviços. Cartas para a portaria
dêste Jornal, sob o n.° 429 548.

Engenheiro

Auxiliar de secretária
Procura-se moça para assistente na se-

cretaria de firma comercial no Centro, boa

datilografa, com prática do serviço TELEX

c que saiba alemão. Semana de 5 dias.
Ofertas para a portaria dêste Jornal

sob o n.° P-85 825. (P

Chefe de manutenção
Prccura-se profissional com bons conheci-

mentos de parte elétrica, mecânica, com expe-
riência comprovada de chefia. Idade de 35 a
45 anos e pelo menos 5 anos de prática, para
indústria localizada no Estado do Rio a 90 mi-
nutos da Praça Mauá. Residência própria no lo-
cal de trabalho. Carta do próprio punho, dandojtaria deste. Jornal, sob n.° 241 652.

pretensões e Curriculum Vitae. Resposta para a
portaria dêste Jornal sob o n.° 429 662.

E
ENGENHARIA C MATERIAIS
FERROVIÁRIOS PRECISA DE:

• AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
OFERECE:

0
©
0
0

EXIGE:
•

0

Refeitório na local.
Assistência médica fi domaria.
Semana de 5 dios.
Arnbieníe confortável.

Ginásio! completo.
Prálica de datilografia.
Idade entre 20 e 30 ano;.

Apresentarem-se, munidos de documenios, à Rua
José cios Reis, I 194 — fundos J- ENG. Dc DENTRO,
fl partir dns 8 às 11,30 hs., de segura a quarta-foira.

(p

sa-se Vendedor
Importante indústria Nacional procura para

r,„ o „ ¦ Guanabara e Est. Rio vendedor de qabarito p boaDe 2 mecânicos a_ustadores, 2 serra- aparência para venda de máquinas p/ indúslria
lheiros, 2 bombeiros, 2 mecânicos de ma- de PaPel' embalagens e tipografias. Ordenado e

i comissão. Exiqe-se condução própria e referen-nutençao. Apresentar-se à Estrada João cias.
Paulo, 488 - Honório Gurciel Para marcar hora, tel.: 22-2122, 22-5990 e'22-0213, Sr. Adams ou Sr. Gross.

OFERECE-SE
Industrial e metalurgista com longa

experiência em fábrica, para assumir en-
cargos na Guanabara. Cartas para a por-

Auxiliar de
Escritório

Filial de S.A. necessita auxiliar com
orática de escrituração de Livros Fiscais

úlCM, IPI, etc), para admissão imediata.
5emana de 5 dias. Salário inicial NCr$
160,00.

Cartas de próprio punho para o n,°
363 265, na portaria dêste Jornal.

Comprador
Precisa-se com bastante prática

para trabalhar em CHRISTIANI - Nl-

ELSEN. Apresentar-se na Av. Brasil,

n.° 2.321 — Carteira Profissional com

o mínimo de 4 anos. (P

Engenheiro de eletrônica
Com experiência em projetos a tran-

sistor e válvula. Precisa-se para desenvol-
vimentos de equipamentos, engenheiro de
alto gabarito. Dirigir-se a partir de 2.°-
feira à Av. Rio Branco, 277, grupo 502.

Sauer S.A.
indústrias Mecânicas

Oferece oportunidade a:

FRESADORES - RETIFICADORES -
TORNEIROS PLAINADORES E FERREIROS

(Semana de 5 dias)

t Rua Figueira de Melo, 313

Vendedor
Organização industrial e comercial

procura vendedor ativo no ramo de cons-
trução civil. Salário e comissão. Carta com
curriculum vitae de próprio punho para
a portaria dêste Jornal, sob número
330 308.

Auxiliar de escritório
Firma importadora procura um auxi-

liar com boa prática nos serviços de im-

portação (CACEX, Alfândega, outras Repar-
lições públicas, Bancos, etc.) e que possa
datilografar o seu serviço. Ofertas para a

portaria dêste Jornal sob o n.° P-85325.

Cia. Carioca de
Indústrias Plásticas,

Ampliando seu quadro funcional, admite:

Ferramenteiros
Tratar na Rua Conde de Leopoldina,

725, Depto. do Pessoal.

Chefe de depósito
Organização de Produtos Químicos

procura para seção de inseticidas e produ-
jtos veterinários, pessoa de grande respon-
sabilidade e prática. Semana de 5 dias.
Apresentar-se das 8 às 17 hs., à Rua Dom
Oerardo, 64 - 8.° andar s/804. (P

Firma norte americana
Em grande expansão necessita de 3

auxiliares de Escritório, com os seguintes
quesitos:

Bom Datilografo, com conhecimentos
gerais de serviços de escritório, boa apa-
rencia, idade entre 20 e 25 anos.

Salário de acordo com as qualifica-
ções.

Av. Ernâni Cardoso, 68 — Cascadura
- GB - Procurar Sr. RENATO. (P

Sears
Admite auxiliar de contabilidade

com prática de folha de pagamento.
EXIGE: Curso ginasial completo.

Boa datilografia.
OFERECE: Semana de 5 dias.

Otimo ambiente de traba-
lho.
Serviço médico gratuito.

Os candidatos deverão apresen-
tar-se a Luís Câmara, 688 — Ramos.

(P

Vendedores de automóveis
Empresa especializada necessita de

vendedores qualificados. ,

Favor se apresentar à Avenida Subur-
bana, n.° 7.570 - Abolição entre 9 e 1 I
da manhã, munidos de toda a documen-
tacão necessária.

Homens - Vendas
EDITORA precisa de homens dinâmi-

cos, para preenchimento de vagas no
campo do livro.

Comissão, prêmios e treinamento.
Entrevista com o Sr. Danilo na Rua do
Carmo, 6 sala 601. Diariamente das 8 às
17 horas.

SENAI
Mecânica de automóveis

A Escola de Mecânica de Automóveis
do SENAI — GB efetuará concurso para
admissão de Instrutores-Auxiliares de Me-
cânica de Automóveis.

Inscrições abertas das 2.°s. às 6°s.-
feiras, das 9 às 21 horas, na Rua São Fran-
cisco Xavier, 601.

Vendedores pracistas
e viajantes

Alfaiates
Precisa-se de alfaiates com prática de

marcações, consertos e reformas.
Paga-se bem. Tratar diretamente no1 local de trabalho:

A Impecável
Avenida Marechal Floriano, 58

Centro — GB

"CARBRASA" admite pessoa com ins-
trução secundária, datilografa e com prá-
tica comprovada dos serviços de pessoal.
Semana de 5 dias. Salário conforme ap-
tidões.

Os candidatos deverão apresentar-se
à Av. Brasil, n.° 15.146 - LUCAS.

Datilógrafos
Admissão imediata. Paga-se bem e

há possibilidade de carreira.
Tratar diretamente no local do tra-

balho:
A IMPECÁVEL

Avenida Marechal Floriano, 58

Mecânicos e
enroladores

Precisa-se de profissionais: Mecàni-
cos com prática em chassis de rádio e en-
roladores de transformador.

Apresentarem-se na Rua Prefeito
Olímpio de Melo, 1607 sobreloja (Benfi-
ca), de segunda a sexta, entre 13 e 15
horas.

Datilografa

fa de Custo
Cr$ 5000 por dia
Pagamos ajuda de NCr$ 5,00 por

dia a moças, para contatos com a classe
média. Tratar Av. Erasmo Braga, 277 ¦—
5.° and. s/508/9 - das 9 às 12 horas.

(P

Precisamos de moça com prática com-
provada, instrução ginasial, boa aparên-
cia e conhecimentos de serviços gerais de
escritório.

Apresentar-se à Av. Graça Aranha,
145, 3.° andar. COLLETT & SONS S.A. (P

Buteiros
Precisa-se de buteiros competentes.

Paga-se bem. Tratar diretamente no local
de trabalho:

A Impecável
Avenida Marechal Floriano, 58

Centro — GB

Desenhista
Mecânica ou Eletrotécnica

Precisa-se de desenhista nessas espe-
cialidades, com prática comprovada. Sala-
rio à altura. Semana de 5 dias. Apresentar-
se à Collett & Sons S.A. Eng. Com. e Ind..
Av. Graça Aranha, 145, grupo 302. (P

nico
Com conhecimentos gerais da pro-

fissão para cargo de futuro em ma-
nutençao de fábrica.

Escrever carta com "curriculum" e

pretensões paia a Cx. Postal 656 —

ZC-00. (P

Sears
Admite mecànico-refrigeração mo-

torista. Os candidatos deverão apre-
sentar-se Rua Luís Câmara, 688 —

Ramos. (P

Companhia de âmbito internacional,
em grande fase de expansão, com pro-
dutos de franca aceitação no mercado e
excelente apoio publicitário, procura HO-
MENS DE VENDAS, ambiciosos, idôneos,
com capacidade comprovada.

OFERECEMOS: - Salário fixo, ajuda
de custos e prêmios. Aos possuidores de
automóvel, ajuda especial.

EXIGIMOS: — Curso secundário, boa
apresentação, desembaraço, idade de 23

a 35 anos, curriculum vitae.
Procurar o Sr. Simões à Rua do Car-

mo, 43 — 13.° andar, munido da Carteira

Profissional.

Técnico para rações
Firma industrial, recentemente instalada no

interior de Minas Gerais, procura técnico que
reúna sólida prática de rações balanceadas, sub-
produtos alimentícios para pecuária e avicultura
e fabrico de farinha de osso.

Oferece salário fixo e comissão sobre pro-
dução. Cartas com detalhes pessoais para a por-
taria dêste Jornal sob o n.° 330 0353.

Torneirc-Mecânico
Precisamos com prática comprovada,

com o nível ginasial e conhecimento de
mecânica geral. Dirigir-se à Av. R. Bran-
co, 110/112 - 1.° and. Divisão de Sele-
ção, de 8 às 12 horas, com uma fotogra-
fia. (P

Vendedor pracista
Ferramentas elétricas de fama mun-

dial e já bem divulgadas no Rio de Ja-
neiro. Precisa-se para venda nas lojas de
ferragem; exige-se conhecimento do ramo.
Ótimas condições.

Ofertas para a portaria dêste Jornal,
sob o n.° P-Só 093. (P

Propagandistas

Torneiro mecânico

f

Crédito e cobrança
Precisamos de elemento dinâmico, com com-

provada experiência em organização e orienta-
ção da seção de crédito e cobrança, adquirida
em indústria de porte médio. Indispensável ser
bom datilografo e ter amplo domínio rro setor.
Inútil se apresentar sem estar realmente capaci-
tado. Semana de 5 dias, ambiente agradável e
boa remuneração. Entrevistas na Rua de San-
tana, n.° 73 sobreloja 206 com Sr. Dante.

Laboratório precisa para parte do se-j
tor Zona Sul de elementos experimentados|
com antecedentes profissionais, preferindo-j
!se que residam no setor. Semana de 5 dias, Indústria em expansão Necessita para
ordenado, comissões e diárias. Base Cr$:admissão imediata. Semana de 5 dias.
260.000. Inútil candidatar-se quem não es-'Apresentar-se à Rodovia Presidente Dutra,
tiver.nas condições. Rua Japeri, 47, Rio 610 — Jardim América c/ Sr. Mario.
Comprido, trazer carteira profissional.

União dos revendedores
PRECISA

DACTILÓGRAFA - moça de boa apa-
rencia para lidar com o público, e serviços
de datilografia.

KARDEXISTA — com prática e bom
datilografo.

RAPAZ — com grandes conhecimen-
tos e desembaraço em cálculos de juros.

Rua Buenos Aires, 111

Desenhistas
Firma de projetos de engenharia, no Rio de

Psicólogos
Estatísticos

Entidade dedicada exclusivamente à Psicolo-

Vendedor
Precisa-se de um muito ativo e rela-

(pcionado para venda de equipamento de
controle automático "Danfoss", incl. cha-
ves magnéticas. Cia. T. Janér, Av. Rio
Branco, 85 — 12.° — Seção de Máquinas
- Falar com Dr. HUGO.

Vendedores

iJaneiro, necessita de 2 (dois) desenhistas de cons-gia Aplicada contrata Psicólogo e Estatístico com
jtrução civil, com, pelo menos, 3 anos de prática..experiência comprovada para trabalhar em'Ótimo ambiente de trabalho, com expediente de'equipe.
jsegunda a sexta-feira. Os candidatos deverão Os candidatos devem preencher os n; .zá-.' Tratar diretamente no local do tra
apresentar-se munidos da necessária documenta-rios atributos e enviar cartas com "Curri:-. jm Vi-'ba|_-_0:
ção, na Av. Presidente Vargas, 502 — 6.° andg/.ltae" especificando a formação profi:-'jnal, expe-,

riências, salários pretendidos, !;;rário de traba-
lho, para a portaria dêstr: Jornal, sob o n.° ....
315 275, juntando uma foto 3x4.

Vendedoresinternos
Admissão imediata com boa remu- Livraria José OlympiO Editora S.A.

neração e possibilidade de carreira.

A IMPECÁVEL
Avenida Marechal Floriano, 58

Promovendo aumento no seu quadro de vendedores, dis-
põe agora de algumas-, vagas, para colocar, peio sistema de cre-
diário, excelente coleções de livros. Ótima comissão. 0%
interessados deverão apresentar-se, para entrevista inicial, no
Contro, na Avenida Nilo Peçanha, 155 - 3.° — sala 301, «o
Sr. Amando Barreto de Oliveira, a psrli.- dai 8,30, ou n«
sede da Empresa, r\i Roa Marquês de Olinda, 12 — Botafogo,
das 8,30 às 11 da maihã. (P
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EMPREGOS

ITERNACIONAL
A VARIG está admitindo elementos de ambos os sexos

para o serviço de reservas no tráfego internacional.

REQUISITOS:

Idade até 30 anos.
Curso Secundário (2.° Ciclo) completo.
Escrever e falar inglês fluentemente.
Horário integral.

NÃO É EXIGIDA EXPERIÊNCIA PRÉVIA.

Os candidatos deverão apresentar-se nos dias 20 e 21 do
corrente entre llh30m e 13h30m à Rua México n.° 3 - 3.°,
andar. (P

NÍE DE MARKETING
Laboratórios Beecham Lida. (Sal de Fruta Eno) procura um assistente

á gerência de Marketing entre 25 — 38 anos de idade. Deverá ter uma boa
experiência de promoçáo de vendas, um conhecimento básico de pesquisa
de mercado e desenvolvimento de produtos. O candidato está provável-
mente ocupando uma posição bem remunerada de preferência em uma fir-
ma cie produtos populares, porém sente que não está encontrando um
campo suficientemente largo para que possa desenvolver sua capacidade.
As pessoas qualificadas por favor queiram apresentar-se dia 20 entre 10
e 18 horas na Avenida Pres. Vargas, 642, 21° ou se acharem mais conve-
niente telefonarem para 23-8462 Sr. RAYMUNDO.

OA OPORTUNIDADE
RAPAZES DE 22 A 30 ANOS

Se você tem o 2.° ano ginasial e conhecimen-
ío de serviços gráficos (clicheria), escreva hoje
mesmo para a portaria dêste Jornal, sob o número
P-86 508, anexando uma fotografia. (P

'ESENHISIA - PROJEIISTA

ENGENHEIRO MECÂNICO
Precisa-se p. Planejamento e Controle Industrial .STAFF.

EXIGIMOS: '
Mínimo de 5 anos de experiência em grandes empresas.
Idade entre 30 e 40 anos.
Capacidade de liderança e experiência administrativa.
Familiarização c, Eng.a de Processos e de Projetos. _Atualização c as modernas teorias organizacionais

OFERECEMOS: ' »..
Salário compatível o a função e o "know-how" 

exigido.
Possibilidades de acesso promocional.
Ambiente agradável — Semana de 5 dias.
Assistência médica e restaurante no local.

Cartas com curriculum-vitae e pretensões para a portaria
dêste Jornal, sob n.° 429 667.

Empresa inlernacional de grande porte e prestígio admite desenhista-projetista com boa
experiência anterior, tanto em projetos de construção civil quanto de equipamentos técnicos ou
mecânicos, tais como tubulações em geral, instalações de vapor e máquinas simples.

Experiência anterior convincente, curso secundário completo, idade não superior a 35
anos e gosto pela profissão são requisitos considerados.

Ótimo salário inicial, carreira profissional ascendente, semana de cinco dias, ônibus pró-
prio da Empresa para transporte dos funcionários e restaurante próprio no local de trabalho são
algumas das vantagens oferecidas.

Os interessados deverão dirigir-se à Avenida Rio Branco, 181, 15.° and., sala 1 506, para
maiores informações e detalhes.

"CARBRASA" necessita dos seguintes profissionais, com

prálica comprovada: j

CHEFE DE CÂRPÍNTARIA !
FERRAMENTEIROS
SERRALHEIROS
CHÂPEAD0RES
OFICIAIS DE ACABAMENTO

Semana de 5 dias. Salário conforme aptidões.
Os candiclalos deverão apresentar-se à Av. Brasil, n.°

15.146 - LUCAS.

OMEGA

I

11 ji

n-j-jTISSOT

C.I.R.- COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE RELÓGIOS LTDA.

REL0J0EIR0S
C.I.R. procura, para sua Filial do Rio de Janeiro, com o mínimo1

de 5 anos de experiência. Os candidatos deverão ter boa apresentação,
idade alé 35 anos.

Tratar 2.a-feira à Av. Rio Branco, 1*38 — 10.° andar, com Sr.
Oclávio, acompanhado de "curriculum Vitae" e referências. (P

DATILOGRAFO - CORRESPONDENTE
Precisa-se de um datilógrafo-correspondente, com

muita prática, redação própria, documentos em ordem,
para início imediato.

Cartas para o número 330 324, na portaria dêste
Jornal, com curriculum vitae, e pretensões, acompa-
nhada de fotografia.

Excelente oportunidade para senhoras e senhores

que falem fluentemente o idioma inglês

H. STERN J0ALHEIR0S está admitindo, para o seu quadro de
vendedores e relações públicas, pessoas de fino trato, dinâmi-
cas, desembaraçadas, de boa aparência. Aos candidatos com ap-
tidões para vendas oferecemos treinamento remunerado.
Entrevistas e seleção nos seguintes endereços:
NO RIO: Av. Rio Branco, 173 - 10.° andar
EM SÃO PAULO: Praça da República, 242 - 1.° andar. (P

FARMACÊUTICO
Indústria farmacêutica de fama mundial procura farmacêutico ou

químico diplomado, com domínio da língua alemã, de idade entre 25 e 35
anos, preferentemente com experiência na indústria.

Oferecemos ótimas condições de trabalho, semana de 5 dias, re-
feitório no próprio local de trabalho, assistência médica e dentária e pos-
sibilidades de progresso.

Cartas com pretensões salariais, fotografia recente e curriculum vitae

para a portaria dêste Jornal, sob o n.° P-86 058. (P

ENGENHEIRO CIVIL
Firma de projetos de engenharia localizada no Rio

de Janeiro necessita de 2 (dois) engenheiros civis com.
pelo menos, 5 anos de prática, com sólidos conhecií
mentos de projeto e cálculo, estruturas de concreto,?-
para trabalho em projetos de grande envergadura. Oti-
mo ambiente de trabalho, com expediente de segunda
a sexta-feira.

Os candidatos deverão apresentar-se na Av. Pre-.
sidente Vargas, 502 - ó.° andar, munidos da necessá-
ria documentação.

GARAGISIA
Indústria farmacêutica de renome internacional pro-

cura elemento com conhecimento de mecânica de automó-
vel, de preferência Volkswagen, motorista habilitado, com
curso Ginasial, porém não obrigatório.

Apresentar-se à Seção do Pessoal, à Avenida Vene-
zuela, n.° 110 de 9,00 hs 11,00 e de 14,00 às 16,00 horas,
munido de documentos.

atONSSEKRETAERSN GESUCHÍi
von internationaler Firma mit Sitz im Zentrum (Cas-
telo). Es handelt sich um eine Vertrauensstelle, die
Gewissenhaftigkeit, Verschwiegenheit und selbstaen-
diges Arbeiten erfordert. Sprachem Deutsch und Por-
tugiesisch perfekt inkl. Steno.
Wir bieten: Angenehmes Arbeitsklima, Fuenftagewo*
che und den Leistungen angemessene Besoldung.
Senden Sie ihre Kurzofferte mit Foto und ueblichen Un-
terlagen an Chiffre P-86 458. (P

ENGENHEIRO ELETRICISTA
Prática construção redes distribuição, subestações

para trabalhar urn ano em Aracaju. •
Alojamento, automóvel e ordenado de um milhão.
Curriculum vitae com experiência.

EMPREZA BRASILEIRA DE ENGENHARIA
Caixa Postal 96 — Rio de Janeiro (P

Firma mundialmente afamada da indústria farmacêutica alemã
procura

GOSTA DE CRIANÇAS?
Venha trabalhar conosco. Temos um excelente ira-

balho para senhoras e senhoritas com boa aparência
e dinâmicas.

Cobertura pela TV.
Tratar à Rua da Alfândega, 107, 4.° andar.

OPORTUNIDADE
A CIA. CERVEJARIA BRAHMA filial RIO, necessita de:

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO DE
INSTALAÇÃO TELEFÔNICA

EXIGE-SE:

MÉDICOS
com experiência clínica de vários anos, para o planejamento e a di-
reção da experimentação clínica de novos preparados em desenvol-
vimento e para o. estudo de questões básicas atinentes à Medicina
no Brasil.

A atividade prevista estender-se-á a todos os centros científicos
do Brasil, exige grande autonomia em tomar decisões e, como pre-
missa, o necessário interesse científico. Ela possibilita o contato
permanente com as atuais questões da Medicina.

É provável um curso de especialização na Alemanha.
Conhecimentos de alemão são muito desejáveis e o domínio

do inglês indispensável.
Interessados queiram dirigir-se urgentemente, com currículo e

fotografia, para a portaria dêste Jornal, sob o número 315 271.
Assegura-se o maior sigilo no tratamento da documentação e

ofertas.

Boa referência.
Curso Primário completo.
Quitação Serviço Militar.

OFERECE-SE:
Refeitório no.local de trabalho.
Assistência médica hospitalar complet
Plano de Aposentadoria
Boa remuneração.

Apresentar-se, munido de documentos, à Rua Marquês de Sapucai,
200, no horário de 8 às 17 horas, diariamente, exceto aos sábados.

N|C|R
TÉCNICOS DE

SERVIÇO
!!l.»

^ Ij I
t

EMEC S/A
Oferece oportunidade para os seguintes profissio-

nais, na sua Oficina Central, à Rua Conde deAgrolon-
go n.° 1 239-F - Penha.
MECÂNICOS DIESEL - Conhecimento prático e teórico.

Indispensável saber ler micrômetro.
MECÂNICOS DE AUTOMÓVEIS - Conhecimento prático

e teórico. Indispensável saber ler micrômetro.

GANHOS...
(VOCÊ É QUEM DETERMINA)

PORQUE:
*Ar Você pode fazer carreira na empresa, inclusive viajando;

Temos o que você quer vender;
O cliente é quem quer comprar;
Fornecemos o comprador;
O trabalho é fácil, mesmo pára os iniciantes;
PEDIMOS: Instrução, bca aparência, maior idade.
Para o desempenho da função nos o instruiremos.*

Apresentar-se com documentos à Rua 1.° de Março, 37-A — 4.° andar
- 2.° e 3.°-feira de 8,00 às 16 horas.

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 de Iguatemi, 224/230 - Praça da Bandeira.

W0RTHINGT0N S. A. (Máquinas)
ADMITE:

FURADORES
BROQUEADORES
TORNEIROS-REVÓLVER

Com conhecimentos e prática, inclusive, de MICRÔMETRO e
PAQUfMETRO. 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

i*'
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EDIFÍCIO

magnífica localizaç
junto àpraia e a 10minutos do centro
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Edifício em centro de terreno com am'plos e confortáveis
apartamentos de sala-living, 2 quartos com armários em-
butidos, banheiro social, copa-cozinha, dependências de

mpregada, garagem e play-ground, com tradicional aca--¦amento Canadá. Faça êste excelente negócio, adquira
iinda hoje o seu apartamento em nosso Stand de vendasno local, aberto até às 22 horas ou em nossos escritórios.

INCORPORAÇÃOREGISTRADA NO 9, ¦ OFICIO DO REGISTRO GERAL OE IMÓVEIS NO LIVRO 8T ÁS FOLHAS 90 SOB O N.° 337

Sinal
NCrS 7W00

B Mensalidade
NCrS -g_r\ s\ 00

Cota de terreno
NCr$ 3.400,00
Cota de construção
NCr$ 20.187,07
Preço total
NCr$ 23.587,07

CRECI 449

AHHHt
AV. RIO BRANCO, 173 - 12.° -TELS: 22-5458 - 52-4515 - 22-5360 E '32-9191

Bi

ZONA CENTRO

CENTRO

ATENÇÃO — Sn. Compradores *¦¦
Imcvais. Adquiri tttí imávrl rom

lawistíntia gratuit* do irquítetni,
çnqenlioiros a advogados parnflxanin da construção e da de*

itumenl.-.cSo. PLANEJAMOS PA.
íGAMENTO DE ACORDO COM SUA
CAPACIDADE FINANCEIRA. Con-*JUlt<S-noS lem co.-nprçtmif.o D^',
8 ji 12; M i, |0h. p,„SI Ti,»,
d.nlrv 9, i/ 510 _ Tols.-

;52.95SS o 29-3IME - ENGEMOK
;ENG. ITDA. - C. 834.

| ACEITO — P] vender em 10 diãi
*' *ff. vaíio <"' c! inquilino em

;JU dias. Tod??s as despesas p' con-
ta dos meu.; candidatos — Lan 3,
Fco., 24. i 1 1)9 (7 is 19'h,' -
38-403J_ _e. 23-2232_ÍCR EC! _743j.ÍA ENTRADA ri" de apenas NCrt

14 £00,00 (cjuntro milhs, e quinh,mil cr;;;:, antigos), prest. de 250,
num total de NCrS 9 000,00 tem
iuroi. Vendo ótimo ep. oi ci.y
sl., coz., banh., arm. embut., ar
condi:. Admirai, novo. Vejs f>„
Riachuelo, 252. ra ooriarií el ir,
Joié (trabalhamos domínejo) Tm-
le e| BUENO MACHADO - ?,.

. Bsrão Mesquita, 39S-A — Tels-
134-0694 e 58-3233 - CR ECj 98o"

I ATENÇÃO - Srs. Proprletirioi -.
Vendemos seu imóvel nas melho-
re* condições. Oferçcemc»: coin»
pMdorcs rie resl cspücidade fí»
nanceira, planos de pagamento
vôntajosos e assistência iurídiat
periTirínenle. Execução de projstoí.
Consulte-nos aem compromisso. --

.Ds; e òs 121-., 14 èr. 13h - Pr,!c«

.Tirjdcnles, 9, 3' 510 — Tch.: ,.
52-9588 e 29-30.18 - ENGF.MOR
ENG. LTDA. - CSECI 824. _
AVENIDA BEIRA MAR - V«ndo
apartamento de 2'3 s.hi, constr.

Isólida, peç.TS amplas, Preco fa-
íciliudo — Dr. F-a!co:iíi — Tel. ..
26-4271 - Av. R. Branco, 143, 4".
APARTAMENTOS pl Cx. Econ. -.

:5cu depó;üo antigo ou novo, Um
[solução imediata na Org, Imob.
Haíonil. Diversos ao:. & vendi»,

|C pnqueno sinol. 7õda cobertura
.jurídica; e documental. Ar, mai*
amplas referências. Av. Pcv.id.
Vergas, 590. o.ruoo 2.10 — Teis.
23-0459 e 23-5340.
APARTAMENTO - Cenlro -Rua

(Senador Pompeu, dL,js quadrai d;»
Pres. Vargiit, Vende-ia «m «sta
do da novo c] dois quartos, doa?
salas, cozinha, banheiro comple-
to, étea de serviço. Faci Nts-;*
oarte. Tratar domingo. Tel. --
38-2191, c/ Sr. Tufich. Diai ulei»
lei. .13-00.15 - D. Elina.
BAIRRO FÁTIMA - V. ap., sl.,
ql. sep. - R. Riachuslo, 271, aps,
315 e 410. Ent. 7 milhões - Tsl.
52-8379.
CENTRO — Vendo uma ca:a da
2 andarei com 5 quartos, sala,
co7Ínha, 2 banheiros e pequeno
quintal n? Rua Morais e Valle
n.° 21, ótima para Pen^áo. Tel.
I5:12461__

CENTRO - B. Filima — Vendo
diversos apartamentos cm princi.
pios meado*, e final de constru-
ção f> nronio! p| entrega imedif-
ín. Diversos tipos ci grande fi*
naneiamento. Tratar Sérgio Castro
- R. Assembléia, 40, 12".° and. -
31-0898 - 31-3629 - Creci 22.

CENTRO - Kun Wjihington lul»
3. ap. 304. Vazio, qlo. (3 x 5m';
ll (3,5x4m); vai. I,10x5m)i

vssl., hanh. compl., <ox. Pratei
16 000 t 8 000 «nlr. Saldo »
comb. Troca-se por »p, «m 8o*
lafogo. Pra. litadcnlas 9, «I. 510.
Tsl?.: 52-958E o 29-3048. EnB..

|mor Eng. ltda. C. 824.

;COMPRO - Caia ou «p. ql7*i
•I., ZN oi. 7.0 - Cx. E:. rinj,.
ani. c/ pen. tinal,, Í2-Í234 —
Wlson 5a._f^ira.

CENTRO — Vflnric. apartnmíntcr
da frunt» na Rua Sacadura Ca«

í bral. Aceito Vofkt 65 *m dtflnl*
i como parla do pagamento. Tr*.
|tir p' lei. 53-0991 d. Ja..|cir«
! em (íiiinre,

C ENTRO - R. Riachuelo, 252, ap.'202 - Vdo., 2 qu., sl., co;..
banh., dc-p. Entrada 15 milha, '-ler
loc. Tratar L. 5. fco., 26Í1S -
Tc-Í. 23-0793.

CENTRO - Prédio e| loia E, 2
sndares. Vendo - Ladeira Madr».
de Deus. Int._4S-5958.
CENTRO -Vendo ap., salela, 2
C|tj., banheiro comp., peq. cor,
£. Veíç;a, A), serve rei. ou ck,
Tralar lei. 22-6303, prop.
CENTRO'"'". R. André Cavalcante^
quase esquina R. Riachuelo, oti-
mo ap. 9 500 000. T. boi»
49-8324 •_ 42-6680 - CRECI 950

Sr. Gilberto.

CENTRO - V. ap., jsla, cil. T.~
parados, cor. prande, vario. 16
milhões, facilitados. Aceita oferta

57-4601.

CENTRO - R. Santana, 77 I 904
V. amplo ap., salão, 2 qts.,

varanda, etc, vazio. A:ei:a-;o Cai»
ci sinal ou a combinar. Ver
port!?iro i tratnr "Imobiliária

Século lida." - 42-1322 • ....
22-3692 - CRECI 672.
CENTRO - Vendo o ap. 910. dá

IRua Riachuelo, 325, com 2
sala e dep. Chaves porteiro.

ti*i.,

CENTRO - R. Senado, 230. Ce-
ido apt. frte., 1 cj)., I sair, sep.,
coz., bonh., obra d alvenaria

pronta. Recobo c que paguei.
Urgente. Tel. 22-7226 » 37-4794.

;ESTaCIO - R. Tomaz Rabelo?
,12. Vdo. api. í:!?.. c,t.. sa!»
,.;ep., düps., qt. empreg. Aluq.
isi cont., ótimo preco. Actit»
Cx. sem sinal. Tenho ojtro;.
Tcl. 22-7226 e ^7^4794. _
FÁTIMA - Vendo ap. - Rua Gui.
lherme Marconi, 117. ao. 812, con-
lugado. Ver a rjualquer hora —
CRECI 1 113 - Dominqo» - Tel.
23-5407.
GARAGEM 5enador Dantal. Ed?
H. Ford. Cedo direitos NCrS
6 000. Fone 42-2161, d;s 10 às
12_ horas.
GARAGEM - Vende-"se viga -
Senador Danla» — 22-6377 • ..
27-7432.
RUA LEANDRO MARTINS -
Conjugado, grande, à vista. —
Tel. _34-7466. _
RUÃ" RIACHUELO - 

~Vd'o. 
l'il".

sl., qt. sep., dep. pronto * final
const. Fin. 2 anos c' peq. si»
nal1__32-7;493._Crec;_409.^
VEND~0 ept. s!"sep„ banh.] 

"co-".?

entr., grandls. Cr$ 11950.
Rua Riachuelo, centro. Tcl. —
23-8910.
VENDE-SE - Casa avenida. Qt.,

lll., coz., gás da rua, laie. 2 500,00
entrada. Restante prestações. Acci*
ta-se oferta à vista — R. Ebroino

I Uruguai, 220, cl 11 — Próximo >

j Rua da América.

|_ ZONA SUL
GLÓRIA - S. TERESA

|A VENDA kilinete. Preço 7 mi.
i lhõe:i a viçtj fin. 9 e outros por
Caixa. IPEG. Rua Taylor, 31, ap.
509. Tel^^M, Glória.
GLORIA - R. Fialho, vendo ao".
qt. e ssla sep. coz., banh., va».
rio. NCr$ IS. fac. Tcl. 42-7750
--_CRECI 497 - Cavada;.
GLÓRIA - Si. c aí. jep-, deps.
compl. incl. qt. e WC empr. Va-
rio. CrS. 14 000. fac. Gabriel d»
Andrade. 32-7932 - CRECI 51.

l\

GLÓRIA — Vende-se ap. frente,
vario, 36 1/2 m2. C. laje, 22-
212. Ver 15 ái 18 hs. Telefon»
22-6713. Base 12 000 NCrS. Acei.
ta-se proposta*.
GLÓRIA — Vende-se apartamen"
to de frente com sala e quarta
conjugado, cozinha, banheiro aiu.
!«pdo5 ató o teto c mcôr. ín-
trada Cr? 6 £00 000 e o saldo
<•-.-, prestações dc CrJ 230 OC?.
Ver na Rua do Fialho n.° 15,
ío. 103. Chaves no úp. 105. Tra*
tar eni MeMo Afícnso Engenha-
ris Ltcla. na Rea Constança Bar.
bo;a n.o 152, grupo 401. T»!e.
fone 29-2092 e 49 3261.
GLóRiA — Ótimo ao. cs salão,
:a'rta, cuarto ç dep, de empr.
f-reço 19 C00. Siníl £0"i, íaído
em 2 anos. Benjamim Constant,
104. ra 114. Teis.: 34-6049 •
Í2Ô33S - CRECI 304.

I
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IMÓVEIS - ALUGUEL

EMPREGOS

Ensino 

OPORT. E NEGÓCIOS

UTILIDADES DOMÉSTICAS . . .

1 a

7 e

4
6

12
8
8
8

pregada. Ver com o porleiro nal ?ceito táxi
Run das Laranjeiras, 391. Tratorj Snla, dois qi
com o proprietário pelos Tets.: Rua Humait.
31-0473, 31-0314 ou 26-3297. (Tônico
LARANJEIRAS -'• R.'Plnhãiro Mo-
chíido -- Vendem-se dois mag-
níficos ans- em construção du an-
Lio, 3 e 4 quarto;, 2 banh;, so-
ci; ií dep. comple Ins e garagom
privntivn. Dc? frenie e no 5." u
6.° p.-.v. Enlreqa em outubro dc
67 - lei. 46-3383 o 23-0818 -
CRECI 818.

—""¦ ¦¦-' jÜRANJEIRÁS - Vende-ae ólimo
RUA ALMIRANTE ALEXANDRI-lFlAMENGO - V. ap. sl.. 2 qts.'ao. - R. Cardoso Júnior, SSO -

NO, 158 — V*ndo ótimo ap., 2 elc. R. Senndor Verg. 200 ap.Up, 40*1, doi.1. qunrtos e demais,
qls., sl., etc cl garagem. Inf.f 503 fta., ver no local, CrS 36! dependências. Entrona-se vazio.! Venrie-se dois pav
22-6917 e 42-4748 - CRECI 643 milhões financ. Aceilo Caixa -'Ver no lecal c| propric-l

Tel. 52-8379. Av. R. Bco. IBS lol. 4.3-7533
s/507. NCrS. Trat. pela T

FM FRENTE ao Palácio Guenaba-'BOTAFOGO - Casa vazia - Rua'ATENÇAO - Vendo urgenle, 2'COPACABANA - Vendo eyc?-.COPACABANA -ótimo ap. ven- IPANEMA - Vend. ao. cob. c',LEBLON Inicio Av. N.eméier,

ral Vendo urgenlel Lindo ap. c Sorocaba, 556. casa 1 ao. 101. aps. ccniuqadcs. Preco: 26 mil lente apt., sl., 2 ql-.. c/ arm., de-so 2 quartos, saia, dependeu- ii/n;-, 4 qls., 2 banhs. soe.„is,r«:.d. frente p o ni.v. centre

ala 2 dcfls banh co- írea Aceilo Caixa fin. ant. c sinal dc cruzeiros novos. Informações 1el.'dep£. c garagem. Locai tranqüilo cias emp., garagem. Av. Prado ale. -Prid.o novo. R. V.t. Pira- terr. q-.r.e ecci. plarc- 2 600 m2,

9 dep emp Predio'de 3 anos. o milhões. Chavei 37-4807. 47-8601 Barhoza (CRECI 401;. c belissima vista. 45 milhõe..'.Júnior, [ralar tel. 57-8484. 'já. 514 - 35-6750 e 42-0425 - som duas frentes ao lado Cole-

23 milhões. Aceito Caixa ou Iper, BOTAFOGO- Vend. sta., s., coz.Andar alio. Posto 5. Graclndo - 32-6775. COPACABANA - Pôslo 5, Qun-;C,;5C1 307. '«,= Sitia Mar.» \r, 4 7.9730
-36-0962. jbanh. comp.. muila claridade, c, ANDAR VAZIO ¦ Venrie-se em''COPACABANA -Vendo na Rua'dra da Praia. Vende-se urgenle'IPANEMA Vendo aot. sala,;"'"-'"

LARANJEIRAS - Vendo aparta-'ou s móveis, mot. viaqem - R.ICopacabano, c' 8 apartamentos'Gomes C»rn«iro, 16i ap. I 001 ,'¦ *•»"» oportunidade na Rua Diai-.2 qts., garagem, NCrS 45000,00. LEBLON Sala, v.,r,.nda. 2 qts.,
mento vazio, pintado, com sin-jS. Clemente, 127, ap. 211 BI. B. completos t* mais 300 m2 rle ler- ¦_.___,,__ s__\_,_ s,,|sC/ e| g„ cspelhoijrna Ulrich, 110, ap. 312, vazio;Facilita. D. Fani - .12-5910. bani-.., d ., area. serv., depo

toco, sala. dois quartos, banhei- BOTAFOGO -'Vendo apaítamen-raço, podendo construir 5 opt. i bibl'.', cofre emb., 4 qts., 2; entrega imediata c| qt esala SB^:'fPÁNEMA Vdc-se opt. aiu-jado ¦!?
ro, cozinha, dependências de em- to ou troco por outro, tamBém fará ver 10 as 16 horas, subir .banhs. soe, tedes com. c, san-,'"-"!: .'"'• ?""" pann. 

Kreso lotc/ 
ql. i- saio seps. Aceiia.se Cai-

rp

j o.. ló horas.
au carro particular.'escadas loia I, sobreloia, c' Fer-
rto» s dependências, nandtss, CfílíCt 400, a pnrtir rie

157, 2o andar —jhoje). NCri 200 000 n combinar.
46-7210 — Prestação: Tratnr Rui da Quitando n. 30, sa-

NCri 113,00 mensais. ,1a 209. tel. 52-2o9í.

BOTAFOGO - Ap. de ire-ne. R.ÍAPARTAMENTO

cas nir.d. lei, nmeno c mann
rarii, ccz., copa, dep. emp., va
tiaraoem. Preco NOS 115 000.CO. riàsn '
Ver bcal - CRCCI 559 - O.; H •? .- ¦ ¦ •
¦, ' COPACABANA

cnlreçi.i imediíiiâ cj í|í. e sala
parados, cozinha, banh. Preço lf
milhões. Chove: c; portsiro. tr»
tor Av. Rir, Branco, 156, si 909

22-5814 • CRE

escuda, 25 müh.
(.tj,;. HH;pr. Te:.

1 201
CRÍ 30 CCO OCO c 17 en
cabana. Vario. Av. Prin:

2 qls., c. çjarage.i Tratar

R. México, 41-1 203.

SANTA TERESA 
"-"'Vendo 

casa
2 pav. terreno 20x60. Aceita Cai-
xa Econ. cl sinal. Tr. 7 tlff Se-
tembro, 83. ii 702. Tel. 22-5507
_ Léa Reis - C. 67.
SANTA 

"TERESA " 
- Dois ótimo;

apartamentos, de sala, dois quar-
tos e demais dependências, na
Rua Fonseca Guimarães, 29 —
Aus. 101 e S-101, serio vendi-
dos am leilão judicial, pelo Lei
loeiro Pnulo Brame, quarla*feira
29 de março cie 1967, òs 16,00
horas, no loc-d. Mais inf. tel.!
31-0228.
SÁNÍA TERESA - 

"ierr. 
firme

iunto Lqo. Neves, 9,60x21, NOS.
SOCO, 50-';, financ. Ouvidor, 183,
s! 303._lel._43;5340.
VENDO loberbo palaeut» «ituado
•m sólido o panarintlca aasl(âe|FLAMENGO
ottt 5 a Dln T«ro*a,. ux-itnií do Em-
baixada/ para família de »1»j P°*jresl". Financiado
situo ou cluba. destacando*» '•« 08," ap. Z03

FLAMENGO - Rua Dois de De-
zembro n.° 44, excelente apar-
(ameno do Edifício 'Dem Leo-
pokio", uni linal da construção,
com f L)iiraniir> # segurança 6n
Construtora Canadá - coni ort ii-
vel sala-líviny, cuia rto com arma-
rio embutido, banheiro social da
!uxy, copa-cozinha e depe nif-n-
cias de sinprecjada. Acabai
de luxo. Granei- facilidod'

204,
Voluntários da Pátria n° 127, ap.|l 009 a 1013, 1/05 s 1 208 -
813. Vende-se com 2 quarlos, snla, Copacabana, Vendem-se conjurja-
banheiro c| box, ccrinlit., árealdci, cirandes, mobiliados, v.íiics, .
cí Ianque, dependências completas na Av. Copacabana, 435. (Para 

'i°-e 
]"¦ 

**'. 
„„" . iy>

de empreoada e garagem. Preçoiver 10 ú! loi.., subir e^cxla; Lv-^,; ;^'*;:; u-'
à vista NCri 35 000,03. Tratar sò-j,-,|, sobreloia, c' Fernandes. CRE-:Ç.RECI.. 9-°.
tntnte domintjo, no I :-:?.\ ou no Cl '100, n p;tr)ir de iioje), Pre- COPACABANA
ap. 8!3 nc mesmo -difício, cnm c0 _, ,.,,ri;r ,JC frtt r. 500 «505. da R:\-i Lee-
Sr. Geraldo. combinar. Trntar R. da 0'iitanda,* 107, c -Z.7*. (.-., cozinho e b-i
CASA - Rua" Sorocaba, 451 -:3C, sala 209. Tel. 32-2899. nheiro social. Ver ia:.,!. Trata

entos luxuo- ATENÇÃO - 
"l(. 

Ribeiro, 105 -Hei. 22-3183.
me montada, 3 quartos gran-1701 - 703 - 803. Ot.. saia se-! COPACABANA --Vendo n.i R

30.COO.00 <¦'¦-., um pequeno, 2 corinhas e.parado, frente. Inf. 57-5239 - s;(| Campos 13S, ao. 1 CC-3,
57-5593 - 'Cape, 2 saias grandes, doii bn-!C-590. entrada, boo caia, ft. ::::.. i

inheiros sociais, varanda coberta 'APARTAMENTO luxo - H0~níí j nheiro 
' 

comp!., ccainita área
Vendo. Ouarto,.externo, lavanderia, quarto . b,„ ___ y(j ,., wc „.np _ or,„àriDS _.,„

bani.., írea com tan-','"''-'". ue, emprestada, bom «um- 
; >f' , b^ „c co,. muilo caro, indevassvel. Visi

«ue Pecas amplas e clara». 50:[''¦ N"„''»• n»ragein. Preco CS oaraflera, l.rr.o cloro no h.-.ie das 9 às 12 h. Tratar I
n,2; 3." and. por escada - CrS 12,0 LV0 033 A,-rcor visitar, pe,., R^ Hi|ar,Q bouv.o, Pco. 80 mi. 4S-S492.
18.000 ò visla. Aceilo CE. com l^eton. 26-46/6. „)6(|s ,.,, T_ 37.3,0jr 3s.23ro.cp-r i7 ücü 000 c 30 ent Cor

de CrS 5.000. Tratar. Tel. | HUMAITÁ - Casa tipo ap.. ven. CRECI E13. T. 52-IC92. ,cab„.?j. V. Excelent; a? dr- írr
COPACABANA — Vendo ótimot;te. 3 qts., dep. emp., p

Tralar c/ Sr. Pedro
46-398.'.
IPANEMA ¦ Vend

Ap:„nmento"'"- cc!" 
,A 

c'!í" 2 .
. ,« 26 milhões ò'2 va3:s de gar. e oamats

.ala dupla, 1 qt., co- Ve- 77- Ru0 Bòr"a "* ¦"'
inha, bòfih. cem ou s' dep.;'1, ';,:-"

empregadit, eniie ,1: Ruas Rep.' IPANEMA — At;. ?

Te

.. 3

1 lance
[nane. Não tem

J47-9730 - Ealuira - CKECI 190.,
i LEBLON - Aüo iuxo' na pra!«J

;;•! (.,;,,, 2 iaíões, varando envidruí.,j"|2 
banr.3. ncüres, copa, co;.., útc.'

- compro
Copa ;vU. ,

tpend.
Caribe

'j.r;;r,,

GilboMc.
Vânde-ta

do Peru
\ Tratar'mecliários.

¦COPACABANA'

- 250
Batuira -

"iLEBLCN -
>í e;;.,
003

ÜJ.-,;. VTill uai .. 250 mi!
479730 - j

ua

¦ R. B. cie Ipanema, ccl-. va/iò, Ite. 47 11'! li,,. i_,
-13-7274, sem intei- íi. r.o 0.1 iorrj, 42-1202. Chave, r

o-.:,. C-ercido. 5B-540B --|S'3||0
Apa'r1..me„to,i22-B390 e £2-0953 NELIY M-V- '??.'' 

j 
-

sale,,,. saia,, qt.. deo. conml. Rua CHADO CREC! l/i. '-"!- ¦'-

Tc-íiülerc.'. inquilino nwtificr.do. IPAfJEMA — Edificio novo, luxo
28 milhões a combinar. Telcíonc- Entreyue ntjom Construção Cana
C:?-.'330. tU,. SjIa qutiilo. dep. empr., ba
COPACABANA - R." Barata Ri nln-iro còr, eoi. j-ruleios ató c...
heiro, 105-1 204 - V. bom ao. teto. 21 millióej mir.' saldo 12 LEBLON - aCO

1. quarto sepiimdc:, çíaragem,prost. SOO mil mensais. Não ac«í- 'acrdiico

I cr. iiii. Inf
CRECI 190.

¦ Vendo c ' 
sa.s, 3 q

arm, e-T,bjt;:ícs( c.
ullo

CETEL 930243.

LARANJEIRAS

vasio. Vor c' porteiro e tra- Io Caixa. Bnr.í
Imobiliária Sículo Ltda. Tel. com a cone tor
*-,*> r ¦_¦).*,«>¦! CRECI 672. 26.4115.

bloco A:, lei. 07-7436

Vendo cm íd. nn
Kua iisriolonieu A»\iíre n.ü 990
áit frente cem sr,l.i, auarto gran-
d*.-, corinhí e bnníieiro. Eíi"
NCrS 18 000. Tel. 22-1246.

i2 - - Ll-soV orX
V:3c. Albuqver-

qt:.,

apartamento
e sempre de"1-locação"

. se está
pintado com

(ratar
28-9154 - Santoi, dai 9 à

LARANJEIRAS '• Ap.
nio!sala, dep. Preco 22
de; rosi. já íin. pi Ca'

I7.:de-i
2 qls. ""
17 m7'*\
90 000' ieI

2 qts., al„ ds;;., preço 
'.'7

., c 14. reit. fin. na R. Ençt.
rqués Porto • Mirc.tr hom. —

. 22-6782 - CSECI 844.

pagan Sebastião Lacer-MORRO DA VIUVA ¦- Vende-se
Ji^ 9 d= 15 hs.Sapt. com deslumbrante vista -
CRtCl 84-; |240m2, eaceocionol, 2 qls., em

tada. 43-752? ¦ 43-8513. Cr-:-
67.

lratar direlanifn.e em'do mèí. Ver R.
Departamento de Venci.-.?,' c]j j| ,«p. 705;

na Av. Rio Branco, 173, i2.»!Ti„i. 22-6783 -
ín_di,r..0UJ-'i!2„.'!;!':i0"e..2?::''',5e'! LARANJEIRAS - RasidãnTiá -
FLAMENGO — Vendo R. Óon. Ver. ve,„jt.5,, com taciliil.nl. rle p».
Bueiro, 98, grande conluoodo, co-j nomonlo, na Rui P.dro VaTlio/RUA VOLUNTÁRIOS OA PÁTRIA
zinha e banh. Var J0 ài 12 hs. 68, otími r»:.id*nciai «m cenlro 305 ¦- Vendemos apt. de 2 qts.
Int. tçf. 24-4ò-i7. ||« Urrtno, constante da ípavi-t* daps. Ac. Caixa, local de B

Vendemos ft-j^psq, |m»nlo* • 3 salas, 4 quartos, 1 às 20 hf. cj na Brilhante. Tels,

p| 
"casal. 

9 milhões c; 4 à vista; banlialros sociais, cop», coiinha, 57-5137 - 57-5036 r 57-4638. -

R. CÓrr'::ti Ci/írõ,! jardim, depeiidasneia'; completas Creci 243.
ciiavís çi port.).|por« •mpioçtoda . i)s,«g.m. —-URCA - Vendo no Av. forte

sala
lidiili

io Av
1 145.

eoiinli
lixada
ci bam
porlviiu ~ Tratar pelo I
43-1833 ou 43-9334. con
NitoiiiMiio1. ou Sr. P«(bo

COPACAÍÍAi'
Rua
9í0,
quarto,

quiirto separados,:son cie bem rjós.io. Rl,íí B
o completo, locn->Roxo. ir. R. Gonçalves Di.-..;
N. S. d. Copa.- 302 - Tei. 42-6688 Hei

Cluvos com o, id. 49-4252 - Sr. Giiianrlo •
CRECI 950.
COPACABANA - Vendo-;. .,pa<-
tnmonto, d» frente, 5." andar, c

:¦•'.¦$* Ci í.ila, 2 quartos • dependênciaç.

porinmento dc

lhes preslcir bons servi-
cos proliosionnis,

rvj(?> HriAí-iiu

c (ir.n. (• nh, banh,
:., _ 

*i. ampla, Área
85 in. finanei,, /tf

59 c 23-53.10. Pré-
¦ I'j»c, ciar. cenci.

;#I;È^I

ZONA NORTE

;S. CRISTÓVÃO
salio do roroiicio, oitistico oi-; Barros Füho !. Cia. Ltda. (corre-lAcoita-lo
blioloca o bola lorrace com visuj,or|,s de![)e 5u36t ^Vi iiio c-;n-itos com

co, 10», siroco 801. 42-10-10 t* Visil,.», dia
42-0312 - CRECI 805.
FLAMENGO - Vende-se ãpãrta-jM»"??»_ *>* ?""á. Uu"' sVsímI"!04, 

°?Jp,lc!? '( cc!n.,r'1'0- Vtricompíclas"" • copV na Av.'Copo-TASSO LOPES 
JM6VEIS 

- CRE. ric

i da Tono n. 306 •<*¦'¦ - galerias, 7 saias, 4
Uma. - Telefono 

"' 
banhs., i toÜete, copa, cer:

nha, 1! qt;. emprees., 2 vages ga

OPACABANA — O De- lpANEMÀ"- bllma oponunidodo ,:^e"- A™áçios enibütidís, d:
Ul AVL.MDMIMM \J Ue _ A|) ^ 2 ^ ^ ^^ ,m:vo,sos; aquecimento nc, proprie:

Vendeis côr, <iaraçjom. Fronle, vaiio. 28 •','¦ Aco,to p paqam. ap. ma. |¦ 
A , milliões entr. taldo om 40 ,,«.,"=' '•'? ». Eliialiíth ao Issbn -;

: Avulsas de I m o v e ts ,aÇôe5 <lc 50o mil. Tei. 26-4iiõ. "•¦ 22-2687.
',"' 

PronloS de VEPLAN IPANEMA - ALTO LUXO - Ap. LEBLON - ». Arlhur Araripe, 18
no l*,*t^D,l l Á n,r\ , "" R<" Prudonlo do Moiait, von- =°raartur,t 01, de luxo, ci oiiidIoI
«. IMOBILIÁRIO, aptO a domo! com saüo, 4 qts., 2 ítanlis. ;':r"'=- 2 qti

sec, 2 qts. p ompr,, garagem. CQI- ccP,c'-:
Enso: 135 milhces a combinar - '¦¦ d*P- •"'o-

na Ch.tve- o inf, r.a: 1AS50 LOPES- let. 23-tJ-
, IMÓVEIS - C3CC1 416 - Av. ';<•¦'* 

. ¦"'¦¦ ¦'!
compra e na vencia de Almirante Barroso 91. c,t.. 604'6O5 V-'"Q-

seu ao ConSultP-nOS 
~ T-!*': •'2-5321, 4?-'7536 o .. LEBLON Ap. 3 otc, livinc, 2

Figueiredo Magalhães n. Rua Bolívar, onl.e Av. Copacaba. beu UIJ' '-OlloUI te lios, 45.5537 banh).. dep. comp., área ci "
pt. 303, de írent;, .-ala, na o Barata Ribeiro. Tratar com Ruõ do MéxiCO, )4o, 3. IPANEMA - Ap compro orando "'C e,rn- 2 '"*-;s o-tranom,' pi-

banheiro, co-.inha, area Sr. Egon, do 2.-' a 6.-'-foira, dos , , «y r ¦ 
AA Av. Vioito Souió Dr !_,.•' To- lc!''" quadra da praln. elevador:

com tanque em final rie cons- 8 à-, 17 hora,. T.lo.i 30-6673 r andai , J-IU/ — LreCI OO |lfo.1,i ,r.ó„,.; 
J0"- ,:,:!-.::. 

12 , il de .incl e PÇA. DA BANDEIRA —
Iruqâo, elevadores funcionando 30-4211, _. Je| 99-61Ü2 IPANF'U v ' C0° "'"• '"- "'-'-' v"' vo",'inc'
[entrega 6 meses). Base li mi. COPACABANA - ATENÇÃO - ro ooón" •'-??-"'"?, ?, ?' L?.ron,*.„';"" f1?'5-,.7i!* *»¦ lu2 (iá na 1
lhões o restante em 24 meie». OPORTUNIDADE - Vondemos na O/.-/-O0U. 77.77. 7.77 .  -J° ." '"'-1 «-6512 - CKECI 167.

«bro toda o Cidade. 3 000 |||2 do
terreno. Tel^-45-2556.
VtNDE-Sf: - R?Dr. boiiüòrno L' ¦
1c, 78, bloco A, ap. 102, e| sala,
3 qts., banh., coz., sn!. r. parti*
cular. R. Navarro, 318 — Catumbi
— Trai. Travessa Lu/, 30 — K.
Comprido.
VENDE-SE õtímo opt. 301, R.
Sto. Amaro, 131, eom saleta, _sa-
Ia, qt. repprsdD, área serviço,
banh. e coz. Vp;:Ío. Aceita-se Coí*
.. . NCrS 13 000.00. Ver chaves
aot. 307. Tratar Av. Franklin Soe-
scvelt, 194, s-'l 204. F. 227169.
Maicarenhns. Creci 495.

mento, sala e 2 quartos, 
" 

dep. '*
empregada. Jiua Marquês rin Pa. - CRECI 134.
raná, 128, bd. 908, nsq. Marques |vÈ*NÓO np. térreo (rante
Abrantes. Vsr domingo t;-.í 9 ,.¦, 5a|a, cozinha, banheiro
12 hora;. iemp. •- Sua Presiden!
KAIC - KOSMOS - PRAIA DO1"» Campo!, 137. Tratar
FLAMENGO n. 70. Edif. Cine porteiro. . _
Br uni — Venda-»* *p. la.S>r.il iL^.,.---* ....,
bo. sala, bani., compl.. cozinha BOTAFOGO — URCA
com fiifj.io da 3 bot.c, a lugar
paia «joladolra Tnljr na KAIC ADMINISTRADORA Imob. L. h.
- Roa óo Cirmo n. 27-A - S' — Casa, R. Sâo Clemente, 107,
loja - Tels 52-2995 a 22-1860 c' 14 (nôo é vila). 2 sis., 3

,- CRECI 383 Mií., dep., terreno. 44 mil. Inf.
CATETE — FLAMENGO kaic - kosmos - Av R„",i52-09aj. Creci 636.

... Barbosa n. 500 - V.ndo olimo APARTAMENTO Passo co/itra
AIENÇÃO Flamengo •- V. va* ap. lando: livinji, saia da ian- to de construção np., satã e quíir
zio, frente, np. conjugado bom, tar, 3 quartos, sendo um duplo tc seoarado — Rum Humaitá, 707
c' sinteco, armário embutido etc.j? baniu , copj, tot., 2 quartos aps. 4C6 ; 90-!. Ver ro local Sr
36-6972. •*• empreg , nrcn de -.orviec» Cleonunei. /.'ifriort; detalhei

¦varia tjaratjom Tratar KAÍC. 4Ó-4409, ótimo nenócic.
com 230 m2Ruj do Cjrmo n, 27-A - S loia APARTAMENTO Dc FRENTE -- Sa

22-1860

larlamanla do 3 quar. 838, os aps. 205 o 305 c ¦nla,!Ver chefe de obra e tratar pa- R1Ja Sj (,„,,¦„_. c 5s|Si 3 qte. rrÍPACÁBAN
parto do pagamento. |qI-) conjuci., kitch e banh. Prece los tel. 42-9282 - 24-0536.- den. empr., garanem. B.no: 60

r Visitflt,, dioriamenle, dos 9 is 1^ _ ç-i a o70 m|| c.,' ,,peni,s Cr'-'COPACABANA - Vendo-s» sp. milhões c' 25 miiliõos do enlr.,
hora*. Detalhes no •-tritono de 3 670 mil .'1 Vista e o rfiit. em 2 51 (om 2 subi 3 quartos dop.'saldo a comb. Chavos e inf. nn:

apnr1a-|M>rlool Jl Soui' Soutos. Carmo, arlos. Ocupado 1/ contr.ito. Veri<omplolas e copa, na Av. Copo-TASSO LOPES IMÓVEIS

3 qts.,

Il.o, leis pj gentileza do) inquilino.-, e tra-Jcabana, 1 118. <í li aves com o por-Cl 416 - Av. Almte. D.irrono 91,
_!tar ò Av. Rio Branco, 133, !/';tolro Trotar tel. 57.1376. gr». 604 605. Tels.: 42-5321 -

2 qts.. 1705. T.IS...SW713 e 42-2820. copACABÃNA -Vendo 10 mí- 4'-7556 _.'. ^S-37
! dep.|Berger. Creci o30. UQ, da pra;a ,p de .-,„„,„ „,„ COPACABANA - Apto. R. Tone-
Corlo; VENDE-SE - Ms Proiíi de Bota. qunrto, b. e kith. Milton M.icc-loros, vondemos c sala, 2 qts.

com ojfpgc 360, apartamento 1 106, eom Ihães. CRECI 60, Tei. 22-6125. o dep. p impr. Sinal 20 milhõe-,
cozinha, banhei- De i3 às IS horns. (Chaves i

IMÓVEIS

Frent.
alas em niánncr

janheirc, corinfja moderna, ti;
ejos ate o teto, wc criada, arm

docor.n:ir.:, p. 2U,

j.irl:

milhões, ialdo,
tutos, dirfite -

2 quart

COPACABANA
vazia, Ruü Leopoldo AAíguez,
Ciiave no 137 - Posto 5.nf. na TASSO IOPES

pondíncios daampregada. IcoTÁCABÃNA - Qu-r' vendei? LMOVEI5„7 
CREC!^16- 

,A^' í'',n' COPACABANA - Ven- de
Valer 30 miliiõer. ló de !inal!nt.»r c--.--r--7 Consulte i A-: n Barr°!0 91- ,J"- 604 • 605- Tels- i i
e 15 em 30 meses. CTE OS -!vit°r "T.% 

Ud? Nas wa'!-: W"S3S1 ~ 42'75" e 45-5237' de"Se c1P' frenier 3 Sis
'-,I8,7. |,„„ e vendemos sèú imóvel" mei- COPACABANA - AP.. comp.013 C|tS 2 banh
VENDE-SE ótimo aot. i Rito Vol. n.o nlucjc.do. Inf. tel. 43-8463. mondo. Av. Allantica, Dr. Jo-.í. '

; ¦'7\ ;,*,*, 3I>4 d- fren címucíiu. 011 Telefono 25-6092. C02'., CiCOS. 6111)0., CJcira.1, j/i, apr. JUt, oí* rio 1- iCOPACABANA — Ruj ImIlipu,;; n, ' ' "
3 ilbarlor, sala e demais 15 _ Obro iá iniciada. Vendemos COPACABANA - Prata Arcover. Qem. telefone — D

Jt ?:.

dependências. Preca 50
final 2,j milhõe.*, Tr.itür pe!o
26-3129 cu no! cc.il corn sr.

j aj?s. d« tala, 2 qusrtcs,
nheiro d dependências
do k,nipr»ut)(la. Preco a
CrS 26 420 000 com sii
CrS 2 950 000 e prest.
350 000. Informará**

per

DO
aparto

VENDE-SE, cirande salão, trêsi— Tols. 52-2995
ct^srto", solela d? entrada, sala CRECI 283
cie almoço, a;r»pla copa-cozinha,üARGO
*;?_!. de serviço com doi;. tan.1
ques, confortáveis dependência!- s, R
de empregodo-., garagem (boxe! c, ,s.t
particular), elevador püre auto*
móvel, armários emhulidc?! em
todas as pc;ai, em estada de
nàvo, pronto paro ier habitado

Poder<io tic.ir com o npnrl
mento: telefone* cortinas (novas'

tox., h;i- l
coniplct.n J
partir de l,,n

at de . . ro),
CS .. . Inf

REVIl COPACABANA
2 qt!. e

-.* - fel.

•gem,

o,(Siidar n'.'z. c vÍ3ta permanecit ¦;
a praia o Lcislon. Visconde ac P
r,-;,i 621, ap. c'33 - P-ec.s bati
18 milhõe:, ,i visla. /.'arcar v,. ?',

cm 5|sitil3, hoie d,r- 10 is 13 hs., _, ?'|
Ca!:'.ss, Insti. ja partir de 2.-feira das 13 ,',- ,?.

45-0127 - Nt- JB hs. Te!. 47-56:.-?.
! INICIO de construção. Todo úl-, vi-'

Vende-se casajfrmo andar, nrea do terreno'co
139.: 220 m2. Umente 43-3549.

IPAKnV.A - Trocíi ótima cas;
2 pavimentos na z,'_::r,<_ ,-,-

nrlamento eni k-inuma I?.\
3S-953Ó.
IPANEMA - Ccb:-ri -r.., 4 qt;.
3 hanhs., calão, frenie, rem di
rei to ao terraço do précli<\ con
2 elevadores. Ver Br j- ri.-, lor
re, 313 (esqui.-,- d- Preco M'.. Pa/! 135 milhces I,,:. . tin
ent lin,-.! oe obra. 25-6512 -
CRECI 167.

LEBLON
3 banh;.,
ó me£es,

401.
167.

itOM -
qt. >

io. I ¦'.
n C;.r.

- Ap. 4 ut:.,
aar. "MíreOü it-
t'j milhões, çni
Timóteo dít Co

Del. 2r-6ii2

30

CRE-

Vr. .• .
bn. ?

cop..

3r-

LE8LON
.;., 2 oi

30 000, fac

LEBLOi
13x50.
pr: ia. 300

rrefi!
. A.-.:
G,-,br

PRíDIO - S.io Cmtovüo. Ruo Fi-
guíir» ile Molo, c ç^lpâo, tom
mats iio 7 m2 »m tenunc d« 4
in JI tnl, c telefonas. Tratai com e
Sr. Miguel. Tcl. :6-4113.
PRAÇA 0A BANDEIRA - V.nd.-
ei c^í*lcr.lt «prirtamcnto d*
iff nte, com 3 quartos, laia #
dcmeii depandóni :Ías, «âritQ«m,

]•• I .'1 V- ...
T-! *12-974j P'?aiQ novo, ji.".. iar *nií»';t:*

em injio utnie «no. Fio-: o: Cr$-
.. 36 000 000 - Sntr.dat CrS t.ral constr.; ]6 000 000 o o stldn em pm..' '•!.!<òes d. CrS 774 9Í-0. Ver n.

Pteici d-t Rrnrifim rt. Ml, ju
907. Trüt.ii ,m 1V..I0 Afonso Èn-

2 qts., b.,
ípr. Entreg

4 anos Jr. 1
1 Ir;-.

/¦nnra.

Vonde-se an. c;
dt':;. emp., temoâ

36-6311.

AACHADO ¦ Pas-
•nto ent final de

Coutinho,
34 ip. 101, de Irenle, 3 quartos,
sala, cozinha, banheiro, depen-
dencias da empregada e «ara-
gem. Eni.-ada cie 15 mil novo.:
cruzeiros e o restante

jjbinar, Jratar no local corn

VENDE-SE - Ap., 2 no.
cozinha, banheiro come.-.
com Ianque o dependência- de SA CONSTRUTORA í INCORPO
empregada -- Roa Humaitá, 131, RADORA - Av. Rio Branco, 43.

13o, 3 Mts.. dep. empres., etç„',ao- 102. - Ocunado sem contra-i1>.° andar. Tels. 43-3305 -.„,..,,.., ,,
tel. inrtalado. 16 enlr.. 22 comb. ti, prcco 24 MC MO. 50?'» -m 2:43.5824. Corrotor no local .tí ,9,COPACABANA 

- Vendo-se aparl
Tratar c! ,5103. - R. Humoila, tb, anos. Ou 21000000 i vista, -ihoras. - CRECI 1S8
c 1, a|J-..201 - Te!. 26-47BS. __ jratar Run Cociiáo Salomão, 33. COPACABANA
AMPLO ¦ Ao. de frente, cl st.-  neleros, 13, 2 qts., 1 slarms. embts.,

Ao. de
de 30 m2, 3 qts. c|

:ilEME - COPACABANA copa-coilnha, dependên
pletas. Aol ado da P^*" 
o portí'

:ãO -URCA - Em terre- AGORA - Si, A qtS., 2 37-3110.
!2:<15, v. casa de sl., 3 . ¦' .. ' ' icc

com- do

Vendo ai), nivo. 300 m3, r .-¦
.md.w. Saião (icom2-, ,i. reira, 28, tel. 36-2o2J.

r, 4 qts., 3 banht. (mármo- ..,, ^,... 7Mi-,c-i-[ _-
1 qts empr. P.oco 170 000. ^ >-ON ZUKOSKi vende Cot^a
46-57/9 cabana, aps. luxo, Posto 2 «n ó

Preco de 65 .i 120 milhõe:-. Te:
360347. CÍÍCCI SCO.
GILSON ZUKÓSKI vende, Baral
Ribeiro, 668, ap. 303. c, sala, C|t. ITTOS
sop„ banh., cot. Ver no local. j.
NCrS 14 000 a vista. 36-0547. OISS,
CI!ECI son- um por andar, 4 qua
KAIC - KOSMOS - COPACA.

quart
dep. emp.

uarades,
Tratsr_ 36-6311.
Fóslo'3~- Ven

IPANEMA - Rua Barão
cia Torre, 341 — Vende-

p1 entrega em 90
sp. luxo cj 300 m2,

ii"

.oi.i ^r'iU|t, itr. rjoiíhírii Ltda., na Ru* Constan-
:. Albuquerque pc-rtr („ Bjrho-a n. 155, erupei 40!

I m.M.ões c 150 em Telefo,-.. ;y.20ÇJ ¦ 45.3261
lu c:>, m paria de paçja- Móier.

Vr,'^rC?,l^Vr.\"«AOAEANDE,»A. Vende
lln i.u oroin de prefe- , - '." '"7 "' '" '""' 

?',
3'-4ÔC7. o-'-e 

Í7' !'"•»"' 
" '¦'• 

,'V;'-, ,'

• '•'.' üí,í."| 10? e 
'\Z.I. 

V. ¦ h'"?; 
"-' 

?''-. -?¦"'
"vendu^or 

aTlBO m;''PRADCA ,DA ?-'- = ;-A 
- Pre.io

sala de almoço. 5 quai'^-^ 
^C:'V': 

Z'- '° ' 
u'Vtó. 2 Ur:h;.,'anuu err. ÍV 

!'- - Z ¦ B'"'C 
l°í 

U" '

Ap. 302, R. To-,-„  ...
' '<¦!- - 2 sis., 4 qll., escrilúrio.BANA - RUA MINISTRO ALFRE- IOS ÇII cilTCleS, ItVIITg rOC!

ADÃO — Antiga tfav. Irnna p rn7Ínhs 1 l-.*i
porteiro. Preço 47300. TratarlSem. Run Inhanflá, 39101 - Dr.,Santa Margarida - Vende-ie otl-j ,' .'."'' , 

"" jLEBLON.— Rua Maic
Ver com: [•cozinha, 2 vagas, gara- DO VALADÃO

banhs., $140 mil. - R !C°MCA,ÍANA Rua Domingo?'COPACABANA
|Ohr Administração da KOS-

gar. e etc. entrnda 10 miihs.
dc a combinür — 46-8350.
ATENÇÃO

com- í no úe
. Sr. qts., luBar p/ carro etc. NCr$ BOpanns., ÍI-4U mil. — K. j F«t7réí'rã"-"Vencle-ja 

"ürBente,"ãp?|Copo. 
Posto 6, ep. „. . .-,,..„ F.,r

ermáríos dc copa e cozinha, 
-|Gsrcia das B àt 15 hora; ou m. Tel, 26-3456. João Gualter. 

^3;}; Brasil. — Tratar:2 ^** s'"'lü' àe".* c°"tp\., qara- ecm 2 salas, 2 qts., depeRdín-í^j"^"
lustres e um dormitório para pelo telefone. _ ATENÇÃO — Urca — V, c/ ma- «7 ., , Çjem, vários armários embutidos, cias — Te!. 36-0176. _ KA\C — Ru

I im.irmori.-ado). - Grande PRAIA DO FLAMENGO'- Vendo ravilhosa vista, suntuoso apt. d»iO/-4l4l. ;(Valem 8 milhões), lambris, an- COPACABANA - Ap., vendo qt„ 27-A - siloia"-"Teí
pou ha;no E[|, Cont|e NasHU( ,,,,. |ate. oltol uxo, c/ 3C0m2. NCrS 2001 AVENIDA COPACABANA lis"'11" "'l0' Facll',°. f3',e P»9aman- sa|a conj., banh., co:., bonito, 22-1860 - CRECI "' ' ' ' " " 

AP. 507 - Vendo ou aluqo tam-1'S Mo« proprietário. Entrego 60 edifício, sob-pilot

l. lunidos, 3 quartos de smorec,ado,|r.í- c . "•/: 
,'íraf V", á''- "v

,r copa-coilnha, elc. Preco NCrS "??'!?-,|ü?-",l, H*'0 h']°?''° '"
ir-. 130 000,00. lratar na OtcIFL - V'''D,S-,l-r.c>íí'i,í' -1,8. 

ÍZ P1""
,1 

'Av. Rio Branco, 13! s 802 - "" l'ü?- "! ,ó " 'í'00. ]vi[hs.*
*ITel. 42-09Ç3 - CRECI 

"li re=pec..v3»;e"'*.. r.cs locan. Méis
3-lcr.iAM i,-.-..-;/:  :'1'- '¦¦¦'¦ 52-37<ü.

;-.:. 31-3470. imo ap. eom sala, 3 qts., ot..,nheiros sociais, depen-in',rt,: p
wndo-sa Av.lií...r..rr,iLfe^.^'wJ.,^^!clências de ei '' 

'"" ''
P.1EDIO - Com 2 I

.Tel. 42-0998
mpregacla

. a. - ver n» to. garagem. - Preço: NCr$ !e''Z^:«nciirreyado, Tritar ~ . . *l« * ~~ PR OM
ua do ca.mo „. ..162 926,00 - Constru- LCDI-yN.

Rubens V_
ana), Vendc-te ótimo far-í'i—.'",, ' "„"'";..*' '. ' ' '

Prece e condições na CRIEI Ç," ,"'• 
V'n?° "i ""n Figueira, de

Av. Rio Branco, 131, s| 802 - "'clii' prox "' Ru" "^ 5- Cri:l°-
CR3CI 16.

Em fase cíe !"'¦

,.„. Tratar coni o proprietário r,»
]Av. Marechal Pbriano, 115, sob-.'fino,

frenie -- Sr, Car'

ooortunidade dc- preço
urgência na vends — Visitas nn; ra|
Prsia do Flamengo n. 169, ap.
904, a parlir de 9 hoMs, exce-
ío de 13 .is 17 horiií (elevador
p.-rcdo racíonamenlo), aoj
domingos n.io hó corlej.
ÃPARfAAAENTO frente 2 qts., sl.,
copa, coz., d_p. grande lerraço.
Pr,-.is Flamengo, 2. ie!.:_ 25-4736.

APARTAMENTO - Flamengo, Bo-
i-iíoífo. Compro grande. Av, Rui
Barbosa. Dr. José. Tel.t 25-6092.
APARTAMENTO - Pr. Flamengo,
luxo. vista excep. p] biiia GB,
3 qls-, 2 salas, 2 banhs. toe,
gar. priv., vendo fin. ou 1rocc
por ep. de menor valor em Cop.
pref. andar alio — Atendo hoie
''3"8t,~" RUA 

SILVEIRA MARTINS

d^r filio.
vista pi o mar, c 3 qts. lm. Te!. 26-3456. João Gualter. ,?,???' . .?,,?,?, ???,:,? _, .',.'„  .,

Ci arm. emb., 2 sis., copa, coz., ATENÇÃO - Urca - V. 2 apts. porada, cirande conjugado,' frente, ¦%'"*. '™°J'"" c . Y'-i"',J J/'-ru?í,i Domintioc Ferreira
area e dep. comp., pi 55 m. c:i„otfOT de |lp c/ 85 m7 de sl.,'pintado óleo,, decorado, ilumina-:pu 57-3720. Horono comercial. J 15 000,00 novos
financ., visitas nus leis, 23.5340]j q|£„ e|L...,„ „tc. NCrS 35m. ca-'«o luxo, qt. emp. social, banh.'COPACABANA - Vendo sola, 2 tel. 47-7513.
e 23.04!)V\ L|a 

'-f„| 
24.3.1=5.' jej;, Gualter. , comp. còr, boa cozinha, gr. dep. quartos, coz., banh. Preco: 11 000 COPACABANA-~

PRAIA DO FLAMENGO, - Frente| ATENCÃO - Urca'- V. em c/ t? ^Z^ZZ^Z^^lZ,' liZl^J^Z^Z^Z*^*, 4 qts,, 2
v.s.a p,o^ mais belo P.irc|o»u|e 15,,j5 beiis.

53-2995 conclusão
12." andar KAIC

123 - Preço BANA— Tralor:

KOSMOS

lora de alto gabarito
copaca. "SANTA ISABEL LTDA". apartamentos com sala

DE

\i o f, A c.™*, PRAÇA OA BANDEIRA -
V e n Cl emOSU troco prédio c 3 aps.,

dên<

; Cor.lüDÍ.

Pca.
banhs.-,

- Av.
gru-
Tels.

living, 3 e 4 quartos, 2 a con
grandes biinhpirrr; cn. sua

;:cr üp

630,

Gr. 903. Tel
- CRECI 94.

22-9690 i 42-761J2' 46-4098 - CRECI 534.

AVENIDA OSWALDO CRUZ
Vendo ótimo apartamento cf 1
quartos, 2 ftalíii, dep. empr, e
l-lofone. Inform. 42-7143. Creci
406. ^^
CATETE —' Ri;». Bonto lisbo« tt.
163, ap. 701. Da frente, 1 quar-
to1*, lali) « demais depondências
— V«nd«*50. Chavo* com o por-
teiio Atmi.vsb oferta. Tratnr p
lei. 25-3115.

^.critório, 4 quArtoi, demais dô-
fjwndõiici.ií, garagem. Preço 130

[BOTAFOGO 
— Vende na Ruu Mo-milhS« a combinar. Trater Sr.

V^ü-' ria Eugenia, 23, ap. 302 com-Carlos, proprietário' — Tels.t. ...se opt. c. 2 qls., saio e demois „|ê, 2 qts., b., coz. e mais de-26-828* - 42-2424 - V.r no lo-
deps. irat. tel. 4o-3982 - Sr. pendêneias. Ver de 15 às 18 ho- cal.
Keclr2: Iras. Milton Maaalhüei - CRECII Ar.^"n c,
RUA MARQUES DE ABRANTES - 30, Fone. 22-612E. lAljrUKA — il,
Vendo ap. d. frente, sala, 3|BOTA*rOGO - Ap? Ru» R..I,— Av Copa.
qts. etc. NCri 52 000 con, 50% Grand.sa, d. frent., andar alto, T V 

'„T, 
,

n6vo. c| sala, 2 qts., b.nh.. cos.,: lralar J/-4I41

COPACA.
¦ J0° Ver no local e tr. 7 de Sol.

, „ , n<>vo 60, 5] 702. Tel. 22-5Í07.
Cop., 454;tenno 3 salas, 3 qu.irtc*. corno,,,. .. ÇRFCJ 47

arm., 7 banh. em cor, urea tot-
lele, copa, cox., nraniín area He

[sarvlco com tanque, dop.

Vic-

irinôr
ÃO JANUÁRIO, 113 - V
a p a rtn < r.a r. tc < ni : o r 11 r v:

CiaiS em COr. esquadrias:" 'üolo. Preco lan.-,-.n.ntc. -Sr
em alumínio, rachacla;?i;-S474 - ;r. H-„-Ar;..
em mármore, aqueci- :|JA S'-o Cristóvão, 946 22_õ
mento central alto luxo, cí?-'t'ruc.i?.*ncIs b^co. Z'Z

leiros so- u_
em cor, esquadrias'"¦'¦*

nal, :aldo2i2.ccpa-cozinha, depen-.,
nbro,. 1 ¦ , ,----u '¦¦ ..¦-... w,,

ió,, ciências de empregada, são Cristóvão •- v
play-ground e garagem 

' ""
Dis

CATETE — Ca;a de vilíi nova,
2 qts., sl., co.*., Jardim elc, Cr3
10 000 000 facilitado t CrS 610.
x 18. Tal. 42-9743.
CATETE - Apartamento 2 qls., ^5nrt ,;, !:,.-,,;-,.
sl. dep compl.. fundoí yazio, |,lòcs_ En,_ 6 i|h8Kua Benlo Lisboa. ^3 milhões oUo 7ioj n ^--jn
vista Tralar 22-2330 dias úteis. 7<n™ 1_.s7:°i79- • _

, SENADOR VERGUEIRO, 50, ap
201, vazio, frente, vendo, living.

RUA HILÁRIO Pt _ T,-,,... r M ,GOUVEIA- Vend»-ie ep. no- Hclldr. i_ . (VI . i .

jvo dc fronte — 2 talas conjuga- Rjo BrâCICO 156 —
Eugênloldas, 3 nu*''to* sendo «' arm. .-..!..

., - .,-,,-,, , ¦¦'.¦! ¦¦ iv-.., *: ",":.'¦¦'.,.¦, toiletfi amb., banh., coi., tíep. d» cm- POS loUo/ I I —
. .rntar oca, d anamente. mi. Em construção. T. 22-69 U.1 .• t j i- i T _.,. , ._, ,..-.. . rt>«iHenci»'  ¦— • ¦¦ íocial, gds. sslao, 2 qts. empreg., prerj. e garagem — Tratar i:,i / n :qoq ro 7//}/do Mundo, 1 por andar, living, apa|acetacla -t|„ iuxo_ NCrc ]ó0 APARTAMENTO - Vende-se en, iCOPACABANA - Rui Inhangí n. copa, cozinha, 2 vagas gar., final KAIC - Rua do Carmo n. 27-A 

'¦>/--J^°-^, 0..-IQ^O
sala de ianlar, 5 qts., c alm.!,,, Te| 24.3.156 j0Ba Gualter. final de m"'*"^'*°- ob,s l;or j>d- 17, »p. 1204. Vende-s« urneni», construção da SISAL - Telefone— S loja - Tols. 52-2995 • .... 52-7537 — Cl'eCÍ 7Dmbuliüoi copa-cor., 3 banhs so-K--ri._-_ ;tv A - —- -Immistraçao pela Construicra Cho- ótimo apartamento em finei aBÍ22-2687 7Í-1860 — CRECI 283
ciais, 2 ms. pi empregada e A,CEIJ° 

,CAU.A 
- v«"do an. va-zi, álíim a,„r,5,lien,0 c01„ 306 conslrtrcão. Enlre9a .m SETEMBRO: í-orcoiTiTã n=~ kAlf KnsMflí r"="A IPANEMA - Vendo ap. R

garagem, 390 m2. Fachada em »'"< (re"lf- <>;¦¦ »la' roi- e dff>,* inS à Rua 5 Julho, 223. Um por - Com sala, 2 amolos dormirá- Ç^RTURA ," 
C"P^* - 

^^ 
™£ - KOSMOS - C

mármore, esquadria de alumínio, «mi- - R-„d= 
,P«s,aSerí 

~ ™* andar. Tratar Dr. Jedidio. Tel. rios, banheiro completo, boa co- J*; £ 
banhs., copa, coz., dep., BANA - Rua To"!»»»

elev. Olis. Ver na Praia do Fia- 46-4698 _ CRECI 534 -Santos Jr. 29.3000 Linha, irea, quarto . WC d. am. \S'* 
'".r":0' B»r., entrega 60 dias.|- Vende-so magnífico

%r?6\,3UlrJlr"'"t_^__ 
C'T .9ÍACEI10,CAIXA - V'"á% °S--3 AVENIDA ATLÁN1ICA, 1 136 -! B"9«J« •,**»*™* V'r í°m, ? 904 - nl lei?   .... .... .-.  ,„,...,, , ,as 10 ns. Ir„l„r Oceano Imó- q j, o dto„ etc, ocup. R. Barão 1 oor anja. 300 ml 7 nlõx Sr- Manoel «manha ou pelo tot.i . ' 

„,,„,. .... j.l PANEMA - Vondo ap. con.,,, , . . _
ve,s Ltda. Av. Rio,Br6nco,_Jpg!|t], Macaúba,, 136. P. 30 niilhS.|Lfho,lò.* JZt.T W.."j. <W»9, com D. Maria das Ora. COPACABANA - Vande-.e no iVrvIw 

P«m 
.,'nr?u. dep ."" "J Rua Vl"' J» Pi'»Ü «7, .ap! Ver h0|e a Rua Timóteo SAO CRISTO

5a': —— Posto 4, apartamento 1 sala, 2;pre9. . gataq>nl _ Construção4?4' '? »m '""''"i"",0' P,,5.V? dn Costa 151 - Pr°CO' 
C''" ¦?'

COPACABANA - Vendemos oti- quartos, varanda, telefone, tô- J, 
*],, 

qualiiada, 220 m2. íra- ]%"•?,.** SrS ,00.00T' (tem m'"' 
K,r f/n nnn nn 

rl-^- cnsa 8.
mo 00. (rente, vazio, iunlo aAv.jdas as dependências incl. para! tar KAIC - Rua do Carmo n. j 

Facilito. Var no local • tratar Sr. NLr.3 OÒ 000,00 — Tr3-
Atlântica, com garagem, 2 salas, empregada por preco NCr$ J7.Á _ s loja - Tel-; 52-2995 Maia, 52-8614. .
4 <|l!., banh., varanda env„. armi-l. 15 000,00, somente á vista. Vür'„ 22-1860 - CRECI 233. ÍPANEMÃ -- Vende-se"s'3 loias °

.-rios e dep. R. Santa Clara, 18 ap.,a combinar por telofone 37-4492 |CJ,\E _ Amnlos e luxuõ-os «nar- "•• 15 e 16 à R. Vi;:, de Pireiá/BranCO, I 50 — OTUDOS
qf. COD|. 802. Chaves no ap. c| Sr. Costa das 8 à, 10 . 13 is 16 horas - lamentos - 1 pi Todai - 65H». Prece NCrS 6.300,00. cada
. COO itl!"s u,5il <le ' ,u 12 h'' 70 n,|-'0<:nl Wally. m|| jgc'rc ,)a cntr tacil Accila-i1Jnic,s<Jc- sinB' NCrS 3 250,00, sal.

- ,., ... .,.„„.,  ...„, T , „-. ,,,, '"õe» 
fac. Tratar F. P. Veiga En-COpÃcABANn _ Vende-se'ap., se contrif-oferta. inf. 22-6917 e d3 > combinar. Tratar na ORIEt

2 anos. 46-0608. _ nôvo, t| «Ia, 2 qls., b.nh.. «or., Tralar 37-4141. |0enhari» Lida. Av. Almte. Bar-L ,,,„, 3 quartos, coz., banhei-.42-6748 - CRECI 643. - Av. Rio Branco, 131, s.' 802 -
RUA 2 OE DEZEMBRO - Vdo. <,«•¦ • »c p- .mpr., .. sarv. X" VENDA 1 ap. 2 Qli'~7S~MÍ\'AVa-'A_?> 

''r ¦ am °'*ro* del!- cmPr£0- -' oaragern -: OPORTUNIDADE - Sahã? quarto?,T,;" 
42-0998 __-_Creci 16.

c/ I60m. mobiliado, dlimo ip. Bai» 3! milhões. Chave, • Inf. prst0 c|e ocas|3o 35." milhões -aU. 
~ L'eC' ¦¦¦'-, -|Base 50 milh. c| 50%, saldo fl- banh., kit. R. Riachuelo 87. ao, IPANEMA — O Deoaría- LEBLON -"ti-nóteo da Costa 1

e./ -3 
dorms. c. arms., salão, 2 J» JASSO 

IOPES IMÓVEIS. CRE. \iin* ,.,„;,„ prop , VÍ!)a COPACABANA - Vendo ótimo! nanciado pi Cx. - Tel. 36-6311. JaiO. Em conürLcão Ed. Rei d.l 
lrn^u-^ ^ 

.U >77 . 
' 

Ci:rn ,u 6a. laie - Pilotis -
banns. sociais s amplas deps.;C1 4,'i,A!;- A'.^n,,•¦ B?"?;?', "' urg. Av. Princera Isabel, 30O ap. ap- dc frente, de sala, 2 qls.. CAIXA 

"ECONÔMICA 
- Tr,itD-s"é|Voz - 3 milhões - Int. 42-1523 metliO Cie Vendas Avul- -r andar - Siiãc, 4 c|ts., 2 ban-

ÜJL" 
Sr' aok'ENrlN0 Tol. \f,,-.Jr'-U,A .,T,"J,,! 45'532' ~ S07 -- Tel.t 52-4755. coz., dep. como. e garagem, na |dn c,,, e venda d, „,„ e'_ Pacheco - CRECI 635. C3S d„ |mAVplc Prontne toilete, 3 qts. emp., deos. con

23-3368- CRECI 236. 7'Z.Zrn 
u 1 

' >" VENDA ^ap?. de 40 m2' en? Ru"..Di'Y ^ Rocha, c, inquilino pt.j„ Cx. Cuida.se di tb. '-^ 
06 nI.OVe Kl O OS £ 3 VJ,6. _ T

RUA MACHADO DF ASSIS 71 BOTAFOGO - Vende-se amplo ap. fin. de consl. emt> pron,_ ,5 mi. notillcado. Ót.ma. condições de cu„,entacã» - Te!.: 52-9931, das |,;, o quartos, dapendèncias com- de VEPLAN IMOBILIA- 42-7874.
601-602 V conjugado, salí,|^m^nd.!.!aJ?:,.l.qu.aIL°,l'L°.-^s'llhões_acnb, Av. Princesa Isabel,! '.,i""°-.Jn!,-..?f.''ln,',„Jm°'íE"„„l,ída-Í l5 .l'°"» ** '8,30 heras. Sr. piBl,,s e Ba„gem. P.ua R

qt?., f?"ü _* or "pn
ií:n (:araí cu Sjco

4:3450 - :.-,:.-.

,8-4372.

uros

sndo f
ater

11508/11
42-5982,
52-7537

-- Tsls. . . .
52-7636 e
- Creci 7.

ÍERtlcNiO 10x20, vincie-re he Rus
,;. Lui! G :r*-;? ;i_ í 4f.T. J^nto a
::*.*. !'.'.. Ir,!, lei. 2 = -3'l'?J .
VENDE.SE confortável ralideiici»
Vaii» com J qu^rios, ialtt, ro»i
COllnha, tiínliciro »ni cer * rít-
ptMltÍBIUici- ri« »i..H,l t UniL 'tt-
lar cíiii o pro prí pt; rio n« Ru»
5io lui'. Gonzaus n. 1 \7A.

.Av. Rio Branco, IOS, or. 903

Tratar: i Tels.
,943.

CAIXA ECONÔMICA - Trata-se
de compra e venda de c
apt. pela Cx. Cuida-se da do-
cumentação, Tel. 52-99S0, des 15h
,11 13h30m. Sr. Paulo.

CATETE — Vendo conjugaclo de
frente, linal de construção
irocn por terreno plano
1, Governador. Preço NCri ..
9 500,00. Telefonar 46-5330.

jardim inverno, saleta, ssla jan-
lar, 3 quorto^. 2 banheiros, copa-
cozinha, garagem. Tralar Nelson
Gonçalves, 52-8373. Area_225m_2.
VT-NDE-SF? apl de" frenie, sala e
quorto separndos, demais peças.
Facilits-se. Trator zelador. — Rua
Correi* Dutra, 55, Flamenga.
VENDE-SE ótimo ap. sala, quar-
to separados, cozinha pequena,
banheiro completo. 25-8014 D,
Clara.

copa-cozinha, ampio banh.»j254 Te! 52-4755
e espaçosas deps. ds serviço. Der --*—-•'
Irenle, 2 por and. Sinal NCrS ..AGORA — S , 2 CltS. Co-
13 000,00, saldo facilitado. - Ver!, ,._ 

' .,' _
diariamente, cias 9 às 12 e das,bertUra. $ü^ mil. I ratar t |-r|P AP AR AM A
14 as 17h, na R. Gal. Polidoro,h7 ^T Al H_UrMV_MDMI\M
189, ap. 201. - Tralar Av. Rio\*3/-'H 4 I ¦ 

_
Branco, 131, sj 802 - Tel. 42-0998 APARTAMENTO - Vendo vazio,
~_CRECM6. I de frente, sala, quarto «cparadoj.

COMPRA-SE - Particular compra
ap. de cjuarto e sale, seoaracios,
c demais dep., meòino ecupado,
Tratar Dr. Anlonio, tcl. 52-3337,
seg.-feira, depois tias 3 hs. VENDE-SE — Um apartamento
PLÁM'ÊNGcT^_R?~M"aq.-cle Abran- 9ranfe, na R,un Een,c Ü!bc,a' u-
ter., 107. Vdo. ap. 2 qts., sl„ sp' 39ÍL =_£«!SLÇ .
varr.. dep. comp. área coberta.- VirNDc-SE um apartamento
1. L. S Francisco, 26, si. 5l5[Rua Paissandu n.° 179 ap. 503

Te!. 23-0783. _ com sala, 2 quartos, 2 banh
FIAMENGO -- Vendoi ap. cj 3i ros* cozinha e uma grande área
' .. safa, dep. empregada, vaga.e dependências de empregada,
j carro. Av. Rui Barbosa, 300,ITratnr no local.
ap. 703, entrega imediata. SOi ~ 
milhões c! 20 milliões entrada, i ad am f \/ci u/%Te!. 251467. LAKANJ. — L. Vl-.LHO 

|t0 do apt. 403 da R. Aivaro Ra-ibanh. cozinh
 _lmcj, 451, c/ sl., 1 qt., coz., banh.,! área c| tanque

22-9690 c 427602 - Creci

Con-

i Pau
'^!'V RIO,
Edi*—

apto a lhes pres- lJ03:o SEIS^ De

:;Z'.~. R. C '¦ !.' , !*!'

TIJUCA-RIO COWPRIDO
AWOSA l'7Ó"c,:. vende »nt. c

r.nd--.

V.t!
Ei

BOTAFOGO — Rua Voluntários
da Pátria, 221. Vendo ótimo ap.
com sala • 3 qts. • deptndên-
ciai, banh. em cor, copa, cozi*
nha em cerâmica vitrificada com
garagem. Aceito fin. Cx. Econ
ou financio em 28 meses. Chavos
com o portoiro — Inf. Tel,: ....
«-2070 - CRECI 213 a tardt.
BOTAFOGO - Vendem-se terro-
nos com 700m2 e 2 000m2. —
43-7522 - 43-8513. Creci 967,
BOTAFOGO - Vende-sé aparta-
mento na Rua Marquês dc Abran-
te;. Sala, cjuarto separados, ba
nheiro e cozinha, todo mobiliado

nv., corinha e banheiro. Preco
16 milhões - Tcl. 57-9973.
APARTAMENTO - POSTO 4 -
Um p| andar, de luxo, 300 m2,
cl 4 qls., 3 salões, etc, 2 qts.
empr., gr, área, garagem de box
numerado. NCrS U0 000, a com-
binar. Aceita-se permula de ap.
médio cm Copa e Ipanema — CI
ARTHUR PERRONB IMÓVEIS -
52-8913 - CRECI 14.

30.
Vsn-.l

•:,DA

].-

pletas
co Pen,-, quadra da praia. _ -

COPACABANA - Vendo Rua de 2 aps. por antlar, cem eleva- far DOITS SerVÍCOS proÜS- qts- 2
Sania Clara, 303, au. 706, sala.ldor privativo. Telefone 36-1111.'¦ ¦:%• 55
c,„ar.o, coz? banh.? v.r até 12: P05TO"6'"--"SI.,' 3 qls., deps?iSIOnaiS< nfl C0,11Pra C na.-=7-W30
horas - CRECI I 113, domingos'compl. Entrega imed. Ocasião. Vendo de S6U íp. Cotl- RUA BARÃO DA TC

fôrto excelente, Posto 6,;?k?.W: NCr$ 45 ooo, ç| 50% em 2 «no».! (} R , M. , Icasa. ,-<_***-.;. ío ,
... . , , ,. -COPACABANA - R. Pompeu Dr. Gabriel- dc Andrade. - . ..SUIie-noS, Kua CIO mexi-.,,,-.;. C:V |:; LulI

privilegiada localização Loureiro. Terreno c 14,50x9,50, 32-7932 - (creci 51).  co, 148, 3.° andar, J-107lC';ECI Ciq '"*'¦ '¦
de esquina. Residência ótimo e!-j'P0ST0 4 (Copacabana)" - Von-Í 

'/-.__• 
j VENDO ou trc-.o ¦>-.:

tado cj 3 salas, 3 quarlos. Copa- de-se o último andnr, com 2'— ^-TeCI OO — lei lfo na Tij-jc; Ec. em
cozinha, banh., deps. compl. e, grandes e luxuosos apartamen-. 22-61 02 e 52-2830. \f' °"tl,lr ':0 ,n'2' R-

toí, mais duplex no terraço. Sói. -- ... * — -Jaguaribe 47, ap. IC
vendo o coniunto, com 400 mq.? JARDIM DE ALLAH - lodo de ne 29-7294.
mail vaga na qaragem. Tríjtfjr: frenr^ vista p o mar tt o Lagoa, -\ I Tr*^ ariA \/ICTA
pelo tel. 22-8597, das 11 'Aa 13. pronta entrega, luxo. 2 sis., si-, GÁVEA — J BOTÂNICO VIOI/A 

-•

qts,, 2 banhs.! ,pça_ Martins, 21, final

da Avenida Atlântica —

Vendo por NCrS
400 000,00 ci 50% de
entrada, saldo a combi-
nar. — Área de 700
m2, andar alto, sô-
bre pilotis, luxuoso esti

garagem. Vendemos. Tratar
ORIEL - Av. Rio Branco, 131,
s| B02 - Tel.: 42-0998 - Hoje
domingo pelo tel. 38-60*19 —
CRECI 16

3;r'ira - : quart.-.'.. j :.-:;.¦*.*, ; cannri-
'7370. i-.t !-;iais, ;.-:¦¦„. coc'n'na. arer.

apto. pro'n"-jds serviço, depend. emprenada e

instrução 1 Baragem, 2 Piscinas, sauna •

i Barão clglpiay-Çíround. Oort. ib np j.-1 la-
_ T„!-t_ lie. Wniorss informações c prop.r-"°?Te!. 

23-3176.

POSTO 6

qt.
Av. Prado Júnior,
sala, banh., kitch.

almoço, 3 amoles qts., 2 banhs
cop„cabana".. vanda-t, aP'. „??? 

"„>,. 
..ii,?*." MÍm2, .',-| ^veTr'.' isT mVg?" 90°ood|AGORA - Casa decora-jesT. da Paz -Vendo.,..

ci PsT!s " pr"10'3279M ~ CRE'ida. 
9de- luxo, 3 qts. 300;i20 Ed. Vistas Soberbas,

o' clássico e arroladas 
^ 

fT&ffrfc^gg™ jST^Hí^M. Fm om - y.^.,B Ám]l Tratar ^I^íl'^^., 2 qls., depends.
inhas arquitetônicas —prestações de NCri ni,64Tralar 

p| tel. 42-3900 depoi
clO . I 14 horas ¦ ¦¦ 'r¦¦ '"¦n"-'*i-'- »'.¦.¦.:. *¦<•. ¦..*¦¦ —¦ —¦ _¦ •!• > • ,-lr" "'- -' —o amplo, va.|ap. de 2 salas, 2 quar-l'4c,l",ad0 

',8

Vende-se à
H.ajRUA MIGUEL LEMOS — Junto à'-,,_ c„_ r"«^t«- c:«-,..yl Ií 

'.-'~'ô
!'" ¦ -' ¦ J..J. ,„ j„irua tng. Lortes otqaucl, Jooo boi

..it- L .„.L_ -I- o .»!-. o  faci,dado

GÁVEA - Residência - Na Rualcomp|, Prédio enl Par-
rijei, 15í, vend«-i& comi ',- -,,« „

pag.im.nlo, maonl. que 13 000 ITl2 C piSCI-
le-.ide.-ría com iardim

FLAMENGO - Vendo
salas, 3 qls., copa, co,
empiegada, '2 banbs. i
da viria. Russel, 680, ap. 401
is!. 25-1467. 75 milh. c; 40
entrada.
FLAMENGO --""Próximo 

"a 
pra

vendo ap. de safa e quar to s
parado, banh. c kit. a visla c
pei-, Caixa inq. notificado, platino mais luXUOSO Edlfl-
ia e maiores detalhes na Kua

sala ól0

!3 vagas na garagem, 3 demos à Av. Princesa te
c,y?!rnagníficos salões, 5 Isabel, 340 — bloco 3, saragem. Ed. ci 2

'' * 
.', 'pintura a oleo, ac arma-.ap. 406, com snla, qunr-,três de cristal.

|ogos,
tudo de

335, com1 quina. Com
.. -   ., ._  Preco:'.. 47.180í.

APARTAMENTO - Troco de Co-
pacabana para Tijuca, igual de
quarto e sala separado. Tratar Dr.
Perrone - 52-89|3_-_CRJCM4. __
APARTAMENTO - Vendo, 2 qts.,IConst. recente, UITI ap.|Í4 horas. "' [Barata Ribeiro

-a-.lo - telelone. Preco CrSlçô'^ m?'em%e"nos.V"«'todo Por andar' PeÇaS amplas, COPACABANA - Ven-lránda,' 
"'dormitórios, 

sendo u,t-
22 00Ò0OO am 2 (dois) anos. Tra- dia, R. Siqueira Campos, 203,201.\l mnat na narannm .1 domn. __ A>, D,;^»,JI!11i,!l!, brnh- ;cc-- «P»- «z
lar pr.-lo telefone 22-0977.  ATENÇÃO COPACABANA - V
BOTAFOGO — Põ-io financiamen-,ólimo ap. nôvo, cit.,

tiSÇ',n-,ompre9"'c)ormitórios
.,..,...,.  - ¦ 36-697^.

,aPdepCend3 LARANJEIRAS - APAR-abraçam fase final c en,.,,, fn""'' 
nílTAMENTOS — Vende- Prevista p/ marco.68. Conclusão!cias, garactem. Vendo 50 mil. ,
«.''mos os magníficos apar- íSÍ^TrSSÍ T^Z"- tÍ.Wi t ^"' 

^ «u''\marr?ore de Carra", ve
'lamentos de frente e de!23'9^ ajüL»* ..., amo a~ mi ei 

'vende" 
.P. nojanrplas 

copa e coz. in- Prego fixo: NCr$ . ¦ 1^^*^»";¦""•¦ "«• l12 " anda"r 
'irí''5ÍMSÍ\^^r^^mkõ'^^ii.i^M^0 

2 »,?„ -,- ,C 
BOTAFOGO - Vendo na P. de Pôslo 2 c sala e quarto sep.'dependentes, espaçosa \ 8 000,00 - Sina NCrSSENH0RES 

E SENHORAS so que-. '-• 
Z.J.,'' 

transversal 
i j. Botânico vende- f, ZiZZ Z^ V,'f-e'¦ 

c| 7 500 entr., mensal de 130 Uw-r^WI* 1 rlon om o nnn nn ^ 
rem comprar oo vender aps. ou:_ CRECI 707. mos bela residência .m «anlroiV,."?"]°% ^.y0' 

~- 
XV£"l

mn. Tel 24.3,96 - 32-31,5 J lavanderia, 3 dep. em- 8 000,OC, sado em pres-«sa. procurem , 
^k^^\VEaioN r>^0,.um lndar?,0 ^,'T-m,^ 

•« «iihs-j -111 't»2^' 
la-Víf^.

ATPNrAo v pregados 
Próprio para (ações de NCrS 400,00;Rüflc7i?:jU!rid0gó MaM!'^. •«'««'.• ,*»¦ D'.lflm «« »«• "'^«"o^oPÉs^rôVE.^-UpARTAMENTb 

„acohe„urfi c
ATENÇÃO _ Vendo ap. novo.! q^u,,t« _,A_. ^,, f=nníl;=, Ae\ Tratar. fil! A,, sl 311 - Tel. 36-4934. i«"" doJ! apartamentos em lina CRECI 4U _ Av A,m|B Barr0, grandes áreas, S quartos, 3 ts-'* '-•'v•,•,• '"' ¦ STZ\— ;— "" ~,---.— ; construção, com ar condicionado, oi ..„ zaj fific t_i, . j^ í-in* !ni „;nt. e.|at nmnl.ií c- *I*"-SALA e quarto separados, bânn.,ii* .í. :. i^ .. .['^ÍV oU7,.6lí**._'•'•" ¦>«*«*l —[mieiros, ajiit.-. ampiaBj c ei».

f:i. (reversível) e bonh? empr.|'avenidà " 
cõ"pa"càbana, 

'92o,!r'os' ^ banheiros so-io separados, banheiro,

tos, 2 banheiros comple-tuintai, c„„,tant. d. i uln, |ina' 
cluad'''"'s-

completas p empregada, t„ rn-inh-i rior, rio 
'¦ 

V 
C°Pf' '°.'")h'* l"="d«- lacele-Oede

2 aps p andnr ' COZInlld, üSp. US na, 5 quartos, 2 J
atapetado,' lus-empregada e garagem.!fia'5'L^'1" 

*J
Marcar visita e _- Z , i «mpregada, garac

Entrada também pela p?« moto.-,sta. Visita52-5070 -- CRECI 111.

704. 3 q:,. ,!., u,,:ir,d,.,: ciais de alio luxo em-Cozinh3, quarlo reversí-^rf^rSl-mo^ Rua Timóleo da Costa-1. da; „

2 banheiros so- ,
banheiros pa. peq. e seleto condômi.

?em •_^"a'Preço 35 milh. Chave c
12 admini. Armando — Tra-

17 horai. Detalhes

finíssimo acabamento,

cio das Laranjeiras, na

Botsfocjo, 124, o apt. 17, com 2
boas 3a!as, 2 qts., banh., cor.,
dtip. empregada. Preço — CrS ...

Alcindo Guanabara 24 -ala ólÕ.UO aaS LaratT|eiraS, na 51500 mil, c/ 26 SCO mil à vis-

Í'AMEN^3' :a' -3", - I RU& M°Ura BraSÍl' 61» 30 tVvS^S?.,».? -Tt,"vír 
js£l'"d.0 

do Flu^e-e,e.a!írn3o;rr7S5.tbRi?2^
^elrr^S R",h^:'!20 

^i;Ci°IS P95505 d° PalaCI° •-«.¦^•JLW»'- _Ç'«J.
cie sinal, saldo em prestações de|GuaiTabara, Constando [BOTAFOGO - Vendo n
750 mil (alugado i contrato)

ilia, quarto reVerSl-mos o seu imóvel me-mo alU(rJ.iT NOBRE 
S A "• ««rilorio de Manoel d. Sou- ,llr C

V/C emoreciada -¦<f°- !°l.ic","-n" 5rm «""Pf»""»- lr 
„a 

' 'UDKC °;í\' |Sa Santo. - c™. 9, 11.». tels. ^3-1799' 
k,/-• < K-«™' í!-,51 te, Viíí'5"0 - Av- R|o Branco, 31, 31.03M . 31.7372. creci 134. r° l/v"

) flXO: NCrS 57.7309, Arilson. CRECI 1112. ,„„ , , , ^' ..Jbr.r,;;- .„.„:« r APART,,,'.':;;

FERNANDO

pro-1

corretor.
167.

Tel. de 3 salas grandes, 4 es-
paçosos quartos, 3 ba-

còr,

visitas so cem
25-6512 - CREC
FLAMENGO - Apartamento n o ,
51!, vario, na Rua Barão do Fia- "heirOS SOCiaiS em
mengo, 4, será vendido en, lei- aninh arpa rle ccr\/irnlão iudicial pelo Leiloeiro Ar-'amPla 3rea Qe Servl<;°'
lindo .sexta-feira,31 de ma.-co grende copa e cozinhacie 1967, n<- lAnn rtnri. «„ i_ lr '
cal. Mais
FLAMENGO

zinha de frente vazio, ólima,
Rua Raimundo Corres. Aceito O

16,00 horas, no lo- otei. 52-3745. [2 quartos para empre

en,recJS em so dfefc] T^t Embaixada ou família de

*: t SS: 3?^': 
bTéieeal!in0.S+6s,o1- Deslumbran- Rio Branco, 156, grupos

,46.4698 - creci 534. | te vtsta p o mar. Infor-, 1508/11 —Tels
•-avenida atuntica - Pô«to si mações tel. 42-9104 —Í42-5982, 52-7Ó36 e ..

;- .-•;andíran'av"rirím,,í?;,,Í:Atendo hoje e diària-;52-7537 - Creci 7. . u in _. .
le grande apartamento, 200m2,'ol. r AE • dam.it rf»n aí<>- . _J ouon ' tri'  ., „ Carva ho, 547 ap. 503 Poslo 61, ne 57-2910
ocupando todo o andar con, 2^' „.'|hl*« . <onL°,\* 12 ,Tiente daS 8h30m 3S 19; COPACABANA - Rua República , s|,/banh, f bn'nh. m' 

«? "221^

salões, 3 grandes quartos com mes... Inf. . ,™ TASSO horas I 
d° *_""' .V«nd"-" ?-D- ",ao' 5fe cozinha. Vinte milhões. Ver ctV|SL<ÍÍ -,, 3 ,..doseis, 2 banheiros sociais, ga. IOPES IMÓVEISI - CRECI 416, I  quartos, dep. compl., garagem, Iratar no |oca|. t'ÇO 

rn2, sala 3 qls
ragem, etc. NCrS 70000 c/ fi-|5S" AlmS. iSíp». 

""ri. 
^iÇOPACABANA, 

- Vende-se «yfe;M*'y»jfe,t^,.^5^ VAZIOI Com telefone ou nfc. Yòéi milh. 
"comb."w! 

47-9730 -
CRECI 190.

mento 401 NCrS 130 000,00
 ... . , 402 NCrS 60 000,00, pagamentoEconômica c sinal. Chaves lei.,, „„¦_!_,. ,,i,u „ „-„,, „_,tje 0700 a conibin.ii, idltlo a pat}.ir em

...:.fzl _.„ p.ucnl,.! à Ctn, Construtora. Tra-
VENDO op. na R. Bulhões clejtar cem Sr. Fellppe pelo telefo.

¦der até no andar, etc. Preço f
v,n<Jo",0'?CrS 220 CC!) 000. Praro cl- entre

dentro ce 6 meses.
36-4222 ou 33-430"¦Cl 
260.

Lci-r Hack
- CSE-

. .... ... ¦-!*». «,ra,e. oairoso 71, grs. oui '¦¦•¦¦ .-- - -, — ' ,„(.,„., „„:,:... _.|„ 57.3720; VA4IUI '-om telefone ou nao. H mi

írs,Cw Ee°nâm'ca:.:1^23T7"'-!m"1 - 42-75Si 
fft-ã^t0;, ^:íoru^^;:!ou «kw. v_"aHo^ 

^^m^ ^ ^^^
BOTAFOGO - Aq,s: vdo. •!,, 3 «f™ "í^í^lISu. ?* S? ^"^'tó^lS COPACABANA - lonqe do bJ^°H ""'«-' *-!,»« *«?'» .^

da

portaria, zelador — Odi lio.. mt»., dep. Aluo.?-,/ cont. 
~3Ó'/olCA!XA 

ECONÔMICA --Venha ver

23 na"Ri„ AiSTr' 
"' S3"3 e 9aragem para 1 lent. Ver Rue Voluntários da Pi- Ji'"*0 «P- R- «!n- Viveiros de3'. 

;ti!S: .Mou 2 automóveis. Área:fe}» " 304/504/604. mf. -i^!- i* «p-
lao pelo Leiloeiro Paulo Brant», TRi roO Frliíirir. mm /= .*r"°.J.!?-•-.„ ¦ "'

fyfíet?. 
d" ™Z ,k ¦ u , i ía-|30TAFOGO 

- _..,„„ „„H> ™|MACHA00 _ o. Bar3o MMquit1V67, as 16 CO horas, no local Chada de 31 m em paS-!'ren',e' 
"» Praiü- «P. com tl., 3M.A _ Ie|, -j4.0694 

e S3-3233IB'1« Crí u milh
te entrada e restante em ,.,,...  _._ __',.,..|3. qls., b.. coz,, • mais depen-1 CREC| 98ó (Trabalhamos do- lilads' s'"'ldo em c"ç!,•

nitlnoes. Mll-|,„i„„_, ide 300 mil, até entrena

onçie
Irulho, vista ampla, nôvo,' 

and. 200m2, 2 salas,

restante
tel. 31-0!

qran<
Jccé.

entrada
24 meses. Mais ini
FLAMENGO -~Xp.?~comrrt
do. Praia do Flamengo. Dr
Tol.: 23-6092.'FLAMENGO 

- Rua Dois de De^
rembro, 131. Vende-se ap. 2, sis-
3 pis-, 2 banheiros, depend. cenv
pletas e garagem. Preco e cen
dieões. Rua México, 111. GG;
1 501. Te!. 22-4451
A. Brandão.
FLAMENGO - Vdo., de
otlmo ap. c/ 3 dorms. c
salão, |. inv., amplas dep... -
ragem. NCrS 55000,00. Tr. -.' r. mento com as caracte

de entrada e CCO mil menjais
, .„„ .. - , 

uxo;!Rara oportunidadel Ver hoje: Si
217 cit tt sala COPACABANA - Vendo em íinal ""1 p/ and. 2BO,n2 2 salas, 4iFerrc;ra 228i „p , 032 _ Ta;

 bani,., kit. Veia no lo- construção, sala, ql. separ., bnnh.,Ms., arm., 2 banhs 2 qts. empfj, 47.e2oo „ 36.0962.
. -,-leal ei ODAIR. Trate c BUENO' "¦¦* de frente. Rua Barata Ri.|gar.,_150 mil, 2 anos. Jnf. 47-9730|-

- Vendo vario, oeiMACHAD0 _ R Bar; Mejquita, belrt>- Entrega em ouluijro/67.
e 31 m em pas-!'ren:,e' "» Praia- aP< .-¦; 

• 
 

,^ „_ I . P,.^?"' "- Coz*' * mais depen-;_ CRECI 986 ÍTrahalhnmfn do-ílitoda, saldo em DresT. mensalslpof nndar, d? altocom esquadriasidèncias. CrS 32_,milhõej. mím,,.;,,^1 v" i'^"!"0"1" d3 .de 300 mili sté entres„ M6ioresIc, 3J0 m'2_ 3 ba,

VENDO APARTAMENTO -
líáze de conclusão — 7 000 à

ten Magalhães. CRECI 80
22-6128 - De 13 às 18

Tel.i'gg alumínio. Três eleva-
dores Ótis. Pintura a!BOTAFoc-o~-~Ven'de-ótima cí
,óleo. Ferragens La Fon-"'d*
te. Armários embutidos.|Ent. 7:co
Parciuet Paulista. Tudo

itngo^.

Batuira. Creci 190

parte faci.|COPACABANA - Vendo ap. ,,,.,_ Tratrr Alre: Sa|danhj) J0_
uxo, novo,! - 

ciais e! VENC)0 aP- vario, frente, qt.

IAIRES SALDANHA

'construçAo, com ar condicionado,
já em alvenírí.1, sendo aparta* 42-75S6 a 42-5237

JARDIM" BOTÂNICO
sidência ob alta lu.ro c/ salio i-a: ,
da 45 ni2, sl. do almoça, 1 oti-
mos qts., c/ arm. omb, banh.'
eni cerâmica esmaltada, coi. c/ APARTAMENTOS — espetaculares

... ~|po;as modrrnas, dop. de emprc.;r..í Tijoc», todos de "frente. En-
— 

, rr''| fl*das. Projeto do renomado Br.;tr«d6 « partir de Crí 10 CZQ-
2 banhs., iquitoto. Preco 150 milhões focí.;íder mílhÕas de cruz. nnticioE!,

v'J^,Fr'il litados. Tralar d EDÍ R ITDA.itjres». de 510. V-r,hii vé-lc.s, Cl"'•'¦¦ '•"' •'' '''¦"-' -Tel. 42-0597. CRECI 525. .Bueno Machado. R. Bario Mec-

,,LAGOA RODRIGO DE FREITAS - J/líSi, 3^A-, JZZ'*06?4 '
Çobert. 

270 n;2 c !Ven[lo rclidéncia dc 2 pavs. com 58-3233. Crec, 98o (trar.,liemos
raco linda vista, 1.» loc.,U quartos,i 3 H|M, copa, cozinha, ÉS™!!?».!.

,-•.-.-. ¦ iras, 30 mil entr. dependências de criados, garagem .ATENÇÃO cio sr. proprietário
,"jetc. eclificõdn em terreno nitdlr-.clí apartamentos na Tijuca — S*'""do 

12x30, preço NCrS 2100CO,C0;o r,eu aot. é de quarto e laia
j faci ií ro pagamento e entrego vh- reparados ou mesmo conjuasoo.

Vende-se aparta-mento|zia. Theolilo dfl Síívi Graça. — í* o «r. pensa víndê*Io. lemos
101. Av. Copacabana n.(relacionados inúmeros clisníer,
lata 301. Te!. 27-3443. rcra negócio imediato. Venha

conversar ccno?cc, sem compro-
Machado — R.

neces
15 mil em 1 ano, 15 já
x,i. Inf. 26-3-tíd e 47-9730. Batui

_|- CRECI 100,
Em LEBLON
^is-|ne Rua Bartolomeu Mitre, 792.JCRÉCI

__jap. 60ó, c/ 2 quartos, sala, sale-;) 085,
cozinha, área i? banh. emp

vista NCrS 30 CCO CO cu 35
Mag,-,. prazo. Tel. 42-6003. Seg

creci 56ó de primeira ordem
com
lhes.

frente. requintes de deta-lj^J5'^ 427a7:

LAGOA — Vendemos à
'•'"'Av Boraes de Medei-ir'= Ãiesquito, 398-Á? tel. 3-f-069<
=r-HV' ooige5 ae tvtej^i ¦ 

s83233 Cr.c; çl(l (trBbalh>-
ros, 3 2Ó5, ao. 1 201,?nc« dominao!.

"ò'com 360 m2, mais a co->ven"idá ed:-c;í passos; 206
Q'3'í ' _ rt Vsndo o òo.. n. 101, tf •>
j«!"- Deríura com 180 m2. —jqt«„ i .**¦**,. d=p. sociais, d.p.

a poucos m*tros d:. Visc. r!c AI-'_ , i, en-.n # {-«rr-nü c/ entrada para- Ibucuerque. NCr$ 33. Tel. 42-7750 Construção de alto luXO. -.lg 
l,{7",7. 42-7143. Cr-c! 406.

Refrigeração e aqueci- apartamento"-^Va7

em,a,'.,
dr, Vi:

per-

ir.
- CRECI 236.

Pena. Saleie, saln, 2 quar-
banh., dep. empresada.

Tel

, inform. tel. 25-7296, inclusive do-jçiarcoem, cond. a combinar, e|| *¦• !e!>-' dcp. emp. con-.p
minem Creci 197 vlt-ta nv, o mar V»r p* tratar! «reâ C tanque. R. Fiy. M--« ,

frente, ,1., 2 qts., c/arms, banh 
^! ScS - W-^í* » dtt™ 37^ ap \ 

Ihto, 870-7.3 -Ver e tralar Sr. Jurandyr. Cheves cem

Z'^'^'^^/"^ro^ ^Ek AM-ab = í-"--«v-!v°E^r, io; r< ^., 1% lcve„(,o „lr,Tel. 31-0957 - No.'3;-'77-' _.-_ ---nheiro e cozinha. Inlormaçõea no.mediários. IRua.B.rat. Ribeiro, 323. Infor. v° <\*° l«açio), sala, 2

Segunda-feira. .APARTAMENTO - Sala quarto, |oc8| com 0 p3rleire. COPACABANA"— Caia do Vila|m»Soes com o port.i.o Goncal- lc'*„Z?-.
;BOTAFOGO - Caniuoado Luko- 

""l 
%05 ocÜoado 

' 
' contrai COPACABANA - Vendo d"apt.|- ,R. 

Paula Freitas, Salão, 4 qis.,!v"'
e Carpetes, cortinas e telefone, pin- f 

' 
__,' bai. NCri 22 000 «1 »m »2 da Run Assis Braiil, 176, tò- 2 banht. e deps. 80 milhões c .pAMPVA 1 mmM " CB-CI &7

,7 :co mil a com. í,~ ™* 
%.„"« gooo^io 

«n 
„„ as peçs! „ , j 

. 
3;£0o;, ., „m>___ ul 42.7874. IPANEMA - IEBLON 

,,BL0., 
- 

Ven:,o 
- 

Ed_3i
,,- -, ..- tas no escritório. Rua 7 Setem- K"'! 

c/ *™í"cs, •mbut.idoi, ba-COPACABANA - Entrego vazio, APARTAMENTO _ t.blon com- »JV- SP- «ln- sl- 2 «H»- "-/mento Central. Tratar::,:? c,7
VlSlte UITT aparta-. BOTAFOGO - Vende-se ap., sala, bro, 66/406. Tel. 32-0532/22-5392. :™3"0' 9'mna' «"ependençlai de vendo ap. por 13 milhões, o res- *„ 

-r„d." Av Delfim Mora!,™, «=¦ * "">» dependências e oa- 
c 

.. 
_ a R| •,,'„ er tanqua,' pltilado,' .Int.».

i. inverno, dois quartos e dep. Org. Rosa Fiüer. Creci 304. empregada e garagem. Êni rega !,-,nte aceito Caixa ec, Ipeg, lapb g'° ?', f,|. 25^09- ''""-,e:"- c'- 24 milhõas. Milton "- • M •' • Mv- K|0 oran 
c>_n ;6 m.y_\.K /Ací|,0 Caixe. -

. „..,.,.,.._ .empregada, vario, metade .i visla,',„.„..,,,.,._ -,,„ -• - imediata. Financio „0',c. Visilasjs m, ou facilito a combin.ir, ao- ,.'.,,.,'. 
"¦¦_ -Maoalhãei — CRESCI BO - Te!. ,-n 15A  CITUDO^ 1503- Tlata' inc usive doniincto — Tel.

FLORENTINO p| tel. 23-3363 ríilicas de Uma residen- "»'2!Ü! facilitado. Tratar 23-3775. APARTM.ENjO 3.0m2 super-lu- no |ocalj chavM c „ porteiro Sr. M|, „ quarto, banh., coz. Rua SaiA,ENÇAO? - Compro apartamen- 22-6120. >°' 
' °° . J"P?~' \è"oíl -Caterl -CRECI 254.

Resid. luxo de~2~iS: gSl a vTt.^má', L 3 , rS"""1.? F'a"ds"- '-"'oimacoesÃ te!, -iferreire n,' 228, ap. 517 c o»"'.2 «•«««O., tala, et: l.a lo- 
j-pofXrj p,". Arth,7r, I 1 - Tels. 42-5982, . . ZZy^Zr'.. 

-y-ndo 
V te-"Ipraia- vista mar p. 3 1/2. RI- 25.9733 c/ 0. Amandina ou -1 

proprietário. Ver no local e tra- "S«» ou err* born estado, pago LtbLUN — Kua Artliun 7 „7 f '"IA»,;M" 
.. 1 inv deo

mai, ou meno. ,oo„,2, t.p^.d.|ÇWAÇABANA -jr.r«to 
^ ytL«%tgac,'^!ga4*'J?gjggi caiaí d. l«x,, 4 q,,, 3 ÍT. tamente residencial, pré-!-L^

2 qts., sendo um de 25m2. Con.jREJ. 213. jsoes. 2 • 3 slas., terrenos «m.,fjir) rpntrri df terreno S. CONR. — B. TIJUCA
I domínio baixíssimo. Coz. exOPACABANA - R. M. V Cas-iP101- vdo- ltll'on' '.P"n.°.m"

peroba t iacarandá, banhs. crla^ banh. totalmente azuleiados. Só|,re |Í7 _ Pa...... .=,., —.,„ .,,,„. os,,,.
tal estr. até o teto, garagem 1 * v's,a Cri. 27 m^™l* tall° »P. coniugado, obra muito adlen- 'h"f• T- 3J„,_,„37a-

troca automóveis. 37-9980. ! tada. Tratar 'Imobiliária SéculoiCRECI "3.1. 52.1892
22-3692 - CRE-; COBERTURA DUPLEX.- Edif. lu- Sala íntima, 4 CtuartOS, 2 !-?"•.- 20 anoi vendendo imóveis!.

^^^^ ! xo, recém-conítr., transi', prai;t, . -C^BCl 92.6.

Pfisto 5 entregaU00m2, visão 360» única no gc- DanneirOS SOCI3IS, Umj[fAaR;Ã _ Vend* t,' ' 47-9730 - Batuira - toilette, COpa, COZÍnha, P'aia - ;

!'--.'.TMCO - Vende-se" coniu- Cia de Qrande luXO, pa-lvimsnt0!i c 3 ,,;..,., 5 t„,.
; BOTAFOGO
vimento!, c|

gado vazio, de frente, pint:do c ra família do maiS altOld;,"r garaçie
cozinha grande. Te!. 25-9481 - , dNU,30!. 90 mllltratamento

imóveis

etc. (terreno 12 x
ll.õei c^ 50% à vista.

Aceitamos! Infs. 52-3922 e 52-3311 - CRECI
!692mesmo a uga-tevrarAw»—*.—rr,—-... ¦¦

3 ¦ BOTAFOÇO — Rua Alzira Cortei,
ClOS, COmO parte do pa-Ü4. 2° and., frente, 2 quartos,
-a^-,--*^ i-.-.-1't -i íala( dep. empreg., garagem. Cr$
gamento, faClIltandO-Se IO milhdes de entrada e 24 mi-
a entrada. Visitas diária-;"15" '*, fír"lnila^ pf.ls Caix.0?ou" 187em 

prestações de 3C0 mil mensais. 37 5107FLAMENGO -- Vendo ep. 2 t|ts.,;metlte COIT1 O enCarreqa-:Tel- 27-3665. Bom neqócio. '
dep. emp. v,izío. Tr. 7 de ''-"-¦-*---^—' ' •'* ' '¦

55-965,
FLAMENGO - Frente p/ o
Entrega imediata. Salão, 2
pios qts., deps. ccmpl. 110n-,2.
Cr$ 60 000, c' 50% a prazo,

cond. GABRIEL D

Creci 7. Iemp., ar-n cr tanque, garagem,
Uiní-co * pint. nova, 30 milhões

IS Ste Helena feita c/ man A^?|apt- de frente, mobiliado. Sala,|iet. 4ZO4J0, íi-i-Ml - CKti-l ichjaj, a. iuxo, * qrs., j o. 1,0,110, nc , uiiuc, ,v.,c, _., o-, ———  
TIIII^A 50% ou ac. Caixa. Tel. 48-5234.

biliM 1 armirio 
"'decoSj^n^ 

2 c„s.; senoo .um de 25,n2. Con-jREJ^213. ««. 2 a 3 sla, t.r,.no|> •"¦ 
dio centr0 c|e terreno,^. CONR. - B. TIJUCA 

g^-^l^g_ „, 3
te emb. Paredes revestida» cl domínio baixíssimo. Coz. e COPACABANA - R. M. V. Cas-iP1"'- vdo- ublon' !.p,n.°,m" ." , , , , , . 11 - íyrís nl. 5 

'o:,-h- 
aoca d*P>., O»-'banh, totalmente azuleiados. Só |tr0, 127 - P,issa-se sem lut.ro l^.!.ol,ni'ò'.Ssí?A.,,*'».r ,i" 

m,-.ap. Iodo de frente, hall, BARRA - ACEITO 0/ render seu 
?a"'^/, ,::3? 2 qts'., de

ANDRADE. 32-7932 (CRECI 51).
jvaga. Preço 150 milhões à vista

combinar. Prop. —

vista CrS 27 milhões. Aceito! ap?' coniugado, obra muito adfin.|'""•*•
_37-99eo,

COPACABANA -Vende-se ex-i Lida. 42-1522
celente apt. à R. Leopoldo AM- Cl 672.

guez, 29/C-02, 3 qts., sala anv| CÒPACASANÃ

|iiving, sala de refeições, ^^ _ ^*_'™{C£.% on-

Z s. dep. emp. v-izio. Tr. 7 de i r i« . r ^ • RnfÀcnrn 
" " 

\_u__il..~ZZ_72 jT ALTO LUXO — Posto 4, a 30m ... , ,„,,
Setembro 83 s'702. Tel. 22-5507 ÓO do predlO e informa-i5i°, CP2 0,r 2 

"l. 
etc Tratar1""1»- Ver'do m5J "**¦ '"<><" P'"' ^ "" "'Z.'"" dep.| imediata vende-se ap.. c] qt., aala, ne™. in'-

- 17 4041 li;, r>„-- r-oíri ju7 l ± li ' ' 7.9." "*» - alto lado sombra 1 ri/ «ndar emPr- ares e grande terraço, ver coz. e banh. em cor. Ver Av.ICKfcU tvu.

h-..i^ ¦ c„ ¦ ..6?^0es 
detalhadas no es- 1 PK-prletirio, n. R. Auuncao, »^ ' 

|iom ÍCmi 80 , í^ Po'»- tratar tel. 43-7912. Cre-i Copacabana, 1150, ap. 1 008. CASA - Ip
FLAMENGO - R. Silveira ,M,r. ¦.¦. ¦ t AAAMDFI OF '-'"-»———--— ' 

enl ?ada saldet » comb 36530CI \" ™- Adm. Orion. j Preco 22 milhõe» grande facili-do. ru. pri

;^0re^ b:,:i:, >:%zzz. "_^X 
sai!Ttos 1 rSSisss^ss.-R-Gent,8L 

^'h-^^.^^^^-Icopacab^nã---vra=rTT.l-..i.-. p.í.-^.v.r «„.io,T.,, J5.

ragem e saia, i' qís., deps. qa-
rage", n* R. S. Fco. Xavier, 392.
ap. 201 e 203 — Pços. 53 a 33
miihs. cadn fin. Chaves norf. Te!.
37-5106 - -5-2378 - CSECI 813.
Te!. 52-1892.
APARTAMENTO 

"l 
1Õ3? construção

adiantada. Vende-se NCr$ lO.OvO.
(Tiiuca. - ü. Ibituruna, 97 es-

Tratar tc
do Carmo, 9 — 11.° an-

[umo e
49 rn;. lote i,

.Quadra 13 do J. Oceânico. NCr5
panama 12x12 - Van-12 quartos de emprega-,16 000,00. Tretar tcl. 22-026:.
incipii - Dr. jos. -Ua boa ^ren de servico?RECRcio dos bandeirantes 7|ctuina'R. «=.- u

¦6092. ii ., ¦ Vendo barato, 2 lotes ue esqui- \_t M|„ cozinha

, dep. conA.*^? ^^Z^ZZZZriZ: 
-,^,^^H,,«r,;ni--0-^7^ em rifmOn, iunto à pra'a. Tralsr 52-2877. d,

, y,z.!hr/c!wJ°à^ P.;-. „ ^rAn!bar-drM^nÇ^c^?acele«d° ™.™^'^-^^^^r^',^^^
FLAMENGO - Vende-se magnifi- dar - Teis.: 31-0307, Z d linal ou ao menor canõ 573476 Creci 349. Adm. Orion, COPACABANA - Posto o, Qua.]!0 rcsorVi! _ «-0425 e 326750. ra e alvenaria) base CrS mar, perto do Clube Costa Bra-Cl 400 - Tel.

ÍÍAllSt^X* 31-0314, 31-0473 e . «'« 
ff»f; aJdHS^SS: IBmntQ-06 - Con,,rutãokoPACABANA - Oportunidade *' 

Rdu' ^fnt."^^? m^feljf- A  ,-65 000 000. Inf. na VE- - ^J^i £& e^^™ 
'

zinha, banheiro completo e área., o, ,"7n - ,. __.„A~.;J~'- 
320483- iadiontada. Copacabana. Vende-se;- Vende-se ap. vazio, frente, sa.,c.05 ,endo ,.| r|0 c„ PANEMA - Ap. 2 quartos, sala,, IAAriB.ll 

I ADI A I.Ll'B„,'.Urt_ CRECI 59Tratar na Rua Correia Dutra, n. 3\-£4/i — beÚe própria COMPRO pela Cx. Econ., plano,'na Av. Princesa Isabel, 272, an- '"< 3 »<s- depend. «mp. erc.:bann., lerraeo sr condicions-ll^dun de Inverno, atapelaoo, ar^LAN IMUBILIAKIA, J. r_J-alJ»OLIar_l «»JJ""'' 107-Creci 
66 -Tels.^^^^^fd^Snh

22-6102 e 52-2330

i=ildo pela 
"C

73-5340. Teme

.. Econ., plano.na Av. princesa Isabel, 272. an-!1"' 3 .a,sV d.epend. «mp. etc.:banh., terraço e ar condiciona- iardim ds inverno, atapelaoo, ai
26 das 9 às 17 horas ou na PRE- _ CRFCI 11A ent. aot. de sale, ot., sep., coz„1liao 68. NCrS 7 500 a combinar. (Preço N^rS 4o COO, c 50-» em. do. Chaves e| porleiro, Preçoirefrioeraoo, finíssima pintura l
DIAL AQUARELA - Rua México?.- 'área C tanque, zone sul, pref. (Ver 8 is lóh). Qt., sala, cozi- 2 anos - T. SOBRAL e SOBRALCrS 35 milhõas, facilito paoa-loleo - 50 milhões - 50% f,
n. II, 12.° andar. Tels.: J2-3612!LARANJEiSAS - Vendo ap. 2'Bot.. Fiam., Ls.-., Bsse 20 milhõe! nha, banh. Tratar R. da Quitanda,;- Tal. 57-34-18. Ver de 9 ès] mento. Tratar Av. Rio Branco,: nanciado. Ver no locai. Diar,a
- 42-6374. Primeira riisse no ra-lP"., 2 sala:. NCrS 35.000,00 -le/ 3 milhc»s sinal, vazio. Tel.:30. eala 209. Tel. 32-2899, comjl3hs. R. Constante Ramos 136 -jlõS, s 909. Tel. 22-5814 - CRE-tmente pela manhã. Visc. de Pire
mo Imobiliário - CfiECI 258. iDr. Ronan - 45-6956. ,26-8-132. Sra. Sanlos. JFernandes. CRECI 400. II 001. 'Cl 430. 'iá, 25, ep. 203.

e Silva, 2 qts.
benh., área d

iciee. (V-r 8 áv
R. da Quitanda,

Fernandes. CRE-

[2-2899.
Fin3Í?:Ir,ho

construçãíi. Ven;;e-;e (Tiiuca]
NCrí 9.000, a c, mhinsr — Rua

tíiTTz!, ;0S3, qí- sa'a,"s 
16 hs-1

•i i95 m2. D«-lTratar c' Fernsndei R. 0^ Qjltsn-
, ., , , if^iteÍi|,ánh^ga46-4M0. .-ida .30, cal, 209 -"ei. 52-2899-

Dep. de Vendas Avulsas.Í42-6763. 'creci 400.

!'



'©' 
IMÓVEIS - COMPRA E VENDA

2." Cad., CLASSIFICADOS, Jornal '.'o B ¦arif, dominno, 17, * S."*fe!r3, 50-3-47

- Vondo;SUA
PRAÇA SAENZ PENA -- Vende-|TIJUCA - Cass vazl

np ap 5.0 eodar, cio tala e 3,8. Carvalho Alvim, 2H9, em w,
, ji» i ,i locação. Rua Ba- do 20x5?. Tratar c J. 1. V.ei-

?__"de ^squiti 218° prop. Sr.'ra. Tel. .22-1512, das 10 ás I3h.

snvA

Israel. Tcl. -111-7101.

-; ABOLIÇÃO
tô- in'/, prcxir
cm'Trstar Av.

tel. sj 205 - T

- Área eom 1 500 ENGENHO NOVO - Vende-se W.EIFR
o Av. Suburbino ¦¦¦a. 102 da Rua 24 ti.; Mato, i CidutJ-n
N. S. do Penha, 0C 1 113, C sala, 2 tp,ls. pp dependi.' qts,, ,:
1. 30-0474. .-.Jo amplo, boa ore.. Chaves pendtn

CRECI 155.

TEODORO DA
Ví>ndc-ie casa, 3 ips., sala,
das dependência?, garagem,
acabamento. Marcar vlitla
38-7495. ÀPAR1AMENTOS - Sala, 1 c 2',5í.í,e,„ "í 

,„»
RSTsiivii Pin- qts., financiado» pela Caixa, Ipe. «/*RVI- _?A- ..?_-"¦<¦•*>. nado. pp.ptrerio vou

Sala, 2 e 3 quartos.

37,

Traiar n.. .mobil
Av. Rio Bra

407 - Tel. 23-5310.

pi.c/,0 Of MESQUITA «3, tpp.iRESIDENCIA confortável (#;uca!
101 - Venoo ap. c/ 3 qts., sa- - Vende-se a casa 14 _ em rua

lo, e deps. emp. Ver hojo de 10 particular na R. Uruguai, 48B.A,

ás 12 ho-ís. Tratar se..-teira c/j local sossegado e aprazível NCrS

Joaquim. 54-2759 - CRECI 744. 80.000, a combinar. (Ver 8 as
 ——— -• -.o lis coí*--... iunlo ao n." -^ol*),

RARÃO DF /-ArSOUITAI <; -..- hj-nh itivo em cores. 2 "•*UW1 »¦**..-»-*- -- -i i«uar.os, armários uniuunui-_, lu^m-ro, .ív, vna laduei, tum o MUu--iwm <¦""¦-- ***»v- ',-",..«," "_ 
Vb.AKAU UC ..._.WUIIM 5 qts., banh luxoe,n cores aUal*)03 

CO- «zlnha com armário dc lórmica,. loa, sala, bnnheiro completo, ceda Penha, ÒS - -!205 - Tel. ENCANTADO _ „. Pedro D,m;n
Iqcm 

"randa" 
quintal? fFenle!00"1 S3 3' 

f 
<-jUan°*" LU 

dep. de empregada. Sinal NCrí zinha, dependências empregada, 30-0474. 43 „.„ 4 ap_ ,0,
Vop-iHnmrsc nara «psntrpfia aiardinada Tratar R. da Ouitan- zinha, banheiro, depen-,20.000,00. saldo facilitado sem, garagem, a quintal Traiar com, o| ACEITO troca x casa - Vde. _:„,.. Vazio. EntradaVendemos para entrega «*«a.nacta i 

on.'r(,„,J. iuros. Ver com o proprietário na proprietário - 43-3 1j7 -- Lm- l70 ,p,lmo , no Urqo 1'iK.resp L. ., Fmncisco, 26, _| 5)5 - Te
em 1967 Preço 25 mi-d Fernandes - creci -ioo. dencia para empregada. Rua Marlim fmSi rj7 ,„,. 102 -Um».  -_ R. A|V_ro do Miranda, q 2*33.t/M.
n- ,*._ r, r Fntreaa em 24 meses. Não atendo tolL-fora. iV|lA ISABEL - Vendo excelente qts., sala..-, depcias. comp. de f|r _ |Hrr--r---_. N jBn----~lhoes, 60% em 2 anOS. j rio COMPRIDO - Vendo pela enirega tm z t .^...^-^ _ — 

^ 9|00x36,oo m, ci casa ve- ?mp. |„l. Prof. Gcdoi - 38-40311 ENGENHOi Dc D-NTRC> -

Iratar Const. Marabá -fea„°u _ TGn_._ .T1^'A partir de NCr$ 20 600 
|T6fraÇ0 60 nl2, „,„., _n,?l,h. ópri- , „mtr., situado (hoje) 33:2232_-32-.855,._ ..__.CTaYqts 2 ii.' ci terr., -i

 
das 9 à_ nOVOS, pagamento emi 1 <1'-. ««« P-1™ construir maia np melhor trecho; da Rua S. Fco. ATENÇÀO _ Madureira. Casa, banhs., v., loc. Trat,' :| qí., .írea da serviço, garagem Xavier, c| financiamento ir'-"

rio cerómica, telefone

Dias da Crpjz - Rua D.
40! i| .*; - C„s„ 3
cozinha, varanda, de*
tle empregada, árt-a dc

Rua 7 de Setembro,
-- 9.° andar — Tels.
22-4227 e 52-8629
CRECI 132.

Ver Rua Aceila- R'1***! Aceito pernu
nlroda 3 Tratarlc

p nps. prontos. Es|ra[)a do' |.oll(,|a, 29, sala 223.
oes ijulo Te!. "~|;%v-
domingo — *"'

26,515 - 23-0788.

at condicio-
Propfielário*

r.o iceôl.
MEIER — -_.SA~--y"2_pavs~2—sã-
líi, 4 í|ts.r coz., 2 banhs., gar.,

. idep. emp. requer reforma terr.. milh. Jr.l9x32, Ru. re.id_ 45 m,,hi finc_
AMA MORANBlMI IA7.0VEÍS -

_ j.12-3207 - CRECI 482.
Rua|MADUREIRÀ - Casa sala, 2""-tsl

css?le dependências. Vor R. Operário
cl lerr i. 5,Kk!o(:k de Sli# 253. Traiar Av.
.. ò. Fran-|N, s c|a Pcnha_ 6a ,- 205 -

A ¦UU
ií

\ CRECI 1008 / Tels.

\„ /42-9367-52-7198
Av. Almte. Barroso, 90

Salas 610 a 616

fei. 30-0-17.1.
ENGENHO NOVO - Vende-se sp. i madUREÍRÃ
vo7.io da freníu, 1.° nndar. cj 2
quartos, 1 sala, cozinlia, banhe]-

Vonde-_e casa,
«ala, quarto, cozinha, áre.i corn'
tanque; está vazia. Ver e tra-]

filar Rua Maria José. 476 c| I.
— Vendo magnífico!
2 quarto.., sala, cie-1
irnpletas. R»a Coro-'

Rua Paulo <
!655. Ver diariamente.
',12 hs. J partir de segunda-fei-l^Q 

meses
í^n"','™2'"1"16 

* 32-0052 n-„c;_- 
o o «..l Deputado Soares Filho. 76. Tra-]Maioresrinformaç'õe. ,. -,- ,...,.icp.Eci 1090. Conde Oe Bon.im, là ou J u, _q.0.m. 25-7_9ó indusiva domingo - Crc.:',v'™rt':,M_ll;.T.,. .,.;„.. ---.

l^fTT-Rua^pIsXna NOBRE S.A. - Av. tuuCA ~ Cobertüfr-^;.,*'^^--^-, ^-I&ÍL$,™£_iL.1^ ^ ro. área e| tanqua . iardi,n de
cõãEmmrdTW^c/ iíf- fe$a°M.cU0rr,E_;,di%e&ÍR'oo 

B"?co 
(n:° ^«.Vende-se 

* R"» Çonde^, ^ü 
_„,nó.%?,.. ^ii^J^^rf ,£ 

'tuã 
i^X ^i^^0^-^^^1 qls.. c. .. «abi ! banhs lor. 2 _n0. _ Ve,;12.0 anaar, lcl. 52-4 I J- ô J 

Bonfim, 28 — C sa-banli., depend. enipieg., 9«'0P0m.-e força, lerreno todo murado. Sou__ Barf0Si 5,, ,p. 201. Ch3-l0Parjímenl°'
ra;o . sir.q.m. V. per CrS ... '_ , _ - . 37.130o. I rDPri 7f*l7 ', 

"-'"""' " 
, . . ,R. Hober Bosccli. Entrega ime- Ht,- „,_ )S hs, ,„|. 28-2177. „. 103 Aerlto'»a proposta.'Pandeneias ¦

*7 0D0 porlo Psa. Scce- Pani.lSíÜ  --- - — LRtU /VI. |a0 3 quartOS, 2 banhei-idiata. Tel. J8-9552_-_Creci 926. |om'anhap 31-024». Dr. Décio. Traiar tel .19-420? lina Machado, 788 lá financiado

^"nMÍ-_r0,__.'_cf1«° 
' |0)|RUA CONDE DE BON-TÍJUCA""'- Af.arlam.nlo finali comp|ptoS, 

COD3 e jvÍLA 

'ISABEL 
-""Ac.ito Caixa Eç.!ApArtajv\ENTO 203 aluqado «m;~-——_-- \, , 

~||,6.600 
$*[*» Jcon- ,sinal! T4, 

'".
°" **>*4133* {C*Ki 76); r-r 

FIM llinln HO TIJUCA 
'construçá-. qt., sl. co7., banh.. rOS COmpLlOb, .ouo rM)a 

2 ops. j veMC|a, pcq si-con1raln) _ Aboik5o .. EnganhoiENGtNHO NOVO _ Vaade.s. 4»,.! lhoes Ho,, dra tooo - Tel. -,

COBERTURA na Tiiuca cj mais de r l/Vl — JUI1IO c.O l ijup^-/-\ . 
jnv^ de,., comp|. r,.,, Ururiuai cozinlia, terraCO C| 130'nal. Rua Goniaga Bastos, -112 c/lj,. Dentro). Vonde-se. Av. Su- ma tasa P.. Maria Anloma, 35, sa- 366Ji5. I

100m2, última laie cl financia.-r ç _ (5)imOS SDS. in* 74, ap. 405. Ver no local a tra-i ^ , omr.rf,r,-lJi aps., 101 e 102, \. Avenida 28't,uri_,,n,-i 7459 (ver apl. 40?.;'». 3 nl-.., banh. tomp. mais 1 p MEIER - Prédio e terreno, na Rua
mento previsto da COPEG, 20 ... \ '_ 

lar tel. 22-2330. .IVU, ae|J. u. _iii|j|p-yu ,._ S(.:,,cni|Jr0 íjm 2 qls., salj,;d,,- 9 j_ Ki hs.). NCr.- 6 000. icumodo anexo, sppivo ,p 
' morai, Ana Barbosa, 45, será vendido em!

milhe» financiados. Tel. 27-.1895. deVaSSaveiS Cie S.iliT, ^ 
TijUCA _ Haddock lobo 111508 - (Ja eqarôqem. Entrega !coiinha, banh. b/ empr. 42-5435,|OM|r„tjil, restante c:rr prostacões ou «scrilório, enlrada « cobrolur.ilte-ítão judicial peio leiloeiro Ar-i

CAIXA OU IPEG a?s. «ala, 2Umcl|os nnarlOS COZinha,'. V amplo np! saia e quario, pi- ,, , „„_„. nbr-, ,-,p> 
'"-2634, 15h30m, 17h30m. de NCr! 200, a Iniciarem-se P' corro, Írento p. 2 ruas ate; ünjc. quinta-feira, 30 de mar<o

qls., banh., eop.-col.. dep. comp., fmP'°f 
quarlos LU_ u. , v amplo 

^p facilitado. Ver.ein 24 meses. Oord tia ,$Át_EL" - Vende-:_ por"Í5 após vazio. Tratar R. da Qul- Proco 37 mil c„.*_,o. novo,. En- de ,967.. às |6/0C, horaS( no ,0.
Baragem, 15 milhões, inf. no lo- banheiro COinple.O, área ,-" ! ,r.,.r «p,mc,bin_r;_ Século s o |ajP Tratar na NO- milhões, casa rpm terreno da lóippnd-, 30, sala 209. Tel. 52-2899, | roda 12 mil cruxoiroj novos, i«-lCa|. Mais inf. Tel. 523745.
«1 R. UBIRACI 336, Higienópolis , __,.„;„ H.npnd deaida." - Tels. 42-1522 a 22-3692 

*f„_'°i. „. 
;por 30, na Rua Conselheiro Cor-jci Fernanda*. Creci J00. Tam» 

'*> ¦¦'• cruroiros novos, ,o Anariamcnío'3 ota., -i 
',•

cu tel. 42-1525 - Pacheco -de SCIVI.O, depe,,Ct. Oe LW^^ 
BRr £ A _ Av R|Q 1^ 

^ Vpr com;ApARTAMEI.JTÒ" ,027 nrande, ti- ••"«'• """"rr0, C?''< 's,- 
,,*' Pdcp.^.Cpnp_. í^m. 

°a,ií 
pima"«-PJ Jll -, empreg. e garagem. En- --¦ - 

R.-r,o-nclíd0 3o"nfim Branco, 131, 12.° andar, Dr._Fianc,.co, Peio tei._ 37-030..I d ^dmei[s), 
. *™tar „. io«.i. » » 12. ,.a.,dof Rua ^fre5 Sobrinh0i 36 ap-|

CATUMBI - Casa, vende-se c! /, meses - NA- - V amplo ao., salão, 3 c*s., da- 
"' 

..' ,.JL rPFri VllA ,SABEl* ~ Ru** J"*'-" Ru*,3l- na Estrada Inlendenle Magalhães, '."_ ;04. 
Clraves no ap. 206. Entrada:

2 qts.; sala, depend. na R. Pau- 'rf 9a ="1° "1, n 
7! oend completas qaraqem,frento. tel. 52-4153 - CRbU „, 29.f, ap. J04 - Vondo c/ sa- 180. NCrS 6000, de entrada, cNGENIip ,-JOVO -AP. DPO ]5 mi|(,òes, saldo aceito Caixa.

la Matos, preco: 18 m d 50%. TAN BERMAN — R- / Tratar "Imobtliária Século Ltda."i7n7 l« c 3 l"- <i<*m¦1i, 'Jo!,• " 3ar'1*;restante em prestações de NCr$ CASA.^J qts., sl., copa, coz;,|Vsrno |oca|, [„llir: 22-2330
Tel.: 22-6783. - Creci 844. ,, 00 -tole Tr-li 42-1*22 c 22-36?2 - CRECI /u/* 

, rjem. Aceilo liiijnciaapnnlo «v;200, por mp'ps. (ver 3 as 18 hs).|oe

rOOERTURA DE IUXO 
'- 

V.ndo 
'Setembro, 66, J. , 'els* !%'¦ "" iVlJÜCA 

- Casa de 2 andares, 3 fi„. om 7 anos. Inf. nn lor.l -Tratar R. da Quitanda. 30.

«m lind. visl, d, TiiüM <;,n°152-2281 6 32-0172 -f~ — sala., 5,qts., área de servitcJT.I. 43-2070 - Creci 213. . 209, cl Fornandas. Creci 400 ~* 
UNS - BOCA DO MATO T°iy2-^^-

._! CASA VAZIA — Centro do terre- da estação terreno 10
Proprinla- n0( Sfl|a 20 m2, 3 amplos quar.jcnsa com 3 q(s.. 2 i

seq.-te.rí. c/ jca-jaenciíis, :t-r<i vem. tuu cm is""--]^ vende lorr^no itsquiriii pro)o- tos, copn 12 in2, cor. 10 rn2, 2j bsnh., serve psirj qualquer

// //'ÂDÂLJV.Â'

Administradora
Ivim-Machâdo Ltda.

Av. Almte. Barroso, 90 — Gr. 612

Correlor responsável: F. Machado

CRECI 1008..- Tel.: 42-9367

IMÓVEIS À VúWDA

ZONA SUL

125

Rua Raul Pompéia, 195, ap.
sala e quarto conj., banh. e- coz.,

714, cotpt

pintado a
Sr.

de terraço d. frenle, 2 llvlngs.l rc,rr, iTIJUCA 
- ApartanTenlo n. 302, dep. de 

* empreaada, garagem
saU de janlor, 4 qts., 3 banhs. *-Kt__l O. ._ de frente, corn (pararem, na Rua Ver Av. Maracanã, 13U2. I, :

denendoncas, 2 vagas qaranom saenz PENA — Vendo casa de Barão de Pirassinunga, ,4B, cont Tel. 30-0474. .
todo decorado — Riu Alm. Co*L|[a vazia c/ 3 qt_„ _aia e'sa'a, 3 qusrlos c de.-nais oepen-,^|jU(*A _ ,.quina
«liran» n. 56 — C-01. Telefone!ou|nta| jrá;ar seg.-feira c/ Jca-|dêncla5, será vendido em leilSo|r]a VBnde lorreno esquina pr-oj

ESTAÇÃO DE COSMOS - Vendo\fá .""]200000
150 m,itrosi,c.*sa c/ duas salas. 3 qts., coz., 58.0483, 

' ' ' Tratar
<-ço
tel.

j quintal.
,-nrovddo condição! vant*Ío-: banhs.,' dep. empregada, Área cimo dí negócio. - v, __,, .- - tanque, 

jardim, varanda, quintal,) do _Rel[ro,_.2_30. Inf. lei. 52-0432| ENGENHO DE DENTRO- Vdo.!clus°-_ *clho.*' "Iul0-- ,n"dcTel. 23-3576.

combinar.

CÃSÂ* - Vendo - 2 pavto. 3|'_ ,
quartos, sala, deps.. qaraqem •),——¦

x 23 m - Cr. Ó0 0OO cem Cr$ SAENSt PENA
30 000 em 12 meses. Aceilo C.E.I
cnm sinal dc CrS 15 000
Salvador Mendonça — Tratar:
_Ê.91_4 - Santos dns 9 òs 17 hs. ™<*

Proprlolario Sa'aBe' . .
1 Caixa. Traiar meu

m. Base 42 milhões. Aceilo!- CRECI 329.
dciiiinç;^

34.3188 - Preço d« 110 miltiõesj2ÜÍm"'5_l-2.59 -CRECI 744. ijudicial pclo Leiloeiro ARUNDO ,0
sando 52 milhões em 26 prosta-i 

' *,„..-,. v_n,l_"-,_ "Vrpn - AMANHÃ - Scgunda-fnira, 20 a<
,õ„ do 2 milhões . 58 milhões SAENS PEfiA - Vem o ap cem m^ ., 

,-, ho 
»^_.,.

"-1- !m 
fe^ 1™ u Gu_p!,'" .SM "O locai Maisinf. tch ^.«.E^Ar«J__.,"«nfthi van.a.i^-,-^ ™'*g^ri*- ™' 

^5k£?l CENTO 
RIBEIRO - Cas, torreno

-Tratar lccal.. TIJUCA - Ap. VAZIO, frente, ¦ 
,„. Te|. 23*3574. Tel. 25*3691 - Calor, *-¦**-*-'¦ I0,,I6. 3 <,ls., 2 sls.. ce;, cmnp

VÍndiTsT^-To,^ 2JJ: «*-. b-h.. d^ VEND-;SE V.?™-:-pTp-«irTS;^c----K05MOS -"UNS" DE^S* ^^^* 
"Jp.*

.uair'_i0pd0,d%r"á.dT'V,.^UCif5«"7fm2t'^.„ ei 25 miíb-'-fintJS'.S ^^^;,VASCCNCELO. 
- RUA «|.S|* C^ Econômta. Tratar 22-2330;

KU" 
SaráoPde Mesquita n. 218, ap. clI parle financ. Ver ho,e da,; 9- 5, ^ 4M _ Tijuca, _." v^„.l,. ._f 1 ndo bairro 

'p«-BE,N1° R BEIRO - Vendem-se ex*

,03. Tratar ap. 802 das 9h l^^^^ '0,*|vENDO"apa^non^ 
c^^ala,,; , M 2 

Ç^*}^ ?? ,S«.i 
'T 

R^

,.,,- ,E_A - En,-;,.iorB!;i.TUÜCA--vp^ ^^A^'7 .ind,r^KS'.?,°.mp': p^," _^m. 2EÓ 
'f "3.1™. N".» ™, -Sargento An,

1:02*rs_;lco°n&,.1-,3_ '&.^,ra^|M«Al^.:-^, 
J«& hrJ°£LT'»Í^ S&.C

-'-— r—I fte. rua, dep. cnppr. Ver diar. ,
<a- P'?*lorq. Orlando Manfredo - Barãol-lunto an Mosblinha,

rio anüço ou IPEG ci sinal. T
ólimo típli 2 qw_,

50 comí'oanh. e tjuint.".!, tcd.i mun_.dd.l-- i ,!_-.-.
._ coz.,IRua Itapacl, 45. Traiar Rua Mé-MADUREIRA - Campinho. vcn-jCOZ., bann., OGp

ra-Uicrp, 143, gr. 303. Tel. 32-1106.Ido casa vazia, 5 compart., ter.,
estrada CRECI lóó. jp-.r<i mais 2 casas medias. In-

CASA TIJUCA - Br. Pira-
30 - Sala, 2 qts., quintal. 10|
mil -nt. Ver local - Tratar Rio'1""'

50
de ..

,,e*flhões. R. Pinto Guodes, 21, ^ ¦ ;-,u-.« *.......*...-..*, -¦.. .... . .
Lisboa, 19, ap. 202, vdo.l*-ocnran*., i.j, ap. uu. amplo, ,0, _ Tc, 48-9076. contl. Ver no local. T,„t_r n.lnias de Ol.ve.r,

Branco, 185/602 - Tel. 52-1922. I? 1>'- P "z*. ^¦<°<T!?y¦\°X"'i?e. e d J"* r,,^!VENDO - "Uma 
bela"'^mT^n^^tl^r^niP^OOCO, saldo em

__T™~ããSÍ^*fe. 
'^ip^£- 

fí Íf^"h0_ t & t SJ ^«^1 ISIS ijffl^K S-.™. 
':- no loca, e trai.r 

&
86, lei. 4S-0804 - c,e-p 

p,|çò 21 000, ----*- •¦ ""•*¦ !" «-'l'-*" DU sanarados. no mesmo Inr-UlNS VASCONCELOS ~ Casa -

,|n naC rest. Cx.' ANA MOR. NOI íil !Mt IE9 ~ Vende-se terreno sito'5|eo e afapetfldo. ChaVES COITI O pcrteirt
_ IMÓVEIS - 42-3287 - CRECI .82. ?_ R"a Visconde do Tocantins n. _ ', . p-..|- Frpltat; 19 P^ll*KTT<»rrr_-c-rr,c_fn— u____l". io"-- »-«o cinco. pr,ço -Antônio, tsla vazio. Rua Paula , renas, iv, esq.

Av. Altântica, ap. /08, com 2 quartos, sais.
empreg. Está vazio. Chaves

no ap. 605.

Rua Voluntário; da Pátrio, 230, ap. 704,

com sala, 2 quartos, bonh., cozinha e dep. de

i2x3o.:empreg., corn direito a vaga na garagem. Fica
,o Disco. Ver no local com o pro-

prietãno. raciliia-se o pagamento.

Rua Pedro Américo, 166 -- Bloco B, ap.

Cíisa vazi<\ 3 qi-., 2 salas, co/.,
banh., grande quintal c jardim,
toda condução. Sinal: NCr$ 5 000
presi. 250 s| juros. Ver Rua B_r.|MADURElRA -

Preço ci vista, 12 milhões,
ou a prazo 250 p. mês. Chfiví
Rua Maria José, -152.

V terr.
Jar--proi.lí. Kodrigues Fert-ira, Si, Jar-- . .

Creci dim Madureira, o. 6 500, cl 3 000 pTOXIITIO

Dr.

* 
31-0632 Ciirlos Alheito

írea 90n

as, 89, s
ci 950.
CASA - Tijipca.
Ó qu., sob pilei
pí.ç)ipe. Preç
ti. entf«ci5.
Oi,:;. 89,'li 602
49-03W,
CASAS •

Iguatemi,
.,.d.r R p^J*?-.-.....  -InándadtpsTéla^C^^nômlc; 

",;i'r"en<."de"ÍÕ'V"40."'"Ru» 
Sampaio;íund« .' sala, 2 qts., col. e «p... Consellloiro G=|v2o, 5B, gru.

Pereira Sor„es, 3ò7ap. 
'lOl! 

Ve- TERRENO 51_26 - V.ndo inicio 15000 à vista e o combinar com Viana 298 - Rio Cumprido - - R. Pedro de..Carvamo, JM. 
po ^|0- 

pa„ da. 8 ;, ,, ou

is primeiro T. R. Gonçalves da Rua Potengi. Otlmo p/ incorp. proprietário à R. Pe. Ildefonso Trator no local. lUNS - Vendo casa 2 qts. saja,|na Av. Rpo Branco, 120. siloia,

Dias 89. sl 802 - .2-6_88. Cre- Tratar seg.-feira <_/ Joaquim -jPenalba, 70, Méier -- O inqui- v/ENDE-SE três aparlamipntoi noicopa, cozinho, varanda, cleiJendcn-kala^ das J3 _as_17__oras,.
5J-2759 - CRECI 744. _ * lir-.o não deixa vê-lo. Urgente. |R!o Comprido, na Roa Aureliano na> de ernpregaaa, orea cerami- CASA ci terreno - Vendo R::sa'- 

'¦

Ã^líPcliíT SÃYÃTáTls., sararem, na Rua W,P^7 , Porlug.*,!, 76. Verno local t-; ca, teleíone e ar condicionado. Alcob ,„ Katáo All>u-

P Barão Íta.u7u9_al,291 ... 204. V. po, TIJUCA - Em run resl-|,ro,_r na Avenida Tre.e do Maio,!En'-ego va.pr^;• 
/"P* 

"<• '«-*'* 
querque. Çopnércio 

condução
* "- 

10000 sinal, Wcnrial u.n_pmn< _n d_l*)'/p *3r'**'!a ' í,p'-- CLu.,..-a, 401 c. j. _, _ Sin5Í 3 50ü. Ocuparão
CienCial VenaemOS op. aejVEtj-DI:.SE 

ou Uoa-.,t ..rronr, ,,. L|,.s DE VASCONCELOS - Ven- imediata. V„r Inf. Av. Rio Bco..
luXO C' sinteCO, SanCaS,l4 «pártamento». Tei. 5S-I2S9 —|de-se op. 2 quartos c sala * Rua|91, T.o, ..\ 4. 23-5783__e 28-5062.

persianas, exaustor,!;!/*- * - ,B di Outubro.Wari. 
•_¦_•_,. 4. ,p. 202 - s,.:CA5A _ ,:n„09J imcdi5t9. Vcn.

i" ji^y. it.Ji/. ,do

sto a

nardo, 248. TraP.ir R. dos Romo
ros, 100 si 401 - Penha
1 137.  Dirco, Ó5, Lg. Respeilo. p! 7 000

Prédio e avenida c| 2 800 enlr. Iratar Rua Teixeiffl
Rua Pernambuco, Azevedo, 131 c| 7 cu tet.: .. I
rão vendidos em 49-6680. o

"~ÍE.. — Vendo ãptT luxo, 2
demais dop. edifício S

novo cl efevadares, c| NCr1? ...i
10 000,00 er.t.. re-.t. como aiu-!

Vdo, [guel, perto igreí.-. Coração Ma*

ENCANTADO
cont 3 Cí-S-ss, :
1 230 e 1 224,
leilão judicial peio leiloe
lindo, lerça-feira, x\ de março delonartos
1957, òs 16.C0 horas, no local. | 

- "

Mai; inl. lei. 52-3745.

ENGENHO 
~DÊ 

DENTRO

¦->,

kitch
de qunrio e sala conjugados, banheiro

Ppíra ver telefonar paia

ZONA NORTE

42-9367.

grde cã.a wcc. obras em Terre-Iri--. V*>r
no 5x48, na R. Jos. dos Reis. 204. bl.
Tr. R. Lpicídio Uqo, 138, *.:íMr.|_V--
5. Tal.: 49-9907 - Moreir,

36 milhões, crcppy CrS" 27 000 tf CrS 10 000 sina
f, R. Gonçalves ! .ildo 4 «nos, Francisco Torro*.

42-6088. hoie 46-4110 (hojo) ou 52-4133. CRC-
Gilberto. Creci 950.JCI 26.
Ii. 4 ciis., cop-, cor. Í5ÂÍÃO, 3 t-jls.., 2 banhs. novo,

d».ps. («rc-im 1*r. \Ax3Q, tendo no Maracanã, 1351, úp. 401. V
urr.a n* R. Ar.iujo Pen*. s ou.rc' por CrS 51 .'00, Francisco Tortos
ip B. Cvital. - Muda. Pcos. 9S;S2-4133._ CRECI 26.
• 100 milh. financ. T. 37-5106, -jÜÚCA - Vendo casa luxo, tet. bai
«•-„_-• 

CRÊCi * T,le,0n0i'*'36. Tratar Av. Rio Branco deD de PmD(eClPL
í!d__3* II56/I327. Tcl. 52-1002 - Pro- 5° « a,eP* Qe, BmPreaa 

|VENDE.SE à praro Henri<,oc
dial Olímpica. Ca. Vl_iíaS e delalhes naJFIciuss it p. final ons. 409, pala-

mata, ter. 15 x 45 -^Rua Araújo Leitão, 552,

'?, 
R__"BiV!ar.ribc','" .<?3,""c! 

' 
ll.':R-J*' ¦/" 

poria. Cl.'"-. '

Caslro Alves. 248,
frente c| pfopriot^ri _..

Vendem-se 3 c?,:as in-
cl garagem na í.. Honório.

|Trt. R. lucidio latjo, 133,
GUAOAIUPE - Vdo. luxuosa ca-;Tcl. .9-9907 - Moreira i, Brsc.
sa de 2 pav, frente de pa_t.lr.a_.'d .o.
2 qls., 2 sls., cor. _ banh. e.nJMÉIÉ_ - C_s» dé luxô""2 <|Vs., _,CÍdo.
cor, 2 varandas, piop. e ianelas1.).^ 2 va,. r. Juri.nns, outros
de ferro. Preço a combinar c:;no bairro, ir S. lucidio lano,]
pequena ent. Vor hoi-: . .manhã ^ s; d. Te!.: ^9-9907. More*--

pa 16, quadra 31 ._ ,a _, Brandão.
Brandura, 514, l

Bicão. CEIEL .91-0195 -- Vila

Rua Carvalho Alvim, 333, ap. 801 (Tijuca),
om sala, 3 quartos, saleta, coz,, banh. e de-

6. pendências de empregada. Aceita-se Caixa. Ver

no local de 9 às 11. Ocupado com contraio ven-

DEMAIS DETALHES UA ADAI.MA

to

COMPRAMOS ap. para
clientes - CAPRI IMO-
BILIARIA - Ed. Avenida'_

,-.__¦ ,.,,-- ITIJUCA - Vendo terreno 8x33 MORRE S A —• Av Rio
clientes - CAPRI IMO- com t.„.. de altos e baixo,, an. nubi-i: aoM- M/* KIU

. licia. Ver ns Pua Professor Ga- BrailCO TI. lol, I _.
ri.» 263. Inf. tcl. 52-0432

Central, sala 608, 1el.|____51_______. „ ......
ITIJUCA - Quario e sala, luxo, Cl 707.

COlDpOSTO Oe Solo, quar-;v--ND0 6t*ma. 
"casas 

- 2 p"a"i."!UNS - Vende-se cay ua 2 pavs.|co.nércio e ônibus è porta Ci,"»'- "^^^'^""fjt 
P:,,^ n00°jOSVALDO CSUZ -- Vdo. _ „ ..- .-^0^7,, cANT0S - Vdo, .- ,1„. .___-. _ Bases 45 < 6'j -. 3 qts., escritório, 2 salas, copn-;2 qi.., tl., etc. quintal, i 000 si-1.m*c°-__H-'-__y' "__-.._ - *.' *".:''.: 

terr. 21x40, sendo urna centro IODO- Oi. bANIl_i> voo

(Separado;, COZinha, -.,?-«, *,qw{ 
_«„;„-¦.. deta- cn;., deo. compl. emp., sarag.m, na|. Ver « inf. à Av. Rio Bco., KAIC - KOCK05 - JACAREPA. !crr. e. .,rda.. salão, 3 qls., cepa- novo. frenle, 3 qts., etc na

heiro áre,_ Ú" Servi-E ..Is 
' 

22-6917 é 42-6748 -i«tc Tratp-r 49-7926. 191, 7.», li 4. - 23-5763 - ...IGUA' - Praça Síc. - Ap. de t__., b_nb. duas tf sala, qt., coz.jR- Sao Brás Apenas NCr$ ...
,.„.,,, ,„.,. c... oBTVI 

^te^te.,. 3 i'0s»,;Aé4x;c_-/,i,\M_,'üNr-"VÍVdi"a_.vTrl^ pintado, 2B-5062. _ «l|. I q».rt« » partir de NCrS sep. Rua Abaçal. 275. Trat. Sr. ? 
000 ent. Tr R. lucidio lago,

sala, 2 qts., copa, coiinha, dep. cOpVIPRAMOS áreas na GB e ar-1*' ÍO0."0 do ontrada • o restan- MCütIRA - 43-3100. ,!_!> sp 6. i>.i. 4y-/yu/. morei

empregada, armário embutido, s*m-dj 3 consiruçâo de eon* _.• 
«™ 3» ¦"«»» - 

y","4 í'ua ni IND ."~"~ Vdn 
'"casas 

Ü_í_í|r<l 
Br-_diK--_

.,. - * -* »,»^ *; -,:r»ua^^sj:5S;^.i-r-r^ T-^?--^>t^: tlXSg^.4áS_&ísí?s;.?--
n.incifln-ionio. Planta Imob
Lida. R. Quitanda, 65

dar, tel. 52-4153-CRE-

Vdo. 3rd. man.
20x45 rn. Preço

a comb. Entrada
tel.: 30-77C6 -

-

52-7013 /-pr/-i OQR iiuui-A — Gua rte e salc¦UKCV.I zoo. ccril sinteco, cozinha, cop

-pp-p |Iel-*-*l_-!i-l3.* Iun. VASCONCELOS - V. ap.
a'!"|VENDE-SE ap. sala, quario, coz.,ha locação, s!., 3 tits., garagem

cas, armário embutido — Run .. r_ i_ins Vasconcelos, -120, üp.
Gen. Roca, 190, ap. 102. Tiiuca 308. Ver c| porteiro. Aceito Cai-

KAIC - KOIMOS - TIJUCA -nheiro cm còrcs, copn
HUA PEDRO GUEDES n. 45 -[Travessa Afcnso, 23-A,
4p. 3p11 - Vendo-sn tendo: «s- 202. Chaves ap. .102
lia, _.-.lí d. sstar, tala intima, 6 209,00.
qf... sondo 4 ..mplos dorniit. ti iijrA
eom 9»m., 3 banho, ioctais, fo-' ''* ,""1

p_, cor., «aU tio Jent-ar,
da i>nip. t.g. I«rrnçoi i-niplo,
v,.n dería, 3 gnr JirçfiliJ psra íi
c' i'tD. fin... *;Nr.or — Trotar na
KAIC - Rua do Carmo n. 27-A

5,Ioi» - Tr,!-.. 52-297J • ..

ba-
íipiso.
2, np.

NCr.

Preço: 19 000.
cora 52-3379.
Tra
Ca

sinal 2 milhões — Tei.
Tel._42.1366.
CACHAMBI
2 qt!

Na iiu. Carolina San- 5,„n'.a
quartos, ,0,

Alô B. PINA •
r-,io cm -f.-*..*-
-15 rr.llh. Prest.
20 miih. Trat.
Maurílio."Ã"lô"vy 

OA PENHA" -Voo. t*rr.
12x40 ll murado. Preço 6 500 mil.

oi-.it. 150 mil
30-7706 - Maurili

tos, 53
sala, varand .
somente de 14 às 16 horas.

c_o.:--h-
| ifippp.

,_. 
' 

1? r

__ enlrad^._ Te'. 34-592C
NCOÒcTo IMEDIATO"-" Vende"-
_<_ conf. ra;. .13 Rva D. Maria,
60 casa 1, bom estado. Ver no
.n-.fil c' O. Marifiuínha t> TrHí.
Tel. 22-0581 ou pelo tel. 96-1751
CETEt, Sr. Santoi. Crc-ci 605.

OPORTUNIDADE*-'Ant. 3 qts.,,rI>. .. ,.
laia, deoendòncias, vaga, amplo iHvJariOS,

TIJUCA - Vendem-se os aps. 314 VENDE-SE - D>-as ca

e 107 ria Rua Valparalso, 40 e do.s sobrado! e dual bias. Tr..- VENDE-Sc

o 113 da Rua Desembargador Isl-'« ,*>, Rlls Gonçalves, 164 -

dro, 150. Ver nos locais - Tel. ÜÜSPj.:
22-6569 - Orlando. VENDO pela melhor oferta

Ao. amplo cl 2 qts., rijljc ."~~" R. Aoostinho" Mp.m_.lC™ da Sur. Carlos de Vosconce- JACAREPAGUÁ
coz., banh.. área sen-., dep. .. „,„ de a,lo 

*,uxn, 
C| .obra-!1»' ": *i9- cosa Ã- .con\ •íra,,1"')

e lugar p carro. Vde. pi d 
' 

,,.rd 3ll|e,,, M|, ,mp|9< 3 área de torreno nos fundos, pro-
II. Ac. Cx». plano ant. Ver .l 'o pv n|.. C0I_3.C0.;nha área, 

'""' Dnra construção. Ver no In-
ir-i» 9/12 Ip. na R Silva Tele*'" " " ""¦-' 

%".'._„ ca ate 1 horas de domingo ou
,!' ' ,.,- .,'«;,, . 

'"" "eP- empr., yar., lav.. esr. 30 rn., piMFNTm
ia, (.p. t*w-í, íe.. Ji-v^.u i_rt- sina| .,-,'cííj comb. — lei.: ^-DJ-tOi — --:-
:i 4"8* e 23-04:? - Va,ia. .VENDE-SE .«n lolo .2 por 30,6.,-, - ^ 

3 740 Trn,8r ,,,_
IUUCA -Vende-se casa. 3 quar. _ ^^ . rf. . ,6r„.felr,1, 3M363.
tos, 2 salas, b_nlte.ro, cozinha,1 RlJa Bilfio do Pt,t„;.,0|p., 388, JACAREPAGUÁ

...pequeno quintal. 54-3749 - br. ..ll)jd_ „..; CompridC| Sr. SebBJ.
tir-.Abre ií. _  (;gCí jCgurtríA ff iêrça-feir/,.
r*' TIjUCA - Venrle-se o ap. 205, da

próprio
Tod::* os

1370. Vdo. preo.o
. Proço 45 rr<ii'
30 7706. Maurili

OLINDA - Vdo.
I 500 000. Ver Ca

.^'"IciecTisa"""""" 
*'"""" "".Oliveira, 

663, c! 2. Tratar R. \!.-"J- Dr,c*"l 
" ""."„"-,--- "a"a""_ 

s,i. Trat. tel.t JJ-z/uo - niaur.,,»,
Ári-i ^-i-t-*-* -itw, 1 - íe or*. t 1 irin?ni !.in(... Ruf. Crave fo LcpttS, oo — **

S-Ü MEIER - Vendo apt. Ru, Co. fe r45'c^ 
»,\-3i'^rS__ 

.oA* ;iô P**A.4 DO^CARMO *
racao de Maria, 222, apt. 102,;do Pinj,É VENDE-SE ou TROCA-SE casa rpm v- -

. Vdo. casa c| 2 sls.j!?1?- 3 '^i."1" * deo,- Acoito 
ÕSVÃIDÔ~C_ÜZ - Ictas d« lor.|do construção. Tratar

. h-pnh área tl tan Cai/.a. NCrS 2? 000. dom nãos. U**VA„U . ,. V j lnn D São Brás, 419 -
, co_:., bann., área c, ian- . rína. Pcs->o imediata, pedondo ¦¦» •>• c^° u,l,:"
Ent. 3 milhões, saldo 150 Çrea ±l?_L____-____i0L___.23_.-__9_L!«anslrulr agora. Proço NCr5 3.900 Santos.

. . . ir. R. Pedras Altas, n.»-MEIER - Vendo predio Rua Ba-'paquono _;„_|, ,.,^0 allamenle íi-,VENDO 2 casas de ra

íl- ; t;!!!! - Rua Pl*'na °'"r° local _™. dl! ,Wo 
A"!"'10' '"¦ C' nanclndo s' iurc.. Rua Boqulra,U.inha e'"' ,"_¦' Trai. 

.3-8100 -_Sr. Gerson. salão, saleta, 4 quartos, o dep.]54| cm fronto „ c,cc|a estadual!Ver Rua ...
CA-iCADURÁ - Vdo. terr. lif.i:'r''"j-"'^ íooLo* «7j07 l'~ To'* 42*7*">7-_ - CRECI 5*!*!*. Madureira. Tratar lei. 49-4053, ce-; ... /pr||_|0 -_CRECI .777

único lol- vago, vila de 5 casos LU,;, 49-9649 23-5407 píÊDADÉ - Vdo. casa terr. 12 X PSis d*' ,2 hs- , | BONSUCESSO -Pequeno Hainác»~j;;^ 
.1 

' 
9 _i. ró um lado. R. Padre Teleinaco, ;.'•>.•---' 

'•  ... _i27> K> Silvània, 125, sala, 2 qtj.,:VENDO casa nova. sl., 2 _%. e!_l 200 m2. r.' torça e área livre.

rea c/ anaue - 69 *-• S ~ T,'1",r 43-8100 - Mo- MADUREIRA - Vende-se ótima bflnh j , ,_ s fcc, J6. dependências. Preç. e condições i Vendo p. NCr' óp". 000 -ARTHUR
tanque _, ..... ;,..,;, ns Rl;8 Ddri,w Mvt,._ Ua.\i- ^. _ T 

. .,-,,;_, . 'c,.n,b;n,r. 
T,„,. R, Arquias Col IpEBRONE IMÓVEIS - 57-3913 -

naRua José Maurício. 3-9, ,„,-r„ , „_. - -,,':__,_-__ _,..;.-.;. .'id.i.o 316, -.: 501 - Mc-ier. iCRECIJí. 

APARTAM.ENT
coz., b<nh..
V^ndo c/ 2 milhões de ent. 150
mensais, na Pu-a Missiiíipi, 95

201. (Ciiaves 202). Saltai R

71.1840 - CRCCI 283. iTIJUCA - São Fcc. Xavier -

MARTZ É".ARROS'- Vende-se ap.|vf°* .«P* 
-'•¦ 2 "L:--, •=í"h* ''*•

de luxo, de cobertura,, com duas!*<¦ .*_?™ ~ CRECI 90*3.
50^a5, 3 fi.)arío_, firan:.-o varanda TIJUCA — Muda* — Vf...i_e.*e !er

_ garagem,' Proco 60 m. cem 25 m|rer_o tíe Í3 x '30 na R Oi
;m-'-'nc_ Cruj. iunto e depois ci_; R„a Henri foId, e5, f,e,-pte T. J.

n.» 63. o;.ii-..-, p.,ra rt.p.d. ou edi- C|ub _ T ri,,._ demais depen.
íicio de 4 pavto. fei.: 46-3382 rffpdj, _ |níc;0 de revestimento.

;— Inf. lei. 49-6550.
Entre-
lobo.

Oiinu ct»or<

l. 5
reira.

CASCADURA
ólimo íoc-i pronto par
Padre Manso, 59, lote
L. S. Fco.. 26, 1/ 515
43-3100.

! loia
ccmb._
BRAS DE PINA - Áp. p! IPASE

• o Caixa. Vendo. R^a Canlã, 7,
f,t-' "' ao. 20-1, c1 ii., 2 c-to., b.inh. v<n

banheiro, oüpppo ponte. cór Ver n! ]ccat. Tratar Sen::
M.nteiro Manso n. 77-A, | Dantas 117, G*. 241 - 22-9277

_ _Creci EIS

TIJUCA - Rua Uruguai,1*1
534, ap. 305, s-*>*

cozinha

t;1.., il.. tIC.
vazio, -r Haddocl.

31203/304 - Tcl. 48-3549.

VCNPO ótírna ap. de írenío in-
d-_v*_sávet, 6.ft anriiir, 1 «., -2

qls., dep, Próx. P. S. Pens. Ru*
Visconde de Figueiredo n.° 4, e^q.
C. Bonfim, Cnav«» c/ porreiro.
Traiar no locai.
VEWDE-fS" ap." vâüô, c/ 7 ci"ts.,
1 ¦;.. e dap. d* ampreg.. da. Rua
Caruso, 11, tel. 34-6*98, c/ o pro-

.uiiid-d» — Vtnde.s* oucttntoiCÃSA VAZIA — Vendo direta-

pro(_ri_>d«d» »a Rua Ituverava, [ment.., ótima casa, com 2 quar-
1033, eitp Iwrí.io !¦' 3.000 mí. tos, duas sala!, grani; copa e co-

lié 12 hor
VENDO ? aps. *lt»..

Terreno 1G.16,,
...„, o sala 20;,,
'0. Traiar-r_--_5'15' .
TelefonolMAGAlHÃES BASTOS

.. Ru. Sõ!mm;...'!.. SíIví- (.tiilig
límit*t rie Agu

Rua Caio

Tel. 30-9-173.' PIEDADE -
icom dr.n

Vende-_e ótima
Or. Salão. 7.

em côrss,

ol

BONSUCESSO - C.... —t saias, garagem, ctc. 1 ralar f-.i Kuailuls Masson -> * '¦--¦-1 — -*•¦¦ l,e ^,, PAna *> S~ -,
'"""*;•* "Móbreiia, 

207. _.j Piedade, lerreno d, esquina . .$•• ™ 
^ f !av.„derl», l.rr».

-,,__' PIEDADE - Vendo casa com 3i2 .40 x 30, uma cas., com lr=i I* 
fc ^raac,„, ,.rreno. Ira-

vâ._c_llq m..'l'--< ds min,*'l!- "¦* 7 'J'- S''' t""'"'OS* "* " *',P''nÜ.""''_|t"';tar Av. M. 5. dc Penha, 68 s|
i _ o-rnn™ mnn» .IV. J__ lembro. 86. s; 702. Tel. 32-4941 Ira com quarto, sala « dínsmJcn.. 30-0-174.

tlinrfo 22,00m x Li.QQm. sorj von- n^ esnt .__, c-v f- -; a7 1 '¦ia. — Entrada tlp- 2> miihoôs a  —-  
, , .,, dldo tm leilão iuditial pelo. loi-|r i--M!.: LeB K*-;" .-—•-:-*"•: : ,,„,,,„,. 3 combinai BRÁS DF PINA - Vdo. casa Ci

Ver no local. Iratar Aliança Imo. zlnhl, bonhe.ro, iardim c quintal... A(FO|1,J NUN6S AMA- PIEDADE - Vende-se linda c,. ,,o r.rs!anra_ _ c^mpipn ^
¦«is. P,a. Pi. X, 99, 3.0 .nd.Tem lugar para fa«r garagem. 

'°°l'__^!L°'y*J, 
,„'¦'¦ 

¦^^•1 d. 2 pavimantos con, 5 quartos. VENDE-SE ap. .m final d. cons-- 
^ 

e m.,í iep^

lei. 73.5911. CKECI Ií. iónihu. à porta para toda a par-lNHA, se9unda.rair«, 20 d» Marco ,- f.oz!nh,, 
garagem trução, </ 3 qts.. sal», banh. ... ;^lu- 

'," ' 
v o p,ricuml,

. da cidade. Preço NCrí 35 000 d. 1967, as 16,00 heras, no local"»'° 
^^n óleo. VÍr e tratarlf.rroir. d» Andrade, 57* - NCS! *»0(» a

-¦¦"¦ "" '*' "J-311' .,..,_  .„ a-/»- 7CCC.CO. Tol. 79-9ÓI1 - Josewal.|-J"Tejr
"íu_ 

particular, j ^^
com 304 '«7. 

b-RaS-d-; >rfTA-

ct-pn ."Op -'¦ vpsta
Vp-r

D3- TUUCA — Vende-ss oo. Iux.,
c„o arC|-du. NCr. .2 mil, P-*-!nheil*0 fi demais depen- ^^^Tanh^Tocf^^cleLn.' 

~ '"

jo n combinar. Rua Urunuai,-. ,, p !a*. ' l"lnn- social., oepeni ,
.23, apt. 7oi - 38-0775. Entre-dências completo., va-"»*»1- em-*l[f_-i £;sB;S?mía'.,S"-£ áe°,B™<:™:" °| '"f 

/- n,7
,,. p.,-.ri-.,. ,, i i , r Irauem - NCrS 50 000, facilita- Rua Nccl Rosa, 27, perto da Pra-

P,XP_° w.-m__ y,"_. "-'O* Ver no local. Infor- dos - R. Cend. de Bonfim n.o ca Saens Pena - Tel. 43-208!
OlIVAR VENDE - Terr. 11x52 yp- 

M 
.„27 30, com ze,lldor _ Segunda-feira.

«- -is Ti]uca. R. Uruguai, 72. T.tTldCOeS na VCrLMI-. I-V'.VJ- -. 
| 40 3795 ~ —'

BILÍÁRIA — 22-0102 eiiuucÁ1-' Es^iacuilí-cobeViur^ANDARAÍ 
- GRAJAU

aláo, 3 C1I1..52.OC30 — J 107 —Cre-""0 !u!-0' ,lnancio petiuena par. VILA ISABGL
cop»; cor., banh. em cor, arm. * . íp. 3 amoioa qí:., 2 salas, Jardim' —I

sinteco, garagem, etc. 45 Cl 66 — Dep. Cie Vendas tic- inverno, demais dependências.!ATENÇÃO - Vd. de 3 qts.. sl.,!

Avulsas.

38-7523

30-7494. Cred 422.

OPORTUNIDADE

JACA9REPAGUA -- Venilo ra Fre
nuosia rt Rua Orm Juvêncio ti*?
Brilo, 63, uma boa fr-sidêneja com!'5. « 

,comlilni"''.
180 ppp2 recentemerrte conslrui- Taix.sro, fl, Ko

da, acabamento sólido, pruço bá-Mr«'ar pa.o te.

sica Cri. 48 milhões, c/ 14 ã'¦ „.___2__.
visla, Í2 n combinar < 22 *-n;CASA — Loninro rYmn.o antiga
15 ono:. Acciia-sa npí, pecfuenolcom terrono mínimo tio 360 m"
lis zona sul, onsio Nimbem o; bom eslado» entre Me
lelefonc. Iitformações tels. 46-3982i.ccsso e S
- 5r. Pedro.' !__?9.

JACAREPAGUA — TAQÚÁB

íV.JlCO . - c-.pa, r.ormni,
"òcla pintada j ó't;o. Ver .

re:.tpin- - mais rnr. i-p. .i-.ppi. _ij Avf Suburbana, n.» 8 77.7. 7.CCC,C«. Tol,
pa Rua 

j..no| MARECHAV HERMES - Vtnda -i PARQUE' ANCHTETA~-" Vende-.^VENDE-SE casa -

Rpm Mambares, 369, casa ôltea ejlol» 13 quadre 27. Rpps .Asptur.o. «entro do lorrrptrs

R. Icapó,
30-0731 - Ami

Er. 201
- Creci

Tratir lei. 23-49, .ítjú* 13lícin laje, 2 quartos, sala,
deftaíi rJepíndôncia», g-^r,

cepa

Bonsu-
Cristóvão. Pronta en-

- S*. Gastão - 32-7173.
_- CASCADURA - Vnndo ap. cem

IVende-ee sitio tf 5 003 ui2. nai»la, 5- lt;-, dep. «mpr. i R. Am-

iE.tr. Outeiro Santo, 1491, c/ ca-paro. Acople IPEG ou C-px-. ['••1"^™'
|sa residencial e d* caseiro. Vortar Ccirq. Dallrc, 16-A - Hcrarlo ;'

Tr;.tjr na Imobi!iári3|ccmoreia(. Preto 16.000.

baixo», "20 n.2 nrea construída,
terreno 12 >: 30. Pequena entr .id
sem iu/os. Tratar n" 405.
MÉIER'- Dias' da Cru-, 121
Vendo barato ap. JO! -jr.tn._e,'çó. Ver no local e tr.lt..r na .,[VENDO — la. loc. ap. al
(rente, sinteco, nrjra a própria —Guineza, 1J0 — Encantad*. írnir.jcas., bnnh. etc. vazio,
10 milh. erí. Tr_(.o por Zona Sul.i 1 SCO mil, facilitados, 60 iv.il £ 000 000, saldo como aluguel '.

R. D. Francisca,-'ÍK'1

Vdr. casa
3 qls., *!. c CO_. Entr.: 5 OCO.

180. Tratar Ru.) Iç.pó. 45..— ppu.op,. __.. ¦„ , - d- T mn .7 11 prest. ISU. Iratrpr Kua IC-.po, »
-.'PIEDADE -__x«lên'fiT6t« d» R.jg»'. J"» PT'n,h1,,°;,íf !gr. 201 - Tal. 300731 - Amilc
-iLime Barreto oo lado cia casa Pl_"*-'____rJ__ 4***-" J*„... !l 

Creci 1 138.
'.;^rfafOiisuc;s.o

- ntes oe "¦

W.IER Vendo"ap. ííuBado, de pensais. aceito proposl,
e Rua Carolina Santos, pi.DAD!r Z' Precilo, 

"n.s 
Rua Eml-;3.33. "P- 203. ín. case III ao la

- Quatro aparta»
101. 102, 201 »

Rua da Regeneração, *?3->

dois aparlfimenTos de ns. 10Í
102. na Rua di Regeneração,

Tr. R. Mi. Ávila, li6, cp-;^..
j 9-18. ledos cem sala, l quarte

milhões, 50% fntr., saldo 24 me-
_p_. Prof. 1-Urico Rabello, n.
105, apt. 501, chaves cj port. TIJUCA - Ap. c; 7 qts.
Tels. 34-6049 42-8335. Crec Na

lapt. 102
P, ap.ico 25

Barão Pirassinung;
Ver das 9 às 17

PRAÇA ÔAEÍ.I3 PENA. £5í F. ao.iço 25 m. Aceita-se Caixa. Trat. IÇriet
606 — Vende-te sala, quarto sep.'226783._ Creci 3-14.
d.ond. serviço. Inf.-rmarõcs noh-|jüj;A ——Vende-se

esr-iiin. Dici da Cru?. 2, lio de Menezei, 180, será ve-n-!**50-
qr andes quart 5S, sala e demaii dido em leilão judict.il pelo lei-j 204*.

, ... .dep. NCrS. 20.000 facilitados, -'iceiro Arlir.do, quarta-feira, 29 de
iTcdo pintado a óleo, sinteco, ccr-lcox. e dep. de emp.. va.io, ó«.TOLfl 

T-,07.~Te_V.3 
_BI0^ .Ti,? íf'SK dT X2 - 0. ?"?f 

C' 
f^ 

C.là-Ud,° 
K, 

R,Uo%?iV m'"f dt* 
.i967*- f ,'í'0?-*"?2?' LEOPOLDINA

tines, sancas etc. Área privativa neoócio, só vendo oara crer. 45:c-*" w/* q',,.*--- • ? M,*"w'T! /"_ f'„ „., -,__, fla C:",• ,7J* ,c'" ~ Tel 29'2235- na locnl. Mai; inf. Tel. 52-3745.

do",-" de mais de 100 m2, garagem -.milhões, cl 15 milhões de enlrada|JACAREPAGUA - Venoo terrono h°nle. Tamhim '*c:**''^ 
,'^?; ,v,ÁRECHAf HERMES"- Ac." Cx«. QUEIMADO -~V. Tca.a cl qt. AT-MrIO , .";.,,

,'_ R- Haddock lobo n.o 17, ap. C-, o resto em 7 anes. Ver Av 28 com 2 100 m2, na Rua Cap. Me-,vo 
?"?$>.%if!T 

" Col'-|lolc: 
,;„,,, Vdo. v.riot oos. i R. ,|. e ce* e I terreno 12x30 ATENÇÃO - J. America - Vdo |

p 01. Tel. 28-2294 - Com o pro- Setembro, 292. ap. 401. Tratar Ma- neses, iunlo ro n. 92. Aceito ¦ Militar ToLÍWnS. - !Saravalé, 125, ap. 102 e 303 - ,,. da Estação. Preço f, vista' erre,no "'f3' pef ' 
.,° 

nnR"a

Dr. Martins. chado 58-0522 - Av. 28 Setont- ofertas para pagamento à vista -(CACHAMBI - Vendo ap. vaito. 3 , . . ' 
ici.;02, 301 c/.2 milhões L Rua 7.383 - C.P Luc-as. Jorrcno 10x_l. T. Rua

tmirA 
rt'i,nn'an""S!.-* 

-'- lTel- 5Mm- **f'.,.,»'• oCTn1us]S 
4, í0™""* 

_i 
inquilinos (chave des vazios no.Neto. IAPC. I ""° 

r0™_9-'?'*!9 "IUUCA - Oilino ap. C_e,ANDARAr _ Vcnd- casa c, sala,l JACAREPAGUA - Vsln.pei-e - r.-.cil.u:se. Tol. 49.5951.  , f.p_ 302, p._. p„,ir ,, m| ,ht yende-se ter 14»'1""'* ." 
' 

,' „_¦ 
** 

ólBONSUCESSO - Vde, ap. vazio.
Cobertura — Pronta en-3 nt-... dep. empr. etc. Preçor 24 Vende-se terreno 101« 40 - Rua;CASA cirande terreno 4 qts.. 2 , 0UIr0 .,., p. Marapendi, 27, cg _ p Olimpia E'sieves entro' ATENÇÃO - Lucas.- Vdo -|fren;e c, 2 „ wl! copir ba.

r,nr- , milhões ci pagto. cm 40 meses. Azaleias, lado 206. Tratar nc mes-is_|õcs, topa, garagem, Iardim, ll0, 353, -vutío. Chave no ap- 3/6*376 NCr5 6 000 sin 50% casas, uma de 3 qts., 2 sls., rom,_,_ei (lrfnde árM_ yer sOT
OU.-b Cie entra*;vcr diariamente até 13 hs. - R.|ma rus n° 24 - Batista. Pwt- VB-;.-,. Ver Rua 

'Soares. 
08.304. Pc0. ií, piqo mil. T. 37-5106,1-frntor pr floriano 

'.5 
4 o 5t terreno, outra, qt., sl.. coz., \few!inào 

"valtiez, 
41, ap 102 -

Creci 813 '-..a |banh., terreno " '

orredor, cozinha, banheiro cen*-"| 
ploto e Área cem Ianque, sendo

l quu os do 2.° andar, 1em varanda.
.jAulorizado pelo Dr. Jjir áa 12a.

; V.-.ra Cível, o leiloeiro Paulo Bra-
venderá em leilão judicial,"â t*-.rç<-i*ffiÍM, 28 de março de i?67,"16,00 

heras ny local. Mais
inf. Tel. 31-0226.

_ldas 14_
PRAÇA DEI VECCHIO, 23 - Apt.ifÚÜCÃ -" Vende-se
501 — Vtndo ótimo. 3 ots. 1 ,i Rua Alfredo Pinto

copa, cozinha, hanh. dc luxo, c! 3 pav., A t.ts., sal.
vazio, iode alapetado c de íren- dep. emp., terraço

-..llll;-
45, t

"I>V_.rT_>J_r_T_írT_ÂBÕ-V__".i- 
_1'.S 

Co1.-Í"Pa1'P'PP "P 
P"^' 

lu',u 
ono.' 

'T"" 
."" ImiiKSes eTpãato.'«m 40 meses. lÃMÍéías. lado 206. Tratar na mes.ir.í.cs, 

"topa, 
garagem. Iardim,

do ao 3 ats «Ia de frente Ld m L Preco NCrWO MO ó.ltre33' C 30% ÜS en*ri*-,Ver diàriamenle até 13 hs. - R. ma rua n° 24 - _.,.ist__ _|eitS vazia. Ver Rua 
'Soares. 36. 30J. p,0. I(1 ,„JU ,„„. ,. j,.JTO„ ,„,„,

Traia?-, cg.-?.ií_ 
")"' 

Joaquim"-'e^Ttar^pl ^T 42C89067,° 2_S_S'da O O restante em 36^ *'¦"!» 
V 

Mé* 
TT«<.r ^Correto-: 

JACAREPAGUA""- Py." grania, 
* 
MÈir,. pei. manhã, vendo troco 

?5.2378 
- Creci 813 ^

54-2759 - CRSC1 744. das 14 horas -. i,os Associados - Tels. 32-67u0 —. iítio. ou cutr.is finalidades, trea lacilllo.  __ 52-1892. ltlA<-HUrLo~-—J-—*-* 42-0425 - Creci 307.  do . 000m2, beira d. «faijq, 
ç| CASCADURA - Vdo. ap. ci-; luxo.jMÉIER-^""Ru_~J_sõ""B_r*if áciõ" —'cASA VAZIA-'»

ATENÇÃO - Graiaú - Amplo-op. água corrente, luj, 1 galpão do pi|0ii, ;,., 2 qts., garagem. 25 Vendenlos „pSi com s_|_, 2 quar. -,< coz, banh.
„ , fte., 2.° and., sala, 3 qts., var.. 300m2, recente construído, todas n,i||,. f;n. Infs. Andrade. 42-3285.iVcç ., dep„rlciíncp,,. Entrada 6'etc Rua Francisco'tode 

alapetado c de fren-iciep. 
'emp., 

terraço 
'eít. 

Prccol-TláriOS embutldOS, 2 ba-|banh. cór, sint., copa-coz., dep.|»« instalações p! grania, melaiiv» ÇRECI_Ó03.  _ jmilhões. Saldo facilitado. Tratar|_ Trat. 43-8100

o. a Ps'. Vdo. eis Rodrigues, 6. s/ 305
CYRILIO SANTOS IMÓVEIS

CRECI 717 Tel. 49-5217.

SõIp20, quartos, c; ar-

iidula Vend.

Pt-_MÜrõ-_pí.-3-«-_—«lí TIJUCA," casa el~5 «,7» -fe COZinha, área, depend. |e saldo Caixa - 31-0547 - Creci Ac-lo .P-pl^^ 
%£.£"%% t_\ 

'™ 
í n" 

'a-ó 
^ MADUREIRA _ Vdo. casa vazia Entre.a' imediata. R. Cons «•H^j^,

oor coniugados, ou vendo, base dep., á E. Aguiar, p' 60 m. i!:rfe f-moreaada e Oara-I  ligação, 624. Seguir pi Est. Rio ^ "",„*„_._. 
~P„' Trav ¦' 2 Iab5' 3 qls- cr.,-pa-coz.,;„„l., 373. Tratar c| Celestino AVENIDA I

Efcss^s^^ S «í 4tj?ô, ^o-;. _!L:hiCAREPAGUA. _ cai, fc Ãtim ^^§^£p^%^: 
- - ¦' ^i-. j^T&rfe?

on troco pi terreno ou ntrp. sl- danos parle em dinheiro r res-,TOS: MAI AIN DCKMAIN —ACEITO CAIXA - Ocasião, sal» ccnslruçüâ. Vende-so 2 nuartos,! „¦'__[_,. p 
',,,-„.,.,. 

„-, Hoie dia'MÍIER - Vendemos à Rua CirneSAÂAPAIO - Vendo pronto aLVncci Ú
lio, apt. construção, si., qt.. _ ün!o npartamenl.. no locai (não D 7 J„ Setembro 66 

'' 
* 

3 9'* CP;" co' 
„,,'T7.l;'*' sal.-., cena, colinha, 2 banhei-' ' 

„ 
!* 
n/p,Tl_S iMai». 48, ap. 301. Sala e doislenlrega, ótimo apt. tl sala, 2i-rrr.-rr.-frT-

garagem. 6 000 muito facilitado. íformamos condomínio, eonstrul.r* 
' °° 

%„™"T°' 'i f''P' P_'Zg,!m rn,R* 9)1°, r.i, quarto d. empregada. Preço !__?______**«32i-, -—-- (2) quart.s, banh., Cozinha, -irea|q,s., clémaü deprpp"d. Prrco NOS PP,~R,
Ver -na obrap Caries Vasconce- inos r.*cr conta próorisl. Traiar 3.°. te S. 32-6172 8 ..Dezembro, 37_5_-F ap. 102 -Ver 

„ 
'M"J 

„„ „ p„d,0 C<-3A - Sampaio - ^ _ Alzira \[ • doo. empregada del_2 000 00 c' parte financ. e -n-' 2 000 *J

... , -.-a. 2 --CM*-5 ¦'-—-. : -; ,-. BONSUCESSO - Vendo ap., sale
imo , quinlal ATENÇÃO - Jardppn América - t..,ndei | quarto. toi., banh..
ernardino, 82 Vdo. apt. 2 qls.. sl., coz., bann., éri,a c| tmnm _ [>. Eudoro Ber-

12 árias, copa, barato por moti- yin^ ^4. ve,; trat, (jaJ 10 __
de viagem. T. Rua Lucas Ro-i*]7h

_l 305 - P. Lucas.

BRASIL

BAIRRO HIGIENOPOLIS - Vtn-
—-ide-se CrS 35 000 COü rcsidèoo-

- Bonsuces- 3 quartos, 2 «alas, dependências,
3 frentes, área garagem ctc . Ter. 12 < 30 -

2. Preço NCr$ 65000,00. Luiz Hack, 36-4232 ou 36 4366.
aldo a combinar.;CRECI_26q. 

ORIEL - Av. Rio Bran-iBONSUCESSO - Vendo c 9 -niT
302 - Tel. 42-0998 n;-,; de ,..,. ws confortável

- 2 qts.. 2 sls., díp„ área. quin.
Inl

los, 1-48. ír. Alzira
Ar-Tonio.

PRAÇA SAENS PENA
mas i-r-art-mentos, va
G.-iírr.l Roca, 377

A-:. 102 _ 202, com aala. _
quartos * demais dependências,
financiados com 50.. de entra..
de c o restante em 24 meses, com lT1,J. C, ".', VcnuD apl

Tabela Price. «»r3n v.nJAlfredo. Moura Brite

300 Sr CRECI 8
R

randão, 191 ,Rua da Alfândeí;
iAdolpho.

Oo1* «';:! TIJUCA"^ Vend. -e" 
"casa "dn 

'1-*-*-* - V R IJruuua
"" 

rente, tipo apartamenlo, 2 quar- m° apt. de frenle. 2 qls.
tos, 2 salas _ mais dependen- fmP--,2 

lard.,n* d,! 'P*ernf,

est*, v«i«. Rua Dona Ma-!*° C3""'- P|a.™ '•",,;a°-

Rua .
a v;;

152-2281
TIJUCA

,<J3nr.inq. -28 milhs.- 36-7004. p 
Têlo.( 6M t,^'".:,'"l P,7Ça'sTca"; Valcletário - V. ólima '3 

qt

lAPARTAMCNTO -- lipo casa, alu- Traiar l.mbrim nolo íal. 23-1 <177'2 salas grandes. Prcco barato: 28

-.li-i-P*^*** iem contrato. Vende-se Gra-*^.B.fcitâi e.tí; lOh -tom Nai..rÍo. milhões, racüito 50%. Tratar lei.

d_o iaú. (NCrS 16 OOO, a combinar).\-,.AlrBiãTn,TÃ ni;m."'„™',": 49-0324 - Sp. Gilberto - Crec
r.i'!R. Juiz de Fora, 122-A. {2 qls., fAÇAREPAGUA 

- Ctim» opor- 
ÇJ 45.6óí8.Mcei*| _,_ .^u. t-._t.  __-.__-ltUnid.idB — V«i_d#-_â extci«nt»'.......... - - - di)s n

leias, ílnal. sala, roíinha, banh., área, dep.

rente. Entrega vazio. Preço 19 _i|. Vípr R. Cadela
níl cruzeiros novos, financtatnen^fundos, not. 101,

lo a lonao prazo, sem juros. Verip 49-0397.
no local diariamente. Iní. e Ven íULACAP

PAR — Predial e Adminis- 
'

Polúnii 596,
31-2375

binar
VEI.s

SUBURBANA -
neo do Brasil.

NCr;. 60 000, a co.r

Juntoiaal. - R. Humb.lf, 29 —
Vendo 22-6917 - 42-6743. CRECI 643.

- R. México, 41M203.

5. Telefone 28-6992.

fuj-ç! o a ar. o vr.n-
dido em leilão paio Leiloeiro
PAULO BRAME, têrça-felra, 21 de
março de 1967, (.i 16 horas, nc
lo:jl._Maisjní. tol. 31-0228.

PRAÇA SAENS PER A -
Ótimos aps. prontos, no-
vos, com apenas 30% de

o._~ ./. ., -i_-_. t ti r,on I Ver diariamente. Tratar R. da Qui. propriedadePreço 26 milnoes. 1. R Go,,. 52.2899!

R- -toSo hoie, 49-4252, Sr. Gilberto. Cre- _i_^_l?í-- _ÇRECI_40a
Silva Tc-!ci 95Q_ ;CASA - 3 quarto», copa, varan-

Aceito C.-i>:o ric-n. p 3 —*¦-¦--' das, quintal, etc; urgente. Oter*
Tr. 7 Setembro, 88, a] 702. ITIJUCA — Nas melhores ruas tas à vista ou -financ; diariamen-

te! _
TIJUCA

32^4941 - Ua-Reis. CI67. dêste Bairro, comor S
Rua Sores, 4 quartos. l_nl9l-io _^>°, fr.'

Xavier,
Pen3,

jMariz e Barros, Conde Bonfim,

milbces, flnan-lff.of* C-ibi-c, Gen. Roca, Desem-
Nicácio, direto.' 7*dro- H3tic-K1 lobo e cn] ou-'qt,

,-" • ¦ ¦ * bairros, vendemos I"--

centra

los, cozinha, banheiro
completo em còr, área

2 sala., cj._r.igi.in, jardim,
terreno, vazia. 70
cio. 45^6!J27 -"

TIJÜCA" - Aps." prontos, sopa, . ,..,,_ ,,_.,.,..
qls., 2 bsnns. cor, cepa, c.-.,!0 3 qlSii -i., dt,Pi _mprcs,., ga.

ragem, frente. Aceitamos Caixa

'— ..—~ trás ruas'a, 3:
C3I..I 1, 2

ARTHUR PERRONE IMÚ-.BONSÜCESSO - Vcnde-sc dpias
52-8912 - CRECI \jL__ L,MS frente c fundo!. Rus Gt-

ATENÇÃO - V. da Ponha - n-.r-.l Galieni, 171, 
Cosa novpss., va_ia,|Aps> ,,„,.. pion|os, 2 quartos CORDOVll - Vs.-nlo r.__i vasis

.. ... r , u_j,,r_, r, r*. „, 12 c',r*- •'•• doms: deps., centro | eoI tn,rj facilitada e tii.ps- _ 2 quartos. ! sls., coz Pp«v>.
dade na Ru» Huvciava. CASA vazia - Cc_n.ro Madure-.iradora Reanilçoff - R Opjviclor,,|cfr_ 15xJo, R. Alherico Omiz -[,,&„ _„<;. chaves c! íluquel - d, 20 00!) - Ent do .1 OtIO -

1033, om terreno c/ 8.000 mJ.-Jra. R. Ewbanck Câmara, 21, s. 130*, 9.» and. Jcls.: 32-16/. e NCrí ,6000 _ 50% (ínane. «,1 Ru_ £n Au ,„ Bornac£hi „. Pr05, Ma Bu, Gen. c,w.-,'U
Ver no local. Traiar Aliança lmo-;3 qls., deps. Ent. 6 500. prest. 22-9435 - Creci _4j6. facilit. Ouvidor, 133 s 303 - Tel. 1C. - próximo da Escola Gpíri. _ Ver na Rua dos Oomeir.s ri.
veis. Pçf. Pio X. 99, 3.» ind. igual alug. R. Mana freilas, fi, ^E|ER _ c.,- qtj ,|m co2„ 43-5340. _ t Bicio - Traiar na Rua doi 145 _ |t _„d.r ,*lil-lS48 -
Tel. -3-5911. CP.ECI U. ;s| 301. A._J._Lins. Creci J6. .1 ba„h_ _onlp|., vaf„ ,.,_.-, c| '-m-^ÃO FRAMCIcCO' XAVIÊP -" Ven-; Romeiros n. 145 - 1.° andar - S0-"C73 - t. Punha.
PRAÇA SECA -"jac.vopa.iu_ - CACHAMBI - Vendo-so terreno que, Enlr. NCrí 6 000,00. Rua;do op „óv0 confort.ve|, 2 qts.,|Tols. 30-1548 « 3D-3823 - L

às 12 lis. na R. Dr. Aquino, Vendo loto urbani-ado para ime.ldo 12 x 32 com malarial^ -Salvador Pires, 38 fundes. ls]._ c_z., banh. cemp., dep. em- Penha.
66 - Tels. 38-5132 u .8-0530 -dlata construção tf 8 x 19. Verjplanlas e licença - tuco assina* ME)ER _ vendo ac. 3 qts., sl., pregada cemp., irea c garagem.; ATENÇÃO - Cordovil - Vendo- .- ... , . .

lcl. 7 da Vila iunlo .0 n.- ¦ pa-a + aps -Rua Iw bar,h. !oc!a|, érea e To|. 42-3613 - O proprietário, ap. 2 qts.. sl.. Vazio, enlr. • • ?J"'* .tfd.íeli,loa. n. 295 - Sr. Jaim, - lo* 
m-a Cas,e. ^i.XÃVIÊT^ 3 »M mil* P"-** '50 ~ Ru» 

8x20 
,0SIC:'!nc,i",

-**1-  -- - - -rJlo. Tratar Frederico M.ior, 3, C-r.^'°. 
™TS?f0TCardoso 

297 Baldulno do Açjuiar - Tratar ..*S-*-°
CACHAMBI - Veptdo terreno 12;605, Do, o p,s |] e |5 is 17 hs. ap, nnt p_ „_,:_ ri _ ots I Rua dos Romeiros n. 145, 1

mntr_r._ 1-I0 csl.n . niippr 'lre>' 9f3ncle. dep. c_mp. - gara-eniraud, ae saia, o cuar- nom c;„. t(..knmi.ntn Av HbUi mc-- • i ngem. rino a .aDOineniUi «v. n«i*iQ*j |FEG c! poq. sinsi!. Preços
ter Beltrão, 6 - Tel. 42-7874 -U, ]f, a 60 milh Traiar na Con-
Corretor no [ceai. J_ ce Bonfim, 377, sl 603. Tel.

!-60-*,9. Creci 304. ou 42-833

SA 2 pav., í banh. sociais, 4;*1*? ,¦*' Ru» ,Píti''' To1"* 
/'*$>£

., saragen, quintal etc. - Ç1*1"*" .« 
*.*!,aJl'",/{ °"ai*'

,$ ÍCO.000,00 financiados, acel- í*'v**"* f"0'1 
á.Í\ ,6,,l*:n;a *V

,do-s. ap. com, pane pagam.n. !'«'?'> *""•!.,a"[ 
•**' A07- Tel*

parto pn*!
Adérito 28-4134.

, t^IJUCA — Ventío cisa e terrono,
í7Ule|ãda, dependenCISS1 Rua Goulart, :,50x30 m. o imi- TIJUCA - Compro c

vel «| 2 qts. cenj., i\{, eopa, imóveis. Para atender
coí., banh., .t. do emprogada. sos nüditloi do clienl
Baio 19 003 000 financiador, ott Imóveis para vender, neste

NC
ton(]e-;« ap
Io. Inf. c/
Gl-AJAÚ — Vonrio residência, nio-; a ...
derna, área axlarna, enl. p/ cr.| ?_ ?'",n.,™_ .°
ro, terr. 10x35, c hall, 2 .ala),
3 qt:.., í-Dfi-coi., banh., Árcn inl

CORRETAGEM DE IMÓVEIS SOU-
, SA RtGO ITDA. - V.nde, cntr«

32 — pt-quena caia, água . e[n
I _•: — Rua Baíílio d» Brito n 

'

' 
coborta,

52-8823. CRECI 23
VllA ÍIAIOUE1RE - Mogoíio d« ?1L__J__1.' no .JSÍíl...

Vcnd-p aps. ne-'ENGENHO NOVO' - Vende-Sl
... . viíios p. p. merar — 2 confort. apis. 101 e 202 à R

quartos, s!., íot., banh. com- Bela Vi.ta, 79, pró
pleto — Base do 16 milhões —trai, c| 2 qts.,

i OC-O. Ac. Cx. Tel. 49 6199.1
301. Fd. vazio, 2 qts.,

tanque. - 30-1 £48 - 30-3823

Av. Cen*
var., fte.,

.EIER
l. fa-

dep 8x16,50
10x25 - 10x33 - 12x25

12k?5,50, u.banirodoj. Plane»,
bem loealiiadcs. Trat. c| Antó-

de empregado e gara
gem. Todos de frente,
peças amplas e confor-
Táveis. Ver à Rua Carlos
de Vasconcelos, 142,
junto à Praça Saens Pe-,nr; ,.._ ,
tia. NATAN BERMAN —42-0998 - creci iò
Rua' 7 de Setembro, 66,R,^ 

"

pormula-_o por Ep. poquenn
Copacabana. Tratar 37-9350. |^'J, vir.
TIJUCA - tola dê esq'. cm coni",31'.373?-
trução na R. Conde de Bon(Ípn,:Pc,s "^

Ipróx. â Saens Pena. Ótimo pen- i"".J,a J'to. Traiar na ORIEL - Av. Rio|TIJUCA

em ro c rras demais, fráv. do Poço,jRua Mearini,.73

'^7'_il sl., cor. e área cl tannue. I-. •*»•«=¦¦• ~ -"-'»'¦' ~ - • - 
nio. ,;ua a n. 590 (9 às 12). ou

Ap. de Irente, com sl., Inf. cimo - 43-0015 e 531 136. I ""»•.  _ — < R. Urnncs 1055, sl. 200, Ramos.
3 qls., sancas, florões, sinteco «TROCA-SE ólimo ap. na Bua PÍÒC APARTAMENTO 703 - Granáe - To|.. 30-5160 (14 is lBh). CRECI
dependências. Vendo cu iroco por Si)va Araú|0 _ T,dos c, Santos Penha Circular - Vende-ae na 

?M
casa cu ao. Lucidio Lago, 1661301. , 0,„r0 cl„ lcjuap. COndições em % Jilouna, 52 - NCrS 28TOO, 

CASA _ Vcnde.., 3 ,,,,,_ 2 sls.,

.•r-i. lt 
~ 

Rua Jnanipim 
' 

MílerBonsucesso. Tratar na Rua Costa « combinar, 3 qts., granáe saia, 
rf conf6rlo. Rua presidentii

._,.¦_....) oíbto — Dii_8 ao io mim oos — if.ii, ti í nis.. ai,, tol, ..».., ..í.L-ftlí — ku,t Joaquim -vtcier ... __ in1 Tp,.„_, 'banh., cozinha, üep., dispensas D.„„,„
nda dei;0™",**'. ¦***-, ?' "»<>¦¦ «¦"'"¦«'•Íi de entrada « o resl» como bnnh., deo. empr., óiimas áreas .83, cl 1 - Vendo essa centro, [?_¦ W- ap. 101 -^.Triagem._ V ¦¦ 

ç ^j. h. , Tra,_r RJ Barroso^

diver.Lavanderia. Mau um bP. c- 
^ alueauel - Rua Cravinas n. 202jc| tanq. 501. entr. resl. combi-;tlc- terreno, de laie. com varan- T0D0S O^ SANTOS - Vende-se da Quitanda, 30, sl 209 - Tel. 2—

aceito V** "•'"d"»" no pa.jto. Inclu. _ T(n|ar no ,0M, )srflJt 05 dij|,'nar c| nropriet. Entreca vazio.lrla, 2 qt!., sl., banh. com., etc. na Rua Ht,nor;0, I79 _ 3!'.2.?899 c; Fernandes - CRECI [HIGIENOPOLIS -- 1 ultimas casai
bair-i'V» "«'•? P»'l* *-•¦•„_=""• *J'i_r_-Ú'_i7Sl1.IBB~"T__S_'*",_.*_ltUrt<> 

praiO. AA.TpP-Z*V'í___.!__í_sa arandê". oipartns. 2 salas, cozinha, deoen-i.no. i^do. ent. partir 2 E00, I _ 2 qts..

106 esq.
.filtífone.

5. Sá. -Vo se

402, ou pelo 43-2070

20
ainda 48-1619 de-lGRAJAU

TIJUCA - íu

tels. 32-6172 e
52-2281 - CRECI 8. _
KIÒ COMP.ICO -• Vendo casa
•grande na Kua ltsp.ru, 1577; cn-
tr

o'.mo .ip.
lquarto_r arm. emb., copa*cozi
toiíette, bnnh., deps. comp!.

| garagem. De frente. Obr.i en'
vestirrento. Tratar na ORIEL
Av. Kio Branco, 131, sl 802
Tel. .1209911 - CREC! 16

-" *V w 
;— ifiiiar nn .ocai íono» o_ _i_- nar c| propncit t.iiii*eya »ni.iv( ;uo, _t tfií., »<.. uqmh. *-m">.. -.^. ^ ica-.*-

Vendai t«fivÍLA~V ALQUEIRE -" Vendo~casa!'urlo plaio. METER - Vcndê-se casa grande, quartos, 2 saias, cozinha, depen-ÜOO.'Ide 
laje, sala, 2 qts., quinlal, en- ENGENHO NOVO - Vendo art. rom quintal e garagem - 60 000 dências e quintal. Chaves p/t»vor APARTAMENTOS - Sala, 1 e 2 i!*', if,-' F-r,ei'ra 15o' 14 às 17•——.— 

trego vazio, ent. 6 OCO - Vcr R. pronto 
'do 

Banco Nacional de Ha-facilitados. R. Frei Fabiano 336;no n.° 153. Tratar na EMIL - 
^ 

™nCiado 
pela Caixa, Ipeg _" S"1'" m I_ 12 Órò Orlan.

, -,,,,,--¦ ,' A'--r «I» -das 
Rosas, 111. Tel. 22-4163 -Ellasão. de frento, com 2 quar-L Tel. 29-2599. Av. Rio Branco, 156, g. 1 231 -; 

; J^ ; .^n, a, t|P_!onl1" ' 
' '

horas Cre:, 1 142, tr.nle, ocupado, pr.dio pequeno .,,-.;„ de , ^pendências,feE'|Tt.^;h'_e7_ír2-S'ríí_5. T«l. 52-9059.
•Si»- s'- --"nh?*._ : J,ar^",^,•¦1 

R;:"-r,a2ivÂiòÜEÍRf-- -N.i.-_. 
«íi—i * "-..*>,-« RC-;?\-.,% 2T3r7- R solina UuZll Ent. milh! f_ÕãCsr*lln« resld?mciT-d;- Vendo pelo custo ou -. """' v,4a 

«330 - Imindio'•¦»•¦ ¦""" «•"•no de 446 n,2 -mensalidade de NCr» 54,16. 
Jra* |rf M0 

., mSs. )5 x 23
Tcl !,roc<? P" Pronto, orande r,F,m-. 3.-7._8_- 4S.5330 - Amandio. depósito 

lar í Rua General Jose Cristino sR,aoj 
f. R;b 

V 
d 

- 
d» „

. „c !g;ntS daeJ*\ 
f dlIl"\":\GM1,M 

- Apartamento de íren.p£ 8«„ IS mllhSw. KL 57, bloco A. «pt..303, depos ^3Euc^a0x3Ó:Talar 2P?°0788
Urucju.si, 555 -I „°',„Lq 

"L '^3 ._?. 
°^.Íp"'l!,! 

,cl -i. quarto:, sala, cozinha, |c,|,;su# 314-201 - traiar Aza-das 19 lioras, domingo o cna^J
o, 31 cozinha, dep. do* empr., elevador,kanh., dop. conípl. empreejada,
inha,!"_f° "c '"u"- Play-ground, In-6 milhões entrada e 309357 men

Tel.
•;dn Man.rado, BarÃo Ipuaiemí, 86.
iT.I. 48-11804. CRECI 82.

12 pavimento- na Tijuca por sa-
, Ias ou noartamentos *no Msi
.reno 33.9536.

„ terfones e 2 vagas de garasem,|„t$> (A|ugsdo s| contrate)
r--i'__..?, "l^"- ¦'?_ LinÉ»'. «2 ?or Tal. 31-3367 - Creci 203.

lias, 
"24 - Bãpti-.ta. j__-_*  -

VALQUEIRE"- VÍ_do l.rreno 
"- ENGENHO DENTRO

P.__( Pedro Moaclr, Rosas, Jam.i1 <ss3 c:',,,

MAGALHÃES BASTOS — Vendo TODOS ÓS SANTOS - V-.rndo 2

andor). NCrS 10 000,03 d-.* enlra-l"1" "rm. —: ibiriros, 
12n30, 10x50 . 12x45

da. Traiar com Alfredo, pelos tels. GRAJAU - Eng. Richard. 63 -Iresptclivomonte. Tral.r Aialéias .„
45-1810, res. 28-8650. Irttlnm »_,. 2 erts.. sala. den. comp.|24 - Bapllsi». \p'«°

cem grando q. mede 8,75x25 —

Rüa Csnício cie Abreu, n. -48 —
3 nu entrada 8 rn. resta.

sl.,
que,

da Penha, óS s]
30-0474. IhTgIENÓPOLIS - Vende-se uma
A VISTA — CrS 100 mil (?rati-]C5sa com apartamento no» fun.
fico). Procuro edsa velha ou terr. d0S( r,B RUft Pacheco Jordão, 103.
livre T>a Z. Nor.?.. P.ifio à vista Trstar no local,

2 anos. Cartas .pj_.Prof.*:HÍGIENÓPOÍ.IS - Vande-t. Áv.^
V.nrf7'.-.|«-» "! R- <-'-'P>"' Wacedo, 77,1 casas, terreno de 11,30 x 50 mts.,|G-doi ou rKoclos ht,ie p; 36-4031 -j-jV^i^, Pa,,-iba, 530, >u. 301^. £^y- dnanW f dgys sssssss «^tósu -rara_.H«C| fPas,^tò-;£ a

terr. de !0.*JO. Sinal de 4 noras _ 
( ,0|> b.„(,„iro, ,o. .5.6?23 - IZAK.

ver no local, tratar telefones TERRENO - Vendo e.n Realengo . 
h wc d„m. —¦-- t—rMCD|ra _ v.nd» i

23-0459 e 23-5310. no Jardim Agua Branca Çom ouO, 'd - ' - 
Ss„mbr0 ó6p JAROrf.t AMERICA - Vende.

RIJÃTDÊS. 
'lSIDR0"--Vdr7í~_.iC,,BAe deBcníim. 1065-206 -10 de-Se excelente ap. de l GRAJAO - Vendo casa perto Cine ATENÇSO _ Srs. incorporador.s ' y- y . ; 

*:;mos cutre; nas imediações - »_^_}__}_'LS^l^_^; . -ACEITA-SE CAIXA. ^J _ „ R Sc|,umann.
nal eonatr. frte" pllotil 5! iti Pu »«¦¦«•« «nane. T.l. I».a99t ', ¦; S. Alie. el 2 pav., 2 sls., 2 qts.,1. corretores - Troca-s. grand. E;l-ENHO DENTRO - 7er. c 

J- detalhes tels. 22-Ó9I7 e TODCS OS SANTOS - Venciem-sa, .;; ~ í."r.lar Rua Romeiros n. 145-
«Ia, dep 

"arâgem 
1'píeço ét D"i""p'- 2a* <"'"> "n dian,°* . de,9ranas, ''itanh., coz.. área c| tanque. WC rosld.nd, em «err.no d. mais -* ¦<¦ 

f; 
'-' ^ "'*-¦• ?- •• ";;• 

^."''.42-6743 
-- CRECI 643 - R. Mi- n. Rua Adriano, 132 casa I, fren- AVENIDA BRASI*- - 

Ç"**- 
-¦, 

,0 .„". 
" 

30-154S - 30-3021
cond. excepcional!, motivo viagem ÍT^CA J MToTlfi-TlTrrêno de ving, sa 3 D escritório empreg. Base: 20 milh». Aceito de 3 200 m2 no Encantado por «s loe. 

%l.M°"?J"e*m& xlço, 411203. _|te e fundos cl I e 2 qt,., ta a,!Venc.-ce terreno c. 2 »df ~P* 
t,%.nh,,

-,Tels, 22-7226 , 37-4794. jj^.f^, p.^ GoVa ve.^Cre,' ou biblioteca' 3 CltS 2 fe I?.1 c* X?0"' 
R"'S "•""Síli 

Ií d.'"?.' 
"hJSf^SM*» 

«SS «VSw - Teíí MEIER - Ru, Jo.í O.H. n. 6. «•• *P|g- Vef ™ local- '"'"^^s 
f'fií 

° 
ST VSS» - ^-JARDIM AMERICA - Ap, aala, I

RIO COMPRIDO - Casa de fren-: po. 450 (antiga Rua Barão de, 
°IDII0,e.ca/ *** *-l,S*' -* Atre»,J217 ç| XX. : novo o II d. 1 •• '•«í» .«•>m^ íoíjò,.1, Esq. d. D. Claudlna, junto o an- Ul._ 22£1M.  |ch.,do_ I oto., qlo. dc emoregada e grande

te. 3 qts., sl., dep. ernpr., copa, Iguatemi, 131), esquina da Tra- banhs. SOCiaiS, CODa-CO- GRAJAO - Vendo prédio *-l 
,2 S"B.Í*T*I* . 

?iS„_Í_ 
m,&. ue-fKHC. NOVO - Ac Cxa va- "• -.'. " Vendem-s. ap« d. «a* TODOS CS SANTOS - Pf°dlSLPARTAMENT0 _ N, Pfa;a do Urea. Ver R. Fadre Boss, 331.

ccz.. quintal em cerâmica. Mui- vest. da Soledade, se.-á vendida 'j-L 
dpr) _ 

' 
,.-' m 

»P». =er.do cada ç| 3 qta., •!., 
^'V^ôndl d?" irí- oi -3 sl 2 c, b 7o*: ire. fren '?• do.' "üa"0!* •i0,•• b*„WC 

. 
n!:d* '' 2 

,p:* 
",da L'm 

1-2 Carmo, _ EdiHclo mais moderno. Tratar Av. N. S. da Penha, 63 a)
to confortável e barata. Vendo em leilão Judicial, autorizado pe- 5in'***' 

0eP e S--r--ge-TI.pdepn.-pis dependências, varandas, ".J1.••. »'"_''"'í,.,-.!-"''.'" 
««'f!°'_,*!;* G™-rf%lo'N_?M 3IM ip dop* do 

fmp,"'_:",anu""- 
V 

.r,_ 
,l_,,-_ °de1*' **'*, 6mp'5* cop*1°f: 

.íl elevador, cl 2 quartos. Entr. 10, 205 - Tel. 30-0474.
urgente ou tf«o por .pia. Acoi- |„ Dr. Juiz d» 2a. Vara de ôr-JerracO COm 60 m2. - k"'"]»' « o"- Traiar Maciel - «i»""',ae 

.,,„ f'"^™ 
'ÍmÍto 

30ÍI- Sin 12mlh Pco. 22Ini_! ":i,»r !? local d" ,h " ,2h* Jb«"h. toe, deps empr, írea, d,§ ™«<- 
f^Cititado- Tratar 2..' jÃRDIM AMER|CA - Vdo. p.l»to Ca.xa ou IPEG. Ver no local fães, ceio Leiloeiro PAULO BRA-1. ¦/- í" cr, nnn _l « 23-4442. ° fíYiSS í „«_, 9'9.78 Creci 013 MÉIER - Vende-se ótima casa, na loc. p 2 carros. 32 mil novo, - 

f , rf j 
- 

,8 _ R_ Vicente 
*,',,,;, 

lind. casa do bairro,t! o nroprictério. Tel. 34-6049. ME, quarta-feira, 5 de abri! da NCrS 50 000 de entra- eRAJA0*_* A 2 -„ ,| 
'dep.: 

v/A»J:_,t>.-_.«_« * 
c , -', *-'?\rc,7 (»"» R»"'°s ^ F0"5^*3- ci 2 •«• ',0"v'<d<"- m- sl -303 " TeL -Salvador, 16 - Tel. 30-2418 - "'« 

Rs 
"'*;'', "SÍ«? 

AmaraI 361,
ou 42-8335. Creci 304. 1967, ás 16 horas, no locai. Móis da _ Tel 46-3383 tanto, gar., En contt'., máximo APARJAMENTO NOVO - tm U. Te ,fl-l& , 

,c copa.co_inha, banh. 43*5340. .  Próx. ac mesmo. Ver J. 
Pre Franja Amaral^ 361,

RARO NEGÓCIO - Sala. quarto inf. tel. 31-0228. "'] '5' J? . _. 5 
".: 

entreri ,e tembro. 22 ni lhões fin. lo" •*"_ 1 -Vond. .''*.' .2 "'Í;' ENGENHO NOVO - Ac. Carxas.,L deps. Excelente oportunlcfade. íõDbS OS SANTOS - R. "' 
' "

qua
sep., dep. comp. empr. c! direi. TIJUCA - Casa - Vendo na Rua

paragem. Pre.o 18 milhões. Maria Amélia 2 dor., sala, deoen-'.-. o saldo cm 30 dências completas já financiada
aceito C_„ ¦ IPEG, p_|s Caixa Econ. 20 milhões. En

-. . .' ?,*"?' n-,„'°.f trada somente 6 miihòcc. H_,

Oecl 304 ' 
42'8335* dIa_________________L i

PUA 
"URUGUAI,- 

471_^r Vende-se-T1JU:: A - 0,'mo ap. de frenl.
o apt. 602, ce frente c| 3 cpIs.. I.' quarto _ sala .separados, tox..

Sinal 9 mílhõ
rneses. N._o
«tc. Mariz

2 sls., 2 banhs., copa-Cuz., dep. i baüh. II »a c/ t.inqy.. Prcro

\ 23-0618 — Creci 818. (Br. B,-.r5o de Mesquita, 950 702 -

t, „p.a" \,"~_ , , 777 -"!52.0953 - 2.-Ó390 - Nclíy Ma
TIJUCA -Venda - Admlnlstra.ao d,_tío _ Creci ,7I 

¦
Fidex vende ap. com 1 sala, i
qt.; varand.-]. cozinha, bünh., de-
pendência empr., áre__ com tan*
qua, na Rua Gal. Espírito S.ntc
C^rdcio n° 351. Ver 2a-.fe!ra das
14 às 17h. com Corroior. Inf. Av.
Copac, 709, nr. SOI - Tel. ..
36-400? - CRÈCI 210 - Inclusive

emp. e qar. Ent. 24 m, 8x15 m NCrS U 000,00 com NCrS ...
e Í.JppõúO m. Totfl 48 m. Tel. 4 "OO.OO t- o restanto cm 2-t me-
38-°t.01. |*M. O ap. está aludida %/ cení.

— ma. » ciíiocupacio é feita ma-
RIO COMPRIDO - Pppulo d. fron- luitamenlo p/ no-.sa firma. Ver .
tln, Í47.A _ Ho m.lhor local - cem o corretor diàriamenle «-;. 

"" _:*-Çi__-___ baiana n. 293 ou pelo telefone;ABOLIÇÃO - Vende
E no m>._ bonito prédio dut. ceio aos deminços das 1 is 12 TIJUCA - Vondo na Pua BarJo!23'2230 (pomes)._ terreno njpnero nove,
r-j>. Vrpnd...» apartamento dc 2 h.. na Rva l__ Lopes, 76. Irf. ,;,. s. Francisco, ap. de frente,!GRAJAU - Vendo ao. 106 n-2 R. nun-a vila cuia
quartot, sala grand*, d-penden- Rocha, Mcnconça Imóveis — Av. vazia, cf :!., 2 qís., c?t.. banh. S«b. Paulo, cj sl.. 3 qrs., depr.1?*3-8 P**-'*5 ***'*
cias, çsrarip_m, pintado ri. novo Nilo Peçanha, 1.1. 9.0 ..-pJ. Trpls. <-c, dep. p •* emp., cômodos arn-l 26 mil Pp Cx. (inscr. ant., c, 3 cs números 129 _ 165

domingo.
ITIJUCA — Vdo, n.. de frente,

i^a, 3 qls., na R. llacuruçá
¦" 54, esq. de Andrade Neves

Ver no local - CRECI 933.

coz., banheiro em cor, «rea, qt. v__i0, *l., 2 qts., b., co.., depj.|-fratar* na ORIEL - Av. Rio P,ran-''
e banh. d» i-mprer,. - Tudo f,e„,Q J R. Barão B. Retiro, 15B, C0| ]_\, ,\ J02 - Tel. 42 C998
amplo. Goraocm. Rua Adolfo ap 301. Chav. pert. P;o. 20 _ CRECI 16.

.... B.mamini n. 372 — ap. 304 — milha c' sinal T 37-5106 '—~TZ 
~

GRAJAÚ - Ap. 3 qls., copa, dep. Bloco do frente - 2.» andar - n--{7&'_ Creci 813 - MÉIER - Vendo cisa por 10 ml-
»acio. 32 milhões fin. Ac. Caixa cruasc esq. de Olas da Cr'.r: -'_-_?892 jlhões, c/ 10 np. de entr., resto
- R.-Caruaru, 675|102. Ver sáb., Entrada facilitada. Ver das 8 ia!r-.r...,|,>. .,,¦„- vTiV1*1 PraI0' c'' 2 q'!" 2 s* a!
dom. 14 Sa 17 - leis. 53-54O3,;i0 . das IS às 18 hor»-., Inclu.lENGENHO MOVO - Lins - Ven-b>nh( ,. etc, Rua Coração de.Çrç
22-8390, 52-0953 - Nelly Macha-lsive dcminno. \n0 aP- v"'=-. Pitado, sa.a, ih^ 123, c. \. Av. Almte. Bar-
do - Creçi J71. JÀTEHÇAÒ >1EDÃDE - T.l»n.l& 

"aípnárío^e, "utfcio ' 
,ÍS.^S"' _9 V_ I^M 5M_°Cr« * ',

Vendem-se a„,r„men-300_m, quadrados, NOS ...... ^\_^'Tel^ _^2°' ^^f^^^t^^p-' 

—'residencial i

cn*iATENÇÃO - V. da Penha, vdo.:Tei 300731 - Amilcsr — Creci
aga Campos, n. 30. Vdo. ca- luxuosa casn 3 qls., salão, cooa,ij p^

sa, qt., sala, coz.. banh., de- ccz banh. em còr, varanda, ts>-'.-.-r^'rj,r-TT7F5Tr_ \7ÃZ—7_71
pend. empreg. completa, em ter-l „' dep. de empregada, ent. | JARDIM AMERICA - Vdo. casa

reno 12x35, preço 20 milh. cil]2oco D. 300. Trat. hoie e amt- varia, laie. 4
Brandura, 516. I. do banh., c;umtp_l

qts., sala,

^Ã- * 
'Írtt..o. Ver n

íjfc;* portftlro* Aeitiia-JB

_m

lccal cem o 47-0510'- 22-0245
of«,ta . vislp.. CCECi 7aj.

GRAJAU - Vendem-se apart-man-,->uu m. quanraaos, r«i.r-  h iri,-.:„ leitão 562 3-
tos com dois nrande-, aparto., ss- 5 000.00 facultado. Vcr na J", ««t.;. Caixa -Tel 294589
Ia, dependências de empregada. Manuel Murtinho. 251. Tratar Rua ... „.___._-
Prestações mensai. d- NCrS 150. Ouvidor, 149. sal» 415. Das M ENGtNHO NOVO - Vdo. ap. va.lco2-i banh. etc. Preco
Ver e Iratar noi ocal à Rua Ita- » 18 hora;. zio c/ aala, 2 ats.. toi., bính., |hSel c/ ,;n.,l 3 500 000,
baiana n. 293 ou pelo teleíone ABOLIÇÃO - 

' 
Vendc-so lote de 2.r!"",!' 

s'r\cco ",„,* AeTAK'* posterior de 2 milnões
23-2220 (Genes*-. ,-rreno numero nove, situado BA'» <¦' 4 '"¦ 20] ~ ¦«,-i-- Restante em prer.s

,;i!, 43-8IC0. P20000. Rua Conse'hepr
Henrique," entre-ENGENHO DENTRO - Vendo va-jn.° 846, sobr. Traiar A

Preço ,-io, 2 qts.. sl., co;.. dep. cm.o.!ra-te Barroso, 90-6

qts,, sala, cor.,

,p, õ -nilh. Ver no local |nh5.""W 
"Brandura, 

516. I. do 
* banh., quinlal «Iardim, cond. na

, coz., das 9 às 17 horas. Tel. 29-7585. BicSo. CETEL 91-0195. Vitalino. perla. Sinal: NCrS 1 500, prest.
10a .-.^r= r,— j""'f>" ~;_~'l20, s iuros. Vrr R. Pedro da
!_?_  —ATENÇÃO - V da Penha vdo. W^i 

, ^ ? 
..„,., 

R Ronlei.

17^TERRENO - Vende-se (Engenho "" « "• 
Jaa*'.'*, cnq, 

"5 
OOO ros, 100 s| 401 - Penha - Sr.

7h!Nôvo). 
R. General Bejegard, l"-!;0-,^"^,."'^;;' "Lf^lSirnSes - Cted 1 132.

l'£f_,B'^ÍT0. 5l.m° BicSc* JARDIM AMERICA - Ap. Venoo
** 2 dorm., sala,. depend., deu

9,
coni.,!Te,,:

13 mi
parcela

Fnrn.-ndes. Creci <1CJ.
52-28^9,

¦RENO - Vdê-UlVínp^ 1.1^60 ^T^.**SA°
V. do Penha vds.

vazias em (erreno 10
ss c 1500 5° Meier p! NCrí 2J OO.), tacil. 34_ 

. 
ü> Av- E,ar d p,na 34.4325.

.-.__.-;, -I. "r. R. Lc-cpdpo Lano. 13b, s 6. . , 2 rpis sl cc- bar-h , va- °°.
I» 

" 
Cil-»£ !•'.¦ 49-9707. Moreira & _Brandão;: ^ 

2 
^V. de 0^. si, cor.. KAIC - KOSMt

com síníeco, prenío p^ra merar.
Aceito Ipeg. Hoje dia tedo —

, 22-4.174. - pios
¦ sinel

NCr$ 26 rv:,l. Ac. Cr. c/lmií sinal. Vsr-o.
Tel. 31-2563. CflECI 409.

32-2.t93 6C0O.CX Tratar peio tel.,Ve
3BC6Ô3.

Almi- VENDE-SE ap. sl., cit.. coz., b>r.n. banh. Enr. 7 MO o. 250. Tratai
605 -'Rte St.pí Dantas 21202. Vazio, hoie e amenhã. Trav. Brandura,

Monsenhor Jerõnin-.o. 40Ó,H5h30m às I 'h30nt. 42-5435 e.Bss, 16 OCO -Chaves ap. 201. 516 L. do BicSo. CETEL 91-0195.

22-2634 - CRECI 213. T-atar tc*. 49 -S82 .. Vptalmo.

Vcn::e-r

1. 101. Tei. 22-5507.

MCS - TERRENO -
¦_C0 m na A von: ti»

í,c» cí >• 73! b?. »•_• Rua
Ja-enoa - iTAS DE PINA
Telefone 57-5801 - CÍECI 251

ça .:i*^**vi«.vpip^#s*-:stK-: «
--¦'..-;>'^ ¦ . -^



4 — ?.• Cad., CLASSIFICADOS, Jornal tio Brasil, domingo, 19, e 2.D-feira, 30-3-67

JARDIM AMCRICA - lerreno dejVENDO apartamonto 2 quartos,!ROCHA MIRANDA - Vdo. 2 ca-
esquina. Vondo Rua Irmã Voíslm varanda e demais dependências sas vazias, 1-3 qls., deps., eni.
— Iralar tcl. 3.1-2820 - Sr. Do- - Rua Darke de Mates n. 196,16000, prest, inf. alug. Praça Pe-I —
mótrlo. ap. 303- - Hlglenopolls. idro Couto, 16. Trat. R. Matla NITERÓI
JÃRÓTm VISTA ALEGRE vdo. VENDE-SE uma casa. TiataríimjFreKas 73, sl 30,' 

r,Stnlrii'r'i ADMINISTRADORA IMOB. L
luxuoso ap. c! ar rclricerado, » Sr. Nepomucano. Rua Curu-'u-í-IOí - A. J. Lins _ CSECIi , ., ... £_•

¦-  
¦_.-_l_. .,.lml rn 1H ._ r»l«rl. __. V _ I c. f.-w .'fl Wp" 3Ü ' °

fcSTAUO DO RJO Isa modem» no 
"centro 

da eida-i
MANGARATíBA —

oiiANGRA DOS REIS
:ZONA NORTE

* IMÓVEIS - COMPRA E VENDA

qts., salão, cepa, coz., banh. emir»1 n. 10
còr, sintoco, só 2 aps. no pré-] cí),'n'1^
dio. 15.000 à vista. Irat. hoie|VlSTA
e amanhã, frav. Brsndurò, 516, L
do Bicão. CETEL 91 0195 -- Vila
llno.

Olaria

íckfSícr ,6, ¦"?':'.¦¦"¦ ¦¦']"¦•!"'¦' ¦¦•• "¦
...alardinada. Ver na Rua Carlos'~ v,la G

r: P,"d'._í,%-id«i,p,;' liVáo2feü9c&,.ya!,;- K- "5,"'1"
n_T  i.._^ ,,._ , i_r l Praça Ociuiic Vargas, no sobra-

;5EPETI_1A - Casi laje, f,«nt« p
.-.-__ mar, 7 500 000, la<il. Dl, H.v.

H.
H.,

Ia, cl sr
Ihurgo e
29-3331 .

Wilson em Nov-i
nc Rio pelo tel.:

Fri

Rua Curu-I 93-2.105
Vila Cas- 36.

 .-__. ROCHA' MIRANDA -Vendo' 
'nã'- 

Bairro Irlflá - Ver local. M.\V°i". "'Vu"0 "!» "° ."""'", ln
ALEGRE - V. 3 casas,'Rua Faia. 573, um icr-no medin- 52-0952 - CRECI 636. ' 

' '' ' " '' ' Ko:a «maré-
íòdas de 2 qts,, sl., cor., bpnh.,.do 10 * 3'- com uma caia em- 
i vista 35 milh. eu aO milhões! i'mttl do ccnslrucão. Tratar na Rua BALNEÁRIO ..'.ARAZUL Nit
c| 25 entr. ou 15 milhões cada,' Oliveira Alvares. 2-fJ - Irsiá-jrói - Praia Imbuí - 450m2
e| 50% enir. Saldo a comb. - "m c Sr. Jorgo Nassif. Vendo loto. Base NCr$ 3 000.00. TERESÓPOLIS - Várzea - Ven.
Tratar.- 43-8658 ou R. Uranos,ÍSAO JCÃO DE MERITI 2Vindo Í2,f»I',co ,'-'"!Íor- 1;. -\ 506. Tel. do casa nova, esquina, 5 qts.,

i — Olaria c| prop. na Rua Um n. 31, para loia ramp .J9°' . J2 sís., 2 banhs., sec, gr., co?.,
__CK_ECI 590. llaguaí e Matriz, casa com 2lCf3N'Tf?0 — Vendo no centrõ"êc«jp'sc'na» Íarc*>i ouint, etc. alto

VENDE-SE uma casa, sl. qt cot icjuErto-i, sala, 3- varandas ele, merclal edif. cl loia o mais 3,lux0- R- Na'" Friburgo, 91, ve-
banh. e quint. precisando 

'ropaií- 
Diariamente com D. Tânia. |pav. Vario. Pronta entrego. Tra-:'! caseiro. Tr. I. Carioca, .'.'

ros om Bonsucesso. Rua Tolx.i. VENDE-SE à Rua dos Rubis X lar tel. 2-8140, Av. Aim. Pei:,0. |602. lei. 32-5066,29-/108 -

ra Ribeiro, ltv, cisa |, chavos 1 lote 75 (Rocha Miraoda) um ter.:1.0- 3701411. Crecierj 53. Uirson Crur. Creci 45.
casa 2. Cr5 8 000 000,00 à vista,Ifeno medindo 10x50 cnm áçiua.jlNCÁ — Vendo bela residência. TERESÓPOLIS - Vende-se tern
varia. Sra. Nice, 43-0292, luz, deiceupado. Travar com ojAlto luxo. Torreno 25x4*1. Tra- no no Club do Ingá, -1 milhÕe
VENDE-SE lote Í2~x 4G —~7\vr 'proprietário das 8 às 12h no lo- tar tel. 2-61-10, Av. Am. Peixo-:01' troca-so por
Brasil. lei. 42-1419. '•"'¦¦ Io, 3701411. Creci 53. |Da-sc ou recebe...... .

VIGÁRIO 
"GERAL "-' 

lerreno naPÜ-A JARDIM DA PENHA - for- IÇARAI - Vcnde-sc. troca-se ou -.?£ - 
^f;;. -_-___.__« combinar

Rua Coceis Diss n. 393 com''6'10' Av_- oliveira Beio, entrejaluga-se, apartamento 3 quartos lUf-tbOPOlia^ — Vdo. nl J. Tí-|jjjj

OLARIA - Só tem 2 ap:., ent.
I vazio, ent. 4 900. fácil., 2 qts.,
• !.. cer., banh., comp. e I casal 1290. c|
terr. 10 x 22, prest. s| juros - Wa
Vcr 14 às 17h„ dem. 10 às 12h.
le.poldina Rego. 488. Org. Or-
lando Manfrcdo — Barão do Iqua-
temi, 86 - Tel. 48-0804 - CRECI
82.
OLARIA — Melhor conto Rua
João Silva, 98, vdo. aps. vazios
ou ocupados, cl sala, I e 2 qts.
Vor o trotar no ap. 301. Inf, c]
Paulo. ^0-2159.
OLARIA — Vdo. 2 aps. vazios,
saía, 2 í 3 q's., financio a lonno
pnro. Ver Est. de Engenho da
Pedra, 670, a 100 mts. d<* Estação,
Trat, c| Paulo - Tel. 30-2159."
OLARIA — Vendo duas casns va* ,,. . . , ,- .,
lias, de 2 quarlos, sala, cozinha, VICENTE DE CARVALHO
banheiro. Em terreno de 13 x 25,jd'>-tc_ na Rua Jornalista
com entrada pnrs carres. Próximo Galvão, 403, Bairro Equitativa Ihões, 40?^ de entrnda.
a João Rogo. Rua Conselheiro j (f írn d.i Rua Alera] junlo à ViIã'vcNDÒ"'ca*a sala" cop 1 quTPaulino 764 Tratar e| proprietá- Kosmos, prédio vazio, novo, eom to, cozinha," banheiro, água, luz,_.1li?._.Ncen,,a Nunes' 24° -!3 c'l-'a.r'05. 5^4- Paragem, depend.|CI!,„ tcrren0 |0 ;< 40. Preeo 15

quintal. .Aceitam-se Caixas ou „,||hões. Entrada a combinar -

CONSULTÓRIO MEDICO - Vendo. ten. 49-M0:
seou arrenda-se complelaniento TERRENO - V.ndo no Jardim

•«'•no íír°.V?" 
3raode 

rV-imeJ' S»"'= c"" "' Av. Ceserio 2
300 m2 - R. São Vicente. A-8, '"• VeDr « <''^,' "-1 «"«Barão do Mo!o lr.le 13* - Ouidra -
casa d., lado direito. Sinal 2 mil.!50,m Re,".'i- V' »P- 20_.'> 3ahf Tr.Ur pelo t.l.lon. 29.6693 -

0952 - CRECI 636. \í sabtdr.s, das 16 as 18 com ALMEIDA.
CAMPO LINDO"- Vendo lerrenoL0"'' .IvilA MAR GUARATIBA - Vendo
em lccal aprazível, próximo a pAeNs 

ftNA — Solo comercial, el lota nem localizado. 360 m2 -
Rodovia, por 50"i de sua v_i-l|r>.anhe!ro- cd- n"v°. á vista ou|NCr$ I 5C0.CO. - Estudo proposta
lorização. Tiatar Rua México, 7-1, ['nanciado. Ver R. Conde Bon-i- Frederico Míier, 12, s 506.
sala 1107 com D-. Geraldo. fe,.3.75' '' 707' T'alar '•'• "VENDE-SE -Uma casa"com |o|i,l|
ITAGUAI - Terreno vendo 16x40. „'' « Campo Grande, com 3 rit.. oan'T
Peq. residência. Pn;:oA Cri- ...K"!<- 

- KOSMOS - Vila lia.isl., coz., banh., var., aie,
I 5Ü0 OCO (NCrS 1500,00; finan-"* ~ ^¦vr,l't!a 23 «'« 5otiímbro: flyua e Un.. fíua asfalt

Vargas, 1 146 -.",• .3Í'7 ~ vam'c-;c sebreloia di- n* lo«l com o proprietário. Rua t-cirÒ05ri

naar comercia rrr

ds

ciado. Av, Prfii
ap._ 503, Hoje.

llBICUI -- Casa, frento p[ o
I localizada em belíssima pra

2 solas, 3 qts., depend., 3 banh

Tel. 30-0018.
OLARIA - Vende-se terreno 1 100
m, medindo 22 na frenle c 50¦fundos na Rua Drumond, de fren-
te ao n. 83 e iunto ac n. 72.
TraT.ir na Rua Antônio Rego, 700,
ap. 201. Sr. Samuel.

Instiiulcs. Ver no foca

AvVorcpneta'leal. - 
. 

—Ti VILA JARDIM DA" PENHA - 
"Tor.llCÁRAI '_"'Venrte-çe 

_ Iror...!» „„~ Sf
Vdo.

Des. tbniiira, letc 15, ótimo r-;.
fr;i. 'dorms. sl., varanda e c.iía

Peixo.j caseiro*. Vcr c| o proprietário e
, wa-, !„„>-. n i ¦ i« i * ¦- ' i!r- P ,f''- 23-33Ó8. Creci 286.e,VAZ LOBO - R. Joso Machado n.!  „ tr;,,.r„iv;, , - ,

62, vendo-sa 6t!ma rosidineia, va- ICARAI - Vendo spt. na Prnia TERESOPOLIj - Vende-so terre-
V»n'.lzia, com 2 qls., sl., cozinha e ba-de Icarai, 447,704. Do frente,;;™ P1'"0. VI5,J. espetacular, cr-m

Viário nhoiro complelo. Preto 25 mi-|sala « quarto coniuqados. 1,,,.' 20 x 27, na Várzea, Rua do Clu.
--¦ tar no local domingo c segunda. Ibor. no Parquo Sao luis, distan.

raddetã \/ 
".i " — "™ •""•ito 1 km. da Matriz da Várzo.i.BARRETO.- Vende-se casa prox!.|Ac,itM, Vo|kj, „Sv0 tomo ,„.

i_":_i:3' _.C_°_TI Irada co troca-so por 3p_irt..mon-
lo em Petrópelis, combinar com
D. Nelli. Tcl. 26-C43C.

cario nacional".''c,c- T6d'1, mobiliada, c| geladeira Telcfon
se dif. 32-089? <H-eros., lancha a motor Vn o a|CREC)

vista: 22 000 mil ou
Tel. 46-0-175.

1 350 m2, benfeitoria, plano,"lo'|m* 563-583. 10x30 m. Vende-se o den-.ôís dependências i
Cfll olímo pj edifício, garagem melhor oferta. Dr. Saraiva — Tel. Itabaiana de Oliveira, 2
ou indúslria _ Aceita-se ofertaI37-4053. |W tel. 20140, Av. Am.
acima de -10 mil novos. Ver *»ív'a7 lAnn __ d u** t_Aa_.K-.j_, n !«¦
trotar no locai.

AUX. RIO DOURO
Vendo j VENDO"

-I MANGARATÍBA - Vendo ótima
j casa mobiliada, em frente à Ilha
ae Grande, Preço: cinco milhões. --

e: Tral.-r tel. 47-2611, com Isidoro.! 
RAMAL" 

" 
DE MANGÁRATIBA -

Muriqul - Vendei casas a par-l^r-7———--——
tir de NO} 3 000, lotes a I 500.lZONA tJORTE
Muriquí, praça João Ecndim, 3^,1^.:,-,-,n. ¦
Domingos. Creci I 113 - 23-5407,l_-.HAC.^!;A

307 — Vcnt'c-;c icbreloja di* n* local com o prepríefário. Rud
vitíiHa «,ii 4 escritório* com doÍ5),v'ic,c:' Alves n3 1071 — HzUro
banh. — 65 m2 conslruidas — Magaby — G3 ou Rua da Matriz,
Vcr no loccl de sogunda a sa» V''^i rm ^^° ^c^° c's Merltl —
b.ido - Tratnr na KAIC - Ru.lEst, do Rie.
r<o c.iimo n. 27-A - SToia -i nmrncAr

«s 52-2995 . 22-1860 -! DIVtRSOS
233. ¦ATENÇÃO - Lambari - Estação

Águas — V. urgente, barato, bor,
casa c' ou s! móveis. Aceito c,-.-.
ro - 36-6972,

srnos,
CHÁCARAS,
FAZENDAS

eie?
Vende-se bem no Centro do Méier, do ladot.ua Dias da Cruz, andar tipo salão, corn 2

,„., iJ0..heiros, em prédio de apenas 4 pavimentos
;.,X%/;,a. Para entre9a em 6 meses. Ver à Rua Constança

25. Preço CrS 35 000 000 parsentrega pronto, sem mais nenhuma despesa -
Traiar: MELLO AFFONSO ENGENHARIA. - Rua
Constança Barbosa n. 152, grupo 401 - Tel
29-2092 e 49-3261. (?

6 370m2

mo a Fábrica
varanda, tl., 2 qt:.., banh.,' coj
nha e quintal. NCrS 7 000,00
vista ou NCr$ 9 000,00 a combi-i'

LOJAS
CENTRO

IRuf ADolo'59'l -'pa9vunimetlGB' "»'• ~ 7el- 36-23W- (TERESÓPOLIS - Vende-se nolEDIFICIO AVENIDA CENTRAL

Próxlnfo Ruf M7rcúrlo NÍTÍROTr" vTnd~sürní_^. Condomínio Fazepda d,. Pa,, ter- Vendo neste edifício
ATENÇÃO - Var Ubo"" d 

^ S= iftTjC fc & ^^ ^ 2S^. Mb^ST- 82^ '" ' "^ ^™'. >"»*
tl. o dc-lde Merlh, com 2 qts., z., c, b„ íeir,,. Nito6; ,__.' ,00, 

-. ™ 
|cisco,

lane, talhado, agua, luz,

.... - - .  .m SãCií3 varia com 2 t\\i
pendenciai — laje, na Rua Caio-

OLARIA - Cosa em centro dejb» - f». 22 000, ent. a 000jt'éíefõn« na porta e condução
terreno medindo 800 m2 - R.\t""- 20? - Ví' • tratar na ..„,» cjd,-de. Tenho outra cisa
Uranos, , 27S. Tratar Av. N. S. -^-.y ,4 - l,.- -;^/ B,ford &*>£*'; 

™

'i., c, b., v. ma ií unia constru-
r^^-u. ,,,-.,.,,,.¦¦ ., , —Ção nos fundos, áçiua de poço,ROCHA MIRANDA — Vendo ap.
na Estrada do Otavlano n. 473,
ap. 201. Aceita-se Caixa ou IPEG.

205 Tel.o.-: Penha, 68
Ô0-C47.I.
OLARIA ^" Vendo urgenie 2~ca"-
sas, c! 2 qt;., 2 s'.s„ coz., banh.,
varanda. A ces fundos qt„ íLiw - „; —
ccz„ banh. de forro. 13 500 c\\l_'.™J0'&tg_Ã<' i è| '*h.\.?
4 300. Ver Trav. Loreto n. 26 -\l_Í°' * 

c'pEa9 nn»Das 10 às 13 hs. Com Joselino. 
°~- ~ 

V°E^! '-'-??-¦-

PENHA'-'Vdo. casa de 3" qk, A P R O V E IT E M ESTA

^^..en^etc^Ver5 R?"^ 
GRANDE OPORTUNIDA-

nisio. 70. Tratar Av. N. S. da DE! -
Ponha, 6B «. 205 - Tel. 30-0474.L„„  - , „„
praça -Db"-"CARMcrtr-veW:jef equeno «mal e 80 me-
2 boas casa5. Preço bom. Ver ejSeS para pagar! — Av.
tratar na Rua Ccnde Pereira Cor-Li-.- |+a|:-«,*» ^ *i ~rr\ «*
neiro 465. Ho|e, ao lado dí^05 »aNariOS, I 170, en-
Rádio j. do Brasil. |fre Coelho Neto e Ro-
PENHA — Ap. no esníro comer- rh_a AAir_an_rí_a C = ^i-i
ciai. Vendo c| área letal de 120|Cna , 

miranÜa ~ rarta
m2, c| entrada base de 15 000 eiCOIlduçãO — IntenSC CO-¦'¦'¦¦ tratar!

— luz, murada, conduçáo a 100
mítres. Tratar Rua da t,\nrr'.z
717-A em 5. João de Meriti —
Antônio Alves Pereira.
VENDE-SE - Casa com 2 qts., sl„
ccz., banh., varanda, ótimo terra-
no, na Rua Ururaí, 1 32S. Preço
15O00C00. 40% de sinal e o

5887
reira, 
NITERCÜ-"^
terrenos em

Ri

fone

Apartamento,
lei

Pe-

casas,
procure Si-jqu co:.,

— Trarr.r
emb.

-17-0706 -

. financlomen-r"»""; -" .« V pe , - -
c/ 63m2 c/ uma. otimo preço p/ j fo a combinar. Tratnr Av. Sinta V,, - durante Lagondola. T2 nii-
pagamento í vista, informações Cruz, 3 935, Santíssimo. Inf. lei. t Vil V;-;"nc-- ^„ÍTÜi;a.- Tel.

TeoccAom it —TT,- "' ^' 7i7- CrBd J06- «-Í1I7. i-J75.Nile.oi_-. CRECI 982.

1^ p?vlmen7os 
"Míles A"g 

rdjA-r-c^roTc/-Ins-tirãçõüTlsrTloS - C. Grande - GB -SM**8» 
" 

,^ndo 

"ffii™" 
"•

LP 3 bínhelroí, copaíozI-N v»"™». bicões 5 anos de con- Provimos à P. Guaratlba e ã BR- .di,V!rbe'nlT'íb,"6d0' "'" ? "'^
mães õ Rua Alvares de Azevedo, inha,- casa nos fundos para em-j1"'3- P'""se a Rua Buenos Al- 6, Rio-Santos, c| áreas de 10000 Edi Xltlco 

'

25:101. Na Guanabara, Qultan- pregados, de 2 quarlos. sal.vre_ - - ' -4Í-- -^ __ _J,n2 ou n1ili:- Plantsdíl ou não,ILcpej
da 49Í215, fone 22-0841, diàrla-|eic. Local p| peouena piscina, j LOJA CENTRO - Vende-se com;,""' « sem casa. Facilito bem. 

e visitas: Nalan Ccrman. I I00m2 subsolo com 400m2 à|»« domingo, Estr. da Pedra, j CABO RIO - Búzios - Vendo
7 de Setembro, 66, 3.°. iRua Santana, 156. ótima locai;:.-,?,™? cu fl Tel- 23-4551, 9 asiCasa na praia, com .( banheiro-,,

- Vende-se com pedreira 
"nõs 

íTcis- 32-6172 - 52-2201. CrocijíSo. 50% ;, vista. £0% bom íi.;.,l.!!'_!_üj  _ 
'2. "»«¦. ' 

.duarto:, pátio, cozinha,
tundos, máquinas, telefone luzln- _8-_  Inanclados. Tratar pessoalmente SITIO - 63.800m2 em Paciência a-'l«ndeneiaj de empreqados, eis.
e forca. Tratar Io!. 22-3622 e TERESÓPOLIS - Casa de luxo. dei?."8. Republica do Libano, 38 -|c| casa, plantado, pasto e matai8''1: 'Je__-iOC"0 i."- ..-alxa cem
52-3581. i esquinl:, no _,. ,,. ,.-..... -..„-,,-, ,.-...

Sr,

A'iARUA.V,A - Vendo" loto 1, qua-
dra 17 - Vlla Capri - 360 m2.* 

|A duas quadra; úti rodovia Ama-
ra| pe;>.;,io - Próximo lagoa

Traiar Sr. Afonso. Rua da Gui-—j — itanda, 60, l.o, Jnla 4.
, muita água, casa e lotes Sm ÃRRA"|a"L DÕ CABO-- Casa dê ,,

m2 i R. Virgínia Vidal, Cí. Trn- |ve""'tio na Pm!» dcl Anjo! VenCIO
tor c/ proprietário - 26-4912 ci"ndo ou troco por cass em !•,,..,960''?6-. !Ze!m"29Df;„Caiõr R-B> t,efrente' obra terminada. 2 quartos, 1 salaCAMPO GRANDE - Vendo «Itlo, ¦¦?--- ' *' e.p.'-30' ¦  |„ ,| \> i

115 minutos c Grande, 2oom „,2, araruama - vendo case iom e dependências de eiTipreoadà. A vista'anua, 
plano, arborizado. - B.isc'í ""'"''¦• d!™'s dependências' ,, {;„-,._. ,.:,j„terreno 24 -,: 30, perto cia l.-.no.-,;OU TinanCiaCIO.

onsucesso
aps. Bonsucesso. Todos de

mente, CRECI 170. " hnf.
GRÁND"C ÃrIÃ - Centro NiteróTlRua

pedreira . nos
elefone,

Ver e tratar. Av. Nova York, 30 C-ll.
(P

tante ccmblr Ver no lccal Isa, 2 qts., d'
PONTA NEGRA,, praia, vendo cã

— Casa de luxo, dti' , .
I esquinl:, no Ccnlro. Facilila-ae Horário comercial.
|NCr$ 45000.00 - 22-4916 - Sr.llOJA - Hua dos Andradas
I franc leite.

Ótimos lnt=»; mm!! ""'" c- MAlDA IMÓVEIS LTDA.wumos iotwS com _ CREC, j.243 _ kafa( U6> m
Rua Conri>iheíro Ga!vão, 58, gru
pt> 410, em Madureira,

com
17

saldo a combinar. Vcr
Nicarágua, 166. Domingo!'

e semana depois das \6 e
lioras.

Rua Nicarágua, 166. Dominno|merc'0- 
~ Informações

dia todo c semana depois das 16 e vendas, diariamente,[VENDE-SE - Um» casa,
'IJ.. n..!_.!_. ___._*! 1 nt, n . .t

VENDE-SE CASA - Rua Alice de
Freitas, 302. 2 qts., sl„ coz., de-
m-.;s dependcncitis. — Financiada,Toda de laje - V. lobo.
VENDE-SE - f casa, TKi."" Sil- ITAIPAVA
nha, banh., 1 sala - Rua Dialma APÃRTAÃÃFNTn
Dutra, 105, casa 2 - Dona Filhi-lp ME T0

nha — Preço 5
1 F00,

_;.terns de 20 000 Its. Caixa
- Vdo. urg. mot. 

'viagem, "ape-tbo 
,; nül'0"" detalhes telefo-

nas Crí 24 milhões facll, Trat. S" 3t8387 cu 3•,•8•i5,

•-,-., ir 7 del^SSÍS 
lF"£- jsobrado, sem colunas - 7 x 17 % gL"c'dio 

L;oo, 138 SI 6 -_Te1. "^-•-1?r -—- 
— -

702 tél 32-4941 TERESÓPOLIS - Ot., «ala, «ep»„ - Transfiro contrato - VAITER i'-'.,07_- J*S.'£lí± Jr?__^5j_l^0 FR ° -, Vende-se uma

Reis Creci 67 bani,., coz.. mobiiiado, na R. M- - 23-2859. JACAREPAGUA - Vendo chá-|"!< V™*1? P«h ds praia com
¦ ¦ 

, 
',.•¦ 

berto Torres, 10, ap. 207. (Cha-VENDE-sTloia"arando vajlo"~m. cara J 0M n'2- R- Comendador !™«. "«nheiro, Ires cozinhas com

Niterói _T70Õ fTnanc^TeTrf elí°rti,d8 M. WWKVrWn-Tl » »**.. ««¦ eqüina de P,u ^ 
m"r»da Melhore, deta-

' ""• ''' 
,™'h«- 

<•"¦-- Tgl»¦¦¦ 37-510Ó c;j,6cio, na Rua laura do Araújo,\[e"%'., ^^To em parte - Tel. !K,-r___íi-_l$d*?i-  _..
£?"?«?? 

3 " "'• •• "l-A. Aceita-so casa ou ap. om 25-8791. COMPRO casas ou ops. vila. .
st-ltsv.. ||roca Vcr no |oc1| tom p-0_j JACAREPAGUA - Vendo sitio to- '"'"i S". ronda. Solução rapi-
TERESÓPOLIS - Vendo ap. mob., prletario cu tol.: 22-8336: Sr. | rio murado com 15 000 n>2. ru1. 

~ '""" *;n»n._ente com o

Setembro, 83,
- 22-5507^1.
VENDO - 2 lotes

52.2_625-.Jr. Manuel _
PETP.CP. - CORREIAS -

Vendo

cu BrauÜmo, I EM. do Cap5o, próx Fre jSr. Anloro na Ru» Nicnragua n

Centro - Leilão particular
OPORTUNIDADE EXCELENTE

ATENÇÃO SRS. CAPITALISTAS E INDUSTRIAIS
EDIFÍCIO COM SEIS PAVIMENTOS
(Com entrega imediata — VAZIO)

Excepcionalmente localizado
RUA DO OUVIDOR, 11

ino local, inclusive aosi Rub

guesla, 2 magníficas casas, agua,[^5407r loi" ' " •""'¦«• T.l. ..|0 EDIFÍCIO PODERÁ SER VENDIDO EM CONJUN-

víSdS^TTr|!TèwÔòo6,tc.íirs"- T^;C^rp^TAÍGÜÃBA-ÓRÃNDE~Vdo-.lT0 ou SEPARADAMENTE - 50% FINANCIADOS
-¦¦- --<¦¦•¦¦¦•¦¦¦"•* ¦.;..m,-í,-,ifldS,ife,v_irmTc! 

TS?S IS-JSV^ lí.SEfe^*'^^--^,,^ 
-iS^/ÍÍÍSíii.f^-S^fA^SljEM 12 MESES COM JUROS DE 12% AO ANO.

PENHA - Vdo. terreno
Casa da Banha, fica na Rua Eng.ldominqos, OU na IMAZAi ,. , , , -
Francisco Passos, 129 - Murado | „ ' ro. Ver no local. Informação pelo
20 milh., 50% F. Andrade. Tel — °ua Buenos Aires, 23, telefone 22-9471, das 18 às 21
42-3285 -• CRECI 603. A ° __nrl = r t__,l ,.T 7071 í'?1'35' oxcelc' n.9s "bados, local

andar, tel. 4J-/8/ 1 ótimo para Indústria o moradia4.°
Creci 421PENHA CIRCULAR - Vendo pela"

Ca_xa fkcn,, 6 aps. dc salão ;
3 qts., etc, todos de ftente, pe- APARIAMFWTa
queno sinal e saldo pela Caixa 

AÍARlAMENIO

Tratar diretamente c| c procura-
der — Rua Alcindo Guanabara, 2-1
saa 610 - 32-1483.

i procurar o Senhor Lú:ic
-r I

ap.PENHA - Rua Quito, 396"
201-F. 2 qts., dep. empr. t
rojem, novo. Enir. TO mít, saldo
3 anos - 30-6964 -CRECI 75L
PENHA - Vendo casa cen, 2 sis.,

2 quartos, ccpa<czinha, rjaragem
e iardins. — Ver à Estrada do
Sao, 4)9 t Tratar pelo telefone
32-2939. Facilito o paoamento.

vazio, 2 qts., sl.,
deps. Vendo NCri 3 500 entrada.'

!LHAS
resto com alcjuéis. Rua Barbosa 'GOVERNADOR
Rodrigues 225, ap. 115. Chaves'
porteiro. Tel. 43-6491, depois 14
horas, djas^úleisj-CRECI 1111.
BELFORT ROXO - VendoTe—<i-_sa"
vazia com sinal de 1 300 000 e
100 000 por més. Trstar na Av.
Rio Branco, 156. sl. 706.
ÃCÈITO CAÍXA-- Vendo óllmos
aps. Estr. Monsenhor Felíx. Saia,
2 qts.. ele. Sinal NCrS I 000.

RAMOS"""-~2. ind., vendo torr. fr"f qucl" ,cn]la_.^?ósi'0 anl'3°-
d área 400 m2, esq. - Pça. Vidal [™í5C_R£PP-_l*:2ÉPa. 
uarbesa - 7 000 NCr,'. AceitoicPELH0 NETO - Terreno do ..
oferta urg., até 5a. f. R. Acre, r,u^m * 'I2,30mr na Run Aceguá
98 c1 Monleiro. !n- '02, ser.i vendido polo Leiloei-

jro JORGE PESSOA em leilão iu

c! sala, qua-lo, coz., banh., área.INildo
Dez milhões f.ic. ou nove milhÕeswíCrTíÜ—rm

. ,„. oulà vista. Ve-, trntar no local -i-CONA 5UL
milhões. Entr.|'r.oco em_ Pe-tropolis, por c?sa nojR. Carmela Dutra, 701, ap. 112. COPACABANA":

_ Venh°l vv um-b^°Jv.Ri°llERESÔPOllS-_y*™í:rN"° ™£ clí'P RuWcrf ^."à?úe^- P»«.
na ttun Lente sadh e d nl d 

°e-T 
íor p<?n,°' vcnt,° »»• moblllado, NCr* 35 mil, c| NCrS 20 mil de Mel. 43-85,- - ,.r..^, , w,. .-.._.._...„..,,„.,  »,.,«,„„. ,. ... .99 - Rocha Mlran.i;*!l,eM"?* C,,d'a"a' D?"auS;t 7- f",p'cl qf°-r,0!' h"\,Pl'' Cv'^"^ e » 'e>»»nl« em 24 meses rcTAnO nrt PIO  "9"M88' MogtlhlCO edlflCIO, COnl 6 pavimentos, serV -

vrndadeÍ5co^r'bandh^-1^" 
" *' "^ 

« & c^°'J^o'.^ T^^-% «s^iS^ U WoõõdW? ^u^ «a^-Ve,|do por 2 elevadores, com uma área construída do
fT\_r!!X^*^ C maÍS uma in^s.idurn de 103m2, e

n»^Í?Mi^^ ^-Trttf^Z^ Í7nt A'frf n A9ache' 79' (C°m fren,a
more - Veia come serão os ma- COPACABANA 

"- 
Sobreloja'"üm] mede 23 x 39, apua, luz c co-' "6B6Cio. Vendo bartto, financ;,v;PaTa a AV. K.nmeTralJ.

raviihcscs rparlãmentcs duolex n3l."__. _._._... ...  _!..._.i_..._[,,„Trin onn __,_. ii_.i;_. _. i.j... Ide a aceito automóvel como par- \FFONSO NUNES devidflr
CORREIAS - Castelo - Sío /Ú
tiuel, vendo terrenos ^''água, luz,

7 de Setembro, 38 s/702

RAMOS - Vendo apfvailo fren-dttlal, segunda-feira, 10 de abril'*• 
í 

,],-" 
If-J07" 

ba"^-ldn 1967, às 16,00 horas, no local,compl. Leopoldina Rego n. 22B,'M.ri, inf. tel. 22-5521.apí. \V2. í - --;
PAMAC- rn ;r , , CAVALCANTI - Prédio na RuaRAMOS - Vdo. ap. em final do Laurindo filho, 645, será vendi-construção. Sinal: 2 0C0, prest. do em leilão judicial pelo Leiloei-

30. Ver R. Taci, 9. Tratar Rua!,0 ARLINDO sesunda-fclra, 27Içapo, 45, Br, 201 - Tcl. 30-0731 do março de 1967, as 16.0S ho-

.Tel. 32-4941, Santos, CRECI 70
ATENÇÃO - Ilha Gov. Casa no- EDIFÍCIO IMPÉRÁ~DOR"^~a;_T5
va, ampla, acab. primeira. Salão, ,p. 809 _ Vcnd cc„iUç,sdo,
sl. jantar, gab. 3 bani,.. 4 q„ v6zio mobi|iado >ta'pctado, sinaarm. emb., var., dep. emp., coz_.,|NCr5 ó m|i> !a|do fâ™%X*VÍr

22-8S02 - 22-6230
GS.

serv. e garagem, gde. quint.U f(irc]c
c| plant., bancos, churrasc, depó-
sitio etc. 80 mi!, c{ 50% e saldo
cemb. cu parte em ap. peq. el PETRÓPOLIS
carro nac. Inf. 31-0547 - CRECI p;0 XII -
n. 953. __ 11 

'
- Vendo ap. Ed
Rua Mal. Decdcro,

5a'ão — 2 qís., qt. emp..

ravilhesos apartamentos duplex no 220m2, prenta entrena, excolen- márcio, 900 mts. União e Indús- ,. 5 "'

Y t l!-X .o'. .n%Pr'1" John F- to lccal, Posto 5, junto Av. Co-Iria. Vista fabulosa. Tratar Tel, ÍL. 1*1fe2!?V'."i ?S !:J!U,_V," .r""- pacabana, Informai.. UMAI.UWIS. «?_?. í''.dades, :em entrada, vendas ex- - —- -- 
clusivas: ICAL - Irmãos Camargo LOJA - Zona Sul -- Botafogo.
Lida. — Av. Rio Branco, 156 cru-l^tííl^D fcn1- da maior e melhoi

Te!s.: 22-7482 pn 2 331
<i?-Sól 1 ou em Tcresopolls,
Av. Delfim Moreira, 118, loia
Tel. 3148 - CRECI 223.

GOVERNADOS — Vdo. ótimo api.lcoz., qt. banho comp.
R. Chapot Prevest. 3 qls.. sl., deo. 130 000 000. Vrr das 10 às 161,
emp., quintal ele. Vazio. 26 PETRÓPOÜS" 

-VeTtdS";i»

milh. Tel. 52.0998. mobiiiado no Centro - Telef.,,,
GOVERNADOR - V. apt. Estra-i43-4609, dia-, úteis, 16 às 181,
do Porlcira, 113, apt. 202. SI.,
2 ais., dep. »;tc. Ver sábado

oja da bairro com ótimo sebra-
do. Inf. 23-5471 - Creci 123.

LARGO DO MACHADO
— Lojas de frente e so-
brelojas. Ed. Centro Co-
mercial, Largo do Ma-

TERESÓPOLIS - Vendo casa com
sala, varanda, deis quartos, çjara-
cem _ (habitávei), poqueno Jardim
c; piscina para crianças, na V/r-

Crj zea, em lugar sossegado. Base 22. ,
mil cruzeiros novos, aceitando chado. Pronta entrega

coni ,c,,rrn CCI",^ parte da entrada. -'
. ' '-ITrntar no Rio, à noite, pelo tel

<?-Q7}\ ITAN BERMAN - Rua 7' TERESÓPOLIS - Fazenda Soa Fi
Vende-st ót ma ôrea c

Amilcar -_Creci I 138
RAMOS - Vendo casa, 3 qtsTl
$ls., terr. 10 x 64, duas frentes,
entrada 8'10 milhões, rest. comb.
Var e tratar Trav. Laurindo, 124,
c/ prep^
RAMOS — Próx, á estação, ap.
c/ 2 qts., *!., banh,, área, quin-
tal. Temos outros. Inf. ns Av.
Democráticos, 792, s/ 203.
RAMOS — Vendo ótima casa, com
3 quartos, sala, cezinhi c Copa,
banheiro completo, dep. emproga-
da, entrada para carro. Ver o tra-
tar na Estrada do tncienho da
Pedra, 405 - Tel. 30-4.Í36 - 14
milhões de entrada, com 5r. Mar-
co ou Sr. Antônio.
RAMOS - Vendo lerreno de 8
x 40 h R. flelizardo Fortes, n.°
505, c| casa, ver no loca!. 12
m. à vista, Traiar tel.: 23-0459
* 23-5340.

224 000
1 OR

802 -
- CRECI n.°

LOS
CAVALCANTE - Aps. de sãliãT
1 e 2 qtt. PELA CAIXA, IPEG,
ou cutro órgão — Vcr R. Antônio
Saraiva n. 140. Tratar Av. N. S.
da Penha, n, 63, sl 205 — Tel
30-0474.
COELHO DA ROCHA - 3 casa;
por 16 mllhSes, Vende-s» cl 5
milhões de enir. ou facilitado,
prest. 250 mil. Todas vazias. Uma
c| vda., il., 3 qts., copa, cor.
ladrilhada, ai demais al., qt., coz.,
banh., água e luz. Ver na Av.
Coelho da Rocha, 427 -- Vendeis
Ci Dirceu Imóveis — Av. Nilo:
Peçanha, 151, s| 205 - N. Igua-

! PETRÓPOLIS - Vende-se no Cen-

domingo das 10 ás 14 hs., por:",0 
R' Alen"' Uma- 4J »?• ™N. Preço e condições

oentlleza Inquilino. 15 milh. Cl $L, e, qT,'\_cSh0* baní' 
,V.er 7,Av:.R'?„„Br4nc,>' ,31-

5 de ent Tel 52-0996 ° ,ra,ar "-'• 3'-?529 «m Cadete. Tel. 42-0998 - CRECI 16.

GOVERNADOR'''-' Vdo'.' magnif. P-ASSA-SE 1 ótimo rerr." 100x20,'! TERESÓPOLIS" 
"r 

li„d, ,p. na_ 
w 

--- 
morte

terr. de 22x25, na R. Chapot >,e.;Pe"0 Pel'op.Pra,a Anil, férias. Pra?» Olímpica, 3 .,»., s.-,!ã,,;ZONA NORTE
vost, lado n. 141. Prog. «prov, P""r; "c- «"> en,r- ,8 m',]í°^:' •• Pcy de ,ronl»' '«000,
ig,, t.i S7099S .mensal. Trat. 25-4725 Rio Sr. José:u0°o ant. Terrenas em 30 mo-¦ "" 'ou 

R. Xavier de Brito n." 21 -»•• Tol.: 42-9223.
Centro - Niterói. JTERtSOPOLIS - Casas Duplex em"
SKõVsSTíTTe r—' i~~ laçtradivel conj. res. - Sala, 2PETRÓPOLIS -Casa recém-consjr. qt, banh ,', 8m d 

•
Linda. Salão, 3 qts., copa-con,L oaragom. Piscina \i func. Sinal

em côr etc, irea 16xk mj|h6ei, saido 350 mil men-!
de caseiro - -'-

GRANJA — Nova Iguaçu — Ven-
óo urgente, dez mil poedeiras,
prcd'jz:ndo bcm faturamento, área
Í0 míI metros, luz própria, veí-
culo p| entrega, pede. transfor-

, -nr A v, » inií)r p' "frnnqo corte, tudo íun-
Inf. na Loja 29-A. NA- cjonando 100%. Prtço barslls.

|.'imo, motivo particular; 75 mi-
Ihões, Vale 160 milhões, «valia-

FAZENDA em Rio Dourado. Be
lissinia, verdadeiro recanto turís
tico; casa sede esnctacu.ar, mui-
tos pastos, muita água. Melhore:
detalhes, procurar Saltes — Rua
Uranos, 1284.B - Olaria.

de Setembro, 66 — 3. .ído P ,B?r<:5 dc Brasil. Trata-se
i.icHt t on / i -jm. cm, «nm í''11 neflocto hcneifo, logalizíido eilELiTelS. 32-6172 e 52-2281 |pa9n. Direto ci dono, Sr. Silva

local. AAais inf. telefone

5?-37.4?-. 1GOVERNADOR -- J. Guanab. -
COELHO DA ROCHA - R. da Passo motivo necess. premente,
Malrii, iunto ao n. 3 143, vendo. | terr. 15x25 c| tel. Ceie! instalado,
so terreno de 10x40, com barra.iSsf., água e luz. Tudo 7 000 a
ca» ceberto do 1elha, égua • luTJvistí,, rest. a longo prazo. Dá-soJ2 

"banh
- Ver no local con, o Sr. CAR-iccmo entr. casa ou ap. — Lucro 47 _ Cj,3

SAEMS PENA - Loia 25 .,,2
Vendo-se em sobreloja, 

'fim 
cie

construção. Tratar c/ Alfredo ou
Celestino. 58-6986.

MÉIER — Vendemos óli-
| mas lojas no coração do

pago. uireío c] deno,
- 22-65B7 ou 42-4388, Atendo
ho|e, dominrjo — 45-95-13.
IGUABA — Vende-so sitio com 7

_]alq.( próx. Lagoa Araruama \6
km). Casa sede (140m2), nova
mobiliada, construção qualidade.
Próprio pj criação gado, granja
e_ veraneie. NCr$ 30 000, facilit
Aceita-sa pagamento imóvel. Fíio
Niterói, Inf.: Sr. Chagas. Quitan-
da, J0 s| 814 - Tel. 

"52-9672 
(15

¦i: IR hs.) - 26-1814, diária -
CRECI 626atual ao compr, 2 OCO; Tratar LL!^^ 

"í5-,T;,nh_7'j;„í.m 
p/l^oVs 

V-"ríuA- 
iT^th'^0^'^' ^ ^^ '^ 

-"r."-U.'P* 3 
autos. Base 60 milhões. TratarXiriTSnn _>"T^.—TT,iTTT„ 

'.i 
. i Oiata, COrTI paqamenlo I PAULO FRÕTÍTIN - 5 cháct 20x

GOVERNADOR - Vdo. casa, 2 Franklin Roosevelt 84 gr. 202 - 
^ ^ ,° v7t - 

Pv' 
Ã& - R* fsrllitsrfn _=m 0Í mK« «0, juntas ou sep». Ioto 2x?0

U000 Êr-t06Ó»Ín;/Tt'el' TTl-mS2TZjB^J^'  M»: lílêíi., «Wr%»7r l íf. 
lt3d0.6^m,.24 m e^' « • ** .46 000 m2 todos na

13 000. En. 6000, feí». V Ju- PETRÓPOLIS X RIO - Ap. -|Vol. da Pátria, 11704. MaiOreS detalhes na MO- j Av. S. Ines. luz. Light, águ» e

^'"s^^bàSis1'!;!:?^: ;J£ IZ:. tH!^^'SE:u™^:dr^^;BRE S.A. - Av. Rio Bran-!?,'6"' '^"¦¦''¦•'.J —-¦ ™ »-

inf. tels.: 22-3111 e 42-2212. (P

amente autorizado pelo
,.:,- V, hc.ir.a da fc..-,;» de Gua-ipropriefário, venderá em leilão, quarta-feira, 29nabara. Negocio direto com o i i ^,-,,-,,„„ , .proprietário. Dr. Alcides. Praça cie março de 1967, as 16,00 horas, no local. Mfis
Taquara. 34, salas 30215 - Jaca " '
repaguá _ TclL_CETEL_92-0497.
TRANSFERE-5E - Contrato COÓP-
HAB-GB n» 3 194. Tratar con, Nil-
son - Tel. 434607. _
VENDE-SE 

""- 
Ap. cl kitinetc""-

5 500 000. Entrada 1 500 000, rei
tante combinar. Tratar Av. Ama
ral Peixoto, 327, ap. 112.

Andar - vendo
NA AV. RIO BRANCO

Em la. locação, com 578 p,2,
16 salas. Ver com o corrt-toi

Vendo, Bonsucesso, Depósito coberto, in-
clusive es;riióri05. Construção nova, com força
ligada, próximo à Avenida Brasil.

Área de 1 200 rn.2, entrada de caminhões,
ns Av. Rio Branco, 37, i7°",Pre?° excepcional, com grande parle financiado,
pavto, Inf. tel..- 42-1838, Com]Entrega imediata. Tratar com. Perrone. — Tel.
o« Srs. Lacerda ou Alofilo. -52-3913. CRECI 14. (P
CRECI 1 026. I

Armazém e Bar
Em Sao Cristóvão, com ótima

féria. Ver e traiar ns Rua Fro-
licki 180.

¦';' ,|li";PETRóPOiis
,2 5^43 ! Troca-se - 1 si.

|ap. no Rio nas mesma, condi.|s|tuada em Niiopolis, em fren- , ., „ ,„„ i ¦¦ - -
—— 

jções. Tratar lei. Petróp. 4616. te à Estação. Tratar tel 45-5095 XO, 131, 12. andar, tel. SITIO - Vendo Estrada do Con-
V(l0-rf,rTn/.n_M.c \ZJ_-l--l'jsT.i, !_____.* '" __  - \ ~m . n, *.rt y-«r-^.• -»/N-» itorno próximo à entrada $>\ Tu-

Galpão em Sáo Cristóvão

Tel. 42-9743.

ILHA DO GOVERNADOR - •¦-..,,..,..,.-„,,.
lerreno 12 x 35. Rua Babaçu, lo- ,P,ETR,ÓP9L!S -
te iunto ao prédio, 29. Tratar. R. Vendo doll 

f:
Içapé, 45, gr. 201. Prece.  plano. Tol,
8 000 000. ent. 4 000 000, Sr. 123-3294.
Amllcer - CRECI 1 138. Telefonei
30-0731.

-Independência -Vaviac m i/-mia/-ii 
¦ «59.41 ".1 _ CRÍTI 707 I ¦ PrÉ""mo ° """«'

illmos lotes -erreno!CA^'A5 — N. IGUAÇU — 3í-1 I T)i — ^,KCi-l /U/•_ resopolis casa, rjaragem,
7-3084, 57-3594 ouInILÓPOLIS \™™° u"m coniünlo d. 4 lo[a, '°9Ões, 'ur, ,W etc

Vencfe-se ótimo galpão c/2.000 m2 intef-,
ramente reformado, para depósitos industriais
e comerciais, à Rua Almirante Baltazar, 131,
São Cristóvão. Ver no local. Creci 938. (P

, novas o vaziai Juntai cu
, idas — Serve para r-Mida

iopíra-
V(

- J.ird. Guanaba

RAMOS - Casas vdo. Dr. Migue
Ferreira, 117 — 1 e 2 qts., f!.,'yv"
coz., banh. c terr. Ent. parlirjDEL CASTILHO - Vende-se
4 800. Ver 14 às 17 dom. 10 ás col. palacete, vazio, p| pessoa;'.';,12. Oro. Orlando Manfredo Ba-|de bcm gosto, na Trav. Malafala, «"VSrao Igualeml, 86. Tel. 48-0804. e| 3 qts., tel., gar., p| 3 car-í'™1-'—

jros. Tr. R. Lucídio Lago 138, s| o,r.KTr. _-*--.T»J- 49-9907 - MOREIRA & !Í,P1?AN.°*..l'd- 
ap' '"'ov:'

IHAVDO GOVERNADOR- Ven-

jde.se ter. 75x35x37x72 (6 lts.),|q1s_ en1pf„ cop8, C07.
R. D. Antcniol

ÁREA DE 2 500 m - Cem C,M_..
PETROPÕLÍS --Junto Av. XV, ap. I de sala, cit„ coz., banh. e varan- na Travessa Vaz da Costa n. 15
d» frente el terraço, varanda en-:''''' agua e lur, terreno todo plan- - Inhaúma — Tel. 30-4047. í SITIO -

ividracada, 3 pts., ,1., 2 banh.,, 2 \[»ào. 
Preço ,3 000, 

_d 
50% 

^e |sfÃbbT5Õ RÍO ^l-UCÍrCi'

moveis,
jt-.-. ivc, uywtii eit. etC. P'C-'
NCrí 8.000,09 facilitados -[

Enrico - 52-243.? e 52-9001 -
Estudo ofertas.

Açougue
vende-se

i ri ttA ur,; ,. nnnivoüio. 32 milh.'fln. - 47-9730
. tí. \14. NCr* 36 ÜOüIb-i,,;., _ rpcri íon

20 000. Tratar Pr. Florlano,! P""1'" 
~„ 

. 
', 

^'

' 
2 lado. 

" 
Preço 13 OCO,

plntado,l,.'.n_i'--? «estante 24 mr«rj

34.
CRECI 82.

RAMOS - Vendo grande casa va-lapa unir,
lia, na Rua Paranhos, com 40%'
c's entrada. Tratar ns Rua Cer-
«ueira Daltro, n.° 408 - Tele-
Tona 29-9469 - CRECI 1 109.
RAMOS - Vende-se casa mêihi
p-nto residenci _ . Rua Dr. M._
guel Vieira Ferreira, 60, 3 qts.,
Sâ!a. Non ó la;c. Precisa retoques.
Sinal Cr$ 9 000. Facilitado, saldo
até 3 a., combinar. 12% a.5.
T. P. Inf. 5r. Chagas. Rua Qui-
tanda, 30, si 814. Tel. 52-9672
(16 às 18 hs.l. CRECI 626.
VILA DA PENHA - Vende ca.
ja 

Rua Maués. Entrego vazia. „ ,. .„_:_.,:,
Traiar Rua Almirante Innrjm, 423|143 780 mensais. Conduçâ:

HONORIO GURGEL - Vdo. be-"ssima 
caía de 3 qts., sl., copü-l

C02., varanda em tòds volta, ter
reno etc. Ver R. Martins Nan.
tes, 391. Chaves Av. N. S. da
Penha, 68,_s[_205_-_Te[._30-O474.
HÒNÔrTÒ GURGEL -~lír"r7nõ
plano, iunto â estação. Rua Criso-
Ha n. 58. Tratar proprietário. Tel.
48-1361 e 28-3030, Jerònimo. -
CRECI 314. Facilita-se.

PETRÓPOLIS - Vende-se
,-, ,. ,.-,,. isala. saleta t deis- quartosRua Malfa, 74 |to. Jardim (pendências dc empregada. Mobi"ado. 

Rua D. Pedro I, 551, ap.ldim Gramacho. NCrS 3 500,00 -^NILOPOLIS2 qts.
garagem. Entr.dep. empreg

7 mil, saldo p •' Cxa. Econ
30-6964 - CRECI 751.

Inf.

Vende-se um cí 3 ac- n ,.» , . .
1odn plantado, várias1 Ru» Washington Luis n. 3, cs-

fruteiras, laranjeiras etc. Oferta- quino de Mem de Sá, com R.46-7103.  
NITERÓI - loja e~soí_7elo|a comi""' 6 milhões pela colheita. To- Ubaldino do Amaral, loia pró-

.CAXIAS - J.. Paraíso. Vdo. ler. 400 n,2. Passa-se contraio com?0 csr"-in c! 3 "V" 2M- '!,e'lprta 
com tj„ ," t',„° tt,,, .-falsem 

entrada, c1 50 mil mensais, modernlssimas instalações no me- '">•¦ telefono e escola comercio, i P"" «om câmara tnaorificc e

de. 42-5622. C. 773. lhor ponto comercial. Tratar tel.;Ir,:,5« diretamente; Av. Amaral escritório. 5 portas. Vendo a
raviac w—:J— i— tj 7í|-ij Peixoto, 327 an. 12CAXIAS — Vendo cas» no Jar.|SC"í_i.u.y'__.  __ --.ízinio.

Lci.1 — Vende-se'

a tarcic polo tel. 28-W10.

- Copacabana
Transfere-se contrato de uma loia com

ILHA DO GOVERNADOR - Ven-
do ótima resid. c| entrada de NCr$
12 000 (vazia) ria Rua Ncêmla da 
Silveira, 40, Tauí. Tratar no local. Rio; 26-2649."LHA"'DO 

GOVERNADOR"-^- Ven- PETRÓPOLIS

102. Chaves cem Sr. José. Inf. Tratar Rua do Catele, 333, loia: no"principal ponto, com 4 portas,:SÍTIO
pelo tel. 45-3991. :8.-..tl'as..útcir. 

(da esquina, com aprox. 100 m2ibrex 24 mil n,2". Ótima resldên
PETRÓPOLIS — Terreno de 10 X CASA — Moderna, constr. recen- He i*refl- Vtr nfl Rufl Mena Bar-kla, caia p| caseiro, água e luz

te, próx. centro vendo 3 q*s 'reto' ^Õ, Tratar na Rua Buenos, Aceita-se gado parte pagamento.
gr., salão, cepa] coz., 2 banll.,'| AJres.. .80, ap. 601, GB. Telefonei. Inf. 42-7750_- CRECI 497.

S'- m-|loJa. Tratar no local com"s" 238 m2 '10 melh°r P0nt° da AV" ^Opaca-
:lobato, das 9 As 12 horas ou bana. Respostas para a portaria dêste Jor-

Mova Iguaçu, bairro; Co. 0 tarcic polo tel. 28-9510. ..t _t_ r,nrmnj

60, zona ccmerclal, residencial
Rua Treze de Maio. Entrada 20

lÕes, raldo em 5 anos. Tratar

— V. d» Ponha.
VENDE-Sc um ap. c,1 3 quartos,
2 salas, 2 banheiros socieis, de-
pendíncia empregada ç garagem,
2." andar, obra 6.n laje, último
acelerado. Rua Farnni, 3850 —
Tel, 57-1016, _^ 

^
VILA DA PENHA ã Bonsucesso
vdo. terreno r. calçada água e
luz. Ent. 1 500 p. 39 mll, Trat.
fcoie e amanhã, Trav. Brindara
516, L. do Bicão, CETEL 91-0195.
vitalino.

IRAJÁ — Casa vazia, sala, qt.,
bgnh., co/., Área tanque. Sòmen-
te 2 500 entrada e prestações de

pròx
DIRSONTr. 32-5066, 29-7108,

CRUZ j^CRECI 45^_
IRAJÁ — Vende-se excelente ep.
c| 3 qts., sala. coz., 2 banhs., ga-
ragem. NCrí 6 mil de entrada c
NCri 20 mll por mês. Ver na Rua
Ferreira Cantão n. 468, ap. 301.
TratEr Av. Rio Branco n. 108,
sala 912, Tel, _>2-3936._
IRAJA - j." Vista Alegre". Ven"
do np. c' 2 qts. e demais deps.
ompL, c| entr. pj carro. Ver na

do casa cj 3 qts., 2 salões, 2
banheiros, copa-coz. 1 a. locação,
Rua Prof. Alberto Méier, 193. -
Tratar 45-8344 — P. Pitangueiras.
Ilha""- aPs. p| ipase~e"Caixa".
Vendo, Rua Guâpia$su, 79, c| sl.,
2 qls., dep. emp., gar. e st., qto,

entr. p1 carro. Terr. 12x40
Entr. NCr$ 13 000, rest. a cnmb.

Vende-se 6timajR. Mococa, 212 - Próx. "rubá

52-8394.

ESCRITÓRIOS e
CONSULTÓRIOS

I SITIO - Alago - 2 C00 m2, todo
| cercado, ótimo local fim de se-

mane, 20 m. da parada do trem,
muito barato. 2 500 000, sendo
1 500 000 é vista e 1 00 000 cm
15 mores. E uma casa modesta,

j água e luz, muitas fruteiras, na
i localidade de Morro do Coco, Mu-
nicípio de Camões, terra de Nilo

casa em terreno àc 750 m2, c! Granfii._
varanda, salão, 3 qts., copa-cozi-| 
nha, deç. de empregada, garagemjCASAS — Nova Iguaçu — Venda
para doís carres e água nascente.(casa cem cciínha em azulejo o Ia- jf»CMTpA
Ao lado do Quitandinha — Bairrojdrllho, banheiro cem lcuc.it am!__.._
^'"Sr 

%'P,™ 
d" l"dePendéneiajcôr»s, 1 quartes, sala, varanda, CASTELO 

"- 
Passa-se contrato de- Inf. j8-5438_- Sousa. agua <_ luz ¦> tonho outras casas um maonífico coniunto com tele-

gar. Ver no local. Tratar ScnadorlEETR<:iP01-ls ~ Oportunidade -com ontrada a partir de NCrS.. fones, cu aceita-se sociedade. -
Dantas, 117, rr 241 22-9277 —Transfiro contrato consf. de ap, 1.300, a prestaroes a partir de|Tel. 31-3732.
ARICilíS _ r^Fri 779 

\— 
Praça Rui1 Barbosa, 205, 2° NCr$ 60,00. Dirotsmonía ecm obn"Mci"i~Mr*ia V—c —

SS-vÚa^r-vr^'^' ",i0' 2 1'í- deP!- «'"P:f-Sp'0P'ietirio Barnardino. Av. Nilo ?iNEltwS ,l~r?'felJARDM GUANABARA - Vende- tas. Por 6 milhões, nienos dajPoçanha, 38, sala 5, Nova Iguaçu.3'' 
~ V?f- -5'- f> 

Ul-
se otlma casa, duas frentes, doislmotade preço atual. Facilito, 2 ml-hr.;.-.v ¦-—• — -..,-—. :"',°«'ir- \tz!?J-Jm- ín6Ye!, "a

briçicr oara carro, sala, 4 puar-llhões ou recebo Volks. Infs. tel. "í'^ 
7 ,,^nn°"' . 

""° 'er'i?12 olJ Bl2Jl3- 
~ C'KI 40,-_ í SITIO EM CORREIAS

Galpão

nal, sob o número 205 994.

da Veiga,
p! esc. cu

Vende-se 741 n,2, cobertos.
Terreno de 2 950 m2. Zona re-Peçanha e Tectònio de Araújo. Ã; . . . , 0

cisa lica iunto ao comércio, bem|tlcienC101- Ba'°"esa Urugusifina,
en, frente ao Grupo Escolar. Pre-|42, Dr. José — 37-8261.
ço 3 000 000, «endo 2 000 000 i
vista e 1 000 000 a combinar. —
Tratar pelo lei. 23-2702 - Sr.
Cruz. — 

aonçicr oara carro, sala, 4 r,u»r.j|hões ou recebo Volks. Infs. tel. P-„„' wr.í ,Si, ri? . l"1 °" ¦ii-"'1 ~ *-recl auy-... SITIO EM CORREIAS - Vende-
tos, deposito, lavanderia, 2 gran-57-8695, ,, tmí , , ,- t , 

* •'¦' r",'"-n"|C!NELÃNDlA - Vario. Frente. 31 se ou pormula-sa um lindo ti.':
des varandas, armários embutidos. pffõópoLIS - Terreno 

"-'' 
VÍüt NoJrtnn R.mi.' t!i . oi ru.,n 

' eu 6 s., 2 banhs., 2 cs. Uso: escr. tio próprio para eoünias de (..
ua Aberema, 68 Depois da pra- ^"ta Irro Gui.andTnha, M^°" lCly,ln IT JBU 

""' e 'f' C^ 
^;' 

sem Cx;' 
Vt Ali 

,aS"'lia 
„5'an" 

"T ¦"'cin-h::-.~ ^° milhões. 'calcada 600m2. NCrS 2 000.00.1 ?UPUE Dí.,CAfCIA? "" Ca,"° 7S uu Iroca. Tcl. 42-9743. j40 030 ni2 - 8 casas, piscina,;

Rua Fieranes n. -176. Tratar tel.
VFNrSTS"^ —;— 123-0459 o 23-5340.VENDO grupo oe casa, sole, qto., Vmíiaiii<"__ v; ¦•¦tor., banh. R. {nm Filho jjg' 

'NHAUMA - Vendo otimo ter-
Tratar R. Lobo Júnior 1922 Jl"n0' medindo II x 68, na Rua
Amanhã - Penha circular Edmundo. Tratar com Dr. José 'Maria — Tel. 22-2752.VIGÁRIO GERAL - Terreno n.s.|IM,..,„..
dindo 8x40, ótima localização •.lINHAUMA
vista ou financiado. Tratir Av. R
S. da Penha, 68 i|
30-0474.

_Prédio na R. Ba...
boré, 157, será vendido em leilão

205 Tel
• Hudlclál pelo Leiloeiro GASTAO•terça-feira, 26 do março, ás 16,00
_|hcras no local. Mais inf. teleíone

CENTRO -Vendo-se sala 2 009, i 5J,s!t.«m P»'» nov. carros, agua Vende-se ou aluga-se. casa,
:• A" Pre-, Vargas, 590, cl 4« Ç'",'»' 

• ou,™! benfeitorias. - 
| reouinte Tratar D lr»1 -'- ..'. - -trntar com o Sr. José m R u« ret|Uinre. iratar u. ira-

Vendo quase novo, quarto, sala
separados a 50m da praia, melhor
localhacSo da ilha. Informações
pelo tel. 38-3204 - Armando -
Domingo 22-2207 - D. Santa -
semana.

VILA DA PENHA _ Ap. de~íQ52-0233

Ac$o cíxad'or^lí„rrp?éXfejMTr-vSdíí
e! elevador. Tratar Av| N. % dU 

9 d' ' ""
Penha, 68 sl 205 - Tel. 30-0474.1
VENDEM-SE aparra.nsnrns, em fi-
n?.! . d.e ecnstrução, rirandes fa-
ci.idades de pagamento. Rua
Apia. n.o 976. (Iratar cnm os
pro-jrios).
VILA DA PENHA - Ap. Vendo.
te com 2 qts., sala, cozinha, ba-
nheiro em côr, entr. 8 000, prest283. Ver e traiar no local na
Kua Galvani, 109, ap, 305.
VILA JARDIM DA PlNHÃ^V^.
do gde. resid. em cenlro de
ter. murado, jard., var., entr. p|carro, 3 qts., sl., banh. compl..
copa-coz. o gde. quintal. Ape-
nas 17 500 cl 6 000 de entr. 3
pare. 500 de 3 em 3 meses
40 prest. de 250 s| j. Ver
ponto final do ônibus V. KoílPAVUNA - Casa de laia'valia
ri°i l,6' ,,S\,Vcr, "• Abajeru.íde sala, 2 qts., área e quintal,
^10, Vendas N, Ao£,ilão — Av.l»1'1'5 uma casa nos fundos de- aala.

uma casn
com ires peque-

nas aos fundes. Vcr e tratar, Tra-
vessa Francisco Mateus, 90, com
o proprietário, Eosco. Fon& —
38-8075._  ___
INHAÚMA - Vendo boa casa"T>
grande terreno, ótimo local. Cond.
a combinar. Tratar Pça. Botafogo,
26, Loja.
OLIVÁP." VENDE terr. em Vai Lô.
bo. Rua Calumbi, jto. ao 174. —
T. 30-7494 (CRECI 422).^
PÃVUNÃ - Vendo casa c| 

"l 
qt„

sl.f coz., peq. entrada. Tratar
Av. Soto. Milícias 20, sj 210.
PRÓCÜR9"SE terreno ou galpão
entre Vicente ds Carvalho, Irajá,
Colégio. Área 2 000 m2.. Rua pia-
nn e pavimentada, luz a forra.
Tel. 28-6176.

JARDIM CARIOCA - Otimo lote.
panorâmica. Entrada NCr$

1500. Tol. 43-6491, de_>ol
horas, dias úteis. (ÇRcCI 1
JARDIM IPITANGAS - Ilha rio
Gov. — Vendo res. nova, pi
fam., bom gòstj, salão, 3 qt:.Í
7 banli:., cop.-coz., jan. c/ gra-
des, dep. emp., 2 vars., gar./cob.,
área ccb., jardim, quintal. NCr$
40 000,00. Rua Princesa n.° 293.
LOTE TERRENO 15x54 - Ilha do
Governador. Av. Paranapuã, pren-
to para construir, preço ocasião
-_ atendo_JK>ie 23-8688.
OLIVAR _ Vende terreno na I.
Governador, Ent.: só 2 milhões.
Inf. Sr. Nilsiles — Rua Marquês
Muritiba, 499 - Cccolá - Tel.
30-7494 - CRECI 422.

Sl.
Gcncaves Dias n. 57.
VENDO

JARDIM GUANABARA - Vende- \nÒV_7,', 
~áh. "42-Í19Ó, 

42-0683," líl?*510," S" d"''' T.fT"
cãmbTuba0 í 

'5X2f m, n3| RU'42-4700- •«¦ «'«" laSâs"còndiTçLTa

írfe^CrS ígSi* fjil WTROfOUS -Vende-se nome- C V9£a ^nVfa^omensais_sem iuros. Tel. 26-8719.j»»« ponto de Petrópolis na-Rua|278_ A „.,... NC,$ 25 003. Estuda-
JARDIM GUANABARA -""Ap. -Psdre, s',aue,r» 

,37' 
° aP- 30'-lse 

proposta a prazo. Mais infor-«* ¦ Icom 1 salão, 3 qts., cl arm. emb„,m3I;5cs no )oc.|
banh., co?.. e dep. pj emp, *•---
frente. Chave: c; port. I
RETA IMÓVEIS LTDA. Av. Co
pacabana 605, s| 509:10, c| G. ,.„ , „ ,, , ,
rafdo, 2a.-feira no horário Co- Jí'" 

' 
$"-.r,?" 

n= l0"' ""ICENTRO - Sala
Parqu. Marilandia quadra 48, lo..móvoi$> top6,es c |e|efcne. Ven- Tel. 57-5119 ou 43-5769.t. 8 cora o Sr.. Manduca. Tratar |0-0 ccn)r, 2 anos. Preço barato -! _.-

23-5^71 -- CRECI 123. VENDO «m MlçfUel _ Pereiri.

Gávea
a aw
3,20m, c| móveis, 18 milhões
vista ou 20 milhões c| parte fi*
n,inci,_da. Tratar p'_tel. 42-8"06.
CENTRO — Vendo ap. conj. c/
kitch comercial. Preço ocasião —

n? COSHESTAÇÃO DE JARDIM PRIMA.iVer Rua Joaquim Silva, 11 com' -K''VERA - Vendo terreno próximoiCustódio. Inf. 23-5471 - CRECI
a Petrobrás - Preço do 2 OOOI123.
ent. t 003 — Ver no letal no IcENTRÒ

mercial —_C?EC|_?37. 
.„ T

TERRENOS — Por motivo de mi-|n,i Avenida Paulo

Oportunidr.de
sítio de 1 143 m2, com casa de
sala, 3 qts., 2 banhs., coí., ga*
fagem, casa de caseiro separada.
Campos Eií:eos, perto íefinería
Duque de Caxias, tudo por NCr$

j 10 OCO ou NCrS 6 000 de entrada
comercial com restante combinar Sr. Waltor —

ny pelo lei. 45-7809, à noile.

área
em Bonsucesso

Vc-ncio à Rua Darkt de Matos n.° 230, irea cem
1. ''00m2 " 

4 lotes junios. 3 Esquinas. Sendo 60m

píira Darke <)e Matos, rua principr.l de Higlenópolls

junto ao novo viaduto, plnnt.1 aprovr.ds para 71 apts.,
etc. etc.

Troco per apt. Zona Sul, ciando cu recebendo vo!*
ta. Tratar na Fábrica d* Movei* Bonsucesso, à Rua da
Proclamaçâo, n.° 33. Tels.: 30-0485, 30-869S, 30-2326 e
30-9216, com os Srs. GODINHO, PONTES cu IISBÓA.

(P

Frcnlin
f4 nha transferência do Rio, vendol430 - 101 - Ria Comprido c| !„„ _r-

tt «diversos em Petrópolis. Avenida D, fíADIR. .CENTRO
~~ Brasil, Alto Boa Visto, Cabo Frio, —- - __ P«»,o «

, ., -,-.:-~rt n,£Í* ^ola o tratadi faiendola t- /-.v. kio oranco v - ,3Ii0 mot|ern, tata, ,oc|.is ¦«.
contrato dr ¦ ¦¦•¦---de 2 sa as rÇ- berbai piscinas de adulto « cri-i

a.-Tcira or. c,lça- ,-»ba'.fcçidai do ásita na»-|

Loureiro
- Imóveis

Compra, venda, orientação
bre documentação, adminis-

seu uso. Preço
cepcienai',. Iní.

Praia do .lequií, 204 — Ribeira.
VENDO no Jardim Guanabara,

Curitiba, Italpava, Campo: de NOVA IGUAÇU -- Caxias e Mes- lelefcne. Traisr
Jordão. Tel. 57-3064 - 23-3294. duita. Vond. caias varias de 1 Olo tal- 23-4780. ccKio, malas, pastagens, todas d.-
VENDÒ^ ótima Msa~de~vc.ane;o!;;r,^ - V",,do sala. retidincl» , m-terial de traba.

_i 2 m_ . -ion nr, melhor In.lfiX . _. _•-- -.° Br"nco' Av. A mlr. Barreto, 6 - 11.°,lho, 5 represa», gado, pemar «lc,
r'í dr. P„Annll.P" r LT e »e-.S J.83', ^fi.S'- 503' To'- 52-SB50. i anl!„. Tratar com Sousa. - Tal. !á.« do IS »ln„pfee.Vdo i.r di- , . „ „ ,„ ,
rrn.trufH. nn 7„«Zlm Õar»\C2^ J"?38- AS-IW. Ver com NapoleSo. - vldldi. Tel.: 45-2526. -""t™- **> Roal Grandeza n.
ccnslrui tia por ennennoiro par 3,.,,, -_-...-,,-'. — - ¦— ~i. , r'- — 101 _. 1 oia 1

condições ex-NllôPOlls 
~ Vend- c,:»- ent. Tol. 52-S410. iOUTROS 

ESTADOS I ' - 2,°' °e «0"™' »
42-1366. i"2!''' 2. "",-, •'•'JfeíEÍ!!' «>2,-. PRAÇA TIRADENTES - Vendo:-——-Z-.---~~.—-Z-  seKta, 9 às 11 e ló às 19 ho-

vr.u-ccc ,- t J7"_i 
¦""'•' cnlr' °% 3000CM- '«'do grupo do 3 salas, banheiro, fren- FAZENDA EM MINAS GERAIS - ... _ -,,, ,.,,-,,Víi,|DÍ;5E '_!"" PTOptMtit, de;pre!t. CrJ 100000. ver Rua Ma- te praia Imperatriz leopoldina, 8 Vendc-se uma, localizada no Mo- 

r0- "'• ^¦&'>
50(1 000 ml - Boa sede, tasasirlo Araúia, 115?, Ofil. Av. L „A„0 3]n _ 32-S899. roeste Mineiro, pró<imo á Brasi-
para hospedes, empregados, es-;Ri0 Branco. 183, qr. £03. Tel.l-./. -„ ¦., "¦ j. :.¦ Ili (200 km), em regiSo altamen-
libulo, matas, bem ai.rdmado - 52-58Í0. Crer.i J-238. :?'.* 

~ ' "'''j° n0. t(_- San,0,! le prioritária estando incluído
piscina, ehurrascarl» etc. Servo nqvÃ"TgUÃCÜ 

~~- 
P::r,u7~'rin~ 

"''¦""' "".'¦'¦'""¦ "Jiquinaí, mo-L. fí |niegrado de Desenvol-
para colona do férias ou clube'. ,, 

',', 
, ,'a'°Le, fl°- veis, peruanas, cofre, etc. Eun- , , , Nor-iesie do Govôrno• - '»- Vendo lote 550m?. lrat.ir([. _. «/I.2432 e Í2-90O1 Pretn . , j 

i'ir-, ,"„„n2 i Ít,. j , ,- luo Eitaao, no Polígono d,s Se-
_. NCrS 6OJ0.00 facilitados. Estu-|„ r;-a,',d„ do, benefícios da

Vende-Se otl-|do ofertas. __|5UDENE e também por decreto,

5AIA — Pasío
_ lVs'!i3 decarada,

Porque Fio-
Informações 328148 - STER 

'"

VENDE-SE cas» 4 qls. e dependên-lL-A:
-•i- mais. 3 pe.,uenas, ,3x42, -(TERESÓPOLIS-FRIBURGO ima cas, no cent. cl 2 q,s., tUl^^r^iltiil^n," ^|Z^"p,iõri^rír de 

- 
Emer,- :'ADMINISTRADORA 

IMOB". L. H.ICa-f" bar.ti. var., tatt., lair,., inhelro privativo o teleíone. Alu-jdo IBUA. Maiores delalhei corn
Ap., sala, qt. sepsrado -- £•!?„¦.., "''"'•íi'.' 

f,>"í' ,'>''„ ente |po na Rua Imperatriz leop-WinaiSe Aloísio - Tel. 2SSI76

tel. 30-8:29.
INOVA IGUAÇU

I

Ver R. Volta Redonda nJTTova lorr,u-, 71, orupo 301 -1 qt.
I_;'-J_2__:_E?_1—__1_-:RECI 1085. 116. Tratar Av. N. S. da Ponha, I VENDO'op. de" 21^7.7

160. sj 205 - Tel. 30-0474. banheiro, garanem. Ru

100 m d_. I-,,. T. .„:'..:...Ti— Ap., sai, qt. sepsrado - K.r'  «i».»™, ç 
¦¦„,, ,wi, cnn. rio na Kua imperai'ío 

p,n r.™L.',_l 
P' "Vn - ^el. Santlaoó, 65114 - Vazio.» «»"<»• P««- NCrS 65.00. Te- 8, „ , 509. Chn^

RS'n. doS Trâíar Edison 
' 

W ch8v" "~"^°- Slnal 3 milhí- -\T' 'V' "° ""'' 
f° 

Klló"c'i!-i™ Orlando. Alugue
58 240S ¦ 

~ 
¦ lnf- 5i-°'M - CRECI "4- 'c: m"dc;!" a'r-> -! P"1J- «"'¦¦• taxas. Tratar com I

—;__---:  rãerÃTÁ ni-nrAASi-wc""^...' !?rc"- Ç?n,h. Tr.M. Imch. e Te!. 23.4974. diária

Loja vende-se
""'Ií 

i»mcoop™t! ZOMA RURAL ÍKUA Washington iuiz N.
Dr. Alberto -! ,1

23-4974, diariamente das 16ÍC. GRANDE — SANTA' 5

quartos,!
VENDO ! casa com 3 ,.sa a, demais dependências, «mliamos, porlo da praia, .H.i fi-nanciada pela Caixa Econêmica.
Tratar c /Sr. Paulo, das 13 às 18hcr.s. Tel.! 42-8906.
VENDE-SE 

"^^LTnfpféd.o^lio^cín-

ço apartamentos e uma Íoi» ãRya_ Pirií - Brás de Pina - Con-
d.çoes: NCr$ )00 000,00, sendo
entrada NCrS 35 000.W

ROCHA MIRANDA - Madure
LOTEAMENTO PRONTO

Gui.liarão-, 231, ap.
jciim Guanabara — 1

V_-.n_.e-M na Eslrada do Sapé,'é90.|^'5rsdo-i'.> T".''n i*1"
Moníoim.Últimos lotes, com: ãgus, .,.., ...... ........

esgoto e calçamento. Ver e trõ-jVENDO um terreno
tar no locsl

portas, fazendo esquina

í/Khn ura ^j. ^A^4_^^g?ttJ2 ?í!2LidiK-o«S?5w=T_d*- *?™* ***** r
Sft i? <«'« varanda, garagem, cs-a de |Ía,rdlJJ 

Cabuçu, o Cote 25, Qua-trílo dp grupo granci, _ 2 !e. terreno 15 x 40, na Estrada do cfimsra frigorífica, açougue fun-
' "/'-Jj1, caseiro, piscina, cascata, terreno!Ír.u..™- JfV-f:"0'^""."":. !.nfor'llas, cl 60'ml - Cem dois tele-l«iagjrça r.° 9 340 nos fundos|clonando. Trstar no local com

pcnlo, iunto a Igreja Sl. Bárbara YP00 ,lhil Freçiuesia — Ru..
«ante Nr,% «Vlnn : C, r"->m ""«•"> da lOxíOm. Preço -'P"ot Prcvof- 260 202, cem sa- Ç"j .labirinlo"„ 

. „* S2?/1? p:™,1- Tratar NCrS 8.000. Ent. NCrS 3.000 |».'»! } quartos grande banhei
pr».prclario no local do-icililsHn. rtu» V.,:. _:__.. u-.u.j. \t> boxe, ótima área. de

leis: 42-1588 ou 226587 Teis.:

".ISEGURADOS 
DO IPASE - Casail

Vendo c»ia,
da antiga Rio-SSo' Paulo, c] 2 qlí., \ iõla, depen-

dênclfts e quintal, Ia locação. Ent

frente 2 rue; e construção de!T"T t ° 
enc''rreD''"|f;n-s,' 2 exten-ões, móieis el desta 

"residência. 
Preço i vist,r„ -, mnATri ,1.. o 1. li I, Nha do l.a Apenas NCrS 40000,00 de|-d^°.!°leame'"°-  utensílio» - Infs. tel. 31.2831 eiCrí 1 ICO. Tr.-tar na Rua Vde. do,1; Sr- >-CBA,0, das 9 a 12 h.

Governador com 2 m 800 quaselentrada, saldo a combinar. Acel- NOVA IGUAÇU - Vende-se árcs;3i.)621 - IMOB. IUIZ BABO —ÍRIo Branco n° 52, sl 22, c| Sr |A tarde pelo tel. 2S-95I0.
dono. Sr.K 000 ni2. na PrevfHpn:^ Outra ejrr«i .{éó 'Cardoso.

9543. Dias lyiaduto. NCr! 27 C00, facilitado e r=ns- ¦ '¦¦¦¦, Ej-,-_F 
ÍJ-IcAMPO GRANDE

_ financiado - Teis.: 27-5672 ou VENDE ou aluga-se Edif. Rio Ma .>™™íír"-ul:
57.7-132. uarine. peno da Praça Paris, Rua.!!* ,™rçetn

tia lapa n. 180, 2 belíssima:

ROCHA MIRANDA - Vdo. Í'IJ.\tS>0An%nn!mhf 
rií, p?'.lL'5uésa.|to oferta' Direto c! o

isuas, c/ lui, igua, ,m Mlán -^....f 
^ 

5«9unda-feira. Silv. Demlnqoi 439

Macaé
m n „'„,";• , p:mV- ratatjNCrS 8.000. Ent. NCrS 3.000 fa-T; t quartos grande banheiro FRIBURGO - 1 alqueire, maq-iifcouKADOS D0 IPA^>E - Casíí I iu n 8C4 635 coni 95 m2 s' i„ |d6nc!ís e qulnlal, 1» locação. Ent. .,— ..—

wí?P i,°„nV°al 
do-lcililados. Rua V.ríssim, Machado,1 b5w'-á"m?,uf"»' deo' «"-"''fica topografia, 

*£,&, 
vf. Wt. ver., sala, 2 qt, cofe »»"• 8°£?°5'cfm 

^"^ ^ 
W NOS 2 000,00 e 18 X 5000. - Vende-so

nso oat,9 6, 11 horas e a M35. Tratar à Ru. Paulo Viana n prcc'ds' !0 milhões, com 8 de rios ônibus na rorla c bclís-i-'banh-. 5n,r-.«rro, quintal. 800 "s°n 
.ií íf «5_75t ITenho «"ducao - Macedo -seis ônibus,

ras 1" T2eL'K&.í? 
'2 èl I5"_1 '• V..^ ? '?»W 4 «"»">"V"- mo panorama"afi1 „ frent. es-ÍK.';..WU«S Íffi4: .Doze milhões. "",-P1;'0--,^ 3™i 142-9391 _ou 45-4805_ - Seguira.L,a. 7r,ntar cpart; .._ ____,

heras - Tel. 52-7247.
VILA PENHA.- Vdo. ap. ,„.
pio, 2 qts., s. coz. banh. ótima
área, ent. 6 000 ep rest. 222,59
Ver e tratar c/ prttp. R. Inspira-
çao, 

580, F-ap. 101 (esq. Av.
menti}.
VENDE-SE

com
- co/nòinar.jmo panorama, 300 m frente _.

ROCHA MiRÃNDÀ vendo prédiolde" sTlS h"ai «mrisfernT 

'' 

!^da' 
""" 

?"" M"men,°' h°''^
-' « ,' „. - - . nDr°i;._co;ri_osterna!  tel ou grania. Telefonar para- 9,'!"«»""1 -—Imiim _- Niterói.

Ver

c| 2 ap3. tudo de luxo, ,.-„ ¦-,,- -.-.,,--.-
raoem para 2 carros. Tratar Praça' PAQUETA
8_de_Malo_l35, ap. 201. -ftaotiCT^ - f,

Entrada 1,5 milhões — Tcl. ..."¦3794 _ D. Sílvia. íZONA SUL

Palacete na Penha I
Rua estritamente re»., c, l^-J'^', P",?'

CAMPO GRANDE
jtcl ou granja. Telefonar para 

' 
í,"^''" . -"¦' °-'-""'— - -roPACÃRANA _ Pa«x7_i"";_. ?,i'idí mattinífica ca:

12-3106 — Niterói i VENDE-SE uma casa nova (om J-UfAt-ABANA 
— fassam-se í '•' salai, muito bon, terreno, todo o

coibii5yõ ,,'—: i quartos, sala, coilnhi • uma Ias comerciais. Av. Copacabana,:coniô,to. Hoie dia tedo - Tel.
_ipAQUTfÃ~^~Ver.d0 „„ a. vp f"BURGO 

- .Vendo pequena „, |,j, d, quj'tl0 „, t„,;nhn 1 133, nr. 302. '36-Í325.
ROCHA MIRANDA vendo Mdi5 raneio e ap. baía 60000.00 ^tisISaJ* T T,"CV° ** ,0 " "• **»» .COPACABANA --"Ru. Sanl.; CAMPO GRANDE - JardTnTXW-na Kt/a dc: Ru2:s 16, cj 4, lojas, 'aceito 

permuta. Tel 56-8-110 í**—-r ' 'UI 8 ealísmenlo — Preto 1S mi>iCIara — Vende-*© sala ecmertial, vilha — Vende-se um terreno r.n
4 salas, 4 ant., facilito esta 60%1'P-tniiFT-i - \IJ. ., a cc.'.'o- ijyjBURpO 

- Vende-se pi 46 n,:. Ihões ce.m 10 do entrada e o Irente, andar «lio, 30rn2, á vis!» R.Ja 25. Lote 34, Quadra 60. Pre-

uma empresa com
com boa féria dia-

 com Alcides da Con-

3?"0~ duj,' ceição, Rua Cap. Jorge Soares" 
n. 204.

8 ri. aa.í'Ípaqueta 
- vií°- "/ t. São Ro-1'ih

Pav.. compondo-,, de TótT 2I1"' « ™' W» K^TSoÓ"^3^ 
"¦

»- 2 b. sociais, copa-coz., dep.,|ROCHÁ MIRANDA vindo STrSJ Sr. FLORENT1NO 0/ tel 23 jaM i" *__?' ccm7-i].
qar. e deo. emp. - Medindo' óldos Topázios. orédio ao |HÍ_, ^ICRECI Otf, Wm 

"^^ibanhs. sociais. ,ard:n
terreno l6>-27 — Tra
ne 30-^912. '"- 

' ' -|çu'V^s' 
c'asa"'^1^,1.°'^ 

*' "' '"' ''' '" '"'"''' 
' "'- s ' " ' ¦•'¦',,- .

Rua'ou facilitado. Iníormoi a visitas' co Cr$ 500 000 à viita. Tratar
•squí- p^lo 57.2770 cu 57-5088 — Ho- cem o Sr. Mocíestc, pelo te!. ..

Vende-se
Farmácia

na
Sm pleno funcionamento, vendo com irea de

Ó.000 ml, com 4 entradas, frente príncipe! pera e Av.

Washington Luiz, tendo 1 cnçienho, Fita rolante 1,50,

carro aufomático, motor 82 cavalos, ponte rolante para

15 tonei a cíõ;, percorrendo uma extensão 9Gm., 2 tupias,

forja, bancada, lamínação, máquina afiar t tra nar, fura*

deira, corrente, casa fôri;a 150 KWA, transformador

próprio, água, luz, 2 telefones, várias serras etc. €tc.

Ver i Av. Washington luiz K. 4, Coxias, na nova Rio—

Petrópolis. Tratar à Fábrica de /.'oveis Eoiuucesso, Rua

da Procíaninçâo n.° 33. Tels.: 30-Ü698, 3C-0-IE5, 30-2326

e 30-9218, com cs Srs. GODINHO, PONTES ou LISBOA,

Bote NCr$ 2.50.000,00. ATENÇÃO: Troco por ap'.

Zona 5ul cu carro modelo 1967, (P

Vende-se ou
aluga-se

.*..

O 18.° pavimento da Avenida Rio Branco, '

trocí-ie pnr imóvel no Rlolsatdo 150 mit menti)]
s!uga*se belo palacete estilo!Maria Tsmazia n. 165 -

lõo*. 5 quartos, 2|n* com Av. Mirzndel.-* I rírio comtrcta!. : 23-^903,
aarasam,| VENDE-SE direito de cessão do AVENIDA COPACABANA, sala co-CAHfO GRANDE - V.nd» casa Em prédio de esquina com.. .., _ , , .- .

_-_> na Av. Nilo Peça. i mercial. 18 mll, cl £0%, sinal •! tom sal>. Ires «uarloi .lc. na .c'-radc nrónrio oara residir- ' '3; aren JOj rr'-i' 'ratar Ps'0 teleíone: 2^-1895
_ o Sr. Jr.So Caputo. nha, 1278. Preco t:Cr$ 30,00 o í anes. Imob. Britânica ltda. - Ru. Iturbld.s Estivas n. 84, - !..„,?: F.9?! 

P 
,„ _ 

'¦ 
V VA^COVISTA ALEGRE - Vendo InTí Tratar Preta 3 de Maio 135 i'i-"'rf A.ambary 135,|Tratar com o propnetírio no Rio;m2. Traiar ii Rua Conde Porto IJ. 223 e CK-.Zl 60 -32.0053 eComsri - Trat.r na m..m. rua* e-«Itonos, loja com IS2 m2,j— Oi. v^o-_v->.

¦a -"• ' *p" 
í*6- Cltaves na qaragím. Tratar,- io!. 57-677J. Alenre, J7. Tel. ÍC93. \S2nUJS

A^T,,rner,J 
J,êp--303' 

nõwTfrTbürgo - vdo.—
AQUtTA - Vende-se ten

Telefo-ICIne Guara„í, 
"„-,« 

^ra^n^^A^JEÍV^ vind"»-urgente. du^Mo-^'^^-"-- -"-Í-—"-° -3 Av,_ Nllo. Peça-1 marcial, 18 mll

lu.<uos». 2 qts., il„" 
"copa, 

côtí- 2__'

lo'óoo?,Ru.dícffi- ^nn/ CrJ RdtHA "¦'¦¦¦'"¦¦¦ -:-'- '
Tralnr com o
locel. proprietário no

;Alccr
• pt.,VENDO unia casa co--, áriua. luz. IDENTJSTA — Copãcab.na

95, com o Sr."v<rn- ca7,.'pcTgrãnde~'
Joáo. Isobrado igual, contrato nôvoj

Vende-se ca-íde 5 anos, próprio parn gran-
antiga cl lur 

' 
e 

' 
forca ao la,_'. 

•ft^yt,A._ ""de-se terreno 
jun-ir.Svo no centro, l.o andar, mo. l«aueade, leie. 5000 com 2SC0tle.se clinica cem 2 consultórios ss modesta em terreno 12 x S0 na d. oro a nizs <_:&<_> Traiar a~Pu

do Banco Territorla Trata? Praia eí.tn ^"'tPS^a^T"0^"^1'"*10 c' s,le,a' °'- 9"ndc- ld' '""^ » d! m"' Ru»í' "'¦ do "'"> x '"- •» '*¦ Eltr' d" Capoeira», 32. Tratar 2^*^ < Mli. ao
8 d4 Maio 135 ap 201 

S 
UtJ!' 5?5onS 

34' 
rVíÁ"^- d' b"_lh" ct>!- ""¦'¦°- Ur^n" s l,í';"t"- 34°- ci 2- «¦"'<> de •<««. "»• viv.iro. d. C.itro, í.a.feira, de 15 i. 20 hs. p| tel. !ar,° 

de S- Fcl'*- 69 com '
iuj, ep, .íui. 5il/a, 31-0807 _ CRECI 228. .milnõet á vista. Tel. 29-1070. 'Caxias. 27. '220818, Ramal 81 cl Álvaro. 'Sr. José.

Ii
"^WíísWWWwi 7 f tr-ffM, y», -y mtjr-rta* - i nr ^AJ^^m^.^.^^

: ••_*¦¦¦ -«3****-*''



o IMÓVEIS - ALUGUEL 7» Cai), CLASSIFICADOS, Jornal do Brasil, domingo, 19, n 2.°-foira, I0-3-Í7 _ 5

IMÓVEIS - ALUGUEL
ZONA CENTRO

CENTRO ICAÍ

ALUGA-SE uma casa de
quarto e dependências. Aluquel. i . - 

0,
90000 e 3 meses em depósitoi-j0' ' „„, -
ou fiador. Rua de São Carlos n.u «° - 52*0268
835 - Estácio. 
ALUGA-SE cass com 2 quartos,
2 salas e demais dependências,
na Av; Salvador de Sa._182,_casa CENTRO
13. Chaves na casa

CASAL 1/ filhos,
extensão, precisa sala ou quar-
grande, ?ò no centro, diária-

!| mente das 7 òs 1 Oh. cu depois
D. Rosa ou Sr. Fernari-

des, banh,
<7Ínhs.
|1 rt.t£r tel.: 47-5305. yer com ga

IQUARTO MOBILIADO - Aluga-JQUARTO"-Aluga-se a maça dis-mais dependências cem excelen-
e a 2 n-.cças ou senhora traba-jtlntl que trabalha fora. 60 mil.lo varonda para ,-, enseada rie Bo- ALUGAMOS

13

LAPA — Aluga-se op. 1103, deQUARTOS - Alusam-se grande, RUA MINISTRO VIVEIROS CAS-.ALUGO ap. de saleta, sala, HFIADOR??? - Tenho - Documan- LEBLON - Alugo o ap. 307 da ALUGA-SE OU VENDE-SE deiTIJUCA - Aluqo enlre Co"i/"""~írente, na Av. Augusto Severo, pede lavar, ecrinhar, depósito 2 IRO, 41 — Aluga-so o np. 50-1 de quarto sen., banheiro e co2Ínha!to om rfia. Rua Imporíitriz Leopcl«-Rua Marquês Caniria n. 24 —(frente, óp. 702 Rua Sta Alo- Militar i Estádio cnsi r f 
" 

*
306, com saleia, sala ¦ quartojmesei. Rua Gen. Caldwell SS, sl., 3 quartos e dependências. — - 280 mil e taxas -- Rua Silva dina n. 8, sl. 1404. Tel perlo do Hosp. G. V. I sl., 1 xandrina ri. AB\ c sala grande'da Av Paula Srns- 17-Í'""
separado,, com armário.* embuti- entre Central o Pea. On;_. Alug.: 525000. Ver local e tra- Caslro n._ 22, ap. 801 - Coo. ' 52-2060, R. 70. P. Tiradentes. Iqto. etc. • garagem - Chaves C varanda envidraçada, 2 quar-ÍNCr. 3J0 

'"

¦I '" 
i*"í-Vn,osi1'" 

° "-".QUARTO ind. só pi homens, Lad. Mr Tel. 42-9946. ÃLUGA-SE - Quarto mobiliadSjFIADOR??? N cobro adiantado. eom "'-'iador. Tc!. 23-0024. los e dep. empregado', todo o às 16.- 'gue_l_30O mas taxas, i Livramento 16-A, lérreo. 65 mil. sua FARANI, 61 - Aluga-se apar- P»ra p£":oa que trabalhe fora -:Dou todos ot d.cumantos, rosolvo; LISLON - Aluqo ap. de Irente conforto c a- pe;as tfidas gran- füilCA nu Fl,_.«.„„., „._,•¦ ;
lamento com sal.-,, 3 quartos, do- Avenida Princesa Isabel, 346, ca- na hera. Av. Rio Branco, 185, ».;p| o mar, 3 qts., si., garagem des - Chaves no ap. 203. Alu-U Joar 

.2 Pj.ií. PJ

¦¦"»¦ Tel. 32-2503. _,c. Av. Nicméier n. 174, ep.|9uel CrS 270 OOfl e demais ta- findeneies Paoó c.s 
'oSnrn0

 .... Ap. 402, da Rua FUNCIONÁRIO - Morando só em 401 - Ver _ tarde. •'*>- .Tratar telefone 48-5296. ^lo.V^r Vieira Ic 23 í?.'"
tendo telcfone|n« tora com Indo o respeito -;£xigem-se referências. Av. N. laíogo. Todo pintado a óleo, com Constante Ramos, 70, composto departamento, admite-se senhor dc LEBLON - Aluqa-se o ao 313.ALUGA-SE o ap. 302 da Rua'-,,,,

Rua Visconde do Rio Branco n. s. do Fátima 72Í203. armários embutidos, telefone c/ 3 quarios, sala, corinha, banheiro, responsabilidade para dividir des-ida Rua Gen. Urquiza n 242 e' Haddock Lobo n. 117'-'¦' ' '•¦ "' ÍSENADO 
320-"Aluoo 

"ao 'aoa":<,'-r'-;'° « *'¦*-•" na 9<"»9e'»* ~ 
]*"" 

CX ""1','Je. e V'H" n" *'!*' P"**' *-*"*- í'*1- '""• 8 Ò! H-h30m «ale, 2 quartos, aroa, todo pin-,- 3 qts., - dep. empregada -IV ...
'.as que;5.TD°_ l-Z: .,!)]U}'°.. 

" 
F.;ir?M: Tratar e marcar hora para visita Bem- Chave;1 cl porte ro e rjtar e das 20 às 22 horas. Sua Ba- lado ¦ óleo o varia de garagem',»'" c| lanou» - de irente -Io'" - '*uí' >7Ü e ',j0 mM* "*•

otteiro. :_.,. ,_,„____ 45.0í,75f c| BANCO NACIONAL BRASILEI-Lata Ribeiro, 450, ap. 402. !- Chaves no loca! corr o oor.!n™arlo3 embutidos... rq S.A. — Av. trasir-o Braga n°i>; ,v-, ,-.-,, ¦ ~~v_ ~~ ~<~ "'_,' liei™ _> traiAPA uga-so ou venda-so. 9-..-, GARAGEM - Aluga-se Gen. Bar. 1'eiro e iraiar
QUARTO alugo * senhor distln-j"* ¦*•" ";""'"c >"-'¦"" *-'**'"¦ ->¦ ¦ ¦ - _|45j-A.

QUARTO para duat 
"moço"."" 

qw;"",''""' 
"", *"w "'T ',£ ""'"'"''" "

trabalhem fora. Trave.-a Barros _L« ,fr<"lt*'. 'J0"1--. Ver C' j___!t*_-r.-. jpolo leleione
Sobrinho, 7 - Santo Crijto. ;VAGA para moça em apartamen-, .....r

to de senhora só — Rua Carlos de!

TIJUCA
parle

— Aluga-;e
térrea. 2

1 q.

to. Av.
Centro.

Mem de Sá 61
"_ 

Carvalho, 60, ap. 1 402""Vermelho. Cru:

- "

ZONA SUL

GARAGEM - Aluga
com A cA*-.., 0 sli., cop. eoiilv^i^S" 1— -' .-—ibosa Lima n, 3-t — Põsíí

di:p. banh. compl. o den. -m-' ALU0.0 v53",5 
fl 

m*"ia!. V'V* 
,Tratar com o Zelador Sr.

„__.- _._,». ..,-.«_j- «.„„- p /-_¦:__ maravi hosa, frento p: praia. Tr. i "--¦-..--•-•. r- r-~
77 ~5„9fco,,Tl_8I?3 5 T.!| 26J?6S" Av. AHSnlka, 1440 ap. 10 - J.olGARAGEM LEME - Rua
Alugas» para rapa_ eu.™ Correia, 2/3, _. Tel. 36-3V6S. 

an<j ^^ v0 Sampaio -- CrS 30 000
Av. Pres. VAGA - Moca Trabalhe fora c ¦.,'. .' .- r—-p— tar tel. 37-0662, exten-ãc

2007 ep. 2 105. rof.. única inquilina, cale manhã!^ il"?*'SE ,Í?,,,*T'_.U. a „f,°"IÜMÍT~:60 mi|. Voluntários da Pitrla,!P«»l>ana, 252 - 1 sales, 3 a.l;.,llt
,68 c' 5 - Botafoao.

CENIRO — Preciso alugar ap. pfi-
queno, preferência c/ telefone —
Travar_ Pr. Dias. Tal. 48-4372^

, roz, <.->_ CENTRO — Quarlo — Alugo 2 alQUÁRÍO — Aluga-se, psra r_ps7!VAGA
12. Tffiífirl3enhor de respeito que 

-trabMhfiide -.ibíciuto respeito, Run G*enera!'íenlicr cern direito,
na Rua Santo Amaro 80 — Pa-for0. Ver hoie è tarde na Rua jCaldwelI 212, sob. Centro. .Varga, 

" '"*

trimônio.  |Riachuelo, 3J9 »p._102.
ALUGAM-SE 2 vagas » nioças »u CENTRO — Alugam-se doli quai
rap.-?.*! que trabalhem for,-.. Rua.tc)I a C_IC| E| -filhos ou p| ia.
Cos:» Bastos, 8703 - Fátima. _ paí ,0|leircl „a Ry,, <j0 Riachuelo

l^-f^i-lZl0 RuaC"AndréPet. mJál - Tef slsolô!' 
Ci *' '"'GLÓRIA 

- S. TERESA |VAGA. 
Flamengo - tm apar,a-;XLUC

i,--v.,r « i"-'»1"'- '¦¦•¦s fS* ""¦¦ '¦•'¦ inuHn _¦¦"'• -J-* j-j*-1. inisnto proxtmo í» praia, alugam- liado
,,f£NJR,0.- 

*lu,!-*,„X.0- ,ÍÍ!p-lr;lÍATirGÁ,SE 'apartamento 
c/ d"^s K,vaSaV dU'n -"CCaS' "",?,-,r'1" Rl-° G"s,avo" -"«mpaio, 260,"'cr,m.;AluCA.i6 „;-mob. ,al_, quino.MUDANÇASALUGA-SE aparlomcnlo com 2(1 «nhora ou _2 mocas que _ tra-|ouartos sj(^ (,anhe|r(1. coilnha í ?''""¦'" .""¦: . u,_.l.c"_!!. .inquilinos.) postos de 3 quartos, sala, cozinh- ¦ ¦¦•¦-¦ • ¦• •- !

. •:¦,-- ei,¦,:.-,- - Ver hoie ^,.A'1'nf* 
7I* "" '' eparU*

Rua Imperatriz'*'"1 ,2 hl"as em diante no local
ILeopoluine n. 8, saia 80S ir - Aluguel NCrS 400,00 - Tra-1 IIJUCA — Alugo sp. rala, qu.,r-
,_ST£V_S. lar SACI - IMOVEIS LIDA. na'0, banh., cor. e área tanque.'Al„r,. 

..".„" 
".'....f-,'*- Álvaro Alvim n. 27 - gr. jVer Travessa Américo de Oii, 

"
Aiuga-ae ap. coni.. 1101 rnen nm * ¦¦_ in_»

Bartolomeu Mitre, 44B ;1M ~ l-RtCI n* *92- ' '"¦
-J202

vaicanie, 00 an. _íüw. ..Liim',.i "- r-,..*-.i-; m-... ,'!.¦. . .-¦ , , - . ,, ,apar:i.rr.*E:iTo c/ doir
- ¦-- ¦ - - , * . , . ., , . ,-. ; Iquartos, sala, banheiro, coilnha
quarto;, sala, cozinha e banheiro, balhem fora. Rua João Cardoso, ' 

nJ . ' ..._ ' 
,._.•

Rua do Riachuelo. 325 ap. 605. 149...ap.jpi,_ parlo.d. Leopcloina. • «'¦£*$* 
f£ %.Th"Z.

Chaves na portaria. JCEN1RO - Alugam-se grandes drlno, 636, s! 202
ALUGA-SE um apartántento peque- quartos na Rua Aníbal Benévo-
no . n. 306, na Rua Riachuelo,! Io 181, ap. 101 e na mesma Ru.-

252 - 2 sa! .
bflnlioira o d»pfndÊn<iat. Tol-.
45-6921 ou 57-3519. a doi; rapazes idôneo.

_._._._»«.... - ne 57-3532 ou 42-7453.
COPACABANA ALUGAMOS por l.mpor.da apt. ™d _ Aluna -e

mcb». do 1 eu maii n.uartos — ,_ujt;_j- .ír(1lin"
LUGAMOS - Aps. 102, mobi-!Av. N. 5. de Copacabana n.olm< :'.".'' ':'

1204, som mobília. r,_'374, saio 304. Tcl. 37-935_

u 2 cava
•fs. ne R. MJUCA

-il*. 302. Chaves no ao.
Traiar tel. 54-2305.

José.
GÜ"t,-,-' LEBLON

NCr$ 130,00 — Chaves c/ port 
'ALUGA-SE qlo. a 1 o

. . ,. —.—- Tel. 27-6382. j lheiro- - Pedem-;- ,-<
Casa de família m.nc- ¦- 

- _ Arlslldes Lobo n. 34.
,, . ,*,. quarto, de f ren.e^mar, «BLW - 

^^WIo'I^LaLUGA-SE 6,imo sobrado na K.\^™_.^h' ^ & «•¦o».

Aluga-se &â\/i de fren-
em casa dc família, a uma

LEME
;,i_. 306; Chaves" oorl. Infor- <c<""1<> Bonfim, n. 944 (Tijuca), ,íl_?_'_____:

ob., prox H. lobo.

760, an. 802.
Gu:(_ivô Sai

152.
ALUGAM-SE quartos mob. casa
¦família. R. João Caetano, 137 —
Centro.
ALUGA-SE quarto o .tel. 52-2511,
a cavalheira. Pedr.m-se referên*
cio;. Av. N. S. f-timí, 86 ap.
303_ — Centro.
ALUGA-SE 1 quarto. CrS 3*0 000.
Rua André Cavalcante, 173Í16 —
Centro — Para rapa?..

ALUGA-SE um quarto com bh-
nheiro leparado, rapaz ou senho-
r.i que trabalham fora, com re-
ferência. R. Correia Vasques n.
28, EctAcio de Sá - Traler Sr.
Antônio.

GLORIA - Aluga-»
cie frente, Ruf. da Glóriõ

Tratar pelo tel. 26-2148. ibanheiro, quarto e 
"vvc 

d.> empre
VAGA alugo a cavl. idôneo, pi,g2do, área c| tanque e garag
morar cj dois rap. qte. grande, ]". Ç'2^'"z.. FL.PP/*?!1'0 .1 .'"'

tem outro 165, casa 4 - Salvador
oe_5a.
cfNELÃNDIA -*' Aluga-se na 

"Rua

Senador Dantas 19, ap. 903 um
a pa namento de frente, com sala,
2 quartos, b.-iiiíi-iro - coilnha.
Ed. misto, poderá servir pnra *»•
criiório ou residência. Ver no
local — Sr. Ivan.
CENTRO — Alugo bonito quarto

morar cj dois rao. qte. grande, " Cnaves c, p.~r!e.ro e tratar c , fi„rkMn. A7, «WTirA"—rrer muito bom amb. Rua Bario Fia 
'BANCO 

NACIONAL BRASILEIRO,AVENIDA ATLÂNTICA - .
*;i* 6'7' 

menoo 4 ap 9Ú6 S.A. - Av. Erasmo Braga n"'*''" * moses ap. bom mob,
3 i-uar-™!e.v»°:.. ". "i" *"' .. . • 255-A — leme j quarto - sala -.rr-.. no li

bi.nheirc jVAGA para ume ou dusj mô- 7777^7^—7;-.-*-" :—r~~5~~2 'ponte. Iní. -47-7063 cj te

avalhejroo ducado. Preco: 60 b

grande. Chaves e inf, CORRETA ças, com café pela manhã. NCrJ
IMÓVEIS LTDA. - Av. Copaeaba. 50,00 cada uma. Largo do Mc-
na, 605, */ 509/10. Tel. 37-1001.] chado, 21, ep. 203 - Fundos.
Seg.-feir-a no horário comercial —! *

creci 237. ^ LARANJ. - C, VELHO
SANTA*"TERESA - Aluga-se l' ':,'„^'X".o 3—r—i~-.
coja com dois quartos « 1 sala! ALUGA-SE ap de frente, 3 quar-
e um terraço - Tcl. 52-3.136 -¦""¦ • stl6' dependências de em-
Rua Ocidenlal n. 16. ; pregada, c sinleco. Rua Cnst

siip.irído, Icitth. e geladeira. Av.
Cr-n.icahan.-i. 1032 com o po
leiro. 47-0098.  ne 22-9264.
AVENIDA ATLÂNTICA - Alugo,-.-,-,.-,  —, --.-.._ Rul Ouvidor 130 9<> andar

HiaJi, MOÇA morando so, procura dua«jTeU 32-7675 e 22-9435 (B 6)
niolhor dua trabalhem fora para dividirl _r_.™J..'..';/»« 1o.0). .

jdespesa. Tralar Rua Barala Ri-.lEBLON - rCAIC ôiuoa o ap. . ,' —,beiro, 759 - Portaria. |309 da Rua Jo-,_ Linhares n. I17!r

maçoe- 42-7144 e 42-5231 — F :"*m * I"""0'. J salas, «le. paraiTIJUCA — Aluga-se ap. 103. ...
n; t quarto,pt VEIGA ENGENHARIA LTDA JirotidOncij ov comércio. Para ver, José Hicjinc, 373, 2 quarios, sa-

CRECI 832. marcar hera pelo tol. 34-8356 — :¦<*• cor., bani., compl., érea etc,
Aluquel NCrS 500,00. .Chaves c| porleiro. Iratar Av,

LEBLON -Rua Cupertino Durão, ÃLUGA-SE casa, cí7n"~doTs~í^?. 1 R,° 
,5','rS' 

"•*' U-° ~ Iol<:¦,--
702. - Aluga-se c; qt.,!tr.!. _»!,. »»_, . .„,,.,„ . u. ;*'<- 22-2957.STAR

): 12,00 A HORA. Telefo- $• >»«,„*•. . 
'd^r-kr^i^SirÔr^VeT^Rua^liEu''!':

2.-O.C0. Tratar PREDIAL E ADMI. conte, 77 casa 26 Bairro liariri
,,.,„_ i-ilSIRADOBA 

RESNIKOfF LTDA. - ^tar'Ru 
'Maia 

l e?da 263
,Vu!>*\M-iFTZZZZfc .A -,„.„._ J„„*!_- R"n Ouvidor, 130. 9." andar. an. 301.

ALUGA-Sc quarto pnra
rapa;. Rua Cindido ds

143. Rio Comprido.

TIJUCA — Aluga-se ap. novo c|
2 qtes., sala, coz., banh. em
cor, área e dep. emp., arm.

.. (emb. sinteco etc. Ver Rua Ma-
:asal ouiriz s Barros. 553, ep. 6C6.
Oliveira ;f|JUCA -' Aluga-se caso oe ¦>

r-.iutíw unni.i LkJii|uinv ç-íc u an nnvA-rt ai
Ias 0 banheiro, no melhor pon- BAIRRO PEIXOlO -Alupa-se "nincÃ~S6~Zl> 

recis» _omn«nl,»lr"_ li*0n''. "I<,!6' "--Ato. ie,.., COI.'. uaviineiuoa lom ¦ .alas, i quer
lo comercial de Copacabana. -*">*• '?7 ,d!l ?'ja P"'0, 

'!"r!tiSt 
{„„ 

"Jf "i."". 
ao ->''"h" W. C. de emprag., areai ALUGA-SE ótimo quarto* _\m~p. ,'*"¦ >*ariheiro completo, co.inha

W. 23-99.0. "• 253, de sl qtor, banh. ', . ^ ^3.Mh" ...P219 704 
ic' «'T,' ~ 

oK"'VCJ ^"^'""^ 
"«' • mosque trabalhei^»-. V-.- da» 9 i, 11 Ru,

ãTiirtTc'.^.^_ . n,í„, ,l .,' tlltn- - Aluguel do J>X1 UUU. __« ?. -.' _ — Tratar na Rua do Carmo n.iora e que lenha reierên-ln. (Conde Bonfim, 477, caca 4.

do» os direto? na Á.Ç"copaí»:iBAIRRO PEIXOTO - Copacabana MUDANÇA? GATO PRÍ- 2™ - Tel.: 32-1774 - CRECI I.reco baraío. Tel! 38.1749'."tIIu. ! TIJUCA*'- 
-Aluíam^" 

2*""
bana, 796, ap. 210
ALUGO -Quarto

Tem telefone, amb. calmo,
f-iiiira n. Bó, ap,

Tel. 57-3593.!- Aluga-se ótimo ap. de frente
————- —-cam 2 qv:., 1 snl.i, banheiro,

mob., p] casol empregada, coiinha, área
oo Sr. » um pequeno p| rapaz ,snque( cômodos grandes. Rua. _ , ,-„,„„
independente - Av. Copacabana Maeslf0 Francisco Braga, 235, ap. — Tel. 45-8 128.
876, ap. 206. \40] _ Ver das 9 às 12 c 14

f -,.__.-" ívão Barcelos, 11 ap. 103. Chavei

,„ „ - ri, .... . „ 86 .„ ¦¦«, ,- ,u. ,,,,arro, 509 comc| P=>leiro. Tratar 36-2203.

703. ' ?»'2i «M<\°- 5fle,,aA„b"nh5Íro "LARANJEIRAS - Aluga-se <timolA1*UGO SP-S"^- .m°b* fim, dt\ll'J'.Í« eo.n!..?.r-..Hí!iS

ClNT**Õ^*TÍNFLÃNDIA' -' Alu. !i^!g__AÍ!_g»lJ JO000.* lap. no R. Pinheiro Machado, 51
oo ap. com telefone. R. EveriüojSANTA TERESA — Preci-!6?* -101. Constando 3 quarto
da Veiga, 35, ap. 410. Idemais dependências. Ver no \o*-—Sa-Se, para alugar — Ca-iCal. Chaves com sr. -Indico. Tra-

.'emana (3 dias): Pauto, mensal —22-7169
Ribeiro 200. Inf. 36-4964. |Xa:.

ap lefone. Tratar
i 27-4905.

ado com
local e tel.

ALUGO ótimas vagas Rua SeteiCENTRO - Alugo ótimo ap. pa-L- e' <*¦, Ter'esa com|tar Tel. 57-5593 ou" CeieT 93-02431 Carvalho 
147 - 902 Chaves por-;2 150 com sala, 3 quartos, coz. 

\^$jQ j - Aluga-se, 
**20Ò

-- •-- ira f,m|Ma 0u escritório ou. moso|5a. ern °'°' lere-"ar com|c; 
propril!,á,io. Alugueis 450.00 '»'" - 

,'nf. 27-8570. ; 2_. .1_a"'_:'*de Setembro 211, l.o andar
Náo falta _ou,.. ido comércio ns Trave-_a do Se- tres quartos, garagem e NCrS
ALUGO l"ou 2 mòíss quarto mo-\im0' 7 ,r ^Jj*! '
biliado. Rua Riachuelo 221, ap. CENTRO - Aluga-se apartamen!
111 Ur-- 1 ftTíT _J. D,,. OA ,._. ôUrit i313 - Nina. ,1002 da Rua 20 de Abril n.«

ALUGUÉIS - Casas 
"e"aps".' 

Solu-.-sli e q^rto. coniugado, banhe

çSo imediats. Ouvidor 130,

- dependências de empre-|-ARAN-1E"!A,s
,° !_. . Iqts., cor., b,

,i"|ro, pequena kltchnette, belíüiina" 
vistr.. Chav«i co<i_ porteiro. Tratsr
horário comercia). 52-2966 c ,.
52-7046.

Ó04 (um més adií-ntndo). Forneço

BI 
minha conta fiftdor idôneo

espesa de Contrato a comb. _ ._.  .
ALUGO 2 vagas para moças. Rua CENTRO - Aluga-se grande ap.
Andri CavalcSntl 142, ap. 402-3, coniugado, em edifício misto. Ver
Dona Odete. na, "'i** Leandro Martins, 20, ap.
-..,,_-•_.-,-- i— *.-_ riióOl. Tratar pelo tel. 32-O_06.
ALUGO 1 sala com cozinha a 21--.__..-_;.._-_ *,
moças. Rua São Cario-, 146. Es-|CENTR0 - Alugam-se. quarlo -

tácio._Tel.: 32-3247.
ALUGA-SE vau» moco ou aenho

Bairro de Fá-

[vagas para dois ou frét rnpn^es.
Rua rrei Caneca, 256, casa 6.
Tel. 32-1903.
CENTRO — Alugo, Praça da Ban-
deira — 2 andares. Rua Pedro
Alves. 163, perto da e-tacão Br.-
rão d* Maua — Informações Av.
Graça Aranha, 174, sj 807. Tel.

-142-0789. Antônio Jo.-é Cepcda.

Tel.: 52-1613
tima.
ALUGA-SE! quarto mobiliado a
rsnhcr distinto, em ap. de senho-
re Viúva c direito a telefone.
Rua do Re3ende 21, op. 305
ALUGAM-SE duas vagas a rapai. ,„;_, ,T.,„
Rua Riachuelo 32, ao. 216. Tele- CcNTRO - Alugamos ot,mos aps.
fone 52-1324. |nfl Jobreioia da Pra^b ds Repu-
"aii__~"Ã'pr ' —n » " r bllca n. 93. Choves ci port, Tra-

.,- R»FiS. _/v íí? 
" 

I1» F* P* VEIGA ENGENHARIA«ic. Kus fcs.ac o cie o-i 11 _>, np. i, Tnn -.,1 ... 71 ,. _ ,<-¦ j-n-,i
303. Chaves c| porleiro. Tel.s >.™A. 

Tel. 42-7144 e 42-5231 -

S8-943B, Sr. Hem5ni._ HíÇ.1-?3-*'
APARTAMENTO no Centro, d?lCENTR0
frente, Edif. Itu, para rei. ou es

Aluga-se ap. 703, fre.,
Rua do Resende 99, 'ala, quarto

critério. Coni., banh. c caixa de aml!Í? « depend. Chaves 
çl 

o
«qua. Av. 13 de Maio 47|2 110. porleiro. Tratar R. Teófilo Oto-
Aluga-se. Inf.: 28-9728. . ni, 72 - Tel. 23-1915.

AlUGA-Sc uma cass 
"de 

qto"."," si.I CENTRO - Quartos. Aluganvse
e dep. Ru» Nabuco de Freitas n.° ótimos, pode lavar e cor., na Rua
193, Ceniro. Aluauel Cr$ 120 000, do Riachuelo r\° 205, sob. Exige-
2 n-.eses em depósito. Exige-se;36 deposito.
c»i<\rci;? profisiionni. Inf. te!.: 'CINELANDIA — Apartamento —
54-0281. Ver hoi* depois da* Quarto, sela, bnnheiro. Evarííío
15,30 hor,-,-. jda Veiga. 21.
ÃLUGÃ-SE um quarto para dois.CENTRO — Alugo kitchnetle. N5cajembutido
rapazes ou vacas para duas mô-falia água nem paga condomínio.'
ças. Rua Riachuelo 405, np. 5G3.,Ru_ Morais ; Vale n.° 5. ¦.,,,, --
AlUGA-SE un, quarlo a rapaz 

'deicENTRO 
- 

"Alugo 
»p78Í2li*TalV,fôX fíra Z" B*.n'.o° Lisboa" „" 

°6

responsab. Evaristo da Veiga n.° quarto conjugado, kitch. Rua Car- Quaf% )! Cate,

marães ou imediações
Telefonar para 32-8383
— Sr. Camello.

 _ ALUGO - Ao. 407 - Frente Rua
Aluga-sc sala, 2|Henrique Oswald n. 3, 1 sale-

ta, quarto, ampla sala. cozinha,.¦ *0Cal. , Castroanh., tanque, ni.ire.j
telef., den. banheiro. Ini. no

¦:.-,
d. _, 

, IH'->., tUi.., VQlHl-ta no Largo dos Gui- rial de co_„ gel.
emp., fiador idôneo — Rua Pi-1 ALUGO
nheiro Machado 51, S.°, ap. 807ido, rouoa de cama
- 2.° bloco. Tratcr c. Dona Si
via, tel. 36-4077.

LARANJEIRAS - Aluga-se à R.
S. Salvador, 38, p/ lepações ou
mp. oficiaii ciíTongelros ótimo
ap. de fte. c 3 qts., sl. banh.,

moças que trabalhem" for» naif0-;-' •-"•» CJ ¦=m"*<| <¦ dcP*. 
f.W', n, , ,,., ,, .... ; ,

Rua "edro Amárico n. 151 _ lotlo pintado de novo, moblllado|apt. 1 210, qt., sala, |. l

2Q2. !c''' telefone. Ap àru-  *-

CATETE - FLAMENGO
ALUGA-SE um quarto parr. duas

. .... quertea'""'ITO 
,irm,i7i-n_ tnncnnr '"' "a'* c'1 ~ D- Ana. pari rapazes. Tel. 34-2403.

£5.! I f 5SlÂLÍBbl0M|-: .*!?¦"! 6,im°, 'P-ALUGA-ÕE í?,.-»2.-«|--ilã,-4JT.JUCA 
--~ 

Ãfci'.^'- Rua^c„--:1,|la e embala desde 1940|",<;b-> «l '•'• f-r- temporada - quartos, dapend$nc!as. R. Cos-lneral Roca. 891, apt. 402, c|
l ! . 

''V,a,,0,' S«r.gon Indlvl- ta Pereira, 43. 230 por mês. Tel. Uala, 3 quarlo;, cozinha, banhai-dual «te. Ver no local, domingo. 56-0771 . D. Cecília, chave por-^ro, dependência completa de
, ÍÓT1MO apt. _ Rua Francisco SA. i 3 í 

" 
íím' 

".*_. ua J"->'eiro. Tiiuca. empregada c área c1 tanque. Tra-Fone:|,M „„, Am ,„„,„ _ ».6|„ 
__.'«• íi'": 't. l'*'ALUGA-SE aõa.tamento 1S7 ¦«• Av* Er'"m0 *"¦'¦••¦ *-'¦¦ 12*°

, ««•¦• "-!_n',S. í,„,n,;n,.:,36.7ÔM- 
™ 

^-'lolp. ^mp.eTada.' Ver'"_ .^',J?-L..«*B027._e 32-7450,
pendências, mobi,indo com le- ., ¦- 'Iralar a Rua Marquês de Valença,'TIJUCA - Rua Tomás Coelho n.LEBLON -Aluga-se ap. ti3rreo,h66, apt. 401. 341307. Aluga-se olimo ap. com

--,-:«ni. í % 
'sfie, 

2 
"eli 

daqD- ÃLUGAM*SE «^"<« 
"'~vagas "a3, *"=*' »l3°' .«»•< ba"h* «*"»*.

comol ír'J'-,r ? 
"" "-;"»•"' 2U0 m".!de émpr. Pei Humberto d" Cam' mo5=s ou "P"»'- >"^e ver dià- 

""^ ""E«9««la « vaga. na oa-
«""¦"•lap. de frenle, sala e quarto con-, 

tm'*r* "fi*£T*.U\° 
-nt,^ riamente. Rua Cindido de Oli- ,'"3cm* C-,v,v" 

,c' f0"*,':0* . "*--
.. unado, 40 m2., sinteco, pinli-,,---—- ^Xé7—'. é—H»- _ v.|fn, 38 Rio Comnridn ,a* com *"• Ff-uh' Av- Rlt> B:Bn-

COPACABANA - Aluga-se do ra novo, banheiro completo, LEBION - Aluqo ap. 1 sala, ;¦;¦' 
'"' l*'° l-°mPria°' _ 

co n. ]3]j 15o _ T. 42-4546.*renle 
o ap. 302' da Rua Silva kjtchnote com fogão s forno. Av.h'*-, ,«***•> hanh., área cl ton-r„"L',X*,t ™ quarto para <»«! tíjücÃ 

— 
-""Alugo 

~R "' 
Urucuai'

com qto., sala, -Copacabana, 1241, ap. 620. Ed. ^ 
dep empreg. e garagem, 1\* f£ 

1f°'°°-\> ¦"¦»»« «y ^P»-2W, .p. 703 - í 
°°.. 

3 q!s.S g7
Av Cooa mobilia^0.'* ' KSnh- 

Ch"V„e! 
?,"" 

° Por*tA'«i<=' Francisco, 32-1269. loc. - Rua Juqulá 60, ap. 403 ',0* R* Aifredo p,.,to 17 - Tl-, ;_,** , chav.. | 
. 

j ^ _
A,. Copa,,, mobília- ,e| , , . RuJ UruBU5ljlna „. 7W_ d, Ru. 1»"* _^  Trãar 23-0034.

n__2.i___J____í__l=__. jvide ap. com uma ou dua.. cp. S.*?.0*0™1-,, M" «: ALUGO i»la de frente, cj entra- 
J fÍjüCA"""^7 :uoõ"*õ'",P" 

*703 
da

COPACABANA - Quarto mobi- legas que trabalhem tora. Trotar LEBLON ¦*' --- '-¦¦¦ ¦"'*"¦ •-•*'¦ -- -'• "' -- '

.. i .',«,,,¦, .. ,26, apt. 402, junto o
Alugue, 370,00 e „-|2 

^ , qu.„os . df„ >!s j..,^ f ^^ ^^

APARTAMENTO de frente, sl., í_|COPACABANA - Alug " 
"'

qlE., dependÔncifiSa Rannld de{101 da Avenida Atlântica

dep.
efone.

NCrS 9,00/
dia - Tel._57-27_83._
ALUGO - Apt." Av. 

*N" 
S*. Co-

pacabana, 1 213, qt., ai., conj.,
coz., c|t. banho comp. Crí ...
230 000. Chaves Dort. — Tralar:
43-1590 - 46-2399.

liado com telefone- fi um ou 2 37.9358
rapazes que trabalhem fora - nMÃÍfo~*""NÕ"""
Trator tel. 57-6135 •''" 

r'' J ll"u'-

ap.

— Alug.
soas, com
Infs.

bem mobil.
uma ou dum pes

odoí 03 direitos. —

nhares, 117, ap. 408, 3ala-quarto:P.cr"*,->' fl!tü5 corrent-
Conjugados, banheiro comp,, co-lImo Traí"- Av. Paulo de Fren
zinha, a. c. tanque. HCr$ 250.00.j'irl- 467-A. i.Cl$ 

2Ç(J _,., ,,
LEBLON — Alucjo o ap. 301 da*| ALUGA-SE quarto independenteJtOucÃ

m°veis, Rua Uruguai n". 2.59,' 1 . .. ,
casa, aajq|j. o)Cii garagem - Chave» ci

elador. Tratar te'. 23-0024 -£*

pessoas
Alugam-se tiht

em 
I qunrto com dependências

ALUGA-SE Largo do Machado
ap. 612, pari residência ou con*
sul tório c/ ou %l móveis, ].a
locação. Prfico 3C0 cruzeiros no-
vos sj móveis ou 350 cruzeiros no-
vos çj móveis. Chovei ci zelador,
Sr. Joié.
ALUGA-SE a moças, educadas,
Lgo. do Machado, amplo qt. mob.
pintado, sinteco, únicas Inquilí-
nos_-_Tel._45-0990.
ALUGA-SE o ap. 401 da R. Pe-
dro Américo n. 406, com dois
quartos, sola, varanda, banheiro
Social completo em cor, cotinha
dependencas de empregadas e
érea com tanque — Ver no lo-
cal. Chaves com o porteiro. —
Trator na ADALMA na Av. Alm.
Barroso r.. 90, saia* Ól0j]2. —
Tel. 22-0798.

COPACABANA - Aluga-se um
quarto bem mobiliado com rouoa

ALUGA-SE íi Rua Sta. Clara, 46, |de cama, telefona, garagem, pa-
ra uma pessoa que tnònlhe feiro

406. Chaves no depl. por 320 000 mensais. Vlal- _ Aluo. 200,00 - Tel. 57-4..-/. .... ,.¦jlocal e tratar na Adm. Fluminense tf», domingo de 10 as 12 hs. COPACABANA - Alugo na Rua|d» -família Pedemie referencias 
"° loc.al 

.dh\<"/!s íal )S 
'"' 

'?! ALUGA-SE ótimo 
"ep." 

201 d,*, TIJUCA - Aluo»-e'•Is/A. à R. do Rosário, 122 - Tcl. ji ratar Trav. do Paço, 23, M Hilário de Gouveia n. 74 - para _ 56-1249  
¦•¦*. o •.¦„i,-r .- o,.,.,,- „:.,,...,_. ..-¦ ¦ ¦'¦¦ •¦>.¦¦

52*8281. rul* ..- .. -i tDmsorjad, ótimo ap. de 1 quar* í aTVã rtz-Í— «i >
_Bondcnc:as deamsre pUARTO 

- Aluga-se I e,n ap  ..... -,-..wj _ .,-,_.,. ,Bom

BOTAFOGO — URCA [niõca^óuVtrabal^loiarAv. Co-|ã"_da.~Tri»a"r nele tel. 43-1853 .V1" S'3* vluva.para i_ ou 2 per- FIADOR??? Não depend, de ler-IW

ALUGA-SE v.iga no Flamengo pi
moça — 45-6823_.
ALUGA-SE ap. n. 802 de 

'frente

Buarciue río Macedo n. 37, cj
2 qudrlos, deps. arm,

, garagem — Vsr cem
porleiro — Tratar tel. 22-4197.

sal

"] 
ALUGA-SE un) nuarlo
nioça que trabalhe for

Ipacabona, 1017.02
vaga para mô* o dia todo e arnanliS das 15 eni Aluga*se -.ç...

Is!„ qt. aeparados, banheiro social,
ALUGO quarto c vaga para mõ-toaia rocio e amanna am rs cm 

j COPACABANA
ç.is f[ue trabalhem íorr. Praia de diante.  
Botafogo, 360, ep. 226. iALUGA-SE apt. iunto praia ^ntanq,
ALUGA-SE quarlo conforlável com|gel. 10 mil diários. Dialma Ul- n., ru3 Domingos Ferreira
móveis a umn senhora, P/ dc;rich,_ 49)304. 57-2604.
Botafogo, n.° 360, ap,, 41o. ALUGO apt. »i qt. frente, mob.,
A DUAS ou uma pessoa qua tra-ci gel., contrato l_ano_ ou temp.
balhe fora, quarto mobiliado, en-

 Av. Copacabana n. .'Rua Artur Araripe, 63, finanientãIP"> H"10 ou" dua'  „-,-., . . - , . .
905 - 901. mobiliado, cl geladeira e riclow, Casa 

de pequena família. - Rua ,,| ou raosrcs de rerueiio, na
QUARTO - Aluga-se a pessoa de Lprága^.^iíug^^O-iió.^^ íSS» 

'9-°f,i 
c'.0 

"" ' ~ ^b""" 9"*° "« *""" "' '
hno.tr.to, com refeições, c sa 

po , , di, â 
., 

d „ 
. l-^^^-l -í.

_'• 
e 
,-'"'*'/' 9iyn.'.?a 

hly""a a Rua Radmacker n. 47
. Hua Júlio de Cart,,nos, 2s, ap. :,0|a< 

3 t|_,lr|0. de^'
para uma | los,'sala, dependências lleampre.ilru¦;¦i'*-' ." "'*""-'= ¦ •*'" ap. 1202. Tols. 47-5885 e 47-1841. |Bom'_ Ver no"local

a. Av. Co- qada. Tratar pelo tel. 43-1853 -l'1* S,r* v.uvs, para I ou 2 per- FIADOR??? Não depend. ,1,
Ver hoje 43.J33.. Com o Sr. Pedio. '"' na yVr\ hl 5* Copacabana, ceiroí ó 50 apanhar docun

919, 302.

trada e< banho independentes.
Tratar ap. 603, Praia Botafogo,
430. __
ÃLUGA-5E 1 cômodo e cozinha
grandes para adul.o!
cedo Sobrinho, n.° 1

Barata Ribeiro, 45011006, cl Ju-
randír ou Alt ino no local.
ÃLUGÃ-SE apartamento na Av.
Atl.intica frente para pr<*.ia no
Posto 5. Tratar pelo telefone —

R""Ma"|y-'gQ°.
L. Hu-jALUGA-SE 2 vagas para rapazes

201 oa| MJUCA — Aluga-.-e c.va e.*n roa
cen*- 71 põrticu!*r, próximo ao Cínem*

e gara--Madrid, dois quartos, duas fi-
o*1' hoie, da-.lias e demsii dependências. Ver

lar- 14 as 16 horas - NCrS 350.00.na Rua Dsião de Ubá n. 3S7 .
umentot mais taxas - Tratar na Avenida c| 3 - Chaves na Haddock li-

'• aprasoniar, r.osoivo na hora. : franklin Roosev»ll n. 194 .'I Ifeo n 167 ioia Sr Emílio -
e.n ca-,-, Na» cobro adiantado. Ficdcr Ir- 204 - Tei. 22-7169 - MASCA- Tratar'na Trav. do Ouvidor -

dependências empregada:-18 »""'»¦ mobiliado para 
çlols \'«'u""*< 

••'"«»« '«'• 
J'nc.ri.11. 

R^jAS_-_ÇRECI 495. CIVIA - Aluguel 330* 000.
Tel. "P«" ou "sal* Av* CoP* W0".£, 

a às 10 . 13 ii IBhoVa, T.l'' f,LUGA.M?4 
~ Ap* 307' da R««l TUUCA*'"-"" KAIC 

" 
aluga na 

' 
Ru.

I9"*,-*-0-1*  32JS03 T.l. 
Uruguai, 339 composto de 3 quar- Eng. Ernani Cotrim n. 155, o

QUARTO - Moça funcionaria edu- *-..- 1"?-'¦ »»l», lífdlm, banheiro, cozi-ap. 202, de frente, c| sl., 3
cada aluga p' 2 moças distintas|f|_M f?u lEi!:?___ __lAlu?"*!a 

.umIruí'.._5ua2° 5___,_.._de «mpregada. qts., cos., banh., dep. compi.
ci^cinSlr1- «'Tiprcg., «re? cem tanque &

QUARTO - Aluga-se
de familia, mobiliado

COPACABANA - Aluga-se apar-
tamento mobiliado, aala, quarto,
cozinha e banheiro, temporada.
Rua Júlio de Castilho, 40, tip.
n.o 701.

alurja p/
f. 26-6914.

QUARTO - Copacabana. Aiugs-
se, mebiliado pi un. cu moça.
Preço 100 mil. R. H. Gouvea.
Tel. 26-0237, Sr. Nei.

Aluga-se um j 
nho, quarto e v/c de

ap. mcb. Quarto, Rala, cc;.. Am- Chaves c' porteiro _  „
bce amplos. Lugar sossegado, vis-1 BANCO NACIONAL BRASILEIRO jvg garagem Chaves Cl DOr'cl-Ia para o mar. 375 mensais. TeU5*A- — **"' r'"-*- ->¦¦— -<•¦-- .-.-_•¦
27-1038 - Só pela manhã. !255-A.

Av. Erasmo Braga,

MUDANÇA? GATO PRÊ-jK^,74^'°' í\t-

S3Í9Õ6 - (Cinelandia)
ALÜGA-SE um apsrtamanlo

por-U ------- -- -=-:-.--: ._5»bin__
DfJALUGA-S£ ótimo ap., sala, quar-

! to conj., cozinha, banheiro com-
pleto, cinco minutos centro da cí-

[dade. Depósito ou fiador — Te!:.
45-7201 e 32-4457.

j los Sampaio 3A4. Ch.*.'
; teiro. Tratar tcl.: 25-9903

Edifício Natal, liío à Rua Álvaro! Lúcio. 
Alvim, n. 27, ap. 506, * umã CENTRO — Aluyo t vtgi eonfor.
tala para um pequeno escritório, j Tel., roupa de cami, a rapax
no 4,° andor, «nia 415 — Ver no ou Sr. dist. Alutjuel: 45 000. —1'
local, e tratar «om o Sr. Macedo JTratar 52-0873. _ ALUOAM-SE 2 quartos se.ti mó-
no Hotsl O.K. à Run Senador CENTRO — Aluga-se quarto naive'E- Parâ vm Côsa' í1ue trabalhe
Dantai, n. i., tal. 22-99S1. RL„ Moncorvo Filho, S6-A. lí°'.a- Ru» do <-•""* '*• 2''7- »P'

ALUGUEI f IADOR comi Imó- CENTRO - Alugo ap. saía, quarto]
v.ii - lrr.cu._vel - Forn.ço - banheiro, cozinha, peças amplas.
''¦!' TiradenlM n.° 9, sala_ 802 FrcI Caneca, 148 ap. 20$ - Tel.
— junto ao Cinema Sao José. ! 23-8693.
ÀIUGA-SE quarto ou vaga a m&; CENTRO - Aluga-ae ótimo ap.
ttou rar»z. Ru» Estreio do S_JRu8 j0„qu|m Silva, 60, ap. 306,
n.° 6 — Centro. compíelíirr.ente ntobilindc, inclusl-

ve, gelfldcirfl, de snla, quarto, jar-
dim de inverno, cozinha e be-

Inheiro. Chovei cj o porteiro^
CENTRO — Alugam-se aps. de

para 1 * 2 quartos, cala, cozinha, bn-

ALUGA-SE ap. 705, Inválido;, 190,
«.'¦In, q. j. inverno, cozinh* e ba
r.-ieiro. Chaves portaria telefone
43-5246 - Ribeiro.

ALÜGA-SÉ ótimo quorto
rapar-os ou casal, Rua São Ro*!nheiro iocial e írea de icrviço.
berto n. Í22 — Estácio.  — Todo* com sinteco na Ladeira
ÃlÜGA-SE quarto mobiliado, de Felipe Neri, 21 - Praça Maua.
frente, para dois rapazes. - Ru» CENTRO -Bairro de Fátima -
Santana, 144-A, 2.°.  Aluga-se apartamenlo S-115, quar-
ALUGAM-SE 2 apartamento! na ito, sala coniuqodos, com movais
Avenida H. S. de Fátima, 60• Ide quarto, edifício Monte Fátima,
Chaves na portaria.  _!Rua Monte Alegre, 102 — NCrS
ÃLUGA-SE quarto ê vagas para i*"-1-, Ver cor" porteiro. Tratar
solteiros. Frei Caneca, 131 - *_¦ '«ir'*i - Tal. 43-250^
Tel. 32-1036. _ (CENTRO - Aluga-se na R. Silvio
ALUGO a casal mod. q. trsb. f. Romero, 55 o ap. 404 c] 2 qts.,
ou sras. pte. d. peq. ap. s/je demais dependências. Chaves
móv. com t. os dirt. Rua do Re- cl porleiro. Tratar Tel. 52.1055,
«ande, 39/803. Idas 13 às 18 hs.

ALUGA-SE quarto gronde e are-

902.
ALUGA-SE

mnivá — Botafogo. jde vestibular ou faculdade. Pra

ALUGAM-SE vagaa ou quarto Ajdo Junior,_135, apl. 603.
3 n-ô(as func. ou estudantes. P.;aLÚGA-SE Av. Princesa liabal,
rie Botafogo, 340, ap. 926 — D.,305. Ed. Amaragi, aot. 1 104,
Helena — Urgente. quarto separado, qt. criado rever-,hai', 2 sis.,
ÃLUGÃTSE var;; p.-.ra uma móso." »'ve'- !ala' banh" cc,?inl"'! wc|armarloi emhu
Praia Botafogo, 356, 30. 839. Iempregado, ter. serviço

que, cha'
tiCr? 350

COPACABANA — Aluga-se otirno
ap. n.° 404, da Rua Bolivar, 129,
c/ salão, 2 qt. cozinha, banh. SÓCIO p/ ap. mobiliado pessoajJO armazena tl* ansPOI"-''"',' !a'0,<!' »¦'', cozinha, banhei-
social e dcp. comp. de empreq»- de resp. Aires Saldanha, 76-903. . . ' 

, <*L | ro, qu.rto e v/c de empreqada,
da. Chaves c/ o porteiro. Tratar SENHORA morando só"' aluga''a e embala desde 1940i»;ea de serviço estanque
Ur 22-3183. Iqto. mobiliado ou vaga com ca-'  Je|. 45-8128.

ap.
limos

ALUGA-SE um quarto par.* uma
senhora no Rua Aüiunçüo, 13 —
Botafogo.
AlUGA-SE 

"vac-a"

porteiro.

COPACABANA - Alugo na Rua í f é e direitos a moça que tenha _,,,„._
Toneleros, 330, o ap. 602, c/l referências. Ver hoie 2.Í-98J3. jQUARTO 

- Para
c/| .fina trat., c cu s

refizera. IPANEMA - LEBION n_ncío Flores 341
. tan-ldo, 2 banhs. sociais,, cor. */ 

ge- OUARTO - IPANEMA
Aluauel ! ladeira, nrea c/ maq. de lavar ÃPARTAME^ÍTO — Aluga-se Rua' ^usrto fínamftnte mobiliado em

pregada c| 2 qls.,; Naicimenlo Silva. 4E.2Ó4. d -a.:'""" rie família, Com enlrada ín-lc.

ro — Tratar na Run do Canro
n. 27-A - 32-1774 - CRECI n.
283.
IIJUCA - KAIC aluga' 

'por 
18Ó

mil cruzs. na Rua Câmaras!-"»
n. 9, © ap. 218, cem «í.-qto.
Conjug., banh. e kitch. Chaves
c! osrfeiro ¦— Tratar na Rua da
Carmo n. 27-A. Tcl. 32-1774 -
CEECI 233.

saia lep.1.*

d,
dim ds inverno. Chaves ci por.1 loiro e tratar cl BANCO NACIO

2_D"í;s*rarTe!NA*-t,Br!ASI-£|f!O.S.A.'- Av. Eras-!
refeições Ve-imc B'^' n 255*f**

¦ Leblon.' ALUGAMOS - óiímo ap.. na RÜã TIJ_UCA _ °-""°
"STT_^\ Gl"-i-ir"'ub». 80' ap- 201, com.raoos eom sinleco, copa - co.i-

"T°!posto de jardim de inverno, sa- r '• bani".cro do luxo com vul.
... ... ... .lão. três quarios, banheiro ci box. "P''"-- *">*'¦ Afonso n. 28-A ¦

.roupa, dep. empregada cj 2 qts., Nascimento Silva, 48-20.1, e| sa-K«« af •*«¦> :'«• ,C™. W?* 
"¦¦ c_pa, corinha, quarlo o wc d-'c -¦ «P- •*-' ~ t"-h'''« n° «P-

APARTAMENTO - Copacabana. |B=ragom e nclow. Aluguel oase |et8, sala, qt„.benh. social, banh. dependente. NCrS 130,00. Ver e empregada, cem tanque". Chav..'302 - NCrS 200,00.
Alugo temporada, quarlo, sala 900 000. Ver no local das 14 empregada, coz., area cj tanq.,»™»"* Hua Redentor, 160. Tel. - ¦ ¦

' 
den. Vista mar, 30m dajàs 20 h., e tratar c; Olyntho jcômodos grandes. Preço módico, y/-|B;"tratar

Ribeiro na Rua Júlio do Cast
lhos, 2õ, ap. 1202. Tel. 47-5
e 47-1341.

par» moca que ,
trabalhe fora. CrS 60 000 - PraiaL„jl, |nj. 1e|. 31)7617.
de Botafogo, 340, ap. 724 - Re- \__.
ferências. jALUGO amplo opt. 602, frente,
ALUGO ap. quarto,_aãla, coilnha" Rua Figueiredo Magalhães, 848, COPACABANA
banheiro, írea com tanque e ga- Cl «I», 3 quartos, dependência gJ!e Franc:JC0 otaviano, 85/504,
ragem na Rua Voluntários da completa empregada. Ver c. por- .|7.M66, com telefone mob. 3
Pátria, 371, ap. Í06 - Chave teiro, Iralar telefones 2í-mòí - 

q_ s.,|j0 2-e„,pr!.g„do armários,
com porteiro. Traiar segunda-feira;32-94:_0 — Cartaxo.^ demois dependências. Tratar de

ino local (marcar hora pelo >ie.
_ fone 38.2363) e tratar cj BANCO

Fiador Dmprielário jdòneo. _ iRUA SAMBAIBA, 303, ap. 20J - NACIONAL BRASILEIRO' S.A.
| ALUGO confortável quarto a pes. Aluga-se salão, 3 qts., 2 bens. Av, crasmo_ Braga, 255-A.

ntiui-!!,°c,aj?'._.6p.:..!'Ü.T£ic,_1,Sr..M?_!Íl!í,'l ALUGA-SE - Quarto" a rapaz sol-
tapagipe, 59.

quarto a pes-; ...
Isoa fina e educada único inqui-l3,0031?. °ePS- completai. Mobília- ...,.,.,.

Posto 6 - Alu- lino (a'. Tel. 47-6435. do'.S'eiii' ^'Í^V]!,; ^C,$ ^0,001 teiro - Rua Barão
42-5863 - CRECI 956. UlUGb' 

ap. quarlo, 
'íSTÍSÍ,'!?-0-n-- 

27*A " Ti'* 3,''7VA -

IIJUCA - KAIC aluga na Rue
Mariz * Bgrros n. ] 021 o to.
103, c!_ telefone, si. 1 cito. sep.
c! armário embutido, bsnh., -:o
zinha, araa c! ianque — Chavas'ocal. 

Tratar na Rua do Car-
ALUGO — Apartamento mob., lo-jrím
_.l ___... .Í..-I .J. a.. t.r. :-_ TEM

apartamento quõrro,
mobiliado» Proii. do Fia-

,n.ngo,_4S-89õ7. ?S-7463._
ALUGO quarto a Sf,* ou 2 me-
ra;, corn todo^ direitos. Pe.-iro
Américo, tel. 25-669/, 45-J676.
Catete. ,r.
ÀLÚGÀ-SÉ 1 qusrfo indep. e 11 kitch-'
voga a cítial sj filhos ou 2 mo- APSA.
ças ou rapazes. Praia do F!a-
mengo, 120, c-isn 1.
ALUGA-SE um quarto t doia r,-.-
pase.; que trabalhem fora. Rua
São Salvador, 24-204. - Fia-
mengo.

APARTAMENTOcom Horácio - 
Jel. 46-4175.

APARTAMENTO-^- 1,« loc, pr6*
ximo IATE, lindo viita, qt., síla
sep,, qt, empreg., garagem. Lau-
ro Muller 36, ap. 1 302 - Tra-
tar com porteiro.
ÃLUGÃ-SE" 

"ap"; "ólO, 
R

89, c| rala qt
NCr$ 180,00.
Tv. Ouvidor,

de 12-17h.^reL__52-5007.^ 1344-204
ÃLUGAM-SE 2 vaçias""a inò"cãs;ALUGA-SE quarto c

pon 2 horas local.Temporada —

quòdra da prriia, pecai amplas,
rrob., geladeira, Posto 3. Tra-
lar tel. 45-0990.  ¦ 

,.,__ 2 ql_É> b-nl,_ . ,.it
AlUGUEL FIADOR tom 6 imo. 3|uijl;e| f.Qrí 280,00 e taxa:
v«is — Irrncusávcl — Fornece — Chavas c/ porteiro. Tratar na'nen".U,Praça Tiradonto n.° 1, iala_ 801 Imobiliário Zirlseb Lida. Ru» da

coni. fc ''Jn*° ,0 cin,m. Sã» Jo>ê- . Alfândega, 81-A, l.o andar. Teh.
- Tratar ALUGÁ*SE"vaga a m6s_ que tra-|23-3996 e 23-9377, no horário
37, 2.o, balhe fora. Rua Barata Ribeirojde 11,30 

*s_ 
]S_h._. 

.  COPACABANA, Posto 2, aluga-se
oveis e ba-|8p« quarto banheiro e kltchnete,

aplausíve! da Av
sta excepcional rr.;

canso. Atende heje -

ÁLUGA-SE quarto de

Niemeíí
para de

TEMPORADA - Ap. 102 R. Cuper-
tino Ourão, 26, a cem metros

23-fi633. ÍPr*1ií-/ familiar, mobiliado, 2 qts.,. —L.Uala, ot. emp., vaga auro. Tratar

COPACABANA - Alu.amo. _P.jrapaz. NC^ »%. Av BaMolo'- ?.r| 
1&&& m*'K°' 3I' S' 403-

701, Av. N. S. Copacabana, 1100|meu Mitre n. 637. ap. 203. -¦ -^¦>-u--
leblon.
ALUGA-'SE"a'p."*I07 da Rua""Ánt4-
nio Parreirns n. 56, c\ qt., sl., co-
zinha, banh. Cb^ve; n^ mesma nemí
rua n. 44, cp. 601. Tratar p| le|,j 1
526440, 12 ás 14 e 16 ás 13...

Pr. Bdta-lnhelro independente para rapai..* Rua M. Viveiros de Caslro, 32,
ICod. 828 — 602. aP* 304, Chaves com o porteiro.

. Vi .-.e-" """ '—r~i ,¦.'.'-¦,...-. —- -co""" * 
em Tratar telefones 22-9765, 52-5333ALUGA-SE 1 quarlo a pessoa de|ATLÂNTICA, J 368_, ap. 901 —j_^ 

jf Benedito

que trabalhem fora.
fogo, 360Í920, 3.° BI

, , .rt boa aparência na Praia de Beta- Todo ardar, duas frentes, 4 qts.,, .__.._
ALUGO vaga a mx,*- Oue tri- f0S)Of 22 ap. 603. Pedem-le refe- sl., 2 b„ dcp. «mp., par. ctc. ICOPACABANA - Aluçia-sa ao.

*'"* ¦ - ¦ ~- "ratar 
28-1354. i-^v- Nj ^' Copacabana, 441, aprbalhe fora. com todos os direi-1rências. Tel. 25-1208.

tos. R. Paissandu, 162, np. 405. .',,.-.„ ,. —-r—-;•,-,,-_.-_„ ¦—— lALUGAM-SE vagas moças — CrS
ALUGA-S2 vaga a moça em ca.h00 000. Rua Kcal Grande_a, 11S
sa de lamina ns Rua Dois de |_ Botafogo.
Derembro n. 22, ap.
C.-.lete.

306 -
ALUGA-SE quarto excelenta para

ALUGAMOS- Ap." 403, da Rua 15!"'?. raP»5fn 
ac" ;™'r''*, 

ZoS*t I'!
Marques de Abrantes, 173, com-íí0" * _«_**blnar. Praia de Bota-1d

Êojto 
dc 2 quartos, sala, cozinha,

anhelro, orea de serviço c| tan-
-I que. Chaves c: porteiro e tratar
ft _.! ~ DAM_-_-l HADAMAI DDACI

ALUGO an. p/ temp. ricamente
mob. 20 m. prci3. Trat. telefone
36-3833.
ALUGA-SE um ótimo apartamento
com 2 grandes quartos, -sala e

605. Iralar Av. Rio Branco, 156,
706.

VAGA PARA MOCA - Alu*j_-se
uma num auarto só na R. Vis-
conefa de PiraJA n. 15T, ap
202 Telefone 27-7369 - Ipa-:

ap. .  „, .....
nha, banheiro » irea. R. Az«vedo
lima, 261 ap. 101, Rio Comprido
— Chaves no 102.
AlUOA-SE casa com A quartos,
sala, etc. ni Rua Conde de Ben-
fim, 944-A, lundoi (Tiiuca), pa-
ra residòncli ou comércio. Para
verr marcir hora pnla tolefono
34-8356.

AlUGA-SE I puarto mob. a .«.-GÁVEA- J. BOTÂNICO
nhor estrangeiro. Rcferéncíos* — tTTn
Tel. 46-3163.

CRECI n. 283.
TIJUCA - P.*S. Pena - PasTa"
se contrato novo de 5 anos o»
uma loja. — Aluquel antigo ..
Cr5 150 000 - 34-0776.
TIJUCA - Quartos- Alugam".
se ótimos, pode lavar * cor. —
A partir de NCrS 25,00 na Rue
Uruguai n. 299 — Exige-sa da-

[pósito.ALUGO ap. dc luxo, com vaga,"l'Tiiiira"~ .¦ _ 
'" " 

. -. ¦¦-
namnom i»ls o «»«« _j_*„_._T_j'IIJUCA -~ Aluga-se na R, Batii-KrSdock1' áAô."i bj» ^r^v^102' .d9
350 mil ,Irente, corn sala, 3 gdes. ci's.,-b?nh., coi., varanda e dep. Alu*

ALUGA-SE quarto mobiliado, c!!ALUGA-í5E uma vaga para moçaIfluel 350000, contr. e fiador. Ver
.,..,..,_ ,. .telefone, a uma cu duas tí\6___,\*.u» trab. fora. com moveis, uma das 13 às 17 horas. Tralar telefo-AlUGA-SE ap. duplex. salão, «a- que )rabalham fora, em aporia- Irefeição e cali. Pcde-se ref. Eine 52-9721.

Ia, 3 quartos, na Rua Prudente: ment0 do 
-. 

mS{M _ Tel. 46-8854.,«sa de fam. Bario de Ales-iuita.lTiJücÃ-^"^^^"^^^^^-^"^;
do Morai» n. 266 - ap. 401 .. _-- 

* —.•  Te. 58-9764. iuuu\ 
- uuarlo aluga-se vaga

- Vsr no local - Tratar lel. . jAIUGA-SE apartamento de aal-i,|-—rrF;-r-F^ „  Ipara lou 2 rapazes distinto», fron.
a3-8012.
AlUGA-SE na Rua
Milre n. 443, ap. 305. Chaves

|com o porteiro — LEBLON.
COPACABANA - Aluga-se o|ÃÍÜGÃ_SE quarto no leblon, pa-

ra rapaz. Tratar na

3 quartos, banheiro, corinha. de
~a*~": j pendências deeniprerjadcs, gora-Bartolomeu|gem, Rua ||def0n!o* S!mões lo.

pos n. 56, ap. 202. Telefono ..
26-8186.

meses a ] ano, apt. saleta, sa
Ia, quarto separado, mobiliado,
geladeira. Tratar 57-5652.

fog 360,
Maragato).

; 26-8376.

emaii dependências. — Ver
9." andar (edlfíclolAv, N. S. Copacabana, 1 096, COPACABANA - Aluga-se 3pt.

Tr.la pelo Tclefonelap. 303. Tratar com Raulino, le- Av. N. 5. Copacabana, 1 085,
Igunda-foira. Tol. S2-2835. ,apt. 404. Tralar Av. Rio Bran-

Tratar Sr.

jsdo ou (iuas vagas para senho*
rcs de respeito. Rua Riachuelo,
339-A, ap. 304.

_*f*___Tn_"_ .1 sivfti vniiri-a _, i/wiiüiiv ¦& iiiiidi .fc__  . .. r- - — ¦ - --•¦¦  ,
CENTRO_ - Aluga-se um quarto c a BANCO NACIONAL BRASI- BOTAFOGO - Aluga-se a Loia 25iAPARTAMENTO ae quarto, sala e

AtUGA-SE ólimo e grande «obra-
do cem 1 salas, 1 quartes, copa,
cozinha e banheiro. Ver domin-
go nn parte da manhõ na Rua Ba-
rão de São Felix n, 64. Tratar na
Rua da Cariada n. 75, Sr. Cândi-
do. 
ALUGÁ-SÊ parte d,

duat moças ou casal sem filhos, LEIRO S.A.
com tefeofne. Tratar:_23-3208. jno 255-Á."
CENTRO - AÍuga-sa R. Santana
73, ap. -402, sala, qto. e demais
dependências, cx. d'água c\ ain-
teco. Chaves cl porteiro. Tratar
Locadora Nacional. Av. Rio Bran-
co 106, sl. 1 111. Tels. 42-3437
-_ 2_2-8275._CRECI 135. _
CENTRO — Aluga-ie ótimo ap.
cj sais, qto. separados, banh.,
kitch. Base NCrS 200,00. Ver R.
Riachuelo 70 202. Chaves c| por-
teiro. Tratar c| Sérgio Castro

Av. Erasmo Brogp.|da R. VoluntaVics da Pátria, 1.
Edf. Triangular. Tratar na Av. Rio

CATETE - Aluga-se an. 802. -|?I**5™i ,36' z",e 623 - Tel- ••
Centro comercial. Largo Macha* 2ü_____í
do, 29, l.a locação. Tretar lo- BOTAFOGO — Alugo R. Lauro
cal das 9 às 12 horas. iWuller, 36 ap. 512, ta. loc, sl.,
CATETE — Aluga-se um quarto
e duas vagas a moças que Ira-
balhem fora. Rua 2 de Deiem-
bro, 131, ap. 303.
CATETE - 

"A"luga-sé 
ap. 202 -

Rua Benlo Lilboa, 52 c,' sala, 2
quartoi, demais dependências. Ver

qto., depend. complt. NCr$ 250,00
mais taxas. Chaves porteiro, Tra*
tar_25-3275. .___  
BOTAFOGO - Aluga-se conjuga
do - NCrS 160,00 mais taxas -
26-7314.

Pompeia n. 131, ap, 306. 
jlocal' alé U heras

ALUGA-SE ap. na Av. Ataulfo João. Tel._26-9959._
de Paiva n. 221 - 801, de fren- CASA - AÍupa-se na Av." Eplti-
te com 3 quartos, 2 salas con- cj0 Pessoa, 396, com 5 quartes,
iugadas, Iardim de inverno, I M|8 B,rag<m e demali depen.

¦ .,.,„,.„,,„ ., . i3u*ir*? flc «rnpregada, araa * dênclas. Tratar pelo tel. 25-4137
dependencas. Pau,a Fretas, 31. COPACA3ANA - Alugase apt. doma,s dependências - Vaga nal_ w,r no i „i cjiari_mr.nl.
aluguel Crí 280,00 e taxas. Tel. Av. N. S. Copacabana, 1369, garagem - Aluguel de CrS *' ,C"J 

"'¦"¦••¦-"<*¦¦

28-0611 < 42-6772, mercando hora;apt. 505. Tratar Av

co, 156, s! 706 - 300 000.

.ALUGA-SE ca->a, com 3 qts., duaa
R»ul!.al«s. na Rua Faro, 37. Ver no

pnra ver. co, 156, s1 706
Rio Bran

280 000. _
ÃTÜGÕ magníf. ap. dc frenle, 3JCOPACABANA - Aluga-se na R*.
qtí., salão, 2 banhs. sociais, co- Hilário de Gouveia n. 1]ó, o ap.

BOTAFOGO - Alucjain-se aps. ns.
107, 306, 404 e ÓOó, na Marquês

sobrado, c|
sanitário e .entrada independente,
ótimo p! instalação cie escritório
ou clínica médica. Pode ser vista, . ( _
» partir de 2.5 feira. Rua General Imóveis - Ooo. Administração'/ lelauor - Crf 260 000 - Tel.
Caldwell, 243, sob, Tel. 32-3516 de Ecn,:. Rua da Assembléia 40,22-3984. __ Ide Abrantes, 107, cl sala, 3 quar-..., . ,

12.0 andar. Te|,. 31-0717. CRE- CATETE - Alugo ap. 109,' novo", 1'°' e drp- de empregada. Cha-[°,;—-*""de 
aala quarto CO- — !frente, Ci taleta, 2 qts., bcnli.,|ves na portaria. Tralar em Jfhiir|ALUüU

linha, banh., area, NCrS 170,00 CENTRO - Aluga-se ac. 704 dã coz., .irea. R. S. Amaro, 102 - Neto Imóvel,
- Ver no locai - Chaves no n.|A.'. Mem de Sá 253. cl hall,|Junto a Ben. Pert. Aluouel 225,00 40, sala 703

pa-coz., demais depend. Edif. lu-
xo, 4 aps. por and.r. Ver Rua
Bolivar, 80, ap. 501.

ALUGA-SE ótimo apartamento,
saleta, 2 salas, varanda, 4 quar-
tos, dois banheiros sociais, copa-
coiinha, dependências de empre-
geda e garagem. Avenida Atlan
tica.

Centro.
AÍUGO 

"ap

cobertura, cj saleta, tala, auarto,
banheiro, cozinha, quarto de cm-
pregada e terreno. Por Cr$ ....
350 000. Ver no local c| porteiro.
Tratar na Imob. Sta. Helena Lida,
— Av. Pres. Ant. Carlos n. 607,
gr. B04. Tel. 42-9558.

.COPACABANA 
- Aluga-sc 'on-,

720 np. Ó02, Marcar hora iiugado, com sinteco. Biirata RI-Ll",].*,—
visita pelo telefone 27-l_84o.jb_.iro, 200. NCrS 170,00. Tralar | IPANEMA

um quaTto orando com;'e'-; *2-3,'ll.

las a um senhor ou a uma ICOPACABANA - Aluqa-se v,v

ALUGASE ótimo quarto com
pensão a uma cu duas pessoos,
ambiente selecionado. R. Aguiar
3-4. Tiiuca.

7C4 d.,:...... y„-, í*. S. Ant^ò: lM"_r|N?'«;7.*^^"»yt,^Í^|?M3^^ -ç^acãban.; ""telefoneIgas^para 
moça,. Tratar

102 - Rua SSo Roberlo n. 195Í'1-. qto., banh., coz., 
"área 

comlnovoj - F. P. VEIGA ENGE-1BOTAFOGO - Alugamos na rW-^-^6',.-..—; HT rcSpiripTÃiJÃ'
- Estácio - Tratar ns Av. Pres. Ianque. Ver no local. Chaves NHARIA ITDA. - Av. Alte. Bar- Marquês de Abranies, 107 o ap.lALUGA-SE p/ temp. curta ou lon-.COPACABANA

Vargas n. 542 - sala 1509 - «I Porteiro e tratar na Predial roso 90, s| 1 108 - Tel. 42-7144:103, cl saia, 3 quarto; e mais
da» 17 ás 19 horas " ¦---"- ¦'- ¦*  - -¦"-¦ -•-' —¦ ...

ALUGA-SE um bem quarto are|
do para moças ou rapases ú.iíco j-i 

"Vt

Inquilino pode cozinhar. Ver na
Run Washington Lui* 111
404.

Can9dsn:« lida. P.
vim 21, qr. 1 206
22-780S, das 9 s 17 ho

6.0-felra

AVENIDA HENRIQUE VAIADA-
RES 17,901 - Alugo ap. 2 qls.,
síia, coz., banh,, dep. Tratar Av.
Rio Branco 156ÍI 327 - Telefone
52-1002 - PREDIAL OLÍMPICA.

;CENTRO - Aluga-se cp. Av. Go-•'mas Freire. 474:23, dc sala • qt.
:ep., cozinha, banheiro. Tratar
Av. Rio Branco 277, ors. 809!I0.
Telefone 32-7726.

Álvaro A!-;e_42-£231 - CRECI 832. Idependências e o ap. 811, c| .,.-
..".T.^í":CATETE - Aluga-se casa7qt., salaiI». e 2 quartos. Chaves na'por-

p coz., 9 r peq. quintal, na Rua **U<a e tratar em Jabur Neto Imó-
i Pedro Américo n° 282-F. Exige-5e jveis, Ru.i das Marrecas, 40 sala

CENIRO - Alugo op. 902 R. Ria-
chuelo 217, qto. e sala separados,

depósito. Ver no local. Inf. tal.'703 - Tel. 32-8767
•*-,:5-"-**!*. __  

 ...[BOTAFOGO - Aluga-se apt" 209
CATETE — Vagas cara troças —.da Rua Lauro Muller, 36, cl sa-
CrS 50 OCO - Telefonar iV,erla|la, qt., banh. comp., coz. e dap.
José_- 23-5045.
FLAMENGO"

A

Posto 3. Alu-
Posto 5, ap. conj. mob. ge-lsa-se apartamento, 2 auartos, ;c-

fadeira, bufe esoclharlo, sofá-ca- [a 
e demais dependências,

ma, mesa, cadeiras, armário etc.lbiliado. Infcõe,

800 
"000 

mais taxas - Ver nol£AyEA, - KAIC oluga na Rua
local e tratar pelo telefone .... l-adre Leonel Franca n. 146,
43-2052 - Horário comercial. !3P*. , *,0->. *j°m 'o1», dt. sep.,
¦._..,-.i"i .,  , —cozinha, banh. e vaga g«raq«m.PANEMA - Aluga-se apartamen- chaves c| porteiro. Trata? na Ruito com sala tres quartos, con- do Carm0 n_ 27.A_ T , zlAr!^nha, dependências para empre- CRECI 283
gados, area com tanque na Ruai _ 
Nascimento Silva n. 444, op. . | GÃVÊÃ -Rua Duque Estrada
201 - Tratar na Rua Sete de!n. 57 ap. 204. Aluga-se com qt.Setembro n. 83, sala 3uo, com sala, saleta, C07., banh. etc. —
o Sr. Ribeiro entre 14 e 1-7 ho-lNCr$ 260,00. Tratar PREDIAL E

Chaves no apartamento n. (ADMINISTRADORA RE5NIKOFF
 ilTOA. - Rua Ouvidor n. 130,

AÍuoo ap. com 12ÓÍ9-0 "ndar. Tels. 32-1675 e ....
m2, garagem etc. na R. Vise. 22_-9435. (M29).
rie Piraia n. 273 - 203, alugueliJARDIM BOTÂNICO - Rua Ben-

te|ájCr$ 800,00 - Chaves porteiro 
-||amin Batista 153 302. Aluga-se AJ>ART,R d& .,50', ls0. ?°°. 2;;u

ALUGA-SE. P. Sacn_ Pena. Barão I te, mob. - 35 000 - Não tem :i. -
Pirassinunga, 55, 2 qtes., sala, pásllo - Rut Conde de Bonfim
cozinha, banheiro, êr&a tanque. — Tel. 36-7425
Aluguel 180 000. Tel. 57-0131 -hrMMrã" ií , .—
56-0070 FlJUCA — Alugo c| 2 quart.s,
-nrt-A'* Vv -*  3a'8* dependências íii empregada,
ALUGA-5E 1 quarto pi rapar ou ¦ ele. Cr.. 2S0 000 — Rua dos Arcú.
moja, cl refeições. Referencias, ios n° 11-A, Bloco II, ap. 203.
Rua Andrade Neves. T. 38-8134.,— Chave.-, cl o zelador. Tratar pelo
Tiiuca; tel. 32-9746.
ALUGA-SE um ap. conj. cj mo-jTIJUCA — Aluga-se quarto paro
veis e geladeira, ns Saenz Pena. môjfls ou vacas — Rua Carlos do
Tratar Rua Pirassinunga, 42, ap.' Vasconcelos^ 133,_ap. 101.
204. E. Bahia. I TIJUCA - Aluga-se prédio 2 pa-

vimertos, cm centro grande fsf-ALUGA-SE o apartamento 201,
da Rua Carlos de Vasconcelos,
12, constando de sala e 3 quar-
tes ou 2 salas a 2 quartos, ga-
rasem e dependências completas

ANDARAI - GRAJAÚ -
VILA ISABEL

ALUGA-SE ap. 2 qlos., I sala,
demais dependências. Ru» Carlos
Vasconcelos, 33, ep. 301, fren-
te. Informações porteiro.
ALUGA-SE quarto grande para
rapazes ou senhor só. R. Deiga-
do Carvalho] 24. Tijuca.

Rio Branco n. 243, l.o en-,ótirno ap. c! 3 qts., sala, atape-r0"' "Ç**' cc'niu^•"<í,"'¦
!r*do, 

cor., banh., dep. emprega-jí?'3-?1'8"08'*^ 
" "

reno, cem salão 80 ml, 7 quartot
e demais depend., ne Rua Cend*
Bonfim, próximo Pça. Saem Pena,
Inf. 53-4508.

37-8178.

ALUGA-SE OU VENDE-SE - Uni o
loja de luxo, na Rua Brirüío dei
Mesquita, 743, loia B - Teli.: .,
38-43/5_ e_4S-177õ.
ALUGA-SE apartamento, 2 quir-
tos, eala, dependência! empr?.
gada. Rua Bambui, 27, ap. 101
— Grajaú.
ALUGO casa reformada nova, 2

qr- q. 2 s. ou 1 48Ia, 3 quartos, cc;,
qls., da Zonal banh. Rua Amaral 114, c. S. An-

Territorial Amazo-jdarai. Ver 9 ás 17__horas.
qt. gde. c/ cozinha

„„._.„ ind. R. Verna Magalhães, 14,
CEOO parte ap. sl moveis a mo-!|erreo, 120 mil, saltar B. Bom

Norte a Sul.
38-4031 (hoie) 23-2232. -liMirA e.r

(Creci 743j, um mès depósito. kUl*Gí**>*:,

IPANEAAA - KAIC aluna na Rua Ida. Chaves cl zelador. Tratar Im6-""'^Barâo 
da Torre n. 698, no 4.o'veis Santa Rita, Av. Rio Branco

iandar, ap. 12, com sl., 2 qts.'131 - 15.° - Tel. 42-4546.
-.. —— c[ arm. embut. coz., banh. c IARDIM RnTÁMtrn v&\r -"i.V

fC'* 
300-ML Tratar Barata RI- COPACABANA - Apartarnente L,rllnd, chaves com o porlei-'Jg7d freSe o ,p. 301 d» lua* i»; ,P'à*]1? 

'ÍSH* 
,Soens P'ns- \***~<°- &. <-"°* cõme.a.-'Ve7i

beire, 034/201. _^  aluga-se Rua Figueiredo Maga-ro - Tralar na Rua do Carmo Araucária n á« cnm ..I, 5 Detalhe. dia -20, da; 9 òs 13 ídeoois tratar 
- - • --¦

AVENlbA-COPACABÃNA, Posto Ihães 219, apt. 303, tendo sln 27-A - Tel. 32-1774. CRECI l^ 1 Í duplo 
" 

ouro c?iU-* 
^" '"' —'"' '" "

5, pequeno our.rto com moveis "•¦'.-'- r.,-,,,,.,,.-,-, .c,. . h.-.nl>..._. ,. <¦'..*¦*

pera moças que trabalhem fora. ;
Crí 50 000 com direitos. Tele-
fone 27,3481

'quarto conjugado, co:. e banh. |J83
Aluguel CrS 250 mil crur. Tra-

de empreg. Chaves c| o portei-...
ro. Tratar Aliança Imóveis. Pca,ALUGA-SE ap. vazio, de frente,
Pio X, 99, 3.° and. - Tel. Bairro Peixoto, Copacabana, de
23-5911. jsala e quarto separados. Mais tn-
BOTAFOGO - Rw^W^i^dêl'0""'1"6- rorn_-° l»°l-''",il''"- P*"

Alug.i-se quarto
ii-Mh . ,' úl, 

'.¦'"_." 
V .""'iparR rapaz. Tei. 45-5897.

„.  . ... .tJoiin. e counnfl, orca ae .¦"erviçoi!—¦—- —
ALUGA-SE apartamento de quorlo,c| tanque, iardim de inverno. —FLAMENGO — Alugo ap. 401.
sala e dependências, mobiliado e|Ba:e NCrS 230. Tratar Ser-iio!8"0 D°is tle Dezembro, 22, de,-.- *„,,„„  •¦.—i-». «=,, , . ,.,707
oeladeira. Edif. Beira Mor. Av.lCastro Imóveis - Dep. Adminis-1quarto, sala, cozinha etc. Choves Abrantes, I07;302. Aluga-se eom !?..,""• -*°-'""- .—

Beira Mar, 454 ap. 2. Chaves na tração de Bens.. Tel.: 31-0717 -icl porleiro. Tratar 43-9342. Al. 3 clts., sala, cu_„ dependências. APARTAMENTO grande, aluga-se
Inf- 47-8082 CRECI 22. i200 mil. Chaves no local. Tralar Imóveisjcom 2 salões, jardim de inver-

*¦ "¦¦- _T Santa Rita. Av. Rio Branco, 131,'no, 4 quarios, 2 banheiros so-"" '15.Q, - Tel. 42-4546. Uiaio, copa, cozinha, 2 quartos

portaria
ALUGA-SE quarto. Ru.
45^603 — Centro.

VA Luís, 'CENTRO - Aluga-se ap. 1 C03"! FLAMENGO - Alu9a.se
iR. Riachuelo 70, qto. e ll. sena-1404 da Rua Silveira Martins. 1271-*_ - ¦---  --t-. _ , . , ,, ,„„

.,,,^.r- *fi—— rados. banh. c cor. Base rrVA- T'""- - "li "r""i" *--"-'¦ IBOTAFOGO - Aluoa-i. an. coni. empregada. Tratar tel. 36-5948.
ALUGA-SE um quarto no Centro jI00 000> 6p_ ci !ir,lew chaves e coz. Choves com port. l,-.f.'Ed. Raiei,. P. Botafogo, 355, ap. ALUGO luxo. frente, garagem,na Kua Samana nara moç.s ou c| po,ieiro. Trator sérn!o Càs- CORRETA IMÓVEIS ITDA. Av.j458 - Chaves port. 57-6456 -salão, 3 quartos 

*l arm. banh.,
0','õ_rvT n riiinMii'' 

••¦•tro Imóveis - Dep. do Adminis- Ccpacabana, 605, s| 509:10. Tel.iU.Jner.

X,'íu^\7- . DTT%* T,/n"S?nS!e 
B5n'* 

TR* Assembléia, 37-1001. Seg.-feira no horário co-BtpTAFOGÕ""-' Alugo 
"case""tfpô

ALUGA-SE quarto mobiliado a 1 40, 12.° andar. Tel.: 31-0717 -marcial. CRECI 237.
cas.! em casa de família^ po-|CRECI 22.

duplex, reformado, cl 2 ais.
jFLAMENGO - Alug. 

"o 
ap. ll|5 ql-., var. e dop. na R. Soro.

Alugamos ne da Rua Silveira Martins n. 138 caba 431 - Tratar F. P. VEIGA
3omes Freire 740, ap. n.» cem sala e qto. coniug., coz. I ENGENHARIA LIDA, - Av. Almle.

banh. como. — Chaves com olBarroso 90, sl 1 108 - Tel
porteiro - Tratar na ALIANÇA, 42-7144 e 42-5231 - CRECI 832.

¦ -- ,,. ----.. ., IMOVEIS - Praça Pio X n. WiBOTAfOGQ 
*-' 

ASantana n. 505 - 2.o ondar -108, salas 1 802'6. T.'eíones: - 3.o andar - Teitfona |B*-"AruGU 
- A

Telefone .32-8363. 1226881 e 42-0313. .23-5911.
ALÜGA-SE uma casa de qto., s.iCENTRO — Alugamos 1 saFa,-2 FÍÃMÊNGO — Alugamo-
corinha — Ver * tratar no loca! (quartos, banheirc -

dendo lavar e passar na Rua do CONJUGADO"
Senado n, 279 — soorado. !av_ Go
ALUGO saia no Centro para ra-'l009, CrS 160000 mais taxas.
pa._ distinto em casa de fami-Chaves ci oorteiro Sr. João. Tra-
na. Exijo _ referência, na 'Ruajtor, na ORScG. Av. Rio Branco,

Te!eíones:

ALUGO iunto Av. Atlântica, à
Ruo Belfort Roxo, 40, ap._ 504,
com 3 quartos o dependências
551 000. Ver na portaria, Sr.
Jcsé.

iugo ótimo ap.|A""TRÉS MÒÇÃS - Aluga-se ap.
••••í201, da R. Humaitá 77, de 1 sa-;de qtu. e tl. sep., mob. 80
íla, 2 qtt., banh., coz., qí. «Içada na Rua Belfort Roxo n.

otimolWC. Tralar F. P. VEIGA ENGE-Í231 - 711 - Cooacab3na.

tar Av. Rio Branco, 156, si 909.
- Tel. 22-5814^_Creci 480.
COPACABANA -"Aluga-se ap.
506 — R. Francisco Sá, 35, todo
mobiliado c| geladeira, contrato
de 1 a 2 anos, alug. 3Ó0. —
Sala e quarto separado, banh. cj

I box, coz. e dep. de empreg.
Ver local - Tratar CARNEIRO DE
MENDONÇA, IMÓVEIS LTDA. -
Av. Copacabana, 861, s| 501 —
Tel. 57-2853. __
COPACABANA - Quarlo - Alugo
para senhora um quarto, frenta,
mobiliado, com direito telefone,
geladeira, cozinha, etc, única

IPANEMA - Alugo o ap. 104
da Rua Saddock de Sá, 120, cl
sl., 3 qts., banh., coz., área cf
tanque e dep. empregada, Alu-
guel 440 000. Ver c| pert. e tra-
tar c| Olvntho Ribeiro à Rua

o de Castilhos, 25,
Tels. 47-5835 e 47-1841.

ap. 120:

IPANEMA - Alugo ap. tipo ca-
sa 2 s's., var., 3 qts., demais
dep. NCr$ 60 00 e taxa — Rua
Nascimento Silva, 115 - 2.°.

refrigerado, coi., banh., va
randa, deps. ccmpl. empreg.. Área
ci tanque e vaga garanem. Cha-
ves c| Sr. Ary no n. 12. Tratar
na Rua do Carmo n. 27-A. Tel.
32-1774. - CRECI 2S3.
LAGOA - Ap. qt.. 

"sh, 
sep. -

(Alug. s| contr.). 13 milhões. Ac.
Caixa cj sinal, R. Ccnselheiro
Macedn Soares n. 781103. Tel.
S8-5408 - 22-8390 -'52-0953 -
NELLY MACHADO - CRECI n.
171.

ZONA NORTE
coz. e demais ácp. Rua Felipe
de Oliveira, 481502. Chaves comlqüiíinã'.'"Ói-s"e'e exige referências. PÇA. DA BANDEIRA
o porteiro. Tratar 22-2330. I d-**- inn _•»_<-_,__-_*_- _,„.,„. _ d.-» ~

horas. Anita. Tel. 42-9317. t Encantado.
R. Goiás, 322

CATUMBI - Aluga-se ap. dois ALUGA-SE 1 ap. sala, 2 qt. das.
quartos, sala, dep. emprogada, completas, ql. de emp. grande
quintal ele. ladeira do Viana, a,e.3. Rua Emilia Sampaio, 37, ap.
37, ap. 102. Tratar Avenida Rio 102 _ Vila Isabel
Branco, 156, sela 706.
CATUMBI — Aluga-se uma casa
com quarto, sala, cozinha, banhei*
ro e quintal — Ladeira do Via-
na, 8.

CATUMBI - Alugo sp. Rua Valen-
ça, 34, ap. 202, Sr. Avio.
FIANÇA para aiuruéis. Forneço
rápida, certa, solução 24 heras —
Av. Rio Eranco, 185 - Ed. Mar-
quis do Herva!.

ALUGA-SE quarJo em casa de fa-
milia i meça ou senhor de rcs-
peito. Rua Dona Zulmira,_94.
ALUGO ap. de frente cem I s.
3 q. dcp. Rua B. Vassouras, 23-A
- SOO^iil^chavc _no_15,_38-6879;_
AtUGA-SH em casa de familia
pequena um quarto. Tratar pelo
tel. 53-4715.

224 - 5. Cristóvão.

r- ¦•• , _* . r. ,, = "iíJJ- na| apartamento na Kua Silveira Mar- NHARIA LTDA. - Av. A. Barro- Uilir.n _n n.oueno mobilacotn Dona Jaçlnta na R. Cunha Av. Presidente Vargas 2 007, tp.;tins n. 128 - ap. 512, com sa-so 90 _ 1 108 - Tels 42-71441 r- «f..~ í!21íí,V.dBarbosa n. 38 - Saiide. 507 (frente,R. Santana) para vcr.la * quarto conjugados, kitch. e!". 42-5201 - CRECI 832 ?">\-£l™ 
Me!'° - TcmP°r!'J

APARTAMENTO - Alugo, saía e, ¦"¦¦'A Lr',n'* í A* ,Av* Rio Bran-ibcnhciro -Ver nc local e tratar ãriTÃcrn?'?.  aT 
*; .—*_—" 3/:a*'4'-'

qt. coniugado, banh., cc':., B.\%.??' *¦• 80'* lsl*= K-™. -na DELTA - ADMINISTRADORA,?0'^?0, 
~ Aluga-Se a Rua ALUGAM-SE 2 vagas a 2 „,..(,:

Fátima - CLOSIGO 23-868S _ .CÍI?.L4L DE IMOVEIS LTDA. - Rua Mé-'.auro . ¦V"'1**'- ***•• ° aP* ' 120l- Tratar =7-4264 - Copacsban

Preço 200 cruzeiros noves — Rua- **-»*».»-t%»x #*
Sanla Clara, 177, apartamento 501 5. CRISTÓVÃO
- Tel. 37-7894.
COPACABANA — Alugo" ap. coni.,
pintado, sinteco, sancas, cozinha
azulejada. Ver na Rua Barata Ri-
beiro n° 200, ap. 924. Chaves
no ap. 724 - Tel. 57-9520 - 
Aluguel CrS 180 000 - Domingo M!a •_
aberto até às 20 horas.
COPACABANA

AlUGO maravilhcso ap. 202 —
R. Sr.uza Cnn, 162 c/ sinteco %.,

FIADOR??? - Irrecusival, ótlmãi'2 <!"-. ««•> hanh., írea cem

IPRAÇA DA BANDEIRA - Aluga-se "lf* bancárias. Apanho todos dp. lanq. 38-7027 — V. p.manha.
um ótimo quarto para uma ou «"rnentes • apresento. Resrlvo,ALUGÃ*SE ótimo apartamento, 

*!

iduas moças, NCrS 50,00 ou NCr$ na ""« - Av. RI-> Branco, 185,1^^,(05, ia!0, varanda e deoendén.
 70,00. Jel.: 34-5003.

ALUGAM-SE quartos à R. Bela.jpRAçA DA 
"BANDEIRA 

-"Alugo""*" 'pequeno 
quarto independente.

Aluga-se o ap.
1 002 da Av. Copacabana, 441
de qwrto e ;a!a sep., banheiro
e corinha. Chaves com port. Inf.
CORRETA

ALUGA-SE Campo de São Cristo.'Senador Furtado n. 45. ap. 104.
vão, quarto, sala e cozinha, Cr$j Fundos.
160,00. Rua General Bruce, 297, QUARTO - Aluga-se mobiliado a

casal ou 2 meças q' trabalhem
fora cj direito a lavar e cozinhar.
Rua joaquii
301

Joaquim Palhares, 180 ap.
P. Bandeira.

sl. 1 819. Tel. 32-2503, das « is cias completas. NCrS 300,00
10 edas 13 is 18 hens. _ _RM Dr. Heleno Brandão n.o 115.
HADDOCK LOBO esq. da Rua Tratar no local o'e 14 às 17 hors»
do Matoso n. 207, ap. 207, a!u-]cu 46-2851. __
qa.se, 3 qts., sala e dep. de'ÁLUGA-SE" apartamento, quarlo,"
frente, NCrS 350,00 mais taxas'sa:a, banheiro em cór ccrnul. o
- Tratar 32-7863.* 'dcp. Rua Barão do Bom Retiro
..,,_.,.  n." 387, cl 10, ap. 201.
MUDANÇAS STAR — 

| apartamento 
"novo*- 

aÍuoS;
12,00 A HORA - Tele- âve3 «'¦¦¦ s:'ia. B=rnRe!ir'3 •

iom __ fi, partir de 260 mil —
fone 22-9264.

!910
BERNARDO - 43-4033.

- CLOSIGO 23-8638 - ..__..
Atendo hoje. Aceito depósito ou'CENTRO — Alugamos na RuaM'0 ¦••
fiador. Ubaldino do Amaral 41, ap. 803:22-0977.

qlo. conjugado, FLAMENGO

Chaves c/ port

ALUGO vaga a un« senhora*^ tní3"^--*" Ch-.S'0-^"!^^!^«ENGO'"- 
Aluga-se ». RuíifloTfeSánd! ^I^S^bÍ."

ap. dc casal, com Iodes direitos.!??...:' 
"ííi tí5_?.-1 SP_TV°- .~l**»rquo» oe Abrantes n. 16"

Troca-se refere
-_42:0768._ Centro.
ALUGA-SE à Rua Riachuelo, TT9"
ip. 806, sala, cezinha, banheiro,
(ardim de inverno. Tratar pelo
telefone 42-9831. Antônio.
ALUGAÃA-SE diversos quartos,
bens cj todos direitos a marinhei-
ros. Rua do Livramento, 173 —
Centro.

wr.t ,m_ni,ril!' CIVIA. Trav. Ouvidor 17,NCrí 100,00 4.0 ondGr- 7d|.. 52-8l66.

APARTAMENTO
pio, qt., sala, coz.

ESTACIO - Aluga-se casa, 3 qts.,
2 safas, cozinha, banheiros, quin-
tal, etc. Rua Noronha Santos 138.
Serve para pequena oficina.'
ESTÁCIO — Alugamos na Rua
Machado Coelho 119, ap. 802. c|
sola e qto. conjugado, l.a loca-
çüo, sinteco. Cnaves porteiro —
Tratar CIVIA. Trav. Ouvidor 17,

Aluga-se am-K" andar. Tel.t 52-8166.
banheiro e|ÉSTACIO - Aluga-se parte

603 com sola e 2 quartes,
BOTAFOGO

AlUGA-SE quarto rapaz casa fa-
mllla. Rua Paraíba, 7, 2.° andar .
— Praci Bandeira.
APARTAMENTO 

" 
DE* FRENTE 

~- 
f^J Crt » 000 í'mes« 

'

i,ICooacabana T éol^s*\1°%f*Z''$-._.%'_?,* .Í.1 ÍÕIÍnh."^l.^'1**15"'**1"*' Kt» S""dir Furtado QUARTO -'Aluga-se' para 
"m6ç«|lAI!AO BpM.RETTRO, 932, AP.

*>i v-opacauanii n. ojo, saias *-u7,iu. quartos, ampla <m nna, benheiro Ar __ oa-j ui_.a j-, í.,_j_. • - , t _f_ _*~ i : cd\ — A ic_*.t erm diis at&._.'tTnUfr-na *17 i nm s»n f_»ir_i nrti ,.Mhi.. *«_.,,-., *.„ ¦u-.'45' 3P' *03' D'Oco «os fundos. — amotente fami liar — Ga . Roces,! -u' Miug a-se com aoi* g-1*-*), ] leiercne o/-iuui. oeg.-reira no comp (oto e e-tosçcia area v • ri „-„„„.„__.,. _- -_.-_.-*. - ti 14 t- -. I ula ¦ d t-i.e-.dnnc as NCrS 250 a
col. de molas - r. de «má. horário comercial - CRECI 237. na L* Bela í. 889, an. 301. :SAO CRISTOVaO - Rua S luh ."3 - Tiluça- "«.'-'fel? 

SÍMOir'*
banho quente a rapa: q. trab. COPACABANA - Aluga-se üm Chaves cem e «Iador. Tratar t.l. 9°""9."','.°W*AIPr'*-"* « S "n-,OUARTO - Aluga-se a estudante!
tora - 60 mil na Av. Copaca-quarto para dua» mô_as ou doi: 28-0300. Sr. Amilton. **"-- <¦ *'\>- Aluga-se ou ven-;qua faça_ as refeiçoesjo-a. prox,-

Aluga-se ap. 504jbona n. 479, port. Manuel. _Jrâpaze<; ou casal que trabalhem]

11, slloia - Telefone . .';í.',e*,c/ •_¦¦/ at. deps edeps. emp-lj^Q „to.' peq. mob. Indep. |T«Wone 37-1001
e traiar ns Adm., • , -»_!-¦ . Ae

mn dfl Praça Saens Pena — Tel
3 quartos, sâò*CRISTÓVÃO - Aluga-se oul34*8'55-an.'. . c=c, e deo. de emn i0 •<ua Lauro Muller, 36, ct Pt.,|Ã_0GÃSE um ouarto na Aveni-lfora. Barata Sibeirc, 062, ap. 3.:A^UGA-SE "'.«. "*" ,

-Chaves co_Toor'ePirodee ?X »[>¦L,*«,,*P-, '"&& b°""., U-fi11^^ WipTw COPACABANA - ¦ Quarto inde- B •¦'. 
fjSff tptndett" Tr.?." l^T.tar^óT,0 ÍS

T, ^ 
^u? 

aFÂ^ 
m *TcS5?«-IZ '. 

ü!Jo ^.r-J*)S" mJ,,sa? ou rapS2es «¦* 
gfUíhnf- 

- Alugo a um rapar, fm% pr."-!.?^ Ru. S. li í &73l 
P

^ : TceÉcí28i4 ou ""mS_p 'p/ 
ll0; 

°'et^i 
,. 8?in4oiRüa 

Be,for'Roxo' "'H0""*"' '^ N K& ».»_«_¦__,¦.

Rua Sinim-iOUARTO frente, 1 ou 2 pessoas
56-8829 ou

FLAMENGO - Alugamos otlmo BOTAFOGO - Aluga-s« na Rua,5fl „ pe!,"0!, idônea" em Copecã-iCÕPACÃBA-NA - Aluga-se 6timo
-.,- _-t ...._... t_ __. ti... 11 » _ _I_ Sr, mr- vi _-. t _f 1 t A lns,'..Ma^ln r _ _-¦¦ ¦apartamento na Rua Marquês dojj^o^ba n.» 411 o aparfamentojt,;,-, _ falar com seu Felipe —
Paraná n. 41, ap. 206, com sa-302. _|Telefone 42-3217.

BOTAFOGO — Alugo 
"ap. "dupiex

719 — R. Voluntários da Pátria,
127 de 3 qts., sala, corinha, co-

¦f pa, dep. emp. grnnde área etc.

Ia e quarto separados, corinha
e banheiro completo — Ver no
local e tratar na DELTA - AD-
MINISTRADORA DE IMOVEIS

APARTAMENTO de 2 qts., 2
copa e dep. — Rua Bolívar n.lCOPACABANA — Aluga-se o ap.
178 — 202 — Chavei com por-1-404, da Av. N. S. Copacabana,
teiro — Te!. 37-4298. [1 141, com sala e quarto separa

quarto mobiliado a duas moças
que trabalhem fora. CrS 80 000,
c/ uma. Tel. 57-3345.
COPACABANA

,..-, _,., _,„,„, «,..., •_.»......,._- v!umi.iw — «luga-se pane in-!tTriA n ..* ,t T •uc' U*=H' -'"M«
varanda enviaraçada. CrS 180 OCO jdependente de uma casa, sala, 2,K"A*T7 7,'í!l„0'v5:"Co n* "• «I Chaves pt favor no ap. 603 -|XriifiÃ"<F~õn»7__r;""mor. -,i 1*1 d°. ki,!:h- banheiro completo, mo-
-Andri Cavalcanti, 115, ap. 211 Uartos. cozinha, banheiri - B,*«![0^,_Tel_*_22*09*7* |Tratar tel.t 43-9342 - Dr. An- 

""? 
„,,? 

™,"!° *, 
ffimíV biliado, com vista para Av. Atlan-

e/ o porterio. Tratjsr c/o proprie-jSão Cláudio, 31. [FLAMENGO — Aluga-se ap-fta-ttonio.
tário. Tel. 46-2439. I FIADOR - SoluÇão~48* hsTVrrair.!n'<",;' \ T"',,V- 

2 "¦"•, •*'•• BOTAFOGO
io ap. pi V. S. f.sa-nos visita. «• '•»•»«. Informaso.s pi tel. j qtl-/ demois depend., armíri0
s.m compromisso, largo da Ca-| — ."•--.—. embutido. Ver R. Voluntários, n.
rioca, 5 l| 118. Tel. 42-9223. IMUDANÇA? GATO PRE-!32'. »P- 706 - Ch. c/ porteiro.

T^ Tratar dias úteis 8 às lOh

BAIRRO DE FÁTIMA - Aluga-se
um apartamento na Rua Tadeu
JCcsciurko n. 14, apartamento 302

Tem 2 quartes, saía, corinha.

ALUGA-SE quarto a moca
rípsz que estude ou trabalhe fo-j

_ ra — Rn» Rpnúbllca do Peru n. I
Aluga-se ap. sala, 238

ica. Chaves cj proprietário do

_. _ - ... Aluga-se 1
ALUGA-SE quarto a casal con*;cí5a n0VJ, com <*„„, residências
ou sem moveis, vagas a rapazes.! independentes, uma tem tala, 1
Pereira Almeida, 19 - Praça da;fluart0 ele. NCrS 200, outra tem

varias dependências, NCr$ 300.Bande
ÃLUGA-SE casa R. Almt. Baltazar,
63, cl 1, de 2 q. 1 laia, dep.

Não tem condomínio, lugar oti
mo. Rua S. Cristóvão, 1195, c/

completa para empregada. Ver;36. Ver hoie das 10 às 12 e das
e tratar no local. ,14 às 18 - Inf. 38-0017.

FÁTIMA

\"t?\l\t0Z #"?-°ÍB>V-' «"^^e.rc.tTn* É^mSlTOb as \-l e aa*! IJ aí ton. lilher- armazena, 1ranspor-;42-9244 - 300 mil c' depásito. jf.

R."n 
MPT*bll"ril?e_h'»'n.,''l«í. 4°*>- *'"" na "ADALMA" -'cardo Machado, 410, fundos -•P.-_.*».ljr. Copa-abena. _ Ay> A|m,._ Bífr0 M> f| 6,0|,2 s5o Cristóvão, B. Vasco.

ALUGO quarto mob,I,ado com _ tc;. 22 0798.
tel. a uma ou duas pessoas de CriPArARANA

.fino trato - Trator pelo telefone W-V1»™*
Tol.i37.7569

TâZíí *0,£ZZ.'t* "rIITIJUCA - R. COMPRIDO

iALUGO ou vendo tp. S. Cristo-
Aluna-re o Pp-ivio. Rua General José Cristino,

614, da R. Barata Ribeiro, 200,.57. Chaves c| porteiro..— com quarto e sola cor-iunedo, ba-

de respeito. Ver diariamente.
Rua Sampaio Viana, 235, «pt.
201.
RIO COMPRIDO - Aluga-se óti-
mo quarto a casal sem filhos cu
duas moças. Inf. tel. 48-5940.
Sr. Edmüscn.

GRAJAU - Aluge-se ap. de fren-
ie, tipo casa. 2 s., 1 qt., ccpi,
dep. emn., jardim, 2 áreas etc,
próximo Colégio Pedro II. R.
Joaquim Tavcra, 76, ap. 101» t
GRAJAÚ — Aiuga-sa casa, 2 qts.,
sala, cer., banheiro, quintsl — R.
Campinas n° 210 — Chave! ro
n° 214 - Tel. 38-1955 - Sr. Gon.
çalves.  _,
GRAJAÚ — Aluga-se na Rua Co-

- --imendader Alartineü, 227, ep. 201,
Aluga-se um c| „|Si jsrdim de inverno, 3 qts..

m-j Marconi, 117 ap. 401. Chaves fa e embala desde 1940!F'*'>O«'"N; cobro adiantado. Te-Curta ou longa, mebiliado,
ALUGA-SE ap. para temporada., nheiro completo, kitch. Chaves APARTAMENTO tipo cass, c/ 2

RIO COMPRIDO . ,„„.,  ...
apt. de hall de entrada, 

"sala, 
dois cozinha, 

'"banheTrò "e" 
dc'pendên-

quartos, jard. de inverno e de- cias completas de emoregada —
mais dependências completas. Tratar Av. Erasmo Braga 255,
Preço 300,00 crS novos, mais asj|2.o índar. Tels.: 22-8027 • ..
taxas. Rua Aristides lobo n. Í32-7450.

ALUGA-SE ap. dc tala e qto. ??' t"J'202' 
lt[' 25"7MI ~ 

GRAJAU - Aluga-so case tipo
ecarades, iardim de inverno, 1 ° „' —— >p. Com 3 quartos, 2 sa es, va.

banh.. coz. grande. — Ave-R|0 COMPRIDO — Alug. casa, |randas, quintal e deps. em la.
nida Maracanã n. 1 001, ap. 6C6:2 <t"-. sala, coz., banh., quint. ]locação - 500 000 cruzeiros na
— Chave; com o porteiro. ,Rua Azevedo Lima, 126, c' 4,:Raa B. do Bom Reliro — Tratar

..chaves local cl 1, Sr. Vitor. tal. J8-5912.

Tel. 45-8128.
BAIRRO DE FÁTIMA - Aluga-sejc! porteiro. Tratar cl D. Amélia
ouarto de frente. Telefonar a par-,na R. Júlio de Castilho- 25 ap
tir^de 2a. feira - 22-4589 - Ml- 403 --Copacabana - Pâslo 6. 

|PAPA GUARDAR M0VEIS7"
-,'„-.- —rr— —,—-—FIANÇA para alugu.is. Forn. (O Aluga-se quarto com 12 m2 em....
CENTRO - Vaga em casa de fa-tripida, certa, solução 74 horas, casa de família - Tel jQUARTO
mi lia para dois rapazes direitos.jAv. Ris Branco, 185 — Ed. Mar-'25-0127. Ito tel. p| 1 rapai ou senhora. |pôsio" 5

utensílios
rou

nho todos os documento*, t ió ..- .•¦*, cama
(apanhar. Resolvo na hora. Av. lefone 37-4330 - EDlNA. _ 

'ss1 610 12 - Tel. J2-0798.
Í32°2M3"""0' 

"*S" *'* ""' T,,,|ÂLUGA-SE vaga. para.mcTça 
"com, 

FIADOR - Solução 48 hs.

ALUGA-SE um sobrado com dais
ouartss, 2 ia'as e demais depen-ou- cem o porteiro. Tratar na "ADAl- 

pavimentos, 2 q:s„ 2 banhs. lo- X„ri°V Í'%" r,tf™hi n7e* «A"..:: Av. Almte. Barfoso, 90, S,|, etc. NCrS 200.00 mensais.;den,.'aí ,"i,?3! 
Ci"Umb' "

Alug. NCrS 120,00.

etc. NCrS 200,00 mensais.
Cruz (28-4134;.

Av. Henrique Valadares, n.° Â\
ec. 802 - Fone: 42-79B3.

fi

CENTRO — Quarto mobiliado, alu-
go senhor de responsabilidade —,
fraca Cruz Vermelha, 9, ap. 15.'do Riachuelo, 191, sobr.

IGRAJAU - Aluga-se ap. 303, si.,
85,1 RIO COMPRIDO — Aluns-ie ca-:2 qts., dep. emo:.. vaga p.' c:.--

, _ .,, sa de altos t baixos com 2 tl».|ro, Rua N. S. de lourdas, 54. bi.
-\l__________i Ci*'z J28-JI134;. !Aiiiraci:'l „,..';,;_„..r"i '.,* 1,!-, COP», banh., ccz., cies-,4. Chaves C port. Tralar Pauie

, . „, _ „ . •"*"• AlUGA-SE sala frente • rapai tf1„„„, DU „m „f»l d. r.so2i MM!n-»' •"«'""•, embaixo: um | Lima. 33-3340 e 42-1337. 
direitos - NCrS 50,00 ns Ruailo ap. p, V. S. f.aç.-no. visita 3enhor re!Deilo Rua Mariz t\. 

m o e 
J"%V talão (35 m2), 2 sis., |40 m2) RÕÃIÃli -.hlaãYp" 2~ã-T"i

,... /^^^ij&ri-.—..m:^!&n-T^iri__,-jE«fe.e!:;a3a.6^^^^j^Si-"^-«^-c^;a.^M--vivr^i|^^£B^'-1--í:
..!.Amb'en'e_.,:*!'1-lulI*--..T«'*_3S.7425.|AVEfg|DA G0MES CARME|RO n. FIADOR??? ólimas raf. bancá-i  Vi,,>.VêE _T~_ *\ !l,r <« "rs. Ermlnio e Michel .ft_2ífl-!J

QUARTO - Aiuga-sa um mobi-jcom ou sem móveis. Aluga-sc aiQUARTO - Aluqa-se p/ sra. ouif5_l — 602 - Alugo mobiliado cVrias, • só apanhar documentos .]ALUGA-SE bom querto mobiliado[ALUGA-OE casa de trenle de rua|Ra Av. Rio Branco n. 185, s.|v>K«JAO
liado cl colchão de molas a sr.,rapaz ou senhor que dé relcrén-s.-ts. que trabalhe fora c' refe- tal. - Tratar na Av. Rio B-»nco 

'apresentar. 
Rasolvo na ho'i. Av.la rapaz, independente, em casa,com sala, ouarto. 

Cozinha, 
ba-,| E01.

ou rapaz cj refer. Tratar í R.icias e trabalhe fore. R. Barãolrências. R. Sorocabs. 411, ap.tn. 156 - 1 327 - Tel. 52-1002,Rio Bronco, 185, sl. 181», Tel.jde família. Tratar na Rua licínio! nneiro e area na R. Navarro,15 n.
_._.*.._.¦ _^, -¦-..-. tn-i-rj"-* -r*.*;»-*. - 1Q1  '.:_. r,:.tmiCr*. _n. 9,it — t .*.!. ¦¦.¦

quês Hftfvaf.
[GUARTO PEQUENO t/ banheiro,!:

iFIsmango, ÍO, ap. 201. J60! — Hoie 10 ès 19 horas. PREDIAL OLÍMPICA. I3I.J.M. C:rdc:o n. 193. — São Cristóvão. 245 Catumbi. lio telefone.

Aluga-se aç. na Av«
.. 4_°9004 

"d-oóTs^dãsiÊng. 
Richard com 2 qls. s. c_s

Náo damos aluguel pe-íhanh. dep. en-p. Tratar teieicn.
I56C609. CRECI 171.

t^^K^ms^m/!tzJtfêiiWfit ^AfC^'-^'^'Pi,^g?S^^^ ¦'.•**r--^~>]_r'^-->t-.^i-t^



2.» Cnd., CLASSiriCADOS, Jornal <!o Brasil, domingo, 19, e 2.".feirã, 20-3-67

PRAÇA BARAO DE DRUMOND -| ALUGA-SE um quarlo cm casa IMARECHAl HERMES
Aluga-se ap. 205 da R. Lu[s B.nr- dn fami.ia. a uma moç3 cu so- cí
bosa, 40, 2 ouartcs, sala e depen- nhora quo trabalhe fora. Rua 24 b
dencias. Chaves cem porteiro -da Maio, 13, caia 3. São Fran-'Cr$ 150 000
Tratar pelo tel. 42-25W, ató 10,cisco Xavio
hora;.

Aluga seiQUINTINO

OUARTO grando - Alug. 
"com"

banhoiro Independente, sem co-
.-inha, pessoas qun trabalhem fo.
ra, predio novo. R. D, Maria, 16.
QUARÍÒ - Aluga-se a""íma mo-
ía ou senhora nue trabalham to-
ra. B. dfl Gotegipe, 591, fp.
201. Tcl. 38-6237 - Vila Isabel.

klo, 1 101, em frente ao Cem
| ALUGA-SE um» cnsa qunrlo, sã-do» Afonsos. lel. 29-6119 - 2a

Ia, cozinha. Rvo Cardoso Quíntâo, ¦ feira.
n." 372. Piodade. Ponto finei do MÍÍER - Aluga-se ap. 1 iãiã
ônibus 279. Padro Nólirega-Cas.::> bor.s quartes, copa-cozinha, !:,-.
*e'°* ._..._ ..nheiro cemp!., dependência enr
ALUGA-SE quarto o rapa: ou se- pregada. Todo sintecado. Rua Sil-
nher só que trabalhe fnra. Ver va Rabelo, £0/304 ~ Tratar Av.
na Av. Suburbana, 5531, ap. Rio Branco, 277 ors. 809/10 -
204 - Todo.- os Santos. lcl. 32-7726.

¦ , . . . Aluga-s. 
casa çom FIADORES? APS.? CASAS? Temos IRAJA - Rua Honório Pimentam quartos, 1 saia, cor nlia, quorlo, sala, coi., banheiro e irai pa,__ !£,„'_ GB. - Rua Impíratrii 174 frenta A'uÒÍsparea e grande quintal. - Ver . tratar Rua João Barba- leopoldina n. », sl. 1 404. T ¦•' ' ' " ' ""'"

Xavier Cura-|[ho, 9. 152.2060 R. 70. P. Tiradant.Rua .1.

RICARDO DE ALBUQUERQUE - I HIGIENOPOLIS -Aluga-se
Alug. ap1 102, Irenie da Rua das|201 da Rua Aiará, 112, 3

das.

LuJA VAZIA - Passo ccntratol CENTRO -
qts., da ^ nnes. Instalações novas -Snlas Íi03 cimp., 2 varan. Dias Ferreira, 154 ¦- Leblon. 216 do 180

irsí.ir Imovo '"

O IMÓVEIS - ALUGUEL

SENHORA deseja alugar sala ou
quarto grande. Dá referencias.
NSo sorve subúrbio. Tol. 28-1913.
VILA 

"ISABEL"- 
Aluga-se 1 

"ap.

do sala e quarto separados na
Rua Visconde do Sôn*a Isabel n.
70 - fundes. Ver das 8 òs 12
horas — Tratar pelo telefone ..
38-1692.
VllA ISABEL - Alugo aí. ÍÕ1 i ,
do frento com 2 qt. _í. coz. La, °, <"-,, 

T\Tc't,m
banh. aroa. Rua Conselheiro Ot.. S, hJfL ,!° &"!£•,
vlano, 77, chave ap. S-103. _ 23.2232 CRECI 743
VILA ISABEL- Alugo ap. 2 sls.,i.  ..."
3 q!c, dep. omp. Av. 23 do Se-1 ALUGA-SE casa com 2 quartos

cozinlia, copa e banhoiro

ALUGUEI - Procura-se casa cu MADUREIRA - Aluga-se excolon-
apartamento para 2 pessoas. Dá-ite casa de frente na Rua Tapa-
es fiador — 23-5707 — Aírton.Nós, S0 c/ jardim, 2 salas, dois
ANCHIETA""- Aluga-se casa na:'lu"rlc'5' '"nn., cozinha, varanda,
Rua Huron, ISO, cam 2 qts.,|9aragom o demais dependências,
sala, dep. Aluguel NCrS l60,00,|Aluüuel c'$ 23° mll. Ver no lo-
chaves na caso dos fundos - ca' e lratar "a Construtora L.
tratar pl tel. 42-8906. IMarlins S.A. Rua México, ll. Gr.
A PARTIR do 150, 180, 200, 230," ' " "'"•¦•¦•

250, 3C0. Aos. conjugados, sa-
Ia

sala, banheiro, coílnha, área ton-lINHAUMA - Alugo ap
quo, sinteco, vasa garagem. Cha. banhoiro, coi érea' 1 '0
ve» D. Etelvlna. Tralor Rua MAxt. Onlbu:

c| 3
banh.

Chaves 164. l r¦¦.•.:' ;•:, .:¦'.... i , P..,. n.
ISanla Rita. Av. Rio Branca 131, ciL.?^0 

MACHADÇ -Gal.,™
15.° - Tei. 42-4546. WJIPLS""^!.-?3'^. *<"" '' ''

pari

CliECI
- Passa-si
luxuosas,

77.
Inst.

iCENTRO
_ se sa banh.

42-551
sala, qt.jj.OJA - Fossa-t, rontrato, in ; ,- lações luxuosas, 40 m2 . mais lmR?ralns leopoldina, 8

•r.O Tel. 52-2229. Ida-pavunã. 7Í27 Ip.lfe,"±W™2 ÃÍ I'»».: ** Çop.«b.„.:l- 
T™'<" ^<«>

A"luoa-se Ruã!'0 <l?_fr0vi. Trat. Av. ,., „per-|Pòsto 5'/_, com
R.o Eran-!n0 27-6536.

.LOJA - Ga

|FIòrcs, 87, c/ 2 qts., sala, banh.,
coz., área c/ tanque e varanda
Chaves no local c/ Diva. Trotai"ALIANÇA IMÓVEIS" - Pça. Pie co 70
X, 99-3.;. =:k!._ Tel. 23-5911.  

j HIGIEKÔPOL IS ...
RIACHUEIO - Alug. excel.-, casa Tamlarana, 11 ap. 2C3, frente, pon- ?£ I£|5_S 2010. _a Rua Vüor Meireles, 92 c/ 2 sn- to final do ônibus, esq. da Rua PILARES - Áfugo np. do frên-i

dep. empreg.,_copa, Darke de Mato:, c| 3 qts., salüo, to, con-. sala, 2 quarlos, banh. P'1s!
ccz., banh. o érs: de serviço c! ="*., area na Rua Jacaroi n, A9'y'J
tanque. Aluguel CrS 220' mil ap'. 101 - Preci;» do pintura _ M°la 12
cruis. Tratar Av. Rio Branco, 156 Ver com o ze'odor e tratar na PASSA-SE loja 

"no 
Catei" Preço

s| 909 - Tols. 32-5733 - 22-IS14:R'-» Senador Danta; n. 117 sala barato, molivo outro n<.".ó-io",~:':10<i=rna 'n'J- ff '¦' cond., ba
- Creci 480. . 1 519 - Tel. 52-8384. ITralar na Rua Barão de Ipanema nl,oiro Interno. Aluguel 400 s lu
HIGIENOPOLIS' -~AIuga.se n. PAVUNA - Rua Maria JoaqJinTJ15-B_— Copacabana. '.vas. 22-8723, 58-8001.
Ruo Darke de Matos, 127 ap. 201 i 24C|252 _ Alugam.se duas cw,-.i dSOBRELOJA - C5nacabana. Alu- 'CENTRO - Alugnm.se ótimas sa
c| qtc, sala, coílnha, banh. ei'. e 2 c,ís" t0'a. cor-' dependen- gamos a d. n. 20é da Rua D|a|.|'" dn irenie, l.o andar, na Ru;
área de serviço c' tanque. Alu-|cli's ° clu!r.'''!. Chave-, local. Tra-|nta Ulrich, 110. Edifício Rcdri-lRiachuelo, 427 (esq. de Frei C

alar tel. 52-1055

:cr„ quintal e citterna. Chave;
no Iccal. Tretar "ALIANÇA IMO-
VEIS" --• Pça. Pio X, 99-3.» and.
foi. 23-5911.

3 qts.,
Ter.ito-
(hoie).

REALENGO - Aluga-so n cosa
n." 1, tU R. Lharda, 31, com
sala e quarto separados, cozinha,
banheira e 

"sirca 
cem Vanque. Vcr

„,,,.. ., nt> Iccal. Tratar na "ADAIMA"
.\ESQUITA_ - Alugam.se peq.|Av. Almte. Barreto, 90, es/610/
p:. p| moças ou casal, baso 35]2 — Tel 22-0798" 

Marte, 1097,50. R. esquina c, R|AÇHUELO

tembro, 318-C - 301. Chaves
201 - Tol. 31-3470 - Dr. Car-
rilho - NCrS 320,00.

Av. União, ou vendem-se, basal^r""" 7 Aluga-se junto
milhões. ;esi..?ao. 24 de Mnlo, 484, so-

,,.,,-.,-.,„, ., - - - -.brado, 2 q., 2 salas, banh. em
MADUREIRA - Aluga-se ap. 2'cor, coz., área, amplo comércio

i°&ií?i4 
~ 

Jr? 
h?ín 

Sfch'-° lodil "ndução na porta. Cha-
r,, na Rua Barão de. Santo An-^-JM2°4 

~ NCr$ ,80'00 eh« ™ <**¦ R»d« Woneo.
ala,

Aluga-se Grupo de ESCRITÓRIO - Aluqa-se escriva-iCOPACABANA 77Av. Beira Mar ti. ninha r.o Ed. Marquês do Her-luntrs „l •'.""• .Al^"'£' c"-
metros quadrados _ vai, c direito a telefone 32-9342 L.™^..?1 ni°-"° |Un'0' °"

COMCRÇIO- Aluga- Luxuosamente montado, con, t-- 'las 13 is 18' 
1 l.h?.-'™ f"nc' 

° °x:"n°-- ™-\COPACABANA - Aiu-I JU/ quinas .do somar, escrever, mi- Copacabnn,
,,, • T-¦-,-,—ireurnn ai - m~ , - meüSrafo, geioceira, ocupado al. comer.Alberto. Teleto- CENTRO 

- Alugam-sc 2 salas, gumas horas per uma só pc<s-' 'Chaves
ligadas entre si, rondo 1 de fren. Procuro outra, cem todo os d l-l 47-0501Ií, para Industria cu comércio reites, para dividir d-.-e-a. '•;

,1 Cino- Veneza, leve. Ruo General Caldwell, 212.Te'.i 31-2413 - TavarV. ".COPACABANA - Aíu'.= servindo para barbearia Sob. Ifãoã— . i 'c|e fronte Av. Cm
talaria. Av. Pasteur ICI, — ^APA - Aluga-so na Rua da La-isl 803. Chaves porteiro Tr.-'¦"""  pa, 120, sala 406, p escritório, dom. 9-12 hs. e 2?á féir'. ll

}<y> y Erasmo Braga, 255, hs. - 25-36:8 " 
,!

14.o ,-,,-dar - Tels. 22-8027

42-1 003,"
«leta, sl., c,i., »
cl o perteiro. Trata

opacabana.

fins
dep,
tel.

,la
435,

CENTRO - Passo grupo 3 salas
|c/ telefone,, moveis 

' 
de:orc;río

CrS UO
Av. Rio Branco, 156, sj 909 -
Tels. 22-5814 - 32-E735 - Creci
480.

HIGIENOPOLIS - Aluga-sa ap.j c,°
ci 2 qts., sala, cozinlia, c| fogão, Sj
banh. am côr • varanda. Var • 2jjr„

tar Imóveis Santa Rlla.
Branco, 131, 15.° - Tele
42.4Í46.

R i o'gues Perer. V or no local Irala fi. ccrr.rrrc;.2

csaa sala,

Financial Ãdmlnlttradora. Av. 'oca' (lo[a), das 11
Franklin Rcosovell, 194, sobrelo.lcENTRÓ

quarto,. L" ..2.03_-:..Tal. 42-7645 ej REIS. Icscritoric

-elo,
/.'ié,:c.

186 Chave de Ouro —:

LINS - BOCA DO MATO aluga-se
MADUREIRA - Rua Guanabara n. RICARDO DE ALBUQUERQUE -

tratar na P.ua Ca.-nairo da Rocha,!
n. 5'302, das 1 it llh. | ROCHA

PESSOA só,
coz., bnnh., varanda a cnsal, u-,-.., .,— „..„

conforto; cond. Mauí-B. E;-.;ZONA NORTE
mínut. Dehihea Av. João Ri-]

71 c. 14. IALUGA-SE -'Lcja Í0
12:MIRANDA 'Aíuaa-se

ALUGA-SE — Quarto, cozinha, ba*
nheiro independente, CcSiii sem
íilhos, 1 cu 2 ser.h^rES que tro-
balhem fera. Pre;o 80 mil — Rua
Da. Francisca, •i'!<í — lin;.

arto.
Rcalenqo

desconto e
,105, c-I. Aluga-se c qt.,

casa, C0Z( banh. comum. Chaves

80 000' - Tratar Aureliano" l£\l'.*]". 
'"'^eis.Santa Rita. - Av.fRÓCHA

so, 11_- Ramos
ÃLÜGA-SÉ 

"uma _

Machado.

ABOLIÇÃO - Alugamos à R.
Gaspar, 17ó, casa de 2 quartos,
sala, cozinha, banheiro e jardim.
Chaves c 3 o tretar LANÇA S/A.,
Av. Rio Branco, 20, s/801 - Tel.

41,

ALUGA-SH uma caia pequena, de
quarto, sala, cozinha e banheiro,
nj Rua Dona Romana 628, fun-
dos. L|ns Vasconcelos.
ALUGA-SE um quarto com ba-
nheiro — Enlrada independente
— Rua Vilela Tavares n. 342 —
c| 2 - LINS.
LINS - B5ca do Mnlo. Alu_a.soj23-2710 - CREC
apartamento cj sala, 2 quarlos, ALUGA-SE uma casa, todo con-banhoiro, çoamlia . iroa. Rua fôrto, casal sem filhos, desecníoMano Piraoibo, 57. Tcl. 29-1001.Lm fô,h3s. Ruf) Tere-a 

'Síntos 
n.„

LINS — A!uga-:e quarto mobília* 594 — Bento Ribeiro.
do a rapaz. Rua Cabuçu 981302 ÃTiTrTci: mm. inn nhn' ......_ Tol . /O Al Oi ALUoAo!; por lbüOOU aparta-
[,.-,-- ;, 'mento 305 - Rua Bráulio Muniz,
r. T Aluoa-se casa 1 na Rua Hl. Enlrada, sala, 2 quarlos so-
Lins do Vasconcelos 681, com 2'c;0;3, cozinhe, quarto do empre-
quartos, sala, cozbiha. Traiar nadado e área serviço. Vaga de

Rio Branco, 131, li.° nndar. T
. ._ 42-4546. _

, ,. .,. ¦ ¦ 
„"",„?" ?" iC°" MARECHAL HERMES-Aluga.seronel Almo.ua n. 1C0, c| 1 -ólimo ap. na Rua Car. 

" '
¦•12 110,102, com qls.. sala, coz.,

dependências. Em final da psmo

sa|a lA!uga-se casa do quarto, saln e
oca[[[dependências na Rua Ara;á, 24.

i.""To~67
720, 

'

Piedade. Aluguel ds CrS 
140 COO - Tratar na CIVIA -
Trave:$a do Ouvidor n, 17. —
4.° andar.

Rua Nicarágua 370, sl. 302
Penha - 30-0516.
LINS DE VASCONCELOS - Alu-
'jj-s* apartamento 101 Rua César
Zama, 98. Vcr no Iccal e tretar
na Rua Dier.isio, 21 — Penha. Te-
lefcne P. f. 30-4338 - Jo:6 An.
tunes.
LINS - Alugo por CrS 320 000
ap. 201, Rua Pedro de Carva- ALUGAMOS

garagem. Chaves ap. 304.
ÃLUGÃ-SE a casal sem filho -
Qurr/a, cozinha. Rua Conselheiro
Galvão, 290 - Madureira.
ALUGO casa com quarto, sala,
cozinha, banheiro, érea à Rua
do Queimado n. 66, fundos —
Bento Ribeiro.

ap.JARDIM AMÉRICA - Aluga-s,
2 s!s„ 2 qts., área, varanefe,
pl carro etc. NCrS 180,00. Vei
tratar Kun Cristiano Machado, qua
dra 55,Je1e 22.
JARDI.'.f VISTA 

"ALEGRE 
- Al".

a>3. térreo, I qt., si., coz., wc
côr, novo — R. Hugo Baldessorin

ônibus. Chavei local. Traiar lmó*
veis Gania Rita. Av. Rio Branco,
131, 15.° - Tel. 42-4546.
.MEIER — Cachambi, alug. ap.
em prédio de 1 por andar, sala
nr„ 2 qtos., gr., cor., banh., so-
ciai. dependências de empreg. 2
varandas, para pessons de fino
gosto. AIusi. NCrS 230,00. Rua
líamaracá, IH, ap. 201, todos
cs dias. Tratar tel. 45-4582.
MEIER — Alugo confortável ap.
3 quartos, tala, cozinha, etc. R.
Castro Alves, 127, ap. 303. Tra-
lar no local. Al.250,00.
MEIER — Aluga-se aparlamenio
com sala, 2 quartos e dependen*
cias de empregada. Rua José
Bcnifácio,_502.
MESQUITA 

"-" 
Run Ámnzcmas, 52.

Aluga-se uma casa, sala, quarto
cozinha e varanda. Cr$ 75 000.
Desconto cm folha.

Aluga-se
na Rua Dr. Garnier,
rala, 2 quartas e dependência
de empregada, moblliado, cj ge-
ladeira e paragem. Tratar em Ja-
bur Neto Imóveis, Rua das Mar-
'%"%¦. "•" ->° 

r Se!í> 7m- Tel- 176 - 43-5357 - 
"NCrS 

100,00.
BeV.VtT^r íi,—— OLARIA — A UBa-ía grandaREALENGO - Aluga-se cata com ,0, com eel|nhlj e ba^helro:

ala, quarto, cozinha. Rua Co- _ ;... p„, casa| ,.m fnhmandante Santos Porlo n." 307. 30-2495, qualquer hora.
REALENGO - Aluga-se uma casa ÕLARfÀ - Aluga-se ap. 3 quar-cem 2 quartos, sala, corinha e tos, sala, banheiro em côr, copa,

lho, 410, casa 7, ap. 20
lão, 3 grandes quartos, ampla
cozinha, banheiro, depend. de
empregada. Chaves por favor
_________ Tratar 31.3256.

JACAREPAGUÁ
CAMPINHO - Aluna.so ap. sl.
qt. 9 eoz,, dep. muito espaçoso,
para ver q trai. Est. Intodente
Magalhães, 6I0._ Posto Madalena,
JACAREPAGUA" - Rua Francis.
ca Ssles 221 — Aluna.se 2 óti-
mes aps. c| 1 e 2 qls., sala,
coz., dependências a uma loja
com A5 m2. Chaves local. Tra-
tar Imóveis Sanla Rita, Av. Rio
Branco 131, 15° _ je|. 42-4546.
VILA VALQUEIRE - Aluga-s*ê
uma casa c< 2 qls., na Rua dcs
Lilates n. 19. Ver no local de-
pais das 14 horas ou qualquer
outro dia na Rea Cândido Dom'-
cio n. 1 463, cum o proprietário.

Ap. 203, da Rua

CENTRAL
ALUGA-SE quarlos cem banheiro
interno, a rapazes de reepeilo,
perto do mercado. Rua Pereira
da Cosia, _7P. Madureira.
ALUGA-SS CASA - 2 sis., 2 qts.,C2z., copa, bonh, cemp., dep.

mp., ent. _p! carro, grande quin-
CrS 320 000 - Rua Frei PÍnto,',ar

S0_-_E>t._ Rocha. jn_._
ALUGA-SE CASA' - R. Li
Pinlo, 33. SI., qt., cor., banh,
quin lal. Esía rua começa na Rua
Borja Reis. P;o. NCrS 140,00.
Chaves_ na mesma n° A7.
ÁLUGA-SE uma cosa grande c|
bastante agua somente a militar
na Rua Tavares Delíord n. 113
71_C«çadura_—_Ver_diàriamenlo
ALUGA-SE boo casa" de 2 qls7,
e!., coz., banh. comp!., quin-
tal — Ver e traiar na Rua Jipia-
cn n. 30 - Cassadura.
ALUGO quarto com moveis a 1
meça que trabalho fora — CrS
40 000 - Rua Abolição n. 548

Tel. 49-5666.
ALUGA-ÜE — Epns quarlos. Gran-
des. Rua Barbosa da Silva, n.°
21 e 29. Estação Riachuelo.
ALUGA-SE um cômodo indepen-H^'
dente psra rapaz à Rua Aristi- M«ô
ges Caire. 138 - Méier. jCACHAMBI
ALUGO casa pequena pessoas tra- °ps- noves,
balhem fera. Rua do Rocha, 2SrT'í,ar Av.

Rocíia. 706.

São Oras n° 68, Bloco 1, compôs
to de 3 quartos, sala, cozinha
banheiro e área cí tanque. Chaves
c| porteiro o tratar c|-BANCO NA-
CIONAL BRASILEIRO S.A. - Av.
Erasmo Braga n° 255-A.
ALUGAMOS -"Na-Rua Gomes
Serpa, 409, casa 3, ap. 101, com-
peto de 2 quartes, sala, cozinha,
banheiro, área c1 ianque. Choves
no ap. 201 e tratar cl BANCO
NACIONAL BRASILEIRO S.A. -
Av. Erasmo Braga n° 255-A.
ALUGAMOS - Áp. 101, ii Ru.
Ceres, 326, composto de 2 quar-
tos, sala; cozinha, banheiro e
área com tonque. Chaves no n°
260 e tratar cl BANCO NACIO-
NAL BRASILEIRO S.A. - Av.
Erasmo Braga, 255-A.
ÀLUGO""^" Ca7a,"~2" qts., sala -
Travessa Cerqueira Lima, Ml, casa
5. Chaves eo lado.
BENTO" RIBEIRO - Aluga-se cm
frente a estação um apartamento
de 2 quartos etc. Rua Emília R
beiro n.«_88 - TelL_490220.
BENTO RIBErRO - Áluga-s« ca-
sa pec;uena. Rua Pacheco ch Ro-
cha, 446, funde,. Tratar: Bonsu
cesso — Francisca Haldan, 134
ap. 201.
BANGU - Rua Siiva 

"Cardoso ' 
n.

540 - cl 7 - Alue., cl sl., qt.
e deo. Chav. na casa I — Tra-

MEIER - Aluga-se o ap. 102, cj
3 da Rua Arquias Cordeiro, 548
2 qtos., sala, cozinha e banhei-
io, chave? no local. Trntar Rua
México, 70, inla 510. — Telefo-
ne 52-2229.
MEIER — Aluga-se casa de altos
e baixos cem 3 quarto;,' snla, co-
zinha c dependências de empre-
gada na R. Dias cia Cru:. 242 ca-
sa XIV. Ver domingo de 9 ò:
15 horas. Tratar na R. S. Ga-
brlel, 850._
MESQUITA — Aluga-se vmà cÃüi,
sala, quarto, cozinha, banheiro,
preço 65 mil, Impo-stos pagos,
na Rua Magno de Carvalho n.°
525 — Edson Passos.

mais dependências, perto da Com-
panhia Telefônica. Por 130 000. -
Chave ns Estr. intendente Magfi'
lhães, 3 019 - Rua 1, Lote 22 -
Malot.
RIACHUELO - Aluga-se quarto
Cozinha, banheiro e area c. tan-
que — 100 COO, 3 meses em de-
posito — Rua Barbosa da Silva
n.o 20.

aja:-
anua
Tei.

SAMPAIO - Aluga-se casa 21 da
Rua 24 de Maio, 807, 2 qts .
sala, cozinhn, banheiro, chaves
com Sr. Cândido. Tretar na Ruo
A\éxico. 70, ssla 510. - Tele-
fone 52-2229.
SANTÍSSIMO - Alugo ap. sala, 2
quartos, mais dep. Rua Juruba
luba, 12 ap. 202. Trotar no local

MAGALHÃES BASTOS - Aluga-se
2 qts., s., coi., binh., tipo casa

Rua Tenente Manoel Barbosa
da Silva, 200- F, I, ap. 101.

IGAB na Est
24 - sa la 401 -

ndrô BENTO RIBEIRO

do Portela
CRECI 183

Alugo np. 302
grnnde, 2 qts., varanda, área etc.
muita condução na porta. Rua
Américo da_Roch=,_1160.
CASCADURA - Aluga-se c/ 2
qts., sala. copa c coz., banheiro
a cores. Rua Padre Telemacc, 86
c/ 1 — Cascadura. Tratar no n."
100 - Aluguel ati NCrS 180,00.
CASCADURA -"Aluga-se op. de
? quartos, sala, 2 banheiros, co-
zinha e copa e demais depen-
dõncias — Rua da Bica n, 168.
Chaves no lado.
CASA — Sab, quarto « depen*
dêncla; completas. Aluga-se. Rua
Ttííxotra de Carvalho, 190 —
Abolição.
CACHAMBI""-" Aluganvie aps. -
Rua Oito de Setembro, 151 aps.

MESQUITA - Alg. casa sl., qt.,
cot. d banh. indep. Rua da Sar*
ra, 313 • outra na Estação Jus-
celino — Rua Josefins, 125 —
Alug. 60 003.
MÉIER — Aluga-ss um quarto a
1 moça ou sonhora qus trabalha
fera. Única inquilina. Traiar polo
tolefono 49-7805.
MADUREIRA Aluga-se uni
apartamento sala, ciuarto, cozi-
nha. Preçc, CrS 130. Rua C.r-
queira César, 85.
MÉIER -- Aluga-se np. tipo casa,
sala, 2 quarlos, à Rua Cachambi,
S33, apã 103. Tratar no loca!
das 8 ás 17 horas ou pelo tel.
29-1431.

SÃO FRANCISCO XAVIER - Alu-
ga-3e ep. Rua Souza Dnntas, 21
an. 202. Chaves ap. 501 — CrS
2C0 000._Jratarj___49.6824; 
SAMPAIO - Aluga-se o op. 201
na R. Cadete Polônia, 524 c| 2
ql;., demais dependências. Cha-
va ap_._M2. Tiatar Jel._52-1055.
TODOS OS SANTOS - Aluga-se
apartamento em la. locação c/
3 qts., íl., c, b. Rua SSo Brás,
63, bloco 2, ap. 301. Ver no lo-
cal c/ o Sr. Índio ou Sr. João.
Trstar c/ o Sr. Augusto — Rua
cia Relação, -5, s/ 207 - NCrS
220,00 mais taxas.
TODOS OS SANTOS - Alugamos
à Rua Adriano, 101 cesa 12 c/2
salas, 2 qts., banh. em côr., C02.,
dep. empr. e quintal. Chaves na
casa 10. Tratar CIVIA - Trav.
Ouvidor, 17-4.° and. Tel.t ....
52-8166.

cozinha, ársa e dependências dt
empregada, vaga em garagem
Rua Noemia Nunes, 553, ao. 231
OLARIA — Aluga-se casa na R.
Andira 204. Entrada p! carro. Vei
das 9 àt 12 heras. Tratar na R.
Buenos A]res,_17, 3.°, s! 31
OLARIA" - AlugafH.se os aps. 203

302, da Rua Fiiomena Nunes,
951, ia locação, cl 2 quartos, sala
e dependènciai. Chaves c| o Sr.
Abdias. Tratar na Av. Rio Branco,
156, sala 1 524, das 15 às 16
horas. CrS 240 000.

na Rlm Luís Barbalho n.-538
sn. 101, com quarto ft salas !5
parecia', c^z., e depends. e c
ap. 102 com tala e g;o. conj.
£z?.~ p dspands. — Chaves nc:
funde! - Tratar n3 IMOBILIA.
RIA MARVIL LTDA. ns Avenida] LOJA
Rio Brancr. n. 27 — gr. 407. — |apro:<

Vcr

Tn.efcr.e_ 23-!:3*0.
ROCHA MIRANDA""-'

aps. iúl e 302

Vigário Morato
Lí.-yo Pedreguln
tar ,i pr.riir 

'2a.-í

43-2895.

ALUGO 2 
'leias 

iuntas ouRrrlc- do Born Retiro n.BERNARDO - 43-4033.
- Aluga-se com Í5Õrn
no Edifício Angela Maria.!

Ve
10 horas.

Aluga-se ou passa-se
2 salas com teiefone.

[Tratar pc!o tolofone 42-868é c'
D. Mary, de ?.a a sábado cs:

110 às 13 horas.
' - 

y CENTRO - Aluga-'
proxlmojnio Branco, frente,

co, líó. s/|3

32-7-150.

MÉDICOS — Aluqam.se vagas emconsultório 
^ 

no Cenlro d,-. Cida-
ds, cem tcl-eícne, enfermeira em

,:.-].a: bem instalada?. Informações'com Dera Santa. 42-79Í0.
NC1ÍS 9D,C0 

"- '""A!ugam.se~síi_.

comerciais em olimo ponto nn

613.

COPACABANA - Aiuga-.
Ias comercial Av. Con..
:,,-,CÍ!fves d Peneire. Ti; ,v-tel. 36-7748. Aluguel NCrS 200 00
MÉDICO -'Copacabana. Aluga'se sala em ap. térreo, iunto aDentista. Rua Viveiro» da Cas.Tro, 27.

Centro. Ruo Carlos de 
"Carvalho",

49. Vcr segunda-feira.
"ASSA-SE 

uma sala com telefc

ZONA NORTE

[ALUGA,',
- líua

hoje, tn-ly...,.
Fernandoi70_,

CENTRO 
'-

$J_:Ac-e. 71/77
para escritor
Tretar Av.

2.112 o „-,
32-7450.

Alutiam-selAccita-se ofertas. Traiar na Ruaif''-^-ANDIÀ _ Alugãíc" 3""sa-
Estrada °a Carioca n. 75, com o Sr. Cân* |fs 

"c UGntft cem vnrusyjn, cem
arro Vermelho n. 475, com 1 dido. idirailo a um loi. exclusivo. Se.
ala, 2 Quartos, banheiro comple- LOJAS' - Brás d. Pina - A\tiaZJilli0.'.. Danl"- «ols. 22-2932

Aluga-se ra Ru-
salas 1104 e 931,

rio ou consultório. -
Erasmo Braqa, 2£r

ndar, tels. 22-8027 e
|Rua Joaquim Palha

¦am-se|Acoita-se olertar. Trai
293-B

. TEIXEIRA da Macedo, 65
Aluga-se apartamento pequeno
Tratar Rua da Alfândeoa. 300.

PRAÇA DO CARMO - Alugam-s»
2 casas grander: 1 80, outrn 150.
Ver e tratar na Rua Conde Pe-
reira Carneiro, 465. Hoje, ao ledo
da Rádio Jornal do Brasil.
PRAÇA DO CARMO - És~VT-
cente de Csrvalho I 490'506. Alu- SÃ0 j°ãO 0E MERITI
ga-se c! 2 qts., 

'ssla, 
coz. e de- "0 Btande barracão, 50

pendências. Chaves local. Tratai Desconto em fúlha cu 150 em de-
Imóveis Santa Rita, Av. Rio Bran- P0!™ - Tratar na Rua Domingos
co 131, 150 _ Tel. 42-4S46. lL?D?i__n_.._38' - Madureira.

. -rás do Pina — Aluna-lnT-!,,,.,.
cozinha, arsa com tanque -Imci na Av. Brás de Pina, 407,j""'

Chaves no Iccal. Tratar na'loia E. Tratar na Financial Ad-CENTRO - Alugo as sls." 501 i
ROCHA MIRANDA - Alugãm-Vei minislração S. A. Av. Franklin S02 da Rua Anfilofio dé Carva

s casas na Rua dos Diamantes R°°"v>" n- 1'4, sloja 203, ci lho, 29, mobiliados montadas c,
n.J-47. j Reis. — Tel. 42-7645. equipamento medico. Aluguel
RÜA TEIXEIRA da Macedo, 65 IÕJA DÉTÈSQÜiNA -'ÀTúgãíõ

Serve p. qualquer ncgécio, tem
força, na Rua Bar^o de AAosquita,
135, Loia A - Tel. 54-0857._
OPORTUNIDADE - Passo cctitrafc
cie uma loja cu admito sócio cl
:ócÍos, no melhor ponto cie Cas
cadura, Av. Suburbana, 220 m2
mais sobrado, ccnkato de cince
anos, a começar em maio aluguel
60,00. Traiar com Dr. Alberto tcl,
23-4974, diariamente das 16 à-
17 horas.

ROCHA MIRANDA
em casa de fam.
senhora que trab.
criança, p. lavar i
1 mês adiantado

- Alug. 1 qt.
* 1 rnôça ou
fera. Nãti tem

coz. 40 000;
R. General

Jeronlmo Furtado, 308 ap. 202
ROCHA MIRANDA - Alugo"" boin
ap., desc. em folha. Ver Rui
vieira do_Couto, 376.
SAO JOÃO - Aluoim.se 2 ca
sas — Aluguel de 55 e 40 mi

Bairro Trezentos — Rua 9 n
AO 

'— 
Ônibus - São Joãc-Ca

xiat - Via Vilar dos Teles -
Ver hoie.

Alu-

PENHA CIRCULAR - Aluga-se 
"ao.

201 na Rua Cintra, 89 cl 2 quai-
tos, saia, cozinha. Tratar P.ua Ni-
caráciua, 370 sl 302 — Penho
30-O516._
PARADA DÊ" Àíuga-seLUCAS
íôla, quarto e cozinha. Ver

Rua Itareru, 158.
PENHA — Aluga-se uma essa, 2
quartos, sala, coz. e banh. com-
pletos. Aluquel NCrS 220. Rua
Bclisário Pena_n.° 200.
PENHA — Aluga-ie bom ap., sa
la, 2 quartos, cor., banheiro,
área etc. Inf. Av. N. S. de Pe-
nha,_480-A:
PENHA — Aluga-se ap. na Ruã
Guaianases 25. Sl., quarto, va-
ronda envldraçada. Chaves na R.
Montevidéu 1 297, loja F. Fia-

VILA
m
b.

PASSA-SE grande leia em Ola-
ria, ponto excelente para qualquer
ramo. Aluguel baratissimo. Me-
lhores detalhes procurar Sales.
Rua Uranos 1 284-3.

ESTADO DO RIO

auas salas [untas

,. ... Cuv.dcr 169, s 218. Chavts portaria - Tel.i
CrJ 110 ooòl 3iDENTE VA"CAS. 482, 

'a!u-í34-2373.

Av. Rio Branco", 156 s/l?aT;.°' rt 
5ncaf' tnl «"i"nto AL.UGAM-SE' s,i.i ... as. (.naves portaria emp. comercial. Pça

^:0 EllAN'CO ESQUINA DE"0U-item telefone.
VIDOR - Aluga-se no mais bo-i!oc5'.
nito e Riodorno prédio da Gua- ENGENHO NOVO - «aia"~c"omi>i
nabara _ Edifício Comércio ejcial. Aluga-se com luz. gás e bí
iu, t'~ 

,uy> "la, anctari nheiro independente e ainda ttalto frente 
para a Avenida, bs-! lefone. Ver na Rua Barão do Bc-nheiro compicto, ampla sala oe: Retiro, 885, sl 204. Informaespera, prudio coin :cíg elevado- com o perte'res eletrônicos. Traiar com Her- GUÁDÃIIIPt:vai nelos telefone!: 23-3305 UUA»ALur^

|43-1B18, dn: 9 ás 18 horas de
segunda £ sexta-feira.

oALA, õ FE^.TR0 
~ Aluga.",e"'""s

|Rua l.o de Março n. 39. Tratar Miguel

16 
"s'ai730hórads" '0 " '2 " de MAD.^EIRA - Salão IC0m.2.'cc-

250 CCO cada. Ver" c/"P"o"rt. 
", 

SALAS PARA lSCRÍTÓRÍÕS-r 278^° aluoo. ^"íoca^lra^rratar c/ Olyntho Rlbeiroa Rua Alugam-se no Centro, ótima, - 2.«-feira, 29-8685, c| F ancl'«Júlio de Castilhos, JJ, ap. 1202.1 Ver e Iratar na Av. Marechal rlc-i

3s ptra escritório
da Bandeira. 49,
Ver . trater no

açoei

Aluijf.se saia co-
mercial r.o Rra Marcos d* Ma-
cedo, 424. Ponto final ênibua
Cascadura Guadalupe Méier. 7ra-
i£f diariamente no Iccal cl Sr.

38 - Edifício SanlcsTels. 47-1841 e 47-:
CENTRO - Alug. excel.Trêa na ¦"-•"r

Branco, cm frente ao JlljSALA PÁRA ESCRITÓRIO
5 troncr;. oa-sc ótima sala c|

Pr. | Rua Imperatriz leopol.
ves cj portoiro. Tra

VtVS
131

nlo-iiALAS COMERCIAIS- Alugam-".

e st ona

Av. R
— Mesa telefônica
Tratar ALIANÇA IMÚVE!
Pio X n. 99, 3.0 «ndar. Telefone'- Chi

..n: 2Ó' |v";s Sanla Rita, -. ,,,....,
- Alugo, CrS 200 OCO,''-' - ü-0 - Tel. 42-4546.
comercial, Rua Senador: SALA C| TELEFONE - Alugo,"""ei'-

critério comer. ind. Entra. banh.

Ena. Novo com direito a u*3r
j telefone. Desde NCrS 80,00, 24

Alu. de Maio, 921. Tel. 49-3366.

23-5911
CENTRO
contrato
Dentas, 117, ap. 51»"." Tratar tel.l

o? ESTADO DO RIO
mó _

AVENIDA AMARAL PEIXOTO, n.
300 — Alugo sala. Tratar r.a Av.
Rio Branco n. 156 - 1 327. Te-
lefone 52-1002 - PREDIAL
OLÍMPICA.

stclo.

ZONA RURAL

C GRANDE - SANTA

ma cass de quarto, sala cozinha ??¦',,!',"' 
comerc,a

grande varanda. Ver!':i/--.«.i-.-_--- ¦,
FRIBURGO - Ali21, func

Rua
sobrado,

Ca.

na Rua Alecrim n
— Chaves per favor com o Sr. [cjuena:An-.íncio r,o 669 — Tratsr com f"4' 

,2Cl
o Dr. Marinho na Rua da; Mar- 52-2877,
recas n. 29 - gr. 403, d-pois
das 17 horas.
VAZ LOBO - .Dois quartos, 2
sala;, soleía, cozinha e demais
dependências na Travessa Salina
n. 67.

31-3256.__ 
I privat. Tratar 9-12 hs. Pedro I 7

CENTRO - Alugo mesa c! dirci"-,Gr- ' 003 S. 5. Esq. Pc. Tiradcn-
to ao uso de telefone. — Tratar 1cs-' 

43-3411. I 
', ~

|5ALA COM TELEFONE FRENTE l.o
CcNIRO - Alugo ótimo grupo,' «"dar, 22 ms. Aluguel barato no
c;m 2 salas amplas, s-iit-ia e sa-iceníf0 rs Praça Monte Ca

ário. Ver dai 14 às 15h, o or ¦¦ i '''"''"' 48-1361
Ainm n —.—sr-f» I 505 da S. México 41. Tra-j"10, ~ CREC' 3I
ALUGO 

Junto 
a Praça de São tar F. p. VEIO», ENGENHAR A ça'ÍM r' "rrelor. IfÃMPn roAMrsrJoão de Merhi 2 loas com uz e'irDA - Tnl ío 71 ú ,,A-, U/ I A 

" 
„-.- - ¦. ¦ ' 

 
CAMPO GRANDE - Ao. tc.vso.

tm ..contraio 5 aítose grande Í^REcI 832.^7'44 
° 42-523' 

LT|.„Vi^.'YSVÍ*g"'te™,-,~-™ **"* 6° ^
iratar tol. c0,',JsulfõR|'0 DENTÃRIO^ AIÜ' iM'C0' Av' Rl° B'°n:c' ui' '¦"¦\<' '=
-. Iga-se no Largo da Carioca n.°! 

Tr',,'u„c=m Abel no 2° ondar.|Mach

U^S-ta-iVTi-' CRUZ *~ SEPETIBA

276.
Tra

Aluquel 120 0»
Sr.

cjas ps-
centro, _bcm pento. Alu- tabado;,

•'53709

VAZ LOBO - Aluga-se casa, qto.,
sala e mais dependências. Travessa
GuamS, 80, fundes.
VAZ LOBO - Aluga-se grande
ap.. de 2 qts., s., coz.,' banh.
social, prande irea c| Tanque e
dep. completas de emoreqada —
R. Caiçara, 493-8. Chaves no
n.o 485 c| D. Ana ou pelo Tcl.
52-5867 cl Almiro.

MílÊR — Cachambi — Ao. Aluna-
ss. R. Cachambi, 2061511, sala,
copa, cozinha, banh., quartes (9

12 horas).
MÉIER — Aluqo casa A quarte»,
sala, demais dependências, quin-
tal, garagem - NCrS 350,00, iá
incluídas fartas - Rua Cachambi,
100 - Chaves 96 c! 4.

I
1.404. Tel. 52Í2060 - C. 70
P. Tlradentes.
TODOS OS SANTOS - Aiugo
peq. ap. qt„ c.-r., banh., irea,
casal s! filhos. NCrS 120. - R.
Junqueira Freire, 351. Sr. Ivan.
Tel. 49.3489.

ILHAS

GOVERNADOR

¦402, Tratar Av. Rio Branco,
706.

— Alugam-se vários
. Rua Americana, 52.

Rio Branco, 156 sl

MÉIER — Apartamento novo, alu-
ga-;e — 2 quarto:, sala, cozinha,
banheiro, 100 mll. Rua Bsrão de
Santo Ângelo, 511.
MARECHAL HERMES - Rua Jor-ltar na Ru,-, Santana
pe Schmidt n. 582 — Aluq. cljfcne 3^*5633

2^4 § SÚna^la^ra^ nàfc?™ 

' 
K\ PEM,ÍA

IGAB - Estrada do Portela „.• ¦""""'•"" -3 "*""•'»• "'«¦
24, sala 401 - CR|CI_ 183.
MARECHAL HERMES 

""- 'Rua 
Co-

rurlpe n. 612 — ap. "01 — Alu.
go c! sl., 2 qts. e deo. Chav.

TODOS OS SANTOS - Àíúga-se
excelente residência dois pavi-
mentos, com três quartos, sala.ldor proprietáriocopa cozinha, dependências SíÃCÃ-DÔ 

"CARÍ.in
completas p| empregada. Com- 

"_?.>Ar,,g 
^-AK„\0nar com Tugo 43-2766. „'q„ ,',. .

,_,,_. ,  ga-se, 2 qts., saia, coz. e oen.,
ffciYlOS aps., essas, lotas tm di-!n| estado, 140 mil. Tratar B. ?i-
versos bairros, com fiador. Rua.na. Av. Antenor Navarro 99
mperalrii Leopoldina n, 8, salsiscb. Sr. Chaves -30-7311. i

.PENHA - Aluga-s; um aoarta-l
mento cem 2 quartes, sala e ric-! ..;.m . •._ ,., „-.,.-

Tratar na R. ÍL.UG'*'5- ,eP', 101 R. Pinto Au-
'. 205. Te:.-!boN?' 90- <¦ sl-' : <#«•> coz., ba-

(nheiro c! box, aep. emp.. área
, c| tanque. Traiar APSA Tv. Ou-ótimo ap. 3 vidor, 32, 2.» ds 12-17

quarto:, sala, cozinha, bem la-«r hora peloc_.izado, completamente .ri?.iBen.y-i,r----,,r
dente. Tratar na Rut Be;i<íriolBEl'55l's,° apartsmento
Pena 1 141 - Penha. .  -
PENHA"- Centre - Al55a.se"apiT,"'"' 

",'.'' 
^''"Â T 

C,V *
c 2 tft. . rí^:., còmcdo. gran-^"T ut Z r 

"""".'J7 ~

des. Traiar diariamente. R. Ni-I1"'--. ".!" do "overitadir.
carigua 17S, loja I. I1LHA DO GOVERNADOR - Ca^
PENHA - Alugo êàsa uÃTãüãrto, ful* 

-Aluga-s. ap. 2 qts., 1 sa.
sala, cozinha e" banheiro. Ver nal, _.* ,s\! 

dsfe.ráimcias. r^
Rua Jequlrici 709. Tratar na Rua J ""' z03, proxlmo a A\ercí
General Caídv^ell 318. Te'ef=n?,D Arti ict *

19 horas, 32-7402. iPAQUETA

CrS 100
¦ 22-7300.

000.Traiar

riJí' 
- ' 

,~-.-,r':CéNTRO - Alüãísa-grüpõ di 6 m., contro N. 2 ,0;,-,s 2 II" • 
" '

Iguaçu. Alugo contrato novo —dente VaTrai. R. Otitvio Tjrquino, 238 '

LOJA 3,50

loja 20 — N. Inuaju.

loia 8, R
Rodoviária.

NITERÓI - Aluga
Vise. Itaborai, 196
Ver cl porteiro.
NITERÓI - Alüga-so loja, R. Bar.
ros, 362. Traiar Dr. Gilson -
Tel. 2.4010 - Proprietário. Tel,
25-9019 - Rio.

ESCRITÓRIOS e
CONSULTÓRIOS

mais as,
José Mturicjo 339,
30-9173. CRECI ;.!
PENHA 

"-" 
Aluaa-i

CENTRO

,lntas SALA .1 tel. alugamo
raiar:1 r^ c:d3d5o de gaberi

[Dr. Francisco. Te'. A_
ficio Odeon S: 807.

na Avenida Presi-; B* 
; n. 542. Tratar no-SALAS — Aluno orupo de 3 cmesmo endereço na sala 2 106 separadas na P. Mauá — Trat

oupelo telefone 23-1077. pelo tei. 23-3588, Gotioy.
CENTRO - Aluga-se ai saia 802|SALA Cinelàndia. Aluga-se7 Edi-

cio Odeon, sala 1 215. — Alu-

mesas p,v PEDRA DE GUARATIBA - Alugo
:. Procurar cas3 A qt:., sj garagom, gde.,
0-168, Edi- quintal fruteiras, p| grania ou pe-
CineISndia Huena indústria. Tratar local cem

o prcorielário. Rua Motorista Ma-
nuel Duarte 1009, ao íado RetiroJ dcs Motorista»/ cu Ru» Souto n.°r|348i c| '3. Ccsc-dura.

guel:_NC^S 250
SALA -CASTELO - .Junto ãõ
Ministério da Fazenda. Av. Almi-
rante Barroso, 90, sala 511. Cha-
ves com o_ porteiro.
TREZE' DE" MAl"or23~- Transfc-
re-se escritório c) telefone. 2 sa-
Ias, bem mobiliado, atapetado/
máquinas, cofre e instalações —

52-2822, das 14 às 17 h.!CASO FRIO-- ' o noil. 5/-0852, mo- te ao boliche

DIVERSOS
ALUGO boa casa ponto «splôndi-
do pnra Scm.in* Snnto, favor t»-
leFonar SB-072S - Tanho apart».
mento para casal.
ARARUAMA — Áiuga-se casa^cõn'-
fcrtíívcl pnra vccê passar suns
férias. Tratar pelos Tels. ÍS-9SW
ou 58-3475.

isfe

IEOPOLDINA
APARTAMENTO DE COBERTURA
— Aiuga-:* ótimo, grande quar-
to, sala e dep. Avenida Roma,
347 _ Bonsucesso.
APARTAMENTO - Ramos' -' Ali
ija-se 1 c, sala, varnnda, 2' quar-
tos .banheira cotinha e área de
serviço. Aluguol NCrS 180,00.
Sua Paranhos 214, ap. 301. Tra-

ALUGA.SE - Parle da sala - Lar.'
de São Francisco. 26, jl 617. _
ALUGA-SE sala o depend., frente
para R. Sen. Dantas, 117, s| 310.
Ver das 15 is 18 h. Traiar: Tra-
ve-.ss do Paço, 23, s| 301. Alug.
2S0.
ÁLUGÒ""^" Ed".~Bonco Tóquio 

"

Alü^íTÍPrí3-. Vargís; 583, sl., e| 2 banhs,
• *m primeira Ioca;ã» comt 2

hs
52-5007.

Mai

1.» lo

184. Tele-

co-

a po*
RA,','05' - Aiugo ceia 2 q., s.f!
co2Ínha e banheiro. C?$ 150 OCO
- Rus Pereira Landim, 101,

\csm 1.

IGABipo
ala 401

ALUGA-SE ap. em ed. de A unid.
amplos cômodos c| 1 salão, 2
qt;., baniu compl,, co:., t^ire.i cl
to. pl NCrS 240,00 mais taxas.
Var ,i Rua Dr. Garnier, n.° 807,
ao. 202. Chaves no ap. 201. Tô-
da cend. via Jr.cnró passa na per-
ta. Tratar cl Prcp. Sr. Farah, à
Rua Bola, Có. Tel. 54-3054;
ALUGA-SE em l.o locação, ap.
cr.m 3 guartos, sala etc. R. Sao
Ora;, óS, ap. 404. Chaves com
porteiro. Inf. 54-2274 e 52-5007.
ALUGA-SE apartamento do freiv
te, primeira locarão» Rua Frede-
rico AAéier, 12, ap. 503. Tratar
pelo tel. 29-5462.

CASCADURA - Aluga-te exce-
lente casa à R. Tipioca, 194, c|
snla, 2 qts., dep. completas.
Chaves pi favor no 184. Tratar
Labcr Pre:. Vargas, 542, gr.
2 102. Tel. 23-8646. NCrS 200,00
e taxas.
CASCADURA - Rua Sanatório n.
206 - fds. ap. 203 - Alug. cl
sl., 2 qts e dep. Chav. no lo-
cal — Trat, na IGAB na Estrada
do Portela n. 24 - sala 401 —
CRECI 183.
CACHAMBI - Aluga-se o ap. 201,
da R. Vasco da Gama, 170, com
2 quartos, sala, banheiro comple-
to cozinha, área c| tanque. Chaves
na portaria. Tratar na "ADALMA"
- Av. Almle. Barroso, 90, ssl
610112 _- 1t:y_-2-.79B.
CAMPINHO - Aluga-se casa, sala",

- 2 qts., cor., banh., varanda, gran-
de Área, sinteco — Intendente Ma-
galhães, 237, ci 5. - Chaves cl 1
Tratar R. Uruguai, £08. NCrS ..
200,00.

ALUGA.SE 1 casa de sala, quarto
ij cozinha, banheiro, gás da Light
i Rua Ernesto Nunes, 38 — Pró
*'me> a° Larcp da Abolição.
ALUGAM-SE aps., 

'í-fa. 
Av.T.

dro Cunha, 61 Plraquara. Tratar
tel. 32-3340, tsdes os dias. Cha-
ves com inquilino.
ALUGA-SE êãTaTvãrândã; qüãrtõ]sala <• dependências, ds laie, NCrS
130,00. Estr. da Agua Branca n o
|17.I0. Chaves no 4 69B. Tratar
Rua_do_ Sen ido, 232 -_Humberto.
ALUGAM-SE aps. R. Fernando Êí
guerdo, 494, c/ 2 quartos, sa-|401__- CRECI 183

""ap" 
Ml' Tr-,?rnC,PC £ff- gEODOR0 

~ GUADALÚ?Eap. 2Ç1 Tr.lar R. Me- Rua Torquato Tapajós n. 414 -

Aliirã-ci: 71 fds-,_ í,luB- cl sl" l'»- « de-ALUGA-SE uma casa com 2 quar. pends. Chav. na casa da fte.1os, sala, banheiro, cepo, cozinha - Tratar na IGAB na Estr doc area. Ver e tratar. Rua p:r(l. Portela n. 24, sala 401 CRECI
quara, 541 - Realengo. Desconlol"' '8--
cm Fôlho- |ENGENHO DENTRO.- Aluga-se!

Chav
xico, lll

DEODORO - FUNDAÇÃO - Ruã
Tros — quadra P n. 12 — ap.
202 - fds. Alug. c| sl., qlo.
e dep. Chav. no n. 13, com
o Sr. Vicente - Trat. na IGAB ".vio ¦>, cem saia, dois quarto"» Estr. do Portela n. 24 — >| cozinha e area azulejadas, <an:cas, florões ¦ -. ' -

o por fa iro

sp. 203 - Trat. r
Estr. Portela n. 24,

CRECI 183.
MADUREIRA - Ruã Carvaího de
Sousa n. 137 - H - bl. 5, ê-.
201 -Alug. c| sl., 2 qts., e
dep. chav. no ap. 202. Trat.
na IGAB nn Estr. do Portela n
24, sala 401 - CRECI 133. _
MADUREIRA - Rua Carvalho dí
scusa n. 12 - Alug. aps. 301-302 c| sl., 2 qts. e deos.
Chav. c| zelador. Trat. na IGABEst. do Portela n. 24, sala
401 - CRECI 183.
MEIER — Rua Hermengarda n. ,20 - ap. 608 - Alug. c| 2 sls.
qto. e dep. Chav. c| o portei,ro - Tratar na IGAB na Es*ra-
da do Portelo n. 24, sala 401
t^CRECI 163.
MADUREIRA - Rua General Ro^
cha-Maia n. 20 — op. 201. -
Alug. c| sl., 2 qts., e ríep..
Chav. no ap. 301 - Trat. na
ILrAB, na Est. do Portela n. 24sala 401_r_CP;ECI_183.
MESQUITA" - Aiugí-7e"íalã"
2L°-AaÍ'-' C3r- c,<:- - A>
5o 000 a caia! - R
944 - Sr._ Francisco.
MEIER -" Aluga-se
Rua Pedro de Carvalho n. 120
bloco B, com sala

meiro, quintal, todo.. .,., __
banheiro de empreça- RAMu5 — Aluga-se casa modesta
tratar na Rua Piquetepe f'ente de rua cí 2 salas e

Junto .io Largo da Penha eiCíTo* Pcr ^Cr$ 130 mais taxas.
cdo comércio, Não se atendeMrííV' $$'$• ferreira, 34.

mura o o
ds. Vir
U

ted
[RAMOS -- Alugo casa, 1 qusrto

ALUGO esta 3 Quartos. Çua e dependências. R. Operário For-
Moreira Vasconcelos 28 (iunto da 'es, 29 — Dr. Paulo — Tel. —
Rua Monteyídçu) — Penha. 130-8229.
ÃLUGA-SE - 170"mil. B. 

"plnã", 
RAMOS - Alugam-s. aps. la. Io.

an. térreo, Rus Qularí 98, cl 2Jcacio de «mplo quaito, tala, co.
qts., aala, cer., banh., dep., sín-ttinhe, iraa. Rua Pereira Landim,
teco. .rafar Sr. Chavet, Av. An- 190. V.r, tratar as 2as., 4as..
ÍÍn?í,,Navarf0 

"' sob- Telefonemas., sábado • domingo dss 14JU/-:1'' is 18 lioras - NCrS 210,00.

PAOUcTA - Aluga-es ap. cenj.
mob., temporada 15 ou 30 dias
CrS 120 COO mensíis. Ed. S, Ro-
que. Rua Ade'aid« la-nfcari 135.
Tratar Sr. Orr.âni.

ESTADO DO RIO

casaALUGA-SE - 120 mil,
Rua Ipone 137, Cordovil, qto.
sala, coz. e banh. Tratar c\ Sr.
Chaves. Av. Antenor Navarro 99,
sob. 30-7311,_B. de_Pina._
ALUGO casa fundos com dois
quartes, CrS 140 000. PetroISndia
311. Vista Alegre.
APARTAMENTO dois quartõsTsa'-
Ia, rrente de run, eluga-se. Ave-
nida dos Democráticos n.° 435.
Hicicnópoiis.
ALUGA-SE um apartamento tf-
po casa, saía, 2 quartos, coz.,
demais dependências. Rua Arman-
do de Godói n.° 60.

— Aluga-te casa granae.•I Cr$ 120 mil. Ver Hu.
Rego, 574. Tratar CETEL

na IRAMOS
Aluguel
Nabo:
93-05
VIGÁRIO GERAL - Aiuga-sí cãsã
8. na ííua Iridro Rocha, 100, c]
qto., sala e coz. Aluguel: NCrS,
40,00. Chaves com Sr. Agenor! í.

n_. I '

NITERÓI
PRAIA DE ICARAI - Aluga-se
ou vends-s-, em plena praia, ep.
com 2 sls., 3 qts., 2 banhs., anv
pia cozinha, a. c ár*a de serviço
Tel. 32.2573, oté àl 13h30m.

PETRÓP. - CORREIAS -
ITAIPAVA

e trolar p; Tel. 42-8906
VILÃ DA PENHA - Alugõ""ãp7dê
2 qts., sala, copa, cor., dep. de
empreg., etc. Vcr e tratar na Rua
Prof. Artur Thirré, 65 ap. 301.
Perto final de linha da CTC.
VILA" DA PENHA""-Aluga-se umã

AuirAHfc " i""'V"'* ca3a C'e tl^arto, saía, coiiníirt, ba-AlUGAM-SE 2 casas, 1 ./ . quar.[nheiro completo. Aluguel: 140
g. jardim, garagem -|nli|. R_s Travessa Confiança, 145- quartos, sala, varam fundos, n. 3 - Largo do Bicão.

ALUGA-SE 1 ap. comTãlã"
to na Rua da República,
Quintino.

o quar-
141 -

ALUGA-SE 1 casa 2 quartos, sala,
cozinho, banheiro, 2 áreas na Rua
da Pedreira, 103. Tratar na Av.
_S_uuurDjma,_2P_135_-_Ca5cadur3.
Â1ÜGA-SE um ap. com 2 qts.,sa,a, cozinha c dep. de emp.
compl., na Rua São Gabriel, 556
op. 402 - Cachambi. Tratar no
local das 8 ás 16 horas.
ALUGA-SE ólimo e"p.""t'ipo casa,
sala, 2 c|ls-, dep. emp., boa ireo,
todas conduções. NCrS 190 -
R. Francisco Fragoso, 24 ap. 10— Encantado.
ALUGA-SE ap. de 2 quartos, sala,
cozinha e banheiro. Rua Feliciò,
160 — Cascadura.

Rua Adolfo Bergamini, 1927 an
102, ampla sala, 2 grandes quar-tos, banheiro social complete, co-
pa, cozinha, ia locação, diária-
mente, das 13 às 17 horas - Tel
29-9857.
ENGENHO DFdÊnTrÕ,' no Chã"-
ve de Ouro, alugo-so a melado
do uma casa, a um casal sl fi-
lho. Rua Venancio Ribeiro, 188.fundos.
ENGENHO NOVO - Alugo, 280
mil, op. salão, 2 qtos., copa, co-
zinha, bnnh., área dep. emprea.
Rua Condessa Belmonte, 368. Te-
leione 580333, chave ap. 101
ENCANTADO - Aluga-se aparta-
mento 2 qu-irtos e mais depen-
dencias. 49-7832.
ENGENHO DE DENTRO - Aluga-
so ap. grande. Rua Boria Reis,
653 ap. 101. Traiar Av. Rio Bran-
co, 156 sl 706.

sinteco. Chaves
_ ou no ,ip. 306.

OSVALDO CRUZ"'- Âiu.^.T.
qts., s„ cozinha e banh. » quin.tai, na Rua Andrade Araújo, 151
ap, 10].

E.IE,D*DE" - Alug^sTVRãí-AÍã
Qumtao, 218 fundos, ótima casa
e» quarlo, sala, cosinha, banhei-
ro • érea. Chaves no local. Tra.tar p.lo jelofone 49-1002.
PlEDADE - Rua Padre Nóbriga,
óO ap. 403. Aluga-se cl 2 qls.;sula, coz. o dep. emp. Chavei eTratar na mesma rua n° 32 —
Tel. 29-6334.
PIEDADE - 

"Ruo 
João PlnhõííS,

256, op. 102 - Aluga-se c/ 2
qls., sala e ele. NCrS 240,00 -
Tratar PREDIAL E ADMINISTRA-

""lios, sala,
,, 

Cr» Outra t/marte n.u,, Av. Oliveira Belo, 660. V. J,
Ida Penha. Ver local.

"°- 20] d3 APARTAMENTO tipo «asa, t/ 2
qls., junto - Av. Brasil. NCrS
180,00. Rua Regeneração, 903 -
{Bonsucesso). Tratar c/ Dr. Cru*.
28-4134.

DORA RESNIKOFF LTDA. - R,
Ouvidor, 130-9.» and. Teis.: ...32J.'6?S e 22-9435 (C-8).P'E°Anf ~ «»« Assiã-cãT^ÍÍ
612 301 - Aluga-se c] 2 qtssala, coz, dependências. Chaves
local. Tratar Imóveis Santa Rita.
Ay..J!te Branco, 131, 15.° - Tel.
42-4546.
P/ÕÃDE- Rua Martins Costa n'.

. 
~ 

,A,u?a.se casa ci 2 solas, 2
?•>¦•, bnnh., coz., dependências.

ENGENHO DE DENTRO - Aboli- NCr$ 25°.°°- Chaves ao lado. Tra-
çio — Aluga-se apartamento de !sr ,5le'one 23-0307, das B òs 12
2 quarlos, sala, cozinha, banhei- lhora!-

ALUGA-SE 1 casa na Bernardo
Guimarães, 109, casa 2 - Quin-
tino - 2 qls-, sala, cozinha, ba-
nheiro, bra Área cem tanque —
Tratar com Sr. Francisco - Tol.
c «i . 

~ Pa" vsr procurar oar. Altmo ao lado no n. 113.
ALUGAM-SE seis casos, nSo éavenida, qto-, saia, ccz. W Claie e taqueada, c| árua • luz'Rua Cairo, 3Q5. Bangu;
ANCHIETA - Ãíuga-se casa de
quarlo, sola c dependências. R. .. . ¦¦„ .-¦¦ -  -..-..,:¦¦.-. r.a nar ,-.,
Araúio Rozo, 51, começa na F- . ' Banheiro. Ponto fins 6n • õicrvãnc—~iT '
irada rio Ennenho ^í^o Ah 

bLS Casçadura-Guadalupe. Meier í"0A,D,f, 
~ AlgB.*-'í "" d,« J

guel CrS 80 COO. Condições: de. \™g 
*«n"">onta no local com ^ 

,,IJ| ««•;.'•¦*; completo.
posito. Tratar tel Mua _lo Sr. Miguel. ,^. r..anoei_ vitorino, 369.
C. 1 109.

ALUGUEL FIADOR com « imó-
vois — Irrecusável — Forneço —
Praça Tiradentes n.« 9, sala 802
7 "."Io *° Cinema Sâo José.
ÃLÓ V. da Penha" - Alugãm-se
casos e aparramontos. Tratar Tel.
30-770Ó - A\ourilio.__
AlUGA-SE ap. 1 saia, J quartoa,eoz., banh., érea. Alug.: 210 -
Ver Rua Peçanha Póvoas, 301301
— Ramos.
ALUGA-SE uma casa, sa!eT~qüã^
to, cozinha, banheiro completo
Rua Paranhos, 227_- Ramos.
ALUGA-SS apartamento bem con-
tortávcl, 2 qts., sala, dep. empr
Na Rua Conde Agroiongo, Í3ÍPenha.
ALUGA-SE pequena casa a casa!
sem filhos ou pessoa que traba-
.ne fera. Av Camões, 72 — P«.
nha Circular.

PETP.OPOLIS - Fim de semana
o ano todo, alugo ruarto à pes.
dist. Cartas pari pert. dêsle Jor-
nal sob n.« 438 239.
PETRÓPOLIS- Alugo ap. 1*301,
.uxo, Edif. Centenário. 16 Marco,

224. Ver com o porteiro,
38-5153 ou 47-4022.

Tratí

c, frente, persiona e sin-
teco. Tel.: 23-5733.
ALUGÁM-SÍ 2 salas 

"conjugadas]

para sscritório. Rua l.o de Mar-
ço 7, il. 505|507, com telefone.
Trator local, preferência 12 às
13,30_horas._
ALUGO vaga escritório nn 

~ 
AvT -

Mem do Sá, c| tel.. sala espera Sa-» • vez.» ni semana
etc. bom pira contabilista. cor-!"': 5".. 4as. i
reior, pubticidítt» ele., único Ír-'Wí*iuo1 Ccut»

do Eaiíício da Rua Sele de So-
temoro n. 81, para fim comer-
ciai — As chaves estão na per-laria e para lratar na Rua Se-
!í. -n'-5a ~ -¦9-_Tel• J26065.
CENTRO - KAIC aluga na Av.
Presidente Vargas n. 482 ssla
324 com Litch e banh. Chaves
com o porteiro. Tralor na Rua
do Carmo n. 27-A - Tel. .
32-1774 - CRECI_2S3.__
CINELÂNDIA - Aluga-se paraPfim comercial a sala 61 da Prn-1"
ta Floriano n. 19 - Edif. lm-1,-.,. ....
peno - Chaves cem o porteiro ZONA SULTratar BASTOS DE OLIVEIRA'
S. /,. - Av. Rio Branco n. 114 ALÜGÃ-SE 

"uma 
sa'a de frãnS,3.O. Tel. 42-7595 - CRECI:osra essritírio cu comércio. 

"í-t

1'J2.!.'  Pedro Américo, 82.
CASTELO" - Alugam-se duas sa- ALUGA-SE p! esc.'ou consulto-
las (iuntas ou separadas! para I rio, o ap. 608 d» Av Cccac.
escritórios, na Avenida Erasmo í 542. Tratar 46-8350.
Draga n. 255 — A.° uav Tra-11 wtê-r. 

' '" • , *" ' (v.. - - -
,.,.[, 

"-, IALUT30 granue sala, edmeo co-.
1 201 1 -Cl ti „"n/,e2Í mercial. Psra escritório, ~™..1-IS

22-7259 - CREC7 122 '' 
'¦¦'-"-- *'' C?r"lc-jl-'??a

consultório' irisoiccT-'
go diverso» horários, ben»
talado cl enfermeira e tel. na|nJda"'Copocãban»"n".' 79ó',"sl'212 *? °"°. «!T..Cil<é. ' l*!i!°".r

tar rm Av.
salj

_ 1610. Traiar tel. 230591.
Alu-""ALUGA-SE consultório denta..,

farde, Ríiics X, alta-rotação, Ave

Aluga-se, em f;nn-
sp. para e Sema-

.Ina Santa. Tratar: 34.8562.
CLIMA DE MONTANHA - 

"rins"

jdç ssmans, temporada, ferrai —
-| Aluga-se casa mobiiiada em con-

fortível sitio c' piscina à 2 hc-
ras do_Pio — Tel. .7-3577,
CABO FRIO~-~AlucTa-sa 

"casa "pãrã

rim da iemana ou qualquer pa-
riodj perto aa praia — Tal*
36-1679.

,-onsUj.jM'-iGÜAREMÀ cu Caxamíju —
605, |j[Atugam*se casa cu ap. Semane

Santa cu temporada, Teiefone:
26-6543.
SEMANA SANTA Prai

Rua Senador Dantas
- Trator 56-C039.

n. 1» - 505 _ Dr. Néison
,37-7385.

CONSULTÓRIO DENTÁRIO - Alu. ÃLÜGO meu 
' 
«n«.xiê semana. Tr.lar: in!tj!.do e| ,_|0fon,-scxlas-ftiraf na R,'

. 27-A, sl. 303.

RsJidéncia Quarto 50 000 - Rua Ménicc, 111
s/ 1 603 - Tel. 52-2868.
SEMANA 

"SANTA" 
em 

' 
S."" lo"ür";"n

CENTRO lgo. S
E escritório no Centro.- A'1-?- no n.° 26 a saia r07, P COPACABANA - Al.riõ sãSTn». Tratar tei.: 42-4560,'f."> comerciais. A ug. 183 nuTa'„/tl, „ÍJjC- ,i. i i?i. j1.. a ;, in i.l... ',rr,-.,-r.. ca— -. ....... ...Ilu« nenócio c' tal. Dias o,

quilino. Ivonete. 32-4195.
ÁLUGA-SE
c| telefo
Sórçio, dõ: 8 às TO horas. '(encargos. Fiador ov denòiiro.
ALUGO grupo 3 sãlas"coiãií5ã'-lTra!i"' Ru* Assembléia 45, 5.»
das, melhor ponto do Centro,!"''
podando scr mobil'
sibilidada extensão

dsnt., hem-
3 dias M-SO, NCrS 60,00 por passea, in-

mana oo combinar. Em Copaca* cluídaa paítaçrans, ótima alimen.
bana. Trabr dopoit das 16 horas |tação e passoJo a Caximbu, Lam-

Francisco! 57-1017. barl - Cambuquira. Saí dn à 23~rifvirics horários) - regresso 26 a

quer ne,6cio cl tel. Dias da Ro-'",rde-- 
H°*P<"<a_gem nc Hoiel Sil-

ha, 27125

Oüraio.
801.

TERES. - FRIBURGO
TERESÔPOLIS - Aluga-se 

"o "ap"

R. Pimenteiras, 70 - Várrca -iinrãcc
com quarto e sale separados, mo. *yv-»x-i":
biliado e banheiro social comple.
to. Chaves com o porteiro. Trstar
na "ADALMA" - Av. Almte. Ba
roro, 90, ss] 610,12 - Tel. ...VISTA ALEGRE - Alugo casa de!22-Õ798"

frente, 2 qts. e deps., fiador idò-l
neo cu deic. em folha. Rua Rc-M A NGARATIRA 
Sério Cardoso n." 151, esq. Av. . .._J«. A',bA
Meriti, ônibus 336. ANGRA DOS REIS
VISTA ALEGRE - Aluga-se cas"a!
nova. 130 OCO. Rua José VieiraI B.0NS. FIADORES - Ofereço para
Filho 212, perto du Bicão. |alugueis em toda a Guanabara.jR. Alcindo Guanabara, 24 sala
AUXILIAR e RIO DOURO;7M Snüigjjl J_!_J___j___.

LOJASACARI — Aluga-se quarto e cc-
zinha a casal s( filhos cu rapn-
ses - Av. Automóvel Club, H-3
ap. 301 - GB.
AlUGA-SE casa - Maria da Gra
ça, 2 quartos, sala precisando re
paros « Rua Domingos Maga-
lhães, 913- Tratar Tel. 30-6032

ALUGA-SE uma casa, sãí-a, quar-!o, corlnha, a casal que tenha
no máximo um filho, na Rua
Joaquim Rodrigues, 277 — p_rJ.
gajjg_ Lucas.
ALUGA-SE casa 2 quartos . sala,
independente. Rua Domingos Ca-
íu"0'_]°9>_Iíílsr _____ Irapuá, 350.
ALUGAMOS - ótimo sp., na Rua
Gerson Ferreira no 31, aps. 3gj

!í'nnS!z de . rJa' a'uüuel CrS PIEDADE - Aluga-se aportarei? 35?' "mpostoi oe j quartos,160 000 e mais taxas. Ver à Rua to i Ru, Elias da Silv. 61 Ti 
saía' c"<"^- banhei-o, área e

Teixeira de Arevcdo, 30, chaves'aparlamenio 101. 2 rua.'lo. .il. """,ue * v/c dí empregada. Cha.
no local, tratar ò Rua Arquias' cosinha, banheiro • .,..,  

'll'" ™".; 304 • "atar c| BANCC
Cordeiro, 486 - Méier. ÕTÊDÃn? "ai" L. '«CIONAL BRASILEIRO S.A. -..—-_—¦ flcUAUt _ Alugo ou vendo óti-iAv. Erasmo Brao.-.. 2.Í.4GUADALUPE
Macedo, 424,
mento cl 2 quartos. terr. Chaves no bar ao lado. \*„. ,B|,'

rala.

29-9469. -' —
IJACARÉ

ALUGA-SE um quarto, de prete-rência a senhora só ou casal si
filho. Rua Paiva, 193. Quintino!
ALUGA-SE sala, quarto indepen".
dente, pessoas trabalhem fora
Adiantado 70 mil. Rua Barbes
Silva, 84. E. Riachuelo.

Casa. Sala, 2 qts., e fIEDADE 
- Alug casa de quar".~ sl., cor. e banh. — Rua Pa-deps. R. Baronesa do Eng. NS- „í , 

- "v, S
vc, 169. Vcr de manhã. 240 000'r""s_.n--_?9°'F-
e taxas. Tel. 23-5738. .QUARTO c| sala
MEIER — Casa. Aluqo apto, com

emp. —

coz., pi peq.
fam. Alugo 75 mil, 2 m. deposi-
to. R. Assis Carneiro, 337. Pie-

idade.

ABOLIÇÃO - Alugo 
"casa 

nova
de varanda, sala, 2 quartos gran-
dcs e dependências. Rua AssisVasconcelos, 261.
AGUA SANTA
sala, 2 qtos.. cepa. ãa.','bãnhTISÍp.' completa, .dep. empreg ..quintal, varanda, sinteco. Tratar"' 

,^f i1. ,67- «P. 101. Cha-;IMÓVEIS LTDA.
IS?J3ÍÜ; tração de Bens
ALUuA-SE ap. de frente, 3 qt.140-12.»sa',l e dependências. Rua Maoa.j22.
Ihaes Castro. 39. Riachuelo.

3 qts., 2 sls., q. • ban
[Ent. carro cot. e banh. em côr. ._..
Rua Torras Sobrinho, 34 c| 1.IQUARTO para 2 e vagas — Alu-
hoje.das 9 às 16 h, ses. • 1ir-jBam-se com refeições a rapazes
ça so das 9 às 11,30. jdo comércio, ambiente familiar
MÉIER - Ãluga-se" ap. 604 - J_HJ D;" da <____ J£g 

- Meier. (Castro M-nS-es n"ó'377Rua Dias da Cruz, 245 - Em fren- QUARTO em
te ao Shcpping Center e Cino lm-; Aluga

Rua Luiz Ferrei-
sob. Aluga-se com 2

qts-, sa.a, cor., copa, banh. com-
Pieto, dependências. Chaves 51
oa mesma rua. — Tratar lmóve'3
Santa Rita. Av. Rio Branco, 131,
15.o * Tel. 42-4546.
BONSUCESSO - Rua 

"Teixeira'de

Cr.siro, 5I!504'5. Alugam-se doi"
aps. c. 2 e 3 qts., sala, cor., ba-
nheiro compl., dep. empregada.
Chaves Iccal. Tratar Imóveis San-
ta Rita. Av. Rio Branco n. 131
15.o_and.ar. Tel_42-4546.
BRÁS DE PINA - Alusa-se uma

imeia-agua pequena a casal cem
filhes. Aluguel Crí 80 000. Rua

ALUGAM-SE dois apartameníoi ¦
Rua Itacuatiara, 173 - Irajá •
Informação. Tel. 303099.
AVENIDA Suburbana, 6943. Alu-
ga-se apartamento grímcJe. Tratar
Rua da Alfândega, 300.
ALUGAM-SE 

"casas 
a 60 000 e..

80 000 com aluy:;el descontado
em folha e um mês adiantado da
conservação — Rua Eimã, 315. Vi-
la Rangel — Irfljá.
ALUGO quarto g. cozinha, ba-
nheiro, érea. R. Ibiapaba, 308:
Engenho da Rainha. Tratar Rua
Teófilo Otcni, 123, 2.o pav. Tel.
4-2399.

ALUGA-SÈ uma casa, Rua Âripf-
buí n. 171, Inhaúva. — Tel.: LOJA

CENTRO
ALUGA-SE uma loia, R. Senhor
Matosinhos, 226 — Estácio. Tratar
c/ Peoe.
ALUGA-SE loja R. Manoel Cotrin,"90 

pj fins Comerciais. Tratar
APSA. Tv. Ouvidor, 32, 2.0 de
12-17 hs. Tel. 52-5007. Chaves
na R. Manoel Cotrin, 100 ao lado
-CRECI 4-J;253._
ALUGA-SE ótimas sobreiojas 2ÓT-
4-5 na Av. Rio Branco, 133. Ver
no local. Tratar APSÃ. Tv. Ou-
vidor. 32, 2.o de 12-17 hs. Tel.
52-5007. - CRECI 4-J|253.

, cem pos-iCENTRÒ - Aluga-se iStima sais'"
afono, pra- Eo. Lisboa. Ver Av. Pres. Vrr-;,' , .-. .

ro mínimo de um ano. Tra;ar'o=5. 590, ssla 1 917. Alug. ]8üi.T"V. ' V '['"f ":" Cs™iro
te!.: 32-9292. jmais encarcios. Tratar Rua As-1!5 Mendonça Imóveis Ltda. Av.
ALUGAM-SE" 8"Ta!as"""conTircia^" c-™b^ia 45' - 5° anriar' ' Copacabana, _M1 sala 501. __
ou conjunto ou separadas. Rus CONSULTÓRIO DENTÁRIO Alu- COPACABANA - Aluga-so
Riachuelo, 199, Centro. Tratar noiI,c':c m=da'na Instalação, na Av. cen|', ?1,mo p-'3 ei:r:;úrio c;
local. iRio Branco - Tel.: 42--"020 consultório. Ver no local, Av
A>ARfAMENÍÕ---CÍm,-,-cli-.-S «NTRO - A,ug,se sala 702-»^^'.^ &r' ^eto ?.t|resid. Rua Senador Dentas, alugo A,'-. Gc~e' FrJ"= 315, com ba- 42-3960 cl Amaro ou Danei :
com fiador local excelente. Acei. "usai S"l '£i' m"m3 Avc" >;-^v.:iii'-r^Vh'""V.-r, ,>7,—¦=" n-crto hoie 23-8683. |"'°a "*, sala 70/. Chaves com ^;!;í1U'10 P McDtCO E DEM-
ãmHíTc  o'"i—,~ ~,—T— o peneiro IARIO - Alugam-se cm Copaca-ALUGA.SE gr. 3 sls. c/ tel. Av. cenTrq 

™a'.^-.'' 
i • ' ' !htr;' viri-s horários. Tels. ..P. Vargas, 542, g. 1901. Ver e 

™,]R°, ~, -y. sobreloia par.l45.593i e 36-7718 - Dr. Lim,tratar port. Sr. Jorge. "'"'• c.u ""'"i2"0' Tem ^¦°- rr^TFT. r,.\tone privat. R. Carlos de Carva- COPACABANA -
lho 34, sl. 113. Chaves cl por-l?ua|'|o le^rc-y.
leiro. Tratar d Dr. Paulo .. .banheiro
42-3293 ou 38-1423, resid. Alu-|{!nl comerciais. Aluguel 200
guel semente NCrS 150,00 c| te' jeruzeires e mais es taxa:. Ch.

ENTRO _ KAIC"'aíuga n» RuaiIe!Avpara-v::',2-r c:r" ° B"";e

Parkson. Tratar 22-2330. 
" ""Í2 

030, c' saietã, copa e banh. 
'-\^SL. _ 

...
ATENÇÃO - Sala mobil;ada~c/iTr'''lar na RL'a do c=rm:> 27-A. ICÇPACABANA - Aluga-se ex
telefone. Posso contrato. Aluquel ''"',': 32-1774- CRECI 283. Iceienle sala para comercio, es-

CASULO - Aluqo a sala 609 fr"0r;°, 
CUj ''-'¦¦•¦'•<.-¦}<>. d« fren-

da Av. Franklin Roosevelt 23 lf-', ,sin.?cada, bannciro completo
Area 23 m2, NCrS 250. Tratar ,.'i, 

"I0"0'- per!
2."-(eira. Te!.: 28-0792. Chaves 

"S "
cem o poíiciro.

ospedngem
T„. ,-,-.,¦ ;Va, junto ao Parque das Anjas.

.,-_Tc_L__j7:636r''. oxcluslvailiente ia^i-a.-. Todos
COPACABANA^ — Aluga-sa parft os quartos com água corrente.
ccn:uitório macllco, dentista, es'Casal cm fp. diária NCrS 25,00.
salas 1 0M, 1 103. Av. Copaca- Reservas, informações, fotr.o;».

fias.- Av. Rio Branco 108(1 705 -
32-?:58, 56-1294, Srta. ,'Oeuss.

ALUGO 5*Ió otímo ponto, Centre.
Praça Jo.io Pessoa, 13.
ALUGO grupo de A saía; e 1
banheiro privativo. Aluguel NC'S
600,00. Av. Graça Aranha, 19,
l2.o andar. Chaves cem o Sr, Senador Danla

Alugamos
duss lojas

Juntas ou separadas, ótimas
para Indústria ou comércio,

Alugo sala e.ccm ^rS0 e "° melhor local
:itchnette e 1 de Bonsucesso. Chaves na Av,

¦ -. :, preprio pira| ltaòca, 1327, c| Sr. Cardoso.
Base 250 cada. Tratar Dr. Jor-
ge - 42-0337.

Copacabana 709, an.

R. 7 etembro,

pia ;;!;,i

CENTRO ~~Ãíügini-si cõp«it
salas no Edifício Ouvi-|
dor,

sala 1 70S do Edil.
Lisboa, Av. Pres. Vargas, 590. —
Frenle p/ Uruouaina. Tiatar tel.
46-8350.
ALUGA-SE para escritório ou cen-
sultorio, salela e sala conjuga-
da, com banheiro e kit. próprio,
de frente, Rua 13 de Maio, 47,
Informações 32-6134, Sr. Marce-
lino,
ALUGA-SÊ vaga escritório advo-l c-i;-- • c r
gacia. Tratar 450387 ou 47.7967;e «JlTICIO b. hranCISCO_-Cen,ro- Av. Rio Branco, 87 97
ADMINISTRAÇÃO Fidex aluna 2 Tratar ™m « C ««(lisalos independentes de frento pa.ilra'ar COITI O br. Mllíon
ra Av. Gelulio Vargas em l.a nn I Srnn rtn C-rinr--: ••;
locação, com kltc e banheiro com- Lurg0 

C0 ^"r|OCa, J
p.eío cada uma. Inf. na Av,
Copac. 709, Gr. 501. Tel. 36-4002
— CRECI. 210, inclusive domingo.
ÃLUGA-SE grupo 108-110-1Í3-115,
Rua Debret, 23 pi fins comer-
ciais. Traiar APSA. Tv. Ouvidor,
32, 2.0 de 12-17 hs. Tei. 52-5007.

Prédio no
Centro

locação e cem am-
cie espera em tred:o lu- . , ,
Ver no Av. N. S. dc Aluga-se loia e oois er.ciares,

ana n. £97 — «ala 201 [uritos ou separados, cem apro-
ves 

.-"' u0-DK',,eire; 
Tra- xim,-.clamentrt 1 400 m2, á Ruan o Sr. HERVAL pe!os le- j • ir li t

Pua do Onvirlnr i1'''''"-'": 43-1813 e 23-"C5 das 9,do R«encie, 65-67. Traiar a

siri,/,, r ..,. 
UUVICl0r'!« 18 hera-, de segunda a sexta-lRua Riachuelo,165; 169. Edifício Caric-':'£i!ís

ca, Largo da Carioca, 5

302

48-9215
ALUGA-SE 210 000 casa 2 qts.,
sala, cox., binh., toda condução
- R. Josó des Dais, 193» Pilares.
ALUGA-SE í quartes indepln-
dentts pira rapaz soltoiro ou
smhori quo tnbalho fora. Rua
Capitão Viiira, 225. Turliçu.
ALUGAM-SE casas 

"em 
Rocha Ml"-

randa, ] e 2 qts., deis., aluQ
80 a 120 mil. 

' 
Rub Guarama

127 - Trat. Ruo Maria
n._73,_s^_30! - Mad.
ADALMAS- Av. Alm.
n. 90. talas élO e 12. Telef
ne 22-0793.

LOJA — Parsa-se contrato novo,
área: 2C0 n.2, c| sobrado mesmo
tamanho. Centro comercial. Ser-
ve p| qualquer ramo de comércio,
indústria, etc. Tratar Rua da Cons-
títuição^ 32 — Sr. Elias.

Estácio de Sá'- -_ Alu.
ga-se 60 n-,2, Rua Pereiro Franco
95. Chaves no n.° 86. Tratar te-
lefone 36-7748.

ALUOA-SE escritório Av. Graça
Aranha, 145 duplex, 100 m2, 3
solas, 2 banheiros, varanda e fo-
lefone. Ver cem Sr. Crui ns por-
taria. Informação) 45-7703.
ALUGA-SE duas salas
torto. Ver e tratar
Franklln Roosevelt n. 84, Grupo
403 - lel 42-1921 - Castelo.
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS,
n. 590 — Alugo sala. Tratar na
Av. Rio Bronco n. 156 - 1 327

Tel. 52-T002 - "RED1AL
OLÍMPICA.
CINÉIANDIA - Sala, frente 

"lnde-

pendente com telefone. Aluguel
130 mil. Tratar 13 de Maio, 47
4.o, gr. 403. Tel. 22-8730. CRE.
Cl 256.

LOJA - Cenlro - Av. Rio" Bran"
co, iunto Proça Mauá, passo con-
troto. Serve qualquer negócio —
Tratar 47-8733 - NOBRE.
NEGOCIO DÉ OCASIÃO 

~Pa7

sa-se lo|e pequena no Centro, c'
oficina. Ba:* 4C30CC0, C esto-

WS. Tel, 43-4240, Sr. Abri. , Te;. 32.1774 _ CR£C| 283
eil_: PASoA-SE o contrato de uma lo- CENTRO — KAÍC~alun»~n» c...

p _!• £"*»,£•&»$ »™.-\an2t n. 46,C» 17401? ~~
Barroso 'r«iar n- * : *-' ^ - l- ...

Ilx 94,
Telefone 43-2668.

CENTRO - Passo sala instalada
pi comórcic. Rua Regente Feijó
86, s| I. Chove t| 8 - Inf. tel.
43-0742 - Ribamar-
CENTRO - KAIC aluga plíí
fins comerciai} na Av. Treze

Maio n. 47, a sala 2 413 c|
banh. Chave) cem porteiro. —
Tratar na Rua do Carmo n. 27-A

no herério de 16 às 18!
horas. Diariamente, ex-
ceio sos sábados. j
CENTRO""-"KAIC" aluga pl"fini'comerciais o gr. 2 001, de frente,'
na Av. Pres. Varpos n.° 583, c|
2 sls., banh. Chaves c' porteiro.
Tratar na Rua do Carmo 27-A
Tel.: 32-1774. CRECI 283.
CENTRO"- Aluga-se a sala 1 807,
da Av. Tre;» de Maio, 23. Ch^ve-- tratar na "ADALMA". - Av

so, 90, ssl610'12

A .uü-ê-se

Avenida lÃlmlo. B
Tel. 22-0798.
ESCRITÓRIO

ALUGAMOS - Casa na Rua Amar.-
diu n° 272, compesta de jardim,
q-jarto, sala, cozinha, banheiro.
Chaves no n° 200. Tratar c' BAN
CO NACIONAL BRASILEIRO S.A.
— Av. Eratmo Braga n° 255-A.
CAVALCANTE - Alüga-se uma
casa, na Rua Iriri n° 48, cj ssla,

coz., banh., 
'2 qts-,

d'

ZONA SUL
BOTAFOGO -"

te 37.4964

Rua Barão de S. Fé-j„, !CTbri)/ „,;..„„ eleritorio.a 3, Sr. Rodrigues -Telefone. Tratar
CRECI n._253.
CENTRO - KAIC aluga 

"na 
Ave-

nida Franklin Roosevelt n. }AÒ
o grupo 603Í4, cl 4 sls., 4 ba.

heiros. Chaves com o porteiro
Trstar na Rua do Carmo n.

Tel. 32-1774 - CRECI n.

s-, banh., cor.,lQUARTo"
c/ tanaue, c/lt^-t,,..

-Cm49."852de f*mtl" >¥f0C3SS° - *'"w'nTm"«ti:icÃ^AlCANTE - Alu
^rsln,e^->aJol^>n^.^.2.r'^.,dr,L±l^ WrVLLJSS.

Pjiso controto de,
boa loja na Rua Marquês dei „ .
Abrantes n.° 232. Traiar 2.a-fei.!27.A
rs no local com Marques. 1283
IPANEMA — A!uga-íe loja \vn- 

"*

área e jar-jto « TV Exceisior. Rua Visconde
dt Piraü, 611-D. 7 metros de

Tcl.

SÍRGIO 
ÇASTROlgenho Novo,"

, Dept AcT'n;s.!Novo.
— R. Assembléia, 7;
31-0717

361

uga-s* casa!—
para essa!, 1

dece.ndí.ncies junto
NCrS 120. - Tel.

frenle. Tra2ar_tej_._42j3836
Leblon — Passo contrato

150 mil

Aluga.seLCasa1pera,orc/.sl..2c;,,. „..„..„.,. „„„.„ ...... .,„e.0 rapaz 
' 
ou|p.nrf.n, m cI„, do-^"ly- 

-rj

d.ant. Rua En-j"io Eslado da Guanabara. Ver na1. 
'=.tação

101 — Engenhoca Bon'uresio n. 383, ap. 402.J29.SÍ57.
¦¦ 

,-, -...,, ,-j ^BONSUCESSO 
- A!,..,..., «o 

"qt..iCÃvÃLCANTI 
- Ax.gam-se m

CRECI .QUINTINO - Alusa-se apartamen- "'> et> cam. Brandes. 170,00 de 1 e 2 qls., naRua Grata rtj.to na Rua Garcia Pires, 31 ap.;5"0!. «SC. eu fo r.a ou fiador. |0 *_o em fréntp E-'--A VI?
Iuga-se tl 2 ats 

'ff-C| 2s""•'_,' !s,s' C07!nhi' h'v; Bar/?«Ja'«»?. 19'- «P.J01. t„ parte da manhã. Ia iauüi
dep. p.' emo irea 2?!"°'l 5*edfznC,VS0 

c] 'W-'-'CORDOVIL - Aluno ótimes apa. - Tratar na R. Arquias Cordel
Ru> Rln ft™» Alu9Uel1 Cr5 ,6° mM cru"- Cha- na R. Gal. Carvalho, 796, 2 qts. ro, 314 s' 503.

whKná T£]?'<ti'" £f. 
Ri°'C,C>67^r° 

rC^"^f" yg?y ÇOUOIO - Alug,-,. „,. - Ru. yff 3&510.

CENTRO - KAIC aluga na Ave-
nida Gomes Freire n. 55, as sa-
Ias 13 - 17 e 29 - Chaves c!
porteiro. Tratar na Rua do Car-i
mo n. 27-A - Tel. 32-1774
CRECI 283.

Aluge-se uma sa-
la ou duas vagas, móveis, telefo.
ne, melhor ponlo, Clnelandia. R.
Senador Dantas, 3, 5.° andar. Eso.
Passeio pegado MESBLA. Tratai
Sousa.
ESCRlfóRTÕ montado no Edf.
Avenida Central, móveis [acaran
d.i, sinteco, divisão Solidor. Even
tualmente deixa-se um telefone.
31.°_ontlar, ssla 3121.
ESCRITÓRIO""-""Aluga-se fino es-
crMorio comercial cam 110,00 r,-.l.
atapetado, telefone, cortina,
aparelhos de ar refrigerado, i
veis da Oca, 2 salce; cem I
bri, para pessoa de goito. Ver
e tratar com o porteiro. Rua dos
Andradas, 96, 12.0, s/ 1 201.
EDIFÍCIO AVENIDA CENTRAC~.
Avenida Rio Branco n. 154 -
Escritório, passo sala cl ar re-
friçerado, mederna, Inslalada cem

3 telefones, 6 metas, maquina •
pcltronar, sefás etc. Trat. cem
Sr. OLIVEIRA - Tel. 37-9116,
hoje.
ESCRITÓRIO JURÍDICO CONTAi
BIL, mobiliado e instalado em
Grupo de salas com banheiro
privativo e telefones — Alugo
psrte, Rua da Assembléia n. 11
grupes 405 e 404 — Tratar Dr.
(V.IGUEL.
ESCRITÓRIO E 

"CONSULTÓRIO""-

Aluga-sa um a cu duas salas de
. írente, conluiadas. Av. Pres.
_|Vargas 533. Ed. Banco cie Tíguio,

Sr. Augusto. Tels.: 42-6797 e .,

Ssldo 290 m2, para escritório comercial ou
técnico, em São Cristóvão, 2.° andar, com ar
refrigerado, possibilidade de telefone e acesso
a grande depósito a combinar. Tratar com Sr.
Ivcn, Rua Francisco Eugênio, 80. (P

aspao - mos
Aiuga-se área coberta de 500 m2, com so-

-¦ brado para escritório, distante da Av. Brasil 100
metros. Ver à tua Operário Fortes, 34 e 34-A.
Chaves no n. 28. Tratar pelo tel. 28-0300. Sr.
Amilton.

-. Te-|M_JER
«ntos cruieiros novos • taxas, banh..
ALUGA-SE porão - Cr$ 50 000. c/ tanque t hr.
Rua Berbote ca Silva, 74 - Ro- de do Sul. 46, ap. 303
5l,a- !CIVIA - Tel. 52-8166,
ALUGA-SE
.. .,-'- 5?"* em Mesquita. MÉIER - Aluga-se ou vendí-sél^iiXÕTS
?nU^"n."4°"5'5' "5- Aluguel.P. «I., 2 qt.., |. inv., dep £# 

QJART0
60 DUO. 2 meses om|boa área, anua. vario. R

Í0 000

Cre
C^sa família p1

480.
casal/ FIADOR pari aluguéis.

60 000. Tratar
|Av. Rio Era.-co. 154 S| 705.

I.r.cuii- MARIA DA g"RAÇA

LOJA
de 5 anos. Aluguei:
Aceito carro como pagamento -icONSÜLTóRÍO"DENfÂRIO~AÍu'.!i-3-i?-£07-'
Pias Fcrremt, 1-4. gí.„ Av. R;o Bra,,,_ )lorir;0 da!EDIFÍCIO AVENIDALOJA e soi=relo;a em Botafogo »«!»• Tratar lel. 57-5121. „"';'" M v c in I u M
- Aluoa-se lojs nova c: 150 m2lCASTELO - Álugam-se três" ótl.p-tNTRAL 

— Se desejar

|e X 7\,\lt\«tJm^"\7it :íi:= na"ndaí- 
SlS tftí*}»^ comprar ou ven-iParada de Lucas. Tratar pelo Tel. 32-1342 \

'pia c; 150 m2, e mais grande|Geraldo • Dr. Pauio, Telefone der (com OU Sem inclui-'  Sr LUIZ
lino) consulte-nos: CA-

l-H

Galpão - 400 m2
(Próximo à Av. Brasil)

ALUGA-SE. Ver na Rua Iraçu, 596,

ratar cj Sr. Sérgio

depósito. 'Redondo, Só, op. 301,
G«ds,\l£- d IfíIÍS'" qDue,,,.ab«J-h.,m V,L s=l»="> ™«li">- At.nd.-s. um ap.rlamento n. Ru'.Õ -.,„' <}:".'¦" ~ «¦ Luu Silv», . qualquer hera. Inclusive do. de Aumbula n- 364 -im, esq. Gumeza - Eng. Dentro. I mingos. Te. 45.5347. B„. r.,m.-,m 

"inJZtZ. 
.íua Csmairo Ribeiro n

42-0948.
CONSULTÓRIO módico Cinelân-,,,

ôvo contrato\??- Aluga-se ,vaga,_tem .ar.re.|PR| lAAOBILIÁRIA — Ed.

Avenida Central, sala
608, tel. 52-7013

Sr. Oto

ótima lo|a com 150 m2 mais um!fflg;rado telefone. Tel. 44-4883.1
Aluga-se salpõo nos fundos com 50 m2 CENTRO - Av. Rio 

"Branco 
n.o-_¦-:.? -- r.ua oo Cstete, com ou sem;?. Passo o contrato de 2 salas

Tratar è instalação telefone • estoque -|t| telefone. SiürJ.» feira comVnr^.. OOD. 143. Te,.: 2S43Í41. 'o Sr. Oto oslo telefone 23-4780'CRECI 288

í

¦'&

:,tt.

f?***1 '"ÍJWBIMyp ¦^«^wi^»^ss«ijy.,-^s-,^'iw"-.-ir»r.'f"e*.-^- ¦~;--.i^, .f.^^<t. *4««fc',>r>t-i.,ai**->a5i "-. .t^Üv-^VS.*".



O UTILIDADES DOMÉSTICAS 5." Cíí., CLASSIFICADOS, Jornal do Brasil, dominqo, 19, t feira, 20-3-67 — J
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UTILIDADES

MÓV. - DECORAÇÕES grupo estofado superlu-
XU05O — iccioo coco raiado,
todo vulcaeípuma, outro c*ATENÇAO — Compro móveis

usados. Tol. 48-4119, que com-
pmrei dormitórios Chipendale,
Rústico, moderno ou Império <
salas conjugadas, claras • mo-
damas • Império — Pago bem
* itondo rápido. Tol. 48-4119.
ATENÇAO — Compram-se móveis
usados, precisa-so de grande
quantidade do dormitórios, salas
d» (aiitar Chipendale, pau mar*
fim, caviúna, Luis XV, Império,
lacaranda, rústico, Colonial. Pa-
qa-sa o máximo. Atende-se na
hora. Tol. 48-1558.
ATENÇAO — Compram-so móveis
usados, precisa-so de grande

.quantidade do dormitório» 0 talas
de jantar chlpendalo, pau marfim,
caviúna. luis XV, rústicos _ co*
loniais. Paga-so o valor máximo
« atonde-s* rápido em qualquer
baims._Tel._40.0148.
ANTES DE MOBILIAR sl casa, ap.,

1 escrit. ou consulh Visite "RIO
ANTIGO". Rua Toneieros, 112 -
Copacabana, será umas surpresa.
O melhor preço^ da praça, moveis
colonial holande-j, espanhol, ame-
ricano, brasileiro e muitas novi-
dades. Agradecemos sua visita.
ATENÇÃO! — Vendo urgente, dor-
n-.itório rústico, 90 000, e sala
Chipendale, 60. Aristides Lobo,
128.
ARMÁRIO CHIPE~NDALE, 5 corpos
escuro, vende por CrS 150 000,
Paulo de Frontlm, 118.
AGORA compro móveis usados.
Pago bem. T.l. 22-0967. Chlpan
delo. Marfim, Caviúna. Império
Rústica L. V.
ATENÇÃO — Compram-so móveis
usados. Chcpandote. Marfim. Ca
vlúna. Império. Rústico. L. V. -
Salas, dormitórios. Tel. 32-0111

• Em toda cldado.
ATENÇÃO — Urgente, vendo
biombo 30 míi, cama com co!
chão de molas, cômoda e c:pc
lho de cristal, 100 mll, berço c|
colchão, chiqueiro, cesto, banhei
ra para bebê tudo 60 mil, coma
cía solteiro com colchão de mo
los, 35 mii. Avenida Princesa
Isabel 386 casa 16. Ap. 101
BARATISSIMO - Vendo dormiló-

i rio para casal, ei tado de novo,
oor CrS- 150 mil h uma sala com
bar espelhsdo, Juntes cu separa
dos._Rua Haddock lobo, 303-C.
CAMA CASAL caviúna e outra de
pau amarelo, c| colchões de mo-
'..ti. 79 000 e 40 000. Tudo es-
fiido novo. Vende-se motivo via-
gem. Rua GastSo Penaiva, 53',
30] -_ Andarai.

I CARRINHO dobebí - Compro
um estrangeiro, alto, roda? gran*
dos. Telefonar 45-3969, Toresa.
tegunda-fetra em diante.

COLCHÃO casal completo. Ven*
do, do molas, com crina animal,
perfeito estado. Tol.: 47-3125.
CAVIÚNA — Vendo dormitório em
e;tado de novo, qualquer preço e
«ala igual. Av. Salvador de Sá,

' 184.
COLCHÃO de molas casal. Vende
te Probe! Divino auntuosi:.simo em
ppr fei to estado. Ver fus Rua do
Riachuelo, 353_ap. 603 - Cenlro.
CHIPENDALE - Dormitório"de"O)"-
tal, muito bonito e cm ótimo ei-
Títdo, por Cr5 150 OCO e uma
sala de jantar no mesmo estilo,
Cr$ 100 COO, juntos ou separados.
Sua Haddock Lobo, 181.
COLCHÃO DE MOLAS PROBEl -
Ortobol, pronta entroya, abaixo
da tabela. 20-9C40 e 58-1451.

CHIPENDALE - Dormitório para
casal cm estado novíssimo, por
preço baratissimo, sala do mes-
mo estilo, apenas Cr$ 155 mil
juntos ou separados. Rua Had-|MÕVEIS Chipendale de quarlo,
doei: lobo n._ 303-C. _ Icompleto, e cSIchõo de molas.
DORMITÓRIO - Marfim • mog.lRua Ministro Arthur Costa n.
no — o guarda-vestido tem cin-lj 052. — J. América.

airno-
fadões soltos em couro (enrvim)
armação jacarandá, jogo mesinhas
c| mármore sfjípcio nsriro outro
c| resa, espelho oval, outro retin-
guiar, moldura dourado, mesa re>
donda c] cadeiras cm palhinha
arca, console, arqulnha, cama ca-
snl tudo em jacarandá, mtsinhos,

bajurei e console dourado, _
te dcsmontávcl c| barzinho, outra
em ^mármore, arca e meslnha de
capo cj mármore verde, c;tereo
Hi-Fi e rádio Philcn. Tudo sem
uso pi desfin noivado. R. Rcnald
Carvalho, 273, ep, 302. lido,
Tenho transporte.
LINDO conjunto de íato c quarte
colonial* Vendo urgente peta
melhor oferta para desocupar lu-
par. Av. Edgar Romero 601 —
Madureira,
MOVEIS E ESTOFADOS - A;|o-
ra no Centro da Ctdac!» na Rua
7 d« Setembro, 207, polo vito-
rloso sistema Luso Brasileiro
toma lá di ci, sefá-cima em
napa eu vulcouro nas mais Iln-
das cores d. 110,10 por 54,90,-
maravilhosos grupos estofados
do 230 pi 104,90. sofantlís com
banceja em fórmica de 99,00 pj59,00, conjuntos superluxo, seta
cama • duas poltronas cama
350, por 240, camas de lona
flsx, do 36 por 24,00 — be-
liches com escada mágica de
99,00 por 54,00 — Assim temo
dormitórios, salas, armários du-
piex, arcas, cama marquesa, có-
modas, mesas em jacarandá, for-
mícas, copa, cozinha • muitos
artigos para conforto do stu
lar. Tudo pelos preços mais ba!*
xos do Brasil. Móveis Joleile —
Galeria das Lonas — Rua 7 do
Setembro n. S07_-_Tel. 43-3664
MÓVEIS DE LUXO 

"- 
Armário 

"be-

líssimo, -fabr. Leandro Martins, 2
porlas c] desenhes em alto re!A*
vo. Lindo console abrindo em
mesa de Jogo, também com do-
senhos em alio relevo. Ótimo bar
fechado, 2 Dortas, interior todo
espelhado. Vende-se, inf. p] tal.
37-9007.

SOFA-CAMA Probe! e uma pol-
trona s| u:o. Vendo barato. —
R. Toribn, 146 — Colégio.
SUMI ER" -""Estrado" 

"de" 
molís c|

colchão de molas pj solteiro. Cr$
50 OCO. Rua Prof. GastSo Bahia-
na. 3I!901_.
SAL A 

"DE "JANTAR 
- Cfüpêndale,

conjugada, ciara, maciça. Cr$ 1Í0
mil para desocupar lugar. Rua
Haddock Lòbo,_ 181.

SOFÁ-CAMA direto _ da" fábrica,
liquidação total, sofá-cama a par-
tir de 57 000. R. México 41 -
rala 604.
SALA COLONIAL - 100 contes,
dormitório pfira desocupar lugar
c/ colchão de molas 6Ú contos.
Av. Ãugusfq Severo, 7'20, np. 4Qi..

SOFA-CAMA Probel, fori-ação r.o-
va. Vulcron, braços molas e Õ
oamas solteiro, colchão molas —
Vendo Rua Xavier Silveira, 97 *p.
104.

Armários
embutidos

Com facilidades de paca-,
mento, tudo por mj conta. Exe-
cuto sob encomenda, armários,
estantes, revesf. etc, desmont.
c.| ótimo acab. Mostruárlo, su-

gestões, desenhos e orçamen-
ío na hora. P.cf. e pontuallda-
de. — 23-1693.

Super-Synteko
legítimo

Com garantia. Praça Fio-

.TELEVISÃO GE, 23 polegadas, pc
feita, vondo. 48.94-V9.
TELEVISÃO Phllco 23

Geladeiras
TELEVISÃO Philco 23 polegadas Vpi! fi

__ r. I lano 65. Verdadeiro cinema -1 -,v'u "

Ar condicionado cv;"y: 8=°«j- «ndo POf w
mll. Mct.vo viagem. íc 36-49j1.
TV PHILCO 23, mod. 65

parou.
TELEFONE 3-1-1066

TIDO Dí MOIVA - Vc
•anho 42 44. lei. 27-U

Tc!:.: -;_
Consertos e manutenções

rlano, 19, sala 6ó.
J2-0316 o 30-7051
aos domingos no 3.° 1olefo-|sOUsa. — Visita çirális.
ne) — Facilitamos pagamento

Qualquer marca, no local.jp/ 2Í0
(também|Telefone 42-0954. - Técnlco''Tfi;É'7lJÃb

NCr5 IU0.CC
VENDE-SE um rico vestido de
nsiva c' v6u e grinalda, V»:r _
!rr*r.r n_ Rua Policio dos Santos

veros-j Conserto ou rcr.ovo qualquer !"-¦- .?_T_.?inld lc'P:í!-
eira maravilha Custou B60, «dc. marH (lc tc|evisão com „. VENDE-SE finíssimo vestido de

.•ó9oói. . . , noiva '.'odo no crcchi bordado,
t:,-, e peças originais. Atendo slcom manto de soda pura, mane-

Ternos usados
Te!.: 22-4435
COMPRO A DOMICÍLIO

¦

Armários
embutidos

Instalações comerei;
bamento c materiais

Super-Synfeko
VITRIFICADCRA ARCO-ÍRIS

LTDA. (ARICADOKIS
AUTORIZADOS)

FACILITAMOS

SALA DE JANTAR — Moderna,I bamento c materiais cie la
em pau marfim, em estado do proços módicos. Tel.: 42-33
nova. Vendo por Cr$ 150 mll. r ., ¦ , n s i o —
Rua Haddock lobo, 303-C. ~ Sr- '-'^o.l, dos 9 as 1. -¦

«ATA DE JANTAR "IMZti7rVr~*7. hor". d°" fefarèncins

Fone: 29-6851

Geladeiras
35 000

Pintam-se «i domicílio com
tinta DUCO. Eni qualquer côr,
Trocn-se borracho IjOCO. Sor-
viços garantido?

d.nirai, ?,3", vcn í ,
Ido 26000. - Praça Prcs:dentc';-0,nic:l1

|A-;ui.-re Cerda, 47, ap. 5'li9 - B. _
Fátima. F_zr cr.n Edmi sen. j
TELEVISÃO Eincrccn íl

ín, vendo, Av. M. S.
ttjsta, 661, a:. 801
9298.

Toi.
IV Cifera

Go;ta cio
TELEVISÃO Philco Predicta, 110», „„o socriiic,ue élo,
mrderna, funcicnr.mr.nto Iir.pccá- f, ,.
vel, Jro mil. Av. Prir-.crsa Isa- .',„',
bci SCÍ, caca 16, ap. 101 .

TV? Então
chame TV

Tel. 32-5211
Domingo te!

Armários
embutidos

clássico império. Vendo p?r
motivo de mudança. Mesa grande
elástica, 10 cadeiras et f ciadas,
couro branco e deis buffets. Ver
dia 18 e 19 a partir das 16 horas.
Rua Paula Freitas, 21 «p. 1102. :
SOFA-CAMA casal c^2 poltronas
em vulcouro, todas as cores, tu-
do 115 000. Fábrica: Rua João
Vicente, 1241, Benta Ribeiro. íbrica, grancie tacíildscle
TAPETES — Fcrração d« piso —1 pagamento, desconto à

n''l34íiTr« 
" S°m""" d" " «'andemos neste tel. 30-

'TAPÊTrJ"0pÈRÍÃr"-"v^d;m.7r: c!°"ii"so »»í n 1"="=
Tratar Rua Joaquim Nabuco, 228

301, de tarde.
VENDE-SE sala colonial ccn-.pleta,
2 armários e 1 cômoda chipenda-
le. Rua Sit|u-eira Campos, 2.13/502

Copacabana.

VENDE-SE um ber cTfris banqul-
nhos íamlnovo. Para desocupar
luqar. Rua Barata Ribeiro n. 531/
1 002.

Super-Synteko

Sr. Kuçio — Tol.: 56-1723.

Geladeiras
NCr$ 35,00

|7_ iç.Visitü cjrali;
..-cas e ros,
mcso.l

. Go

l 42. Ficou p:^r NCri 1.600,00!
j 

-- 115SC: NCrS 600,00. Vcr e troi.sr
domingo até às i7 00n na lija
Bento Lisboa, Í0, op. 405 - Ca-
tete.
VESTIDO-DE 

" 
NOIVA"'-"" V"cr,'d7-

¦re belíssimo de tecido írancis.
Wanequim 42-4-t. Tcl. 58-3751.
.VESTIDO 

'DE 
NOIVA -Mane-

'"iquim 42 ~ Tecido francês poli
S-7512.|d'esprÍI - Mcdôlo e ccnfec$ão

Cclças, camií
Pego melhor

is, sapatos ele,
que qualquer

lonnsics - TELEVISÕES - lenho d'o 
23 polegadas. Várias

tamanhrs, poittiteis e c
A partir i.':1 120 mil.
mes Freira 176, saia 902.
TELEVISÃO - Portátil 11 ooic^a-
ess im,Tj2m perfeita, 2CO mi!
- Avenida Copacabana 750, ap.

ÍOI.
,. .., , .,-„, , .aEVISAO PHILIPS - 21 pel.,ho. N^3s>,00. iro:a-se bor- „,..,-, ds nova> ótira 

-m^ge„ 
c_

Dedctisacão contra ¦ pulgasjrçc^0' ^^rS 15,CO. Consertos tedes or, canait, c:m antena, ur-" 
.':rm coral. Oficina, P.ua Pcciro £<¦¦'¦'-¦ 265 mil. Rua São L-JÍ:'25-937

, 
 

. _ ... ... Gc.-.raga, 1028-A - São Cristã
Nâo açoitamos sinal em

deira de redro, preços de fí-!

facllldsde ciei- Orjamonlo grátis, largo da

ICCiOJ ,o.i baii |c<fi tanioso costureiro
27-4340.

- Te!.

A PRAIO
Pintu ras pislolo, c:o:i-icj-

bor-

FVs conipro
STEHEC5

tre-a:, cupins o biruta:

ipEgem e calafotacão de
lho:. Tel. 22-6E60 - 26-2040 r_§í-..Jcrs

KI-FI

bora. —, Tciefor.e::
15-9671.

dc Ca -o, 727-B. Tcl. 49-8539 ! I

íernos usados
Tel. 22-3231
COMPRO A DO/.iICÍLIO

Calças, camisas, sapatos etc.
Pago melhor que qualquer ou»

JÓIAS - RELÓGIOS
,'LETO1

VESTIDO DE NOIVA - Vcnde-s
cem cauda - <J2"Í4, csmpleto,)'
véu e grinalda. Tel._37-497:
VESTIDO DE NOIVA CO.V
- Conf. em "Casa da Abelha"!ALIANÇA E SOLITÁRIO brilhantes;
lindíssimo e original. Baratissimo pulseiras 18 .. Particular vc:ic*
fam. 42/44 - Tel. 32-1806. carato._Tel. 26-7679,
ViiõTIDO de noiva, vendo inaneq. JÓIAS - OCASIÃO"'- Pessõ»
<4, c. linda grinalda. 180. Vor riue viaja, venflo 1 colar de pó.
heje R. Américo da Racha, 7^9, rotas, 1 crenógrafo curo c:rn

Hern-,cs (Tel. 32-9262, cea.-io«isoira de curo, 1 rílónio Uni.

586,

Armários
embutidos

FOGÕES - AQUECED.

Geladeiras
ficam novas

¦TV /!CA 17" impcrlada
tálica. Cinema nc; 5

feira).
VENDE-SE vestido 

"noi

Ir.-tar R. Assis Brasil,
- Te!. 36-4831

. 130 000, R. Ciarimundó dér'^; 0'J APARELHOS VESTIDO RE NOIVA
Meio 371-F =p. ic2. OOMÉST, (Lav.ii, Passar,!™^

lSr£Vphico, 
"sSírJ, ,:g™r"s="n.í CosTurar. Ar etc.)

.1, 303 000.
17, r,p. 102

versai ele cure, quadradi, mo»
cforno e máquina fetegráfica .t\-
kcn, 1:2 por preces dn ccííiáo.
Traiar domingo alé 18 horas •
senunda ai 6 meio dln. — Av.
C'oaca!-,ena, 813'403.

Pintamos a domicílio.
5 mil. Oficina

IPhMipj, 23. 21, 19, 1
Cr$ icoadas,' 

Venda ¦

Fábrica com 25 anos tradição cfc.-ta. Ver R-.-a Tc^íilo Olíni

executo fino ocabamenlo cm'" 
"nc'ar' Dr- Paul°-

madeiras de lei. Facilidades dekoGAO^CCS^PCLlTA 
-^Ven

pagamentos. Pavor nes consul-^ã.ç^çç.
VENDE-SE uma mesa fórmíca comlfar sem compromisso marcando VCNDO fo
sois cadeirBG e (1) guarda-roupa ¦
com 5 porlas, Rua Riachuelo 360 "o™ P^"
Ap. 102.

FOGÃO comercial para bares,

.TtZlâ. SaÃ. Z ISSl* ""'¦ "»«'"' «PoCIla*. venda a partir 
rei Cc!c!-.-.ol!i_217._ lol. 32-3156. |com 25 anos de pratica. Mão Scn.dor i-t . ¦-, ,/. -,:•:, ..:.,

FCGÃOi comercial Alfa e| 6 l:6-i ficando perfeita nâo precisa
ces, ferno. Vendo-so pela melhsrJpagar. Serviço garai

r.c-io e durável. Cuidado com Mies

12 po-

império, maneouim 42, vendo or- RELÓGIO de curo Eterna Maíli
?í,i,,.°i,P"S0 

d° °C'"lS';'0' To'" '¦ Centenário, original dalador, c-rn•""-''"¦ .  pulseira r!e curo, 52 q;. Movo,

i TELEVISÕES de 17"ho' - r de iCO mll c/
23",

.imitação, Sr. Luiz. 32-5013.

MOTIVO VIAõEM vende-se salas
[antaf e visitas, dormitório etc.
Rua SSo francisco Xavier, 137,
ap, 501.
MOTIVO VIAGEM vendo urgen-
te móveis quarto e sala comple-
tos, em caviúna. Quase sem use.
Ótimo preço. Av. Mananciais, ól

casa 4 — Fundos — Taquara
Ga.

MÓVEIS DE SALA - Vcndí-sc
belíssimo conjunto cl mesa, 6
cadeiras estofada-,, ampla como.
dn, todos em fcrmic.i — jacaran-
dá. A vista: 130 mil. Urgente.
Te). 46-0475.
MÓVEIS — Grupo er-tofado piás-
tico, 4 luaares e 3 poltronas. Cr?
100 000. Conjunto mesinhas fren-
te _ lado sofá, com tampo már-
more, Crj. 150 000. Secretaria
para escritório cl tampo fórnií-
ca, Cr$ 50 000. Abaiour, Cr$ ..
30 000. Inf. 47-3757.
MOVEIS — Vendo 1 vitrina, uma
mesa «scrivaninha, um sofá-ca-
ma, uma mesa jantar com oito
cadeiras, deis sofás e duas pol-
tronas — estilo lmpório de jaca-
randá — Comprados r.a loja "Pi-
nheiro decorações" — Copacabana
- Tel. 56-1271.

VENDO dormitório Chlpendale,
100, e sala conjugada, clara, ma-
ci;a, 120. Aristides Lobo, 128 -
Rio Comprido.
VENDE-SE quadros çrandes a a'-
guns moveis. Tel. 45-6380.
VENDO sala iantar 12 peça:, pre-
ço ocasião — 47-2514.
VENDO dormitório Chipendale, dr
casal, em estado de novo, 140, e
1 sala da jantar conj., 8 p, Con-
:cle, 120. Av. Salvador da Sá,
184.
VENDO urgente 2 mesinhas cie
cabeceiras, 1 jogo mesinhas cie
centro e mármore, 1 sefa cama,

1 guarda rcupa dg criança, 1 car-
rinho para criança Conde r. Tudo
cem pcuco uso. R-'s Gustavo
Sampaio 676-903. Tcl. 37-7379.
VENDE-SE uma sala ce jan ter
Chipendale, em estado de neva,
por CrS 1C0 COO. Rua Haudocl:
LúboL_l£!.___
VENDEM-SE dormitórios * sajas
jantar claros ou escuros, colchões
molas. Camas, cristaleiras, bufetes
e outras mais peças avulsas. Aqui
encontra tudo barato, estado de
novos. Pres. Vargcs 2 963-A.

hora
ill-A -
23-6259.

;cit uso e apare-
Tcl. 52-0776. 

'
visita. Alfândega,l'ho de jan

Grupo 203 — Tel.t ÍVENDÍ-SE fegão gás, 4 boc, 2
bu|. Rua Benedito Ctcni, 77 oo.

Cortinas
Confecção fina, cortinas c

icolchas, grtintle mostruárto, .or-

çamento s/ comp., colocação

grótis. Preço esp. para doco-
raclores. Tel. 2.vl348. — Sr.
Antônio. O melhor pre;o.

ÍO - Derreto - Tel. 26-45-16
CrS 120.

I
Geladeiras

Domésticas e comerciais, co-'
locetnos çjás, relê, automático

mo funcionamento. i™f:SADE1SA *'«"*"-

de 130 mil. Rua _ f,
. .. Te- 1001.

,t» 22-5700. ' -,- -
—-; ELECTROLUX, enceradeira, . ..

a par- equipada, novinha, com garanapare- tilli Vrr[io ur 34 „ Retcolner, cinema nos S Vlana Drumond 71 r 20, .
canais, ludai es marcas. Rua do Gra;aú
Senado, 21*2, entre Av. Mem da , ,
Sá e R. Riachuelo. MÁQUINA lavar Bendix «ut.|UPÇ
T-irifirirn nn Eccnomatlc cio luxo, f.:íüdo dcIlLEVISaO 23 po . moderna mar-„.... „., oen «,n a. In
llm r,ado do nova oor 320 .r.llfe..,"-',,™6^ 

%,^"
Umn;'..

de pc, pouco uso,
a Ronald c'e Carvalho

Copacabana Pòcto ?.

Av. Dc;iiccr£ti:os 690-B porto dr.
U:;

VENDO cama de ca«al com mesi-
nhas cerejeira c tapete chenile de

cnoaria
Lisboeta

Fábrica de colchão de mo-
Ias, crinas e sofé-cama, Se o
seu colchão ds molas lhe pre-
iudica a saúde, troque-o por
um colchão crlopédico, ou de
crina ou mesmo de molas, su-

perduro. Qualquer citado quo
verde e 3 • meio por 3 —[esteia o seu colchão nós o re

Gomes Carneiro, 49 — -Í02.

MÓVEIS PAU MARFIM - Guarda-
roupa, cama, penteadeira, mena de
cabeceira NCrS- 150,00. Fogão 4
botas Cosmopolita NCrS 60,00 -
Ver na Rua Miguel Pereira, 44
- fOI. Hurnaüá.
MÓVEIS de sala, marfim. Imbuía,.,.-.._.._
poltronas e camlselro, ctimo es- VoNDE-SE um grupo 09 sota-
tado, horn prero. Vendo. Leo-!"m"' 2 P".tronas «uma mesa

poldo Mio....-.-, 14, ap. 702. _ de centro, tudo por CrS 100 000
Tel 36-5982 l*~ 'rí)*or nA ^ua Lucldio Lago

170 - C-01 — /.léicr.

VHNDO conjunto Formiplac copa
com bufet, mesa elástica a 4 ca-
deiras, — Tratar Av, Princesa Isa-
bel,-300/110^ B. Cooacab.-.no.
VENDE-SE uma cama tipo berço,
para criança até 10 aros. Faixa
Azul — pau marfim. Move. Vei
Rua Sou;a Franco, 203, fundes
ap. 102. V. Isabel.

co porlas, somont» NCrS 250,00 JMjJSA p'frente do sofá, c| tam-— Dormitório de marfim c| coi-i-0 jje mármore - Cr$ 40 000.
clt.io ds molas (7 peças), NCrS
280,00 - Avenida Automoval
Clubji n. 1 765 — Tomás Cotlha

Alend* domingo.
boSMITÒRIO rústico para casal 6
peças penteadeira 3 espelhos cs-
n:'.o de novo 100 mil, vende-se.
Av. Edgar Romeiro £91 — Madu-
reira.
DORMITÓRIO" 

'Chipe.idslêT "coir.píc"

to, clero, gavetas curvas. Está
cemo novo. Artigo cie luxo. Ven*
de-ss muito barato. Rua Haddock
lobo, 181-B.
DORMÍTCSIOi Chipendale pata
casal, sela Chlpendale. Vendem-
ao barato, desocupar lunar. Rua
Haddock lobo, 20^
DORMITÓRIO PAU MARFIM CA-
SAL — Completo — Vendo bn*
rato para desocupar luqar. Rua
Gustavo Sampaio, 576-701. Ume.
DiVõRSÓS 

" 
móveis. Vendo: qto.

casal estilo Inglês Sheraton em
mogno, CrS 350; masínhaS/ es-
íantes, puff etc, durante a ie-
mana.'- 27-9090.
OORMITÕRÍO RÚSTICO pare casal,
mesmo estilo, vendo Preço Cr$
90 000; uma sala Rústica 00 mil,
juntos ou separados — Rua Had-
dock Lobo, 206.
DORMITÓRIO"" - Moderno p| ca-
sal, muito bonito, «in marfim ou
caviúna, igut (zinho a novo. Sala
do mesmo es\.'Jo. Vendo p) preço
vantalosfssimo, juntos ou separa-
dos. Rua Kaddcck L&bo, 303-C.
DOIS armários de cozinha em
fórmica, ÓOGOO cruzeiros, 1 mesa
em mármore q duns laterais em
decapé, £0 000 cruzeiros. 1 sofá
cm 

'Vulca 
Espuma com' almora-

das_ soltas, 100 000 cruzeiros.
DE VIAGEM vendo grupo este-
fado Vulca, almof. soltais arca,
mesa iaesrandá, mesa, cadeiras
fórmíca espelhes, sofá-cama,
quadres santos, TV, geladeira, tu-
do nóve. R. Merques Abrantes,
26. ap. 201.__
ESlOFADOf! - Reformas em ge.
fal. Fa: coriinci. Atende a domi-
cílio. Sr. Vasco, recado telefone
22-0423.
ESTOFADOR . praro -Reformo
e executo qualquer tipo no ra-
mo c/ perfeição — Botafogo -
Tel._47.0738;
ESTOFADOR Preciso ci muita
pretica. t._o se apresentar quem
não estiver em condições. Tel.:
47-0730.

PARTICULAR, desfilando aparta-
mento, vandi: móveis, scfi, me-
sas, poltrona, objetes e peças
antigas. Tratar tel. 25-4487.
PERSIANA de alumínio Klrsh, em
estado de nova, com 2,47x2,10.
NCrS 80,00 e 2 cortinas tipo ia-
ponêsa cj 1,65 laro. NCrS 50,00.
— Vendem-se Rua Uruguaiana, 55,
sala 711

ESTOFADOR a prazo, reformo e
executo qualquer tipo no remo/
c! perfsicÕo. Tel. 54-0524.
EEPELHO PAREDE - Moldura dou-
rar-:.-:, novo, 1,60x80 - Custou
1C0, vendo 70 mil - Av. Copa-
cal-:-.-, 1 299.lC8._Tel. 27-843V.
FAMÍLIA ESTRANCEIRA fluo ss
retira vando moveis e 

' 
diversas

poças avulsas — Avenida Ruí
Barbosa n. 636 — ap. 406 -
Pod» ser visto hoj. _ imar.hS

GRUPO ESTOFADO todo vulca e
No-ag, almof. soltas, jogo 2 me-
sínhas mármore negro, jogo esto-
fado • Puff em corvim, sofá lu-
xuoso, mesinhas jacarandá, már-
more rosa, espelho moldura ouro
folha, iogo mesinhas luis XVI
redondas (inéditas), espelho redon-
do, abajures japoneses, jogo me-
sinhas decapê, estante etc. Tudo
sem us3 mesmo, transporte qrátis,
R. Gustavo Sampaio, 676, ap. 808.
Túnel Ficvo
GRUPO 

"ÍSfÕFÃDO 
VÜLCAESPÍT-

A'A, i-jgo mesinhas ci mármore ro-
se e par abajur. Nüo íoi usado,
Aceito ofertas. Tel. 37-7350. R.
Dias da Rocha, 31, casa 4. Faci-
lito tran:porte.
feÜÃRDiÇVESTIDÓS - Vendo de
5, 4, 3 e 2. Portai marfim ou es-
curo. Aristides L6bo, 128.

formamos. Orçamentos a do-

mlcfllo sem compromisso. Rua
frei Caneca, 279 — Telefone:
32-0679.

Cafafaíe

i

! TODOS OS TIPOS E
IpARCÃSDEroSõg

GELAD. - AR C0NDIC.

TVS STANDARD ELECTRIC o 2c
.nltli, 23" e 11", luso. mod. 67.

Iroca cie motor o pintura; ser-,NCr$ S99 novos, garantia de fá-
viço, 100% çtnrcntidc. — Sr,!brica. Aceito troca, facilito o sn!
Alaicie. Fone: 43-2551.

Gdêdeiras -
Pinturas

consertos gerais o domí-'
Troca de automáticos,:

borracha das portas c reforma ~'[

gorai de sua geladeira rm sua\/p*

MAÇIUIMA de lavar roupa Ben-
dix (Eccnrmat cia. Luxe), módico
vend" melhor oferta. Te!. 26-5601.
MAQUINA -Vende-se uma 29K31
Sincer, cni bom funcionamento à
R-.-a ik-nlc Ribeiro, 6.__5102. _Aló_ar, 5.2 hi

TSLuVÍSAO moderna. 220 mil.
Ótima, urgente. Joaquim Távo-
ra, 65, cp. 201 — Eny. N6vo.
TELEVISÃO - ÃssisTcncia .tecnü
Csi especializada - Phllco, Stan-
dard Eocíric o GE. Serviços çja
rantidos. Preços justos. Somente
centro e Zona Ncríe. Telefone
49.8269.
VEMD£.SE"-"'TV^on;ihn2~OTlí:;vAOUIfw FE COSTURA Elgin

adas, na csi:.a. Preco 5 00,00 -I
Tel. 37-6904. Vt:.td5_e. CD1 ^pcrreiio estsdo ne-

VENDE-SE uma taÍevi;5o em per-'caca. Alenco 1oc:os Boirros, feito estodo, marca Semp, p/ mo-
mesmo aos domingos. Tol- .. jlivo de viagem. Tratar na Rua
58-0977 - Alceblacles. [Machado de Assis, 31/805

VENDE-SE TV 12" GE,

. !VENDO urgência vestido n^iva dc:NCrJ 6i?0,00 nn primeiro oue che*
5fjnQiC!okc íc|;io prateado). 3 m. cau-gar cc::i o dinheiro, motivo ter
2*tq Ida 5 m. duplos de manto. Mod. que panar um cheque. Av. Go.

imoderno, manequim 42-<í<l. Ver na mes Freire, 740, sp. 902.
-T^:!Ru^,He.r,r!en<!!]ildo da B'1,f0=- 23 RELÓGIO'"- Vigia 

"novo, "NCrí
1 •- G.,cr"'1- 1150,00. Vende-se, cl i chaves

VESTIDO DE NOIVA - Vcnde-so!Vor e Iratar ò Rua Gov. Amaral
benito chantung Dior fina con-j Pc':;ct.T, 695 — N. Iguaçu.

Ifecção Manequim 42 telefone,
37-1758. jÓCULOS - CiNE-FOTO
VESTIDO DE NOIVA - Vende-se'
de luxo, cem véu e grinaída ri-lFILMADOP. PAILIARD lí M/M —
camente berdados, tel, 32-2653. Vcndo-so '.'m tem trípâ o rovlsor
Manequim 44. — cofader. Rua Marquesa de San-
VENDE-SE 

"vestido 
de" noiva, feito

ecr costureiro fümc:o. manequim
t.7-44. Pre;o a combinar — Rua
Içarapava, 31 ap. 101, na parte
o<- manha — Leblon.

AWQUINAS COSTURA enguiçada:
conserto p^jsio portátil, coloco mo-
toros c/ garantia domicílio. Tel.
Í9-S22-I e 29-0531 -_Ccrreia.

" 
MAQUINA tie cor.lura Elçin, por.' 
tátil. Venrio. R-.-a Conde da
Bonfim, 170, cp. C02. Telefcne
34-9504.

VENDE-SE vf-stldo rie noiva bro-
cado, manequim 42-44 cen cau
c!a di? 4 metros -- Infs. tel, .

Às mulheres
eíecsanfes

Bel
boloVende-se gabinete de luxo, 4

vetas c em perfeito estsdo *.¦¦¦.:¦¦ ,,
CrS 90 CC0 - Rua Bsrbcs»'Ril!:,os

RAD. - FONÓG. — TVs da, nova. na
_ preço. Ver Sr.

'iDARD ELECTRIC.ICIara ri. 110, .A.B.C.,

95, ap. 318. Rocha
MAQUINA DE LAVAR"BENDIX~
Superautcmátíca Eccncmâí, moder-

-Ina. Pcuco vio. Urgente. 2Z5 mil.
importa- Rua São Luís Gonzaga, 1028-A,

caixa, por bomj— São Cristóvão.
Victcr. Rua Sanla MÁQÜÍNÀ BEi-iDIx""-" Automatl-

J- 4Q4- __!"» Economôt, moderna, 6 weiei

stirnas PERUCAS, dc cs-
natural, todas £s côrcs.

Inteiros, a partir cie

t-s n. 5, cp. "03.

filMADORA KODA-; -'ló"'"mmT
rfeito estado, TJCrS 120,00. Rua

Real Gandeza, 238, ao. 705 -
Botafogo. Tei. «-5947. _
MICROSCÓPIO 

" 
binocular, 

"suíço",

cotn 4 objetivas, 2 pares ocula*
re. e condensador. Novo. Ven-
do. Rua Jcsé Clemente, 36, so-
brado, Centro, Nití-rói.
MAMYIA C-3, lenle 2,8 e minai-
ta SR-1 c| fet'. e tole i3í'2,3,
auto, r^ra-sols, filtros, fer nando
-- dó-S38í.

PHILCO, ADWIRAL, G. ... ZENITH. yÊNDEÍl"" c"o"n"i"unío"""cs"tá"r"eõ"ír,,.ld8 uso, urgente, por 245 mil. flNovas, na embalagom, com na-,_,,lnj„
rantia do fábrica, de 11'. 13-

.16", 19" e_23". Presos ir
às liquidações. Rua das
cas, 43. Tel. 42-4774.

[A VISTA

portado, teca-disco Garrard, am-jBela, 112-3. — Síio Cristóvão. Te-
plificador Fisher, alto falante lefcna 34-2255. Fica psrto da cx-

"'<"«» Eleclro-Volco. Tel. 26-5747. jposi-tão.¦arre-i

3^-2355 _
TO?!GA — Máquina de lavar,! õ a
òt',ir,o estaco de funcionamento, j
Rua Sanla Clara, 192 - Ver com'as 20 hor
o porteiro.
VENDE-SE miquína"" pro-,

VENDE-SE tudo em estado de no-1
vo, 1 guarda-vestido marfim-ca-
viúna, Á portas, 1 sumia azulão
forrado em napa Geli, 1 circula-
dor de ar, I mesa de fórmica me-
dindo 65 x 65 e duas cadeira!,
1 cadeira do papai Probel. Pre-
ços CrS 160 000 - 100 000 -
B0 000 - 50 000 - 20 000. Ver na
Run Maxwell n. 285 - Vila Isabel.
VENDO- Mobília de saia de
jantar usada ,estilo chipendale em
peroba maciça côr escura. Ver | nal.

SUFER

¦ Aplico o verdadeiro e dou Ilhas à vista. Av. Ataulfo do ?a

garantia

Rua Prof. Gastão Bshir.no, 311(901
MÓVEIS — Vendo quarto de ca-
ai, marfim caviúna, em bom es-

tado. Rua Ftcs. Carlos Campes
«37, ap. 403. Laranjeiras.

MARFIM"- Vendo 
"sala 

dõlantar,
8 p.; Cotisol., 90 OCO c lindo
dormitório de marfim, caviúna,
130. Aristides lobo, 128, perto de
Haddock Lúlj%,
MÓVEIS usado» — Vendo quarto
e sala Ciiipendsle e 2 lustres de
cristal. Rua Mariz e Barros, 76,
ap. 604.
MOBÍLIA COLONIAL - Vemfe-se
em jacarandá 

"com 
duas Berfiers.

Ver e tratar. Rua Prudente Mo-'fogo, 460, ao. 802, 2.° bioco,
rais, 1 620 ap. 15 — Ipanema. jd<ir, 9 às 16 horas._
MOVEI". 

' 
COMPLETO' DE" APAR- VENDO 

"coniunto "madeira 
clara

TAMENTO — Vende-ie, c:a*iãc|i; uso, cama solteiro ci 5 gave-
única. Pessoa g;j_ se retira. Rua|las fjrándes, escrivaninha, e:tan«
Tavior, 39. eo.202 ou 202.

raspa-se píira cera,
Vulcapiso, facilito, orç. grátÍ3.
37-8583, Sr. Rezende.

Estofador
reformas

Firrr.a iciõnea. Não recebo sj.

VENDO TV GE 12" portátil niM^,DE f?SíURA '^''
Compro, pago'hoi.lembalagem. Tel. 56-1333. | i0 l"' t»t, íin 

"íií
1 t.J.vi«o, 1 golad.ira. Resolvo VENDO 

"radio 
Ail Transistor" para (J° 

™!'- ' ""!' ,""B' ' ':

i^-ls? ' qujlt,ur' ho".;5 teclas - Novo. Tel. 56-1333.
'tví--_-:a'- íVENDO 

radlovltrola b.--ralo, cieío-
ATEN-ÇAO 22-9003 - 52-9782 -cupar lugar. R. Assunção, 450, ap.
Televisões cem raraníía rie tô-i2C?.
nas ns marcas a partir de N'Cr$1
120,00. Temes caixas p. ràdiola. VENDO 1 TV Zeniln, USA, cont. vcnue-oc maquina Bendix
Faremos adaptação do seu rádio.' remeto, 19", cinema nos 5 ccnaisi cisando reparos. 50 mil

Af! CONDICIONADO - Pera e-.-^'-'1 Vi:c- do Rio Branco, 59,, 1 Semp, 23", como nova. Ver r.n™^ '"olas usado, 20 mil. Mi
critórios cu rosldèticlás. Vendo M?j _|Av. Teixeira de Castro, 2211203. Wí1. lemos, 90,401.

[conjunto quatro aper;Mias amcr:C0*[Ã VISTA — Ccmprõ'1i TV, | gj.i- Bonsucesso. _ VENDE-SE lavadora de pratos
jnrs GE, nevos, na caixa, i.O/60jlídoira mederna, 1 stórec. Pago VENDE-SE gravador A-r-.pex es- americana, Westinshcuse nova
ciclos, S H.P., um de 12 500 BTU;lioj« o melhor preco a qualquer'térco, 3 cabeças de grav. c eco embolada de taorica. Teicíona
o trís do 6S00 BTU, por 4 mi-íhera. Tel. 37-6517. [etc. 4 trilhas'. Preço NCrS 900. Teresa 36-6203.

illiócs • novecentos mtl crui. vc* ALTA FíDtUDADS 
"mod. 

67 mó"-;'ratcr R* Senador Vergueiro, 215,j
vei lacaranda, sem uso, 8'aIto-l?p'-""'_ .... _
falantes, nova, stereo. Custou . .1 VITROLA ótimo som, caixa e
I 380. Vendo 300 mil, Av. Co-^afo Grundclf, toca-discos Gat-
pacabana, 1299-lC'r. 1. 27-8439 rard, vendo NCrS 300. — Av.

ALTA 
"FIDELIDADE 

_"Nov!n^,""17;-'-Í,,,:"-'~-9-r4^"--^i
uso, som ^coeíituirr — Vohdo
urgente, 2B0 000 - Ruas Dias ria

OMPRESSORES seiades novos elRocha, 31, casa 4 - ^.uaesoana.

NCrS 120,00. Atondc-se tam-
byrn aos domingos. Pr.gnn~.cn-
to facilitado. Rua Gen. Poli-
doro, 185, ap. 701, telefone:
46-9722. _

Boisnbas para
cabelo

Forma cubo ou redondas de

grande moda4 Preços pi botí-

ques e revendedores. Hoje e
amanha de 8 às 12 horas de

ó.D-íeira 8 às 12 e i5
Cinco cie Julho,

63 ep. 203 — Copacabana.

Cintas térmicas

MÁQUINA POLAROID - Füntí
coloridos, _Fl.-:h. _Tc!._27-7006.
MAQUINA K.-nica 1,8 -"Grava-
dor Aiva ~ 2 rad:c; de pilha —
binóculo, tudo nevo, particular

Barata Ribeiro 460 lo-vende
ia r.
NIKON F PHOTOAUC T NOVA.
Compt., s] uso. Várias cbj. e
acess. 13 às 18 horas. Eüézer
- 42-1497I_
PROJETOR de cinema, 16mm,
sonoro, Bell & Hosvell 302, c|
gravador magnético, *ma tó
mela, moderno, perfeito, 770 crz,
novos - 57-0222.
PROJETOR Bell Howell, 16 mm
sonoro NCrS 440.00. Rua Gene-
ral Bologardo 46-A_- 29-6461.
VENDE-SE 

"máquina 
Yashica Mat,

c! fctòineírc, cj lentes de apro-
xtmaçüo. Trip:- e flash elctrÔní»
co, NCrS 350,00. Tel. 79 4617.
VENDO projetor senoro Bcü and
Hover — ló mm — Prec. bcm.
Tratar 2a. a 5a. - 25-2761 à
tarae-- ISABEL.
Vt£í'JDíí-5H Nikon Reflex autemá-
tica, lente 1,4 (50 mm) e Mikro-

Reíiex lenle 1.4 (50 mm)

va n. 50-A-l, ap. 1 001. - le-
blcn,

AR CONDICIONADO" Wêstinghou-
s«, 1 HP, ótimo funcionamento.
.150 mil. Rua Senador Dantas, 19,
sala 2C5. Tel. 22-5700.

Máquina
de lavar

recondicionados de 1:8, 116 e 1
HP de várias marcai aos molho-
res preços da praça. Motores nle-
trices c demais acessórios para' " 

leracâo. REFRIGERAÇÃO ATE-

e tratar na Avenida Júlio Furta*-] residencial
do,_165, ao.JOl.
VENDO ÜRG. -Móvel ol radlo'-|r, .,.
vitrola 25 mll. Faquelro Alpaco,|Lops"
101 p, m! oferta. Av. Calógeras
12, ap. 34. Centro.

Executamos serviços naEiNAS LTDA R. do Senado
.. i T„t *l'í 0/.CC
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na oficina. Rua
Hilário de ©ouveta, óó( Gr. 411,

na. Telefone: 45-53RÓ.

VENDE-SE grando sofá-ct-m» ca
sa', madeira junco utado, po
CrS 50 000. Ver na Praia Bota-

PAU MARFIM - Dormitório de
casal, em estado de novo. Ven-
de-se por CrS 150 000 e uma

la de'jantar também pau mar-
n, con'|.. pr-.i- CrS 1O0 000, jun-

tos ou separado. Rua Haddcci:
Lobo, 181-B.

PERSIANAS Kirscli, vende-se ba-
rato, motivo mudança, mais 2
apliques de brenre, abajur c.
mesinha, cadeira Goborlln etc. —
47-41_66. Dona Isa.
PAU MARFIM - DomiiVório^pãrã
casal, em bcm estado por CrS
150 COO e uma sala pau marfim
CrS 120 000. Também reparados.
Rua Haddock Lôbc, 206.
QUADROS grandes a óleo, mol*
de estilo, urgente. molV.or oferta.
Marli e Barros, 9231401.
QUARTO casal, mobília bom gõs

jto, vende-se, 145 mil. 49-2254.

VENDE-SE por motivo de viagem
móveis de sala chipendale maci-
ço com tampos de vidro em per-
feito estada. Aceita-se oferta, à
Rua Dr. Niemeicr, 280 — Enge-
nho de Dentro.

tes. Eoilácio Pessoa, 260-403
panema.

VENDE-SE sala de iantar Cíiipen-
dale com mesa elástica, bar, cris*
taleira, buffet, todos com tampo
de vidro, e oito cadeiras. CrÇ
150 000. Rua S. Luiz Gonzaga,
614, ap. 202.

VENDO - 1 sofS-cama pi sol-
teiro e 1 sala de Jantar sl uso.
Av. Ataulfo de Paiva, 7221503.
Leblon.

S6 ESTA SEMANA - Nio é ml.
lagre. Mas é para liquidar mes*
mo. Pracisamcs do depósito va-
iio. Grande chanca p[ quom che-
gar »m tempo — grupos estefa-
dos cj sefá-cama e 2 poltronas
de 500 x UO mil. Sofá-cama su-
perluxo dt 220 x 98 mil, d« HO
x 69 mll. Scfanot» de vulpaspu*
ma cj mesas laterais, formando
cama, d. 160 x 77 mil. Poltronas
avulsas de 60 x 29 mll. Colchões
do molas para casal, de 120 x 68
mil ci lado pi Inverno e verão.
10 anos de garantia. Cama casal
avulsa • colchão de molas a 60
mll. Jogo de daecpi <! 3 peças
da cenlro, 2 da lado a 55 mll -
Temos também o mérmore • es*
colher — Prjç» Onze, 445, am
frenle à Cia. Telefônica.
SOPA de 4 lugares e 2 poltronas
pelica branca de vulcaespuma.
Baratissimo. Domingos Ferreira.
207-701. Tcl. 36-A132.
SOFÁ — V«nde-se lindo sofá nô- --,.„,.
vo, de plástico, branco, serve _--VAÕ'
para livlnçj ou varanda. Favor te-
lefonar^ 27JH59.
SALA 

"DE 
JANTAR - Colonial,

períeit.i, para ca?a de fazenda
sitio. 200 mil. Ver R. Pin-

VENDE-SE: um conjunto da cadê!-
ras d» varanda, recebido direta-
benta ds fábrica. Tratar com Sr.
Hélio. Rua Filomena Nunes, 547.
Fundos_— Olaria.

VENDO — Cama casal com arca
embutida, Rua Laranjeira:, 5531701
tel. 25-5354.

VENDEM-SE jogo ds sa'a Jantar
em caviúna e palinha, scfá e pol-
tronas estofados corn brafes em
caviúna, radlovltrola Hi-Fi Gü cem
toca-discos Garrard. Ver e tratar
Visconde Pirajá, 273-604.

VENDE-SE t uma saia de iantar,
completa ótimo estado, per meti-
vo de vlagam. Rua Lemes de
Brito, 327, Quintino. 29-9898.

VENDE-SE pela melhor orerta t-m
sofá-cama, uma cadeira DRAGO
e uma saliniia de jantar em paun-.aríim. Av. Atlântica, 3 806, ap.
1 204. p

VENDEM-SE duas camas te sol-
ícirot e dc*s guarda-roupas, met:-
vo de viagem, intaressacios ver na
Praia de Bstcfogo, 430, ap. 1 C01- Tcl. 26-87.11.

VENDEM-SE 1 piano, varies obie-
1os cie arte, vários quadros a óleo
de reputsdcs pintores, 3 lustres t
alguns móveis de jacarandá. Tele-
fones 46-4424 e 46-3422. Facilito
o pagamento em 3 v5:e!.

Móveis de
Fórmica

Fabricamoi qualquer tipo deiGELADÉIRA~ CÍi

Tcl. 32-2655.
GELADEIRA GELOMATIC -

Tel. 37-7350
ATENÇÃO -
doira modirr
püincs. Tol,

Alta Fidelidade

Para tirar barriga e gordu-|r,0>0 ue croi-aj
ras. Fique elegante pagando emjp- Batia,

3 vezes. Atendo
57-8970 - Yvom

Tcl. 36-7227.

domi

Todas iis marcas. Túcnicc
r.nçjeiro conserta na sua

Qualquer h-ra. Isidêncis. Dá garantia. — Tele-|
Ccmnro TV, nela- Modelo 67, sem uso — Ven- fone: 23-3652.

'Lir^_y"^i.H\ào 
280000, c/gonle, com ga-,_

rápido, hoio a qualquer liara, frahíia, J roíaçGõS, controle e'e* VESTUÁRíO
JATENÇÃOI Radlovitrolas e tele^!t'ónico desligando tudo quan-  
'••'•ões a maior llouídação. Tcnlto cio finciar programa, 11 vál-ATENÇAO - Vcsritio de noiva de

vulas, variai ondas, tocâ-disco!'cníi*. .fr"™sa, 42|44, com véu

Stondfird Eleitic. Rua n , (Çrinaít
ao Elianr

do-se," 8 pés, funcionando bem.l?,,P?r,ir d? '2<> mil- Funcionando
1B3 mil - R. Conslenta Ramos, »4rIas marcas e tamanhos. Av.
121 — Copacabana. Gome» Freirrj 176;_sala_902.

5ÍLÃDEIRA comorclal, Vende-se ALTA FIDELIDADE - Sem estl-jRocha, 31 caca 4. Tel. 37-7350-ATENÇÃO

uma cm perfeito estado, pela ireefenico 8 aitofalar.tes, 2 sono-!— Copacsbona.
melhor oforta. Motor Arno, com-,'.tieres, deslirrua ele!ron'c-, ra-l —

pressor Biliar. Ver Rva Te6filoi [--"<' 
USA, ainda n.l sarantia,

Otòni, 18, 1,0 andar, Dr. Paulo.! Víitoo urriente r-.-.o.it-r cisria.
... : -.*•—. Tc.-nue-n Vírics moveis. TucÍt sem

 ™* y,c,cria;,.,n^uso p' drrfi: ncivedo. R, Rrnaid
moveis formi:a. Orçamento sem íerior cm rosa, seminova, '• -

etc Tcl. 46-5547 - D.

compromisso. Fábrica, Av. 28
de Setembro, 191 fds., 2.° and.
Loja. Rua Paraíba, 10, 2a. loja.
Tels.t 54-3587 e 34-9793.

PORTAS

0lt»HIHT0S -3M|lfJi|Mif

COMPROMISSO -?Jr\ a |i| I i|í; •

VillOlS .{';,¦ I;ia ; f"R1!0 SI

¦r^JèSSj"3±±.

Míoi:«rio
6M1I.IIDA

IHIME NOSSO
mpsEs:it!«»!t

30-2141
|. ruo quito, 113

[Monacol
Uma esquadria NOBRE!..

Persianas

1-ICrS
Gomes Freire, 7«í0,

Admirai, rotillnea,

160,00. Av.
ap._902._

GELADEIRA
estado de nova, perfeita. Vendo
230 mil. Av. Gomes Freire, 176,
raia 902. _.
GELADEIRA Brãstemp, realmente
nova Corn 5 anos ce garantia
reíilinea, 8.5 pés por motivo
de viagem, 350 mtl. Avenida
Princesa Isabel 386, casa ló —
Apt. ÍOI. _¦
GELADEIRA - 8,5 pés, moderna,
seminova, muito tfjlo, urgente,
275 mil. Rua São Luís Gonzaga,
1023-A — São Cristóvão.
GELADEIRA MODERNA 

' 
- Frigi

daire, sem
nova, pc
— Sao 

"Cristóvão. Fica perto da
exposição.
GELADEIRA 

"pi-.ilcõ"-' 
Vendo CrS

150 — Gelando muito hem. Rua
Horaclo Plccrell 153-F. Av. Itaoca,
Bonsucesso,
GELADEIRAS — Líquidccüo a par-
tir da 110 mll, GE. Philco, Frigi-
daire e cuira:, ótín'.o funciona-
mento, de 6, 7, 8, 9, 11 e 12
pés. P.ua Senador Dantas, 19, sa-
la 205. Te!. 22-57GU.
GELADEIRAS- Ve.-ido"lcre' esm .,.
defeito. Rua Sersdcr Dantas, 19, !-ijr;r

Lido.Carvalho 2.75 ap, 302
ATENÇÃO — Ccmiuo tolovlsão!
do qualquer tiro, estéreo • HÍ-:

Negócio hoio à vista. Te-

Compro TV
acordeão

IcFone 570596 e cslsdeira,
CONJUNTO Stereo Shirwõõd,
Z5 Watts cada canal, 2 caixa;
acústicas James B. tansing, tc-
ca-riiscos Garrard IA8 80. Tele-
iene 36-7720.

Rádios, vitrolas, máq. escre-

ver, costurar, gelad., grav.*-

dores, praianas etc. Tcl.: —

32-2767.

Cintas térmicas
japonesas

a domicílio. nformaçoes Tcl
<I3-S153. Ruo Teófilo Oton
15 - Sala 710.

Reforma, vira pelo avesso e
e-:orta roupns. Aceita fazen-

T.l.

n uso, 8 pés, estado de I'.200.00
350 mll. Rua Dela, 1133 i°!>=s- 1

Consertos de
televisão?

Cuidado com os curiosos,
aprendizes e imermediários —

COMPRO TV USADA
49.0504.

COMPRO televisão, vitrolas, rá.
dio toen-discos mesmo com defel-
to. - Tel.t 34-2855L_'""FISHER"""-' 

Pré" e Ampliflcodor
sléren, 800-C, com rádio — NCrS

Rui Mecstro Vlla-|«
>p. 801 (em frente1 Co:!:cr!o enl sua Propna re-

Rua Afonso Pena\ : siclün^ia, qualquer marca ou
FAMÍLIA GUE SE RETIRA vende'defeito. Atendo todos 05 dias,
nur.te de graça moveis de salaUombém aos domingos p fe-
de iantar. quartes de solteiro c . , , _ ,
cara! aparelhos elétricos e outras <<"ü°s ~ -° Centro e Zona

jutiiiosder.. Ver na Rua Raden- Morto. Tel.: 58-2871.
ter 60. Ipanema, próximo h ?rc__
M. S. da Pa.-.
GRAVAÇÃO DE FITAS - A me-
lhor música, om técnica perfeita- Tol. 45-5B55 com Luis Car-

0 TV parou?

•sia 205. Tel. 22-5700.
GELADEIRA" GELOMATÍC a que",
rosene, embalada. Vendo para
desocupar lurga^.- Av. 23 do Se-
lembro n. 3lâT - 38-5145 • ..
58-1392.

MÉIER — Vende-se por preço de
ocasião uma geladeira Clímax Cu-
ro em perfe:to funcionamento.
Refrigeração Sõo Jcr;:e, com Ma-
chado. Rua Arqulas Cordeiro, n.
156.
VENDEM-SE 3 aparelhai de ar
condicionado, sendo 1 funclonan-
do fi 2 preci:anclo conserto, na
Rua Justtniano da Rocha 300.

Comerto em sua casa com

C-ÜAVADOR SABÁ _ Cusla 1 SCO eJr!"),'s' n5° cobro viüla. Aten-
Vendo 500 mll; uiVi scfá c* do tedos ot bairro:. Espocialí-

«nt o pé de espuma. 250 Made: GE, Philco, Philips, S.
mll. Rua E-.rata Ribeiro, '""
Porteiro Jcêo.
GRAVADOR 

"WEBCOR, 
I

fc:, 6 alto-falantes, reprod.-éslé
reo. NCrS 450,00. Tel. 47-IC44
Carlos.

lísslmas rerucii a
partir do NCrS 120,00. Não » clu-
maríx, venham vrr para crer. Ra*j
'jos, inteiras • franjas, de cabe» rIo natural. Facilítamrç o paotoJ .
liua Cen. Polidoio, 185, ap. 701. da Porn ,e"10 a Proços mo-
Tal. 44-9732. dicos. — Praça Tiradentes n. 9,
ATENÇÃO MOD1STAS - Tecidos sala 707. Tel. 42-0954.
ü preços baixe:. Lingorie NCr$
1/0; percal NCr$ 2,20; taícté
N'CrSi-1,10; n-.ciré NCrS 1,50 -
Av. Wr.rr._t Freire, 196, si 505.
Te!. 42.5959.
ALUGO 43 vestidos de noiva, a
pra.-j, a psrür cie 15 mil, e ven* **
cio 6 de alto iu^o, faço sob me-
dida - Te'. 28-1812.

COLARINHOS" o punhos""- Rc-
formo como novo;. Preço módico
- Apanho e entrego, inf. D.
lecy. M-6833.
UNHO bronco acetinado iríandòs
p. costume de homem (7 m), Pnr- ...

vende barato. Telefone: na liquidação

VENDB-SE l maquina foíoorá-
fica Autoílex 6x6 o outra lashl*
ca LM 44 o-jlra Pollaroid EO-Ii e
1 rádio japonês c( 3 faixas, 2
alto-falantes. Preço barato. —
Motivo viagem. Tratar telefone
22-2376.

VENDO camera Mlnox B, com
fiash nova, bòse NCrS 6CO.0O »
vhia, íavor telefonar 45-3641 —
(12_ ás 13h30m.) _

Para emagrecer. Entrega-se VENDE-SE projetor cinematográ-
fico IEC, 166 mm, sonoro, com 3
alto-falanles. Rua Justiniano ds
Rocha 308_.
VEÍ-JDü-SE máquina folográfic»
Yashica LM, fetumetro e telmne-
tro conjuc:<:dcs. Rua Justiniano
da Rcch.'"308.
VEMDH-SP p'T proietor Paiilard
Bolox para 8 e 16 mm, apare-
lho cine Sankyo 8 mm, lentci
approx. s filtros Rol lei F. 3,5.
Ver e trator Visconde de Piraiá,
273,_ap. 604^
VENDO"
fHKIT

0 novo alfaiate

Perucas
Soçaiíe"

54-0966
V.ODlSTA, aceita ccnfecçüo para
bcutique ou particular, Mcdelc3
próprios com acabamento fino.
íerninhes, rr.õntcaux, soirées, ctc.
-./ei. 49-6363.
MODISTA — Executa qualquer fe'-
lio, a parlir de NCrS 10,00. Gsn.
Dionisio, 44. Tel. 26-3801.
PERUCAS - A'partir de NCrS
100,00 perucas a rabos. Ensine
a NCrS 30,00, das 14 às 18 lis.

Rua do Riachuelo, 252 ap. 303
Mme. Verônica.

PERUCAS"- Ocasião"'- Vendem-
ra 't inteiras, 2 castanhas, 1 lou-
ra e 1 preta - R. Júlio de Cc-
tilhos, E5 ap. 702. Ver somente

tielric, Emerson, Admirai e Ze-na part.? da manhã.
nith e oulras m.-.r.-ãs. Telefone:!PERUCAS - CrS 83 000Í ToUfcno

Refonr.e euas persianas, não
deixe que a marosla acabe com
elas, nós pintamos/ trocamos
cordas, cadcrçcs, carreteis etc.
Orçamentos sem compromissos.!è-ua'com pouco us0 por um|RADIOVITROlA

MIMI-GRAVADOR - AIWA, mod
TP-60, portítll, 

-funciona c1 4 pi-
lhas pequena*. Urgente. CrS 

"

mll. Aceito oferta. Tel. 5JU9900.
RADIOAMADOR - Vendo trans.
ruisstr yslcso italiano mod.
Tr-222 - 700 mil - 230326, com
Sérrjio. __
RÁDIOS DE PILHA, gravadores,
vitrclinhas, rflórjior, Rua Senador
Dantas, 3, 5.° a-id.-.r.
RADIOVITROLA - Alta fidelidídí
automática, moderna, e:íado de
nova, urgente. 155 mil. Rua São

... , Luís Gonrcr-a. 102e.A - São Cris-
enferruioclo, pingando távão.

Ar condicionado
( Troco meu condicionaefor

Tel. 58-2315
.fí,---.-.  . automática, nn-

,,.,,„_..,. , ,»i -i-v, is _ ..ij.ui FRI-AIR coin gabinete TODOiderna. marfim, Icnc-olay, mod.

^°^, ÍX^SS, rt 23-622a.com Sr. 
™'^ ^ÇO ,NOX.DÂVEL. Motivo: « ""

sinhas, outras peças avulsas. Tel.ltónio.

Urgente, por 240 mil,
113-B. Tel. 34-2355.

I
VENDE-Sc sefá-cama casai. Tratar
segunda-feira. Rua Rodolfo Dan-
Ias, T10;202. — Copacabana.

VENDEM-SE guarda-roupas em]
to de Figueiredo, 57, sob. Tel.:!pau marfim e peroba, escrlvanl-l
28-2038 - D. Ceei.  

inha, mesas, aspirader HooVer,
SOFÁ veludo 3 lugares <m .slilí lA:L-!2ÍS=- "áridos, " '

Persianas
Reformas

2 poltronas v«ludc, 1 máquina'——

eje
27-7C06. gere etc

MÓVEIS
* DE

Novas, concertos, corda:, ca-
.-._. _ldarços, pe;r,s, etc. Pintura por-,.D"os'0vV„d.m^7';7 

5's?5i!!'"doiVE,r,:D0.p°Mro^,;,I' ahíi«r' aspl. celanizada em máquina alemã.

-'¦¦ '- mesa. 
bar, e seis ca-icairis,_202'203 - Jacarepacuí. ]le,!- 

5'"O0'" — jO-0814. Com

v-Kinrii rt ,. ° Sr. Antero.
VcNDEM.SS um sofá cama « 2
poltronas. Tratar tel. 34-5633 -
Campo de São Cristóvão n. 73-
A - Dona NAIR.

Mero em beira de praia e sô*
mente o FRI-AIR resiste à ma-i^?10 .pilh"- ™^"> le=' novl

_ .dades pi presente:, cam. .. ......
rcsin. Gabinete garantido p0r do, cem. Tergal, capes, saia:, blu
10 (dez!!!, isso mesmo) «not.|'u> vestidos, precns p| revenda.'R. México, 45, 2o andar, ia"05.Assislsncia técnica dir
ábrica. Evidentemente, isso é|sfjJRfn~

fim bufe, mesa. bar, e seis ca-jeairis, 202'203 — Ja':a
deiras, ótimo estado, 100 mil 
Avenida Princesa Isabel, 386, ca-

Ap. "•16 101.

lacaranda
MESA REDONDA ELÁSTICA JAC. .
ARCA DE 4 PORTAS, TODA JAC. ...

I CADEIRA COLONIAL JAC ".
Carro de chá em jacarandá 
Cama Marquesa #
Mesa Holandesa Jac [,
Cama casal medalhão laqueado 
Jogo 3 mesinhas, Luís XVI, c/mármore
Estante jacarandá B e
Arca vitrine iacarandá 

168.000
218.000
45.000
98.000
70.000
135.000
320.000
120.000
105.000
420.000

mm MBHATI . BOMinUB ? 1H81S-.I PRAZO

pape Mel/Eis QÊüêBÊi
g"« SIQUEIRA C_HP0S.?i_.c _ copacaIãní

VENDEM-SE m6veis usados, i
Rua JorgeLossio, 44. Tiiuca.

VENDO n|? cadeiras, caviúna
pau marfim, assento p'ástico
branco, 10 mll cada ou £0 mi!
as seis - Rua Dona A.lariam n.
113 — ip. 406 — Botafogo.

VENDE-SE - Particular, sala
quarto eurepeu. Inf. telefona ,
37-335'.'.

Reformas de col-
chões de molas
Reforma-se colchões de molas

para o mesmo dia, tecidos de
1." qualidade, aumenta-se ou

VENDEM-SE móveis usados de 
*Tinui-sc colchões à. molas.

saia e qu.rto de todos os tiposl Retorma-se sofa-cama, poltro-
le peças avulsas — Rua Generalina, cama sumíer e grupos es*
Artlff», 325-D - Leblon. U0(3áos. Orçamentos a domlct-j

I VENDO - Mesa console, 4 esdei- Ho sem compromisso. Atenne-i
:ras caviúna e 2 poltronas. Prego:._ «cm 

qua|quer bairro. Ru. 
'

ocasião — R. Figueiredo Maga-!-
lhões. 341, ap. 604.

F«u,iM. «roomemon.e, .eso v^ip.tQ _ Standard; mod.~ST-95,
um anuncio de FRI-AIR — Re- marfim, controles indeperidentes.
irigorecão SA. que vende oi- K-'$ 400 CO. Rua Rocha, 152, cp.

.,.-,' ¦ 404 — Rocha.retamente ao consumidor ia iiair-—------ -—
., ,. "SONY", Cravadcr Slareo 500 c6 anos, o melhor eondie ona- j a|,a.f.;!,n,os, , ra;£,cfon,s _

cior ao»ar para o nosso clima.[NCrS 1 003,00, Rua Maestro Vi-
Faclllta-se, 22-1778 - 42-ó885í,í l¦„cbe'•.,,• •P-,,60'- íem ,,,n-

o 30-3024. (?

Ar Condicionado

FRI-AIR
Gibinett t;o Inox. sarantl-

do 10 anos. Assistência técni-
ca direta da fíbrka. Facilita-
u. 22-1778 ~ 42-4385 -
30-3024. -

ti Rua_Afonso Pena).
STEREO -' Vitfob Zenlth, im^
portada. Tel. 27-7006.
STEREO_FISHER" Receive7~44ÕÍ
íransister FM 70 v;, róvo ns caT- ¦
r,í - 47-4912. I

IVENDO - 3 C3mas solt., c| Co!-
ichão molai, 3 mesinhas. 1 cômoda!
c| 8 gavetas, 1 colòião molas

lavulso. NCrS 250 - Figueiredo
Magalhães, 4561501. '.

em . qualquer
Turf Club, n.° 12 loia G.
48-4611.

Geladeiras
consertos

Oficina especializada em

quinas abertas e fechada,. -Carvalho, telefone: 30-8844. (Pna- 3iimmalir/>t . n rc \

28-5369 — Sr. Ernesto.

TUBOS DE IMAGEM I
CO.V.UNICA O SNCERfCO |

04S SUAS NOVAS Q

Bua da Relação, 5 §
TELEFONES! B

32-7320 e 52-9915 g
Rua ¦ N,'1<1 nova ..de, ore* TVS* B

. H COP ifdo fora para confor st
H can; a preferSrtcia aò públi- H

, H co t.íi.p.ctador 0 tio. Sr_. ?8j
B titnícas,-trtrr.es a maior pra* ÊjiJ
BBl ior en r«c*bí-/oi. _^E3

I Rua lia Relação, 5§
. §32-7320 e52 9915«

AS MINEIRAS AFAMADAS

Em liquidação

Perucas não é preciso custar
tão caro. Venha buscar a aua

Jos ofamados
"Soçaiíe". 

Perucas, rabos e
meia-, ao preço que o fregue;

puder pagar. Você disca: ...

57-8375 — Mme. Lúcia resolve
o scu caso. Visiíc-me, ou faro
demonstração na sua residèncÍ-2.
Cuidado ao comprar seu rabo,
ou meia, pode não ser cabelo
natural.

um oscíloscópio HE A.
bcm preço ò_ venda.

do Cafundé, 991, ep. 102
— Jacarepaguá.

WERRA 3 (folograf. alemã, 33
mm!, grancia angular, bolsa da
ecuro e filtro. Vendo p! me-
lhor oferta. Denis. 47-7117.

Perucas Eüfe

Profefores e
gravadores ,

Proietores do S e 16 mm,
mudos e sonoros, marcas ci-
versas. Gravador?: do pilha" •
corronie. Fiías magnéticas. Cá-
maras fotográficas. Filme» ím-

pressos. 
"Slides", lâmpadas,

carreteis, flash-projetores fixos,
ampiiadores, vigores, enroladei-
res. - CIRATEL LTDA. — Rua
Senndor D.int.ts, 19, sala 211,
- Tel. 32-3333.

Aa famosas Mineiras de

57-7200. Secunda leira.
das.

D.

Uberaba. Peça a sua peruca
de cabelos natural e selecio-

lour.; nados. Famosas nos E. Uni-

_ dos e na França. Vcr para
PERUCAS SOC1ETY - Perucas e crer. Peça o representante
rabos d. cabelos naturais vendo Lm sua ca5a escritório ele.
cem entrada o NCrS 20 per mus- . .. ¦
pata todos tipos . cõres Ensino! Qualquer hora rio nm ou ca

a ccnfoccão o compro a produ- noite. No Rio Tel. 37-4/19
$ão — 57.4213 — Dona Rosa,

UNIFORME Colégio Militar, võn
tio novo, rn: tivo pró-ve: titular
Inf. "18-3055. D. Mariath. -
Ocssilo.
VENDE-SE írúje noiva completo,
perfsüe, iam. 42-^4. Tratar hcjfl
de 3h òi 5h. Rua Sarfa Clara,
2:o;702. _
VENDO lindo vestido de noiva,
seda pura, bordado, manequim
¦M. Tratar pelo telefone 25-7602.
VESTIDO DE NOIVA - Vendo
urgente, 42'44. Tratar 2.a-íe!ra.
Tel, 49-3541 
VENDO" vestido cie noiva todo
de renda, capa 2,70 mis. par
100 mil. Ver com Enir. - Rus
Ccnde de Bo.-.fim, 810, cl 2
- Manequim 42.

Sr. Paulo.

Perucas
1/2 perucas

Rabos, trancas,
4Ó-3Ô-I5.

fra nía s

PerucE

DIVERSOS

Vendo duas lindíssimas
r.tbos. Preço cie rachar!

Equipamentos eletrônicos

VE.-IIDO DE NOIVA - Moáél:
princesa, em ceda pura, J oun

r J?°J-v'yb.nmB°- f4- 
-157-1583 - Sônia Mario.

Gastei NCr$ 600.G0, vendo p3r
NCR? 1C0.C0. Rua Zamcnhoff,
51, Tijuca. Tel. 23-7726. Tratar
CJ Orna Latira.
VESTIDO noiva — Vcndc-se alta
costura, berriado artístico, iam.
44; cen facção de femeso ces-
tureiro paulista — Desümbarca-
der Izidro, *\ cp. 201. Tijuca.
VENDE-5E vestido crccliet ertisti-"teilict" CrS 300 000 - Rua
Dr. G.«rnier, 715 - Telefone:
34.6-735. _ 

NDO - Vestido tíe 
"noiva 

bor-
dsdo, com véu, qrinaída e bu-
o-jet. Trais- 54-3Õ1Ó — D. Syl-
Ví.1.

Roupss homem
é senhoras

Compramos, na Tlnturaria Ali-

anca, Av. Mom de Sá, 103. —

Tel. 22-4346 e 52-7964.

Revendedores
e boutiques

Vendem-se equipamentos de Estúdio
e Transmissor usados. Ver na Rua Conde Pe-

freira Carneiro, 371 — Estrada Vicente de

VESTIDO DE NOIVA - Todo , ,
bordado, inclurive véu e espa. Saias, blusas, vestidos, slaks.
Ato luxo, confecção Marlíiinha, maios, conjuntos, artigos finos

vendo, p.ira avaliar. Ver.rie-; .. /¦¦ _. .,
se re'a melhor oferta -Tel.:11-5 melhores fabricas, cam. v.
46-1933._ mundo, cam. tergal, sabonetes,
VESTIDO de noiva — Vendo-se capa; (preços p; revenda, tro-
baratissimo - Te!. 25-9422, de cam.$e mercadorias), R. México,
luxo, manequim 42. 44 ci gn '
nalda, bouquet, capotes, etc.

À VISTA - Compro 1 TV, 1 ge.
ladeira moderna, stereo — Paqo
hejo o molhor preco » qualquer
hora. Tol. 37-6517.
ANTIGÜIDADES, 

"vendo 
Tochelrol

D. João V, lustre antigo e ima-
gem São Miguel. Tel. 56-0039.
ANTIGÜIDADES -' Vendo""pratos,'
gravuras, relógio. Urgente. Tel,
38-1477._
FAMÍLIA americana vende tudo:
TV, VM Stereo, Gravador som
(tudo portátil}; projetor Slides,
mobília luxo pi iala \antar-estar.'
ilu3 Araucária, 12301 - Jardim
Botânico — 26-16^6.
FAMÍLIA que se muda vende ge-
ladeira GE, TV Philips, 19", USA,
biombo, quadros, *ofá 4 lug. Av,
Copacabana, 861-1 208.

FAMÍLIA viaja, vende dormitó*
rio, rádio conjugado, televisor a
cutre? móveis, tudo novo. Siquei*
ra Campos 243, no. 601. _
FAMÍLIA americana ^ transferida
vendo artigar. do origom ameri»
cana: televisão, ostéreo, ar con-
dicionado nevo, grepo _ estofado,

f. mesinhas forro automático, tifaun
e ^]do passar, preieier de cinema^ 8
Tel.: mm, máq. do filmar 8 m|m, míq.

fotográfica 35 mm, raqaelei d,
llcnis, móveis, utensílios o roupa*
do criança, roupa do homem e !••

— nlisra, ferramentas, grupo eitcfa.
dc, mesinhaí, abajur, _ miudeias,
meses o cadeiras para jogo etc. —

Hoa Aperana, 52. ap. 102. no
fím do leblcn.

FAMIIIA AMEKICANA de mudan.
ça vende scf>í espuina áa borra-
cha, vitrola estéreo, lavadeira au«
temática, áu&t cadeiras tipo ci*
namarques; cadeira do balanço d«
molas, telc-viião, iog^s tíe sala cí«

jantar, quarto de dormir c do
vestir, t?pútes de nylon, abaiu-
res e outras peça?. Pede «er vis-
to sábado e domingo, 18 e 19
março, na Rua Delfim Moreira,
952, ap. 302.

Ul, sala ÓC-I.

'c'v Troca-se gãs automáticos e re-
\v. — Atende-se cm qualquer
beirro. Ofic. Rua Pedro Carva*
lho, 727 - M. O. Castro Gela-;
deira _ 49-8539. '

Ternos usdos
Te!.: 22-5568
COMPRO A DOMICÍLIO

Calgas, camisas, sap.-tos etc.

GRUPO ESTOFADO - 1 sofá de 4
lugares ern espunia de borracha,
almofadas soltas, novo custou 9Ü0
vendo por 190 - Geladeira, TV,
Philco. vitrola, mesinha etc. —
Grande prejuízo — Tel. 36-4951.

LUSTRE DE CRISTAL - Vendo um
ie 6 braços, 24 E00. Mais 2 lus-

VENDE-SE 1 c.naco de pe'e rnsr
rc;\\ 3.;, 1 tapete, 1 bolsa de toi-
^__. Tratar Telefona 32-7124.
VESTIDOS USADOS, saias • blu-
sas, rovpai do crianf.li, compra-
ta, etende-se a dcmícílio — Tel.
12-3950.
V:-fiDS-5Ê vcst!do"de noiva rei- COMPRO A DOMICÍLIO ras, radiovitrola e teievisão, con-
uso - r.o í4 - CrS UO OCO Ca'tâ5 carnis3s, sapatos et:.;iur,,° f1?. h".' Icuív -de
cj 4 v_--_ C-í r0 OC-0 '.r.iãT,» .", etc, 

radies, piano trsnces, açor»
l. L!*, Te«lõ«T'3H -\Pí°0 meihor 1W l"3'""" deão, quadros. Rainha Elijabet!.
.ap. 101 - Bangu. oulro. '571, 9." andar. Tol.i 2<-o347.

tres, u'ii do 4 e oulro de 5 bra.
ç*s. Preço a combinar. Rua da
Matoso, 25á, ap. 101. Pra;3 da
Bandeira.
MÓVEIS — Vendem-se cama cs-
sal completa, gurrda-vestidos,
:r.üS2s. poltronas, duos geladeN

¦>r-,-. _A*f-^'.-_tr_;4 ¦¦*'..¦•*/!*•: >rr:>rz.i fC; % «¦¦'"- JJ&JKS&* \r**--**j,* m-:~.y.. '"-yjyi'-\.rrJyJ:L



8 — 1.° Cait., CLASSIFICADOS, Jornal Jo Brasil, domingo, 19, « 2.°-feita, 30-3-67

FAQUEIROS-BATERIAS-UTILIDADES
VAREJO POR PREÇOS DE

ATACADO.
ARTIGOS DE ALTA CLASSE POR PREÇOS POPULARES

FAQUEIRO D£ LUXO AÇO INOXIDÁVEL AU 194 PEÇAS
C/
c/
c/
c/

FAGUEIRO
FAQUEIRO
FAQUEIRO
FAQUEIRO
FAQUEIRO
FAQUEIRO
FAGUEIRO
MODELOS D
- GRANDE

12 peças NCr$
24 peças NCrS
51 pejas NCrS-
53 pejas NCrS

c/ 101 peças MCrS
c; 130 peçss NCrS 105,60
c/ 1V4 pesas NCrS 226,42

E LUXO E ESPELHADO - ESTOJOS FINÍSSIMOS
ORTIMENTO - FACAS MICRO-SERRILHADAS.

'WOLFF" ¦
'HÍÜCULES
"H MCULES'WOLFF" -
'HÉRCULES'
"HCRCULES'
"HÉRCULES"

INOX,,
INÜ.X.,
INOX.,
INOX.,
INOX.,
INOX.,
INOX.,

6,89
9,37

26,55
39,72
49,45

BATERIAS Df ALUMÍNIO MODERNISSIMAS
Bateria Super Rochedo, 30 pejas  NOS 45,70
Bateria Super Rochedo, 34 pe;ai  NCrS 60,10
Baliria Mayfair, Rochedo, desje  NCrS 79,80
Bateria Aristocrata "ROCHEDO"  NOS 51,73

(Brancas t coloridas — também peças e^ul;fi!j

VEJAM QUE ARTIGOS E QUE PREÇOS
Gaveta- para gelo "ROCHEDO" 
Jugo FACAS - INOX. c/ suporta madeira
Secador de Cabelo 
Serviço Bolo 13 peças A;o Inox
Ventiladores 
Caldeirões Alumínio "ROCHEDO" desda .
Conjunio 3 Tabuleiros Forno Rochedo ...
Coniunto Colinha "HÍP.CULE5" Inox
Conjunto 3 Fôrmas p/ V\-.m "ROCHEDO" .
Panelas Prcuão gtrantia de 1 ano 

NCrS 3,45
NCrS 8,95
r-iCri 18. CO
NCrS 6,87
NCrS 26.rt>
NCrS 1,79
NC.-S 6.S3
NCrS 10.E2
NCiS ú,62
NCrS 13,95

NO CENTRO - FÁCIL ESTACIONAMENTO, ENTREGAS A
DOMICILIO - REMESSAS PARA O INTERIOR

VENDE MAIS BARATO
RUA UBALDINO 0O AMARAL N.= S7

JUNTO Á CRUZ VERMELHA
TEL.: 32-1056

INGIES — Estudante que vtveu
tjtados Unidtj.': leciona canv:rra-
çüo e de Ginásio — Teleíone:
ÍS-3078 —_Rel=-
INGLüS — Ensina-se método pri,
lies cmt Mr. Cl!!. — Rl/ú dr.

sranleiros, 32 ap. 602 -- Tol.
45-4957.
tNGLÍS — Aulas, per^ prínciplí.níeí c glnasianos, n.étcdo pre
lico, NCrS 4.C0 o hora - Tel
•16-4552.
^fÈ'ÃÃfÍCÃ~"^~Prini"írio e ad
missSoj- Telefon... 32-9496. _
MATEMÁficÃ E FRANCÊS* -

gin,

P UTILIDADES DOMÉSTICAS O ENSINO E ARTES © OPORTUNIDADES E NEGÓCIOS

Aula Ci"
-die.

RECEPTOR de comunicações 6C-
349 e um filmador 16". Vende-se
Sr. Soarei por favor 38-8164. _
VENDO-UROINTÍ TELEVISÃO
G. E. 16" - Ar
de 1 HP — USA — um «irüvr.dof
d» fift •itereofônico part «ula*
móveit — lodo* novot ns em-
baUcjem — Tel. 2a.-feira i pnr-
tir das íh 30m - 42-224» • ..
32-3274 -_5r. FELIX. _
VENDE-SE - Uma fleladeira' co-
inercial, 4 portos, 1 fogSo cc-
mercial, 1 familiar r várias pa-
rieiftt. Vor na Rya General Po-
lidoro n.° 302.
VENDE-SE aeiâdeira, fofláo" com
bu;/jo, ir>>sa fórmica e 4 banco,
enceradeira, por motiva de via-
oem, Rus Silva Xavier, 32, «e.
103. Aboll;ão, _
VENDO* 2 toalhas chinesa:, bor-
dadas._ Tel- '46-1136.

VENDEM-SE máquina tricô Lanou*
e acordeão italiano, ÍÍ0 Laixoi. —
Tel. 36*7524, segundo-feira, depoii
dst 9 horas.

VENDO móveis de quarto t s;
l.i novos, pau marfim e sclade
ra de 3 péa - lei. 34-1326.
VENDE-SE pela melhor oferta ;s

sino a gmas.anot —
5000 -_25-6567 - C
MANICURÊ-PÉDICURE 

'" 
enlina-se

moças e senhoras. — Rua Andrt
Cavalcanti,'T.0.
MATEMÁTICA - Ãulãi' paVticuíã-
re;. AdmissSo, Gin?3Ío. 47-4983.

PSÕKÊSSÜS 
"dê 

OBrsTis 
"cem 

tc
gistro no MEC. Turno noturno —
Preciso urgente — __Teí. 32-5161.
PERUCAS -- Ensino Implantadas,
entrançadas, "rabo de cavalo",
cilius. trancas. Ai.:.-,;, individuais
- 58-6323. 
PROFESSORA diplomada, aceita
filunoí do cla;se primário, p^rü
lecionar no turno da manhã (da:
8 às 11 horas!. Melhores dera-
lhes pelo Tel., 25-4452.
PROFESSORA especializada em aí-
fabetizajão leciona crianças c
adultos - Tel. 37-2888. __
PROFESSOR de Contabilidade -
Do-j aulas particulares (concursos)

I- Tal. 52-1701.
[pROPESlóRÃ PARTICULAR - Pre-
pitz c;jf:o primJrio, princ ipa! men-
te admissão — Paulo Freitas, 19r
007.
PRECISA-SE de professor de
Português, Francês e Geografia,
para lecionar em curto, noturno,
no Engenho de Dentro — Tra-
tar 2.a-"íeir,% dss 20ll ,'is 22h, na
Rua Adolfo Bertjamini, 195.

• PROFESSORA de inglís, formada
oila "Cultura Inglesa". Telefone
48-5375.
PROFESSORA re; ,'o f-EC.i
ensina piano, teoria t inglês eni
c?;,'. ou s domicílio. íelefone
57-0011.

IPROFESSORA - leciona curso pri-
lir.ário e admissão, lei. 34-733Í.

»fi,i;ti ida GE
io casal, enibos completo
visão Philco 21 polegad
Rur, Camb
nader

115. Ilha
s etc.
Gover-

PROFESSORES CEÉPOiITUGUi5 -
Precisamos ds tris com práties

,.¦¦. ida Ari. 99. Tralar P.úa Móüico
li.-,t,-,i Chiçendale maclja, quar- )4S s „ gr# so5 _ Tci. 32.HÍW.' ' 

PROFESSORA DE INGLÊS pi cri-1
ansts alé 10 anos. 1=!.: 47-3693
— Leblon. __
PORTUGUÊS — Pr^feiíòra dá au-
idi * alunos de curso ginasial. j
Tel. 46-9097.  I
PERUCA —'Aprenda * iiça voctj
mesma a sua. Aula: individuais.!

— |praço CiS 30.000. Rua Dona Ma-
riu,' 104, ap. 403. li;uca. Dona
Yo|a. I
PROFESSORA' PRIMARIA - Com'
bastante prá tie;'. Dou aulas par-;
ticulares. lei. 47-073B.

VEND
móv«t

:-SE por motivo dfi viag«m,
; d* quarlo e sala, fogno
botijões, geladeira, e-ncero-

cicirc ate. p^r ,N'CrS 400,00, Sr.
Claidí - 32-0452.

Centro Taquigráfico
Brasileii

Cursos especiais cie-.

SECRETARIADO PRÁTICO 10 meses
Malérias: Português TaquigrEifia, Dacli-

lograíia, Matemática, Pri;lica de Escritório e
Relações Públicas.

ESTENODACTILOGP.AFIA - 10 meses
Matérias: Português, Taquigrafia, Dac-

litografia — Trio básico indispensável na
formação de perfeitos eslenógrafos e ta-
quígrafos.

Ensino essencialmente prático, por pro-
fessores assíduos e rigorosamente especiali-
zados.

PORTUGUÊS, MATEMÁTICA, PRÁTICA
DE ESCRITÓRIO, RELAÇÕES PÚBLICAS e IM-
GLÊS, em novas turmas. Inicio: 20/3/67.
TAQUÍGRAFIA — Aprendizado em qualquer
dia e hora, pelo méiedo: "Prep.-Paulo Gon-
çalves", adaptado ao inglcs, francês, alemão
e italiano, e turmas especiais de aperfeiçoa-
mento (homogêneas), para qualquer meto-

,do, nas velocidades de 20 até 140 ppm.
100% de aproveitamento no preenchimento
de vagas dos últimos concursos pára taquí-
grafo e 95% das aprovações gerais.
DACTILOGRAFIA - Aulas
ras, em máquinas novas —

das 8 às 22 ho-
Método C.T.B. —

PP.ACA FLORIANO, 55 - 12." (CINELÃN-
DIA) - TELS.: 52-2972 e 52-0£18.

OPORTUNIDADE
ItSÍÈJ E NEGÓCIOS

pora-pste
ata revelados em aulas teóri-:"""~;
cas o erótica. Sòmenlo pnra INDUSTRIA (Aluguei.
aciulio:: vidúncia, clarlvidênciajCortipra, Venda PÍc.)
psicografla, mesas folantes, 1

334 B Pi.

DINHEIRO E HIPOTECASí-HomhG CENTER caxias -iiiivi^w cnirvin,«llColB quitada* - 90 CCO. R. Ma-
CAPITALISTAS - Preciso 

"ciue;?0*1. Cav>»«l«
queira financiar transações comi Amaury.
cautelas de ióiai da Caixa. Nc- SÓCIO (A) _ Preciso
üócio rendoso e senuro — Tel.!'"ércÍo d* ccníecõea•I8-0VS0 - Silva.

1 LOJAS

lequinezia, aparijjbes etc.
I.C.B. — Rua Uruauóinno,
e 116, 1.° c ?..° andares.

7el.: 55-6185

- Passo ,
uel s prídio
rranc'so Xjv!
2irc m-3CünicoALUGA-SE - Grande galpão, snr- .„— Ive para depósito, laboratório, In-iín}""^"';--^,.

,1 dústria. Contrato 5 ano:. Alugueliroir

JDINHCIHO - Precisa-se de
snlreío 5 «noi;500,00 urgente — Paga-as
antigo ò Ru01 - Tr,-,t,,r 45-0V70.*, funcianando, -rrrv-¦-•
; eletricista o: D!','.it?,;ll(0_ - Preciso do 1

I milhões
10=

D.-.í*

I ia en,
-.—- pjrt.-,riaNOI 40197?.
^ SÓCIO

. _ Sftrtsem
2!

para cn-
, jíima lc-

Copacabans. Cartas ni
dfc!te Jornal sob

jaraníiai
48-0960

PagolOtinn
Silva. Coita

200 - R. An.-. Néri, 8S.
FABPICA Ofi BOLSAS -
uma ni flua do Cateto— Sobrado.
GALPÃO - Aluga-se com
m2 d? ár^a útil com força I
da. Tr.il,-,r pelos tob. 49-5659

:i S3i.
Oi

1 neriócii
Ferreira

hor leii

n.

Pó:.to ce Gasolina 
' 

»m Madureira. Admite-
mital dc 10 miihões.— Tratar ne p.ua

102 - Ceniro c'

Vencln
,. 242

TüJ
o contrato
toque a b.
52-0760
OU

ÚLTIMOS DIAS
DE MATRÍCULA

COMERCIAL
EM DOIS ANOS
Portur,U'.'j, inglês, malemál

cn, conlobilidade, laquiarofialP- .'""don.,, ,
,,,..' ,. 1 ., r. .. aceitada aaeio.estatística, dactilografia, cí,Ií-;„„,.. ,, ..,„,'.. ,. ... lürh-obi — Veode-Ee industria ue ^'ÍÃrür^Kii—grafia, correspondência, direitoLranitaSão de chapas, com teaou-!^!^1!?,^
comercial. Horário: das 9.20 àil^o, 3 máquinas novas e »aldo

quena industria.,
tel. 48-5477. -l°'c

OFEREÇO — Cinco milhões
LANCHONETE no Ed. Mello na meu Ircbalho, pnra qualquer ne- ^At\ PAULO - Proprietário
Praça do Carmo conl. novo a gócio >ério t honesto. Carifsloe ','íü'c', clube* - Paulistano —

instalação do bsirro casa; par» a porloria deste Jorni,! joli! l.etropoiis Tênis C!ube i Martins
teenada, 12 de entradi, trat. Eit.io n. 40157! Afonso r.itcn Cl'.'

470, Vicente de Carvalho, 1568. |„ . .
i^-'LEBLOW-::.."ac=pciona|-vendi'"IlePROA,IS;<1R!AE ~ f'^'MÍ'"> "'

DJ,umi, Papelaria, Brinquedo e Ma-
.. ierial Elétrico 26 mis. d 10 mil.VEK-DE-SE - 1 COO - Aluguel 80 mil - 36-6811 ran'.la Pr°CVrasa.0 re"b""ento alu-

mia I,;—ri ,'i.'_ guéis igual valor p;r 950 mil.IOJA Acessórios para automóveis Tel. 46-7710, Sr. Costa.com capacidade para cinco car-| .
alqum

Ponlo
l. 475.

Rol.-nte.

32-6437. Dia
GALPÃO-"
***'i. 200 KWA

|P-. R^gfillorscáo

i GALPÃO - Campinho - Aluo.v
jse nc Rua Henrique br.vja, 224,
coni .ír?a dn 2 COO m2, com -forca
lífi.ida, serviiuio pnra qualquer nii-
vidade. Tratar ni Av. Rio Bronco,
156, ssla 1 524. da; líi às IE

INDUSTRIA de produtos do l.a
-,noc*íííií.i[Jc, c' varejo instalado

lc. Vende-so cu
lnf. lal. 23-6602.

..tl<!ilo func. desconta IO promijsó-
[rias :le !60 mil mensais, com na-

estoque. P.-.cm.
Lõr/itu cu Cgtn o es-|
anço. Tratar pelo Tel.l
nt Roque, dias úteis

Te'. 57-0712 i noile, com Ro-

b em 'São VI-
d»; Jeneiro —
14 hores dia.

Contas de luz
!','!?-.,>..„-.- - Não iogue (ora suas contasL/:tY 7,.,Vendc-;* in3,a' Pagas ds luz. Receba até 20°„ia..oas no/..., ótinio ponto coni: t r„ft(. „le'. Aluguel baralo. Preço de o:.vi!l° tM"-c- "ua Buenos Aires,
slão. Rua Dr. Alfredo' Barcelos,'84, 1.° and., das 9 àt 17 horas.776 Ol.-ri

11,30, t
às 22 h;

16
das 9,20 ás)

20 e daa 20

^/ende-se, con-
ftraiti novo. Nc-çiócio vantajoso —
Sua Lucidio Larjo, 91, •¦' 405 —
Méier - Tel. 49-0241 - Andrade.
MERCEARIA a

Arf. 99
GINASIAL EM 1 ANO

COM E SEM EA SE
Novas turmas pela manhã,
(arde e à noite.

mdq-jmas novas e íi
de chnpai b demais acessar
Tol. 23L2606 _- Sonlo; ou Od
SALÃO 400 

"m'2""-Andaral, 
iunto|MERC!;ARIA « har - Vende-s

Pr. Saens Pehn. Indústria. Dcpó- com ol,mo movimento. Tratar di-
cito. Forca Mijada 17 HP. Ven- "emente com o^ proprietário na
do. Aluso, condições vantajosas. < !;i'J Pompiho de Albuquerque.
E;tudo propostas razoável
trocas ap;. etc. Chaves n
Uruçiuai, 23-í; na portaria
curar Sr. Oliveira, para ir
ao kcal. Inform. 43-0781
4::.*759 erm proprietário.

261 Encantado.

TELEFONES

[SGRítALHEniA 
— Paíií-:o com fór- v<tndT-«s, em oti

i^a o («lefone, ótlmi pontn. Rua no nfivo rodovia
[Divisória n. 42. — Bonto Ribeiro.'as c.ns.is da Bunha

'A VISIA e adiantado
milhões pi Tel. 27 — 47
do — Sr. Araújo — Uruguaiana.l
1181 808, .ilé__17 hs

COMPRO tel. 29 que tenha
' 

ÜU-.ÍMERCEARIA u-„i 
-¦...---inúmero 29-8000 • 29-9999 chamarKuüjfowNí-tAríiA — Vende-íe ótimo Sousa — W imi

pro-oonto Rua Gal. Belecaid, 30 34-JWi.
junto Eng. Novo. E-,:e: 12 milhões. Tra- INSCRIÇÃO - Esl. 22 - Í2
u .. ltir_ l.-.c.-il_cu lei. 45-3774. :5. 1948— Aceita-se oíertn. Car.

NOVA IGUAÇU - Ca(é a 
"b«.i,a p?'a porJ5C'Í.^Ssla Jor"a! >=!>; 49-041

cinlc - Tc!. Ri,
37-9219, do, 9
úteis.
SHÒPP|NG~CÉN'fER IGUATEMi"^:
vendo uma quola no valor no-
minai NCrS 350,00 por NCrS
350,00 - Tel. 47-3787.
5ÕCIO - NCrS 30 000,00"-'Con.:
irctò.es de Roupas - Funcionan.
do ótini9 1o-ft ponto comerclsl,
ótitr.o faturamento, 3c lido cr^dí-
io bnncário^ e comercial. Sem
passivo. Admite sócio nara to-
mar parte ativa no neçiõcio. Re.
tirada NCr$ 600.CO. tratar t-l,
29-0688."TIJUCA " 

IEMIS CLUB - Prop.'
transferencia menos 50 mil. —
Tri. Í4.2744
TITUIOS - Compra-sa da Dlvi"
da Pública Federal. Paga-se berr-

. . _ - 1fs'5f Sr. Ernesto _42-ó481 .
pago 2jTITULO - Cube do" Tiro Cua."

Ilga-lnabara, Ven-Je-so muito barato,
Tel. 36-3006,

- 43-7274.|-T|JUCA T; QUBE _-proo; ,--;,-
menos S0 mil. Tel. 54-274.'.

jVENDO BARATO - Cadeira per.
! pétua Maracanã :etor 2 letra

titj "J", mais 2 títulos proprietá'
Quitandinha. Tratar tel. .„

Dactilografia
Em uni mús, curso comum, I

rápido e aperfeiçoamento. —
Diplomas no fim do curso.

Instituto Comercial Brasil.-! 
P]'GCÍUt0 0ütmÍC0

,. . .. numero 332 318. i„cK,r,^s conilisoes, iMcrDi/-Tr\ iã"3—rnin- - n -.VEnIDO - lote Jardim H pica;
em danta INSCRIÇÃO 30 de 1952 - Pro-M.M. C-eraia, P.P. Hotel quit.-

Send.s. Ver:f[™.Jn»'.r;r-'= £00000. Te etone Hosp. Silv., Pontal; Costa Breve;
n. loj. 110:V1 0<ScJ CETEL 06 - Sr. Jaci. __ Rjvierai Nevada; Tiiuca Tênis; M.

INSCRIÇÃO 12 ano:; 22 — 52 —Líbano; Olaria; Copaleme; C. re*
„l -j—-=—Ifasso per NCrS 200,00 — José deral; Fluminense; T.T. Madurei-

v, „ . , 
'";a do 

„G°-:- 52-7122. ira 5 col. Floresta <, outros - Ac./oinaaor — Loncnoneto — Res» 7

local..0 tratir n
l:cm o dono.

JOPORTUNIOADE

Rua Uruçiuaiana, 114 » 116
Tclc: 52-8997 e 52-8899.

ANTIGÜIDADES

Moedas
Tel.: 36-1219

Compro antigüidade!, T.«|jc-
tei, porcelana, biscuit, móveis,
cristais, praiarjs e piano.

Á dinheiro
compro hoje

Encer.idclro, TV, Rádio,
ouiníi <íe Costura c EscreveM

PROFESSORAS PRIMARIAS cl re-
gistro « boa aparêncio. Precisam-
;e Dera Entrada dc Camboatá n.:
2 51^__~ Guadabpí i
PROFESSORA' DE VIOLÃO"- M4-I
todo nioclerno. Prof. Bandelranle
36-477) - 20 OCO mensais.

VEN0O carrinho de bebe tipo-  PROFESSOR fül\ã\u~át M.tí
Inglês. lemi-nóvo, i K. Joaquim * J-L.!,,. ?.*'.'"¦ J'.m'^°% •<"r,Ss'0' cc:" i
Nabuco 162-501 - Copocabana. A UltlnÕirO ' Uucio. Tel. M-3269. ,

VENDOi" 
'raffigíf»d5r~Br«i'SSrp f.0Pí^urj 

Ç,díCl°.' 
"!t

Imperador, sem uso. Ouano rftmrt»"n hrtlA liw)l 
Coalabllidad. (ab.rlura d.

completos. Conjugado sofá- COniDrO llOje •«»•••, l«ntan..nloi . «"9»"'»-
nia-0u»rda-roupa,estanTe. Míqul- «". dT ba,*"<"'- El"'nV?™*'

de lavar louça. Ver e tratar Encer.-dcira, TV, Rádio, MS-.-'"'«"'« » Pt«''°- T'„ ?8:»?6.-.
Rus Santa Fé, li, ep. 302. „ ¦ ..,. c'.u.. Escrever PROFESSORA DE MUSICA, pia-

Méier, das 9 às 17 horai. i,T n 
, , ,..1. , L., ' no, acordeão e tecia, Irmbom;

VlMDE:SF"por"m=tiío 
'de"vi.- Vcn,,JC'0r' L'"u.ldlf,cílciof' D,s' «i a r.sidetici, - Tel

OS.ti: 1 tel. Emerson, 23 pol.,|c0!, Llvr0;, Proittor e outros 37-W78.
1 gel, Admirai 10 1(2 pe:, I ar-|(sí usado;) í mesmo deíoituo-ICROFESSÒRA PRIMÁRIA - Pi

sos. Xavier, tel. ífl-1399.mario ae cozinha, 1 }òç,i> de col-
tronas d? luxo, T mesa console,
2 cadeiras caviúna. P-eJa melhor
oferla. Ver dis 19, das 6.-.17 l,o-
r,v. P.ua Cavieirai n.» "73í, ap.
201 - Graiaú.
VENDES É sunsii* 

'probtl"*ii»vci,

f.-ii-endn, poltrona ptcjtica brflnca,
uniR mesinha NCrj. 100,00. Uma
elet rol o port.-.ül nova NCrS. 80,00.
Ver pela manhí. Av. Prado Júnior
63 _ep._ 308^ _ .
VENDE-SE carrinho de nenenl pa*
rs deitar t sentar. Prvço 25 000.
Av. Cop:-. E19 ap. 1203. _
VENDO - Buíi, bar, sofá-coma,
poltronfi-camal meia iala, coma S,
vitrola etc Z&tlíc íÍL^ocur^jr. Rua
Duvivier 99 ap. S. _
VEtND£.SE porta* do venezianai,
Servtni T.l,-:ibé.'l( piro biombo*. -
Tel. S5-45Í9.
VENDO 

' 
TV' Zsnith 23" 

""s"pTcè

Comander, TV Gí 14", maquina
ds coilura Bernino de ti agulhas
maquina» fotográfica», radio Blau-
kpunt, gravador Crundig. R. Ea-
rão d« Jaguaribe, ^4 — Ipanema.
Tsl. 47-12119.

Antigüidades
compram-se

Prata, rnoetiit
petes, bronze 4
Tel.t 46-4309.

cristais, U-
Anv,ury —

EncaratTèlía. xaJio,. TV.mívjuina
d« cúfiiuii ¦» «..ciük-sr, liqutdití-
cador* vanülndor, iivro;, discos,
projeior « «noedas «de prata

ieL32-5593

ciia-se paru moça. Tra'.'ar Praça
Najjõet. 152, ap. 4_ — Bonauccaso.
PROPESSÔRA DE MAfEMATTcÃ]
c; adequado material audiovisual.
Tel. 58-430í._
PROFESSORA 

'òrPLÒÀAÁbA 
C. B.

M. — Leciona piano, Tioris etc.
<7-23i2. Ataulfo de Piiva, 1174.
PROFESSOR ALEMÃO -' Inslni-
ie inglêi e alemno. Particular.
Tralnr pelo Llelelone_-I2-0959.
PINTURA EAA PORCELANA - Au-
Ia» no Leblon. Informaçõei peio
t«lefcna_J7-4012._
PROfESÍORÉS 

"-- 
Preclsom-ií dc

:;roit:iòi?rei d& Portuguôs * do
Fr^rcêi píirn o* turnos do t:,rdc,
v de noite no Ginásio Uamar
Siívc, na Rui Tcfi.ii Santo» 574
Bír.io Ribeiro — Exige-se a epra-
sentacSo do Segtjtro di> MEC.

^^í@- GANHE ACIMA DE

ISáK
$m§k

MEL.... ,Agora im nlcmii-e «le
MOÇAS E KAFA35ES a
situpálica c remliiín

(irolissüo «lc
"GABZLEIRSmA(OV !

<3t!nl(|\t«"r um podo «iircmlír. Fornecemos I>lplomt> «fl-
üinliliulo. Cms» n"i|iiili> c complctn. Aulas iirátlca» r.
iiiilii* tcãrlcns. Jlorúrlos h «li-nllier. Duraçin lio curno:
11 «teses. SIKN'SALXÜAD13i CrS ín.dOf» (NCrS 10,0(1).
Venha ínntrlenlftr-sc, «ltnTn KOilK na:

NMá^ ACADEMIA REAL

Prac» Tirad^nfrt n.* í — J.11 andar — Sala 303 (ao lado do
Cin .ro. 5»» José). Nuti. bem: A ACADEMIA REAL (ofkl.ll-

tada) é n« «»l/ 303 — Tel,: 25-5391.

UVROS E PUBLICAÇÕES
ENCICLOPÉDIA BRITÂNICA.

ica-se rom "GtrUtt 
Bor';:". ttíii.:

25-2943; 56-1172: 36-1010
MONTEIRO LCBAIO - Co!.'ir-
íantll «ncadernsds e pi e:coíti-
rc:, *ccp de dormir e mochila —
Tei. 27-7728.

VENDE-SE""Hhtoriã" cir, 
"Coíoniãí

cio da Portugueta do Brasil • -
3 volumes — Edição Pôrlo 1924.
Tratar pelo tel. 45-0705 - Dona
Liqia.

tauranto — Sorvuteria - Vendo-
jto bBratissimo, no melhor ponto
I prox. ao Marcado Morei. Mon-
tada ou retirando todo o equip*-
monto — Sim luvi, contrato 5

. ., , Unos. Pechincha. Estrada da
Industria em funcionamento. cuia n. 257 - O dono não po.

Produção colocada, vendas por d» __*om»l conta. j,a
cado, possibilidfide de desen- PA5SO_ 1 boutique na P. Saens

DE CONSUMO FORCADO

INSCRIÇÃO TELEFONE - Transfi-
ro in;:rição 1949 (jí convocado
.-¦:•-¦ 22 do corríntel), por NCr?
200.00. Tratar urgente c| Peulo.
Tel. 36-7961 ou 3"ó-6639 (horário

, comercial).
'passa-se'

oferla
2925 -

- Av. Rio
Tel. 32-8215

líó
Juanita.'

VENDE-SE 1 título individual, ji
quitado, do Hospital Silveitr-,
oor NCrS 350,00 á viita. nsgan-
do-se a taxa da trBnsfer»r;ia --

mericão telefônica foi- Telefonar pòra 32-7155. Falar com

__.|volvim,nto imediato. Sem pnssl-f_'"^J_]fsrL'D2 ^c^ 
mo",£cJMpASSA.SE iísc,icí<r"l950. 

"L. ";

.ES|vo. Negócio ecrio. Tro»m-M!p0ST0-_ v; ,^-j-- 
- A* of* 

.^1%'J*referencias. Aceita-se soco ou lubrif. Preço 40 c> 15 de entra- D A d. - Av Meriti 4 1 
C«

Tro-vende-se, base NCrS 18 000 ou da. Maiores dei. Rua Lucidio La- 402 - Vila icoinio»
»Í>-||C6000. Círtas para a portaria g* ,91' "' A05 ~ ;''éí=r - a"';ieiefone 43 - Vendo"NCiV.

952 - 49-5822. Teófilo ,?.-_.M- Ry(a Lino Teixeira 206, aparta-
mento 302. "30

Te.
sta cão

6 000. Carta
dõ-.te Jornal rob
ou tr,!. 25-2677.

para n portnri;
o n.° 3S2 308'

VENDE-SE titulo do Caiçaras
Telefone 36-S703.

Sócio

COMSRCIO (Aluguel,
r_„jCompra, Venda ele.)

vros antigos,—. ._  (novos e aluguéis baratos. Emprduos estantes e umt secretária. ALUGA-SE ap. conjugado, cozinha, ta-se dinheiro para aiuda '
ver e tratar à fÍLia Vin:« « Que-ÜJariheiro para fim comerciais — (pro. Av. N. 5. da Penha,

VENDEM-SE bons'

., , - ,- ,. s,., ,. Tenho escritório bem mon!?-rELEFONE 43 - Vendo NCrS .. . .
1.800,00 à visla ou troco Pi:|..:"o com moveis, maquinas e to-

IPÒSTO GASOLINA - Vende-stí.^P Chevrolet, Inter, Dodge. Tel. lefone, aceito para qualquer
í':',„„„300 lvi3r;"'::'1,"üe!' vendei.'?fA9F- ramo que seie honesto * rrr-'• COO !Jí,soii:ia e muitos óleos,|TELEFONE COMERCIAL ro Cenlr.-j|rj0,0

«rres. E,rtpre5ta-se di-«estação 22, transfiro urgente sem
ajuda da compra — (intermediário. Tratar tel. 32-0112
Perl,.-:, 52-5 - No- rELEFONE"- Vendo pela melhor " horas,

loferta, inscrição d; 21-3-50 esta-
29-a9. - 2E7826 ,.Sund.-feroRTÜNiÕÃMS

Ig.wcla 30
tnhairo par
i Av. N. S.

padarias"
Irias cie 4

Rua Mayrink Veiga,
s| 805. Sr. Naiman das 17

1!

Vendemo: com fé-
20 milhões. Cont..

| Iro de Maio 402 11.

COLEÇÕES
SELOS PARA COLEÇÃO de Por-
lugal e Ultramar — Compra' dc
jparticular para particular, também
, iroca. Tratar sábado e domingo.
Rua Pereira Undim n.o 209 -

;R?mos. Te:. 30-5S92.

INSTRUMENTOS
MUSICAIS
AAA PIAMOS ESTRAN— 

[NACIONAIS NOVOS -
$S$PQ |pf;'>--!'"<la vende bem

Sar

*ÍOQUTodo sinfecado. Tel. 28.9SS5 -
48-2120 - la. locação. Av. N.
N. Copacabana, 819. ap. 1202. :P05T0 DE GASOLINA -

do na icna da Le;pcldtn«"'"llitr. 
110 mil - 253 lubrif

Isuo. a 24 000,
Tr

da com-
52-B

TELEFONE - Vendo Inscr. T943íDIVERSAS
!).-.:? 450,00. Aceito oferta. Tel.i
29"2'58' -- _ .. . .iARMAÇÕES - V«ndem-se novaí

iTELEFONE 38-S8 e 36-57 — Cedoibalcões, vitrines, servindo piri,'direitos de inscriçÃo d« 1956 —vários tipos de Comércio — VerVe"-:Te!. 49-6467. Irub Marquês de Sapucai, 377 dei
AÇOUGUE - Vende-se um em Mlr n0 mj| _ 3S3 |ubrif «, TELEFONE - Pasra-se inscrição? ',! ''¦ Ocasião.
S. J. Meriti, na Rua da Matriz, sup , 34 000 <on)r j,' 5 J1949, Zona Sul. Tratar: CE1ELIAPARELHO DS RAIOS X - 150

n'° i- T „ 
'',r.no local "'' Alug. não pari _ p,„to de .. i91:03''5' _ MA. Em perfeito funcionamento.

i"y ^"''.y^J. }•' '*¦ _ _ ¦130 000, p.-.r,uen. ontr.' e mui- TRAMSFERE-SE inscri;ão do linhas M«»« Bucky. Pode ser visto ã Av.
ATENÇÃOI - Vendo bares, lan- Io facilitada -.Delollies en, J. W d,; 1956, 26 de 1955 e 22 Almirante Barroso, 90, sa'a 1J0B.
chenfetes, caipiras, padarias, bem CASTANHEIRA — "Rei do? poí-'dft 1956. Tratar pelo telefone: —ITel. 52-390!, Jarbas. Prtço báíS
financiada! e at* s| entrada -'lo- • Ga,»r,e„s" _ p.ua HaddecÜI^-SlCO. (co NCrS 3 5C0.CO. _Tei. 23-9586 - Célio. ílóbo „. 73 -^ .eli. Auviiio téc. rElEFONÍ"-Troca-se um teletcn» CASA OE FAMÍLIA - FÕ"rnec"e-s'«¦nico o financeiro - leiclon» .. ramal 26 por uni d;, rama'. 27imarmita para fora, comida vsrit-

mercearias, quitandas, pa-1"8-"103' |- Inforrr.acõst 27-9697. chama,!da - Leopoidç Miaucz, 36, tp.

[darias s outros nonnri-: mníc ^Pfiíin nr- r.AçnnwA _ «-«j.,10 -'¦ Carlos.

íA^r

-•=*" '•->.,.

, CBiiifa.iu^aBMay v

u^»0«* *>

'icnanatss,
quitanda:,

,pn^ r|Uúim >ufiua negocies mais,jPOSTO DE GASOLINA — Vendo,-IKU;i 
^'ternos no Centro <*. em tedos os na rena rla Lerncldin. cem lit.jTELEFONE - Vendo, unha JíjMALA PORÃO, bicicleta men'na,

^"Isubúrbioa com férias do 2 500 180 mtl — <C9 lubrif, — 5 030 ~ Tratar rs Riie dc* Andradoi coífa, caixa pastilhas p' piio, pe-
.-tté 12 milhões com entradas bem Ide óleot eitlaí.., fer. sup. ¦ ..l-w i.° andiir. Iriquitos. Urçient*» mudança. Ta),
facilitadas, lnf. Rua Mayrink Vei-,40 000 - cont. de 7. AIikj. i.ffEÍÉFÒNÊ CÒMÊScTAÍT' 

~Vendo13-i"407f' " ~J-]72f>-
.. ul„. ,. ,?."' ".' :ala 9M' »'n Rodrigues, 100 - Preço baratíssimo . enlr. estar.tüo 26. Tr-:"=r"4ó.7046 -0. VAI 51 ESTABELECER? - l»g».A VISTA - Compro um piano, fmancia-se __ facilitada - Detalhes m ). CAS-Aquino pei» manhã liiamot em 50 dias qualquer ne.
S,"9^»!»»!»* 

"A'í«i " °iSA?! "P0 <*V>" cm rüV"de gTaiV- TANHEIRA l CIA. - "Roí dos fè, „0^E — 
PrM- 

'~^,nrr.^K '>«"'"> - 0NDE ESTAMOS O FISSr. Antoni» - 45-15BI. de movimento contrato novo fé- P»»!»» • S»raaen," - Ru. Had-U|Lt%~,, qí, 
', ",.í 

i '
A CASA MOTTA - Pia"nSTe"W- ^ acima de 3 ,S«rantídj eni.idork Lobo n. 75, sob Auxilio]„',' A^nl^' fô B? neo 35 sal

pur preços
ta Sofia n. 5.

Ca-
financia*

ocasião. Rua
Saenz Pene.

peijj novos. 19 1£üO por mês. Vor Rua da
nér.ci, 44. Santo Cristo. Tel.

Edson.

tnentco
48-9405.

Ttl.financeiro — tti j • y^
_ifELE"FÕNÍTõSf|'RCIAl InscTicSÕ-- -POSTO DE GASOLINA 6 OARA- transfiro, est. 30 d* 195S _ Avficha da GEM - Vnndo porto do CentrolBrai da Pinl 38 - Ap. 609. P».esqui- — Cf.r>cid,,;lt pa,a M> tarros —nha.

adorado va-||itr. BO mil - 3M lubrif. - lfítitFpfâi T.Vri su-m Ver Ru^;k^w«^ r„. ...» . m *M [=l-ctuN£ — Tramf. pela meinoi
sendo <onit.-to<. RusoWo típWil.Vftí.l 

"de""Ne"areiVoT 
124. Santol?"?'' j.'\ "!5.-.." A8. °^-|?í«.'J« 2 Inter, <k 1950 Est. iS

Acham-se abertas inscrições para

programação ntcio

COLÉGIOS £ CURSOS
APFENOA" Vd::-:,,' 

" 
cin 

'Vo::;«" "«

Gordini. Aponho a domicilio. —
Preparo documentei e não cobro
taxa de. inscrijão. Tralar 57.7S45
— Maurício.
AULAS DE VIOLÃO para prin.
elpianles. Ipanema. Tel. 47-7776.
ADMISSÃO AÕ GINASIAL - Ex-.
celentes resultados nos úítimos jENGUSHconcurics. Partícipe de nosso éxi-
to em 1967. Curso S. O. N. -
Direto de Oficiais dai Forçai Ar-
madas. Matrículas abertas: Rus
Serão dc Eom Retiro, SOI.
ÃTENÇAÓ - Acordeão -Em
pequeno eipsíô de tempo voefi
ríirÁ locando acordaão e piano.
Adultos e especializado para cri-
ancas. Vendas de acordeões. So-
nílli, Scandallí, Universal efe. e
preços de fábrica. — Aceitam-se
consertos em yíral — Rua
well. 202 - Tel. S3-BJ94.
AULAS
Ensino
tt ou para fins tttcoUres
yont, Todos oí níveis

CURíO BAfü - Inglês, Portu-
guês, froncê:, forneço Côrícirn dc
estudante, reconhecido oficialmen-
te. Cinelandia — Álvaro Alvim,
2í,vr. 601. Jcl. 37-62-19.
ENSINAM-SE Biiisãs, flores, bor-
dedor, vericer e mlsianga, cor-
le, decjpc, almofadas artiiticn:
e bijouleriat — Tel. 46-3244 —
Botafogo,

- Moça paciente acei-
alunos principiantes ou não.

ftítica cl criança. Boiafoíis, Tc!,
46-4S1S.
ESCOLA MILKA - Ensinai» cor-
rsr « coier. Curtos completol
de coíceirüi, camlsaira», corte s
co3tura, alfaiates Flores — De-
tcpê, pintura. Tel.t 53-8145. R.
S, Meiquita 655. Conf. diplo-
ma. Trab. rr.cnuaíj,
FRANCÊS — Professora leciona
Slnasicl.. Tel. 54-1513 - Tijuca.

¦IGEOMETRIA 
plana, .spac. . dei-

. |*riliva, curse íntens.
particular», de inglês, nhar aulas • concurso». T.l

falar b«m • ràpldamen*|29>7684.

Individual

PROFESSORES rígislrsdos no!
mec ou itcenciadoi p.i. Facui- seguintes cursos:
ant* d« f ilotofia — Protisam-^cvj .
para oa lurnos d» manhã • noi. ll*lÍTOClUÇ30 Õ
tb, Ha* seguintes matérias: Por-j * — -.„ .-.
tutjuè» •- Mâteniilica. — fítiei —! I O . UJ , ó/.
fíiine«» — Dftiftnha — 1nt)lò* -pmAnn a »i Ay"Ã/-x
Quimlc». - Tratar no Coléatu PROGRAN\AÇAO\
Criuto Rtí sito n* Avenida Edgarj -. — - , , A_Rom.,» m. «ai . mi - v»i] B/ 360 — Inicio 13.03.67
^õVE7sô^E'rí'V«"en'hoTã"Ní| B/ 2500 — Início 13.03.67
-%Cw%o: ,l"no Lii no!"'| Informações e inscrições à Av. 13 de|ÜÜ
prõfes-sõra . es^ciaiga ^p Maio, 47 sala 1809, das 14 às 19 horas-"" -teoria e iniclaçao.tnu- "- GUITARRA GUI-BSON90-17.19 (CETEL!.!_ Fone: 52-0061. (P V»d* Cr$ 450MO -

v 47-0997.

Pleyel, Welmar, P
trof, cauda, armário. A prüje -,,
Menor preço. 2 cie Dezembro n.' JU'JÜ-°'

112 - C.itett. iBAR caipira a melho:
Brama do bairro, ca:* do

A VISTA — Compro 1 pínno do i na c| tel, e ótimo
ttuda ou »rmirio, mesmo praíi-jzió, motivo de viagem. Ver Ruajbã*x0!

„,,,,,,,.. -/-/•- l"/-"-"i -,Contr. de 5, ainç. ISO. OiNho 195o
qualquer hoia, 36-3652. Crilto. 'necjocie 

p.ra 2 sócios. Preco d. '
O.- AGORA — Ccmpro 1 piano -'BRASEIRO -- Vende-se cr.* Copa-115" 000 ent. . temb. com J.

: Do qualquer marca ou pr««;o. Ua- :abana, réria 6 mÜhs., contrato 5 CA5TANMEIRA & CIA. — "Re|
(jócio rápido à viste. Tel. 45*1130.] anos. Alug. antigo — 30-6811 — ,doi postos e o.irapení" — Rua
ACOPDEÀO de 80 bal .os, Honér,'8?.5* -70- cl. 30- jHaddoek LSbo n. 75, «obrado.
cor 1J0 mil. Rua Bela, 113-B. BAR-RES1AURAMTE - Vends-se!- A"1"»» '-cie. • financelroi-í
Tel. 34-285S. | em Vila Isabel, na 28 de Setem  _

bro. Féria 5 milh;., contraio í.onc.r, nc nt.<nllíiri ., . ,TELEFON
anos. Alufluel antigo. Base 45, c L°ST?„,?„E 

G,ASOt.'NA ~ Vondo|nome na
it. ____. -\a í-ii ,Pcf molivo do viagem, com li

Iragem 150 mil - 350 lubrif.

CAL DESAPARECE - fREITAS
13 dc Maio n. 47. 4.". gr.
403 22.8730.

AMPLIFICADOS IPAME - De <|ui-
larra. Vendo. Perfeito estado. 4
entrada-., 50 w. Crí 1Í0CC0 —,

BARBEARIA - Vendo
¦f-tmil de entrada. Tel.ci9'lRamal 237 - Ivo.

nt. 2S-54, T.
Farreíri» 44. ip.

s
301

Compro
mi843 •

tudo
Santos

Ta-
Ro- TV, n:eq. escrever, rádio»

ventiladores, bicicletas, a:or-
Aceito cleSo, loucas, cristais, prataria,

vares
cha.
1 ELÍrÕNÊ 26 ou 46~^~
traniTerònciu definitivo ou <¦>- ....
tensão, caluliçòe» ¦ combinar.T»1"- tapetes, roupa» usoda=.
Telefone .10-6912,

: 52 — frtrsíiro dê
itorji por I 300. Tratar

lol. 47-0997.
CASA MILIAN
naij, estrangeii

10 anoi de
juros. Ouvidor

Pianc
caud

garantia.

Cepos
•pelo Tel. 23-Í58S, Godo-/.

com 800:f,,,fa sup. ."35 OOO. 
"OliTiTá "pls-l 

J^-wNE 
- Vendo inscrição .

34-3070 -Ita , muito b.m localizado, cenlr.Ua «ÍS?' ,í, 0,'erlt- TelefOTS

annS-r"""1."' 
-."-' >7.- Olim» negocio pj 3 0*1 A:j8'7730- Irabel.

Á prazo CABELEIREIRO - Vendo o maior!""'05 — Vend» muilo baralo c| TELEFONES — Vendo, compro, t6-
bt-m montado do bairro, !»",r- facilitada - Detalhes em das as linho». Tratar Sr. Ribeiro,!m0
o.-n entradi cara dua-IJ- CASTANHEIRA S CIA. "Rei"»» Conceição, 105, 17.° andarbrica cie Geladeiras — Rua do

1C0, 2." c

Para açougusn, restaurantes,

para cortes etc. — Fá-

para
na pianc,
:ic«!. Telefon'
PROFESSOR 

"- 
Precisa-se. Portu-

guês. Ciência — Conselheiro G^l-
vão, J40lj[ur\riçu_.
TIJUCA — Aulas particulares C.
Primário - rel. 40-9-114.
1 ÃQÜi GRAFI Ã~'TMÃ R"TT7'," (comer-
ciai e parlamentar) D^ct. Profasio-
ta registrada lociona põrticuiõr.
Tet^_57-2168.
VENDE-SE várias carteiras ineli-
viduals de braço fseminovas), pi-
r.i curso ou colágio. Vtr à Ru3
Carolina Méier, 13 — Sob/fido.

du nm tjrupo. CrS 5 000 a do>
micilio. T.l. 34-4245 - l«ii.
ACAD¥ã*. 

"6'c 
ACORDÊSÔ' MAS

CARENHAS, acordeão, piano, vio-
tão, bateria, gtitír'* por música
e ouvido. Iniciação musical €
bancHnha. Ruo Ura.no:, í 360, ap.
Kl. Tel. 30-3355._Olarit.
•ACENDA" a dirigir. Você""clá~ci
«rro, eu dou a aula. Vou a
domicilio ns lona Sul — Preparo
documentos sem ccbrsr toa. —
Tratar, 57-7845. Maurício.
ALEMÃO — Professora ensina seu
idioma por método tridente. Con-
versacSo dt:de a l.n aula. Slide:.
Te\_45-Í3£ó.
AULAS 51 PERUCAS - 1 ou~2
s"J.3S em nicrodo prático. Peru-
cas, Rabos, Franjas e Cilio.. Oícr-
!a especial intt mês. Telefone
SS-685Í.
ACADÊMICO DE DIREITO - Dá
¦ulas particulares de inç?:és p^ra
principiantes e glnaslanos — in-
clusive aoi cábadci e domlngot,
Tel.: 3Ò-4221. _
ALEMÃO — Curso p| criança3 sté
12 ano;. Dua* aulas p| semana
NCrS 10,00 mensais. Copc-cabana
r_T.e_l.-..32'ole5_;_
APRENDA um» profissão — A íi-
cola Nacional ptra Cabeleireiros
• Manicur.» — Rua Senador Oan-
•as, 117 sala 213 - Uma escola
nficialiiada. Mutrículm abert».
AULAS Inglês particular. Prefaisor
inglSs, Tel. 37-aaii.
ALEMÃO - "Inslna 

- Profísi
nativo - Tel. 45-3024, de 9 ii
10 hs.'CÚR"SÕ 

BAER - .Taquigrafía -
Taylor e Gregçj — ern inales, por-
luguêj e espanhol, fornece car
teira de estudante — reconhecide
oficialmente - Cinelindlo. Rua
Álvaro Alvim, 24, orupo 601
Tel.t Ó7;654?.
ClÍRSO BAER - Artigo 997 CrS
12,00 aulas diárias das 7 às 10
horas. Conferimcs carteira de es-
Ivdante. Cinelandia — Álvaro Al-
vim, 24, gr. 601 - Tel. 37-6249.
CONTABILIÓADÉS - aOTbs de
qualquer nível para concur:oi e
profissionais com Prof. e Conta-
dor atualizado: escrituração de
livros, documentes, balanços e
leis fisesii. Av. Pre*. Va^yç;,
1146, saia 308 - Manhí,
e noite.
CURSO 

' 
BAER - Secretariado tnt

1 ano. Conferimcs olpícma *
carteira de estudante. Cine^n-
die. Rua Álvaro Alvim, n.» 24,
Brupo 60l_1^Jel._32;6249.
CONSERVAT6RIÕ DÊ ÃíúsTcÃ
BRASIL _ Rua Mar. Freitas, 146.
Madureira. Cursos diurno e no-
turno. Teoria instrumento t pre-
parstório Forças Armadas.
ENSINA-SE manícure • p*di(U*f.
Ru. Jap.rl, 34, ,p. 301. Rio
Comprido.

VIOLÃO E GUITARRA EM 10
AULAS - VIDEZA - Curse d.
toníoròntiat. lema*: "Prcfciuor
da violão • locjidor de víclão"

[2 — "Prova rie PrcfcMor" '.> —

| 
Até que ponto podorí o VIOLÃO

I prejudicar o ir.tudn d* inu fi-
...mpa-\\\°_L «MO. EVITAR. 4 - 

p VIO-
- ¦ LAU airtívet ua poríagog.a, pst-** teologia • didática 5 — "Guítar*

.._ Testes" O. 1, 22 t.stes-capaddad.
GRATUITO - Inglês comercial -d. aprendizagem. Talento musi-
Curso de 3 meses CINELANDIA, ,,| e .It0|h,, d. instrumento.

*T| 
«7*t)« 3'' 60'lConvi'" «peciais - 47-5904.

Ã'b''Iví,ítA—~ir -¦¦ iVIOLÃOE GUITARRA'" EM 
"Í0

GRATUITO - Matemática come-- AULAS - Málodo VIDEZA. Re-
curso de 3 mese; - Cine-Ulitrado. Colorido «m.ricano,

ja Álvaro Alvim,
Tel. 37-6249.

24,Ifintlta.
gr. 601

GREGG SHORTHAND. - FõTêígn
lady íeachea enç;!i?h and periu-
ouese Shorthand Please Cal., —
25-6081.
GlíATUITO - Inglês e Taquigra-
fia, curso dc 3 meses Cinelandia.
Rua Álvaro Alvim, 2t, gr. 6DI.
Tel.: 37-6249.
GRATUITO - Português, curso de
3 me.í!. Cinelandia. R. Álvaro
Alvim, 24, grupo 601. Tels.i ..
37-6249.
INSPETORES 

""e " 
SECRETARIO"

Precisa-ic ns Escola Rural Gua-
nabara - Rua das Mangueiras
600_— õantissimo.
INTERNATO em P.trópõlij, «m
intonífit. chica,., piscina, 6 a
12 anos, ambot cs saxoi, Tel.:
4976.

ünico no Brasil. Ensino alto ri-
vet. Auio-dirifjido. Q.l. "Guitar
• tett'/' — Obrigatória exibição
pedagógica dos professores. —
47-9904.
VIOLÃO, guitarra, canto, aulas
ind., método eficiente, pre tito,
cm J0 aulas. Atendo apenas com
hera marcada. 29-2759 - Prof.
Medeiros.
ZONA SUL •- Leciono ingíêj e
português para primário e gina-
sio — Vou em casa do aluno.
- Telefonar de 14 às 17 horas
cíe segunda a sexta, chamar D.
JULIETA - 25-3567.

Cursos Téd
Moças e rapazes que desa-

|am iniciar em escritório, ou
. aindo, melhorar seus conheci*

¦^i"* P?^^"'E,M'TEMA' men'os * salDar «.gos eleva-.ILA — Preparação intensiva 03- . .'-• exames e todos os fins. Tel.|c0!' t,£!VI!m assistir a uma »e-
46-9755 — Av. Atlântica, 2440. mono, inteiramente grátis, em
INGLÊS - Untvenllirla r.<ím-| um dos eslágios práticos; Dac-
cli.o.da dot Estados Unido, ol.-l tilegrafia — Aux. de Escrito-

dUnt" it!ri0 - AüX- d* Contabilidade
rfíf.i» p lecionar ¦
adultos. Tel. 46-0085.
12 horas — Nancy.
INGLÊ3 — En;-in3-íe pelo método
fono-audiovisual em 6 meses —
Rua Barata Ribeiro, 435 603 -
Somente na porte ds manhj.

INGLÊS — Americano ensina nj
casa do aluno, conversação, grii
mática, r*. gócio, traduções via
gens — 45-1352.

INGL£S — Uma aula Q ri tia -
P«re viajar ou concurso:. Profes-
sor diolomado oor Faculdade e
IBEU. Tel. 43-9711.
INGLÊS — Frtja seu curso em iua
casa ou cm pequenas turmas.
Converiaçao desde a prlrneira eu-
Ia. Gramática só o indiscemá-
vei. Método orátíco. Também aoi
síbodas e domingos. Ttl. 32-3359
- Prof. Silv».

INGLÊS, alemão, francês. Audio-
I, 1-2 meses, Prcls. nativos.

i6r(\i Proves, emprego, viagem. Sen.
Dantí,s,_n7-9.i5__ Í2-9649.
ÍNGLÍS - 

~V,-át'ico 
e oblTtfs^T

Principiante», coiecíai», conversa-
ção intensiva em poucos meses,
Individuais. Ie!. 49-9CMÓÍ

INGLÊS para principiante — Au-
Ia; porticlarss a NCrS 5,00 per
hora - Maria Lúcia - R. Prot.
Valadares, 55 - 38-5395 - Gra-|90-1750; N. IGUAÇU — Nilo

! Peçanha, 185 - llloia - Te!.:

rio
Estenografia (Sistema Marli

adaptável a quaiquer Itlioitvi)
Correspondência Comercial
Secretariado — Inçdús (Prin-

ciphnies, médios e avançar
dos). A TÉD é a maior orga-
nização rie empregos e en-
sino Comercial prático do Pais
dando plena garantia de cn-
cami nha men to o emprego para
seut alunos. Faço como cen-
fenat de pessoas que foram
empregadas após freqüenta-
rem os cur»os TÉD — CEM-
TRO — Av. Pres. Vargas, 529

18." — Tel.: 43-9523; CO-
PACABANA - Av. Copaea-
bana, 690 — 6." — Tel.: —
J4-672B; CATETE - Rua do
Catete, 216 — siloia — Tel.:
23-4276; TIJUCA - Conde de
Bonfim, 375 - siloja — Tel.:
34-0409; MÉIER — Rua Dias!
da Cruz, 165 — s'loia — Tol.:
49-506B; MADUREIRA - Ma-
ris Freitas, 42 — s loia — Tel.:

<U5A) - p,
^a dos pestes o garagens" —

?ar- Haddot/c Lobo n. 75, sob."nü;xílío 
técnico • financeiro.

48.5405.

METRõNOMO „ Vende-so um
cm perfeito estado, Paqueí. Tel.
47-l316._
PIANO — Vende-se, inn!Ò3, mar-
ca_ JOHN BRINSMEAD 

'& 
SONS,

préie, cen^ oe meta!
mente novo — NCrS
Tel. 48-9541.

I ¦

Cua; sala 1707. esq.
Ali- MEFÒNE 37 - Troca por um

Tet,lano linha 25 ou 45 — T '
137-5798

leferone

completa
2 000,00.

PIANO novo, vendo urgente, via-
nem certa. Rua Pacheco Jord«io
187 —^Higienopolis — Bonsucesso.
PIANOS""250, 

"4:0 "mil" 
(c/' as-

sístencia) de estudos. Estrangei-
ros. Praça 11 Junho, 403, Wreo.
Ônibus na porta.
PIANOS NOVOS
garantiz, assistência

Preço
Av,

bem movimento, perto
'• Ss"-eris Pena. Financio

te, bem negócio para d=is
mai3 sócios. Rua Gonzaga
tos, 20; li. C. ÍPOSTO De"GÀSOLINA""SHELl"-] ÍELEFONE - Pcrmuia-se estação
CAFí-BAR — ótimo ponto, esq. Vendemos em bairro atis(ocra:Íro ^ P°r ^ CL' 45. Tratar R. Se-
c| telef. ai. 60, féria 35 cont.inrantío porto, llt. 170 mil — |2!H°I 

Vergueira, 215_ap._ 10I_.
novo c| est. Rua Taborarl n.°'Fai350 lubrif. N. B. So o seu TELEFONE linha 22 - Passo •

capilal não fôr suficiente, tam» Tratar com Paulo — 22-9224,
bem facílitíi mot parto da

?'_«•_Varga». Resende, 84-68, Tel. 22-2674.

300. Brai de Pin,
CAIPIRA ct-ntro, 5 de féria, edi-
ricio e contrato novo, vendemos
cci» 15 des compradores. Caipira
centro, 9 de féria, horário co-
mercial, linda esquina, vendemos
com 35 dos compradores. Caipira
Cinelandia, o melhor do locnl,
chopp da brama, pastéis salgadi-
nhos e bebidas, vendemos relj-
tivamente barato par molivo da
viagem. Caipira ceniro, 25 de

10 anos dejféría ótimo contrato, horário co-
tócnicri per- merda!, própria para 4 sócio:

da - Trai ORO JOÍOÉ Nsí TELEFONE 52, comercial. Trans.
TO I Rm d. Ro.'..ií » ISS '"'•" sem i^termediArlo. - 2iu — nua ao k o san o n . 155, — mí l:., t„i 17 1 cio
3.°, sala 301 _ CRECI 263. |milh°e' 

-_Jeli„J7:25_£^

POSTO DE GASOLINA
— 32-1182 — 22-9564.
POSTO DE GASOLINA
TIC — lilrsgem 300
vínculo à Companhia

V.ndo! 1951 27
Vendo inscrição

47 - Inform. 58-4780.

ATLAN-
TELEFONE 38 Vende-se. Tra

do 90 003 «ntrada 40% - Trai
ORG. JORGE NETTO - Rua Ro-
sario n. 155 - 3.», iala 301
- CRECI 263.

.. tar pelo Tel. 22-6861 — Rua dolil, somlMl;xiC() ]64 Sob; L |- Proço 
TELEFONE - Vende-ic linha 23
Cr$ 2.000. Pavor não apresen-
tar intermediÁrios — Informações
- 34-0038.

ú Dão liiibiillia pin não quer!
turiamtt ss aelésm firam i» Bit è Jmirt soli-
ulm reoleüis it iímkmrks i TÉÕ. Xeji m rôww
ítmbúrks frepmahse, átüimienlf, tm um às
ursos Ttii: tmUIUUK, MIIM ///,' fMÍWMmiimmm. nmwimm immmm, in-mm mmiwi mm numimiri,

CgRSOS COMPACTOS!
MÉTODO DIRIGIDO!

mamente. Arp dia 31. Preço ';s- jvendemos e aludamos. Caipira
pecial de fábrica. — Av. Rio centro, 14 de féria, poucas mim
Branco, 185, sj 219. 'ras, chop», instalações de lux,
PIANO - Estrangeiro, nâvo, tl-liuasi não paga aluguel, vende- imu;lo mJ| ai|mi„;.,,aj0
1)0 apartamento cem 86 teclas.™' com 40 dos compradores. -!)70 mil - Faz 600 lubr. Contra-1 TELEFONES - Ced.ndo ou «d-
Rua São Salvador, S:, cp. 403.|COPACABANA, Caipira Av. 12,)0 novo foilo j fi,ma Aluuuel quirindo seu t.lefono r.iolvo o

teria, horário curto, pe_queno|,inda recebe do 4 loias. Náo:seu caso im 34 horas. Rocha. T.l.

POSTO DE GASOLINA NA ZO-'TElEPO"E ~ Venl,o linha 43 e
NA SUI EM LOCAL BEM PRIVI-'tomP'° 36 ou 57. Informações c

-'Sr. Walt.r, tel. 43-5769 ou ....
57-3119.

Restaurante e
Churrascaria

CANTINA PORTUGUESA

Serviços para banquetes e ca-
samentos. Campo cie S. Cristo*
vão, 254 - Tel. 54-0Ó2S.

lit.

jPIANO 1/4 de cauda - Vende- Ide
'.» pf!a terça paito do VJtlor.
Soroc.ibe, 277, facilito o pag,
PIANO — Vende-se um maravi-
lhoso, Bluthner, 3 pedais, cordas
cruzadas, 88 notas, teclado de
marfim, perfeito sem uso e le-
gftlrno Alemão — R. Copacaba-
na, 99-B, loj.-,, facilito pag

horário
vendamos

PIANO W.lmar-london. Original,
quase s*m uso, psrfeito eitado.
Rua D. Romana 66 — Lin*. Faci-
lito parte.
PÍÀNÕ
piano
Praia de

Vende-se melhor oferla
Pleyel, ótima sonoridade.

S. tENTH^^Í^^il^J^SW:!^-; l»l^;«-80?4

• '•'•'.CÂftTE - Rm ^'Cirtflf, ji^i/lojo' I.L: 23-4376
¦J. TfJUPÁ - Ctfítít JoMWi,; 17U/\o\ii lel_- 34-04OT

lOtatoqo, UO, ap. 201 .

jPIANO BENTLEY-- Vendo" novo,
completo, afinado diapasão. Só a
jpirticu:ar,^ííua Gastão Taveira n.
431, pp. 202 — Jacarepaguá.
VENDO — Um piano, uma eletro-
la R.F., uma máquina de costura
Vigoreli a uma Phillips, uma te-
levisão e oulras coisas — Av. N.
S. Copacabana, 787, ap. 702.
VENDO bem piano, * vista ou
pagamento facilitado. — Praça 11
de Junho n. 29. Sobrado.

Curso de
tapetes

Pontos, riscos, marcação do
trabalho ern pequenos grupos.
Inserção para abril na Rua Hi-
lário c1-! Gouveia, 43, 9 às

Inglês em
3 meses

12 lioras.

ProfeINGLÊS
do leciona criança
Ém curió NCr$ 500

UJCrí 300. Tel. 37-2868

.'SP."!fi""'í 29'09; N|TERÓI - B. Amázo-
526 — »;loia — Tel.

Datilografia
Cursos mais rápidos, eficien-

ter. c baratos do Rio com má-
quinas nova:. Não paga taxa.
Confere-so diploma oficial, —
Praça Tiradentes, £5, l.° sn-
dar. Tel. 42-6673.

Internato

Também em 30 aulas, para
viagens. Conversação intensiva.
Perca o "medo de falar" (e do-
bre tuas oportunidades). Prof.
formado nos E.U.A. — Telefone:!mitil
36-0323.

- i alugue''compradores. Raul Pompu.u, «.,-
pira com 5 iic féria, f.o;£iljÍlÍ-
dades de fr.icr muito mais, ven-
demos com 15 dos compradores
— Princesa Isabel caipira com 11
de féria, edifício, chopp da bra-
ma, instalações novas, cem 32
do3 compradores, lemos grande
negócio. Figueiredo Magalhães,
caipira com 20 de féria, chopp
d.i hrama, salgadinhos e cachaça,
vendemos ou admitimos sócios.
Botafogo, de 6 de 8 e cie 4 rní-
lhões, entradas de 13-25 e 12|i"jj'
milhõe:. Ajudamos nestas entra-
d'j;. S. Cristóvão, temos de 3 do
féria com 10 dos compradores,
outro cem chopp de ò de féria
cem 18 do; compradores, ainda
um caipirinha de 3 dc féria, ba-
s* 15 milhões com 5, Méier temes

1-5-10 e 12 de féria. Entra-|}orge""netTO

tompanhia. Facili*;23-Ã383.
ta-«o parte da sntíada. — Trat
ORG. JORGE NETTO. Rua do
Rosário n. 155 — 3.o ,a|a 33]-CRECI 263. _
POSTO DE GASOLINA E MO-DERNA LANCHONETE NA GUA.
NABARA - Lit. 350 mil. Faz
550 lubrif. Vond» muito oleo
lubrif. Contrato de 7 anos

TELEFONES - Preciso
rias linhas. Rocha. Tel,

¦FONE "- 
Comp

ou 57. Pagamento
1 500,00. - Tratar D.
57.6-117.

• cado vi>
23-2883.

Representações:

VENDE-SE inscrição de telefone
(19501 NCrS 300,00. Tratar na

«|Rua Barala Ribeiro 502-203. Tra-ínm«™ ai.. i i , • Kua aarala K be ro 002-203. Ira-
óh. 

""«»• D- *"lda ,?',b1>«f «gunda-feira das 9 às 18— Obs. aceito imóvel vaiio eÜhora.
ORG.paglo

NETTO -
3.»

JORGE

des facilitadas e grande ajuda de
nossa parte. Ramos, Penha, Ola-

on sucesso, centenas1 de cai-
pirat para principiantes com en-

das de5dü 3 milhões. A nossat
Organização lem caipiras cm qual-
quer ponto onde o sr. se queira
estabelecer, com o dinheiro que
disponha e facilidades inigualá-

Ajudamos a longo prazo e
iuro de lei. Org. Contábil Cruzei-

entra-ifo' Av. 13 de Maio, 23, saias
dis<ofl-C9 n 518 com Educrdo.

Tr
Rua do Rosário n.
sala 301. CRECI 2Í3

POSTO DE GASOLINA E GARA-
GEM LOCALIZADO EM BAIRRO
BEM POPULOSO DA ZONA NOR-
TE - lit. 150 mil. Fai 300 lubrif.Guarda 80 tarros. Cont. novoObs.. facilitíi-so parle da cn*
trada em 12 mes.s. Tr. ORG.

Rua do Rosa<

VENDt-SE urna inscrição de tele-
fone de 55. Estação 30. Tratar
30-7135.
VENDO linha 32 c| extensão à
vista. N5o aceito intermediário,

Aceita-se representações para
Belo Horizonte, e seguintes 20-

¦¦¦¦¦ta NCr''11"5 c'° P!,;,c'0 <'e Minas Gerais:
A\ênica .. 2ona Metalúrgica, Vale do Rio

Doce, Zona da Mata, Oeste ét

Minas, Norte de Minas. Por fa-

vor, dirigir-se a Vanius Míran*

da — Rua Anchieta, 69. —

Bairro Padre Eustáquio — Be-

Io Horizonte. Registrado no

_ Tel. -18-3927.

VENDE-SE telefone comercial li-
nha J3 - Tei. 43-57E8, das 14
às 18 hs.
VENDE-SE um telefon. linha 29.

VENDO piano Petrof. Preco base
NCri 1 600,00. Rua Jiquibá 155,
Cp- 103._TeL_347ll5._
VENDO 1'rn.nt. imolificador de
som, potência 80 Watts,
da ptra 2 microfones •
saida 4-8-16-500 ol,ms._ Próprio|DI5iRÍBUIDORA DE- BÊBÍDÃS
p»rt crqumtra, clubo, igreja. —Galpão próprio, 4 caminhões, mo-
Ru» Eng. Mot.ir. lima, 35 —vimento de mais de 30 miihòcs
Penha Circular, uarto dl Praja possibilidades de fa.er 100
do Carmo.

155 - 3.o, sala 301. -ITratar tel. 30.0770.
VENDE-SE URGENTE - Por motivo
de viagem, um telefone particular

Tratar .16-5267.

CRECI 263
POSTOS," 

" "GARAGENS 
- LAN-

CHONETES - PADARIAS, BARES—_ Quer comprar ou vender? —
Não o faça sj primeiro procurar
Andrade que lhe proporcionará
um bom negócio ou um ótimo
cliente - Infs. na Ru. lucidio
lago n. 91 - sala 405 - Méi.r
- T.l. 49.0241 - ANDRADE.
POSTO DE GASOLINA - V.ndo
com ou sem imóvel. O imóvel,
rjnsta delO salas e tineo lojas.! Compro. Pago amanhã. Telo-

800,00 cru-'fCnar para 42-66-16.

Telefone
25 ou 45

Conselho.

VENDO um
.?-45!0.

Recvbe do aluguéis
jjeirôs novos, podendo aumentar,:

„,- ¦ pois tem contratos a> terminar. — í
_ Vendemos com -35 dos compra- g,imo „„,„ «om.rt|,|. v.r . tr».harmonio libig _ dores, o resfante fac litado. Org. ,„ Av- Aul0m!1V0| club 5:36;

.Ci""- ,Cru«i.'0' 
Av-C 3 

f 
M"'0. com o proprietário.

VEMDE-SE violão, .concerto .Suarj^rV*' ^rnnK p 5 N*°~ DE CABELEIREIRO na R.Vox "Del VeCChio" - Modelo FABR| CA DE BISCOITOS - Produ- s5o frsntí,.c Xr.ver n • 232-3°etjóvia. 80,00 cruzeiros novos'o especializado, franca aceitajão, _ Vendo financiado ou'Vendo, molivo náo poder dar as-
silencia, ótimas condições de
venda. Tratar à Rua Conde de
Bonfim, 187, casa IX, das 13 fis
17 horas. Sr. Correio - CRECI
531.

í vista. Tel.: 57-3091 ou
45-0594. _
VENDE-SE um piano em bom
ettado de conservação, motivo
de viagem. Telefone 46-5463. D
Jolanda._Ba!e;_5O0,CO.
VENDE-SE piano Brasil d* 3 pe-dais, ^ cordas cruxadat, cepo do

Perfeito estado. Tr. 
29-9150.
VENDÈÂ/CSE PIANOS 

~eo"ro~fí
nanciados, por preço de ocasião
Rus Santa Sofia n. 54. Saenz Pe

Ina. *- Casa especializada.

Inglês em
3 meses

ad
Individual! ra5'

12-7841.

| 
"Não tenha medo de falar"

|Prof.° formada nos USA. Mé-
Maternel, primário, admissão todos exclusivos. Tel.t 57-2435

— Matrículas abertas. Rua Ma-j (P
ranhâo, 171 — Máier.

ÍP'.

Compro 1 piano
Tel. 57-0960

URGENTE — A VISTA

FARMÁCIA - Vende-se excelcn-
te por preço baratíssimo — Zona
Sul_-_Tel. 26-3874.
FOTOGRAFIA CENIRO -Vendo
bem montada. Tel. 22-7932 - 14
às 17 horas. Ismar.

com bom desconto, contrato de
5 anos novos — Tel. -48-13-M.
TINTURARIA - V.nde-io na Rua
Padre Nóbr.gan. 285. Pitdidi.
VENDE-SE um Bar c| moradia.
Rua Otranto, 250. Lucas.
VENDÜM-SE 2 boxes, 1 vaiio
contendo balcão frigorífico, cer*
tador de' frios • 1 balança • o
outro: aves e ovos — Juntos ou
separados. Ver • tratar à Rua

— Bento Lisboa, 76, Catete t| o
FARMÁCIA — Vendo a Av. Mem $r Otávio
de Si, 80 - Preco, NCrS

Subestação
Completa de 45 KVA, tem

uso, procurar Sr. Farias cie 2a.
a óa. no horário comercial na
Rod. Pret. Dutra, 620 (ao lado
cio Pôslo Preste). (Tel. CETEl
91-1283. (P

Vai casar?...
Já conhece o sistema ic!ea-

a , , ,. , liraclo p.-ira o restaurante e barCompro telefones Desligados; ,_.',, ,. . „ „. j . , ... do Rio Clube Magazine?.- vo-aguardando transferencia. p-"-

Telefones

50.000,00 (oitenta miihdes de cru-
reiros}, completamente livre e de-
sambara cada. Estoque Cr$ ,...
40.000,00 (quarenta milhões de
cruzeiros).
GARAGEM"- POSTO - Guarda
60 carres — venda 120 m. Its.
2 503 d. ól.o, faz 350 lub. -
Preço deocasião — Contrato no-

Pa-
gamento adiantado. Procurar o
Srt Braga, na Av. Rio Branco
n. 185, sala 1 514, entre 9 e
13 horas.

títulos e sociedades
AMERICA F.C. - Vendo título
patrimonial quitado NCr$ 80 —
Tel. 38-6209 _- Júlio.

VENDE-SE urgente bar-mercearia. FLORESTA — Vendo título NCrS
Ótimo ponlo. Enlr. 5CCO - Rua 500.00. Tel. 32-9834.
Thomas.Lopes, 361 - Estr. VI- FLAMENGO t" TOÜRING 

" 
patri.

Çente_de Carvalho. jmoni.il. Vendo 80 mil e 190 mil.
VENDE-SE uma quilanria-mercea- j Tel._32-9834.
ria com moradia por motivo de i MARACANÃ* - Vendo 2 cadeiras
viagem a Estrada Vicente tíe Car-1perpetuai |unlas, retor 1, fila Q,
valho, 767-A — Vicente de Car-;cer,;r0 campo. NCrS 12400 o vit-
valho. ij, _ Tel.- 58-16CS.

có trata o bufefe e tem: o lo-
cal para a reunião, a maquia-
rjem da noiva e uma reporta-
gem completa em 50 slide» co-
loridos. Tratamos também de
papéis para casamentos com a
máxima urgência, Rua da As>
sembléia, 93, 19.° ondr. sala
1 901. Tel. 52-2299, chamar
Guaracy.

Vitrina para
açougue

alug. barato - Tratar na R. VENDE-SE tinturaria Ponte Minho; PEDRA NEGRA
lucidio lano. n. 91, ll 405. Tel.
49-0241

...... , CAJWO CLUBE E|„ aco |nox com fjdlldj.— Rua Sao Francisco Xavier, óo3,— Vendo título quit. 42-6423 •'. ... . ,
.ANDRADE. ^Tel.JS-Bfòí.  42-8808 - Sérgio. !ae t,e Pagamento, faorica de

LATICÍNIOi - Ojioriunid.de. PlT- VENDO bar tipo caipira, barato. |pANORAMA P. HOTEL-"" vêrftlo. 9elotíciras' Rua_ do_ Resende,
sa-se contrato novo, ótima Wria, Motivo ficar sem sócic. Contrato! cota série A 15 dias integral!

IRua P»dr» Nóbr.g» n. 16. Glltriahivo a firma — Rus Pedro Amé- ;ada - Tratar Tasito 22-3952. -';
Br»ni-Pi«d»d». |rico, 166-B - Cetete. lAceito oferte.

68 - Tel. 22-2674.

JCin. I

•-F'*"-



O EMPREGOS 7.» Csd.. CLASSIFICADOS, Jornal do Brasil, d omingo, 19, • 2.".feira, 50..1-67 - ç

EMPREGOS
DOMÉSTICOS

(EMPREGADA 
- Casal precisa do,AUXILIAR CONTABILIDADE -

\um_ que saiba cozinhar e durma Admitimos môç_s e rapfizst. ti.

jno emprego. Tratar segunda-feira boa aparência, bca loira, boa da
(na Ru.. Ca.tro Aive», 38 — Méier.'litografia c prática dá serv. ge
Paga-ie bem._ rjjr, ds ccnlabilldadu, Av. Pres.IADMITO
EMPREGADA -Que saiba 'co2~ 

"

nhar. Dormir no emprôçjo. Rua
.Mi.cli_.do áa Assis, 73, ap.

VENDEDORES -
CORRETORES

AMAS, ARRUMADEIIUS|^AMRB_»r. ,4 p*i
E COPEIRAS cami$a nylon.

_«p. 202.
COZINHEIRA -

tratamento

Assis, 73, SR. -01.

ia eoz!-'EMPRCGADÍ>s -Preciso" uni» pa-
60 mil. ra cozinhar e lavar, outra 14 _

Rua d» Ce- ¦*-¦ ano3 p»r<i pequenos .erviço-.
Exige-se referências, fí. tio Pas*

,,. 
-seio, 70, r.._. 612. CinelSndiaj »e-

• Família |ciunda-ieir...' 
EMPREGADA - Pr_ci_i-.:«

Lava
rioce

AGENCIA S. JUDAS ÍADÈU -
Oferece ótima., emp., domesticas
efetivas, diarista c faxineiros. Tel.lçle tratamento precisa67-0632 ou 57-71C6. ... ' . . P™,'"~ de cozinha. Trotar
j.óõiimíi..i_4"" 

" 'pT_7uT.:~ jyde cozinheira para o rn- -M-ira. Rua b..m0 Bom
ARRUAIADEIRA - Procisa-se da. 3;i6 , _,-, _. &) Ni.,_
m-.« português., par. ca» de;V|al flt.0. fcXige-5e rete- ÕFFBFrFAAO. _n.lnh.lr. ri. vialto tratamento. Pode-se p.ssoa . _. . 

_. 'Ul lis. .-...¦ OS cozinneira, ue va
d. responsabilidade . r.f.rJnci.»1 rencias. Tratar na Rua irias categorias, com ótimas reie

Ru. General Ma,j»n.e.3«, W.!AnW„,. p-nr,0| _ AC* _ £"«<, 
* -ocumonto.. lelcícne

 , . .enhoras negociar in-
Vargas» 529 — 13.°, (dependente em malhas e roupas
CONTADOR DE" GAUAÜIld' ~jem geral. R. .«.via Freitas, 133,
Oíerece-se p&ra meia expediente,!»-' 314 — Madureira.

MOÇA — Precisa-íe, para atender, OF-f-fcÇO meus
telefones, du 20 e 23 anes, in* tis.a e -tu.ci.i_r
dispensável boa letra, ólima apre- Tenho 37 cno_
senlação, conhecendo *i opero-43 có'12 — Santo
ções, preferência quem mari!'; PRFCI5A-SE de

aceita também escritas
mesmo atrasados, de
particulares. Informações
premi;:,.. Te!. 43-6V12.

coi
(BICO)

:gas ou;gue,„ tenn- telsfotiL
ii com-: Territorial Ar.ifi_ron.)s —

. ... [- 36-4031 - £2-1512

*'|A NOITE
jquei.

serviço, tle no-lP-RECISA-SE 
ç> bons pcscontado.|PRECI3A.SE cie costureira par, fá-f MOTORISTA Pf DIRETORIA com'dc ec.itor.o -.rer 

p,.a 
calcado U». XV, parajbrica ria esteíados. Rua Coi_-.ipr.iica con.prov_cu._m cartel- Tclet_r,e ... tpsualrnr n... oncina. Praia de Be-182. |h0_ .- ,.,;.nr , ,„„.„,,„.. i'

i -l-ioo __ú ¦ -   ¦ 
*P4'enc»" comparecer ria pa.

¦ - eVíiíciDr.. * -n ¦" •-,-¦* lpREC»SA_E de duat aiud-.-.es de «'? * «"""•• Av. Rio Branco.
.-rio não -,. Men-le „r, i,.l-f-» *¦ 

'l""""1*'' ven- SAPATEIROS - Precisa-se oe cor-cozinha p.ira pensão, Rua Bueno' "
peno, n.io so atende per tolero- dedores n| caminhão e cino-foto, tadores o paspontadeira para san-iAires, .02. 2- andar - C--ntrolaran-1datilógrafas, folurista moca, ar-|d'lias. Rua Turvo, 22 — Vlcentejí

3ui vista rapaz cj ginásio e meei Carvalho.

;iu.l. 
- Hua do Ouvidor, 60 -ÍSAPATEiSOS" -">, .cisa-se 

"de 
cL-a

íí;. para capolos
cm_m sob medida

ne — Rua Ipiranga, 33
[eiras

somente P.; RECEPCIONISTA -- Prociia-:e, Av.
Pres. Varg,.', 413, sola C.'CI -

23-223_-iTratar Sr. A\ario, irnporfante, não— Hoje '
ala

PSECiSAM-SE de
_sporlo

Domingo

, MOTORISTA - Precisa-RE.ISAM-SE costureiras p/ blu- ,
bc; d? homem c íenl.oras. Av. se para enírer*;. da pra-opacabana, 6b3/304.

C-IPRKISA-SE" mocinha"
ate ,

r«nieiri._.
d» fiilva.

E„tr,r p.i. Rua p.r.ir.iAntenor Rangel 140 -
 . . Gávea - Tel. 47-4391.

ARRUMADEIRAS, coooiras e ba-lp. r.;-ti,v.
bás. Preca-sc, olimos ordenados.\u' *_H_iina.

Rue Senador Danlas, 39, 2.° an-íCOZINHEIRA - ARRUMADEIRA.
dar. sola 204. — Precisa-se c| ref. T. 45-03Í.7,

Â¥rUMAdF|iTa - Pre-laa-se. Oi- COZINHEIRA-Pr.cisa.se triviã
denado: 65 000. Rua Ministro Aí- simples, or;lpni.íío C;l 60 CCO.

— 1'recÍL.i-se. Ot-
Rua Ministro Ar-

tur Ribeiro, 219. Esta rua é a
primeira transversal da Rua Eu-
rico Cruz, cjual Começa no prin-
cipio da Rua Jardim Boianico.

ARRÜM~A_EIRA-COPEIRA - Ocd«-
nado NCrS .0,00. Praciia-s», com
pritica do serviço. fxig*m**« »o«
ferúncias. Tratar à Avenida Ma-
cícanã, 1 322 — Tiiuci (próximo
i Ru»_Uruguai).__
BABA' — Precisa-.e com pratica
para criança de um ano. PaQS-
ae muito bem — Exigem-se car-
teira ou reíersncias. Só serva c'
oróllca na Rua Jos. Higino n.
3'-__r !_.' 'IOI__'__.Tiiu's-

BRAS DÊ" PIMÃ
r*,6slica, precisa

Joaquim Nabuco n.° CQ, cp.
-- Copacar.ina.
COZINHEIRA - Durm. uiuo.
lave peças miúdas dc peq.
milia - Ord. inic. dc 60,
Rua Aouiar n. 71 — ap. 30tí —
Tiiuca.
COZINHEIRA -- Precisa-íe com
prática pifa pen.ão. R. Buenos
Aires, 307 -J .*>.
COZINHEIRA - Trivial variado
- C:$ 70 00 - Com documen-
to." Rua Barão de Mesquita, 52-A.
Tel. 26-8.to9.__
COZINHEIRA com multa prática
que durma no local t; dê refe-

Empregada do-j rencias. Ordenado Crí 80 000.
cj muita prá- Precíso--e<-Rua Boifcrt Roxo, 27\,

OFEílECH-Sc cozinheira fina,

CONTADOR - 400,00. Admitimos: -OO. S. Fran
raoaz d_ 25 n 30 anos da boa Ba.e de comissõ.
aparência, boa leira c prática cõrrêtÕRÍS 

~de

«gun-lmlnlma de o anos e conhocen- ga.se boa comi-,
Rellro,|do terv. _Dep. 

"=;'"¦"•»• Av. Pres. __ assistência.
... 812 — Candelór

grande {emprego DE FUTURO•'•¦'¦ -ISUI.M 
_ i-...mo|mo, d, 5 „.,_,.. p.„_

maior«s de 2) anoi, ativas dn-
ípnibi.ííídüí a ambiciosas. Trai•-*-133.^y<*Jí
;a àt, sorv'

ano; e cc
Pe;:o,-,l. Av

iVaroas, 529_- 18.".
ESCRITAS — Contador- cf"

mesmo
iatrcsadas. In-.põsto rie RenH_ f
1 oulros. T.l. óíl-8052 -- Hoje
(dom.) 17.20I.S. Segunda-feira, 19

, 26, li 11T?-A „_.. :_-,_.,,_¦
iKtCsPCluNISTA -- Precisa.nos c

— - -lólima Bpresenlaçí-o. Fro;. Var
imóveis - Pa-içiss, 413, s 9CS.

.o íinido-.e tô-j ¦ —¦

ça. Pio X, 731 DIVERSOS

__— pria organização, com
... • m,W- ouo*e''«"., ¦' ' ;- £!i!co;»ura 6000C. Figueiredo^Mã.ílconhecin.enlosde mecô-hora-, 100 mil de salário — Ruii,r:- " Moras. (i. Sío Januário n. inãp- ?I9'7nj . , , , „„

as Andradas, 102. si .1 - C.nJcOA _ São Cristóvão. I ,c"fifi,.. ~ c_ 
'¦¦ fi -,- . ,  nica. Idade de 30 a 45—_',,. ¦ ,. .-.I PRECISA-SE ue hordadeiras comi  T ....Pf.ci-a-se olicialipritica dn trabalho: unos cm anos. Tratar diariamen-

i.^.«fíjSSÜJÍS t,raJWA„* iré?* ^: Gomes Freire,.
*- op. 6oi 

•-Í559, 
Sj loja.

Iro

Tàl 20 horas - Eucienio. r-sponsabllldad.

OPERADOR F R O N f --. *.xl'J?'
lnivel (jn

FEED — Precisa-se de um lidada d

«xterno de

Dispo-: aOY 
' 

- Precisa se' rapaz"
P-«-°""l curso ginasial, 15 16 anos,

serviços externo., no Centre.-i.1tt_.lf.AA _ n PK,
ndc

APAISIROS

PRECISA-SE de rapazes
c; bom físico para servi-jSAPATEI ,.
ço cie expedição. Tratar;*--p-ni.-dor'diàriamenie 

Av. Gomes!dó°r'ca!
'Freire, 547, 2.° andar. Jsapateirc

Precisasi
l. XV fin,

Cabrita n. 152 — üena

« Is.
|nha Elilabctl
jCopacabana -

IPRECISÃ-Sf-
Pô:!o 6. I. OTORISÍ-.

orálica ,le
Trr.tar Rua !

-- Pre
entregas

ío Januá

ciia-s

ctiecjada Paraná, cada *15 míl. •
Tel.; 22-.-633.
PRECISA-SE empregada para cc-í
nhar e pequeno.' serviços. Pedetr
se referências. Dorme no empre
go. Paga-se bem. Ru* Dr. Osaa

Largo dá S-_undiVfelra\ 
'' ' 

jmeza Cie CQlCUlOS. I rn 10rm..!/. - .,„.;<.-¦-., ri, vsndodoro
ment*

, com

.rat.

rica, na Av. Anicncr Navarro, 365;ap. 
"01 - Copacabana^^

C| D._E[iza - 30-7311. COZINHEIRA - Preciso, c| prá-
BABA - Precisa-se na Rua Joperi.jtl"i* boa. referências. Pago **lé

42 t|l- Rio Comprido - Tel. 80 000. Trotar R. Sen. Vergueiro,
\]dA, np. 1102. lei. 45-7392.540339

BABÁ — Preciso ci prática c re-
ierèncias põra menino de 2 nnos.
Pago bem. R. Fernando Ozório,
18'ap. 202 — Flamengo.

BABA' portuguesi ou e.p_mhola
< ref.rSncias, precisas» ord. 100
mil. Parque Guinle, 296 ap. 202.

COPEIRA ARRUMADEI-
RA— Precisa-se para ca-
sa de Iratamento, q u e
entenda um pouco del^iC.

, COZinha, para tirar TOI- p.^0. R. ferreira de Andrade-,'  _i_ •____-_._._ /_-!_-. 1 OO. _ r_ti-hi.t_.KI AAilof .- Fvlrm.

COZINHEIRO - Precisa-se com
referência _ .rntôr com D. Flori-
pes — Rua General Dionísio, 63
--Humaitá- _
cozinheiro' í lavadeira -'
Precisa-se para casa de .amilia
de tratamento, dormindo no em-
prèyo. Paga-se bem. Rua Diler-
mando Cruz, 153 — Tijuca —
Entrar pela Rua Engenheiro Ca-
vfllcfin.i, qu. começa na Rua Con-
de de Bonfim, 879.
COZINHEIRA - Pr.cisí-se" para

variado, para ...mília do
4 pessoas, que durma no env

qas da cozinheira (de 15 "W - Cachambi, Méier -- Exige-
J ise_ referencia:-^ Pagü-i*?. oem^

em 15 dias) e que dur-jCOZ|*jHE|RA( ümoa, 
"óiimo 

pa-
ma no emprego. ff-S2á!:£:

•se 'bem. Tralar na Rua dor vergueiro, 2-a. Ocrmc
Saint Romain, 301. , J^.Xipa 

*.¦**, . in
COPEIRA ARRUMADRIRA — Crí todo serviço peq. famíll,

I íiO mil, Exigem-se ótimas referên- durma na emp. Ord. 60
cias. Rua Paissandu, 7, 12.f and.

DOMíõil-AS - Áten.ão - Preci-

L-"!dar, Seção de Contábil!
Preferencia morando

no Centro. Exige-«e referências —

. . .. .. jouíras vantarj.ns - Exign-s» oli- (. 
' - re.'_ *n'tl. -'. íyndos. _.:repfs!enlantcs 

e .-;i.,c„.. ;-. ¦ ;
LAVADEIRA E COZINHEIRA — TÉCNICO em Contabilidade Indus- ma aparência . dosombaraço —MOÇA — Precisa-se Inteligente, cas. Não se trata de vendas.
P.-eíisa — Põçjo bem nn R. Ma- IriaI — Prccisõ-re com grande prá-.Díí-.e prof^ronciu a cjuem íiverjdesembaraçada e ótima oporen-jrixo NCr$ 2C0,CO o comissões!
ria Amália n._101 — 58-9392. íica. Cartas para portaria destejpratica — Praça Saem Pena n.kia p] escritório — Aceita-se me*|Trarar na Av. Copacabana, 664
IAVAOEIRA -Proclsa-se s*nhora!J-»n-l com curric,iun vitae c pre- 33 - sala 302.  jnor 

- Av. Churchill, 94, s| S01. Loja 35, das 15 ás 18 h:"
quc laiba lavar • pa.sar com per'h_í5_5. ie>^,,° ,n*° ^2969-.. [MOCAS c lonhoras, pr_ciiam-sa
feição.^ Pod«-.« pe.tci» de^ ros-jTtCNlCO CONTABILIDADE — jpara vendai a domicílio. Pik}ü-'<*
pons-sbílidad* o com .•íer_.nciav2_.0,00. Admitimos rapa., de boa jbem. Rua Jundia, 103 — Rocha

tiporência, bca .lefrfi, bo.. datílo- Miranda.
grafia e prática mínima _de 2 MÃTERIAl LIMPEZA - Precisa-se

moças. Vonda* a domicílio, sala*
rio e comissão, condução — Rua
Operário Sadok de Sá, 80 - IA**-
dureira.   _JFUNDIDOR DÉ METAL - Precisa.
MAIHARIA — Precisa-se de ven* se de 1 bom. ótimo salário." Hua
dedor pr.ra camisa — Trr.tir 3a.* do Rochc, 220 — Telefone 48-61-14
íeirn em diante na Rus D. Ma-i— Fica em frente ao Laboratório
riana n. 91, sala 203 - Bota-jSilva Araújo SJA. — Estaçío do
fono. iRocha.

pro
:par.- d-i

vir.A costureira
,}cia de p.i.jcias

letó e camisa. Run des Arcos. 13.!*

8 C_m
coleta».

1 057.
na s o Irn i

Proeiia-íi
3bilid.ie.i-.

Oi-nprToiitf.. fiplo.
orçamenfos n lidsf tem

?',-uc.!... Exigem*.e roforên»
Ordenado t. ccrr.bir.sr. Tr.itai

Oua!l)<_fto 556

d e caíeeira. c o tr-muita prática de lábric.. Pf.or.-ra
D- El"- 'Freire, 547, 2.° andar. ÍsapaTeiro"- Pr.d...:e'-«™ fi^im'-'ti,t,,L.r°ncU 

"' A\^M\ço p».-«5_
láeil ex.cucão iCOBRADOR OE CRcDIARIÜ. _ icaxeiro do baicüc muilo compe-lõocrKr. 

'r',:*::.l'..~*':i~\;~', lem "'"'"" cm Olaria.
Mm. -pr-L"S5oí.\°t"S!lrofí'- *.<-*««- da CA..RAPA2ES 19,30 anos, ,l„. «.;•* obra, finas. Rua G.ní.1 nfore p.rto « ?„h"&'%?£'>*'r"^", "" ""'""

itl. 0(er_...s. rso.sibi.!SA 
MARIA P'«isa ds cobrador!pl-to. Porsonal. m.„.nl. . do. Beiiord, 190, tf 201 - Est. do è, ,f7 ,D 5 Í 

"* A'3''1 " ¦P">'"-»<"*..l

ganho 'tim,. de NC-Si"0"1 P"*;'"* Zona -IJ! o subúr-domb. p contaloi oxt. Acesso 1 Rocha. \-~i-_-_.'_1__.__ÍP_- __
, -'..OÚO , »•. d. Ireinamento. fc!o ~ Exijem-ie relercncias c r.lp. naranlldo. Sr. Wilson. Tel. :SAPÃTÉÍRcf""--" Prpti^.',í 

"r_,Ti"n"n 
I 
PRECI-''':SE _o una costureira!, f

o pe r ador Front-Feed, A..S.* Z,lw». t..".""»- cRa,r,a d*. ia"f" -,?»¦»' "» ""= --•--'i' alí -»- ""»• itl*. ZTdo m"oso, ialÃP0 1^ p"lka -e ^
experiência e fir- «-;{,•-• 74' ! -°7 ** 8'"* "' Jo.'í°« ?%«« ' """ ° -'¦.R"p^3EN'AMrES - Grande em- 3ÃPÃTÉTRÕ--nPVSdsI.TT^J  ,,..-,. ,
_,',,, _ , ,11.00. r-*'' /"-_ 

"-'"-- presa, operando nm tflda Gua-tador para obra Luts XV ina ! rf: •'*A"SF clp *"abadciras _-l„
de Cálculos. TMlar,lEU _¦>,„.:,..:„ d,ln_m1í-o7ÍJ C?B-RAD0R£| 7 f':'";~ c co-!n.lbara, precisa de representan- Rua Barreires, 1 175-B e c_|calça:, maior ou menpr. Rua Vise. PRECISA-SE de r.mp.lont.s ,1*.

, -IPORTÜGUÉÍÀ" __".._anhol 
"iT 

à Avenida Rui Barbosa **¦•'¦* '*"l'« *>* "i**<"'* * •**'•><¦ Z*ZZ-l 
~. 

d 
-"A* "¦ 

^"íf^f p"f, ,rjuai,hír l"'*'° *= "<f R»mos. de^aranpuane, .3 -¦ Laps. Inclim, m-canico. . Unl.rn.lro.
'"iS» .\„Z>, l .,;: 7n! Bl 7o 

'"» n.»Ç.. B«.: cemiss-o . Mli-^íi9^1 ''S? 
So";!, 

Cald-ihores firmas do Estado. Não se saTaTÈTRÕS - Precisai de BARBEIROS - MAM1C \inL. ^"iT Z*"'!", ,t*"".cia.. Precisa-., ord. 100 mil. P.r-M.70, bloCO B-l, A.° ati- rio. Rua Santa Clara. 33. sal. |£ 
¦L^-i-í-r 3-° 'f- ¦. . . r.,la de venoa. Av Copacabana, hor,, oi;d?E rf.ui.xV, ^ 

BAK-*Í:,KW> - MANIC. o. i.b»l, I ratar Rua Marechal fio-
du. Guinle. 2.6 an. 202. - la- >|ar Cp,g0 fl- fontabili- 3I7- MENOR -Boa apresentação e de- ÍM, _0|«, 35. Dac 15 as IS hs. _,,,, lu[s d. c_.„e„. J .jX; - - . ""»» p*»»*l-. 2.71 - Nov.

.Uai. O ci. cl U Uc LUIIIaül I* • ¦ - .1 sembar-_.idr_ Prf-\* i,.-*. *-->rn «__«.-_• -     .._._:. ;,.„„_ :___L__1* <**Jn • fci> — Pe"teflcJc*i e tir.tur_3»fnv;_;cu.
rlaríp. . n.rtir rio 11 hn _-?ÇAS 

0U S-NH0RAV ~, V^'*í^ o" gesi^°^>ry.c4cia 
"ni_.ando SUPERV;l-0f! ** 

?,ande -mprêsí, SAPATEIRO - P,_cI!.-»-vh_3_7 - Escola. Matrículas «be ta -ipREnsÀ>'É'
!AWAi1 fPi_.Ai.rHK1' HO-1 «..,,, «ton - Co;.«Sao U* centro. Exioe-se .-fer,V.c _s -|ope7nd- ern 1,3díl G-anabara,|Ru* do Matoso, 182-A - Rio. Aulas diariamente. Aceitam. '
IAVAD. E PASSADEIRAS.,,, |f,n... OF.r.ce-s« salário fixo _,]„ _,,_,. 

°r'™rl* 
I.".!..** Iptecls» para coordenar equipe de | SAPATEIROS - P,..;.,..» „.„|iT.od«loi'úçoes

S.io Jc
do r<*

c/ pratica nr*¦se marinho, fazendas, rouoa feíiaa
Precisa-se pur.\™a"°'' 

*'° 
,_Ç»ncl« 

do Bonfim Boni nas conlas. referências, 
"sem

raec.issim. Comoarec.r à Traves- "• ?--• -Tfi 3Ü' - Tel. -ie 3S4Í! nrática, favor nã" acarecer - R¦- -¦-- T.moios, 32 Icja B -:-.Pr''-i Saen; Pena. iu-an_> 1373 - Ola-i. 
"

jCABELEÍREIRA e Aiudante -"Pre"
|cis _-se c_'jel(.írfiirfl competente

,. lamonrj
ISAi-ÃfÉÍRÕ" Prectsa-.e de

— Kua GmiPííil Marienta, 392.
Uranjoiras. Entrir pe»)» Rua P«-
r-airu dz Silva.

PASSADEIRA — Precisa-se con-
pratica, 2 dias por semana _par-
Tamento do casal* na Av. Paulo
Frontin n. 739 - bp. 301 - Te-
lefone 34-0322 -_ Rio Comprido
OPERECE-SE lavadeira passadeira,
7 às 13 hs. Tel. 48-3383 - Tratar
segunda-feira.
FÃSSÃDÕT"- TINTURARIA -
Preciso-se com pratica de rnaqul-
na, que saiba lavar — Píiga-se
bem nn Rua Dr. Bulhões n. 9-
B — Eng. de Dentro — Telefo-
ne 29-6590.

anos,
18.U.

Pres. Vargas,
de

528

PASSADOR DE MAQUINA A VA.
POR - Rua Pereira de Almeida
n. '29, fundos — Praça d* Ban-._ .
deira. IADMITIMOS moças dat.; aux. D

".'Pess.; dat.[fat-; dal. dal., noc. d(

DACTIIÓGRAFAS -
ESTENÓGRAFAS -
SECRETARIAS
ADAUTE-SE - Cia. Petróleo Ame-
ricnna, 2 _ux. po3So.il, c/ datllo-
grafia 150. 3 datilografo» até 2ó
o., gim. 150, 3 datilografai com
inglês 200/270. Mecanónrafo ini-
ciante 1 a. prát. 200. Faturista p'
Caxias (filial) 120. contínuo 20 a
25 a. gin_. conh. banco pag. du-
plicata 105. Av. 13 dc Maio, 47,
gr. 403.

PROFISSIONAIS DE INDÚSTRIA
METALÚRGICOS E
SOLDADORES

5RECI5AM.se;_v.nd.dor.» >9u»r:|MCTM J.ÉCNICA INO. ,CpM«.|d,mM c'máq.^de^rámpt.r
Rua Benedito Hipólito 220,

PÜECISA-ÇE d. lanterneiro. Rui
Sco Luís Gonzaga n. í)25. Urq.n*

virador na Ru: Engenheiro Pi-j*"r'e* 
* penteados e aiudante le. Villasboas

lho de Mangalhãcs n. 117, po'. :"'" Prática. Salão Sta. Rils. C. lDDÍric/ cc 
' 

i".' • ,¦—'_,—"-- 
"-

lo do La reo do Bic*o. 8onfim, 563. tel. 38-166:. ¦,"_."''M: !Í;"?:l!,-; al",?0*
;r-n-i rip-Ds" /-r ___ moveu competento. R. Campos

-".../Et.-/".. Cf.EcLEIkEiRA (O) c manicure Sales, 143-A.
L"IVfc,"bU5 competentes. Preciio. Salão movi- ii"ii:"ri*T''' i~T'"". 

"'• _**"
PRECISA-SE de funcionários comi-  mento. Dou garantia. Ri/a Rocha' L,;',"-7 F,n „";fifi'lZ'Z;Z .* fi"fi
prátic, em indústrias qráficas - -SMALTAOEIRA - ..rocisa-í. c| W»a. 218-D - Cachambi. "' fp.J.mP_arbosa Lina ._
jj._*,_Pr-l- do Ca|u, 50. - Caju. f>'*li«. .- Tratar na Rua Hila::ESCÓLA""MÍ_[|.íor ensina 

"cíi.-l-iVi 
Vigário Ger,» "

PAGINADOR - ComposllorTlSrã Í°-_!?íl^-_--J7._  ireiros em 4 ou 5 meses, nlanlcure 
lipograli», trabalhos comerciais - EMPREGADO - ~re.isa.se 

de 1 Podic. 30 dias. Damos dinlom. DIVERSOS
r-eci.a-sc na Rua do Resende n j'""' Pratica para botequim nalProfa. Ana. R. Teodoro da Silva
>H7. fiv* M*r-.hão n 573 - Com.|.*12. c! VI, Vila Isabel. ACRÍLICO -"R___rt_d"oTl_5r"
TIPOGRAFIA - CADERNOS 

"Sf^ff !a d*! ,3 h""1 em ESCOLA de Cabelei'i^o7_"Ã_inir'-'*' P'*r><*. Av. Ali
|Precisa-se de 2 dobradores com !.„'-_' '•,--_ --— - 

i"1"' — A mais moderna da Gua-I?0' !al" 22°-

ICO-tlCO,
Barroso

dente cem freguo-ia. Av. Gere-'CIC ITDA. — Praça Confedereç-io
mürio Dantas, J75A, das 9 às 16 5ui<,., 66 (Av. Automóvel Club»,
lio.a'.. J_ci.r_pcguá. entre 211 ¦ 365). Precita-to de:
PRECISAM-SE de vendedores cii tornelroí «_ revólver. Montadores
bebidas, Guanabara c baixad.vP*'* furadeiras. gabaritos.
fluminense, Tona livre. Tratar
com Sr. Mftnoel, Rua Avelino de
Oliveira, 455 — Parque Fluminen-
se — D. Caxias — segunda-feira.

PRECÍSA-SE" cie moças para servi-
ternos —¦ Tratar na Ru.i

SOLADOR -
na Rua Hilírio

Teciáa-s
Rüieiro

TELE-IMPRESSOR - Preci.
Cente. Cia. Americana. Sal. 300
mil. Av. 13 de Maio, 47, i
1 ?0ó.

m. TIPOGRAFIA

CARPINTEIROS
MARCENEIROS

qu

aam-se de arrumadeiras, copeir-is.
cozinheiras, lodo serviço etc. Pref.
¦que durma no emprego. Tra_ar
referências. R. Uruguai, 194-A, Io.

ja 33 - Tel. 38-0143.

EMPREGADA, para todo o servh
co de casal, sabendo cozinhar

Rufl'fi

ranfeirns, ^51, Ap. 202. __
COZINHEIRA - ARRUMADEIRA

Ordenado e folgas a combi-.
nar. Tel.; 25-21 ló.
COZINHEIRA"c| prática, lavar e
píi^sar — -1 pessoas — Cr-$ 80 000

Coelho Neto, 25 F. Laranjei-
ras - Tel. 45-4394.

COZINHEIRA 
"- 

Precisi-i. trivial

rRBCISA-SE de uma pasiadeira -i . ,ir ¦-¦*¦*,
Pa.ia-se bem na Rua Humaitá n. ??'•' 

au/r con».. 1-0,200; «cre'.
iàH *?¦*. ac dat. c mg., 250; esleno forte; ^, _,,, . .. ,,, ,.
T.MnToao,". ,—* í-,- Iniciante, 300; telefonista m| cha-\<'™l° s'lv» A""'0' "4 ** 7*.'("
TINTURARIA - *tec,„a-.e 

de la- vc_, Av. p. Vargas, 435 sl 605.10S S'1'»'*3-
v.idor — na.-sdor na Ru.t Bene- -¦---~ ¦ =r-:¦„„— -_r—i '. ¦ PRECISA-SE de menores de 13

no dito Hinolito n 135 _ Teicf .,«iDACTILOGRAFO - Conh.e men. rKf_r'*'' ~" cle mcnor-s u*. ._

32Ó-6 ••¦ <!« «I» • movimento ban-!? 17 "¦"--¦.C|Ue .'W !„»" Q'"í 
Jn*l-l»SO« 

-.  ... _...,
ano7lT,vr.,0;ni A" 

" 
D 
—i 1 ¦" -«'""O - M*1" d* id''»d-. -P">- bfm. A"- *m d b"m 

_T™!e* _.*• 
" 

_,"m 
,r*-"lh'"!- -anos, TINTURARIA -'Precisa-se do pas- ,„.,„.,„ n,unid„ d, docúmentot\s* -•.. ím M">'* '"gorífleoi .!<

, que sadeira na Rua Adolfo Bergamml,l_ ALCÂNTARA MACHADO PU.ÍPRECISA-SE de vendedoras par. Paga-sa bem na Rua Maria
"•l 190-A.

do Riachuelo, 191.

da
lória n. ISO — Ramos - Üadoj™

da Avenida Brasil - E.|« rua r ApATPIOftC
f-i esquina eom a Ru< Gór-, «Mr« ¦ ClftW-!t
. cn Fprreira.

BALANCE - Precisa

INDUSTRIA
de torneiros

Oi candidato» deverão{30_ — Padre Miguel
presentar na Rua GeneralipiNTORES -' Precls

lOusta.o Cr.rdci.-o de Feria n. 97'^r-:,
BENFICA.

Pe-
casa 3 psssoas, referenciai,1 compromisso - 40 000 na

Gurupí n. 6 - ap. 201 -
nha. 
EMPREGADA - Em ap. de duas
pessoas precisa-se pa»*a lodo o
;ervíço qua durma no locnl na
Rua Uruguai n. 272 — ap
403.
empregada" domestica.
f-rfici.tv para lodo o serviço —

(Tonho lavadoir». P.go 00 000.
Dormindo no emprego. — Exijo
jrfifcrencias. Tratar cem D. CLA-
RA — Avenida Princesa Isübol n.
40 - .p. 1 105 - COPACA-
BANA ___ _____ __
EMPREGADA _ Precisa-se neR.jR|Ja NMCln)-,nto Bittencourt
Pereira Landim n.» 121, ap. 102„3S _ j..dim BotSnico. Ie|ef,
Ramos,

Ord. 80,00. Rui Maracanã- -, Co

COZINHEIRA, fino trivial, precisa-
so. Paga-so b*m. Exigcm-s* refe*
rência.. Tralar Ru# Rodolfo Dan-
Ias, 26-801.
COZINHEIRA - 

"Forno", 
fogão -

ves.
DACTILÓGRAFO
tos de caixa •
cario — Maior de idade, apre*
sanJar-io munido de documcnloi1*"' J"... 
- ALCÂNTARA MACHADO PU-lPRECISA-SE de vendedoras para
OLICIDADE S. A. - Ru. Coireialsabào cm pó a domicilio, paga-

TINTURARIA - Precisa--e de umiDutra n. 126 — 2.- andar. Se- mos salário e mais comissão -

passador hofflmista e áe vm c..i.!gunf.'a-foira — Sr. FERNANDES. Tratar Rua Álvaro de Miranda n."
xeiro c/ pr-tico_— Trat3r na Rua.DACTILOGRAFAS (4) 200 000

1 com Inglês, oulra notista chan* PRECISA-SE niõça com prálica p, ,1 do „„„„,„ _ SELEÇÃO auxiliar de escritório. Ru» OSyidor Preclsa.se sd quem tem P.S.'",, 
BR sapatos Iiii7yy

IPESSOAL CIAM - Av. 13 d» n.o 131, 1.» andar. |em_ móveis de formlca, írmarlos,|»^ABKii.A ut MWIW LUI- ff

iFABRICA DE BOLSAS - Precisa- nabara, oíerece-lhe a ooorlunida-IATENDER tel. em casa - Preci¦ se oe menores com pratica am da do meiiior ordenado do mo-lsa-se rniiitar da reserva (com teh.
I™'a____í_l________!___!?__>¦ 266imcnto. Cursos rápidos e eficien-lTerritorial Amazonas lg. S. Fron.

JFA3RICA DE BOLSAS precise, de:1"- p--»s Uruguai, 265, l.o andar, cisco, 24, -, 1 119 (7 às I9horos).
costureira com prálica e mesa, OFERECE-SE 

"mãnlcura, "pêdicurãP3'*-32- 
-eryiço^_ccrrcta_ens;_

,_..>„"'"' .P'"'.'.'1 , P0" 'odo* com referência. Tratar' com Alaide CAPOTEIRO _- precisa-se"-serviços, maior ,dade. Rua Hila- _ 37-9172 telefone a partir de Suburbana. 7 0í'-:i - Abe
¦, . . ¦ -T- — no .Gouveia, 66, sala 208. segunda-feira. Fue.c-biM.iiÕA •."
l-r.Cis-.ie _>__¦ uni ju.crAi.ri». i-.e" nrentr*mAf*'*7Z~\ ¦ -¦- ...  CHei-!: PINTURA — Com prátic*

cortador «tlc-iro. Rua Riachuelo M^ANICO DE REFRIGERAÇÃO. PRECISA-SE de aiudante co,r,R.'-ion, móv.is de madeira, ótimo .a-
159... |- Pr«'-,n-ie com alguma pratica lente para trabalhar om salão. ÍUrio . prêmios. Rua Josó dos'»¦' i- *:>,;*¦< 'amestlcas. Apro-|Tratar Largo do Machado, 11, Róis 2 001, Sr. Osmar.

_-_'._.' I CAIXA — Procuta-5.e mó<a com
 AJUíTADí-jRrc; ll" -cia- Í3 às 17ho7_ rvre riiuirr i* r- .prática « boas referências. Die.,.-

MARCENEI- /"JU-IAUUKtS \nir,*f-té 
_ in 

--. • DESENHISTAS ria Silva Araúio. Rua Primeiro d.
I_„.,,m  -- ... PRECISA-SE d. 30 rooc.s parj Marco n tt 

IMPORTANTE INDUSTRIA ORA-ip-q-an* indústria .rn Ramos - DESENHISTA - Pr.ci-amos P: do- ^ ,vV_ t'.C^-....V*,.; po.Trn» Rua Cl,ernb..,_., 170, ,p ,„ „ „«,„,, ,„,,„,.,&,,„ J*^ ,pr^,'wS«0 H.;J.^^intuía pratica. Pr.t. Vargas 418,1 |i|0 c|a Cc-'a
de doi- >»l» """.

Av.

TORNEIROS - FRESAD. &*_ S^ihÍTT-." *-
CARPINTEIROS -
ROS — Procisam-s.
muita pratica para trabalhar »m _,, ,

comerciais, coloqu.m1-!LA P""1.'"

37.

.CARPINtEIRO Marceneiro — obre
Luis XV. Praia do Botafogo, 488,

DIVERSOS
Maio n. 47 - 509.

i- DACTIL6GRAFA5 - Precisamos c|
nio-;muita prática. Prei. Varg*- n.°

loja
horn:

CASAL SEM FILHOS - Para
ftcío de iipsrtamcptos com
radia. Tratar na Rua Marechal Ta-MlQ, sala 908

,_ , 
aracanau o, _o-|'_.tUrg0 fa Azevedo n.° 120, pro-; DAT1» ÚGRAFA 

"-" 
Precisa-Ve" Vá-

p» (Praja Arcov.rde. lel.fon.il..,._.„ .. füm ,j ,,. . - •
575324 curar o or. Elias. p,_a e c(,Cienlc-, instrução gina-'ADMINISTRADOR DE FAZENDA - sial, para serviços gerais de es-

Oferece para todo cargo de fa- critório. Tratar Av. Rio Branco,
zcnds, quem precisa, procurar o 114, l-l.°, cala 143, com Sr. Má-
Sr. Miranda, Rua T-anagra n.u 32-F rio, cie 9 às 12 hora-..
-.Ramos -GB, ou carta^  blffit^adm-"
GOVERNANTE — Preciso pessoa cepclonistas ótima apar., demons-ltos para contatos com
d. troto que colinha bem e pos.;troclora!, telefonista, Av., Rio co. Paga-Se bem. Av.

faxer todo serviço pequeno Branco, 185 s 923. nhor Félix, 555, sobrado

ü£\i33nãinõí<~ Mareiem de bufetes, clc. Com documentos na' 
-Precise d; um chanfrador qu..REVENDEDORES - Margem cic.|R . . 

,,, .,-,,ba vira. Joaquim Méier, 54 -
50% ric lucro - Jogos plásticos .'.'"" -'-'""-."'..'" U9-79Í4
- Rua Tenente Pimentel, 140,1 CARPINTEIRO - Precisa-se na

73 - Olaria, das 8 às 18! Praça Marechal Hermes, 63 - San-
[to Criíto — Obra da Módulo

Procurar o Sr. Bonfim.REVENDEDORA DE MODAS -I
Malharia, calças, saias e bolsas CARPINTEIRO - Precisa-se, Rua
finas, fabricação própria. R. Gen. Leopoldino B.i-Ioí, 130, fundos —
Caldwell 270. Cenlro - GB. Engenho Novo.

„ RELAÇÕES PÚBLICAS (ambos os LUSTRADOR"- Precisa-se^priábrh
datilógrafas (os!, re-l sexos) — Precisa-se de elemen-! ca de móveis. Rua Laura de Car-

públi- valho, 79 - V. Carvalho.

r «feri nei;.... Ord. 100

Monse-
- Ira-

ia. Horirio comerclaL  ,MARCENEIRO
Preciíam-se d"

Pt oci ><(¦«• com co"mpf>têr.cÍ_ para
pecjuona f-inilia. Tretar Rua Car*
valho d. Sousa, 137-H, bloco 5,|ap. £xij0 „.,,.,,„.,,.,. v,,Q. ™,,_.,,,,.,,
ap. 401 d. sogund. .m di.nto, L||. Av. Pr.s. Antônio C.rlos.l D^TI-VGSAF A, ~ /oco qu _ *k\..., ,nmw •.-
depois *:* 12 horas. ^4, »p. 904, Centro, iunlo Mai^ f..1* 

'"'"''"cio '"«os com a dac-, VENDEDORAS
__,_,.._.,_,-- _ 7- _,,„,, .,,„,» biografia, poderá aumentar suas vendedoras para loias d<
COZINHEIRA - Precisa-se *i™™!__ __ .---.possibilidades estudando esteno. femininos - Exige-se prallca
uma com pratica. - iralar na|MOÇAS, senhoras claras pj todo grafia pelo sistema Marli compac Tratar na CASA MARIA na A'

... serviço doméstico em Clinica c t0 mol|...,nir,ido; om 2 e 4 meses nlda Passos n. 50.
39 — Jardim Bolam Co. Telefone: 11 rnpnr 17 anos p1 limpeza. R,

146-0131. iJosé Bonifácio, 143. Méier.

LUSTRADOR
cTsa-ie. Rua

DE MÓVEIS - Pre-
Bento Ribeiro, 80

começar segunda-feira -FIRMA AMERICANA admite" ni
Estrada Velha ds Pavuna n. 117,.ili,.l D. Cristóvão. Desenhista-' o.?'0. -• |Projetista «té 30 «. c! 1 a. oral.
PRECISA-.E de rapaz sol!. - Dá-jM'- inicial 270. Av. 13 de Maio,
sc moradia e peq. ord. Apo-MZ<_0r. 403.
sentado nu pedreiro — Rua Cer-" 

~

queira César n. 67, ci 7 - MA- ENhERMEIRAS —

S;,-v i LABORATORISTAS"RECISA-Sfc de pessoa com pra-i **-******nj
íica oara tr;,btt!har na fabrica- ivDrFTcTTc "i *~~
ção de macarrão - Tratar na R. L./í 5 

"""'"'?.,iinl? .?¦
Júiio do Carmo n. 51 - Piiri 7 

"ho", 
iíí

s-ri^iheírcT-- ->íT,i,M.—T. 
|V-""'J7, -'*¦ -'5L__J_i»?í_

r, ^^, 'bom profissionfl — Paga-s» bem i __ AI?rf_M<¦-¦¦,.:-.!. Rua D. Romana n.o 333 _ RcPdov;a Pr.sidenl. Dutra n,oj-,AIÍ-U»N'
.1510 — Pavuna.

pespontadore. ci- fSERRALHilRO'oiira trabalhai' iinip...;,,,.,,,. -
fábrica. Rua Cuba, 333 - Pe-ldátro
nin Circular.

FABRICA DE CALÇADOS D'ITA-
LY — Precisamos de pespontfldor
cem prática e chanfrador para „.
trabalhar p;n máq. Fortuna. Obrajbi

Eng. Nô
fBLCibASt
obra espor

EílOFADOR - Pr-ciss-sc só
c.L'?m tarn prática cn ?<Z,cr*_r c_.
doira de tubo. Cem documentos
na fábrica de íórmíca, Rua Frei
Caneca, 117,
EMPREGADO - Pira casa de" ele-
tredoméiticos do preferência qu«
saiba lustrar — Pr_ci.5-._- Tretjr
na Rua Mayrink Vekia n.o 11-
siia 307.^

IFABRICA DE CALÇAS precisa da
j iiorário de 20 às menores cem elguma pratica de
monhã. Rua Afonso maquina na Rua Santa Mariani

l. 357 - l.o. _ Bonsucesso.
facca.

PRECISA-SE viradores de cb™ es-
pcrteL p^rs trabalhar no fábrica,

bem na

modernizado; em
você estará colocada em cmprÊ

._ _.' . oo nunca inferior a 250 mil
Família «stron-jOFERfiCE-SE casal poriug-jès pa- leiros. Nova técnica de ensinoipi

bíiffo de La- rt) urn s-1»io com boas referencias em noíso curso da Secretariado. ,no
ran|_ir«. pr«ci»« u* colinlieíta dai— Tel, 19 — Correia*. Venha r.ssitir
forno . fonão <om referencias. precisa-SE casal Iovem, sem Ti" compromisso.
-., T",,?r. 2'•¦'•';* 

,",* **•"»«¦" lhos paro serviços gerais e de Pres. Varan- 529, 18"; A
Lobo Júnior :n. 1 673: - Panhn _.e!.i;foria. Apresenlnr-se com role- pacabana, 690, 6o; Calele, 216,
CÚ-ular, Fabrica P« ^tillut^ rencias _ devidamente documen-sobreloja; Conde Bonfim. 375, so-
DUAS PROFESSORAS, ianla cedo, teclo na Ruu General Canabarro breloj-f Ataria Freitas a_>, sobre-
pr.cls.om co'zinholra fasti lo<lo|n.° 510, |loia; Dias da Cruz, 185, sobrei

VENDEDOR

EMPREGADA - Preciso pi «"';] COZINHEIRA -

EMPREGADA prirft pequeno apar-
tamento. Preferência a quem dur
ma no empreqo. Born salirio. -
Rua Guilherme Marconí, 117 np.
101 -_ Fátima.

EMPREGADA para todo» os tc-rvi-
tot. Paíia-se ótimo íalário. Pe-jserviço 2 pessoa:
dém-ao referéncint. Ruo Naçclmen-Carioca 5^, ap. 202.
.o Silva, 537 ap. 202. ! EMPREGADA, para 

"3 
pessoas que | casa de f.

EMPREGADA — Boa aparência, pc- sòibo cozinhar. Todo servi.o me- emprego. R
¦ nos passar. Av. Osvaldo Cruz, 294. Méier-Cachambi,

70 — ap. 1.101. I reiercnci.-.s.

Precisa-To de "ua ^u^> 333 — Penha Circular.
-limo profissional. Pana-te bom. PRECISA-SE de m_nta"dor para

,f_"'-u*|Trator com Sr. Hiro na Rua 2.|obra esoorte - Paga-se 
'

de Maio, 637_ — Sampaio. Ru* Rego Monteiro n

jMARC£NEIRO~--"Paga-se bãiT- Cordovií.

Contato. Firma deifáb,ic'- f,e 
"ríM"~ Rua Do-PRECISA-E de oficial compet•mingos Magalhães, o3l — Maria lc Para calçados esporte de "

531.

E LIMADOR
Rua Braulío Co;-

COPEIRO - Preciso-se
prática de lanchonete
balhar, na Ilha — Trt.i.
veia, no Social Raincs
COZINHEIRO PARA RESTAURAhílma.ãõ

;e com pratica na ld-i Conceiçi
Novembro - DCTí INSPETORA

ti

SERRACHEIROS c! prat. mclalurg,
Iramaia, 300 — Lucas. Serve en-jTE — Precisn-:
costadr-, Pagd-se bem. Favor íólPraçi 15 de
competentes. j — 

_ 1 .c andar.
ÍECÈLÂGÈM - TEC N ICO - Pri COZINHE IRÃ - Pr"ôc]sa-se poi.
ciíü-_e de técnico que entanda restaurante corn boa aparência
de JACQUAR e outros tearps pe.jPaga-se bem. Rua Sõo Cle-rente
ra trabalhar err. uma boa fabrí-M7-4 — Botafogo.

FABRICA DE BOLSAS - Precisa-
_.._ __ se dn deii menores com p'dtica

c ' muita [na Rua Senador Dantas n. 118,
para ira-jlO.o^and.r _r _/ Gou-IFABRICA DE BOLSAS SOLVENIR

-.'-¦-c. '_ Precisa-se cie colccador de ar-
bastante prática. Ru*
ão n.o 15.

DE ALUNAS - Pre.
cisa-se cem

ca cm
cru-isillr-scon precisa d. alguns, ..m;" ™ **-_ain.M,

sino i prática d« vendi de 5»rvÍços, ólt-jr?.. .7-.-S?- _L_
pi.» par» entregas fgturasMARCENEIRO — Precisa-se. Rua

SO mil. Rua da,-RAPAZ-
 ano* para

ra acompanhar criança colégio
pequenos serviço*, bom salário.
Rua General Glicerio, 85 ap. 202.

EMPREGADA""-" Precisa-"se! tratai
Rua Barão, 592 — Praça Seca -
Jacarepúgud.

EMPREGADA DOMESTICA. -""Pre-
cisa-se na Rus dos Araújos, 84
— TjJ.uca 
EMPREGADA - Todo r.érvii_c,~ pa-
t/í pessoa só, que saiba cozinhar,
<4ue durma no emprego. Exigem-
sc ótimas referência.. Beira Mar,
4Q6 f-p. 903 — Esplanada Cabelo.

r EMPREGADA — Precisa-se para
casa de familia de 3 pessoat»
Paga-sa bem. Exlgem-se reíerên-
cias. fí. Miguel Lemos, 126, ap.
301. Tel. 36-3035 — Copacabana.

EMPREGADA todo serviço casai,
preci su-se. Rua Senador Verguei-
ro, 135-711. Não dorme no sm-

PROFISSIONAIS DE ESCRITÓRIO

Preciswe de Té' a 1811"' Níl° Peçonhs, 185, sobreloia,
ajudar em serviço dell7.0--a 'OU-ÍU; B.irao cio Ama.-onas.

.fní Üa, que durma no
Ferreiro de Andradi

dc bos
ma dãcIJ[ógr..fn <_ pratica cum-
provada de serv. gerais de cv
critório. Av. Copôcnhana, 690,
6° andar.

Exi gem-se

AUX. DE ESCRITÓRIO

prego.
EMPREGADA p/ todo serviço,
fam, estrann., cozinhando o tri
vial, dormindo no emprego, pa
ga*se bem. Apresentar na Rus

AUXILIAR DE CONTABILIDADE -'
Precisa-se com prática em repar-
tíçSo pública. C_rt_s pnra o n.°
429 803, na port-iria dt.^íe Jornal.
AUXILIAR DEPARTAMENTO PES"
SOAL — Frt.ci..a-te d« pessoa co;n
prítica de serviços dí folhas de
pf ."lamento, previdência1; íccisis c
que acjí exímio dactiioçrafo, —
(Apresentar-se segunda-feira de
Bh 30m .',s 10!i 30m e de 17
às 13 hora:, -falar com Den?. Jve-
te, na Rua Uruguaiana, 55, s /
604/8, -trazendo carteira profissio-
nal. Favor nno apresentar quem
nao estiver cm condições de pre-
encher o lugar.

AUXILIAR" DEPARTAMENTO >SS-!MÔ-A - 
Sl': 1r-diclon«l

SOAL - Precija.s. rapai dacti-!"1" il-Obllllriõ precisa d

528, sobreloja -• Niterói
DACTILÓGRAFA" - Admitimo
moça de boa epres ent ação, óti

p——Z'tom Práti«a, boa apre.ei.ta;ão
d«semb.trr.^d.i «m dactiló yr^fi a,
com português correto. Av. Rio

. -jBranco 156, gr. 2 828. _'"•|eSTEÍ.ÒDACTIIóGRAFO," 
port.-in-

-- ¦- . m.a!q!ès. Admitimos moças de ótima
Edmundo Uns, 3, 4.0 - Copaca-Iisr„f0 «om pritic. d. «h, d.«» f 

'« >«• ><"*>><*<*¦ .-•'fl-.aparôncia, desembaraço, redação
bana. Transversal _,q..,r_ Cem- pafl.m.nlo. B... NCr$ _OOIMO,00,J« «*., • 

;UÍ1"",J"'"*-píóprt., boa dactilosrafia e es-
P-l- I- Tml-r Av. Rio Branco, 146, B'.\í[ÍL'j ,.-íl°._!!,."- 2'd 'JÁ,'""' tenografia o prática de secreta-

Tratar na Ruái'iar- Av- P"-' ViirP'1!- 529 -

DACTI LÔGRAEOS (AS!
EMPREGADA - Ord.nado CrS .
100 000 — Pr.cisa-s. d. pessoa
ds respon_abitidr.de — meia ida*
d* com referencias — para *ju.
dar «.orviços domésticos — Tratir ,'?",,-
amanhã na Prac* Mahatma Gin- DATILOGRAFA menor
dhi n. J - 5.Ó andar, sala 508; se. Pres. Vargas, 435
— Edif. Odeon — Cinelandia
FATURISTA - Preciso"
prática rnôçs. Pres. Var.iai 413, j min. _T_i. 29 í>78 ,_Carlcs. _ 

'Iras 
117

'I.,908- ':DACTILÓGRAFA - Pr.cisa-s., pa. <_ _h!
FATURISTA c, prática duplica-ra colégio. Ruo Dias da Crur n."i VENDEDORES - ótima comissão. lco i,
ias, bolderaux cobrança em Ban-t495, £r, Am.tral. Zona fechada. Serve bico. Henncl _„„_,„. _c ,
co. Dactilógrafo até 30 anos. Sa»..  .-perfumaria em geral. Rua Souto, ,"S ?.™ . --rr8lhe,r,s W'

Rio Branco, 185 IDACTIL6GRAFA - NCrS 280'... S.A- Cascadura - Sr. Daniel, trabalhem em ferro _ alumínio
' '300,00, 

.dmilo-s. uma secretária -.-".--Z... ¦-?¦>¦ —-,\T. .Tr5!-lr - Es,r«c' Henrique de

...- v
pa- ,

rencla, ótima claclilografiíi o prá-
tica de serviços gerais de escri-
tório. Av. Pres. Vergas, 5*9 —
18- andr,r._

Admite-
1304-A.

DATILOGRAFO - Oferece-se" pa"-
muitalra qualquer horário. 280 bt. p'

moça. Pres. Var.ias 413, | min. Tr.1. 29 í>78 ,_Carlcs.
DACTILÓGRAFA - Precisa-s., pa-

d.
no

Rodri-

Dan-
1 034 - Das 15

- CONSTRUÇÃO CIVIII ALFAIATES - COST.

BOMBEIRO ¦
R. Sla. Lu_i,

Precisa-s» p| o
662.

algumas nulas sem,d» brindes. Ajuda d. custo • co.jMerli o Barros 1061, Sr, Mário,
Informações nl Av. !„,;..__,... I,a|àr Rua Uranos, 1 430 |PRECISA"SE 

"de 
meio-oficíãls"" de

Co.;_ Olarin, dai 9 horas «m diante. |marceneiro. Rua Goiás, 582.
VENDEDORE51AS) -Admitimos " "

com prática ou sem prática 15!OPERÁRIOS _ MESTRES
vagas, ordenado fixo d» CrS..
100 000, mait comissão no ato.
Tratar nn Eslr. do Port.l., 29,
satãs 30S-3C6 — Ma dur ain.

VENDEDORES"" -" 
" 
Extraordinária

oportunidade, fixo • coinirsòes.
Zona fechada. Damos preferência
a elementos com prátic. de pa-
pelaria e mat. de embalagem —

Trotar Run Riachuelo l-í3« .•ja,
.djn_9_ _.s_njiojvis.

Admiti- .VENDEDORAS - Firnis de ei."
nro.-.s e rapazes de boa apa- trod0méstlcos necessita dc moças

com ótima íparêncic. pam os E_-
tados cia Guanabara « Rio
Janeiro. NSo precisa prática
M.tio. Apresentar-se /
gues Alves, 173.__GB. 
VENDEDOR: 3 cf prálica. 

"Clicn^

telíi feita. Base comissão Znnas

IjNorle, Sul, Est. Rio - Sen

bom. Rua Belfort Roxo, 231-Ajras pelo telelone .13-2394
esq. Min. V. dc Cs.tro - oCpa- 1-th 30m às 17h 3Cm psloi te
cabana. jlefones 23-6030 cu 43-4116.

menos de '10 anos,
qua fiqje ír.tornn. Tratar nn Rus
cio Bispo 94, segunda-feira * psr.
tir das 13 heras.

.. .. . iMOÇAS E SENHORAS p| traba-r-r>...!,_ -- Traiar comi CONFEITEIRO _ Indústria tradi- Iharèm «m cinema. Ni
no- cional necessita técnico habilita, menor dms.do fabricação chocolates, balas »|- Av. 13 de Maio. O, sl 1 201.

eon^|ê^erc.,¦. Carta» com prottn-
sõos par. o n. 33037. n. porl..

o Sr. Jacques des B às 11
aceítr-mos

«irncs orientação artístic*

ria dèsto Jorndl.
CAFÉ — Precisa-se de
pa? cem prítica, no R.
dor, 55.

wn
Ouvi-

MOÇA solteira, 25/28 anos. bo.»
letra, boa Aparência, 200/250,
sábs. livres. ÀAir-uel Ccuto, 22,
*l 703.

CONSTRUTORA GOMES FILHO"
LTDA. - Av. Graça Aranha, 416,
sala 220. Pintores empreiteiros,
lega lixados. Preciso. — Entregar
obra de pinlura, depoi» daa 15
horas, Dr. Gomes.

OFÍCIOS e serviços
__ 16 *nos c| primário completo p;

COSTUREIRAS — Precisa-!CENIR0 - pen'5° ** Prscis»-se;Bon:ucesso carteira profissional.
.de co_innei,-a c copeira com Av. Nüo Peç-anha n. 151, seis

irr ALFAIATE--: Precisa-se com pra- se Para SSrVIÇO em cas» pr»«e» -_ Trstar dominyo das 10 1 004.__'¦¦-•'tie, civil e militar -. Tratsr na C01T1 prática em Veslidos, 
" 

_.*,,„ 
'%,"* Ru* Ps<"° ' "•¦ImENOrIs aTivcs e com boa r.pX

Rua Cardoso de .V.orsis n. ^S4 --- . *""¦ 
..'.._.- , rência psra serviço externo. Bas»-^Bonsucesso. iSaiaS 8 Calças — Paga-Se COPEIROS - '-recis«-s« de um I di- comissão. Av. Pres. Vargas,

atenção.- Preparo contr____7-bem. Tratar diariamentei-0'" ?¦•-•*' "¦'¦¦ ¦¦*'* *¦ b"-"«!S90 s| 201-1.

ENCARREGADO DE OBRA - Pre-
cisa-sa cem prítica dando refe-
rfindas. Tratar R. Alcindo Guan.i-
bara, 15, »/ 507 a partir das 14
horas.

PEDREIRO-"- Pr_cisã"-_ê muito
competente pira ¦trabalhar em
obra — Rus Luís CSmara n. 315
- Olaria.

tre modelisfn com eficiência pa-i --, ._ r ....
r» inciústri. de roup.-.s « bouti- Av. Gomes Freire, 547,
quês. Tel. 49-3279, Gladstone -I90 ancJarEnsino também roupas para ho- _' .
mem. ICOSTUREIRA? E MENORES com,
ALFAIATES E" COSTUREIRAS 

^-'.P!"1'.*' d" f *,brI." ds camisas e
COSTUREIRAS EXTERNAS - Pre-H?lu!*"" ,** Precisam-se na Rua

Torres de Oliveirn n. 2-14-S —cisam-s* com muita pratica em
Píerijdi.|apo)t_t • vestidos — Pi«ci..i-',o, —

tambim chulcadoira tom muita JCOSTUI^EIRA-S —

pratica. Avsnida Gomes Froir* j^prendize; menores.
n. 196 - 8.°. (Março. 137, 2.°.
ARREMÃLHÁDEIRA 

"-"'PrScisa.s. 
CASEADEIRA*

PRECliA-Sí. de pedreiros para para máquina de «rrsmaihar am
obra ns Rua Baltazar Lisboa n. (Fábrica d» Malhai — Tratnr Rua
30 e pintore- para Rua Pache- Goüi, 566 — Piedade.

0 n. 66, c! 13

Preciianvsti
Rus l.o de

Av.170/200
s/ 1 021.
MENOR PARA ESCRITÓRIO~" -[.
Paga-tt h. m na Rua Álvaro Al-
vim n.__33,37 — gr. 615.

Daniel
VENDEDORAS - Precisa-se Pii\klo_n._740 -^Osvaldo Cruz.
vendas a domicílio, arttoo «PRECISA-SE 

de pedre.ro~i"~se""
hoa aceitação. Apresentar-se M|venta. Tratar _„ Rua da p,„,gem" 

Santcs.

Pere

90,1. 90, com Sr.

rafa, idado entt» 21
álima Aparência
lunar d» futuro.

EMPREGADA DOMESTICA

™maEGn?A_nPrê90rtp/%as'|qc/|A.ÜX«llAR DE ESCRITÓRIO - rr-.)vlKond. do lnhauma n.„ M ,
íilhos. R HadJock L6bo, 4,9, .p. 

gj".^ ^^VÍ"^^» 
"m <"' f"""l^

õ—nado 
NCrS 250.00. Ru. dos An. NOTISTA p/ extração de n. fis

a •• _ -r"di" "• ,43' * 'p-"" d" ' h- «I "/ ótima letra (3 vasas)
;• - Tl-lfr. "' ÃUXILlAR ESCRITÓRIO - Mò.ajRr.par. de boa aparencia - Com
*.¦*._. ."»_c.a: ]_ Boa aparência, dactilógrafa, licaipareccr dc paletó. Av. Rio Br.iri
EMPREGADA - Precisa-se, pari (caligrafia, com -onhecim-ntos d» Ço. 1-5, *-> 1 021._
iode í.rviço de casal, ordenado cíleuloa, faturas • notas fiscais. OPERADOR FRONT-FREEO"
80 CC3 cruieiros. Exiaem-se reie-'tratar com Wilson, na Rua di mitimos raoaz de boordnci;.!, mínimo I ano, . do- Quitanda 40, loji, .om.iit. dai
cumento!. Rua [iarüa Ribeiro, 771,|)o j,t |2 horns. Só candidatai
ap. 50), Tel. 31-5214 — Cop&-;qu» ifltir.façam »t exlgínciai.
cabnne. '.. —* 

AUXILIARES pricipiantes. Admi-
tiitioL móçfls e rapar.es m&tore!. e
menores pj Iniciar carreirn em ei*
critório hpós estápio de 2 me-

Admi- VENDEDORAS pi conlá própria

GOVERNANTA • - Admitimos
nhora de bon aparência, educa-
da, falando im.lèc fluentemente,
ótima oportunidade. Av. Copa-
cabana. í90 - _ò.°.
MôÇA p' iodo serv. da vm _a<
nhor. NCrS 50. Prncisa-sa na Ba
r.t. Rib.iro n. S0_, ap. 716. -
Trabalha só de manhã. ,  |
NECESSITO 

"todo""serviço-- 
CrS

Ad
aparência,

c| conhecimentos profundo', d-,
contabilidade e prática mirim:
de 3 anos. Semana dc 5 dias,
Av. Pres. Varçias. S29 - 18.°.
RAPAZES. Precitamos de"5 maio
res e 3 menores sabendo ler .
escrever p; iniciar carreira em es

em n| cursos com todos osl critório após eitéíiio de 2 me
i.ocumentos uitliiados em ume|ses em n\ curso c| todo; os li-jc|6 {,_," «parfincíã, boa ietro7bos

dactilografin e algum conheci

Av
18" andar.
ESÍÊNODACT. Portúnuó
limos môçi! dia boa
ótima ri.ictilogrí.fi.i, redação pro-
pria, pratica de tecretc-.riar e co-
nhecendo s?rv. de Ccnfabllidade.
Av. Pres. V.irgas, S29, 18°.
EDUCATED OUALIflED ENGLISlf! ... . r .- . „,-..
- S.crslary aged 30 wld.ly _VtN ..l00!...'..!?".!.
Iravelíod piuvious «xperieneoi
fluent itiílian. french, girman,»

pes intori.sting v/ork t cply to
Nov/spatjer n.»_281 460.

ÉSÍENOGRAFA - 2 sendo 1 port.
alemão, outra em português que
faie i._n_t'5. 13 de Maio, 47
sj 1804.
MOCAS menores. Admitimos 3

Run Fr.-mcisco Serrador
grupo 301 - Centro - Trotar,—,,
com Dona Maria cu Sr. José. PRECISA-SE de um bom pintor

VENDEDORES - E-Ít67717-c¥. Ru" Sa0 Fr""-is-° Xflviír- 95
para seu quadro. Serviço iunlo às
livrarias. Entrevistas com o Sr.
Alberto, 2a.-
Rua Bírão cl

PRECISA-SE de pedreiros para
massas na R. S_o Luís Gon^açja,

1 horas.1''5-- fi nn ^u* c'a Cascata n. 2ó.
Mesquita, -J26. hijuca. Falar com Sr. Gracianc^

ARREMATADEIRA - Procica-r. do
uma com prática para Fábrica doi
Malhas - Tratar Rua Goiis, 566 CORTADOR - Precisa-se
- Piedade. pratica oara fabrica
ãTcãTaTc LV~~ r Apresentar-se na Ru.
ALFAIATE - Preclw-te para «I-Almeida, 29, fundosfoiatariti militar. Favor nao ie -
apresentar sem habilitaçãr:. Av.
__.'__J__Lr______L_____ '____02-_

de o.i-
Rua

PEDREIROS
Ibem. Pode

- Precisa-se. Paga-se
razer "ferramenta

- .-irínít- Preciso ABC Molliarla Modas, ... .•P*'8"*'*. 
Guanabara e qualquer zona do,""* Daniel Carneiro n. 12. Enge-

Brasil - Av. Rio Branco, 156 -_]_____!. Dentro,_Ç: Sr. Antônio.

10.° andar - Tel.: 42-4998 -| PRECISA-SE da ladrilhelro, pe-
Centro — Estrada Portela, 29 — 'dreiro profissional. Paga-sa bem.
2.° t-nd-'.r__-- Madureirr.. Tratar R';a Júlio de Castilho, 35,

Z, precis3-se'nP- ' 001. Sr. Mesquita. Feit-fone

que faço interior do Brasil e Cs- ?_____?___•
pitais, ramo com prática de per*(PEDREIRO 

— Precisa-se na Praça
Rua da Conceição, 105, 

""
fumaria.

I s| -101 ou 307 - Telefone 
45-0434 -- das 9 liorar, às 13 lio

"firma comerei*!. Entrevistas com vros utilizados em uma firma «
D. Edna. Av. Pres. Vargas n. mercial. Tratnr Rua Maria Fr
529 - 18°. |tas, 42, s| 211 - Madureira.

__ r .lAUXÍLIARES 
~ 

principiantes. Ad- —

_r> -,™ c •• "-'''ço Vlmitimos moças e rapazes maiores RAIC
ÔOuOO. Exijo referencias. Tratar! »,...' wr_i,s_
2a. feira. Rua Soares Cabral, ó3
ap. 202, |.c. em n| clInas c|~ todos 03 li-
OFERECE-SE errumfideira p liora vros utilizados em uma firma

comercial. Tratar Rua Diai da
185, sl 223. Meier.

menores p! iniciar carreira em
[escritório, opôs estágio de 2 me

de manhã cu de tarde com uma
criança — 22-1436 - Só às 2as.
feiras.
OFERECEMOS ótimas arrumadeí-
rns, copeiras e babás, corn cr.r-
teira ç boas referencias. Telefo-
ne 52-4404.

ÇrU7,
AUXILIAR escritório. Admitimos
moças e rapüzss com ou sem prá-
tica p! trabalhar em escritório.
ExiçiimoE cur-a primário, boa apn-
rência, alguma .clíctílogr.ifia. Bn*

isinainoa o serviço. Tratar c! D.
OFERECE a Missão Evangélica do-iHelena. Rua Maria Freit.i, 42, s|
mestiças especiais. Garantia per- 211 — Madureira.
manente. Tratar pessoalmente naIí~i.TÍTtT .!='*",'"*_.'- 

"_.r,r."~_Vr-~i—n
Rua Uruguaiana, 226. b »i «mí. 

cncarr^"',dl-. »•
¦„, - .—(Pessoal, 250; au*s. esc. dat.jtat.j

PRECÍSA-SE eop.ir. portugu.s. • dat.ldat. noç. cont.; Caixa cont.
«om «ferências par» casa lr.la.|noç. o. Pess.; Se;. Cred. cob.j

C-da|as| opont.-,dor, 1501230,
reíeróncia.

  .. _.,-| 605.
PRECISAMOS domésticas praticas ÃnY|TfÃR"
-- Dorme no empreqo. Pígamos1
bsm e damos grátis: curso á-.-
culinári», corte, manicura, cabe-i'.--t,'-_-__.P~__-.-'"í "[ ,v' • __. ;rr\__ITAr_AOCC
ielrelro, datilograüa etc. Folmí AUXILIARES DE ESCRITÓRIO . WI-l«UWRO

«speciaií. R. Uruguaiana, 22Ó. 1(3) 1 para _»p. diçjo. Sal. ba*j -— -

PRECISA-SE uma senhora para to-!"?, 2?° 00l) .** f'.'?*. «.»;«i««na|AUXIUAR DE CONTABILIDADE
Técnicos recém-formedos e au;-.

E VITRINISTAS

mento de serv. çjer.is de escri-
tório. Av. Pres. Varcj.s, 529 —
18" nndar.

Marechal Hermes r>. 63. — Santo
Crij.o. Obra da Módulo. Procurar
.. Sr. BONFIM.

A;ionis precisa
cem prática em fábrica de cami-
sai seciaii e esportes. Semana de
5 dias, assistência médica, pana-
se bem. Apresentar-se na Rua Ina-
bu, 50 - Jacaré.

com
ro-i>ô

Ministra Viveiros d»
n. 47.

Cos-Rui
tro_
EMPREGADO - PacMlsa^sT^pãrl.
balcão d_- café, com prótice, Ruó
do Rosário, 168.
EMPREGADOS pan, lanchonete de
hoa aparência e conhecimento -
Trehr ni Ruo da Alfândega n.°
S0-A esquina de Miguel Couto.

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO -
Ofereço-me em earáter efetiva
inclu .ivo vio Jar, cem lólidcs co-
nhecimentos técnicos « prátieci
de centrais frigoríficas (Industrial
comercial doméstica). Solicito ^
fineza cí# endereçar o telegrama
p?ra entrevista ao Sr. José Car-
valho, E-Jf..dí Intendente Maga-
Ihães, 1 325, c/ 3 - Marechal
Hermes.

GARÇONETE - Precisa-se, Rua
São Jcíé, 16, sobrfido.
GARÇONETE" - 

'>r»cii_.!'t~.cm!r_FF|CE.BÓY 
** P'ecÍsa.se 

"d, 
rne."

boa apresentação e pratica de nonas. Cia. Sayonara d« Roupas.;
trabalho pa-a restaurante no Cen- Rua Bolívia, 39 — ing. Nôvo.
tro - Tratar na Res Qlarimundo PRECISA-SE do puiíze homensde Melo n. 759, ap. 101. Quin- „,r, sertflço bnc., de __mpea>.jno Bocaiúva.  _ |pít),.M b\m T.;,if Av_ s^ur.
LANCHONETE - Precisa-se de bana n.» 5 874.-ôSasicom,pritic_a_de copa. Rua PRECISA-SE de 

 "

Tratar 2.a-Gonc.
de'feira.

Ledo C9.

SERVENTES — Precisa-se na Praça
Marechal Hermes n. 63 — San-
to Cristo. Obra da Modulo. Pro-
curar o Sr. Bonfim.

MOCA — Precisa-se que seia boa
dctlióçKafa desembaraçada e com
conhecimentos, dos livros auxi-
licre-., para trabalhar das 8 à:
12 heras. ír.crover p| Av. Mal. „
Floriano, 143 s| 1C0I, dando en- Comprido,

[dereço e Jont.s ds referênclni.
I PRECISO moca, boa aparencia que
|seír> datilografa e taquígrafa com
(conhecimentos de intilés. Tratar
Sr. Francisco. Rua Pedro l, 7

jsala 502.

VENDEDOR - Equipamentos
contábeis — Precisa-se com pr_á-
tica comprovada. Distribuição
exclusiva. Av. Almirante Bar-i *¦• cTDf^ICTAC
ro-.o, 6. sl 1105 - Têrça-leira s! C-CI MV.I» IM» —

parlir das .14 horas. ! RADIOTÉCN1COS
VENDEDORAS - Mô.as, íenhoras;
— Ólima oportunidade. ArtirjosjTÉCNICO TELEVISÃO - Pr.cisi-
de qualidade, p| vender p\ ami- ie com prática para atendimento
gas ern sua própria casa. Entrega intorno • «-"torno. Apresnnlar-se
semanal em cata. Somente pj os
bairros Tijuca, Gfiíjeú, V. Isabel,
Maracanã, Pça. da Bandeira, Rio

- Tratar Travessa Dr.
Araújo n, 19t, Praça da Ban-
deira (Esta rua começa na Rua

para «ntrevista munido d« do*
curnentos e rafoi éncia à Av. Er-
nani Cardoso, 72 si 402. Favor
nao se apimentar qu«m nio ti-
ver prática. ________________________________

cio Matoso).
VENDEDORAS (ES)

GRÁFICOS
Precisa-se;-

BALCONISTAS - Admitimos ra-
paz de boa aparência, desemba-
r^iço e prática mínima de 2 anos
em papelaria. Tratar Rua Conde
Bonfim, 375, slloja. Tijuca.
BALCONISTA - PERfUMARlA -
Precisa-se de uma moça com pri-
tica no ramo # com boas ._>f_-
rencias. Drogaria Silva Araújo.i
-LJ-J-L.-!1?.-1.*» o1» M"*-t 11. "'"  

_aceitaçào," paga-se ot
BALCONISTA E CAIXA - Pr.ci-jPRECiSA-SE de uma maça dali-»-o, zona fechada com ... „.,„,,„.„,, „_ „_., _„_„„m., .-. ,ss-s. _m lo|l d. roupas par. -ri-j lóprafa com prática de conlabl- msnlo certo, iralar na Rua da 134. «.quina d. Rua São Luis ue COS
«n.a. 50 s. apresentar com prá-illdade. Apresentar-se á Rua Ma- Assembléia n. ^ 43, 12,u andar, iGonsag. n. 1 375 - Favor nio;rrc
líí» do ramo, 2.--.feira 11 hornf,ltÍnor4, 397 — Jacaré. Igiupo 1202, dlariamínte a partir comparecer quem nio eslivar «•'*--* 

"~

Mé'., 
" " C*,d,i'- *"• -SECRETARIAS 

(5) _ 600 000 
"<':^..7l»'*--._... _jp.cll-do. lólOO.

ALFAIATE — Precisa-se
ciai de paletó, calcelro,
Pereira Nunes n.o Sai-A.
BORDADEIRAS""a nio, i inacjüi"-
na e candorinha — Precisam-se,
Rua_"arã.-> do Bjm Retiro, 5.9.
COSTUREIRAS de pllama o cueca

Grande oportunidade para
rtuein quer trab.ilhar em casa.
Pagamos bem, damos a linha, exi-
gimos fiança. Atenderemos nei
endereços abalxoí Ramos — Rua
Cardoso de Moraes, 510, loja 70
ou em Madureira na Av. Minis-
tro Edgar Romero, 217, d _1.
COSTUREIRAS -Precisa-se com
prítica de fábrica de veslidos ti-
nos p máquina induslrial h Rua
Dr. Pereira dos Santo., 30 —
Tiiuca.
COSTUREIRAS EXTERNAS"*-' Fa-
brica dispõe de vagas — peça;
cortadas — qulmonos — pijamas

camisolas de algodão, 30 que
morem perto — Av. Prez. Var-
tias n. 418 - S.*>, sala 803.
COSTUREIRA" - Precisa-se ünT,i
costureira par« conserto con fec-
ções fina* cont boa prática, pa
oa-:e bem. Tratar na Av. Copa
cabana n." 69],Jóia.
COSTUREIRA - Ofõr.«.se p]
casa dc família, podendo exe
cutar qualquer modelo, íino ed.
bamento, rapidez e perfeição. Tcl
S/-3593. Diária NCrS 10,00 cru-
zelrc* novos.

. . .,. COSTUREIRAS, profis-para venda a domicilio dsi pro- CARTONAGEM — Precisa... de ,!_._._;_ „„_;_, 7- .--rr,duto popular que lera franca um g„mp,ador <« b.slant.!Slon'llS/ preCISa-se COm

Bandeira.
COSTUREIRA - Ind. Confecção
precisa com grande prática de
Corte e costura. Damos socieda-
de cont boa participação. Apre-
sentar-se na Praça Eíig. Novo. 4,
sala 205.
COSTUREIRA para ajcur em má-
quina industriai. Tratar na Rua
Costa Bastos n.u 8, sp. 204 _
Bairro de Fátima.

torneiro dispesto
pam serv.ço de dia ou se.a aju-

,*. | dfinto que saiba formar — Ruarr.ça aa;M0ÇA de boa aparência para ca.|.óbo Júnior, 1 036.'{,.,.em 
pé 

_* Zmfi garçonete - 
PRECISAM-SE um motorista, um

7 -" ,e-.a ° 
r- il-ncheiro, urn enlreçtador. Cornos.

-.!_.„__r..:._.:'___ _____ recer seg.-feira, Rua Afonso Pe-
PRECISA-SE copeiro, café e res- na, M8.
taurante. R. Teófilo Olôni, 113-A.__JPRECISA.SE d» moças . sentic.
PRECISA-SE lancheira e môç,. pa-jras, para serviços de cobrança —
ra cafe. RuaHumalti, UO.  ;Tratar - Rua São Luis Gonzaga,
PRECISA-SE de cozinheira para ____ 

- >¦* ""dar.
pensão na Rua do Rosário n. 28'_,___,., __ .

— 2.° andar. PRECISA-SE ac um rapaz com
Snê/^lêTVp" •" ¦—tí* referencias p_r_ serviços de cr-

COSTUREIRA para malharia, com PRECISA-aE de moças para café rumaçj0 em |,0l.| na r_, Cán.
prilica. R. Paim Pamplona n.o Mm príhea. Rua aa Alfândega d;d_, Mendes n. 3i,__
!--•- nJOUh oníric-Vc- i 

¦• -PRECISA-SE de rapazes alé Tri
CORTADEIRA - Precisa-se com PRECISA-SE de cozinheira - ca- „,.,„, „ _„„, msiorc,, e ,nino;o.
prálica de fábrict de vestidos,\'e ~ Av- Ouilherme Maxwell, par, trabalhar na Rua Barão cii
na Rua Dr. Pereirj dor Santos,j-1*3- __ _ ... !__o Félix n. 220 - 2.° andar.
30 - Tijuca. JPRECISAM-SE duas moça; para preCISA-SE de embaisdeira quã
CORTADEIRA -- Precisa-.» p, [trabalhar 

no liar D. Luis. Rua Hu- tl,nha pequeno loca! em lua ca-
anáouas cf práticci e i p/ cos- malta, 140, uma como lanchelra ;,-!, Trator t?!. 3S-0873.

com prática de trabalhar em sal- nV-rnreíriKVef>Vi_7-rã _.¦
saclinhos . especializada em plx-50Rff.R,°S,NrTE 

"lí, 
.S'_irl...__...._ . . ',, id- hcit tfim nar, creciía-se cenzas e outra para _cop_,ra,_de caía. fi refer6ncias. Rua Bento Ri.

PRECISA-SE moça para café. R. beiro,_"0.
Mpncorvo Pilho, 40. Tratar hoje. piAt.|$TA ACOMPANHADOR -
PENSÃO — Precisa-se do ajudan-jPrecisa-se modesto e competente,

de cozinha - moca para lavar|para recital. Paga-se (dez mil

nfi.ir elas-
Nunes, 230-A

louco. R. Senador Dantas, 19/303
PRECISA-SE garçonete. A"v. Nilo
ePçanha, A.\ — Centro.
Í-RECISlA-Sc de um copeiro, com
prá tic<- — Pedem-se referências.
Rua Barão da Mesquita, Ó75-E.
Café tr bar Belo Hori7c-nt-;.

'.*' 
jpratica. Os intcre.sadoi doverãojpfatÍC3

' trn-R-rKiT t___ Ru.-, Ch_.nt_i_.l_ir .1. para pesponto
e bolsos trasei-
Av: Suburbana,

mento.
n. 407
47.1195

TrMar na Rua
— Leblon — Telefon»

COMPETENTE -I
SECRETARIAS (5) - 60O 000 <»i?.':..'. 25!_5. _. jp.citado.

 ,,.._.. ... Inglês, oulr. 400 000 - Firma VENDEDOR - Gsn.ro de 1.» na-COMPOSITOR
sarvenle cj MOÇAS E SENHORAS —- Preci- americana — Adm. im»di__ii —jcesiidad» pjra Guanaboia e E.lpr*eÍsa-s* à flua Figueira da Ma-

Av. P. Vamos, .35,*"m-'e - Paga-se bem. GmndeiSELEÇAO - na Av. 13 d. Maio do Rio. - Al. Representações _;|„ 253
|oportunidade 

— Rua da C.ricca:n. .7 S09 _ CIAM. ;Av. Almt.. Barroso 97, sl. 1 107.'
30 — l.o andar comCONTABILIDADE -

'IPreci.amot cl muita prática —

JP.es. Varg,-.;, <18, si 907.

MATOS. OS ...I
comissões, iratar R, ceau, -E4.

pi.ra to-i ., .
do serviço de apartamento - Av.;"l"''c-Ir'" Av

SErRílARIA - Ginásio. Ofere- VENDEDORAS - 10 t
ço-me pi trabalhar tenho registro na-sc carteira. Saiário
dc MEC e prática de intem.lo. |IC0 000 mais c_missós.. .,.,_. "•|rr,,.pnci-rnB o - 1
Favor telefonar 49-9424 - Ana. Tenente Pimentel, 1-0, loia i- „ ,?, „"iTt

ISECRETARIA - Preciso 2 ,-Jt Olaria.«Ia».8 ès 18 horas. ""a."' -V. Isabel.

do 1 esteno ótima ciaüw.íia e VENDEDCR'A) - p,.ri-«... „.„,.'COMPOSITOR GP.AFI.O

I COSTUREIRAS - Precis.-s. d.
Costuroirot t prática comprovado
para cor.fac.-5o de btusei sonho-i

CONTADOR — Encadernador grâ-iras « «n.isat da homens A".».1

turur na máqui
tico. Rua Pc2ira
-_Vila lsabe!._
COSTUREIRAS para japonas com
bastante prática procurj-ie Rua
Maria Rodrigues, 37 — OJcria^^^
FABRICA DE SOUTIENS DU IO-
RES precisa Ha costureiras para:
tguarne.ftr superior —¦ Bito de
pato — Guarnrcar etiqueta. —
Tratnr na Rua Farnandas da
Cunha n._326 — 

_V|g. Geral.
EÃSRÍCÃ" dê blusões — Precisa-se
de menores c| prática de enfes-
tador. Pagamos muito bem. Tra«
tar h Run Cardoso de Morais,
510, loja 70 - Ramos.
FABRICA de blusões — Precisa-te
de prerjadefras de botões c| pré-
tica. Paqamc. muito bem. Tra-
tar à Rua Cardoso de Morais,
510, loia 70 - Rnnior,.
FABRICA de blusões - Precisa-sej
de caseadeirru c| prática. Paqa* .__
mos muito bem. Tr<.t.-r ,', Rua „-„»_», .UÉ.1BA ...
Cardoso de Morais, 510, luia 70, BORRACHEIRO - Precisam.. corn-
R-,ril0- Ipetcntss, pronto para lrabalh_rf
AAtrVnA—_-vVrn*i.Í> ~~e ~C~-—i "°i* domingo. Paga-ie bem -
GOLEIRA EXTtRNA - Fabrica Av', Mons.nhor F.lix. 503 - lr.|á.
de camisas precua com muita -_,.__ _.
pralics de fa__r golas nt Av«ni-|CH0FER P,r*
ds Brás de Pina n. 952-

cruzeiros]. Telefonar des 17 òs
23 horas. Tel. 29^755^.
PRECISA-SE" de c.tof.dorcs *
me!o«oflciais de esíofador — Rua
Goiás, 582._
PRECISA-SE d* moças a sanhoras,

_ serviços «xterr.0.. Paga-s» salário,
PRECISA-SE de urna cozinheira c||Av, Suburbana 10 002, sala 206.
pratica p] restaurante que íaib/ijCa.cadura. _^ ^
fazer sa.çiadinhos na Av. Brés PRECISA-SE (1)' oscen.oristã p7

I 322 - Vila da Pb-íe.p. integral, (1) perteiro ,'•: fir.
me, (1) faxineiro de firma e (I)
servente p / depósito. Atende

Pina

CHOFERES E
MECÂNICOS

caminhão' — Pre-
-> na Rua Carmo Neto ISó.

.MENORES com prática para má-|Ê-ÊTRICISTA DE AUTOMÓVEL-^-
. Apra.jQLjin» de ehuleer » casear. Conf.iPr"C'sa-se comprovadamente ca-

rico — Precisa-se na Rua Clemen.|«ntôMe tom documentes à Rua-Simon. Rl-a frei Caneca 61, iob.lP,"!-:- Exlgem-se referencias. Sala-
Paula Matos

Pf/elVa Mu-P'..1 Canata, sai-

lenta e assíduo ao trabalho.

Marechal Floriano, 26 804 - Cen-i
tro.
PRECISA-SE empregada. Paga-_eí
CrS 45 000, dormir fora. Rua Al-
mirante Cochrane. 88.
PROCURASSE boa empreoada cem
documentos. Preferência portu-
guesa, espenhola ou peisoa do in-
lerior. Dorme no emprego. Pa-
gc-se bem. Rua Riachuelo, 257
ap. 1 114.

CL AM

JÀIÍXIUAR DE ESCRITÓRIO (M6. 
"»'*'*

cs) — Pr.ci:..s« tom dactilo.ra-: P<"~"eno esl_:

9 fundos — Ga-Ti-IM'-? 39 T ^nS,n___ N°vo
CHETE5 DE BANCADAS £

PRECISA-SE da ampragada pa„lcontabilidada, precisam-se elem-n-i
fodoa os Mrvt^oa, dormir no'-0ê <-e experiência Comprovada!
«mprâgo. 30 mil ou a combinar.'P8r* o: cargos acim», idade aci
Rua Dr. Luis M.sson n." 2S8 -:"•* cio 25 anos. Rua Frei Canec

, fhsdado. |n.° 392.

aparência ._ SCO e -1C0 mil —,atacado. Comissão e ajuda de!.
do Cont., poderão *Jh%l\ú d° Mai°- fí ''• 1BM' !custo. Tralar à Rua Divino Salva- 

£" 
*'nr"

melhores empregos, apó* SECRETARIA executiva c' redação r?f* *4/* _ . vfDTrtM.rri, „ . —j
o estágio, prática de os própria s taquigrafla com Idado VENDEDORES - Admitimos *!«-!„ R.NjCM ~ 

s, . ,
li. . bo» leira, - Rua M__ico;',i'Jr"'i-" Mercantil, Caixa c Cor. até 30 anos e aprasentação Impe- mentos para o ramo dc salgado, ,,7. 

"='"?"'. "™ "fj"'"j* 
^'-''

n. 144 - sal. 13. f«nle, Raíão, Diário, porlidaJ cível. Tra;ar doe. c ioto. Av.ie frios cm çersl de preferência 
'_'"_" 

. 1 S,,. rVL ...iu. J D«nho NSvc
AUXILIARES' DE CONTABUIDA _.lm|*1-* • «"pbndM, balanceies 13 de Maio, 23 s| 1910. [c;ue possua clientela. Pagamos « «mp"*J?L u o„.

d. .córdo com candidato SELE. \'m'i\ .n formacL A« P,.. *°m 
'*'i.e-;.",e"'-, oe infl|-s,|P'<-n.'0 por produção, Zona fe, eompJ,„r RU,m nio .)(iv,f „.Sa-Se Dl CO

ÇAO CIAM - Av. IJ d. Malovaraa? 529 18™ Av C-c_c-bâ' ÍR'"-"»1'*3? 
ImpeçiM idade ati chada. Rua Goiás, c.6 - Pledad» 

patí,.dt,. 
Lhnrae 

i Pn. 47 - S09 11,''aoa x'a o 
' 

,. .c"":'c?J"' 30 anos. Trí-.:r doe. e tolo - - i*- Maiannau. et^,.r>eaKÍ.'t.>\-iee *—* nlTOraS 3 K.

D 
íN,alr""'"'" P*'*!«C<-AS" - 

"Freci.am-s. 
qi'bam faier crochel ou bolsas de

CORTADORES com prátic. «m mi-j contas tombem aludanles de cos-
..... quina d. .ita, miq. d. viés. Cia. Itura. Av. Copaceb
UUS Sayônaia d. Rcupai. Rua Boli- 206. Toi. 36-1B10.

387,

-MODELISTA COMPETENTE
..„-„, ... COS* confecções finas para senhores i, ..,.
TUREIRAS — Com p:ntica no fa-:_ Apreientt=r-ie jó com bastan- ilANTElíNEIROb — Precisam-se de
brico dt .putiens. Cia Sivor.jra||e pratica na Rua Dias da Crur (oficiais competentes. Paga-se bem,
do Roupai, Rua Bolívia 39. En-.,-,. U8-A — Méier.

Vhor.u. Av. Rio Branco. 1B5 s)
1_021.
PRECISA-SE de menor psra ser-

I viço de entrega. Tratir n* Ru*
Tomás Rabelo n. 12 - loja E
PELES — Precisa-se de emorega-
dor de peles — Trater na Rue 7
de Setembro n. 107 — 1.° in*
dar — Oficina dn peles — D.
Júlla.;
PRECISA-SE môçcs menores servi-
ço manual, muito leve, Av. Co-
pacabana, 610, tf AOb.

PRECISA-SE de aiudante de Tor.
no e caixeiro — pratiecí p?r*
padaria na Rua Conde de Bonfim

jn. 
-136.

.ríft.i comprovada. Exlaem-se RAPAZ MENOR - Precisa-se, io.
ref.ríncias. Rua Hipólito da Cos- |a na Rua Haddock lobo n.. ..
ta, 37. U-6-A.
Lantérneíròs

MCrS 10.00. Rua Hi-
pólito da Costa, 37.
INSTAIADOR DE"ACESSÓRlds"p"
AUTOMÓVEIS - Precisa-se comi

Ru. s.o luí. CORTADOR (a) - Preci-
Favpr nio; *. _, ,nfecçao de se-

20 de Abril,
7 (Esquina

»mpt^iTrt.H,ííu™Wíix3"-|^ R- Prei Caneca, pró-
acedo n 54. - Inhaúma Idooradcr e um aiudante. Rua Ma- , . ''iipó, 115. Tei. 49-7S21 - ja-.ximo nos Bombeiros).

COSTUREIRAS""- Preci-
P

_
S i

ti

. 375, sobreloia; Rua dn Ca.|5.tl-Ktl/.K'«S -, »Nt-'-' 300, pr, .
tete, 214, robreloia: Av. Nilo Pa- "c" redi.ao, b| d.tn. ginasial,;sao

.canha, 185, sobreloiat Novn ln-a.'!o!,ei'"'' m- b" aparência, sema-id. M,
leu; Rua Barão do A,nr.;onas, 528,|n" •> «"•"• Sen- D"nlcs, 117!VENDEDORAS - Para trabalhar
sobreloja — Niterói. !.3r- 

2_«. (com artigos cie senhoras, junto 01
- .,..,-- ,..,,11 A1IYIIIAP HP rnuTADI SECRETARIA cõm redação pro .ria!'orartitões públicas. Casa Mme.
SENHORAS donas de casa - p.e. MNIL âdm. moças menores dac- MUAIL1AK Ut LONTABI-ipj^ ,„_„ ccr,,,, dav e*crl*6rIo B-rtha. Rua f de Setembro, 132,
cisam empregada? Basta discar »(» b *P» <*<*" *• 

."'¦_, 
"«"'• 

LIDADE — Precisa-se d_'~° Castelo - Marcar entrevista^ ¦_ 30U ,  360143 a mandaremos em su» re- Pi tríoalhar de 18 as 24 horas, ' "***•. rr ";tl5a 5e °f ,lf__ 2S-1866. D El-;,. VENDEDOR'f Al 
'- 

Gravadora dei-  ....

„ .. ..,..,. ,.¦¦ ,,«•*' R,° B,"nco "¦ ,85' """n1 auxlllar de contabiTSEC„EfÁRIA-DVcTii6GRAFÃ—disco, o,e\iíí'_ £t.p»*-« "^."«j»' «« Mdos e blusões de senho-R. Uruadal, 194-A. loia 33 - Tel. 
dade, COITI eXDeriència NC'S -*0.300. Precis.-s. d. um. Sr. DAION - Rua A.ixi:o n. . I '_«* Tdes. 196, 2.0 andar - S.

DENIL adm. «ux. de escritório " "c' ".'" experiência.^. 
M ^^ boj Jntac. ,„ _ gfupo , 309 _ d„ 9 j

p trabalhar de 18 at .4 norí;;cle Classificação e COnhe-iprilica d. daciilonrafi. e Dortu.10 horas.
dísct.!ot|. _ — Aux

otício de prato. R

115. Tel.
ca ré
ÉNCA0ERNADOR
t.iiõei —
Ouitanda,
GRAFICO

.4 nort;;Cle ClaSSlTlC8CaO e COnhe-Iprilic» d. daclilonrafl. e portu.
._..nrno"c7-l letrT- RioSB..nco;cimen)os reais de conta-S*.«_'Si.Av- Ri--'--»• '--'RECEPCIONISTAS -
..l'8.!--'"'» '.-_•• ihiliHr-irlp í> WatilAnraf- _trr.::.™, "n...,  ___. -

ICristovoa.
I GRAFICO - Precisa-., de

TELEFONISTAS 196, 2.° andar

sidência com rei. e documentação.~ 
Ui ugu..l, 194-A, loia 33 - Tel.

38-0143.

(COZINH. E DOCEIRAS
ATENÇÃO — Preciso do várias
«mpre-gadas, cozinheira;, babás,
copeir.i, irru madeira;. Ord. 60
a 250 mil. Av. Copacabana n. 796,
aala 504.  ,
ATENÇÃO' -.'Ci-lnhe..., preeisi". DEMlL adm.t aux. escrit., __.íi_".4-°andar, Seção de Con-! rcMPER P,RE,Ci-.A de rapai me-,do bem • Inglês . qu. tenham:
m«. Âtí****. _-->j--_„v o ei Yl i #i L i ¦ ~ 1' a-m-° ;, i ... ¦ . .nor qi,e bata ti maquina. Acre-: inf luenci* «m firmei americanas . _
íadór E. 39 ío°;„í.U,- ,!u 8-^ t»ÍÉbfJ-0nIf,\ á'nwn-í-" tab|l'dade. a Psrlr dei.en.ar-se com documento na R. . in9lê,«. Trabalho ficll. R. d. mÕ-Xsi de impressor,rador Dantas, 39. 2.o andar. ,ale doras, meeínlço aiustad. _ /..-.».„ •" ido Ouvidor n. 139 - 3.». Sr. Assembléia n. 93, .1. «101. Ire. Rlomena Mures, 242-0.•*06' iRl° B-»-». I85 •! "23. I- horas. .MATOS. ita. «, Gu.r.cy, se8und..f.ir.. Ida Av. Brasil.

>

para blo-os _
Precisa-se na Rua da|sa-se pj COnfec. senho-
_píeÍT_m.« 

de com-|ras. c| _ prática em vesti-

OFICIAL Dt PALETÓ - Com
rr.ostM — ívjs Pe."c-T5 de A!n*ei-

da, 29, fundos — Fraca da Ban-
deira.
PR EC I SA-SE de butelro para obra
de sch medida. Traiar nz Kua dii
A!'_ndept,_-22. _
PRECISA-SE bordadeira cem prá-
tica «m ponto de cruz. Av. 13
de Maio, 47, ia Ia 1 011. 
PRECISA-SE de um oficiai de ai-
fíiate com prátici, para ca!ç.
etc. Av. Rio-Petróoolis km I.
Parqu_t Santa Marta. Rua' Sousa
Renlia, Lote 10, Quadra 5 — Du-
que de' Caxias RJ.

R 
'.FRcCISA-SE tíe utô c_;íc_ira cc:n

Uajbastonta prática em fábrica. Ruaras (tipo camisa)
pr-J. Almte. Cochrane, 4, l.0!"-"»'*^ de Morais n.o 524-A
liif-i!n \**- ** Kamo:,

Ruo Campos da Paz, 174
LAÍMIERMEÍRÒ" - Precisa-se
muita prática Volkswagen. Trntar
na Av. Meriti, 2540, Vila da Pe-
niia, Lsrgo do Gicão. Domingo
até 12 hora-, ou 2.a-íeira de 7
horas e:n diante.
MOTORISTA"" ENTREGADOR -
Preciss-se com prática. Deve pos-
sui. conhecimentos de rnatemáti-
ca. Apreüe.-itar docunientos à R"a
Gí-r*er_l Canab_rro, 510, das 8 às
10 horas.
MECÂNICO — Precisa-se de ofi-
cia! para tedo .erviço em auto-
móveis. Rua Campos ds par, 17-1.
MOTORISTA — Precisa-se, ptética
:ní'-in..s cinco anes. Preícrênci..
residir Z^na Sul. Pcní..sp bem.

Av. Gjüherinc Maxwell,
29-i — Bonsucesso com

i Exlgem-se referências.
Serra.

,......, Tu-_-r_- bilidade e datilografo.
DENIL adm.: aux. contabilidade t -a • i -. .
soo,- moça aux. contab., b| aoa-:['a»ar a Avenida ROÍI*,]
rr.ncís; tuf. escrit.j r! aux. int.
ext. Av. Rio Brencoí' 185 sl 923..j"'- Barbosa, 170, bloco B-1, Uf 309 - c. bran

ECRETARIA — Precisa-se de rrõ-
datilografa c/ noções de in-

Rua Cei. Aoostinho, 32-A. AGENJES" DE RECEPÇÃO*- Pi.-1 IMPRESSOS - Precisa

ser p_.r.t rriaqmne mmerva "up^/i:.....:,,, -J, c c-_ v, —
Eonteca Te-Hc5Mulna oa °- rc0- Afl*jPr.ECISA-SE costureira - aiudante^^OTORISTA - Precisa-se um pa

___. fit.vio urgent* d* pt.ioas f,ibn-

gar_ adiantada pi costura fina. R. Car-jra serviço cm Kombi. Tratar Rua
Ilos Vasconcelos, 155 303 -_Tiiuca.|Teixeira Ribeiro, 514 - Ramo:

 PRECÍSA-SE cortadelra com pr-ti- _Ü-___í*:íe___.
«rva — Tretar 

'RuajcASEADEIRA 
com grande prática ca para malitaria. Rua Uruguai,:,MOTORISTAS — Importante in-

s. cristo-.vjer corri A...riz
ros).

Anibal Eenevolo, 173, das 7 às!e que saiba também trabalhar «mllM, l-l* H.
hora máquina de pregar botões s pas-e.PENSÃO — Precisa de moca ra

[dústria precisa —¦ Tratar na R.
(Oresles n. 28 — Santo Cristo.

Rua * ferro. Precisa-se na Avenida ra ajudante de cozinhe. Rua Ge-jMOTORISTAS — Admitem-se c
perto {Gemes Freire, 217, l.o. í ¦favorjn.ra! Caldwell n_°

Irão apresentar-se sem prítica, 
'et Mon corvo FIih©_

197, esquina jpratica'-- Kua
de aoinhar e entregar.
Ge.np.rrtl Caldwell n. 216

RAPA7.ES MAIORES - Ativos cl
carta de fiança — Serviço de dia
ou no.t& — bem corr pensado. —
Av. 13 de Maio n. 47, 2.°, s.
203^ com BYRON.
RAPAZtS — Preclsam-se ce 20 a
25 anos, rue saibam andsr de bi-
cicleta, »?iárIo « comissão. Ru»
Ipiranga, 33 — laranjeiras.
IIÃpXZÊS - Precisem*!» de 18
anos, para serviço* externos da
entrega de folhetos, conhecendo
Zona Sul e Tijuca, bca letra. Rua
lcirc*nç-.-, 33 — laranjeiras.
RAPAZ — Precisa-se cem práti-
ca de llmpera e expedição, exi*
gem-_ô referencio;. Rua Gonçalvei
Dias, 57.
REVENDEDORES""-"' T.mno" inte-
grpl ou meio «xpediento, possi*
bilidad.s minimas dc NCrS .0,00
dlírioi —¦ Av*nÍda Rio c.i-_ineot
156, sal. 1 005 - 5r. NUNES^

SENHORAS E SENHORÍTAS - Ex-
colente oportunidade pars pn%*
ioitt qu« deieiam indenendenci«
financeira — Nao . neeessérl*
pratica, pois trate-ss d» artiqos
da wío obrigatório —¦ Avenida
Rio Br.nco n. 156 - stla 1 00]
IARA — Ajsena«_3_viniis._
SERVENTE
zím, exige

Para loja e arme-
referência —¦ R.;

Barão do" Bom Retiro, 47..
s

•--P*-i. ="!^-^--p._f-_i--'--^-'..^-."-.-r*«.- ¦-



1(J — 2." Cad., UASSIflCADOS, Jornal do Brn.il, domingo, 17, e 2.a-feira, 50-3-6?

Departamento
Pessoal

A)

B)

C)

AUXILIARES DE CONTABILIDADE
ju r
Drática.

Rapazes' ««'»»•»• .
_, .. conhecimento d

ou moças com Curso Técnico, com muita

MECANÓGRAFO
513.
Apresentar-se depois
Araújo Porto Alegre.
301/309.

Para máquina

funcionário com
Leis Trabnlhis-j

os que seja bom datilografo o

| tenha redação próprij. Ruí Ge*

Olivelli noril' Clarindo, 222 — Enoe-!

j &&¦ ENGENHEIRO

0 EMPREGOS

nho de Dentro. (p

ae
70,

horas à
0 andar.

Ruaj
• 31 cl5 |

(P

m\e de Vendas
Firma importante ADMITE em seu quadro

de VENDEDORES, elementos de boa aparência
e desembaraço — (Mesmo sem prática) — "Dá-se

treinamento e toda assistência técnica".

GANHOS ACIMA DE NCR$ 8p0,00 MENSAIS

Os candidatos deverão apresentar-se à Av.
PresTãente Vargas, 542, sobreloja 2 (Deparla-
mento de vendas). Munidos de documentos.:

Estados Unidos
O Departamento do Trabalho

aumentou salário cm vários Es-
tados p| assistentes cüsíSros,
moças, cnsíiis, rapazes. Para fu-
tura entrevista no Rio, escre-
ver: Ag, Colabor, Rja Guala*
naies, 50, s| 110 - Siio Paulo.

(P

Encarregado
de seção

Precisa-se para ofinica grJ-
fica de alto relevo que tenhn
conhecimentos do ramo. Paul
Nafhan Artes Gráficas LTDA,
Álvaro Alvim, 33|37, 1.°.

ENGENHARIA ESPECIALIZADA BRASILEIRA S/A.
ADMITE:

Engenheiro com experiência de 5 anos em montagem cie Indústrias
Petroquímicas para chefiar importante obra fora óa Guanabara.

O ÓTIMAS CONDIÇÕES
« SALÁRIO A COMBINAR

Aos interessados solicitamos dirigirem carta com pretensões salari-
ais e anexando "Curriculum Vitae" exclusivamente para a portaria deste
Jornal, sob o n.° P-8ó 535 (P

Com boa aparência e boa le-
ira para escritório. Necessário
tor datilografia e estar cursr.n-
do o ginásio. Não se apre:en-

Itar sem preencher 03 requis!-
ios. Ótimo ambiente e sábados'
livres. Apresentar-se corn do-
cumentos na Rua dc Santana n.
73, jobreíoja, saia 206.

Menor

Mecânico
Empresa Notista, precisa ofi-

I ciai competente conhecendo tu-
Jo Chevrolet. R| Voluntários da
Pálria, 360.

Fixo * sssoes
Pnra 10 homens que receberão treina-

mento especializado, ajuda de custos e car-
teira profissional assinada. Procurar Sr. Har-
v/ ou Sr. José Carlos às 9 horas. Av. Rio
Branco, 131, grupo 2 003.

Fábrica

ros

ARTEFATOS DE BORRACHA
Precisa de 1 oficial de tra-

pila, 1 ofic;al de misturador, 1
jtorneiro para borracha. Rua
(General José Cristino, 64 —

>65o Cristóvão.

Precisa-se de bombeiros hidráulicos, com
experiência. Paga-se até Cr$ 1 300 por hora.
Tratar no Hospital Silvestre, Ladeira dos Guará-
rapes, 263 (ônibus Silvestre que parte do Largo
da Carioca), com Dr. Siqueira, das 8h às 10h.

(P

Cia. Aufocarrocerias

Admite:
AUXILIAR DEPTO. PESSOAL

Moça, com prática comprovada em
Carteira e conhecimentos de Folha de Pa-
gamento. Paga-se bem. Sábados livres.
Bom ambiente de trabalho. Apresentarem-
se com documentos, à Rua Cel. Almeida
n. 164 - PIEDADE, próx. ao n. 7 839 da
Av. Suburbana. (P

efricista
para camm

Com conhecimentos gerais da profis-
sâo. Apresentarem-se munidos de Doe. a
Rua Luís Câmara, 280 — Fundos, com Sr.
Costani. (P

sere ae
i«süor

Empresa de porte, com filial no Rio, Cen-

Gráfica em

Caxias
Precisa-se dn impressoras e

encaderna dores. Informações —
Rua Senador Dantas, 117, cjru-
po 533, somente 2.° c 3.°-
-teiro, das 9 ns 17 horas.

Motorista
Precisa-se com bastante prá-

lica para trabalhar caminhão
materiais de construção. Rua
Voluntários da Pátria, 360.

(nos)
Instituto Técnico de
Orientação e Seleção

EMPREGAMOS SEM ÔNUS PARA
O CANDIDATO

CENTRO
engenheiro eletricista Prc|. de Sub-estôçõei

 Tec. elatricista Exc./quadro de comando
l Corresp. / Português - masc
Aux. / escrit. — fem., insf. cient
Caixa registradora — fem ....

(ZONA SUL

Precisa-se tendo boa op3rên-'?,ec'- de """Menção ....
instruçáo para caixa ée^""' ' da,il°9wa -cia i

loia. Rua Voluntário! da
tria, 360.

Pj. ZONA NORTE
JBonsuctsta

I Est. / Port. -_ IngiSs, com redação nos riois idio-n:3s e órirna dai. e T^q
Est. / Port. — para secreríPAr
Auxiliares do es:r. — fem

|SAO CRISTÓVÃO

ar condicionado w°0,°^°= dVtêndV¦.¦.¦.¦.¦.¦::.¦;.¦;;.':.';.'.¦.•.¦;.¦;:
i Auxiliarei de mer. — fem

Mecânicos

Precisamos especialistas em
condicionadores de ianela. —
Apresentar-se somente quern te-
nha experiência comprovada —
Rue Senador Dantas, 19, sala
306.

tm aoerío
eni db-nc.
Í60.C0
170.00
150,00

300,00

750,00
330.00
180 .CO

em ícerto
ICO.CO
180,00

Obs.: 1 - fez,:enio5 exame psicotécnico, também, tm candidatoscrutadoj palaj erppréja:.

2 — Atendemos :&;os dc Orisnrfiçáo Vocacional.

Run 7eéfilc Otoni, 133 - !.» andnr
Tels.i 43-3712 . 43-7927

Engenheiro mecânico
Menores

Gráficos
Impressor Off-Set p] máquina

,ro, oferece oportunidade a elemento formado, planêta "A" «mpositor e lm-
.... ' r ... . 'pressor tipográfico. Precisa-sedinâmico, capaz, bem familiarizado nas áreas de competenteS. Apresentar-se

contábeis e administrativas. Idade 25 a 40 anos. com documentos na Rua Maré-
Cartas corn foto 3x4, "Curriculum Vitae", preten- chal Aguiar, U6 — São Cris-
soes, referências etc, para a portaria deste Jor-Üv5° - litografia Tucano S|A,
nal sob o n. 335 626

Gerente venda
Procura-se pessoa credencia*

ria pnrn exercer o cargo aci-
ma, currículos vitnis para a
portnria riêsto Jornal sob o n.
429 599.

CONFECÇÕES

Indústria de Roupa íntima feminina procura
Contrainestre qualificado(a) para supervisionar
sua produção de maillots e soutiens, de prefe-
rência com algum conhecimento de modelagem.
Cartas com todos detalhes pessoais e comerciais
inclusive pretensões para a portaria deste Jornal
sob o n.° 363 116.

j Admirímos com prática <ie
costura de roupas ds homem.

] Exigimos: Diploma ou com-
Firma de construção procura, com expe- iprovante do curso primário.

¦ »¦ • - i. Oferecemos: Lutich c ossisiên*nencia de manutenção de equipamentos, dire- c;a médica.
Apresentar-se tção de montagens industriais e máquinas opera-

trizes em geral.
Enviar cartas acompanhadas de "Curriculum

Vitae" detalhado e pretensões para a portaria
; deste Jorna! sob o n. P-8Ó609. (F

RUA BOM PASTOR,
Tijuci

107
IP

Auxiliares de
escritório

Precisa-s» com prática em
serviços gerais. Semana de 5
dias. Apresentar-se com do-
cumentos à Rua Francisco Eugê-
nio, 192-A.

A Embaixada
de Guatemala

Preciso ds Secretária, Porlu-
quês, Espanhol. Por favor apre-
sentar-se de segunda a sexta-
feira, das 9 03 13 horas, na Av,
Ruf Barbosa, 422, op. 12.

Auxiliar de
despachante

Precisa-se, moça ou rapaz,
còm bastante experiência de

Caiceiras
Precisam-30 com prática —

Apresentar-se somente p.essDâs
habilitadas. Rua Eudoro Ber-
linck, 9 — Bonsucesso, quase
esq. Democráticos.

Corretores (as)
Organização paulista necessi-

ta corretores qualificados (can-
tro turístico), nível médio para
cima, muito bem remunerados
(2 n 3 milhões). Sjtige-se boa
apresentação. Trr.tar com o Dr.

Inédito na
América Latina
GRANDIOSO EMPREENDI-

MENTO

Só existe na Franga, Suíssa,
Itália e EE.UU. e agora m GB.
Admitimos, somente, 10 moças
o 10 rapazes. Exigimos boa
apresentação c versatilidade, pj
trabalho de Relaçces Públicas,

Contatos

NCr$ 400,00 mensal. Organização
nacional, em expansão na Guanabara, pro-
cura Srta. de boa aparência e ambiciosa,

para trabalho junto a elite financeira.

Entrevistas pessoais, a partir de 2.°-
feira, à Av. Rio Branco, 257, 15.° andar.

(P

Eletricista-
mecânico

Preferência com carteira de Moto-
,rista profissional. Para serviços cie
montagens e Instalações leves. Rua
Senador Alencar, 33 - C/ Dr. Oli-
veira. (P

METÂRAN
ADMISSÃO IMEDIATA

Aux. escritório, bom datí*
lógrafo, conhecimento de
serviços gerais.
Aux. compras, sólidos co-
nhecimentos no mínimo de'
3 anos comprovado tm car-
teira.

Balconista, ccm bastante
conhecimento do ramo de
ferragens em geral.
Servente com prática em

mpeza e faxina.
Apresentar-se R. Lavradio, 68.

Hélio, Av. Rio Branco, 185, s| externo. Com alta renumeroção.
321, das 8 ij 12 t 16 os 18'T,a,ar com Sr- EÜezer. Rua Mé-
horos. [xlco, 41 s;303.

Chapeador
montador
(MEIO OFICIAL)

Imperial S. A. .
j Precisa c] urgência balconis-!

ta com prática peças Volks-

I wagen. Paga-se bem. Av, Go-

Exige-se prática dc corte de mc- Freire, 333 — Sr. José
Repartições Publicas. Paga-se maçarico e pontear de solda.IRaimundo
bem. Tratar nn Rua Conde de Tratar na Av. Brio. Lima e Sil 

'

Baependl, A, gr. 22 - CATETE.! va, 1 269 sj 109 — Duque de
Caxias — RJ, dc 9 às 12 horas.

Auxiliar de
almoxarife

Importante firma industriali
necessita pnra o cargo acima,
com experiência de confecção
de diários, lançamentos em
Kardex, inventário e distribui*
ção, etc. Os interessados deve*
rão comparecer na Av. Brasil
n. 14 936, Lucas, munidos de
:.nus documentos.

Auxiliares de
escritório

Precisa-se de homens. Idade
de 22 o 35 anos, boa letra, da-
tüógrafo e com referências. —
Ind. Artefatos de Cimento, Rua
Benedito Otoni, 62, São Cris-
tóvão. Segunda-feira, das 15
ás 17 horas. (P

Chefe oficina
gráfica

Procvfo-se, idade 30 a 40
anos, com experiência chefio,
conhecimentos práticos tipogra-
fia e off-sot. Cartas indicando
pretensões o dando referências
pora a Caixa Postal 648, ZC-00
— Rio - GB.

Auxiliar de
escritório

Faturamento, Livros Fiscói»,
falha Pagamento, Datilografo,
com bostanle prática, procure-
se para pequena indústria em
S. Cristóvão. Tratar com Sr.
Leopoldo, P.ua Lopes Trovão,
90-8.

Caixa contábil
Admlte-se com prática de cs

Informante
Com prática de informaçõe

comerciais junto a Bancos í
Firmas da praça, para tempo;
Íntegra). Náo admitimos paro
bico. Preferência por senhor
aposentado. Bom ambiento e
sábados livres. Apresenfar-se
com documentos na Rua de
Santana n. 73, sobreloio, sj 206.

Cia. Nacional de
Guindastes

ADMITE:

Torneiro
(DIA E NOITE)

inspetor de peças
Exigimos prática comprovada.
Oferecemos ótimos salários, semana

cie 5 dias, completa assistência médica, far-
macia, refeitório no local e clube recrea-
tivo.

Os candidados deverão apresentar-se
com documentos na

R. MOGI MIRIM, 95 - BENFICA

(P

Engenheiro civil
Companhia Construtora precisa de enge-

nheiro dinâmico, trabalhador e com bastante ex-

periência de conslrução em geral (mínima de 5Í
anos) especialmente para direção e condução de
obras.

Carta para a portaria deste Jornal, sob oj»
n. P-86 61

Organização,
MECANIZAÇÃO I PROCSSSA-

MENTO DE DADOS

(Analistas, p r o g r a madores,
operadores de equipamento]
eletrônico e convencional, per-
furíidoras, conferidoras etc) —
frmpreyos permanentes, tempo-
rarios ou avulsos. Fineza mar-
car entrevista pelo tel. 32-1936,
no horário da 9 àr, 12, comi
D. Cynlhis (SORTEC).

Polidor
Pprecisa-se oficiai com prá-

üca no serviço de metalúrgi-
indicando experiência, "Curriculum!"' 1rasa 5ua rouPs de 1raba-

.,-,,,,, ii , I"10 P,1ra ^zel' teste na hora.Vitae detalhado, dados pessoais, pretensÕesJRua Figueiredo Magalhães, n."
etc. Absoluto sigilo. (P

Lanterneiros
e mecânicos

Emp. de ônibus, precisa de
bons profissionais. Rua Conde
cie Eonfim, 916.

Motorista

Esteno-datilógrafa
PORTUGUÊS

Admite-se Esteno-Datilógrafa com prá-
tica, maior, solteira, idade máxima 35 anos,
para trabalhar em Empresa de Transportes
em Bonsucesso. Ordenado a combinar. —
Semana de 5 dias. Assistência médica gra-
tuita.

Apresentarem-se, para testes e entre-
vistas, à R. João Torquato, 284 — Bonsu-
cesso, das 14 às 17 horas. (P

Cia. Brasileira de Montagems
edmite com credenciais, lendo
o mínimo de 3 anos de profis-

crituração de livro caixa e uso [são. Restaurante no local. —
do plano de contas para a Apresentar-se com documentos
classificação de documento). — jna Estrada Coronel Vieira, 213'
Eom datilografo (a), Entrevistas — Irají. (p
Av. Rio Eranco, 311, 5.° an-
dsr (das 8,30 às 12,30 horas).

(P

Balconista
Precita-se c] prática de Cami-

tr-ria e Alfaiataria. BEIRIZ ROU-,
PAS, Rua do Catete, 286, leis.

Desenhista
Para Departamento de IPIanc-

i.tmento e Controle, com expe-
riência cm diagramas, gráficos,
cronograma:, de preferência
tembém datilografo. Tratar Av.
Rio Branco, 311, 5.° andar. —
(Das 14 às 18 horas). (P

I

S/À. Laboratório
Americano

ADMITE:
10ÜNEIRO PARA FERRAMEN-
TARiA, com conhecimentos
em plásticos e prática mf-
nima de 10 anos.
AU.XIUAS DO DHPAP.TAMEK-
TO PESSOAL - Mó;a - com
curjo ginaiial completo, da-
tfíografia e conhecimentos de
tüiiia de pn gamento a reco-
Ihimento.

ÍFERECEi
Ótimo ambiente de trabalho,
rest.iuíòríte r.o local, trans-
oerte, 3tsÍstGr,cia Médica c
Dentária.

Os interessado* deverSn 5?
Apresentar com todos os documen-
tos à Rodovia Amarai Peixoto,
Km 2 - ARSENAL, diariamente
dis 8.C0 ás 10,30 c dsi 14.C0 is
16.00 hors:.

õnib^si Vírres riss l/.ô^i, em
hp.ntt} to Edifício RiQ-ftitsrci.

ESCRITURÁMOS

ESCRITURÁRIAS -
DATIIOGRAFAS

nível científico —

DATIIOGRAFAS
nível ginasial completo —

RECEBEDORES
nível ginasial completo —

Precisa-se
Companhia Telefônica ,

Brasileira ¦
Av. Presidente Vargas, 1 146

— sobreloja —

Engenheiro de

planejamento
Empresa de grande porte ne-

cessita de engenheiro com compro-
vada experiência na análise de pro-
jetos técnico-econômicos.

Dá-se preferência a- engenhei-
cos-químicos.

Idade máxima: 40 anos.

Aos candidatos pede-se a gen-
tileza de enviar fotografia 3x4 e
curriculum vitae para o n.° . . ..:
P-86 693 na portaria deste Jornal.

(P

741, Loja H — Copacabana.

Srta. responsável
Pref. estudante p! recepcio-

nisla firma de São Paulo. Pode
:-er meio período. Salário mí-
nimo maij comissões. 30%
mais ordenado caso fale in-
eles. Escrever p] Ag. Colabor.
C. Postal 1 361 — S. Paulo. (P

Soldador
Tratar na Av. Brig. Lima t Sil

va, 1 269 sj 109 — Duque <Je
Caxias — RJ, de 9 às 12 horas

Torneiro-
mecânico

Precisa-se ns Av. Guilherme
Maxwell, 210, falar ocm e Sr.
Nino.

Indústria na Zona Norte necessita de:

Economista
EXIGE-SE:
Mínimo de 5 anos de prática.
Domínio completo de:

a) contabilidade mecanizada,
b) custo industrial,
c) leis tributárias.

Tempo integral.

Semana de 5 dias, com refeitório no
local.

Cartas com "Curriculum Vitae" e
salário debejado para a portaria deste
Jornal, sob o n.° P-86 559. (P

Vendedor
impressos

TIPOGRAFIA - OFF-SET

Com freguesia própria, óti-
mas condições. Rua Miguel Cou-
to, 105, 15-°, grupo 1 Õ0E.

Vendedores
PRECISA-SE

A Caca Natal está admitin-
do vendedores com prática
comprovada em eleírodomésíi-
cos. A tratar co mo Sr. Uchôa
na Rua Maria Freitas, 96 em
Madureira, com o Sr. Sydney
na Rua dos Romeiros na Fenha.
com o Sr. Neves na Rua Dias
da Cruz, 79 no Meier ç com o
Sr. Vasconcelos na Pn;a do
Pacificador, 22 em Caxias.

nicos de autos
GRAPETTE S/A admite profissionais

capacitados em motores diesel e gasolina,
e mecânica de caminhões em geral, para
manutenção de frota.

Salário compensador.

Apresentar-se com documentos e foto
3x4 à R. Viúva Cláudio, 342. (P

or
GRAPETTE S/A admite para aumento

de quadro, profissionais capacitados para a
função de motorista vendedor.

Ólimo salário.

Apreseníar-se corn documenros e foto
3x4 à Rua Viúva Cláudio, 342. (P

Torneiros
revólver

Com experiência comprovada de
3 anos. Admissão Imediata para ho-
rário noturno. Inscrição exclusivamen-
te às 13 horas em M. AGOSTINI CO-
MÉRCIO E INDÚSTRIA S/A - Av. Au-
tomovel Clube, 371 — Inhaúma. (P

, VOCÊ TAMBÉM
PODERÁ GANHAR

NCr$ 2.000,00
(DOIS MILHÕES DE CRUZEIROS

VELHOS)

POR MÉS
FAZENDO CONTACTOS

DE

ALTO NIVEL
Cia. Internacional radicada na

Guanabara procura selecionar ele-
mentos de ambos os sexos que satis-
façam as seguintes condições:

Boa Apresentação
Idade de 25 a 45 anos
Cultura Média (Ginasial ou
equivalente)
Aptidão p/ serviço externo.

Entrevistas somente amanhã, dia
20, segunda-feira, das 9,30 às 12 hs.
e das 14,30 às 18 hs. no Hotel Am-
bassaclor — Rua Senador Dantas, 25
a 27, Tel. 32-8181 com o Dr. ARY
AKERMAN. Telefonar antes.

GUARDA-SE SIGILO ABSOLUTO
(P



EMPREGOS 5.* Cad., CLASSIFICADOS, Jornal Ho Brasil, domingo, 17, • J.Meira, 20-3-67 - 1J

cr FÁBRICA DE CARROCERIAS AAETROPOLITANA S.A.
ADMITE:

ELEMENTOS COMPETENTES NA PROFISSÃO

PARA OS SEGUINTES CARGOS:

Mestre de obras
Eletricista de instalação de obras

Semana de 5 dias. Restaurante no local. —

Os candidatos deverão se apresentar munidos dos documen-
tos, na RUA FELIZARDO FORTES, 241 - RAMOS. (P

MOTORISTA - VENDEDOR
PRECISA-SE

Tratar a Rua Figueira de Melo, 307 - São

Cristóvão - das 7 às 10 horas, com SR. VALIM. (P

CHEFE OE PROMOÇÕES
E PROPAGANDA

Empresa de refrigerante ADMITE, com conhecimentos
gerais e prática comprovada no ramo.

Escrever carta com "Curriculum" 
e pretensões para a

portaria dêste Jornal, sob o número P-86 659. (P

fii^mms,.
.»M.««..H«,,,.„ „.„„

• IO m J*MCÍ*0

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
Com experiência em máquina empacotadora

Paga-se bem.

Tratar à Av. Rio de Janeiro, 345 / 407, ini-
cio da Av. Brasil. (P

MOTORISTA
Empresa de grande porte, admite motorista compe-

tente para atendimento particular. Deve possuir senso de

responsabilidade e boa aparência.

Apresentar-se ao Departamento do Pessoal na Rua

Eliseu Visconti, 5 — Catumbi — Munidos de documentos.

Técnico em Galvânoplastia
lécnico em Tratamento Térmico

(SALÁRIO m ABERTO)

Empresa americana,, situada na Zona Norte, está precisam

dode profissionais competentes, para exercerem cargos de.su-

pervisão, em sua fábrica.

Propostas com "curriculum vitae" para a portaria dêste

Jornal, sob o número P-86 531. (P

PRECISA:

Mecânico Ajustador
e Serralheiro

0 primeiro, que possua prática de máquinas auto-
máticas industriais; e, o segundo, com prática e conhe-
cimento de solda.

Apresentar-se com documentos, inclusive Certifi-
cado comprobatório do término do Curso Primário, à
Rua Luís Zancheta, 94 - JACARèZINHO.

SECRETÁRIA
Indústria sediada no Estado da Guanebara, necessita

de SECRETÁRIA para Diretor Executivo.

Boas condições de trabalho, férias de 30 dias, seina-
na de 5 dias, refeitório no local e serviço médico.

Exige-se redação própria, datilografia, bos apresen-
tação e desembaraço.

Cartas de próprio punho indicando aptidões e pre-
tensões acompanhada de 

"curriculum 
vitae", para a portaria

dêste Jornal sob o n.° P-86 652. SIGILO ABSOLUTO. (P

NCr$

Corretores (as)

700,00
mensais

| Vendedores experimt.-ni£ido;
e do boa apresentação, pnra

Firma de âmbito nacional precisa de ambos colocação de produtos alimen-
os sexos, mesmo sem prática. Regisi/o em car-iüciot e bebidos, de fácil cdo-
feira. Ordenado fixo, 13.° salário e comissões""0 em bnre:' ho,el6> rei,"u'

rantes, cclèçjioi etc. Fnvor nãoetc. - .
. ... -, , ibü apresentar quem nao tiver »

Apresentar-se a Rua Frederico Meier, 11/ condições - mio trabalhar

Mecânico de Kombi
MECÂNICO DE

EMPILHADEIRA HYSTER

(Com conhecimento de hidráulica)

CRUSH admite, com experiência com-

provada em Carteiro.

Apresentarem-se munidos de do-

cumentos à Rua Luís Câmara, 280, fundos
— Com Sr. Costani. (P

Precisa-se de Auxiliar de Departa-
mento Pessoal.

pgi| TÉCNICOS
RÁDIO E TELEVISÃO

S.A. PHILIPS DO BRASIL necessita com experiência
comprovada.

Os interessados deverão procurar o Sr. Eloy, à Rua
Almirante Baltazar, 281 — São Cristóvão, após ãs 12.00

horas. (P

A\

9 às 11 horas

Beira Mar, 216 grupo 204 VENDEDORES
Otgãncficôís JücV.rcn do Biasil, com nò\

ampliarão de seu quadro, ofeiec^ndc:
o pionc opsraco.nel. irnite vendedora:

HORÁRIO COMERCIAL, Sr. Laerle. ramo. Deca — Representações
jLlda. Rua São José, 50, grupo
,703, com D. Doilci".

Chefe Departamento
Pessoal

ALUMÍNIO MARMICOC S/A precisa para
sua fábrica em CAXIAS, pessoa idônea, compe-
tente, com conhecimentos da legislação vigente.
EXIGEM-SE referências. Apresentar-se à

Projetista
de matrizes

Torneiros mecânicos, ajusta-
dores mecânicos, ferramentei-
ros, precisa-se à Rua Pedro Er-
nesto, 44.

Recepcionista

*

Motorista
particular

Precisa-se, com prática mínima de

3 anos em Carteira. Para morar nc

emprego. Apresentar-se, com cio-

cumentos, à R. Barão de Petropolis,

347 - Rio Comprido. (P

Pintor
Admite-se com experiência em

Pinturas de máquinas
Rua Bruno Seabra, 186 (Transversal' à

Rua Viúva Cláudio) — Jacaré. (P

9 Registro e:n carteira
$ Tabela òa preços cem prazos dilatado!
U Assistência Técnica permanente
«• Pcisibilidades de retiradas de Cr5 1.500.OCO
$ Indicações de clientes
Exigindo;
C' Tempo integral
C Personalidade • desenvoltura
©¦ Carteira d* identidada ou profissional
C Foto 3x4
Procurar o or. JCSú MESSIAS no horário comercial na'Rus Miguel Couto, 35, flrupo 40t.

ip

Thomas
De La Rue

Admite: 2 primeiros ajudan-
tea ds oíf-set com idade até
30 anos. Apresentare.n-se ao
Dftp. Pessoal na Rua Prefeito
Olímpio dc Melo, 166, a par-
íir de 8,30 horas de 2a.-feira.

(P

Cidade de Lima, 153, Santo Cristo. (P

Precisa-se, que saiba escre I
^V __ iver à máquina, tenha curso gí-

nasial completo e boa aparén-
cio. tendo queda pora trator
com o público. Salário inicial:
CrS 200 000. Trotar com Auro-
ra, na Rua Senador Danta3, 36
— Tonelux. (p

Eletricistas
E

Lanterneiros
AMENDOEIRA IMP. E COM. S/A admite

em sua oficina, oficiais com comprovada compe-
tència na linha Willys, para os cargos acima. —
Semana 5 dias. — Apresentar-se à Rua Gen.
Polidoro, 316 - Seção Pessoal.

Soldador
Precisa-se paro soldagem ele-

trica e a oxigênio. Apresentar-
ie na Rua da Regeneração, 55
— Bonsucesso.

rceneiro
Precisa-se de um com bastante prática, para

iinício imediato. Salário 4 combinar.

Apresentar-se à Av. Nossa Senhora de Co-

pacabana n. 817, 7." and. Dept.0 Pessoal.

Recepcionistas
Grande organização de ámbilo nacional ne-

cessita três (3) mocas para o seu Depto. de Ven-
das, com os seguintes requisitos: ótima aparén-
cia, boa educação, datilografa e bastante desem-
bareço em falar. Ótimo ordenado mensal para
meio expediente. Favor não se apresentar sem
as qualificações exigidas. Seleção rigorosa. As
candidatas deverão comparecer de 12 às 18 ho-
ras à Av. Almirante Barroso, 90, 10.° andar.
— Departamento Pessoal.

Vendedor
importante Ind. Cosméticos

cie Süo Paulo, precisa vendado-
ros com comprovada prática nc
remo e cem conhecimento jun-:
to às farmácias da Zona Sul.
Carlas com "curriculum vitae";
para o n. -125 026, na portaria
deste Jornal.

Vendedores
FIXO CR$ 120 000 MAIS COMISSÕES

Estamos admitindo pessoas para vendas,
mesmo sem prática.

OFERECEMOS:

Registro em carteira
Toda cobertura no trabalho.

PEDIMOS:

Boa aparência.
Idade de 21 a 40 anos.
Tratar na RUA DA CANDELÁRIA n.* 80.

4." andar. ÍP

Viajantes

Técnico TV
Competente, todas as mar-

cas, pogo bem, por aparelho.;
Rua da Conceição, 145, tob. 1

Vendedoras (es)

NCR Caixa* Registradoras National S.A.

!
Engenheiro
eletrônico Técnicos de

televisãoIndústria, Fabricante de Equipamentos de
Instrumentação Eletrônica, em fase de grande Precisonvse com muito prá-
expansão necessita de Engenheiros para preen- ''"• Apresentar-se munidos de
chimento de cargos. Necessário exoeriência em! frêncii" na Rua'^s"12'™ de
projetos de equipamentos. Remeter' "Curriculum 'cl°' 238 ~ Sfl0 Cri:lòvàc'

Vitae", pretensões salariais etc. para a portaria
deste Jornal sob o n. 348 182.

7f:í

Secretária
Com prática anlerior, redação própria, exí-

mia datilografa em português e com bons conhe-

cimentos de inglês escrito. Escritório no Centro,

semana de cinco dias. Cartas de próprio punho,
indicando experiência e ordenado pretendido,
à "ORGANIZAÇÃO E MÉTODOS", sob o numero

330 198 na portaria dêste Jornal.

Wek-Rio
PrsciiEir.-se para venda a do-

micilio de produto popular que
lierá franca aceitação. Paga-se
'ótima comissão, zona fechada,
com rendimento corro. Tratar
na Rua da Assembléia n. 45 —
12.° andor, grupo 1 202, dia-

I riamente a partir da» 7 horas.

Importante Indústria tradicional no ramo de
Imanufatura e confecções tem vagas nas Zonas:
jSorocabana e Noroeste do Est. S. Paulo, Sul e
'Norte de Minas e Sul da Bahia. Os elementos pro-
curados, além de comprovada eficiência e conhe-
cimento das Zonas, devem possuir condução pró-
pria. Pagamento à base de comissão. Inútil apre-
sentar-?e se não preencherem os requisitos acima.
Cartas, ou pessoalmente com todos os detalhes,
a S/A "DOMINGOS FORTE" de Indústria e Comer-

leio. Rua Florêncio de Abreu, 663/669 ou Caixa
|Postal, 7252. São Paulo. (P

1ú
ê,

Lavador -
Lubrificador

Precisa-se com prática comprova-
da. Apresentar-se com documentação
completa, à Rua Figueira de Melo,
307 — São Cristóvão, das 7h às lOh,
com Sr. Valim. (P

Telefonista
recepcionista

CONSTRUTORA DUMEZ S
— Precisa com boa apare:
prática de PBX. Semana d
dias. Apresentar-:- na Av.
Branco, n. 311, 13." andar
5r. Paulo.

. A.
ia e

! 5
Rio

(P

Precisa-se de:

1 montador
DE MATRIZES, PARA
PRENSAS DE ESTAMPARIA

1 montador
P/TÕRNO REVÓLVER

Competentes e com prática
Apresentarem-se à Av. Londres,

239 - Falar com Dr. FRANCO. (P

ADMITE

Rapaz bom datilografo com conheci-
mento estoque e contas correntes.

Moças boas datiiógrafas e caligrafia.

Caixa (Moças) Noção contabilidade, ex-
tração notas fiscais, datilografia etc.

Idade máxima 30 anos.

Tratar Rua Buenos Aires, 294 —

Dpto. Pessoal das 9 às 12 horas — Favor

não se apresentar quem não preencher
requisitos. (P

Vendedores (as)
Importante organização em

fa3e de expansão necessita se-
lecionar elementos de vendas
para Guanabara não é necessá-
rio ter prática, exigo-se boa
apresentação, dinamismo vor.-
tade de progredir retirada aci-
ma de NCr$ 350 00 orientação
e tre in emento. Tratar à Rua Ca-
rioca, 55 3.° andar s 302 nc
horário comerciai com o Sr.
/.'lours.

Vendedores
Seja um homem de vendas realizado. Se

você é dinâmico e trabalhador, com boa apre-
sentação, nós lhe oferecemos oportunidade de
realizar-se nesta carreira compensadora. Temos
ao alcance do público artigo de interesse dura-
douro.

Nossos preços e condições de venda são
exclusivos.

Alcance retiradas qus variam de 300, 400,
500 mil ou mais. — Apresentar-se à Av. Rio
Branco, 108, sala 908. Sr. SIDNEY.

Vendedores (as) Vendedores (as)
Empresa propagadora de cui-

fura aceita elementos com rela-

21
Admitem-se moças e rapazes maiores de

anos, mesmo sem experiência.
Exige-se: Boa apresentação

Ambição
Tempo integral

Apresentar-se munido de documentos a Av. caoóg!to esp(_.i;,|i2ac_0. _ Rua,n. 817, 7.
Presidente Vargas, 590, "sala 1 618, para a ins- Luísa Prato, 58, sobrooo - p.
cricão, de 9h às llh e 14h30m às 16h. (P Lucas - GB, c Prof. Jaris.

Vitrinista
Precisa-se com prática de arrumação para

ítva experiência para amplia-
íção de seu quadro. Venham ei ¦ , r, . .
veiam as vantagens que lhe;lola de Departamentos, com tempo integral. -

iío asseguradas, inclusive ori-, r 3gâ-5e bem .
entacõo par, o seu sucesso' Apresentar-se na Av. M. S. de Copacabana

and. Dept.0 Pessoal.
imediato e departamento pe-
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desenhistas

¦ Estamos admitindo profis-
sionais com boa formação

escolar e experiência pa-
ra projetos e desenhos de

máquinas, motores, guin-
clastes, pontes rolantes,

estruturas, casco, equipa-

mentos de casco etc.

Os interessados serão re-

cebiclos no Estaleiro da

ISHIBRAS, na Ponta do

Caju — R. Gen. Gurjão, 2
— diariamente, das 7,30

às 10,30 e das 13,00 às

15,30 horas.

EMPREGOS

m.

e)-l*fc!fcÍi&___l.T_S «3 jjl ¦* • J^T T ¦Hfc_,J_Í •-*. -—

¦ CONSULTORIA TÉCNICA EM ADMINISTRAÇÃO £ PSICOLOGIA 1 ^ Ê

Ja Procurar

Ira
Mp
_s

o

E__l

SELEÇÃO CIENTÍFICA 0E PESSOAL ESPECIALIZADO
AVENIDA RIO BRANCO f_ 158 - CONJUNTO 5 909/10 - •._.* ANDAR

RIO DfT JANEIRO - ESTADO OA GUANABARA

GERENTE DE VENDAS
PARA COMPANHIA INTERNACIONAL DE MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO

O executivo que pretendemos encontrar deverá gerenciar um depar-
lamento de vendas ela companhia, a qual Iem filiais em todo tr-rri-torio nacional.

Para larito, devera ser elemento entre 30 e 40 anos, com experiênciano ramo e conhecimentos de pesquisa de mercado, recrutamento etreinamento de vendedor»-, estatísticas . orçamentos dé vendas pro-mo-;íio e publicidade.

Seu dinamismo deverá permitir*, realizar intenso programa d, rei..

tt;l?0°:-Jotm''° "e mi',UCÍÜÍD "CU'"CUU"" Vi'""" A«_üMmo,

CONTAR,. CONTAR i

í
ISHIKÂWAJIMA DO BRASIL - ESTALEIROS S.A.

CONSULTORIA TÉCNICA EM ADMINISTRAÇÃO E PSICOLOGIA

* --SP -?.*P-í CpfcTAP . ÇONTÁláv:. tlONTAI-"

SELEÇÃO CIENTÍFICA DE PESSOAL ESPECIALIZADO
AVENIDA RIO BRANCO N.» 156 - CONJUNTO 2 809/10 * 29.» ANDAR

RIO DK JANEIRO . ESTADO DA GUANABARA

Procura:

CONTROLLER
PARA INDÚSTRIA QUÍMICA DE ÂMBITO INTERNACIONAL

ENGENHEIRO ELETRICISTA
•jUBAÊÊTBJl- necessita admitir, JOVEM PROFISSIONAL

de preferência recém-formado, para trabalhar na PLANTA DE
MANUTENÇÃO de sua nova fábrica em TERESÓPOLIS.

Ofereço salário adequado, condições reais de progresso,
total assistência no que se refere aos problemas de transferên-
cia e localização na cidade em questão.

Os candidatos deverão escrever cartas para HELI0 A NE-
VES - Caixa Postal, 187 - TERESÓPOLIS. (P

reçiislrado, rom ampla experiência em direcoo de •rviço. coiilábei-, auditoria, análise
O elemento que procuramos deve ser Contador
contabilidade industrial e serviço; correlates.
Entre outras alribuiçòe. colaborará em análise de custo de fabrici-Sn nr..„i.„„,bretudo analisará o, resultados financeiro, da empresa par! perml I. m_Z ¦ • ' 

""""" d<* ""^ ban"ria! e linh" d" «Ml»***.
Preferência par., pessoas entre 30 e 45 anos .7,7 ,7 ?¦ 

'" á*C <*P<*«*S--*' da organização.
Bons conhecimento, de ,n0,ê. ^ .ã^^^Ln^^Z^r" * ^ " '" ^ fi"™ »» »¦» —
_?l_Sü_tM ~&'. 

CO'" " eXporiénch ' «Paeldacfa profissional do candidato.Solicitamos o envio de minucioso "Curriculum Vitae". Asseguramos ab.olulo sigilo

nsncsira.

«_>

H. C. CORDEIRO GUERRA & CIA. LIDA.
PRECISA

para lempo integrai

ENGENHEIRO CIVIL ou ARQUITETO
Com experiência de orçamento de obras.
AUXILIAR DE ENGENHEIRO
Com experiência de orçamento de obras.

@ Também aceitam Engenheiros, com ou sem especial;-
zacão em Engenharia Econômica, para treinamento em
Orçamentos e Custos.

j Entrevista em caráter confidencial. Marcar hora com Dr Looes nohorano comercial, pelo Tel.: 31-1895. ' 
'

©

©

®^K^___l_ü^§^g
ARTES GRÁFICAS

GOMES DE SOUZA S/A.
Admite

DESENHISTA - LETR1STA
Precisamos de um com bastante prática.Oferecemos: Semana de 5 dias;

Restaurante no local;

Assistência Médica-Odontológica.

Apresentar-se munidos de documentos ao
Dept.° de Seleção e Treinamento, na Rua Luís
Câmara, 535 - OLARIA. (p

ELETRFCISTAS
:Su@mmtbX

NECESSITA ADMITIR
_, PROFISSIONAIS COMPETENTES
Oterece as melhores condições salariais, possibilidadesde progresso, assistência médico-dèntária-social e moderno res-taurante.

(P

11 i.^vxm^é0fl !S!iimn£^iÍ£jr'Sjc£sS^£

ANALISTAS
(OU PROGRAMADOR SÊNIOR)

Precisam-se com experiência em computador
•B.M. 1401. Salário compatível com as aptidões e

IIpossibilidades de chefia.

INSPETOR DE APARELHOS
ELÉTRICOS

Precisa-se com prática. Paga-se bem.
Refeições no local. Semana de 5 dias.
Assistência médica gratuita.
Tratar à Rua Bráulio Cordeiro, 589 e 637 com o
Sr. Basil.

SECRETÁRIA

DIVISÃO INDUSTRIAL
ADMITE

FERRÂMENTEIROS
RETIFICADORES
FREZADORES
AFIADOR DE FERRAMENTA
APLAINADOR DE PLAINA LIMADORA
MONTADOR DE FREZAS
COZINHEIRO
METROLOGISTAS
INSPETORES VOLANTES

OFERECEMOS

balho 
SaK-"i. de,aCÓrd0 .com a «pa-idade individual - excelente ambiente de tra-baiho — Restaurante próprio, etc.
Os candidatos deverão comparecer munidos de documentos, à Av. Brasil 22 950— ueodoro - Seção de Recrutamento e Seleção ' 

" "

min.strIçao d! SL4BA°rAND° 
C°M '" CONGRESSO "nteramericano DE AD-

;:, Entrevistas com Sr. Marcus ou Sr. Jorge à Rua

jRiachuelo, 220 - sobreloja, DATAMEC S/A. (P

SuoamvbX necessita para sua fábrica Têxtil em TERESÓPOUS
um experimentado

CRONOANALfSTA

COCA-COLA REFRESCOS, S/A.
PRECISA ADMITIR:

ELETRICISTA 
para manutenção industrial.

ELETRICISTA 
para automóveis com prática.

LUBRIFICADOR DE MANUTENÇÃO INDUS-
TRIAL com experiência.

Os candidatos devem apresentar-se na Estra-
da de Itararé, 1 071, ao Romeu, munidos de do-
cumentos. np

Para grande companhia precisa-se de moça
com experiência e razoáveis conhecimentos de in-
glês e estenografia.

Idade limite 35 anos e bastante desembaraço
em datilografia.

Salário compatível. Escritório no Centro.
Bom ambiente de trabalho.
Cartas com detalhes para a portaria dêste

Jornal, sob o número P-86 543. (p

SUA MELHOR
OPORTUNIDADE

EM VENDAS

OFERECEMOS:
Bom salário inicial.
Aumentos periódicos de salários de acordo com o custo de vidaAssistência médica e Hospitalar gratuitaReais possibilidades de progresso.
EXIGIMOS:
Idade máxima: 28 anos

íwáSS S/^S^05 de ,empo e radona,iza-de -balh°-
Escreva dando detalhes completos a MARIO RIOS, CAIXA POSTAL 187 -TERESÓPOLIS - EST. DO RIO DE JANEIRO*.' (p

VENDEDORES

|^^^^^

Oferecemos oportunidade a elementos capacitados,
com experiência ou interessados em iniciar carreira.

Ótima remuneração. Idade máxima, 30 anos.
Apresenlarem-se à Rua Moncorvo Filho, 66 - 3.°

andar, munidos de documentos, após às 9 horas.
EXIGIMOS CARTEIRA PROFISSIONAL 1." VIA. (P

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

especializaremos em todos os aspectos da Arte de Vender.
Nossos atuais representantes ganham por média

acima de NCr$ 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.

Os Srs. Candidatos deverão se dirigir à Recepção
do LEME PALACE HOTEL - Av. Atlântica, 656, no horário
das 9.00 às 12.00 e das 14.00 às 18.00 horas. (P

7,'"

¦g,

•;

^-.f^^p-^***. «-. **^*^^™.**^jnam&**mp?
Itfr-^.w.-*.- r-^ ¦,..-*¦ . . fgf iB. ..,.,.



"S PARTE INSEPARÁVEL DO JORNAL ^Ê^p^ <*'<> de Janeiro, domingo, 19, õ segunda-feira, 20/3/1967 
~

m^ammmt

3.° Caderno

Imóveis - Compra e venda - Imóveis - Compra e venda - Imóveis - Compra e ven 2S

ÍNDICE

IMÓVEIS - COMPRA E VENDA
IMÓVEIS - ALUGUEL
EMPREGOS
ANIMAIS E AGRICULTURA ..
DIVERSOS 
ESPORTES - EMBARCAÇÕES
ENSINO E ARTES
MÁQUINAS - MATERIAIS .
OPORT. E NEGÓCIOS
UTILIDADES DOMÉSTICAS ...

* * *
Agenda 
Ensino ,,
Horóscopo

PÁGINAS

1 e

ra e venda

5 e

2
2
3
4
3
6
3
6
A

3
3
2

ZONA SUL
GLÓRIA - S. TERESA
GLORIA - 19 mil, belo ap. d:
frenie, saln, saleíí, qto. sep.,
ban li. coz., grande area com
tanque. Sinteco etc. 9 mil do
final, ¦ saldo 23ú mensais. V*.r
na Rua Sia. Cristina n. 9,
•101 - Tratar lol. 36-3768
Falcão - CRECI 745.

.'. Área cons.ruíd.i;
solida,|Caix_. Tel. Iioje,

*p.

KESID.NCIA de lux
com 5 quortos. bela piscina etc.l36._325,
próximo 00 tarao cie Guimarães
100 milh. lel. 23-5466. Pires.

ATFNÇÃO - Vendo ap. de sala e
eiunrto, dep». Rua Voluntários da
Pritrií, n. 4_0iJO,t. Te!. 26-2644.
BELO ap. novo, 2 qls., sala, dep!
complotas, <iaragem, 30 milhões
c/ 15 do sinal. R. Voluntários.
Tcl. 36-3768. CRECI 745.
BOTAFOGO" - Ap. Vendo mog-
nífico ap. 3 dorm., sala dupla, 2
bonhs. socÍ._Ís d demnls deps. —

180m2. Aceito
o dia todo ,,

CATETE - FLAMENGO
APARTAMENTOS - Sala, 2 qua^
los, coiínha, banheiro, quarto
WC ernp. Preço a partir do NCrS
30 000,00 om 2 anos a combinar.
Vor Senador Vergueiro, 35 (por.
tari \ Tratar 7 Setembro, 66/406
Tols. 52-0532/22-8392. Oro. Ro-
M_Filhir. CREC[ 304.
APARTAMENTO 202 - Vende-si
vazio NCr$ 55 000, a combinar
Flamengo. R. Esteves Júnior, 12
(Ver das 14 às IS hs.), 4 qts-,
Sflla, cozinha, dep. de emprega-
da, área c| tanque. Tratar Rua
da Quitanda, 30 snla 209 com
Fsrnsndes. CRECI -100. - Tei.
K-2399.

BOTAFOGO - Vende-se ap. 604— Rua Damcins, 130, vazio, li-
vinrj, 3 q.s., banh., cozinha, dc-
pendências empreg. Tratar 10 às
12h.
CASA — 2 pavim. Vendo ótima,
de vila, 2 salas, 3 dorm., hsnh.,
coz., boa área etc. 35 milhões. —
Aceito Caixa. 36-0962. (Inquilino
já notificado).

COMPRAMOS ap. para
clientes - CAPRI IMO
BILIÁRIA - Ed. Avenida
Central, sala 608, te
52-7013 - CRECI 288.

APARTAMENTO írente, vazio, q.
h., c, Sinal MCr$ 8 000 el
NCr? 6 CCO em 3 nnos NCrjl
199, 26 mensal. Cimves com port.j
R. Palssandu, 59-6C3. Trct.ir te'
£6-1 ?.*.;*.
ALMIRANTE TAMANDARE' - Lu-
xz. Vendo espelacular op, com
2 sr.lrti, -J dorniií., 2 banh., etc.
140 milhões. Acoiío proposta

forma pagamento. 36-0962.
APARTAMENTO' - com 230 ml

VENDE-SE, grande salão, tres
quartos, saleta de entrada, sala
do elmuço, ernplo copa-cozlnha,
área de servido com doi; tan-
tiues, confortáveis depr-ndôncias
ds empregados, çjarnyc-m {boxe
particular), elevador para auto-
móvel, armários embutidos em
todas oi peças, em estado de
novo, pronto pnra aer habitado

Podetão ficar com o aparta-
mc-nto: telefone, cortinas (novas)
armírios de copa e cozinha, —
h/ifres e um dormitório para
casa] (marmoriríido)- — Grando
oportunidade de preço pois há
urgência ns venda — Vistas na
Praia do Flan-engo n. 166, op.
904, a p-srtir rie 9 horas, exce-
ío de 13 às 17 horas (elevador
parado — racionamento), aos
domÍno_.s_não^ há cortes.

DE FRENTE - Vende-se sp. com
sala, taleis, 2 quartos c| erma-
rios embutidos, copa, cozinha,
ôrea c| tanque e clep. de em-
preg. cl grande pnrtn facilitada
c financiada. Ver ò R.- Marquês
de Abrantes, 26-201.

CASAS — Vendemos em
BOTAFOGO e URCA. -
CAPRI MOBILIÁRIA -
:d. Avenida Central, sa-
a Ó08, tol. 52-7013 -''CRECI 

283.
'EDIFÍCIO" 

RtGRAN _ Inicio de
venda, ótimos apartamentos de
2 quartos, sala, banheiro comple-
io ti dependências do em:;r2n,.d__.
Vaga na garagem. Rua Re^l Gran-
deza 278, e.quir.a de Mana Bar-
reto. Obra em início de alve.ia-
ria. Construção u acabamento de
Gomei da Almeida, Fernandes —
Informações e vendai: 52-7557 e
42-5099. TAL - Taubat. Admi-
nistradora ™ Avenida Al/n, Bar-
roso 90 s/517-519.
HUMAITÁ - Troco p| Volkj 66-
67, ap. final constr. 2 qts., etc.
Vendo, _10000 a comb._42-9223.
SENADOR VERGUEIRO - Vendo
ótimo op. cj sala, 2 dorm., ba-
nheiro, cor., dep. empr. 23
Ihões. Facilito. 36-0962.
URCA — Vende-se apartamento
vario, c| sala, 2 quartes, varanda
envidraçada, sl., quarto de empre
gida. Cr$ 15 000 000 à vista e c
restante a combinar. — Telefone
25-8786.

FLAMENGO - Vendo casa nova
de 2 pavimentos, com 5 qunr*
tos, salão, copa-cozinhn, 2 ba-
nheiros completos, iardjm e ga-
ragem. Ver a Rua Professor Vítor
da Silva, 58 e tratar pelo tel.
32-3939. Facilito o pagamento.
FERREIRA VIANA -Vdo. vazio,
ep. tipo c| frente c| 2 r!., 2 qts.
deps. comp. t var. 42-56.2 —
C. 775.

FIAMENGO - Vendo ap. e|
empla saia, ótimo qt., banh.
Co"., ocunado st cont. inq, no-
ti.;. NCrS 16 000,00 ci 50%
ir [do a comb. Inf. Telefones
31-2375 e 42-0397.
FLAMENGO — Vendo grande apar-
temenro. Rua Buarque do Ma-
cedo, 50. Sala, 3 bons quarios,
dependências e ejaragern na es-
criíura. Ver e tratar no focai da
segunda-feira em diante, c| João
-*_na portaria.
FLAMENGO" Vendo ap._fren-
te, sala, 2 quartos, banh., coz.
dep. comp). emp. cd. recém-
const^,_2_aps ._andar_45-8415.
GILSON ZUKOSICI vende".~FÍ_:
mengo, ap. 3 qts., snla, dep.
garagem, frente. NCr$ 45 000 cl
25 saldo comb. 36-0547 - CRE-
Cl 800.
PRAIA FLAMENGO - Vdo. ap.
tl. qt. sep. banh. cor. Va2io,
fin. Ac. Cx. (insc. ant.) ou
IPEG c| peq. sinal. Marcar ho-
ra p|_ver._ 32-2493. CRECI 409.
SENADOR VERGUEIRO, 238 ap.
1005, qt. sala, banh., coz., j.
inv., área tanque, ban. emp. —
Ver hoie 2 às 5 - 18* à vista
^2£f£_ P!__ manhã — Artur.
Vendo-so vasio lendo: voslibulo
ga'nria, duns salas, 3 quartos,
banh., topa, cor., dep. d* em-
pregada • area 300 m2 — Cha
v«s cl portoito. Tratar KAIC -
Rua do Carmo n. 27-A — Slo.
ia - Telr.. 52.299J . 22-1860 -
CRECI 283.
VENDO ótimo amplo ap. à Rua
Sen. Vergueiro c[ salão, 2 gran-
des quartos o deps. com 18 mi-
Ihões de entrada e saldo finan-
ciado. C. Econômica. — Tel.
57-4642.

LEME - COPACABANA
ÃTÊNÇÃÕÍ Srs. 

_proprietério«~eí

tamos em condições de vender c
seu_ imóvel pelas melhores con-
dições, equipe de engenheiro,
advogado c despachantes. Tel.;
32-7793.
AVENIDA COPA. - Vdo. r.p. 95
m2 c| sl., 3 qts., deps. Frente,
alugado. 45 mil fin. 2 nnos o
Cx (insc. ant.) cl 5 mil sina
m^J2-2493._CRECI 409.
AVENIDA N. S. COPACABANA
— 2 q.s., saln, coz., banh., jar-
dlns de Inv., elev. privativo, dei.
empr. di:p. Corretor tel. 54-43B5.
AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS - Não
venda tam uma .«ata. Arruda
Falíão «valia » vunde ímo^._
mesmo alugados, solução rápida,
ta** minima 16 anoc d* tradí.
ção. Tel. 36-3788. CRECI 745.
BARATA RIBEÍRO - Sa.aTqua.To;
jard. inv., dep. emp., sem cor-
retor. Tel. 54-4385.

LARANJ. - C. VELHO

LARANJEIRAS - Vende"
mos um ap. em andar
alto, de sala, 3 qts., etc.
Pagamento em 40 me-
ses. Informações no es-
critorio da obra: Rua das
Laranjeiras, 478 até
às 16 horas inclusive do-
mingos e tratar pelo tel.
42-3615.
LARANJEIRAS - Vendamos aps.
sl., 2 qts. • deps. completas pa-
ra empr. e sal», qto. separados
* dependências pira empregadas
— Informações «el. 52-Í575. R.
das Laranjeiras n. 122.
LARANJEIRAS'"'V."ótí^n>p;
sl., qt. con|., R« laranjeiras, 336,
ap. 1 421, pj ser entregue em 8
meses. Entr. 4 milhões. Tel. ..
52-8379.

COPACABANA - Posto
6 — Vende-se à Rua Raul
Pompeia um excelente
apartamento de frente,
com 2 salas, 4 quartos,
2 banheiros, copa> cozi-
nha, demais dependên-
cias e garagem. Aca'ba-
mento de luxo. Entrega
imediata. João Silva —
Creci 742 - Av. 13 de
Maio, .23, 10.° andar -
Tel. 42-8177.

LIARIA,
Central,
52-7013.

COMPRAMOS ap. para
clientes. CAPRI IMOBI-

Ed. Avenida
sala 608. Tel.

(CRECI 288).
COPACABANA 

- Ip.n.ma -
leblon. Procura nosso Dapt. de
Vendas p/ podar ter uma coloca,
«ao rápida . por preço justo, do
imóvel que V. S. s. dispuser a
vendar. Orlando Macedo. Av. Rio

ranço, 15. Gr. 2318. Tel.fonss
32-6128, 32.7164, 32-0510. CRE.
Ct_128._
COPACABANA - Aluql-TeTx.e-
lente apartamento de frente, sala
e quario separados, banheiro
completo, quarto e banheiro
empregados, área de serviço a:
toiada com tanque-. Rua Figuei-
redo de Magalhães n.° 741 ep.
301. Chaves cem o porleiro -
Tratar pelojej. 52-2284.
COBERTURA - Vendo" alugado' e,
cont. vencido na Rua Aires Sai.
danha, 2 qts., cala e dep. Tratar
:/ Sr.* Isabel -__TcI. 49-5745.

COPACABANA-- Sá* Ferreira, 170
ap. 101, vendo sala a quarto se-
parados, cor., banheiro. Ver c/

porteiro. Base: NCr$ 17 000,03,
pequena entrada. Saldo Cx. Tel
23-3053.

BOTAFOGO - URCA
AVENIDA PASTEUR, 160^
- 9.° andar. ALTO LU-

COPACABANA'- Ap. 4 qls., 3
sis., dep. compl. 2 banhs., 1 ap.
por andar — Rua Anita Garibaidi
n.° 5 (alugado s/contrato). Todo
atapetado, armários embutidos,
ap. cem 300 m2, 150 milhões a
combinar em três nnoi — Det.
25-6512_- CRECI 167-
COPACABANA" - P.uT-Fõmpãõ
Loureiro, 148 ap. 102, 3 qls.,
2 salas, ]. inverno, terraço, dep.
comp. Ver de 13 às lBh. Tratar
L. S. Francisco, 2ó, 515. Tel.:"3-07ES.

paga ccnaommk
XO, c| 333 m2. SÒr.AEN-j^95'" ' : :po ca

;# TE 1 AP.
_ vitri;'ice".do. 30 milhões do

POR ANDAR.!"^'-- «»t. a comb. Ver à Rua

Ver no local. Tratar CA- ^"Don^Áw."™' 
" 'P'

PRI IMOBILIÁRIA - Ed. Copacabana"- ÁJTi qt».,"'...;
Avenida Central, sala fe* ™J% St; .e "'c, errfr
608, tel. 52-7013 '•"'B"' " "

CRECI 282.

I
IIum prédio de alta classe
má
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J^tQ&g&méíèvs * 'M^sèm®®^ Prédio de4andares, com apenas 2apariamen- *-.._..,« , _- È^^^^^mM^^^^f^1-- - - ... . _ . r « i rf L Apartamentos de alto luxo, compostos de: salão, |r
'" ¦¦"•••I^IP Es^uàyas^ellTmfnioTno^ íe- living'3 quartos C2 com armãrios embütidos)*e 1

¦ vestida em pastilhas vidradas. Vaga privativa na uma suite com cíoseí, 3 banheiros sociais, quarto |
| 

" \ r*TngU<!| garagem para cada apartamento; 2 elevadores áe empregada, copa, cozinha com fegão de i
I »^ I j ¦ de luxo, bocas. Ampla área de serviço. §
fl MAUU SOCIAL | f
â |"'"  

' 1 1 --¦"¦ ¦; 'i  fciMi*  " ¦« §
I VESTlBULO Projeto: LEON CÉSAR CHEBAR ! I / I
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0EL.FIM MOREIRA"""" ,

4.

LOCAL
Rua Aristides Espinola, 11 -a 30 metros da praia,do ladodasombra. O 2.» prédioacontar da praia,muito bem localizado, está perto das praçasAtaualpae Anteròde Quental, próximo também
de cinemas, farto comércio e muita condução,
Excelente vista para a praia (devido à sua proxi-midadada Av. Delfim Moreira).

jj CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO:

IncorporsçSo regularmente registrada no-2.° Oficio do
Registro Geral ót Imóveis, ãs folhas 70 dó livro Aux,
8-B, sob o n.",*49.

if|f|||

^"S

REVIL S.A.
CONSTRUTORA E INCORPORAOORA

NCr$ 8.400,00
MENSALIDADES NCrS 1.346,00
Quota de terreno—-NCr$ 34.100,00
(financiados em 21 meses)
Quota de construção. NCrS 69.015,00
(pagos em 30 meses)
Preço total NCrS 103.115,00

PLANEJAMENTO £ VENOAS

YBPLM IMOBILIAEIA
LlDER NA GUANABARA

R. México, 148 - 3.» andar « Te to22-Q435 o 22-4861

mmmmmmwmsammm

...^„~. . . ^jt_ Corretor ResDonsivel ¦ J. O. Sodré - J 107 - CRECI 66INFORMAÇÕES E VENDAS NO LOCAL DIARIAMENTE DAS 9 ÂS 22 HORAS"

COPACABANA _ Lido - Ap.; COPACABANA-".
<!'• e si. sep. pintado, vltriti. ¦!., sl. dc a!mC
cdío, binheíro em cór, ermíríolires, q'
embutido. Pronlj entrega, 15 .oojfrsnle p/ o i
mil só i vislj. Vcr _ Av. Co- nsld d-' C-,rvs
P3cab_r,.i 112 _p. 7C6 - Trotar vszio. E
Av._Atlfintlca 1^212 cp. 201. :2;«5i2.

COPACABANA - 
~Vend

np. 3C3 à Av. CoD-C-bar
com qi*arto • sala sepiiraa
p!a cozinha,
dependências

Ap. 3 qtí.,|COPACABANA - Vd_. £p. íl.,|COPACASANA — (_7^Tdep. comp., 3 qt;., r__„ benh., dep., ci?ra.!L*UrA^MDMINM KU;i
./C ae e:npiegüd_,jçjem. Inf. lel. 4Í97S4. CRECI FeliDfi de Oliveira, 7.mor. Vc-r Ru» Ro- n.» 900. ^nr, ¦ i _132 ep. íoi.—* !ap. 302, sala, 2 ciuartos

oa-is propoiia. Tel.'COPACABANA _ Vende-se
CSECI 167. ,ce'ente ep. _:•>•. ]_. !0cac5c,

COPACABANA -
iis.» dep., ires

... ¦ __ emp., gar., vazio — 55 milhões.|grando
MO mil men;j|, final tie obre.IVer Hilário Gouvclr, 77 «o. 303.ma escritura

. A,íM»S,,<,S?h_*' 2S aD* ' ICTlVer no Icctl « det. 25-Ó5I2 -ilevo íempi_o
e 1 204. Det. 25-0512 CRECI I67.|CRECI IÍ7. I37.40D7.

,ce!eníe ep. c
., .. jpcq-e.na entrada, -oid

o COPACABAN.'. - Vendo ep. ÍOílVtr Barata Ribeiro, lí
793 da Rua Leopoldo Miquez 107. 
«m-jSdia, tiu.-.rto, corir.lia e b£nhc;ro,i*:of'ACASA','!^ - Av.

varanda « demaisjann. embuiidoi. Trníar
Tratar tel. 52-10í5.!Csvr!do tel. 4J-W96.

ap.
;* e demais dependências,!

COPACABANA
17, frente de
íos, 3 qL. etc,
critura. ótimo

1
vencido. 37-^307.

- Miguel Lemos
13 metros, 3 so-
garagem, na e=-
ap. 75 milhões

Ocupado cont.

2 «nos. 2 por andar, bas CrS COPACABANA
lo- 5'* i,p*' bsnh

ver

10.0

_/_'i0i:35 0C0 000. Ver no
-. ./ 4Sn-2, frente,"edi°?cio'cal. !nf. na VEPLAN 1/ViO-

bom, enlreda bonita. 14 mllhSetL,, , r _,'. , , _.-,
a combinar. Ocupado, c. ven_.:t>!LIAKIA — J. 107 —
Aceilo Caixa c/ sinal. 37-4S07. L. . ,, _. , ,, ., .<-jCreci 66 — Dep. de ven-[fonte,

Tels

- Vdo. era. el.,
coi. Fin. 2 ano:.

Cx. (insc. ant.) c! peq. v-
¦,m'. Marcar hora pi ver, 32-2493
jCRECI 409.

COPACABANA - Vende se ap. IOTIMO ap. c' qt. e sala sep.
saia, quarto iepnradcs. Vc-r hoie Ide frenie, boas condições. Aceito
nto as 17 hoia:. R. Raimundo Caixa e IPEG — «^15J4 —
Correio, 44 - 1002. 22-7938 - CRECI 284
COPACABANA 1213, 7Õ7,""cõní praTa" 

~~\i.„s„~ 
.„ 

"-ZZZZ
Ver local, tratar Hilário Gouveia, lUT\tB 12 o VP-_ 

PniqV„.v'
66-516. 57-2086 - 57-5187. -,,'., ^ ' * * PJ ps/"

vist. pj o mar, arm*. en,b., per-

Ap. 3 qts., 2 COPACABANA - Leme .- Ap.
1 qt. e Y/CIsl., 2 qts.. deps. compl., ares c/|—'

copa-cozlnha, sarapem, COPACABANA - Praça Senedelo.
pronts entreça. Gus-|- Edifício novo, misto. Ap. qt.jdas Avulsas

•9 »l. sp. amplo, -45 r
123 milhões, 16 i vista V/bo7:|22-6102 e 52-2830.

ICOPACABANA - BAIRRO PF.I-
XOTO — Vendo apartamento de

azío, com sala, 2 oons
quartos, de.r_endènci6i e granda
-res. Rua Alfredo VaiadSo, 77,
eo. 20S. Ver e trettr no lccal.
5-iia. 45 m.lhfiti,

57-2086
CSECI 243.
lEtn\c — Vende-se cd. de frente,
saía • quarto, conjugados, gran»

ide d'hall entrada c| ermários
|embutidos, copa-coiínha e banhei-
ro completo. Rua Gustavo Sam-
paio, 6761201.
LEME — R. Gustavo Sampaio, 4*33
— Luxo, final constr., frte., 3
qts., salão, 2 banhs., 150 m2,
garagem, ótimo neaócio. Tels.
22-7226 ou 37-4774.

ianas, sinteco,'pint. plástica. —
MCS 20 ou 25. Combinar, .«l.í
37-MM.

VIVEI RCS" DÊ' CASTRO - Vendo
ap. quarte, iala# coz., benh.,
ára* com tonque e garagem, fun-
doj. Peçaj amplas t claras —
4Sm2 área útil. Prcjoi Cr$ 26 COO
à vista. Aceito CE. com sinM
de CrS 6 000. Tratar: 28-9154 —
Santos, dai 9 

'm 
17h.

COPACABANA - Ven-
de-se o ap. 304 da Ruê
Décio Vilares, 253, alu-
gado. Contraio termina-
do. Preco: NCr$ 5 000
de entrada e NCrS 5 000
em 25 prestações de
NCr$ 200-(cruzeiros no-
vos) sem juros. Ver nos
domingos das 9 às ló
lioras. Tratar na Av. Rio
Branco, .85, sala 1 525
- ABRAHÃO COELHO

CRECI 746.
RAUL POMPEIA - Vdo. ap. tér-
'co sl., qt., 40 m2, 11 mil à
vista 12. 5 mll fin. Ac. Cx. (Insc.
ant.) Alugado cc. .icòrdo o| en-
Irogar. 32-2493. CíüCI 409.
VENDE-SE <on jogado da iuüa,
no melhor ponto da Copacabana.
O melhor do prédio. Ru» MÍnÍf>
tio Viveif.l J» Císt,o n." 15 ap.
419 - Sr. Andiad,.
VENDO ótimo ap. cí sala/TTjuar-
tos, 2 tardins de Inverno, 2 éreas
e deps. Entrego v,irio. .to mi-
Inoos c| 20 de entrada, snldo _
combinar. Ver Barata Ribeiro,
255, ap. 203. Tel. 57-4642. __
IPANEMA — LEBLON
AVENIDA VIEIRA SOUTO, 416 -
Superluxo - Ulllmos apartamen-
tos de 377m2, edifício da 9 rn-
dares na Praia cio Ipanema. Obre
em revestimento. Construção a
acabamento de Gomes de Almei-
d;, Fernandes, Avenida Almirante
Barroso, 90, grs. 517/519 - Te-
lefoness 42-1233 e 47-509? -
TAL — T,i_b3!é Administrador! —
CRECI 84.
AVE Ni D A' 

"vi 
SCON D É' 

~D 
E AtBU^

QUERaUE, 29 - Últimos aparta-
mentos cie 570m2, Unicamente
p^ra famiiia de altíssimo trn!..-
monto. Obra \<í t»m revestimento.
Edifício Vila-Lâbos — Construção
5 ocabamento de Gomes de AI-
meida, Fernandes. Av. Almirante
Barroso, 90, gr.i 517/519. Tolere
nei: 42-i230-e 42-5099. TAL -
Taubatft Administradora. Creci £4.

ÀO LADO DO COUNTRY
CLUB — Com vista des-
lumbrante. ALTO LUXO,
c| 320 m2. Ver no local:
AV. -VIEIRA SOUTO.
620, np. 902 - Ao lado
do COUNTRY CLUB. -
Tratar CAPRI IMOBILIA-
RIA, Ed. Avenida Cen-

Itral, sala Ó08 - Tel. ..
52-70,3 - CRECI 288.
ÁRPOADOR — Apartamento <íê
(238 o 360m2). Obra, em revés-
timsntò. E;peci:'ic3sõo'i de tetní
luxo. Ediíício Moner * Manst.
R. Francisco Otaviano, II! - Pc-
Ças excspcíonnImente bom diVi-
didas. Construção e acab.irnefito
ric Gopies de Almeida, Fernatv
dea, Av. Almirante Barroso r,.a
50, nrupoi 517/519. Telefonei:
42-5099 e 42-1233. TAl. - Tau-
bati Administradora. CRECI £4_.
APARTAMENTO 704 -' Vende-so
vazio (Leblon), ím Av. Atauffo d*
Paiva, 50, bloco C2 (NCr$ 55,000,
3 combinar). Ver 8 àj 12 horai
e de ló is 20 noras, 3 qts., ra-
Ií, cozinha, banh., tanque, dep.
completa*? Traiar R. da ÍSuitanda,
S0, sal,-,, 20? c/ Fernandci -
CRECI 400. Tel. 62-2899.
APARTAMENTO, troca-se > 50 m
da prí.ÍR/ da snls, qr, ippirüdor.,
depend. pnr ouiro 2 quartos, sa«
Ia, depend. Paga-se di(cer.enç_,
Tijuca, Ipanema. Nenotio direto.
Tratar Rua Paul» Freitas, 31, en.

103.
AVENIDA NIEMEIER - 

'T_rrcr:5

cie 12 x 39, espetacular vista p/
mar, entrai o n.o *i]8 e 550. vi-
is e detalhes. Tel. 23-5340 •
0459.

AVALIAÇÃO DE~ÍMOVEI5"-N3*
vonds jem umt *xat*. Arrudw
fjltio avslic • vende Imóvel»,
m«smo alugados, «oIuçío rápida.
taxi mínimi, 16 anoi d« 1radi>
,io. Tel. 36J78B. CRECI 745.
COBERÜTRA nova. íatío da IcZ
ií (Praça dt Pai), 340 m2 de
arêt « m«Íi 153 m2 do torra<os,

vanas p/ mito 200 milhõ«.
tin, Ootl.>l,..ç tel. __..173S. Fsl.
cão Creci 745.

COMPRAMOS ap. para
clienles - CAPRI IMO-
BILIÁRIA - Ed. Avenida
Central, sala 608, lel.
52-7013 - CRECI 288.

BAN EMA — Ap. adiantadíasimõ"
4 quartos, orde. salto, 2 banheiros
etc. 2C0 m2. Prudente Morais n.
9S5, op. 104, a vist.i 60 mil no-
vos. Propri_t._ 47-2130.
IPANEMA - Vendo, ainda não
habitado, construção Canadá, ap.
207 da Rua Barão da Torre, 206,
cj aala, qí. t depends. 25 milhões
4 vista ou entrada 15 milhões,
restante praz^ curto. Mais infs.
tel. 26-5941. Napoleão. CRECI
n.o 333.
ÍEBLON - Av. Bartolomeu Ml-
tre, pró*ima à praia, conforta-
vel ap. de 2 qts., sl., def>. com-
olela, dep. empr., fronte, gara-
gem. Vendo urgente. Acaito Caí-
xa ou IPEG. Trotar e marcar vi-
sitas p/ tel. 34-6049, ou 42-8335.
CRECI 304.
LcbLON — Terreno nn Rua Féíiy
Fache.-o. Lote 39, medindo 36.60m
de frento e 39,05m de fundos,
em dois «guiroentos, um de
lü,60m • outro de 20,45m, será
pendido em 'leilão 

judicial pelo'eiíoíiro 
Fernando Mello, Sflyun-

d.i-iel.-i, 3 de .-.bri! de 1967, „:,
15 horas, no local. Mais inf. leis.
42-8205 e 42.5531.
LEBLON — Ap. om consTrujão,
5.0 and., do frente, Ijío na cc-
bortura (6.°). Sala toti.» frertr
cio prédio, 3 quortos, 2 banheiro,
sociais, dependàncias co.-nplelat
do empregada, âutn vagas p/ au-
t_c_!, play-ground. Ruj Engenheiro
Côrt-jj Si-gaücf. Ffóximo ò 

' 
Av,

Vise, de Albuquerque. Vondo oi»
troco por automóvel nacional *
recebo volto. Tel. 34-9526 — An-

LEBLON - Av. Bart. Mitre, 980!
401. Vdo. ep. il., 2 qls., banh..
cai., ãrea. WC empr. Frente. v,i-
rio. Fin. c| 10 mll sinal. Ac.'C>.
(inscr. ant).c ! 5 mil sinal. Tel.
::-2493. - CRECI 4C9.
PRUDENTE DE MORAIS. 985 _
Apartamen!o de 2^.1in2. Obra
em revestimento, prédio em cen-
tro do terreno com 12 andares.
Especificações de luxo. Quadra
da praia. Estaciona me nfb privnti-
vo alam da vaga na garagem.
Construção e acabamento de Go-
mes de Almeida, Fernandes. Av.

.mirante Barroso, 90 — grs.
7/519. Telefones! 42-1238 -

42-5099 - TAL - Taubaté Adm:-
njstradora^CREC ^SJL
TAVARES & BOKEL - DEPTO.
DE VENDAS DE IMÓVEIS - Ap.
de frente, sobre pilotis, na qua-
dra da praia, sala, qto. separa-

jardim da Inverno, banh. d*
Pecn/eno sinal — Vá à Rua iVicon-
empregada, com gesgem ra es-
criiura. Põgto. facilitado. VÂ o
Sua Paul Rcrlíern, 52, ap. 104 -
Procurar o encarregado do pré-
dio Sr. Juscr-lino. Irritar na Rua
do Carmo, 27, nr. 602. Teiefc-i*
31-2195 - CRECI 18.
TERRENO - Vendo 2 lotes con-
juqBdol, p/ casa 15 * 30 cada —
Preço batathsínio. Rua leonfl
Fi anç* — Av. Visconde Albu.
qu»nu>. Tel. 36-3788. Falcão -
CRECI n. 745.
AVARES & BOKEL - DÈPTO.

DE VENDAS DE IMÓVEIS - Ao.
2 qts., varanda soc.a!, duas

frenie, qt. e banh. empregada.
Pequeno sinal. VA Â Rus Víscon-
de Albuquerque, 375, ap. 203 —
Aíenda-se no local. Tratar na Ru»
do Carmo, 27, gr. 602i Telefon»
31-2196 - CRECI 18.

«- .1'..*¦¦•'..¦:^1??$__fe-5
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2 — 3.° Caí., CLASSIFICADOS, Jornal do Brasil, dominsjo, 19, « 2."-feir_i, 30.3-67
IMÓVEIS

Vai alugar
apartamento?

J

Fazenda em
G» 

/oias

se êle foi
pintado

com

GÁVEA PEQUENA - Vendo|ATENÇÃO - Eiuçio S. f. X__.ill.HA GOVERNADO!! - P. da Bl-
magnífico Ictrcuc, local de altolvíer, belo ap. novo, 1 qts. «Ia cn, terreno, 24x44, píiino, ]ó
gabarito. Pre?.-:: 18 milhões. Tr__.jiap. completas, 17 milhões, 50% milhões, financio ~ 4S-6127 -
tar pelo lei. 32-1JS3. __ fi„. R. Genar.il Rondou, 704, ep. Nlciclo. p,-r, ,|, n-,n_l_,;_-, rn;  , ,
JARDIM BOTÂNICO - Vendo,-107 (antiga Figueira), chaves c/|HHA PO GOVERNADOR - V.n- I o 

° 
p'"1, 

U"ni° "f-|

terrono 12x60. Tr. 7 de Setembro porleiro. T.l. 36-3788. CRECI ]}..,. «... |I ITi, ti J,™ »"ln' 2 clu£,rl0i;. <l"»no dc
n. 08, sl. 702. Tcl. 32-4941. ....,745. _ a5( vaiio. Enlradai Cr$ «""pregada, <lcp. completas em,
?_2:5.5.07- ,"» R9i'- CBECI 67-. _ CASA - Vonde-se Magalhães B ._> j 2 500 000 

'. 
o saldo em preste- final cie acabamento a cargo Vende-!A"1M ve^^s^^^n.=R"o::r^:itn^i^:iRr,to^ ul^av. d*0™^ ír^^H'"!?* i000,,*1?- Grm- °«H«»r¥"*>- «..»««*

v,-.randa, garagem otc. Aceito irm fi<» ao lado do Campo dr""'1 cc"" Almeida — Te- sede, luz elclnca, água quente|™nos, lodo a oleo, sinteco, en
Caixa ou IPEG. PorluguSta, Tr.-.t__r em Mulo A(., lefones .18-9217 e 3*í-r,b0&. (l>!e fria, 450 cabeça
CASCADURA - Rua (fameli, 16 *°n,(>á Engenharia Lli)»., 

_n« Riu, ~"l'7" "•'•*--. ~7 rr..r, ..
''"' _>¦ a 'tratores, caminhões, rádio!,ir na Rua Manoel Leitão,'16

transmissor e receptor etc. —'
Ce rendia

COMPRA E VENDA© IMÓVEIS - ALUGUEL

Imóveis
:entro tíe Urreno em uma da:
melhores ruas planas do J. Bo-
tanico, por 165 milhões. Detalhes
26-3194, 32-3115. CRECI 178,_
LAGOA — Apartamentos prontos,
Av. Epitácio Pessoa, 870 entre o'30-ó964
Certa do Cantagalo e a Rua Mon- CASA
tonenro. Os últimos
to? do Edifício Míitls!

tamento
Praça dd Bsindft

iTUUCA-RIO COMPRIDOIJARDIM AMERICA - Alugo casa MEIER - A'uga-se loia c 8 pír-l
|. ...  

¦ ao" luano.-., sab, varanda, o».-; tes no R. Guciu, esquina de J_._-|
[ALUGA-SE op_. rie luxo Tipo ca- \?rnrr'' 

fiTj,ní»i- Kua Marechal Fe-.quirn Meier. Vir no loca"
sa, próximo ac: melhoro* co!é- !,ptí Schmidt, 75, antiga 31. [tar c/ .
gies: Instituto de Educação, Co-' PENHA 

'CIRCULAR' 
- Rua Forta- 22-1323. _legio Militar, Colégio de Aplica.. leia, 87, sala, quarto, cozinha e MADUReTra" - Pa'<7

150 km de Bra-|S"0',„?;.? i 
afl""e', c?m ">' dím*'* dependências, lólinu -

-» quartos, sala dc almoço, cie-.
RAMOS - Aluga-

Sr. Vieira p/ telefonei Galpão
i

Com telefone, Ij

Con it aiu* Barbou n, 152,
po 401 - Tel.: 39.2092 .
49-3261.
IlHA DO GOVERNADOR - Van-
ds-se cesa 2 qts., 1 ¦_., «.tc. com
olimo terreno. Rua Sargento Jo.
Lopeí. 915. Gu.,...l_u, NCrS .
16 000,00 ò vis;,-,.

Cerâmica

possui
prezo i

AIS MAtSVEMOIDAR
PJO 1'IRAHIL

cj 7, vendo 2 qli., dep. emp.
Entr. 8 mil, preit. a comb. Inf.

CRECI_75I\_
Realengo — Vendo mo-

aparlamen-1 desta de tijolos em lerreno de
, Todos d»: 10x40, iunto a toda condução,

frente, 201 (256m2),-402 e 502 c| I 500 000 de entrada, saldo
(23óm2}. Ar condicionado, água: .1 combin.ir. Ver à R. Slo. An-
quente p cvaiüiíor suoerluxo — jgílo, em frente tio n.'418. Fratari,,,, , , , ¦ . -,-.. „ .
Construção e acabamento de Go- cl Batina na MAL8A - ImAva!*!11"* DO GOVERNADOR - Co-\0° ,r'M-° 

c 
.. p'lr'° » 

,"¦""'
mes do Almeida, Fernandes. Av.lU.la.. R. Conselheiro Galvão,'"3'0 - Vünt,:> C"''1 luxuosa comi 11 Km de Niterói, toda prod.
Almiranto Barroso, 90 - 517/519Ín-° ;s- nruPO 410, .Madureira - garagem. Preço NCrS TO 000 no-colocada. Tratar Melcon —

CRECI J-243. Icaraí, 176. venta mil rru-»;ros novos1. Entra-' 071 it Mli,.AI ^0 ü-í
rnuDPAimc  da NCr$ 40 000 (quarenta mil cruJf,7"5 

~ Nllcr0' ~ 5-L-]6'6-
COMPRAMOS ap. parai zeiros novos) <* o rejt,tnte píti 30 Vasco, (lio.

rlipntpç. CAPRI IMOP.I-lfBO cu ú v,!',n NCr$ òonoo'
RUA CONSELHEIRO MA- F 

'?",ff' 
Vi .mUb (•««"»» mil cruteln» novos'. Ver]

rrm cr^ADrc 70 ,„ LIARIA, Ed. Avenida «m o pr*pno, ió «rs domlnors . .
CLLU aUAKto, /o, ap. r- . 1 ,„r, -r 1 i"'1 Ru" Mutupana, 56, iunto da I fila mili
mo lArriA Z\= Z Central, sala 603. Tel. c«ix» Econômica. fi„.i ,ii p,° ?,íl «-Oícl tOITl
iua lawa - Odia e,527013 

(CREC| 288)_ nibil .

contrato
oia com depó:ito anexo | transpasso contraio cl" S a... Av. ,,\,ni3tro Ed-jar Romero. ¦

ala, cozinha, banheiro, garagem.fâ T^ZZ, *V°íi°' 
'?°<"!"'

automóvel. Preço 
"s\Trav. 

Sargento ftrrelr.. 18. m" tef 52 7BSB 
"Sunda-fe.ra,

-..yfe"'.'..?'*?" ¦" .-^ri°, ."¦'"'?»• 
!«AMQ5 -, Al»9i.« cuarto 

'bnm!pÀc^-^,fJ,;----^^ 
,--7

TT

rça

trada clc

Aluguel NCr$ 3.10,00. Rua João
Ricardo, 39 - Sao Crbtóvào —
Cancela,

molivo r.ôuc!e. H. tsco.
*17, cm .frente Palmar S. A.

Vemlo olaria tijolos La Gio-.Lerc'Kla c dividida, ótimas Ijuca.
tas furados, maq. moder. gran- ilsu!,dos- - NCrS 2J0 000. De-:ALUC-0, Sta
de prod. em desenvolvimen- ,alf,cs Sr- Brandi. Tel. 25-3106,

financiamento lon-|22"'76' « 22-2356. -

. ..- ,zes ou senhoras. ^CrS 50,00. —bar

: > '•¦¦ . ,!addock Lobo - TI- _ E„,riir Rua pr. Noguchi. ,
... - -5T VILÃ OA PENHA - RuaTrof.M 

''
Imindnna, 806, Pau,a At|uM|es, 79, 0|,. I0Ó _.

, 
-, , '"' 5, 

t' Alug. c/ sl. 2 qts., e dep. chav. «/d 
""-"* ü'

Ver 8 ài 11 '"

varanda.

São Cristóvão.

_E un-.fl loja varia ou cc-
mo estó, preço a combinar. Es-

13 ás 17. Trat.
Carvalho

.-, IGAB, ni Est.
~01 (CRECI 18?

AUX.

997-B :

Poríel8,"lPRAjFA
I— Pass<

Matoso,

lJr^çi Marco Aurélio.

Telefones 42-5099 e 42-1236.
j TAL — Taubaté Administradora —
CRECI 84.

>mic». Final da Ru.* Tí

^^S'
2 ctiE., dep. completas.:-,,,,,,,,
_'',.' ',. ! ENGENHO DE DENTRO - Vdo.

jPreco baixo, supertinan-j2 ótimas casas, gem., 3 qts., 2

jeiado. CAPRI IMOBILIA-\$MAgr%£-t\l
IRIA - Ed. Avenida Cen- 22-7226 e 37-4f?4.
trai, sala 603, tel encantado - Vendo ta;»,

52-7013 -CRECI 288.
S. CONR. - B. TIJUCA

ríÂVFA _ I Rí*lf AMirO BARRA DA TIJUCA - Terreno debAVfcA — J. BOTÂNICO 1Sx35 Vendo faei|itado, Em {r6n.

PITAMGÜÈIRAS - Vendi"residíí
cm dd 3 ql*., jala, coz., den
comp. imp., garagem, c outrr
casa cie 2 qt:., saia etc. c/ 20
mil ent., rest. financ. na Rua
^;>n;o!o_1_£l_--_43:7991 t* 48-8992.

ta, vila, 10 milhões, 1 sl.. l' qt., VENDO ou troco por ca"rro~câVa"
opíi, cozinha, varanda, área, íft- ° apartamonto por motivo de via«

to laje, 3 milhões, entrada resto sem, uma loln de pecos para
1£0 mil mensais. Tel. 29-4625 i automóvel. Avenida fc_ronai.ua
0^49-2893.  12326. L, L Praia do Olaria, Co-
ENGENHO NOVO - Vdõ. cosaii0!A^l_l____l?.„(?.ov,orn_,<i_!:r- _
c| sl.,1 2 qts., coz., bonh,, ircn; ___ __ *Inf. 46-9734. CRECI 900. | ESTADO DO RIOVENDO ap. pequeno, 3 quartos, í.'l a .Boat, Jlangar. Joi. 48-1439.

fundos ocupado, 30 mllhóe! fa- BARRA DA TIJUCA - Vonda-se, nruTDn üi« í
cilito. Rua Barão Jactuaribe 150 !ta"nno n» ESTRADA SOR MAN ENGENHO Dc DENTRO - Venda-

V IM. PlSSffiííff «» 
'N 

ÍC!'-k_283 - Tratar 1.1. 36-5425. 
JJ' 

«P- »»• *»» W'«. 
J&-

TOnlo Silva, 5l8, ep. 203. _ ;RE^(!ÉIO DOS BANDÉFraNTES" |3e 7 L 8 30 horas
ÃLTÓ DA GAVEÃ - R. Antenor 

'J,unl„°„ 
»„,''!Sle- »° Í3?a *• P°n,c TaTÃfir

Rangel. Vendo amola - luxuosa.da BR-101, no Pontal, a oOO mls.
residência (500 n.2). Terreno de °0 asfalto. Vendo área de 10 045
800m2. Base: 300 mil NCrS. Inf. n,!- Facilito. 13 mil novos. Pro
22-6917 42-6740. CRECI 613. :prietirio, 47-2130. _ __
ÉXClÜNTEi sala, 2 557"bl_ST, RKREIO DOS BANDEIRANTES -
co:. e dep. compl. empr. Preço: i Vende-se ou troca-se terreno por
28 000, sinal 50%, saldo 2 anos.|Yolks_6oi_com 595 ;n2. 38-8814.
Maria Anqólica, 752, ap. 202. -RECREIO - Vendo terreno cid.'
Teli, 34-6049, 42-8335. CRECI tl. 150, lotes 4|5, gleba A, c| 2,5
S04.  _ entr,, saldo em 2 5nos. Inf. tel.
GÁVEA - R. Õitls, 42, casa va. 30-6964. - CRECI 751. _
zla. 2 qts., sl., banh. Er.tr. 18 BARRA DA TIJUCA - Vendo ap.
milh._ ch.. tftl. 37-5ÊS3. Tratar ,,|sala, banh. e kitch. Frenie para MEIER — Cachômbl

'i1 Vende- se
500 m2 .Um lote cie tiiolos refratá- ho

rios. Ver o trator à Av. do.

ie até 15 h. Inf. 20-5333. VÍS-J13Ó C00
ta pj Praça. Banh. empr.. tan-

P.-issn-sc no melhor ponto! Democráticos, 207, Sr. Sch-ÍTIJUCA
cio Botafogo c\ 23 quartos e!n.,i(1. w ZZ' ?_. 

banh" c°Pst:c-.-, rfep.jça:,.,, -,, :::<
contf.ito novo dc 5 anos cml
nome do cornprüdor. Ver el
tratar n.i Rua S. Clemente 23,
tel. 46-7488 cl Sr. B.-;rroiro.

102
COX.,
cn:nr.

; ALUGA quarto 
"~imõiãsT 

ou rapa
ros :em moveis. H. Desembarga
der liidoro, 31 — Tiiuca.
RUA URUGUAI, 379 - 

"Ãlugã-sli 
i._

o ap. 302 de .--.'a e 3 qua.lcs. i ÃLÜGÃ-SE
jAIug. 31500. Ch-v<:' com por- Engenho do' Mato, 37 esquina'l""' ^CrJ 50,00. Prédio es:;
.teiro. Tratar 42-994E. ¦ Av. João Ribeiro. Atendc-se si.g.1' Den-.ocraticc_s, 247. _
SAENS PEMA - Aluga-se" ap. fc__lr5- ._. 

' ' 
jPENHA - LÕja 

"ãíuíã-se 
o iRÍ7

sola, 2 qts. armário embutido, ALUGA-SE casa tm" Vaz' lobo" r' 
'Guaiana-es, 

25. Chaves na Rua
banh. cm cór. NCrS 303,00. Fi. !C-..-oiir.a Amado, 631. Chave n Mlntevideu, 1297, loia f. Fiador'¦amaragioe, 9 ap. 713. Ver 5óí, falar c/ Sr. Aníbal, Al Cr* ;iropr^ct.irio.

DA BANDEIRA - Loia'
contraio ncc. Ver R.'

52._Jcl._34.879J.
RIO DOURO ''ASSO' loja coni hall otiml"^'r.i 

com,, ofiíir.Cis etc. 7çleicne!

Loja passa-se
Avenida

709-C. Te!.
Ataulfo d» Pan
27-0931 _ Leblc

flfRfl, R. 10-0707, area total 77 Alu-,
Av. '

KUA S. FCO. XAVIER - Psi,0•jCOELKO 
METO - Rua Guaracle-I lola c/ '20 m2 bam pf landi.

ma, 80, ap. 101 - Aluo. íl si.lirJÍ'2-_.CR-CI 775-
2 qts-, c dep., chav. na Rua Ara 

'

(CSECI

Ap. luxo, 3 cjt
saião, i banh., copa-cc.:. deo.lçatuba, 22. Tratar na IGAB' rl"Z' TPVe r?0"9,6,";- Vor,S;iE!'- ^«e'»* '¦*¦ •/ -101 "
Conne de Bonfim, 171 ap. 101 L ° 183)- Aluguel 600 000 cruzeiros - >awaiAamt^ rt-Tratar pelo tcl. 48-2177. Dr CAVALCANTE - «luga-se e casal
Raul. l!enl '"''O ou senhor de respeito,

quarto granda b cozinha cem d

Rua Silva Vale, 952, tl 48.

ESCRITÓRIOS
e CONSULTÓRIOS

dependências.
|Chaves no 1342.

Al. 260 000.
Tratar 27.5i.05.

Loja - Galpão
7ransfere-so o contrato cie

uma loffi, com galpão nos fun-
!tlos, de 600 m2 na Estação da
!Ramos, ao lado dí E.F. Leo-
i poldina. Aluguel barato. —
Própria pnra material dr.

FIADOR pari.''escritório'", 
"cônsul- con,5,ruÇiiO' Oficina, supermer-

tórios. Irrecusável. Atende-la a Cedo etc. — Rua Aureliano

CENTRO

GUADALUPE - Vdo. terreno pia
no 9x25. Condução h porta. Ént.
1 500 mil. Trt. R. 12 Q. I' c' 8.
GUADALUPE - Vdo." ap. va-
z'\o, pintura nova, c! 3 qts., sl.,
e„ b. Entrada 3 milh. Prcsl. 120
mil. Trt. R. 12 Q. P c1 j).
MÊÍER - Vdo. casa p| R. Dias
da Cruz, cj s)., 3 qts., banh.
coz., copfi, dep. lavanderia «
garagem. Inf. Tcl. 46-9734 -
CSECI 900.

23-0788 - Sr. Aniceto. lo mar. Tel. 54-2305

ZONA NORTE

Vdo. ca-
I., 2 qls,, banh., coi.,
d tanque. NCrS 16 000.
Inf. Tel. 46-9734. CRECI

50,
área
Fac.
900.
MADUREIRA

PETROP. - CORREIAS -
ITAIPAVA

ZONA CENTRO
ANDARAI-
VILA ISABEL

CENTRO
COBERTURA — Vende-IãlUGA-SE vaga para mocas com
mos c| linda vista. Edifí- r?-pa d% címa' cíf1 <0,:la ™'

* UUUI Inha no Centro — Tolefone ....cio novo. Tratar CAPRI
IMOBILIÁRIA - Ed. Ave-
nida Central, sala 608,
tel. 52-7013 - CRECI
288.

LOJAS

TIJUCA- R. COMPRIDO .Maracanã - p.ssa.so aparta-
monto ea frento om final «e

APARTAMENTO"permulona H-id-i""""»"" P"Iq "••»""> 
fnh»'-|

dock lobo de 1 s. . 3 q. dep, re< 
,ch.'!' 

""","'""'., !,,1l1íiM"1"
emp. . garagem 120„,2 por 1 ,.jprMl«Sao lie 200 mil, facUila-se
_» •? „„,,inr ^-„«„rj__,«,;,__, -«, porte, íua- s.ia rVanct;co Xiivcr\r;;— :----

pregada, 70 rn7 imídia(õe. dc.;«7-,Vf' «m, 
,°.„S'- ^LEÍ* J Z, 3 < •

Haddock lcbo, Conda d. Confim!lo! l»'''""" «5.5779 . 42-/439. 
%;$"•&?¦

alé ã Ru.i Joié Hínino. Oif. *
combinar. Tol. 54.0328, das 12 ás
15 h„ ou 18 às 22 h.

Vende-se umo c,*,-
cômodos, novn/ por CrS

22 0M COO c| CrS E 000 000 de
nntreci1» o rístenic a combinar.
Av. Mtro. Edgard Romero, 351' 

13.

CENTRO
LOJA — Vende-se junto a Pr.
Mauá, conjunto de loja, subsolo
e sobreloia com área loml dc ,12o
m2. Enfrega imediata. Telefono

52-6436.

1 ALUGO **.*-*. 202.
IAVENIDA 13 DE MAIO, s' 16K/'cií Braa.-.nça, 85.
1615, 16.° and. slugo SOTIC. - ~_ Praça Verdun.
32-1619. CRECI 53».^
PASSA-SE centra Io de ap., gran*
de, mobilir-.do, c[ TV. Alugue! ba-}5'0
rato. Rua Riachuelo, 27, ap. 206. 

""

l„ \TTT. iHONORIO GURGEL - Rua Leo. 1»Mf«r •"=". inclusiv. domingos Lessa, 6. Sr. Loerl
GRAJAli -Icadio Figueiredo, 703, ant. 32,1= 7"'-: 49.5547.

ap. 201. - Alug. c' sl. 2 qls. «!POR MOTIVQ Dc DOENÇA" -
|d-?., chav no 330.S. Trai. na Passo sela à Rua 7 d<- Setembro' 'l-^A, * í:t' r.r,rld3' 2i' s/ 401 j 132, sela 406, com telefone o bs-

™-Ç] n-° í331. nheiro independente. Serv* ptu.
PILARES' - Ãlugam.se quartos,i"™íc'_'LJi!^.P|L°[ií___l2j!tcraL_J

/*,.:,**,.-* :c. cm *,**.;b\m*i?õ dè" Abréu,6^™".'. 49-SS55?"1- ZONA SUL

Rijii Duqueza ,
NCr$ 300,00 ]

lu

ZONA SUL

GLÓRIA - S. TERESA IFLAMENGO - AIum-w iparta.
Imento conjugado. Rua Ferreira

ÃLUGA-SE unia vTga pürãTnotã 
Vi<no' 

f6. 
»P- 109. Chave com

na Rua Beniamin Constant n. 104 o Porteiro.
60?. Niíd atende por tele- VAGA — Aluga-se em otimo

fone — Bairro Glória. [quarto de apartamento. -45-0319.

Av. dos

.... c/
Rua

il. 2 qts., e dep., chav.
408. Trat. na IGAB na E

no

de-

KAIC - KOSMOS - Vend. n.ll
proximidade! da Praça S.icnz Pe-
na em lccal plano, canas ds
v^rioi tamanhos, «ntrega vaiia,
cem Anlrada a partir dn NCr$
3 C00,00 t o saldo em 65 pras-
tarõas snm juros — Vcr o Ira-
tar com no no i corretores na R.
Riboiro Guímur&es n. 90, ou na
Filial - Rua Silva Rabelo n. 10
aal.i 314 - Tolefono 29-5801 -
CRECI__203.^
PRAÇA SAENS PENA -Vende-se
ou troca-se por apartamento de
1 quario e tala, no melhor pon-
to da Praça, magnífico aparJa-
íronto, de frente, bonita vista
¦para pessoas cie trata. F're,-o
venda 60 milhões, parte finnn-
ciada. Ver hoie 9 às 12 hora
Rua General Roca, 67S £p.
Entresa-se vazio.

VILA ISABEL - Vendo aparta
ncnTp de frente, jardim, 2 quar-

tos, 2 salas, dependência; em-
prosada, 25 milhões h vista. Es-
tuda-se financiamento, telefonar
para 34-7794 a partir de segunda-
feira. — Sr. Campos. __
VENDE-SE étima casa de 2 pavi-
mentos è Av. Eng. Richard, n.°
60, com A quarlos, quintal, jja-
ragem e demais dependências In-
dispensáveis a famílias do alto
tratamento. Mais detalhes polo
tel. 38-4155.

p-wTrZ> zona sul

JACAREPAGUÁ

Rocha Pita, 149 c1 9, diariamente „, . . „
das \4Ji 18 ha. 30-2159. BOTAFOGO
MEIER - Cachambi - Vendo ap,
c| saia, 2 qts,, e dep., no me-
lhor ponto. Preço 1? milhões, c{
entr. a combinar. Vaiio. Rua
Garcia Redondo, 137 ap. 211
MEIER — Vendo ap. vazio, tipo
casa, varanda, salão, 2 qts.,*ctc.
Cr$ 2 000 i. saldo Cx. Econ.
Ver e trat. prop. Getulío, óí
np. 101.

MEIE" — O. Crur — Terreno es-
petacular 15 x 25. Rua Alberto
Leite, esquina Itapema. Veja e
t,>iefone_42-9£44. _
MAGALHÃES BASTOS 

"
ATENÇÃO - Vila Valqueire, pa^AC-ALHÃES BASTOS - Uroentc
lacete c| 4 qtr.. 3 sl». etc. na! Vendo, 9 casas de tiiolos, te
R. Jambeiro, 313, nicis um ar-! lhas, etc, terreno elt» 22.X-J5, tu-
mazem c quitanda no n." 21-Bíclo por 9 milhões á vista ou a¦- Ir. R. Lucidio Lago, 138, s'ipra_.o. Tratar Av. Suburbana, n.°

_j. 6. Tel. 49-9-207 - Moreira í.: 10 002 sala 309. Emanoel. -
702. Brínciío.  CRECI A34._

'FRÊGUEZIÀ - .Vende-se terreno OLÍNDA - Vende-se casa de í
TIJUCA - Vdo., sale. quarto se- MxóO na Rua Cte. Rubens Silva,! quarto, sala, co_tinha, banh. -
parados, dep. emp. Aceito Ciixj:i;,nto co n.° S3J; NCr$ BOOO.iPr. 3 300. Enl. 1 500 Saldo
- Tel. 42-7874. |facilitados. Tel. 48-3795. __ |s comb. Ttatrr Av. Getúlio Mou-
TIJUCA - Vende-se na R. Mou. FREGUESIA - Área 2150 tn2, ra, 207 i| 5 - Olinda. Sr.

Brilo n. 103 - ap 4Q2 - Esl- 3 n,os - Ra" Farr" - R. Darei_.
- Particular e| ísua luz etc. I SOO OSVÀtDO CRUZ - Vendem-se 2

; vista oui« comb. Trai. R. Maria „„,, r. Andrade Araújo, 902,
/•}, s) jUI — CcfEL *" ¦ ' • ¦-

Inft. t.l.

Freitas,
90-2405 - A. J. Lins - CRE-
Cl 36.
JACAREPAGUÁ - Casa vazia,
vende-se 2 quarto!, saía, copa,
cozinha, banheiro,' quintal. Preço

alvenaria
S 2-6575.

TIJUCA - Oportunidade
— Vendo por preço de
lançamento ap. de 2
quartos, sala, depen-
dências completas e ga-
ragem, com 60% de
obra já executada. Pres-
tação mensal 260 000.
Rua Dr. Satamini, 292 -
Inf. no 298 da mesma
rua.
TIJUCA — Rua Uruguai, quase
esquina da Av. Maracanã. Apir-
lamento d» 2 solas, 3 quartel,
banhoiro, eoiinha, dependência»
«omplett!» de empregada, espa-
çoi» area. Entrega Imediata. Pre- . 
%o de ocasião NCrS 30 000,00 à *l 

[uros. Ver nn Estrada do: Ban-
visl» eu NCr$ 35 000,00 linan.
«iado». Tralar com C. t. C. Rua
do Carmo, 17, 2.» «ndar. Teli.
31-2677 » 31.1546.

loja, box, la. Il
prox. praia, muilo abaixo preço
normal, financ. Ouvidor, 183 Y
303. Tel. 43-5340, ___
COPACABANA - Vendo contrato
do 1 loja Vânia com 100 me-
tros quadrados contrato de 14
anos. -Preço 35 milhões íinan-
ciado em 5 anos. Ver Rua Tone-
leros, 202. Tratar Sr. Lourival
Tel. 36-2680 C36-40I9.
KAIC - KÒSMÒS - RÜ Inhi""^
ga, 19 — Vende-se lo|a C da
432 m2. Projo 35 000 000 a com.
binar. Tralar KAIC. Rua do Car-
mo, 37.A, t/loja. Tols. 52-2995 •
22-1860. CRECI 283.

LOJAS

çjre, n. 76, 3 qt?., saía
[pendências. Chaves com
prletária, D. Antônla -

IaDCON - Tel. 22-5523.
ALUGA-SE vaga a rapax ou it-
nhor em c.tsa da família na Rua
Cândido Mendes 419, ep. 3 -
Glória.
ALUGA-SE ap. 704,™d__"Ru_r__í.i"
jamin Constant n. 38, de qt.,
sl., cor., banh. Vcr e tratar no
local. Inclusive domingo.
ALUGA-SE ap. de 2 qts., e sala.
Ver na Rua Barão de Guaratiba
99 - Glória. _
ALUGA-SE quarto com p»ns3o
mobiüado para casal ou 2 se-
nhores. Tratar Sta. Cristina 46,
ep. 301 — Glória.

GRAJAU
te familiar quarto grande com jp"reç"0" 35"Ò00, 

"ãó

sinteco, mobiliado, entrada Inde-h^x/rt- -,.,„'•.,„ — ¦
pendente a tratar na Rua Bolu- RCCHA MIRANDA -
caiu, 76 fundes ap. 102.
GRAJAU - Alugo ap. 3Ò2,
Borda do Mato, 198, sala,
banh. coz. area. Chaves
— Tratar Av. Comes Frei
s/ 301. Tol. 32-90Q2.
VÍLA 

"ISABEL""- "Em 'êd'ifício~oca- 
- ?!S-'-B- de-p- chí'A no local

bado de ccmtruir, 4 andares, 2
aps. por andar, s| pilotis, alu-
no excclenfe apartamento tcdo
de frente, 2 salas çoniug., 3
qunrtos, banheiro completo, am-
pias cozinha e area com tanquej 

"' '^" ~
dependências completas,, empre- GOVERNADOR

Aluga-se exce- Ha°s' va98 automóvel, persianas _
oblllado c| rou- ° 

,fortlnas, 
~ Rua Heber cie Bos-;rua JABURANA, 355," Cacuia

,, .... . caíé p[ manhã.K0 _,"' .,- '' l7' , 0!, ~ 
.fina: í,uDO casa 3 n. 2 sl tel „ítá

Irp fl Conforto e sossego. Sr. cu mô- da 
^» 

V'sconde de Abaetí - 
scm qe|n„|. chaves no .167. SO"J'a - que trabalhe lora'. Onico in.li"\r PALT0vES, 

,~n 
Av-, GraSa TÍC. 32.1619. CRECI 539

COPACABANA, AIugam.se att
Itili.-ni», 753, ap. 206 -"AÍlgilí,*1*? '_??- ? 

**0?5' Av- Copata.|
Leia

bana, 819, locação comerciií.
Tratar eom o Sr. Gildo peús **• isa-sç para alugar com

12 h. Trat. na IGAB,
Portela, 24, s/ 401 (CRECI

ALUGA ap. 702, Rua Joaquim Sil t a n a I i /¦ \/ei ur\
va n. 3. esquina Augusto Seve-i IAKAIU. — V.. VtLHU
ro — Glória — Sr. Brito. Ur—r—¦———¦¦in--; ie -D —.-:- n— LARANJE RASAlUGA-SE ap. ne Rua Monte Ale-,i , ouarto

ILHAS

¦' 3 *VSa 
1 Po*rt»1«. 24, s> 401. (CRECI 163)'j1"'0"" 42-7439 e 22-8381. Cha-Iccrca de 120 metros quadra-

iraeP' ,94 VIClNTl DE 
"CARVALHO"~sf. 

-*¦¦ '°m - """"^  do». Centro da Cidade de pre-''C*('Z.mÍíhii':ZU., - Alu3_ c'' '!• |feréncia Castelo. Informarei.

Galpão
Sr. Vieira telefone 27-3030.

Aluga-se na Av. João Ribei-:
ro, pequeno com terreno gran-;
de e força ligada. Tel. 29-0136.
RODOLFO. I

GLÓRIA — Aluçja-se uma mia
com direitos a outras dependén-

em ap. de 2 rapazes —
70 O0O__- Tel._2ó.49B5:
SANTA TERESA

quilino, Tratar tcl. 25-4695
LARANJEIRAS" - Aluga-se"quarto

da Rira Visccnd.»
Tratar PAL«/5RES - Av
Aranha n. 22ó, 11.o andar
Tel. 52-5239 c 32-65:5. RUA JABURANA, 355.A -

cuia, aluno cl-a sala ql.
móveis, duas moças trab. f^-'l|NS — BOCA DO MATO b,1nh- ,3° ma's tributos SOTIC

Café uvt-n 
uv lYl«n_r,32.IÍ19 CRic, iJÇRei. - 120,00 cada

üa manhã e roupa lavada
25-9732.

LARANJEIRAS - Proprietário
continua alugando o ap. 1 412,
da R. Laranjeiras, 210, dada a
recusa de fiadores, c| 3 gde*.
quartos, salão, deps. compls.
criada, pint. n:va a plástico, to-
do novo, banheiro em còr c!
box, aüulejcs atí o teto, irea

I tanque, sinteco. toda: as peças
clara* e indevassáv«ís. Linda vis-
ta. Estacionamento. Chaves pcrl.
Tratar c] Sr. Éllis no local ou
nos dias úteis pi te!. 23-3080 —
Alunuel: NCr$ 450,00.

APARTAMENTO - Alugo dei _..„.__ 
frente, 3 qls., ,| banh., coz. ESlÂDO DO RIOe arca grande. Muito bom — R.| —.-..¦«_-
Maranhão, .389-- Chaves no ap.

Tel. 38-2390.K52-F
LINS" DE VASCONCELOS 

"-"Ilua

Cabuçu, 92 ap. 101, fte. —
Alug. c| sl., qt. e dep. — Cha-
ves c| 7elador. Tratar na IGAB á
Est. Portela, 24 tl 401. CRECI
n." 183.

NITERÓI

JACAREPAGUÁ

ALÜGA-SE uma casa em Niterói
na Av. Estácio de Sá, 400, casa
2, chaves na casa 4. Tratar tele
fone 22-3808. Sr. tlramar. GB.

laranjeiras, parso duas
contrato novo cinco anos serviu-  ,. . ... ,, .„„,„„_., . _ . .do para diversos ramos. Tratar 301 da Ruo Paula Matos, 149-A, BOTAFOGO — URCA l1'" na -. "P?""*;-"
à noite Tel. 57-0712 dias úteis e sala, 2 qts., dependências em-!- IALUGA-SE C3rs 2 quartos, de-
domlngos_lodo o dia. pregada, cozinha, banheiro o ter--ALUGAM.SE aps. na Rua Volun-:pendencias c/ area, cha-
LOJA - Vende-se (Botafogo) -irato. Chaves Sr. Pinto, ap. sl 101.Ilarios tla Pátria, 416 - Botafo. í"sa 6, Rua Atitubc, S0, Taqua
Alugada. NCrí 12 OCO, a com.: Tratar Rua México, 70, sj 510 -'3°, em l.a locação, constando N —. Jacarepaguá.
binar. R. Fernandes Guimarães,ITel._52.2229. jdo ampla sala do jantar, 2 _> 3|ALUGA-SE casa' i/ qt. s. c d.

ICARAI — Alugo magnífico ap.
de frente, com 3 qtos., 2 salas.
cozinha e dependências, cl sin

...,,..-. , ¦¦^--  'eco e pintado. Ver na Ru.i Joa-ALUGO apartamento 2 quartes, quim rivora, 101, ap. 1204

67^0. Tel CcTEL. 97-,7C3. Cha- 350,00. Tratar no Rio. - Tele-fene 
22-4979.

prc^. Estr. Intendente Magalhães
— Procurar Sr. Vidal prop. —
Tratar R. Barão do Bananal, 132,
em Cavalcante. Entrega-se va-•.rias.

Vendo Rua Duarte

53. Ver 8 as 18 hs. Tratar Ri...
de Ouitanua, 30 sala 209 com
Fernandes. CRECI 400. - T»l
52-2899.

, . ,,.,. .... " ,- ... .--(QUINTINO — .;-i.. •<*.- r.u.. wuci'i';

\, r o°oÃ 
go' f,n"'T3'5E- 

oUa Teixeira, 67, lerreno 22x98. Plano«ruh n.a 90, casa 10. Tralar Rua ,„,. -í '., 
, , .„ ,,.,-„„„,

Pedro Teles n.o 600, casa 64 í?" loe.?X 9 V li %!?,«'.
ou 2.0 fei,„ até 10 horas pelo! W.^f 5°" i^o
telefone 23-1477 com NazVio. I ^¦}*-"¦. ..-'¦ JNÍflrao.

>- , . ¦; RIACHUELO - Vendo casa v,—•-Central etc. ven- *jJACAREPAGUÁ. ¦_.,,„-., ,.. -.„,„., _,,„„„, „,,; ,„,.„_ cc,.!nhili
ro, varanda e quintal. Ver

120. Tratar A"v"."S_>'bu"ÍÍÍa™71Õ0Õ2|S,'."'Jf ¦","' Earbo!0 ú" ?i,v£'
sala 309, Emanoel - CRECI 634. ¦¦¦ * ° ,',!:' 

REALENGO - Lotes a prest:

do cosãa vazias mesmo entrada alu*^..] '
partir de 2 300 mensalidade de « 

" '

LARGO MACHADO - Vdo. loja
frente cj 5 x 14. Otimo local.
6? S'.,,in- 2 f",M- Marcar hora
p| 32-2493. ÇRECI 409.

ZONA NORTE

CATETE - FLAMENGO
ALUGAAA-SE 2 vagas para moças
ou rapazes. .Tratar pelo telefone
25-6674.
ALUGA-SE um quarto, mobiliado
para moca ou rapaz que trabalhe
fora. Tcl. 45-8330 - Catete.
ALUGA-SE um quarto n 2 sr:,
de responsabilidade. Rua Silvei-
ra Martins, 129, ap. 908, 2.0 blo.

ALUGA-SS apartamento com três

LOJA — Passo contrato novo c|
instalação aprovada p] ormari-
nho e perfumaria, servindo para

4UCrõ f-^fit"0';- -,P'eSC' NCrí|q"«t°., boa' s.la, iardim d. m
Tratar ?«5 id.' f"'S ^i"0'*,^ vern<>. «"«arlos embutidos, ba-
ló|a'°F. Madeira? s'"'^.38^""^' <^> * dependência,
LOJA - Meier"
ótima

grandoi quartos, cozinha, banhai,
ro social completo, 1 area do
serviço o dependências do em-
progsda. Tratar na Avenida lobo
Júnior, 1 672 — Ponha Circular,
no horsrío das 8 às lóh30m ou
pelei telefono» 30-71611, 30-1947,
30-6862 • 30-6865, com o Or.
Eduardo ov Srta. Manoeüna.
BOTAFOGO — Juntõ~»"o""íata_Clu
bl

PA"50 um ap, com 2 q
ccz., banheiro, ccntríío recen-
te, den. 410 mil • 150 mil. Alu,

— jçuel mais a_i taxas, e vendo mó-

varanda, 100,00. Est. Mapuá, 2V, ^'$ pf 
° í"Jar,o-"0™!- A"- *™

Jacarepaguá — Taquara, i——~¦
ALUGAM-SE 3 cômodos iuntos a PETROP. - CORREIAS-
casal ou 2 ser
fora. R. Pinto Teles,
dos — Jacarepaguá.

voto, 327-912. Niterói.

2 senhoras que trab.
148 fun-

CAMPINHO - Casas novas de
q. s. ccz. banh. areo h R. Analla
Franco, 460. p. 160 o 180, N. C.

Alugam**» diversos «pí.]5'2£5'_ern „** deposito ou fiador.
na R. General Severiano n. 40, JACAREPAGUÁ - Alugam-se ca-
em frent» a Universidade do Bra-, sas modestas, de linda vila, jun--> - Novos l.i locação, qlo. e^o ao portõo principal da ColII

.JACAREPAGUÁ - lotes p| casa
da campo, no mais aprazível lo-! teamento da reçiiüo, prantos p|
construir. Nascente;, riachos, lur,
fòrçn, água, meio ¦fio e telífone.
O único loleamonto de classe,
lotes desde 615 ir,2 a NCrS ..
6.150,00, c| 20ÍÍ de sinal, facili-
tado, saldo em 50 prest. mensais

sala separados, i. inverno, banh. Juliano Moreira, à Estrada Ro
eoi^ eomplola tl ov tl arei de.driques Caldas, 2 635 (Taquara)
serviço. Peças grandes. Aluçjuoll— Tratar peio tel. 92-0976.
a parlir da NCrS 260,00. ChavetI XÃrTõchT^Ti— —c" 

*—ia—r
Vergueiro, 128, ,p. e/ porteira. Iralar Sérgio Castro: 

J,1CARC^,GUA, 
T ,Es- 

Moo,uí'
Passo con:rotoll02 - 450 0C0. Ver na p^rte da Imóveis ltda. Depf. de Adminis. -?3 ~ "luu- c/ ?'• 2, 

?'\ 
e d£p-

loja c|. ICO n,2, 3 portas manhã. ,r,-i„ d. Bens. R. Assemb 
"" 

\ch-av-- na M!a dos Uh* lrat*

Rua Senado

ITAIPAVA
ALUGA-SE casa Petrópolis, com
telefona etc. Informações 45-770:
HOTEL QUITANDINHA - Aluga-
se ató fim do ano, grande e íu-
xuoso apartamento ricamente mo-
biliado, cem cozinha e geladeí-
ra. Tralar pelo telefone 22-8597,
das 11 às 13.

TERESÓPOLIS-FRIBURGO

Loja em
Nova Iguaçu

Preciso
casa grande

.Mesmo VDlha, • faço obra.v
bom fiador. Tel. 26-5349.

Salão
Sobrado muito arejado alu-

Passa-se bem insta lade na ga-so para oficina leve, escri-
principal rua. Aluguel bardo, tório, depósito, meda 240 m2
Tratar Av. Gomes Freire, 559Dsquina. Ruas asfaltadas, per-'oja, 

com Dona Edinir. (P tinho da variante. Estrada
Eng. da Pedra -478 — Ramos
— Telefona 30-3188. Dias.

A
JSlÍ5L_-

água e lur p! final ons. Barati..
Onde tratar llacorovf, 170, Arma
rom ou tel, 42-9743.

TIJUCA - Vendo o úl-
timo ap. de alto luxo,

JACAREPAGUÁ - Campinho «p.
junto à R. Cand. Benício, logo

. depois do Campinho, frte.. fino
COm sala, 1 quarto, ba- '"b"-. !"ranem privat. salão, 4

. , ' . «I*». soes., banh em côr, todasnheiro e cozinha em cor, '

deirantes, 18 004 íentre a Granja
Ouro Branco o Alabama Countrv
Club). Tratar na ORIEL - Av. Rio
Branco, 131, si 802 - Tol
42-0998 - CRECI 16.

dep. comp. e garagem,
tudo pintado a óleo. —
Rua Dr. Satamini, 298 -
Tratar no local.

ANDARAÍ- GRAJAÚ -
VILA ISABEL

31-0228, _
APARTAMENTO MUITO BONITO'JACAREPAGUÁ"
qt., il. separados, coj„ banh., Dantas, I 143. Ffot;

531 ap. 102 - Lim
VENDE-SE ou aluga-se loja gran

Taveres, 374-fl Lins. Vileli _
de Vasconcelos.

RICARDO DE ALBUQUERQUE -
Vende-se casa em centro de ter-
reno de 16 » 38 ni. Com 2
quartos, saln, etc. Na Rua Araçá
— Chaves na Rua S. Bernardo n,
297 - Tralar tel. 29-9469. E. F.
T(ivares._CRECI 1109.
REALENGO -Vendo grande ca-
sa com 3 qts., salão, cor., ter-
reno, 12 x 60, de esquina, etc.
Otimo para prédio de ap. ou
residência. Ver R. da Impera-
triz, 143. Tratar Av. Rio Branco,
185 sl 602. Tcl. 52-1922. CRE-

. Betes., banh em cõr, tfidn* ^ .7..:.. ,..  ._ ,
doms. dep;. 35 000 novos, fi- SINAL - NCr$ 1 000. Saldo
nane. Ouvidor, 133, sl 303 - Caixa, IPEG, etc. Vendo aos. 1,
Tcl. 43-5340. 12, 3 qts., etc. vários. Ver Rua
¦,,.,¦„,.„, =-—; Henrlqueta Moura, 13 — Piedade.
JmCARcPAGUA - Ben.eilonas re-: Estarão, esq. R. Goiás. - Tel.
verentes ao apartamento n-° 17,i 52-4.184.
localizado no bloco 'A", na fc'i-!:rXnKc'~Kc-—r-;TÍT^? í~"
tr-.d.i da Ori-r- 449 -„.< v„.. iCDOS OS SANTOS — Terreno '¦• L" ' ' -•¦'-¦¦ "-'¦' "-'Cie 22 x 60. Vendo ou troco aps. 42-2184 — CRECI 270dido em leilão judicial pelo lei-Jcle ;" 

* "% Vendo
loelro Paulo Bran.". sexta-feira, E'-0-".'?!- i?í£? •._
31 de março de 1967, às ló.OOi VENDE-í; um apartamento. Rua

afloras, no lccal. Mais inf. tel.f Arníll», II ap. 604. Quintino

42-4516
s-_512
LÒJ

FRIHURGO - Semana Sanla. -
AÍUflo ca:a, acomodação p.ira :

.-r,.,|.[lja  - • -¦ - ¦--. • ..-.pessoas. Informar tel. 53-3246.
¦-•„  .,,.-,. —,40," 12.» andar, tel. 3Í-0717. - ini*Brro2?i wíii 

Por,ela' M' "^ fERlSÒPÕllS -"ÃiugaTs 
"ap."' 

di
R^Srs",ae,",Dan,,,s' "al tSf-' s-;: pè'Ü '"?-ÍCRECI 22. U0j_(CRECI 183}. . Isala e quarto. Av. Delfim Mo

CRtCI 1036. |com_.refel5ao_completa. Rua Ben-| -TAQUARA - Jacarepaguá - Rua reira, 53. Tel. 4S.Í733, de 7 áa

de aço, grande ponto. Tratar tel.l-

jto Lisboa, 89, c. 13 Catele.HA com çiireu, inst. nova ¦ ¦ - ¦
e va_:Ía. Aluguel NCr* 30. — (ALUGA-SE apartamento novo,
Passvse em Vüa Isabel, facili- com um quarto grande sala • IÃLUGAÜV
to. Tratar na Rua Padro Romajdsníais dependências. Nao paçju j Tado o/- ""• ¦' eondominjo. Ver e tratar na Rua trabalhem fora1 Bento Lisboa, 90 ¦ ¦ ¦

di ' 
"' "' ' ""

LEME - COPACABANA
2 vagas em ap. ore-

praia p/ 2 moças que

ESCRITÓRIOS e
CONSULTÓRIOS

CENTRO

Catete.
aluçja-seAPARTAMENTO novo,

com dois quartos, duas salas e
demais dependências. Não paga
condomínio. Tratar e ver, na Rua
Bento Lisboa, 90 — Catote.
AIUGA.SE cl fam. a rapai dis-
tinto, quarto p/ 2 oulros p/ 1,
50 mil cada. Alachado de Assis
n. 65-A.

CENTRO - Av.
Branco — Vendo andar
com 560 m2. Tratar O
M. SIMON - Tel.

ALUG. ep, 2 quart. 1 tala, dep.
•——i empreg., com os seus moveis.
RlO Paissandu, 139, ap. 503. Chave

com o perteiro.
ALUGA-SE 1 quarto para 2 ou 3
rapazes. Rua Dois de Dezembro,
141, sobrado.

Av. Geremirío

-,¦;:,!>::;: •_¦_.. .-» Aboiiíio -|ou sem inquilino, no Ed.|f^,*sdo,rc!-u*™ilaRmo? t-'"-irian,i!:'

,, -• n-- ,- ,..-. .u. Pronta
«ro*. um sonno t.-n matéria de entrega último ao. tccím-coni-
conlortol Sinteco novo, recém-trufdo, sale, 2 qts-, cot-, bo-

RÉS** WÃ 
Ní;$enÍOÜOeG°25Cô|rS- 

^'^0%^""' ^mCnBua;no"S-doAO"'R Cb:;^!|<AICj-,,:0SM°S ~7V'n'Í-'Í 'AUXILIAR E RIO DOUROIpia"' W'2L,'V;XDr'M' ÃÜiÕO vaqa p| m'8tas a «,.¦¦• -¦'••" ™ j. i _,„...„_ r„, dl, c,.,. ikia — td. Avenida Cen-iiei. Js-4103.

[COMPRAMOS salas, com

'"'"'Avenida Central. Solu-
ção imediata. Temos vá-
rios pedidos de clientes.

que durmam
juntas, 50 mil e outra só colchão
do molas, 60 mil, direitos a com.
binar. Ministro Viveiros de Cas.
rio, 15, ap. 1212.
ALUGO otimo qt. mob. .com va^
randa a cavalheiro de fino Ira*
to e responsável. R. Duvivier,
18.403, Poslo 2.
A PARTIR de 1Í0, 180, 200, 250,
300, aps. e cases da Z. Sule Z.
Norte (um. mês deposito ou bom
fiadar). Territorial Amazonas —
38-4031 (hoie) 23-2232. CRECI
n.o 743.

Aplaca-, 154, ap. 202. Alug. c/18 hora:
sl. 2 qt:., e dep. chav. no ap 

'

102. Trat. na IGAB, na Est. Por
tela, 24, s/ 401. CRECI 163.

CENTRAL

ap.

AlUGO ap. Rua Barata Ribeiro,,...,
340, >p. 201, 3 ql. SOTIC. Tel.'ME,ER
33-1619. CRECI 539.

ABOLIÇÃO
q.
emp. Av. Suburbana, 7121•__? ll_-Ifla,aL__lc__!___5__í!
ALUGA-SE cnsa de dois quartos,
sala e demais dependências, lóO
mil. Rua das Mangueiras, 171 —
Piedade. Tratar Av. Suburbana,
8015.
CASA, Bento Ribeiro, alu^ja-se
pequena grd. quarto, coz.. banh.
area etc. frente. Est. Jo:ó Quei-
rós, 63.

TERESÓPOLIS. Alto. Al. ap. con
jugado, mob. simples, temo. cl
I ano. Ver R. AW, Taumaturgo
110.20-1. Inf. telefenes 38-77 e
57-6815. Al. S0 mais taxas.

;ãO - Alugase 1 saia, 2 rAYIAÇ  M IfSH&nl _
7. banheiro e dep. derAA,AS "• '«UAÇ.U —

NILÓPOLIS
ALUGA-SE apartamento no Bair-
ro 25 do Agosto. Rua General
Dionisio, 593, a partir de NCrf
110. Tralar na Rua Nunes Alves
69 a 71. Sala 205. Duque de
Caxias.

ALUGA-SE cnsa c] 2 quartos, ia-
la e dependências. Trr.tar na R.
Prof. Paris, 58. Nova Iguaçu.

ALUGA-SE vaga para moça que | COPA CABANA ap. ult. and!
trabalhe fora. Praia do Flamengo,Ul.» qt. cot, dep. Rua t de Ju
402, ap. 609. " 

------ -

R. Salvador Pires n.ojALUGA-SE quarto, sala e cozi-
114-A, alugo ap. sal» ql. sep. nha. Rua Aristóteles Coutinho

s— ibanh. cos. area. Tratar losal eu ;252. . Nilópolis."¦lcl. 29.18B8.

ALUGAM-SE víçms rap

Trav. Virgínia, 69
Rua Divino Salvador, 349. __
VENDO boa csio em terreno de Ç30 imediata. TejTlOS vá
9 x 28 c| ent. p| carro - R.
Cachambi, 438. Te!. 29-3)01.

des, 4$, ap. 836.
ALUGA-SE 2 vagas

v\i'es res-
sudantes^

Artur Bernar-

^ «vciiw MiriLiídoo — ft. o,?rf.o j «i
Mesquita, 39B -Tel.t 34-0694 o3?' 

" 2 quaitos,
58-3233. CRECI 966 (Trabalhamos 

v,n*» *.,'"""' .d' Nc,s '"M"' IRAM - Por apenas Cr$ ....
domingo). i~. Aceita-:. Ca<*>'« ""»'» *>• 1 700 000, de entrada >.i> pro.
ACEITO casa-menor-ou vdo.%T Tralar"lei" 7tJt{i - CRECI ,T SlSü'".- --"" '<"""n°""'

moças qu
trabalhem fora Czm direita?.. Nu,
Rua Senador Vergueiro 23S, ao.' «aom,, orm. enrbut. slnlolto,

Tratar CAPRI IMOBILIA 1°°^ ^-°A'°__""..-t.i. 
27.1330,

-. .._.. _ ..... »„. ,,.,,,.__._, —ri ~t CAXIAS — Aluoam-se duas ca-
lho, 305/802. Carlos Eduardo, MADUREIRA - Aluga-se ca-.» de sas, : e |U-J Crc 50 oco n
57-7771 eu 28-5424. Base 310 íuarto sala, «otlnha, banheiro «Leopoldina Toma, 536. Bairro
mil . taxa:. I»«a_ Aluguel Cr? 100000 e mais Centenário. Chave no lo-al

2 banh. soe. depend. «mp. .s«-:rr. ,|oi. Tu|,. 29-2092 * 49J2.6I Lsill_I_Í£:
Chaves na e/ 7. (CAXIAS — .Aluga-se ap. 201

2, -lOiOOO.
Branca, n. 15ó.

pronto t/ ímbite-so em ifl du« • 
"

., _áfdo 
"f 

irianéíãd» «^"15 
"»noí"í»él|EDl 

FfCIO A V F Ml H A If 
AÜETE ~ Alu!,i.'"'. "(l "™. ía" COPACABANA - Aluga

PRAÇA SECA - Vendo aparta-!). Cx. Econômica, em pr 
"l.Ç££cI.Tr_V. -' 

. 
' 

.A íl. 
d*.".K"' 

f íííli-PSi!LJ'J*,L,:iceniugado na Rua Constante Ra-
:<¦*¦-¦''. tipo casa. c| entrada püinferior ao aluguel. S.la, 2 q.,.|<-E.N I KAL — be desejar IK. 

"2'"c.Z, ' 
i«"°? o""" V*!. 

""><"> 53 - Tratar com o Dr. Fran.' oS Tal 
"^ 

ç,^"'0 
QuIn,So' CAXIAS -Casa, 2 quartos, sala

2TcS KlA rtr.ííl^.rt -tt' .m"i,^!c^Prar, alugar ou vlj^°^% I&JÍ. %R*.^^JL^L I^^TT^r p^ ^"'L^^,

E, F. Tavares - CRECI 1 109, Zml Pl 
"Lc,, 

pl.y.groind." ''M Consulte-noS: CA- CAJ?Jl ". A!uwa. v™ ^'^llxj AJ 
-. ALUGA-SE ap. novo, 3 q. ,. b. CAXIAS - Alugo casa, si V'l

IERREMO MEMDANHA - VendoiServido por varias linhas d. oni- PRI IMORIIIÁPIA PA " , !í? %£ 
""V11 m?íja,,7. Alu' COPACABAN A — AluqOJ8 '/ 

,',T° 
'"• c,oni"í;° Anchieta Avenida 14. Parque Araruama,

ci área 9x25 NCrS 2,500 c! áaua.!bus. próximo . Aannc. dn BEG.I . "VyDILIMKIA — td. puel 60 000 - Tel. 4S-1111. !__ OA ,_ ___,_ f |- E. V,g. Geral 1971, ap. 302, SIO, ci fiança. Tratar Rua Ca-
luz, Tratar Padaria Nóbrega.
go Taquara, 2.a feira, ló i
— Birajara,

gente prédio de luxo c| gara- I2S3
gem, 3 qts., 2 sls,, t mais ou-'
tro menor nl fundos. R. Araxi,
É46 - Prof. Godui, hoie. 38-4031
r 23-2232. __
APENAS UM MILHÃO DE CRUZ,
antigos de entrnda e 200 mensais
vendo np. R. Barão Mesquita,
380. Obra no Ç.a |8|e. Entrega
garantida p; 18. meses. Constru-
ção da firma "Nigri Engenharia".
Vendas Cl Bueno Machado. — R.
Barão Mesquita, 398-A. Tel •
3_4-OÓ94 e 58-3233. CRECI 986
(Trabalhamoa domingo),
CASA - Vendo 3 qls,, 1 salio]
sinteco, saness, porto ferro, quin-
tal, g. lavanderia, banheiro, „,.,„,. ,,
qunrlo grande nos fundos. Tcl. VENDE-SE - TAQUARA - 1
54-4359. Rua Gerõnimo de le-i5 lo,es !s * 50 «ad« - Tratar ,~-ivpoM.nho 1,„ ",_..i^t_.,i_,'
mos, 20. Tiiuca. ha Av.níd. Monsenhor Félix n. ; P°,f 

RT D°R, 
,S*' 

'"^ 
f'._. . ___ 611 - 5r. Antônio. ,r.flnle do m".r- 2-° ",2- **"«

ê URGENTE - Silve Teles, n."i

f,\\ ap- ^°4- SalV- 2 **' -CENTRAL ¦
Benh - Coz. - Dep. empr. asa. i:i,nm,& ^fes?^

trai, sala 608, telefone ALUGO a metade do meu ap.
ÇO 7mi rDCr-i ooo kon|ugado - Rua Honório de Bat-O..Í-/UIJ — CRECI 288. ros, n. 19, èp. 307 - Flamengo,

COPACABANA - Alugo tempo
rada ou não, excelente ap, mo-
biliado, sala, quarto, grande va
randa, roupa de cama e mosa
Xavier dn Silveira, 50-1001 -
Sr. Antônio,

- ""¦-(RUA 
CARDOSO QUINIAO, 925^u" Co,r°nel -JoSo Tt:'"' M.s* ci

'  - Aluqa-se o np. 201 de s. 2,2 
C|Ua'l0J' "la- 

,co,7inhov 
chavM

nnirtr,< ,„, . K„,h_,:,„ ai„ no armazém ao lado. Tratar nocjuarios, coz. c banheiro. Alg. p y;,...^... «7a _, «n0 0
150. Chaves na loia. Tratar tel.l"^ í!LelrÍAua' 370' •¦ 302- Pe
42-9948.
RUA ITAOCARA 48 - Aluga-se

--•casa de sala e 3 quartos com"r'-|telet'one. Alg. 210,00. Chave:

nha. 30-0516.
CENTRO do Caxias. Aluga-se ea
sa cirande, com água e luz cu
vendo. Ver Rua Izamauro, 53.

VENDE-SE ap. com 1 o 2 curr-
tos. Entrada Cr$ 3 500 000. Obra
em acabamento. Rua Grapluna,
194. Vila Valqueire.
VENDE-SE
2 lotes 15

. próximo a Agun«, on dev?, i , _
lar-ià Estrada Cel. Vieira, V91. In- Avenida Central, Sdlfl CATETE ~ A,u5<> « ap. .. „. .

18 formacóe. 574190 e 42-8839. zqo +, r, 7(1 Rua 
do Catete 336, c| sl„ 2 qts., qt., banh., Varanda elõlsrV 

•""'""»»»• »"• """•""'|NÕ\?A IGUAÇU - Aluga-se uma,ouo, lei. 0/Í-/UIJ —|banh., coz., área, cl tanq. e dep.P 
' ', j ,«=Í25^ casa e um apartamento. TelefoneCOZ. COm geladeira, lOCIO | ALUGA-SE um ap. com 2 quar. GB 34.9I61. Silvia, em N. loua-ILHAS

GOVERNADOR

CRECI 288.

IZONA SUL

1 dsiaP' ^ m "a praia, Sala,lprox. Av. Brasil, no local, sa-jruna, 712. Cordovil."bados e domingos. Inf. telefone f7ní7Ã—í_pmàVm a! "-- -7^3 [NOVA IGUAÇU — Alug.v;

empregada. Aluguel 280 000. Vet
cnr.ve; fr.vr

pior. psq. acab. 3ob pilotis, play-
4 carros, 2 var., píío ejeada,
mármore, mlSo decorado, ioia
alm., deo. az., côr «té teto, «rm.
emb., toda; ptras. Vendo e tro-
co. Zona Sul. l-re;o 60 milhões.
Tel. 4fi-92e__,

GRAJAU - Pronto. Ultimo 
'ip.' 

dewndenPe 
"fot"", ****?$ "¦'¦^^

h 
"li." 

ri"* 
fi"?nC- 'I 'Z ' ^- vlí-.llua Miro l pente,

apenas NCrS 3 903,00 n, «trlt. Ribeiro «OS' ''Ou
facililados . o ,j|do .m SO ,0,'„r',,^."' 

" ' - -
prcsl. mca.oi! d, NCrS 2:900 «fARTAV.ENTO - Em const. o.a
(menos ijue o aluguel s/ parte. 

"Ie' vendo T'1" B« » metade
Ia; inlcrmeJ.). Ver .om o so,- ?? V^í™]"0 mudança nrçp.

ao ietembro. Atendo hoie,

por tavor nn loja dias
úteis o tratar cl OLVNTHO RI-
BEIRO na Rua Júlio de Castilhos

E5CRITORIOS prontos no moder-U7-1841 .
nlssi.no e exclusivamente comor- CATETE

rtwnto

mobiliado. Temporada |[°,^ 
!,

longa ou
57-2435.

Tel. h

novinhos, tedex d« sala,
área c/ Ianque, garagam,

pílotts, íreito Calxii c,
i* i • i s_.''''a fiuí A'i>'arco Ramo-, 304, dasi . I Rua Juao 9 às ]7 horís_ M.:.ríJ de)'a|hM

Poisa-se
::•-, e quar,oUmcepaPraado; IPANEMA - lEBLON

jardim de tnvefrnt) . e kitchnete.
Pre:o 190,00. Rua Silveira Mar.
tins, 132, a.-a. 406, fundos. Cha-
ve com o porteiro. Tel. 42-3964.
EM APARTAMENTO mfiça tó «lu-
ga-:e quarto cu vzya ò moça
trabalhe icn. Marquês Abran-
te:, 92, ap. 1 C04 - 2.° bloco
— A noite.

parca
tom o tor- ^o

retor diariamont» das 14 às 18J23
h nt Rua Teodoro da Silva, 813.' ,"_",VÍZ~x i—O »p. ...ti alugado «/ cont. mas ?S 'P C''** * -- ,r-,!- Av-
» dasocupajão i feitj gratuilj. 

sHr,urfa'=ns-, "a"- 2'2:r*2 1 ql«.i
mente p/ nossas firm.. Inf. Re. %¦". .c-c'Ji3?S::' ,-.01. 30'. 402. R.
cha, Mendonça. Imóveis - Av ?7_.',,"' !04- '5 n'-;li'- 36-7004
Nilo Peçanha, 151, 9.0 an'd Tels' Ed"- mc>'-'"r>°* Port.°._
42-0610 - 22.0245- e 22-4474 -: ABOLIÇÃO - Vendo grlinde ter^
CRECI 2B51_ reno com duas (2) moradas mo-
GRAJAU'- Amorã" Imóveis vei'íes,nf..P0.r (10) "lilhõts a visto,
de casa de oito»

uma

I. 2-
ÍIHÃ"

I-4B3.
Vende-se ap- de super

iuxo, c/ salas, 4 ci.., dtr_. ci.-np.,
garagem, Ímü <cr,-t. 220 rv.2.
KCri 10 mij d* entrada, snido
I ".;! por rriL-j. V«r Rua Frwcisco
Gols C3!mon, l.o prédio. Tto*.
Av. Rij Branco, 103. a/ 912. Tc!.
22-8936,

ALUGA-SE quarto mobiliário com

rala, co2inhs, banheiro, sa-içu, 2776. Irene-.
uma area. CrS 140 000,!—

Rua Oricá, 1192 - Brás deiMANGARATIBA

ALUGAM-SE quartos b rapazes.
— Rua Urano:, 1515 — Otária.
ALUGA-SE caja de 2 pavimentos.

Dr. Nunei, 147, e aparta-
direitos. Ipanema. Prudente de g_J2i°i Hipienopolis. 32-2991.
Morais, 762, ep
ônhoi

102, moças

700 - Vigário Geral.

ciai Edif. Panc.-eto. Conjuntos co-
merciais de 44m2. S:la, vesti-
bulo, closet e banheiro. Podem
ser usadeí também como cônsul-
tárlos. Av. Princesa Isabel. 323,
«sq. de Barata Ribeiro, Lojas de
45m2, com salão, jirju, bí.nheiro
ft depósito. Tudo p. ocupação ime-
dieta — Informeçõe$ também no
locat. Construção « acabamento
d* Gcrncs de AInjeída, Fernan-,

Ver|des. Av. Almiranto Barroso. 90 FLAMENGO - Alusio o ap. I 209
Siuo-Jj Í17-S19. Tels. 42-J099 er1 !lu:' Silveira Martins, 40, e|
42-3512 - TAL - Taubaté Admi-'''.-. e, 5'-' ,óanh., e cor. Aluguel
nistradora — CRECI 64. 'v.í??v 

,'i"' * pc"- e "*•*' '!•:„ Tu 
' 

9 ..,,,...._'" ü-iX. 
'£'. 

i'° completo. A senhora ouOLYNTHO RI3EIRO na Rua ^Z^%2^t'^zZj^rt.^.. "»eite, r..ír'Ulh«

ANGRA DOS REIS
MURIOUI — Alugam-se casas pe-
quenas perto da praio, para se-
mana Sanla: 58-256*1 ou em Mu-
riqui, esqui de Rua Iracema,

ALUGA-SE urna efirna casa alu- c[ Rua Arariboia, D, Linda,
guel CrS 120, na Rua Saturno,

LOJASIPANEMA — Quadra da príria —
Saleta, quarto, j. inv. banheiro ALUGO casa qto., sa!a~grãndY,
e covinha, finamente mobiliado, banh. co;. area coberta, serve,
geladeira, tapetes e cortina.;. Rua „/ copll, fiadc,r prop. UQ miljZONA NORTE
Aníbal de Mendonça, 16, ap. 319 R, Carlina, 129, p. Campo Olaria.'- Visitas hoje, das 9 es 12 e 15 ____——- ALUGA-SE boxe 8"
as 18 horss. jALUGA.Sc eni ca:a de família 1|
IPANEMA Aluga-ae 1er.

iALUGA.SE
quarto Independente

A
com banhe

baixos einlí'ua P!.ive'ra d» Andrade, 237 ou
centro lerreno em uma dn< r„„\i'* ?eira- Tè|. 23-6138 com Sr. |

naiLHA — Vdo. terrena pÍ3r,o
Rua Mcn|olo, cl 2 500. Ent. rest.
150. Tralar Rjj Mcniolo, 175
Tel. 22-5643 e 22-8330.

SÍTIOS,
CHÁCARAS,
FAZENDAS

ESTADO DO RIO

1 202 -

106

Jlío. ds Castilhos lõ, ap.¦Tels. 47-5335 e -!7-10£l_.
'FLAMENGO — ÁTügõ o a-
rie Rua Palnandu J02, cl s
I?fü, 2 qts., banh., C07.,
cl tanq., dep. empresada e cr.-'TEMPORADA
rasem. Aluguel 370CCO. Ver c;:2 qts., e dep
pert. c tratar

210. Ch.--ves_n'.i loca:.

EjIPANEMA -Garagem - Aluos"
e \í.r>ct. Rua Alberto Campes -
el. 46-9587.

Alugo ap.
mobiliado, ge

OLYNTHO Rlíietc. linda vista indevaitavel. -
B==!SO na Rua Júlio de Castilhos Prata A. Quental. Tr.-.tar telefone

|23, ap. 1 202 - Tets. 47-1S41 e 26-4465.
¦ 47-5385.

Rua Ma-
rros, das 9 òs 10 h n.°

<t. i 1058, tel. 48-2593.

tor?!; IRAJA -- Aluga-se grande lo;a
Aua Artur Imbassai, 35, n» Pe- »m residência ano:i,-. Tralar
nha \dm\. 09/12hs. e 2.a-leira 11/12

_,lh te!. 25-362
SONSUCESSO — Rua Miralui, l,',rni r-TSr_T„, «_,-_,.

,250, fd». ap. 101 e tte. ao. 202. '?,0„USTI!IA n0 ',W
—r- i Alug. c/ sl. 2 qts. e dep. chav. 

'•
" 

,'lno ap. 201, (d', c/ D. Rosa,'* iTrit " "

Horóscopo
1'rof. MAZURKA

líoje você poilcriv sentir-se
sem íinimo. n que acarretará
prejuízos para seus negócios.
Procure vencer osso «tstado o
mais rápido possível e assim
evitará tristezas c sofrimentos.

Capricórnio C21-13 a 20-1) — Número de soríe:
84. Cõr: grená. Pedra: turquesa. Muito cuidado
quando sair k rua, porque hoje, você estará, su-
jeito a acidentes. Pnra p. vida cotidiana não es-
pere muito, pois êste é um dia íraco.
Aquário (21-1 a 20-3) — Número de sorte: 98. Còr;
marrom. Pedra: jacinto. Harmonia c paz pode-
rão andar lado n. lado com você, isto no que se
refere aos. assuntos familiares. Para a profissão
os acontecimentos serão corriqueiros.
Peixes (21-2 a 20-li) — Número ds sorte: 16. Cõr:
limo. Pedra: ametista. Visita a conhecidos e boas
notícias, poderão ocorrer durante o período. Para
os assuntos amorosos, seja ativo que tudo andará
certo pçira voce.
Áries (21-3 a 20-i) — Número de sorte: 70. Côr:
violeta. Pedra: rubi. Evite viagens e pessoas de
caráter duvidoso, isto se quiser ter um dia calmo.
No ambiente de trabalho seja sensível a todos que
tudo correrá em paz.
Teuro (21-4 a 20-5) — Número <le sorte: 65. Cõr:
azul-garrafa. Pedra: saflra. Só obterá alguma
coisa do, útil hoje agindo com firmeza e honesti-
dade, isto com referência aos negócios. Para os
do coração, deixe que eles venham a você.
Gêmeos (21-5 a 20-6) — Número de sorte: 15.
Côr: alaranjado. Pedra: esmeralda. Êste é um
dia em que você não deve impor soberania no
looal de trabalho, e sim usar de diplomacia para
colher cs frutos no futuro.
Câncer (21-6 a 20-7) — Número de sorte: 17. Cór:
verde. Pedra: ágata. Instabilidade poderá ser
sua companheira durante êste dia. procuro li-
vrar-ss dela o mais rápido possível, para ter pa_s,'
Leão (21-7 a 20-8) — Número dô sorte: 45. Cór:
rosa. Pedra: brilhante. Encontros com pessoas do
sexo oposto, viagens benéficas e lucrativas poderão
acontecer neste dia.
Virgem (21-8 a 20-9) — Número de sorte: 31. Côr;
vermelho. Pedra: granada. Bom para a saúde e
para novos conhecimentos de assuntos relaclo-
nados com a profissão. Grandes atividades nas
amizades com o sexo oposto.
tlbra (21-9 a 20-10) — Número de sorte: 58. Côr:
gelo. Pedra: lápis. O dia poderá ser- de grande
atividade para os assuntos sentimentais. Enquan-
to que para os negócios nada além da rotina.
Escorpião (21-10 a 20-11) — Número de sorte:
33. Cór: amarelo. Pedra: água-marinha. Boas
intuições poderá ter durante êste dia, com rela-
ção a vida profissional. Para o amor: o roman-
tismo estará presente.
Sagitário (21-11 a 20-12) — Número de sorte: 40.
Côr: creme. Pedra: topázio. Procure aproveitar
tótlas as chances que se apresentarem neste <lia,
porque as influências estão variando.

Clubes

'' z

Alufla-si
de loja pura Industria com

força ligada. Ver Av. Amaro Ca
valeanti, 4.11, Meier s trotar pe

- - cias ruaiip--.
mais aristocráticas deste bairro,1 "

FAZENDAS para todos os fins —' ¦• »:utí

HUA nor»r^sTcnt;rrK?ríílVe,ndo em ,8 municípios do Es-1FlAMENGO - 2 de Dezembro -jwAVfcA
IL.-iA DO GOVERNADOR 'ado do-Rlo i vista e a praio Aluga-se

J. BOTÂNICO
para moça com|_ 

Vendemos ólima raealC0T ° PuP'!«'á'io Josi Maríãldlrelloi em.ap. ds luxc/SO 0W.IG*VEA - .Aljs?venaemos Oiima ÇasaiRo||aa _ Te,_ 42-6336 - Av. Rio [Tralar 45-3908.70 milhões. Tel. 244196 e 32-3115 APARTAMENTOS VAZIOS - Ven.U, ,-U o A.;rnric „;„, «?"" 
~ 

o i« o 7,7— CRECI 178^ ido em Piedcde, e| 1, 2, 3 os.,- Saia, J. OtimOS quar- 
°"nco n.° 1^6 - 2 728

MARACANÃ -
esq. Df-p. Soare

sl., peci.itos, banh
etc

FlAMENGO - Aluga-se
eiro, copa-co-|GR_ANjA,..«.„. ins.,_Próx. m.\Td°mo™*<m.\A2u'sic., posse imed. q

te,,, ,o,,0 . 31%Fn,«Tx 31dd!Si;'*^H«nSi Ateír;.Tsjzinha, dep. de empre-jl"—;;"¦-• ««^ ««IfIAMENGO _ Alugo Hto grin-n.».casas; gts„ 2 sis., coz.. bT,nh..'.-'er"' "-'¦ M^Jtí. S2-(4M._ gada, iardim e Oaraaem P«ta. Pre» ónort-Atendo ho^H'1' freníe' ^briiada. cama ca- co, 257quintal, Jesmemb. Ver u U |7h APARTAMENTO - Rua Mar.chal i.J. ' 'i,, =v9T 23-8688 P '* "'< ums P«:°a "" »»•'. «^-JARDIMdom 10 as I2h - O.-g. Orlando Mascarenhas d. Morais - Hall,;Ver no local a Rua JeS-lc. ° ' ,—,—, da independente, trabalhe fora. Í„jJ
^tf^s-õ^^c»^. 

bi^°í 
ltr£lttti't£\s>aPé n-° 250 - Fregue- ^T,'0.1oEmn,inP^pt'cCn?rt1i 1*^. '50 °%na25-2549- 

„ »«..«¦

r^Tí^V^' 3 *= SS3&, °Á T«»r n^- sia - Tralar na NOBRE gf ^Êg^t&^T' <^™° ^1»^^ SiS., 1 tinha. \f*tt*rn r,-r n* n.\.:o\ irma_fie« emli>ti'.Ur -* _. '.. ' :.- zt.' ym'"g'nn.. ^ —¦ .___. _ _ 

com 2 qu.
:a!a, corinha, banheiro, depen-
dencíns e garíigem. Ver na Rua

E.e.?-|Marqu6s de São Vicente, 431,
7Có. Chaves no ap. 608 r>m

í-JSr. Antônio. NCrS 300,00 mais
Trator na Av. Rio Bran-

s/_806. Tel. 22-4979. _
BOTÂNICO -Aluno 

"ou

Casa, Eng. Pena Chavei,

iTraí. na IGAB na Est. Portela, ii. ,., ,- , .7l,  c. r, ., ,
24, s/ 401 (CRECI 182:. Io lei. 49-8679,_çom Sr. Darcy
,__ 1 LOJA —' Proprietário psisa con-
BRAo DE FINA - Rua toulsirai0 1£0 m2. larno do Rio Com.
Braile, 130, ap. 201 - Alug. e/ prido. Tel. 28-4370.
sl. 3 qts., e dep. ep. chav. no n* tnYXc 
199, ap. 101. Trat. na IGAB à'10-""
Est. Portela, 24, s/ 401 (CRECI
183).

BONSUCESSO - Alugo ap. cl 2
quartos, sala, cozinha; banheiro.
CNrS 230,00. Av. Teixeira de
Castro, 59, ap. 506 — Chave» na
portaria.

JARDIM AMERICA - Alugo ap.

São Cristóvão — Alu.
gamas juntas ou separadas, 2 Io.
ias tl area de 106 • 342 mi,
for;a ligada, próprias para ca.
mareio ou industria na Rua São
Januário, próximo à Rua Josá
Griitino. Tratar na Financial Ad-
minístradera S. A, Av. Franklin
Rocsevelt, 194, s/loia 203. Ttl.
42-7645, cl Reis.

de
28 Setembro, 385,
Torres KiniR.Ti, 42

"l vende-se mefive"víasem.''"lÕo"mt. ^ • A- — Av. Rio Brnnco,
.nirada, Tra- 131, 12.° andar, tel. .

CRECI 707.

DIVERSOS
ÁREAS planas para ind

nova cem elevador.¦füc. e'f_nanc Ver Av. ?8 Salem*í'boas cem í0°i é
fe',-?8.5/.*»1 C0'- c-'- 2iíil2,ar P«'a ti-1'luna 41-0642 tom ,„ . ,.,CRECIJtl.  D. Irmã (hoje! ou dia, úteis da, 52-4153
VHA ISABEL - Ao. 2 ctts., £1» j*» 

'« h="» pelo .í.lcfon., rha"DO"C-OV£RMADCR 
"-"E.T 

»» todos os requisitos iuntoemp. Ver na _!-__•. ' ~ • ¦

.ap. ÍOI, e na CACHAMÜ - Vendê-se Ci'T
. rn: ¦<¦ i" ÍB'" ,IP7 ;-; R"a Henrioue Boiteux, 120. Tra-

««ío Cí»^.S"iV, d" ,0 mil.-se a Rua lope2u-6ol2. CüECI 67. '201. - Mé;

rio De-dè, 925. Ver.do" itima re-í Vendo Av. Antares 2 651 - des- S. CRISTÓVÃO
sld. cm ter. de 12>:40, c 2 qts., ds 10000 a 500 000 m2, em boss 

... :' ?rm. emb. e de,--ais dep. comp., eondifões. Iratar com o propríe- Al UGA-5E ums sala co-,- c->-la Cruz, MB ep.|quintal, gar., landim, muro tte.|»rlo_ Jorà Mjrlajiollat, Av._.RIo|nha para_eas_al. Rus Ee!s, 374 c.ss

na Rua Pintor Marques Júnior, jlOJA 
— Vila Isabel — Aluça*

ão, 3 qts., 
'demais dcperv.lóO c/ 2 q. sala, cozinha, banhei- mas na Rua Pereira Nunes, 331

e quint.'!. Chavos víii- ro, area, entrada p/ carro, alu- L-C. Tratar na Financial Admi-
ratar lei. 47-6570. Oue! 160 OOO. Ve- no local Vnistradora S. A. Av. Frarklin

tratar cl MAIBA-IMOVEIS Ltda., Roosevelt n. 194, s/loja 203 -
ra Rua Conselheiro Galvão, 53, Tel. 42.7645, c/_Re_1.
grupo 410. Madureira. CRECI J-loia"- Passo contrato de lc|a
2r,3 - lcarahy-176. lCom 

|irJUi balcão, armajões etc.
UStrlastpç/^ J)^ BANDEIRA __ ALUGA-SE casa 2 cts-, sala, sa- .LEOPOLDINA - Aluoa-se casa""2:AluSuel NCrS 60.00. na Rua

It U riílCVnVAr» m,!is 
do£,encle"ei« bom.Pin- quarto», sala, cozinha completa,Wande"':c'^0J,-| ~ Rímos. Tra.

ZONA NORTE

'leis. 23-0459 e 23-5340. Branco 136 s/ 2 728. Tel. 42-6536. fundos. São Cristóvão.

to p pensão. Av. Suburbana
n.o 132 — Bcmjca.
ALÜGAM-'SE"2 vagas i

Rua

area.
conipi

ma de quarto, saia, cozi- tar te!. 30-8843.

iGonzaga, 177 sj — Sâo Cristóvão.(Carmo.

nha, arca para casal sem filhos, LOJA — Meier p/ pequena ofi»
rapazes -Bom fiader e contrato. Rua Ira-;cina, com extensão de telefone,]

S. Luís puá, 542, perto da Praça do íaluguel pequeno tratar, telefone-'49.9.592. Facilita-se. I

TIJUCA T. C. (Rua Conde tle Bonfim, 451 —
¦iS-Oõíl!)) — Hoje, às 17h, Arrasta, proibida a en-
trada de menores de 10. Amanhã, à mesma hora,
início de um cursa cie inglês paru crianças de 8 a
14 anes. Na terça, às _Jlh, no Teatro Ginástico a
peça Oli! Que Delícia ile Guerra, para os asso-
ciados. Ingresses na Secretaria.
CARIOCA E. C. (Rua Jardim Botânico, 650 —
20-4242) — Hoje, às 16h, íesta infantil, com dis-
tribuição de balas, bombons c refrigerantes. As
20h, Corações Feridos, com Deborah Kerr.
CMTBE GINÁSTICO PORTUGUÊS (Av. Graça
Aranha, 187 — 42-4000) — Ainda êste mês o Tea-
tro Amador começa o ensaio de uma nova peça.
A Diretoria está, preparando um plano geral de
festividades do centenário da entidade.
SOCIAL RAMOS CLUBE (Rua Aureliano Lessa,
79 — 30-6012) — Hoje, às 20h. Hi-Fi com repertó-
rio variado e algumas inovações. Esporte.
CLUBE FEDERAL (Rua Timóteo da Costa, 988)

Hoje, às 17h. festival infantil de cinema.
CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS (Rua
Sanla JLuzia. G8K — 22-1174) — Hoje, às 18h, do-
mingueifa animada por Os Moitas. O Relações
Públicas Erasmo Lucena anuncia nova fase.
CASA DE LAFÔES (Kua. Professor Gabizo, 295

48-0321) — Domingo, às 21h. festa típica por-
tuguêsá. com distribuição de uvas. Vai-se apre-
sentar o Conjunto Folclórico João Ramalho.

(Corrcipandência para Danúbio Rodrigues,
Av. Rio Branco, 110/3.").
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Ensino

FILOSOFIA JA TEM CURSO DE METEOROLO-
CIA — Alunos da quarta série do curso de Mc-
teorologia estSo ressaltando, através de notas
oficiais, a importância daquele curso no Brasil .
em toda a América Latina. O curso c orientado

DIVERSOS INSTRUMENTOS
MUSICAIS

.REPRESENTANTES DA SIMCA -
Senhor com 12 ano» dn prática

;e grande círculo da roIflçSos nesta
iproça, oferece os seus serviços ò

_ íirma que explore o ramo de au-
-¦ ...-,.. - outras, Dr. c, tomóveis Simca, para gerência,

*y" „ 
""„. 

,o ul'. . 
' 

7.11*'» ü<1 recepção ou departa-
monto de vendai. ligar para

PROFISSIONAIS
LIBERAIS
ADVOGADO — Causas da faml-

Ia, trabalhistai e outras, Dr. _
layrink — R. _. ¦ ¦
o _ Das 13 ns 18 horas - Tel.l

31-20-I1 .

ACORDEÃO Scandalll 80 baixos. ...
7 registros, a abafadores. Esta-.,_..____.___
do nôvo - Vondo barato. Tel.l VENDEDORES
457688. _ CORRETORES
ACORDEÃO Scandolli. italiano, 80
baixo., estado d. . . .
— Av. Dnmccrálicos, 690-B, per-lçns e
to da Uranos. .tornes

Sr. Santos para marcar entrevista.
.?_! I

.PAÍSADEIRA p| cila. precisa-se,,DATILÔGRAFAS - Cia. de Se-
c1 documentos e referências. R. Quros, no Castelo admite c| aps-
Morais e Siiva, M8-301, das lOlrência e pratica. Semana inglesa,

•|às i3 hora.. |ótimo ambiente, salário do 160
a 280. NiloJ-r,inhii,_151_3,_-18.
DMiLóGRAFAS - Admitem-se
môças perfeitas datilógrafas cam
idade entre 20 e 25 anos fí bca

Av

Agenda

nôvo, urgonlelCORRETORES - Admitem-se mô i apresentação.
106 3 - Eala I 310.

Rio Bronco,

ACORDEÃO - Vende-se c. 80 bca o
baixo-,, no eltôio. Tel.: 30-6330!anrario

rapazes pnra contatos ex-!
em 1/2 expediente 

'com MOÇA DATILOGRAFA - Meio ex-
ji-cscntatão e experiência pediente. Paro Copacabana, Tiju-
- em corretagens. Paga-[ca t. Catele, ótima oportunÍd_do,|

AJus.ado.es
E

TORNEIROS MECÂNICOS

Admite-se com bastante e

JUIZ — Hoje, daí 12 ás 16 horas, no Foro, Rua
D. Manuel, 15, estará de plantão para conhecer
pedidos urgentes de habeas-eorpus o Juiz da fl.*
Vara Criminal.
PAGAMENTOS — A Secretaria do Finanças paga
amanhã o.s servidores do lote 2. "" A Despesa

ç.

de acordo com os programas da Organização Me-
tcoroiógicai Mundial, organismo das Nações Uni-
dsvs. dentro dos moldes de todos os cursos no gè-
nc-ro.
ENGENHARIA DK PRODUÇÃO — A Coordena-
ção dos Programas Pós-Graduadcs de Engenha-
ria vai realizar na Cidade Universitária, bloco
G, um programa de pós-graduação de Engenha-
ria de Produção, ministrado pelo Professor Brian
Jenney, da Universidade de Birmingham, Ingla-
terra, com a duração de 12 semanas, a iniciar-

: se no próximo dia 21. Os interessados poderão
obteve maiores esclarecimentos nos seguintes lo-
cais: Avenida Pasteur n.° 404, íundos, Praia Ver-
melha, ou Escola de Engenharia, Largo de São
Francisco, sala 2, Rio.
TEDRO II — Os excedentes do exame de admis-
eão ao Colégio Pedro II terão suas férias de ju-

• iho íracionadas, a fim de poderem cumprir os
180 dias letivos previstes pela Lei de Diretrize3
e Bases. Os excedentes íoram destinados ao Co-
légio Prado Júnior, recém-construído, mediante
um convênio entre o Ministério de Educação e
o Governo Estadual.

As aulas no Ginásio Prado Júnior estão pre-
vistas parni serem iniciadas na primeira semana
de maio próximo, em conseqüência das obras do
Colégio que ainda não terminaram. Os excedeu-
tes devem efetuar suas matrículas até o próxl-
mo dia 31, acompanhados de seus responsáveis e
munidos dos documentos de praxe.
RADIOLOGIA — O Hospital de Clínicas Gaffrée-
Gulnle vai realizar ainda êste mês a aula inau-
gural do Curso de Radiologia Clinica a scr mi-
nistrado pelo Professor Valdemar Kischinhevsk.v,

,' sob o patrocínio da. primeira Cadeira de Clínica
Médica da Faculdade Gama Filho. O curso terá
s duração de um ano e os aulas serão dadas tõ-
das as quimas-íeiras, sendo limitado o número de
vagas. Informações pelo tel.: 28-8520." 

A Sociedade dos Amigos do Museu Nacio-
nal, em prosseguimento às suas atividades de
1966, programou para março de 11)67 os seguin-
tes cursos de divulgação:

i TAXIDERMIA — Professor Luís Edmundo Moo-
jeil, com início no dia 18 dc março. A taxa de ins-
criação é de NCrS 22,00 — PALEONTOLOGIA DE
VERTEBRADOS — Professor Carlos de Paula
Couto, com início no dia 18 de março. A taxa de
inscrição é de NCrS 15,00. — DETERMINAÇÃO
PRATICA DE MINERAIS — Professor Amaro
Barcia e Andrade, com início no dia 18 de março,

' e a taxa de inscrição é de NCr 20,00. — ESTU-
DOS DAS LÍNGUAS INDÍGENAS BRASILEI-
RAS — Professores Arion Rodrigues, Míriam Len-
le e Ione Leite, com início no dia 18 de março, e
a taxa de inscrição é de NCrS 16,00. — REVI-
SAO DE MATEMÁTICA PARA ESTUDAN-
TES DE BIOLOGIA — Professor Tito Paladino,
com início no dia 18 de março, e a taxa de Ins-
criçâo é de NCrS 15,00. — DETERMINAÇÃO
PRÁTICA DE ROCHAS — Professor Válter da
Silva Curvelo, mês de abril. — FOTO GRA-
FIA BÁSICA — Professor Moacir Garcia
Laâo, mês de abril. — SISTEMÁTICA DE ES-
PERM.il?ITAS — Prof. Álvaro Xavier, mês da
nbril — CONCHAS — Prof. Arnaldo Campos dos
Santos Coelho, mês de maio. — KÁDIOISÓTO.
TOS EM BIOLOGIA — Prof. Aristides Pinto
Coelho, mês de maio. — FOTOGRAFIA ESPE-
CIALIZADA — Prof. Moacir Garcia Leão,. mês
de julho. — ECOLOGIA E DINÂMICA DE RES-
TINGAS — Prof. Fernando Segadas Viana, mês
de julho. — EVOLUÇÃO — Prof. Vítor Stawlars-
l:y, mês de julho. — FOTOINTERPRETAÇAO

Prof. Linton de Baxros, mês de agosto. —
TOPOGRAFIA BÁSICA — Proí. Fernando Se-
gadas Viana, més de agosto. — EGITO — Prof.
Vítor Stawiaçskl, mês de setembro. — VEGETAIS
INFERIORES — Prof. Ronaldo Oliveira, més de
setembro. — ORGANIZAÇÃO DE MANUSCRI-
TOS E TESES — Prof. Fernando Segadas Viana,
Tires de setembro. — COLETA E PREPARAÇÃO
DE PLANTAS — Prof. Fernando Segadas Via-
na, mês de outubro. — MICROFOTOGRAFIA

Prof. Moacir Garcia Leão, mês de outubro. —
JARDINAGEM — Prof. Fernando Segadas Via-
na, mês de novembro.

As Inscrições parei todos os cursos acham-se
abertas na Sociedade dos Amigos do Museu Na-
cional, e os sócios terão um desconto de 10%.,
Quaisquer Informações sôbre os cursos desta re-
lação poderão ser obtidas pelo telefone 28-7010,
no horário de 12 h às 16h 30m.
MEC E CIME FIRMARAM CONVÊNIO IMPOR-
TANTE — Importante convênio foi ontem íirma-

• dõ entre o Ministério da Educação e o Comitê In-
' tergovernamental para as Migrações Européias

<CIME) visando a utilização de tim professor uni-
versitário familiarizado com problemas de inter-
câmbio de docentes, pagando-lhe a viagem e o sa-
lário, para um período não superior a três meses.
Outra responsabilidade que será assumida polo
MEC é a de complementar o salário de tempo in-
tegral das professores estrangeiros eventualmente
contratados pelas universidades brasileiras.
CURSO DE HOMEOPATIA — A Professora Hele-
na Minm, assistente da Escola Paulista de Medi-
cina, realizará, a partir do próximo dia 28, às 20
horas, o Curso de Homeopatia, gratuito, que será,
mini-trado na Escola de Medicina e Cirurgia, na
Rua Frei Caneca, 94. As demais aulas serão dadas
às terças-feiras, das 20 às 22 horas, no mesmo local.
Os interessados poderão inscrever-se até o dia 28.
APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORAS — O
Instituto de Educação Já abriu as inscrições para
o Curso de Aperfeiçoamento, em técnicas e con-
teúdos, destinados a professores do ensino prima-
rio. Além de dois retratos tamanho 3x4, os can-
didatos deverão apresentar o documento "que com-
prove ser professor primário e o pagamento da
taxa de CrS 5 mil mensais.

Ja estão programados os seguintes cursos:
Construção de Material para o Ensino de Ciên-
cias, Como Ilustrar Facilmente, A Arte de Dizer,
Terapia da Palavra, Educação Sexual, Educação da
Criança de 2 a 6 anos, Educando a Criança de 6
ii 7 anos, Fundamentos Científicos da Educação,
Atualização de Técnicas de Leitura e Redação o
Métodos e Processos de Alfabetização.
BELAS-ARTES — O Diretor do Instituto de Be-
las-Artes comunica aos interessadas que Já estão
abertas, na Secretaria da Escola, na Rua Jardim
Botânico, 414, Parque Laje, as inscrições para o
segundo concurso de habilitação a curso de His-
tórla da Arte, que será realizado nos seguintes
dias: dia 20, Português; dia 21, História Geral; e
dia 22, Inglês ou Francês. Todas as provas serão
realizadas às 9 horas, devendo os concorrentes com-
parecer munidos do material necessário e do-

.' cumento de identidade, com meia hora de ante-
cedência.
FREUD ALÉM DA ALMA — Será realizado no
Instituto Freud, na Avenida Graça Aranha, 81,
12.° andar, das 18h 30m às 19h 30m, uma série da
conferências nas quais as modernas ciências poda-
góglcas serão ressaltadas e colocadas na quali-
dade de instrumento de maturação e ajustamento.
As inscrições para estas aulas estarão abertas às
quintas-feiras, no próprio Instituto. As conferên-
cias estão franqueadas ao público e as inscrições
poderão ser feitas pelos telefones 52-3599 e 58-4656.
BOLSAS-DE-ESTUDO — O Ministério do Traba-
lho divulgou as novas instruções para o pagamen-
to das primeiras quotas das bôlsas-de-estudo des-
tinadas aos trabalhadores sindicalizados, seus fl-
lhos e dependentes, autorizando o pagamento de
todos os novos inscritos para as bôlsas-de-estudos
com renda per capita até NCr$ 84,00 (84 mil cru-
zeiros antigos), mesmo quando tenham ultrapas-
sado as quotas fixadas para os respectivos síndi-
catos.

De acordo com estas Instruções, o pagamento
da primeira quota corresponderá a 30 por cento' do valor total da bolsa concedida, cabendo ao
Sindicato a expedição dos cheques-referentes á
bolsa. Para recebimento deste cheque, o candi-
dato deverá apresentar os seguintes documentos:
o) declaração do estabelecimento de ensino em
que o bolsista está matriculado para' o ano letivo

i de 67; b) certidão do registro civil no qual so
comprove, ser o candidato filho ou cônjuge do
tssoclado requerente; c) termo de compromisso,
devidamente assinado. No caso de dependente, a
certidão de registro civil, será substituída por do-
cumento legal de tutela ou curatela.

— IaÓORDEON Hering, vendo, 120.s:° .B-Mneo, 103

na por.arid deste Jornal.

CADEIRA d. Denti:!.l c armári
psr,. instrumentos. Vendo p|
tirar
DENTISTA — Vendemos «par.lh. |
nem completa, moderna. Ocsii.oi DIVERSOS
única. Tei. 220262.

DENTISTA -Oportunidade V.'i.|AÇ*0 ENTR. AMIGOS

Para" retirar. Rua Viveiros do Cai- corrente
tro n. 27.
DESENHISTA""- Aceito trabalhos

Rua Oresles Rosóli», 75. Tel
960739 - CBTEL. Depois das
13,30 horas.
DENTISTA — Vendo Raios X Sie-
mens — Rua Ministro Viveiros de
Castro, 32, s| 101. Tcl. 47-8I4B

Dr. Fernando.

EMPREITEIRO - Firma legaliiada.
Executam-se quaisquer serviços do
ramo de construções Estuda-ie
financiamento. Tel. por favor:
29-3716, Sr. Rivaldo.

ENGENHEIROS 
^CIVIS 

ci - -nos
prática mínima, CrS 1 000 000
Av. 13 do Maio, 47 g. 2306.

} apartamentos. Orçamentos

R. Maior Avüa, 219.

compromisso. Sr, Adir. Av. RiofBÂTERIA Pingüim, Vende-se pro.jde aparelho massagem, fácil acel-jESTENO-DATILÓG

JBranco, 108, tala 601. Recado. p|ÍfissÍonal completa, preço I rnÍ-it?Çso._ Preço popular, Pr_c:so — Jte-se uma moça

Sala 1310, «Isentação, desembaraço _ inicia-,documentos na METALMEX
¦ tiva próprio. Trotar ci Sr. LuríIIo!D ».- • .-.'_• .

, ,J- Av Pres. Varcas, £29, 18.". ;Rua V|W0 <^Wim, 4
p; venda „__... ., .core {,?

tomar conta escritório advoca-lhora
cia. Preclsa-sc. Cartas p| "0'5WlpINruRAS 

E 0BRAS ,- ,,,,,-Jb.lwsT"n-nca"fói"'-.ado."Rua lpl"|P_____í __K3_°_Ji*;
samitanpa, 33, laranjeiras. JMOÇAS 

'E 
SENHORA "AFA — Adml-

perfeita taquí-
P.ua Gonçalves Leda 57, l.o an-!oral_ em francês, para serviço
dar, o partir 16 horas - Jorge. |iemporárÍo muito bem remunera-

do. Comparecer segunda-fc'

Ja-

lel. 22-3731. lhão. Tel.: 25-5120.
GUITARRA e ampiiíicndor novos.j
Vendo pela melhor oferta. Bas.ijMOÇAS - SENHORA- Apresen

- A rifa do
do

LIMPEZA de pele, massagem fa-
ciai, cravos espinhes, — Telefo-
ne 26-1657.

MÉDICO e dentista - Paga-se
bom. Tratar só pela manhã, dià-
riamente. R. Franz Sch.bert, 203.

CONSTRUÇÕES NOVAS - Refor-
mas, pinturas, revestimentos sa*
nitérios, impermeabiÜiações. Tol.
23-6102. Presidente Vargas, 529,
sala 1 108, Sr. Antônio Lourenço.

. RECISA-SE do prof. para as
matérias, geografia e francês no
curso sec. Tratar lucidio lago,
292. Meier.; Tel. 29-6079.

TRATAMENTO de celulite com «ps-
relho americano — 57-7033.

foi adiada para

NCr$ 5C0,00. Estudo financíamen- táveis e desembaraçadas, ensina-
Io. Ru- ' ¦ - ' -

111-701.
HARMÕNÍÓ

" 
Av. Rio Branco, 106:108 - Saia"i 

1 310.

prêmios.
Vendo Marca22-4-67.-—„,-,.,,,,.—taotiipa 

\l C-, iTBohn, 8 registros. Otimo eslado.
A DJVIDA TORTURA V.S.? II. p ,,;, _ A2-6.6b - luiz - Ho-
berte-sô dela recorrendo o* um
Serviço de Pesquisas Coni iden-
ciais realmente «igileso. Escreva
para o n. 401022 na portaria des-

Jornal e marque conosco uma
entreviita. ^_
SAO PAULO - Transfer. Sepul-
tura do Cemitério Redentor. —
Tel. Rio de Janeiro 37-9219, das
9 üs 14 dias úteis.

DECLARAÇÕES E
EDITAIS

A Casa de
Galícia

Participa que a sua P.OMf-

RIA GALIEGA programada pa-

ra o dia 19 do março cm Ja-

carepaguá na Ruo Cândido Be-

nlcio n. I 628, fica transferida

para dia 26 do corrente mês,

cm virtude das constantes chu-

vas*
Avelino f. Rivera

Presidem-

rarlo comercia!.
INSTRUMENTOS musicais. Ampli-
ficador Ipamc. pequeno, em óti*
mo estado. Vende-se à vista p.
NCr$ 130,00. Tratar c. Roberto,
Rua Prudente de Morais, 63, ap.
302, Ipanema.
METRÔNOMO -~Vendc-<»" pela
melhor cforta. — R. Júlia Lo-
pes, de Almeida, 19 - ..°.
ÓRGÃO — Vendo modelo Quar-
let I 300 000, estado de novo —
Negócio uraente. Tratar tel. ..
<9--96_. Zito Righi.
PIANO nôvo — Vende-se, tipo
ap., c. cruzadas, e. de metal, 3
pedais, 88 notas. Rua Antunes
Garcia, 35, ap. 2. Tel. 29-4881.
PIANO alemão. espetacular op.,
cepo metal, côr marron, bonito
e moderno e banqueta, 400 mil.
R. D. Claudina, 470, c. 11, Méier,

PIANO Plcvoi. Francês, tipo ap.,
todo perfeito, vendo urgents. R.
Toneleros, 152. ____________

enfarto
Vende-se em per-

Gabinete
Marca Labras —

feito estado.

Ver e tratar à Av. dos Democráti-

SR. SCHMITT. (PCOS, 207

PLEYEL i:.'iportado, som maravl-
lhoso, canela da índia, cordas
cruzadas, 3 pedais, tôdas^ as no-
tas, armário grande, ctpn de
metal, serve p. estúdio artístico
ou orquestra. Prec.: NCr$ ...
1 800,00. Tcl-i 27-0241 - Dona
Irai-d

Rio Branco 185Í229.
-áb_dos li- 

'

IRECEPCIONISTAS -
PRECISA-SE moças e senhoras. TELEFONISTAS
6ü mil ttxos, mais comissões. |
Rua Sitéria n. 102 - Casa 3 - 

MôÇA RECEPCIONISTAIr^tiá — Tratar sccjunda-feira pela1
manhã.

DACTILÓGRA. A5 -
ESTENÓGRAFAS -
SECRETÁRIAS
AUXILIARES - Datüógrofot -
Cia. americana admite p cs se-
guintes depíos.: Contas Correntes
(1); Ações (1); Pessoal (1). Se-
mana 5 dias. Nilo Pecanha, 151
sj 218.
AUXILIAR rapaz, datilografo e
c| prát. escritório, bons noções
contabilidade, livro» fiscais. Mi*
guel Couto, 23!703.
CENTRO - Cia. Petróleo admite
c| ótimo lalário: Estenógrafa e
1 Sec. Datilografa, inicial elevado,
Nilo Peçanlia, 151_s|_218.
DATlLÓGRAFÒlA) - Precisamos
de 2 c\ prática. Av. Copacabana
613, Gr. 706 - SOTERPLA -
Apressntaçoo para entrevistas dia
20 das 8 às 10 horas.

Admi-
tlmos c| ótima apresentação, de-
sembaraço, iniciativa própria. De

preferência c| alguma prática de
lidar c| público pl telefone, óti-
ma oportunidade. Entrevista c! Sr.
Lucfiio. Av. Pres. V.rgas, 529 -
18° ,-,nd.-ir.

DIVERSOS

Auxiliar de
escritório

IMBRACAR admite compe-
tento dntilografo, quo tenha

AUXILIAR SELEÇÃO - A,:.,:,;moi pr5,icn ^ "vro. fiscais, f.tu-

rapaz do ótima apresentação, de-jrilmento, folnas de pagamen-
sembaraço e iniciativa própria cjjto etc. Pede-se referências. Lu-
prática anterior 

_._^a_f]_P,:,bli-!gar de futuro. Salário compa
tivel. Rua Cuba,

co| Oferecemos ótimo salário.
Lugar de acesso rápido. Tratar cl
Sr. Lucllio. Av. Pres. Vargos, 529 r™ Circular.
18.0.

332-A, Pe-
(P

COBRADORES — Admitimos ra-
paz de 24 a 30 «nes, ds rts-
ponsabllidade, c| prática a ar-
ta de fiança. Av. Pres, Vargas,
529 - 18.°_ ondar.
ASSESSOR JURÍDICO (ingiês/ale- fas; Exigem-se referências an-
mão) Recepcionistas rap-ues-ileríores. Salário a combinar —[
Ene. Fabricarão tec. quim. Karde- praça Mshítma Gandhi, 2 tala
cista; Lgo. Canaca ••-•¦-'

Datilógrafas
Precisamos 2 boas clatÜégra-i

509.

PROFISSIONAIS DE INDUSTRIA

PIANO Brasil, seminovo h vista
Cr$ 1 200 000. Rua República do
Peru, ) 14, ap. 101.

PIANO — Vende-se um, fabrica-
ção própria, ótima sonoridade.
Ver na Rua Marquês de Abrantes,
191, ap 703. Tratar pelo tel.:
.1S-993J.

PIANOS estrangeiros e nacionais
novos, Casa especializada vende
bem financiados por preços de
ocasião. Rua Santa Sofia, 54.
Saenz Pena._

PIANO — Vendo ou troco por
outras coisas - 230 mil - Rua'Van 

C-ogh, Qaudra 15, Bloco 2
ap. 302 IAPC - Del Castilho -
Ver só hoje.

!OPERÁRIOS - MESTRES
CONSTRUÇÃO CIVIl

ATENÇÃO - Cia. empreita,ra ad-
mite urgente c/ bons Salários ío-
pogrefos, encarregado pavimen-
t.içao, chefe de obras, a*mador,
mecânico bomba, chefe mecânica
equipamento, Nilo Peç-.nha. •£!,' 

218.

SAPATEIROS

E
COLÉGIOS Ê CURSOS _
AULAS Particulares Port. e Psic.
3,-ç., o Sos. - Av. Pres. Vargas,
52?, 19." ond. Inl. p| 57-3660.

ARTIGO 99 - Ginásio - Rua do
Catete, 2<I7, sala 206. Telefone
45-1142. Av. Paulo d» Fronlim,
441, _'.efon_ 48._40.__

AMERICAN TÍACHÊRS aulas de
inçjles individucia, preços «o al-
esnee de todos. Praia de Bota-
fogo 430 apt. 603. _

CURSO CORÜWBA 
~ 
- Pfé-admls-

,.3o e admissão. Professores espe-
cialaadoü, aulas porieulares, ma-
rriculas abertas. Rua Visconde de
Tabo Frio 30. Tijuca. Telefone
38-0377.

CURSO primário, aulas porticula
res. Tereia. 45-5558.

CARTEiRAS ESCOLARES - Cadel-
ras e mesas pl jardim de infan-
cia, uma geladeira, máquina de
escrever. Vendo — Rua Josó Bo-
nilacio, 221 — Todos os Santos,

CURSO de ingfês para crianças,
método rápido e moderno. Rua
Saruê, n. 16, ap. 301 (trans.
Gonzana Bastos). Tiiuca. Telefo-
nes 48-6239, 3_373..'

CONVERSAÇÃO ÍNGLESÀ - Fa-
Io Inglês correlamont* e fluente-
monte, «tildando com um ótimo
prefossor. Prof. Forreira. Tel,
23-2256.
CURSO — Vendo, montado a fun-
cionando, no centro da N. Igua-
çu. Tratar na Rua Augusto Rodri-
9uos, 71. T_l._2146.
ENSINÁ-SÉ em casa do aluno (a)
as 4 maiorias do exame de ad
missão. Prof. universitária. Reca
do Sr. Almir. Tel. 31-3855.

ENSINA-SE corte, berriado ò má
quina, Croché e tricô. Ensina-se
grátis — Rua CasTro Alves, 34,
cl 4 - Meier.

UNIVERSITÁRIOS - Precisa-se pa-
lecionar História e Geografia

NCrS 3,50 a aula. Horário das
15 as 18 horas, terças e sábados.
Latim terça-feira, daí 19,20 as
21 horas. NCrS 4 000 a oulo,
apresentar-se a partir de seaun-
da-feira dc 8 as II e de 15 as
22 horos. Uranos, 1412. Oloria.

PIANO Pleyel, teclado do mar-
fim. Vendo 300 mil - Rua Vaz
da Costa, 35-F — Inhaúma (per-
tD largo dos Pilares).

pTÃNÕS — Consárlo, afinações e
reforma em geral. Tudo a pra-
zo cem garantia. Tei. 22-6051 a
qualquer hora. ________
SOLOVOX - H a m m o n d_ (9.
walts), pouco uso, diai úteis,

pelo tej. 22-3313. Facilito.

SCANDALLI de 120 baixos t. 80
b„ completamente nôvo, impor-
tado. Preço a combinar. Tel.i
45-0096.
VENDO flauta" Bilouro. R. Cace-

qui, 318 - P. Carmo -_ Aury._

VEHDE-SE piano nlemão paqueno
— NCrS 500. Rua Domingos lo*

pos n. 474, cj XI.

VENDE-SE Piano!a Hering quase
nova, perfeito funcionamento —

Marfim. Tratar: Murilo diàriamen*
te, depois 14 horos. Telefone:

wnttlador, 
vfõüicr^VeTíaõ um c| «triü-
elelr. Del Vecchio, em perf. es-
tado - Av. Maracanã, 1001 ap.
813 _Jijuca_- Tel. 38.56-0.

VENDO Piano Pelrof V. cauda,
nôvo 4 000 000 ó vista - Ruo

Marq. Abrantes, 127| 903. Tel.:
45-5.64.
VENDE-SE- acordeão Paolo Sopra-
ni, 150 baixos, 14 registros. Pre

ço 220 000. Bom paro profissio-
nal - Rua Argentina, 597. Bel-

SELOS""NACIONAIS - 
"V_nde--!íc'd Roxc:-_ Eí^_-fifr__

om folhos inteiras, em p-rfeltas VENDE-SE piano Ployol, 8- ...

FERRAMENTEIRO para estamparia.
_____ _ Precisa-se de doi«. Prccuror Sr.

IMPRESSORES e compositores -1 José. Hoje oté 12 horas na Pra-

Precisam-se - Tratar i P.ua Mt-ka N. S. de Noiaro, 31 fundes.

gu.l Anncio, 148 - Del Cai-I Anchieta,
tilho, GE. I FABRICA OE BOLSAS - Ccr_-
TIPOGRAFIA 

"— 
Prec'_fl-5o do Ím-|dorea e colocodorcs de armação.

Minerva. Dá-se olmôtol Precisam-se pa/a couro. Ssmor-

LIVROS E PUBLICAÇÕES
AÒS~LÍVROS"USÃDOS - Com-

pro, e outros objetes; discos LP,
televisão, acordeão, ventilador,

gravador clc. Hoie: 45-8582, Sr.
Milton.
VENDO — Revista Forense — Tra-
tar Vallcmir - 42-7250.

pressor
gratuito. Rua do Carmo, 63.

IPOGRÁFIA - Precisa-se do cem-
posltor. Dá-se almoço gratuito —
Rua do Carmo, 67).

ARTES
QUADROS — Vendo o óleo, raro
o aquarelas de Wombach. Tele-
fone 32-9834.

COLEÇÕES

condições do conservação, antigui
dade até vinte anos. Telefonar
depois das 20 horas paro 25-1734,
Sr. Nodi.

70 MODELOS 
'di. 

desenhos de pa-
rede, aplicomos conformo sistema
televisionoda. Orçamentos: Telefo-
ne: Dio: 52-3488. Noile: 37-3488_

40-t.as tm perfeito estnuo —

Marques Abrantes, 26 ap.
— Da. Em rna.

VENDE-SE 1 piano Mangold, fa-
mosa marca alemã, nôvo, cordas
cruzadas, 3 pedais, cepo do rne-

tal — Av. Barlolomeu Mitre, 44b

ap. 101 fundos - Leblon

EMPREGOS
DO MESTIÇOS

LAVAD. E PASSADEIRAS
HÕFFMISTA con-. prática em con-
fecções de calças para homem.
Rua General Gustavo Cordeiro de
Farias, 79 - Benlica.

LAVADEIRA-PASSADE1RA - Das

9 às 6, 4 vezes por semana, pre-

ciso-st na Rua Duvivier, 21, «p.

704 - CrS 40 mil.

FÍSICA e Quimica — Colégio e
vestibular. Prcfeõsor, engenheiro
civil e militar, lonao tirocinio.
Tcl. 54-1513. TÜLicn.
Í.GLOS — Professora leciona o

principiantes e colegiais (grama'
tica e conversação) Cr$ 16 000

por mês. Tel. 28-9154. Tijuca.

NGLES - Aulas partic. p| mô-
ros conven. gramar. Todos os
níveis. D. Carmen. Tel. 46-5550.

INGLÊS — Professora leciona CrS
3 003 a hora. Rua Lucidio Logo,
271 apt. 503.

INGLèS — Professor formado há
12 anos- pj fac. de Filosofia en-
sina p| viagens, vestibular, Ita-
rnarati, etc. Preço módico pl co-
legiais. 38-9812.
INGLÊS — Ensina-se p| criança
ou principiante, nm casa do alu-
no (a) p| método B. Est. Unidos.
Recado Sr. Almir. Tel. 31-3855.

INGLÊS — Ênsina-se para moças
e crianças especialmente. Meto-
do fácil e atualizado. Aceitam-
se alunas só para conversação
também. Tel._25-5289_.

MATEMÁTICA e" Descritiva. Prof.
do Pedro II. Aula CrS 4 Ü00. R-
Real Grandeza, 123. Botafogo.
Tel. 26-9836.

PROFISSIONAIS DE ESCRITÓRIO

ELETRICISTAS -
RADIOTÉCNICOS
TÉCNICO DE TV - Admitimos
urgente rapaz com pratica mini-
ma de 5 anos. Sal. a combinar,
Tralar Rua Maria Freitos, 42, s
ioja. Madureira.

GRÁFICOS

MONTADOR - Balance, oficial
L. V. Acabador, colador de to*
las e calxeíro. Balcão. Precisam-
se. Rua Firntino Fragcio, 9ó --
Madureira.
MONTADOR - Precisa-se p| fa-
brica calçados. Praça Portuqal, Õ)
P. Circular. Tel. 30-5953. -
S^usa ou Lapa.
SAPATEIROS
montador sandá

Ó21-624. (PI

Precisamos um
i e chanel. —

Damos pesponto fora. Rua Cube,
11 - Penha.

DIVERSOS

GRAFICA - Precisa ajudantes ofi
set de máq. Chieff com prática.
Rua Bela, 869 — S. Cristóvão.

GRAFICA Precisa serventes pa-
ra serviços gerais. Rua Bela, 869.
55o Cristóvão.

ESTAMPADORES — Admitimos ra-
pares c| bastante pratica pj tra-
balhar em prensa. Útinic* sala-
ries. Tratar Rua Dias d-i Cruz,
185. s| 223 - Méier.
FABRICA DE BOLSAS - Precisa-
se cortadores e oficial de mesa.
Rua Hadock lobo, 454, sobrado.

TIPOGRAFIA - Precisa-se im-
pressor para m<. quinn Minerva.
Rua Leonor Porto, jl-D. Campo
de 52o Cristóvão.

dias .Rua Alecrim, 933 - Viio
Cosmos.
PRECISA-SE"~de oficial do piaina:
3, freradcrei: 6, mec..ntc_s: 4
Inspetor de pecas: 8. — Apresen*
tar-.9 à Av. P.io Brenco, 156 in-
Ia 1314.
PRENCISTA p[ plástico - Preci-

Enroladores
Precise-se d_ enrolôdores

paro motores elétricos, meno-

fásícos e trifásieos, com mui-

ta prática. Apresentar-se com

documentos. Rua N. S. das

Graças n. 477, Ramos.

TORNEIROS - FRESAD.
AJUSTADORES

PRECISA-SE de torneiro m-c-nico.
Apresentar-se à Rua Matinoré,
397. Jacaré.

I sa-se pl virios horários. Rua
I Bráulio Cordeiro,

SERRALHEIRO - Pre.isa-se sò'
quem tem prática em portas,
grades, ornntos, etc. Com do-
cumentos â Rua F>el Caneca, _117.
SERRALHEIRO - Precisa-se só

._ -quem tem prática em esquaaria
PRECISA-SE de írezador mec.nl-1_ alumínio. Com documentos
co serviço de precisão, paga-seU Rua Frei Ccneca, 117. ___
bom. R. Barão de Bom Retiro,].,cc^|^o em 

'instalações 
eletri-

2341. Gralau. cas . hidráulicas - Precisa-se um
TORNEIRO mecânico - Precisa.seie;n5ciaii.ado cm levantamento do
meio oficial ci boa prática clejnit.íeria! e prcjeto3 de Ín;!aja-i
desenho. Rua p:.ueíre:io Rocha,! çq-,. prediais ciótricas e hidréU'

(icas, para trabalhar cm Brasília.
Preferencia para elemento

n.u 94. Vigário Geral c| Sr. Con-
ceiçBo. _______
TORNOTEC Precisa 3 torneiros.
1 torneiro revólver, 1 plainadoj,
1 oiustador, 1 ajudante. R. Flá
via Fanese, 543. Perto
riante.

teiro. Dá-se 
"alojamento. 

Exige-se
reíer_ncifis. Cartas com qualifi-
cações o pretensões, para e por-

da Va-| taria deste Jornal, 10b. n.° ..
4297C9.

OFÍCIOS E SERVIÇOS

ALFAIATES - COST.

COSTUREIRAS E COSTUREIROS -

Precisa-se pnra fábrica de confec-

ções finas da senhoras — Rua Hi-
lário Gouveio 66, si 710 - Copa-
cabana.
COSTUREIRA E ARRÉMÃTADEIRA
para saias plissadas, precisa-se.
Rua Gonçalves Ledo 57, 2.° and.

DIVERSOS
ESC AMADOR — Precisa-se. Dá-se
preferência a quem more na Zo-
na Sul - Sal.: NCrS120,00. Tra-
tar na Rua Bolivar; 70 segun
feira das 15 às 19 horos com Sr.
Osvaldo.

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO _ 
-

Ccrrcira de grandes perspectivas
para jovens de ambos cs sexes.
Colocação imediata em empregos
de salário elevado. Preparamos o

candidato através do nosso meto-
do ensino dirigido. - Aprenda
trabalhando com documentos au-
tí-nlicos do escritório, faturas, no-
tas fiscais, folha de pagamento,
caixa, c| corrente. Iniciais 150, 180 WEfgOR ~ Precisa-se para traba

II. Av. Pres. Vargos, 529. 1B-,;jHiar em escritório no centro, boa
Copacabana, 690, 6.°; Dias da-apar-nciaí scrviços gerais. Tra-
Cruz. 185, sola 223; Maria Freitas,],_ Rui, A|exontjre Calaza, 309-A
42, slloia; Conde de Bonfim, 375j _ _ril|,-,g. J,r, Gilberto.
slloio; Catete 216, Í.N^ÍSloPERADOR FRONT-FEED
do Amazonas, 528, slloia. Niterói,1
Nilo Pejanha 185, slloia. - Nova

MATEMÁTICA - Professor ofere-
ca aulas. Com Gabino, 47-180Ó.

PROFESSORA de etiqueta. Admi-
limos p/Centro, Z/Norte e Z/Sul,

iça de ilto gabarito c c/ pra-
tica anterior de ensino. Oti
oportunidade. Otimo *a!arÍo. En-
trevistas c/ Sr. Lucilio, Av. Pres,
Vargas, 529, 1S.°.
PROFESSOR Port., Mat., Corresp
Comercia!. Admitimos p/Centro,
no horário de 18 às 20. Sal. í
combírvar. Entrevistas c/ Sr. tu
cilio, Av. Pres. Vargas, 529, 18.o.
PROFESSOR Inglês. Admitimos p/
Meier, no horário de 8 às 10
da manhã. Sal. a combinar. Tra
tar c/ Sr. Lucilio, Av. Pres. Var
gos, 529, 18.°.

MÔÇAS — Admitimos maiores r* áe;ra_
menores, escrevendo bem à ma-

quina, desembaraço pessoal e al-
ciumo prática de lerv. gerais dc
escritório. Av. Pres. Vargas,
529 ,
MOÇA — Sec. ou aux. esc, boa
aparência e de maquina. Rua Hi-
lário Gouveia, 66;5I6 - CRECI
243.
MENOR

FOTOGRAFO - Fotocópia - Ra

porz com prática serviço profis-
sional — R, Assembléia, 80.

Precisam-
'•': cirande oportunidade. Paga*

ra calças de homem e borm.das 
£' ^ _e ^ C-o,r.es Freire, 55

é necessário que conheça rUw.R.lj,, ., |0| djJ ç è. ]S hl _

Sr. Osvaldo.
MOÇA apresentável com prática
para au.xili_r de denti:ta,_ nccs3

Fresadores e
torneiros

Precisa-se c| experiência com-

provada. Apresenlarem-:e mu-

nicloi de documentot à Rua

Mons. Manoel Gomes, 187J189.

São Cristóvão.

do Matoso 105-B - Praça da Ba

DESENHISTAS

Iguaçu.

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO r
Preciso-ie uni com experiência
em serviço de elaboração^ de fo-
Ilias de pagamento, salário fa-
mília, Fundo de Garantia de
Tempo de Serviço 0 serviços cor-
relatos, t necessário «er bom da-
tilógrafo. Exige-se ref erêncios.
Cartas com qualificações e pre-
tensões para a portaria deste
iornal, sob o n. 429707.

AUXILIAR escritório. Admitimos
môças e rapazes de boa aparem
cia, alguma dactilografio pi fir-
ma por inaugurar. Iratar Av. Ni-
Io Pecanha, 185, s| loia. - N.
I guaçu.
AUXILIARES de escritório. Admi-
limos môçat c rapazes c| ótima
dactilografia, boa letra e prático
de eerv. gerais de escritório. Rua
Conde de Bonfim, 375, i| loja -

Tijuca.

AUXILIAR escritório. Admitimos
urgente, rapaz de boa aparência,
ótimo dactilógrafo, boa letra,
com prática de Kardex. Tratar:
Rua Maria Freitas, 42, silojo. -

Madureira. ¦

- Pre-
cisa-se com prática e conheci-
mentos gerais de contabilidade.
Apresentar-se à Av. Rio Bran-
co, 114, Dep. Pessoal - Adonis.

PORTUGUESA menor, oferece-se
das 8 às 14 hs. para auxiliar de
escritório ou outro serviço co*
mercial. Tcl. 53-579-1.
PRECISA-SE de 5 moços maio.
res, 3 menores, 4 meninos oté
16 anos. Ver após 10 horas Av.
Arquios Cordeiro, 440, saia 214
— Meier.
PRECISA-SE de 5 moças maiores
3 menores, 4 meninos até 16
nnos. Av. João Ribeiro, 91. il
203 - Pilares.
PRECISA-SE de um auxiliar para
escritório e outros serviços que
escreva _ máquina. Exige-se re-
ferências. Tratar com o Coelho
Branco no Rua da Quitanda n. 9.

BAIC. E VITRINISTAS

PROFESSORA formada - Prepa-|ÀÜXILIAR DE ESCRITÓRIO - Ro-

paz maior para boy com práti-
ca datilografia. Ordenado NCr$
150,00. Rua Felix da Cunha, 41.

ra aiunos p| ginásio e reabilita
aiunos frecoi primário, 20 000
mensais. Tr. na Rua Ada, 355
ap. 201. Piedade a parlir das
14 horas.
PROFESSORA dor oula porticulor
alunos curso primário. Rua Car-
mo Neto, 213 cem dona Maris-
telo.
PRECISA-SE de professor de Geo-
grafia e História registrado no
MEC para os turnos da tarde o
noite. Tratar na Rua Dr. Mi-
guel Vieira Ferreira n.° 646. Ra-
mos.
PROFESSOR de inglês, espanhol
e port. (noite) e matem, (ma-
nhãi, preciso. Tel. 43-0393. Pro.
Morais. (Meier), de 12 às 17 h.
PROFESSORA educação fisica -
Oferece para lecionar ou admi-
ministrar escola, patronato, cre-
che, internato: 49-2151.
PROFESSORA registrada no MEC
possuindo muita prática, aceita
alunes do curso primário. Rua
Oliveira de Andrade, 148, ap.
102. Abolição.

Sen.

BALCONISTA - Precisa-se para
acessórios de automóveis. Exigem-
se referência e prática. Salário
e comissão. Rua Hipóüto da
Costa, 37.
BALCONISTA c;m muita prática
do ramo de tintas. Precisa-se pa
ra loja de grande movimento.
Rua Buenos Aires, 122.
BALCONISTA - Precisa-se de
vendedor para Icja de camtsaria
e roupas feitas para homens. Lo-
ja Beiriz — Rua Estácio de Sá,
147 — Largo do Estácio.
PREClSÁ-SE de caixeiro para bal-

MÔÇA — Admitimos menor com
alguma prática de desenho, de-
sembaraçada, que tenha vontade
do trabalhar. Rua Dios da Ouz,
185, sl 223 - Méier,

ENFERMEIRAS -
LABORATORISTAS
ENFERMEIRO (A), ciue trobBlhe
em Volta Redonda, precisa-se pa-
ra fazer serviço extra. Escreva

para Inst. Fernandes. Av. Subur-
bana, 9 237.

ENFERMEIRA com prática, ofere-
ce para passar à noite com do-
ente chamar 7here7Ínha. 58-0511.

ENCARREGADO LABORATÓRIO
Prática no mínimo 3 anos que
seja técnico químico, 13 de Maio
n.° 47, sl 1 806.

PRATICO DE FARMÁCIA - Ne-
cessita-se cem conhecimento do
ramo. Av. Ataulfo de Paiva, 566.
Leblon. Tel. 47-3511 - Tratar se-
gunda-feira.

GARÇONS
GARÇON — Precisa-se com prá
tica de copa e salão — Rua Gu-
temburgo, 202__-_São_Cristóyão.

PRECISA-SE de gaiçom para tra
balhar em caipira. Pedem refe-
rêncios - Rua Constança Barbo-
sa, 27-A — Méier.

PRECISA-SE de copeiro com pro-
tica de café. Rua Olclegard Sa
pucaia n.° 3-A — Méier.

CHOFERES E
MECÂNICOS

AUXILIAR CONTAB. - NC
250, 2 rap. prática 2 anos, 251
30 anos, serrian. 5 di
Danlas, 117, gr. 223.

AUXILIARES ESCRITÓRIO —leão de padaria com muita práti
NCrS 160. 5 rap. ginasial, b'|ca. Rua dojCalele, 203.
datil. prát. 1 ano, brancos, b| PRECISA-SE balconista eom pra".
letra pjBonsucesso. Sen. Dantas,ji;ca -j- 

peças e (._essárics para
U7, g!223. automóveis. Av. Ataulfo da Pai-
CORRESPONDENTE.- Admitimos] va. 926-A - leblon.
moça de ótima aparência. C!Cr,e-|7.-ir_T=-r-=-^-,_,,.
vendo bcm à máquina, c| reda- CONTADORES
ção própria e falando e escreven-
do fluentemente o inglês. — Av.
Copacabana,' 690. 6°.

FATÜRISTA - Precisa-se de rapaz
dactilógrafo c| prática em fatu-

AUXILIAR DE CONTABILIDADE
— Pre:isa-*>e àor rapaz com 2.°
ano do Curso Técnico de Conta-
bilidade para assistente de con*

 „ _ . ¦ , . , „,, A .tador. Rua Frederico Méier, 15,
rmento. Rua Cel. Agostinho, 3-A.i- M, 8 às 9 horas.

tl_.^Tj_mP!,Pm ! ÀÜXILTa-R DE CONTABILIDADE
KARDECISTA. Admitimos rapaz; _ Cai_. c<,_láb„ _ ?,„<_„.,_ de
ae boa aparência, boa le.ra, boa m6ças dact|léBrafa» c| prática em
dactilografia e pratica cm Kar-j contabilidade. Rua Coronel Aaos.
dex. Av. Copacabana. 690, 6°. „nh 3;.A ,| 30o _ c- Gr.rct,

® Mecânico
MEIO OFICIAL D:
MECÂNICO-

PINTOR 0E AUTOS— Av. Copacabana, 540, ia-,"

_-_*_•.,_ -,-  Importadora de Ferragens
PRECISA-SE garoto at 14 anes -t. . ., .. .
--Avenida Gomes Freire 579,!s A odm"e <=orn experiência

pens50. comprovada em carteira, do-

PRECISA-SE empregado paro la-|cumentos em dia e curso pri-
var carros e limpezas em casa de mário. Apresentar-se na Rua
amília, exige-se reíerências do s_ Lu[s Gon_ag 527 _ s

casa em que trabalhou, dormir .-.,,,- ._
emprego, Rua Haddock Lobo, n. Tislóvao. (P

407J
PRECISA-SE de ropoz de boa opa-
rència, com referências, moran-
do de preferência próximo ao
Meier, para trabalhar em consnr*
vação de máciuines de escrever.
Av. Erasmo Braga, 299-5.» an-
dar, grupo 501, depois das 10
horas. _________
PRECISAM-SE rapazes 15 a 17
anos; 23.-feira — Rua Lígia, 329
Olaria.

PRECISA-SE Iustrador para Casa
de móveis — Rua do Catete, 91

PRECISA-SE de Mensageiro ex-
periente com referências para a
Embaixador do Ceilõo. Entrevis-
tos nos dios 20 c 21 de março
entre 9 e 12 horas da manhã, na
Rua Ministro Viveiros de Castro.
141, 1.0 andar. Será dada pre-
ferência aos que tiverem conhe-
cimentos de inglês.

Office-Boy
Precisa-se para serviço exter-

no. Boa apresentação. Amplas
referências. Rua Anfilófio Car-
valho, 29, t| 210 — Horário
comercial.

SENHORA para auxiliar serviço
Ratos X, base comiss.o, more no
Catete — Flamengo — Hoie de
II às 16 horas — Rua do Colete
n. 94, U°.
SERVENTE - Precisa-se na Rua
Voluntário» da Pálria n. 360.

SERVENTE — Precisa-se para lim-
peza a pequenas entregas parn
loja no Centro. Referências. Cnr-
tai para a portaria deste Jornal
sob o n.° 330 370.

SERVENTE — Precisa-se semana 5
dias — Rua Jorge Rudge, 135
Vila Isabel.
TRICICLISTA — Precisa-se de um
para serviços gerais, e que tenha
alguma prática de balcão — Rua
Riachueio, 221-D - Sr. Poulo. I

MOTORISTA - Oferece-so bran
co, casado, 31 anos, 12 anos
cart. p| firmas, táxi ou particu-
lar — Informações — Telefone
28-6187.
MOTORISTA - precisa-se que .. , ,
nha prálica de entrega de be-IT!__¦___ARI__.~_"
bidas — Tratar na Av. Assi:
sil, 45 — Caxias, segunda-feira.

MOTORISTA — Oferece-se p' Ira-
balhar em camicieta ou passeio,
8 anos de carteira — Prontuário
limpo - Tel. pl (avor 34-7179.
Chamar — Aluísio. ._ 

MOTORISTA PARTICULAR - Ad-
mite-se rapaz de côr, c| boa
apresentação, morando Zona Sul
cl prática mínima de 5 anos. Av.
Pres. _Varnas,_529, 18.° andar. _
MOTORISTAS p/ diretoria de gde.
Cia. c! prática, bca aparência,
25 a 30 anes, educado. Av. Nilo
Peç.-.nha, 151. sj 218. ___
PRECISA-SÊ do lanterneiro pin-
ter — É favor .ío apresentar-se
quem tiver competência — Av.
Suburbana, 9021.

Precisa
Agencladores de serviços fir-

ma de dedetizaç-o, ambos os
sexos, renda mínima semanal
de Cr$ 150 000. Comparecer
Cart. Min. Trabalho, 2 retratos,
dia 30-3 ès 8hs. Ruo Diat da
Cruz, 155, sala C-02.

Revendedores
ótimo bico

Inclua r.s sua linha ds pro-
dutos o que há de melhor em
cravo, canela, pimenta e todos
os condimentos, visite-nos d\rc-

¦-.. ---2a_M (_£ um

. [caixeiro cem muita prática ds ,
rua, na Rua Corcicsr de Morais, lamento na fabrica a Estrado
142 - Bonsucesso. Tel. 30-3492.! dos Bandeirantes, 543 — To-
Pedem-se _ referências. _ Jacarepaguí _ GB.
VIGIA, JARDINEIRO - Admiti- - 

, CEm ç2.,869 _
mos senhor de responsa-jiiidaaa! f H

p| temar conta da portaria e re- Condimentos
lar pelo jardim. Tratar Rua Dics
da Cru:, 185, s! 223 - iMcier. _
ZELADOR com experiência. Tra-
tar na Estrada Vicente de Carva-
lho, 1490, 2a.-felra, depois do
meio-dia com o Sr. Antônio, n*
portaria.

Aux. Expedição
Precisamos com bastante prá-

tica e capacidade para even-MúÇAS - Oferecemos excelentes CONTADOR OÜ AUXillAR de
PRECISA-SE d. pref.. d. Ci.n.|«ndltoei de trabalho para prin- contabilidade erm muita prática, PINTORES, lanterneircs, mec Sn. ,
cios, Desenho . Canto. - Av. clplantes entre 16 e 2o anes, li. ccnhe(r,r„j_ ,cdo- c- |;vr-, fi!.ko. auxiliar escritório para bater tuolmente assumir chefia. Iça.

Suburbana, 9509. Quintino. |flelro período de_ odaptaçao e|0,;, RlJt, fe.--.l:t úe A:meida,!m5au;na- Salvador -í. 51. Mahatma Gandhi, 2, s, 621-624
PROFESSOR registrado no MEC:^i"l™"'° l^™!,"'!'",,,* _.ou conclusão Foculdad. d, fiU^, df 

R^pílSnist-, T.Z I.scfla — Preeisa-se, tarde, Portu-. -. ¦ ¦ • , .

rfuia,20 «ssla.-fcSiir ,-^tt*AS^^.__SwXii«iu'»M
!.__. „ 7-B M___á. 

~ 
>='<- M«>- ln-8>. Informações;11'2 expediente - Prepei a .

.!£__._;.. _.;.V.!.?: "--Av. Presidente Varoas. 529, l8o;|P.rotensoes .fonte, de roieren.
PROFESSORA ESTADUAL ac.ita!Av. Copocabona. 690, 6°; Cate- c'a ~ Cai!la Pcs,al '8i- __aluno particular, Primaria . Ad.,t_ _]6i ,||0]„ Mar;_ Freitas. 42,1 PROGRAMADOR IBM 1401, nl-
missão Telefone 49-896.. Is.loja; Conde de Bonfim. 375. s';vel A, oferece-se para trabalhar

9-1, junto .i Rua do -.'.ateso —;FRHCíSA-5E um bcm motorista,
j Prar;i tí.i Bandeira. i^ue tenha mais de 5 nnos dai
CONTADOR OU TÊCNICO^CON:^''0''5"?' oaro dirigir Vemague-

Precisa-se SBrvo _ particular. Traiar na Rua des i

ip

PROFESSORES - Francês, Inglês,j loio; R. Dias da Cruz, 185, s loia;
História, Contabilidade, Organi-JBsr.o do Amaronas, 528. sloja.
zação precisa-se manhã * noite. INiterói, NÜo Pecanha, 185, »Joja
'29-7772. |- Nova Iguasu.

no ramo, sem pretensões salariais.
3.° aniíta d» Economia, c/ no-
ções da fnglfti. Tralar tc!eío^e
34-3535.

Aqência Link

Secretária
bilíngüe

Companhia de ãrrbito
tõmeclonâl descia admitir
tono português e inglês com
boa expsriênda profi.sioni"Orcicrado 

base NCrS 750'.
.ECO,CO p^ra mais, dependendo

ITcnelercs, 25602
PRECISO de 1 lubrificador"- Rua! 

'"3  
|«o aesembaraso e capacido-'

Félix da Cunha, 13 — Sr. Jcsé.i Secretaria Síeno Porí. Inglês üe profissional. Tr,Tt_r apó_ 9

F'RECISO da lanterneiro oficial e Steno, Portuguc-s, conhec. In- horas na Av. Rio Branco, 156
melo-oficial. R. Van Erven, 96 - 

0|;s. Datilografa cl prit. serv.;gr. 2828.

çjerais. Rapaz cj gin. datü. c!í

prática em Dep. Pessoal. Rua;

Catumbi.
PRECISA-SE dê 1 motorís
Ruo Almte. Ari Perreira» n. 259.
Esl. Rcch». iMéxico, 21 — 10.". i.

jruíJi-t_& iliíuíiihx v4.1v. ___-L.li. a u-ti. __i o ptígiw-íoíTua
dos pensionistas da União. "" A Caixa Econômi-
ca avisa .ue creditará em contas-correntes, em
sua.s agências neíite E.siatlo, os pagamentos dns sp-
guintes categorias de servidores púülicos federais:
Tesouro Nacional, aposentados e pensionistas —
Diversos cheques avulsos; Administração do Porto
do Rio de Janeiro, mesada, judicia!. ""* O Banco
tio Estado da Guanabara creditará em conta hoje,
dia 20, através de suas XI agências metropolitanas
os vencimentos dos Servidores do Estado — loto
8: Instituto de Previdência do Estado da Guanaba-
ra; aposentados da Viação e Companhia Habita cio-
nal da Guanabara •— COHAB.
MARACANÃ — Flamengo e Santos jogam hoje
no Maracanã, pelo Torneio Roberto Gomes Pedro-
sa. ""^ Preço dos Ingressos: camarote lateral ...
NCr$ 25.00; cadeira especial, NCrS 10,00; cadeira
sem número. NCrS 3,00; camarote de curva, NCrS
15,00; cadeira numerada, NCrS 5.00; arquibancada,
NCrS 2,C0; geral, NCrS 0,50 e militar, NCrS 0.25.*** Os portões do estádio serão abertos ãs 13h,
15m; ns bilheterias, 13 horas. "" O jogo terá
início ãs 14 horas (preliminar! e às 16 horas

* (principal). *** A escala do pessoal para o ser-
viço de hoje é a seguinte: Encarregado "D": 1 —
2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 9—10—11—12

13. Auxiliar "E": 1 a 6 — 9 a 23 — 24 — 25 —
27 a 36 — 41 a 47. Auxiliar "C": 1 a 4 — 6 a 17

19 a 33 — 35 — 37 — 38 — 40 a 44 — 46 —
48 — 49 a 53 — 60 — 64 — 76 — 88 — 94 — 113

124 a 140. (reserva: 141 a 160 e 54). Auxiliar'D": 1 a 13 — 39 — 47 a 50 (reserva: 34). Serven-
tes: 51 a 74 (reserva: 75). Guardadores: l — 2 —
fi — 8 — 9 — 11 — 13 — 14 — 15 — 23 — 24 —
31 33 — 35 — 36 — 37 — 41 (reserva: 42). Bilhe-
leiros: Chamada às 12h.5m: 1 — 4 -- 5 — 7 n 15

16 — 13 a 46 — 48 a 62 — 61 — 65 — 73 - - 74
76 — 77 — 78 a flii — 98 a 105 (reserva: 63).

USINA — Os trabalhos de recuperação da Usina.
Nilo Pecanha continuam em ritmo acelerado, com
a participação de 1 100 técnicos e operários espe-
cializados, em turma.-; que se revezam durante as
24 horas do dia, inclusive nos domingos. Os técni-
cos da Light reafirmaram ontem que as primeiras
unidades reparadas deverão entrar em serviço em
abril. A entrada em operação dos primeiros gru-
pos geradores já possibilitará a suspensão dos cor-
tes de energia.
EMPREGOS — As empresas do Estado da Guana-
bara colocam 217 vagas para trabalhadores quali-
íicados á disposição do Ministério do Trabalho.
Os interessados devem se dirigir à Seção de Colo-
cação da Delegacia Regional do Trabalho, no an-
dar térreo do Palácio do Trabalho, das 12 ãs 16
horas. A Carteira Profissional e o Certificado do
Reservista são documentas necessários à contrata-
ção dos trabalhadores solicitados peias firmas. Os
Serviços da Agência de Colocação são inteiramen-
te. grátis. Impressor para máquina 2-A: 2 —¦ cobra-
dor de ônibus: 1; mecânico manutenção: 2: cal-
dereiro: 2; encadernador taboeiro: 1; eletricista
de aparelhos eletrodomésticos: 1: eletricista insta-
lador; 9; eletricista enrolador: 12; calceteiro: 2:
ladrilheiro: 4; mecânico de auio: 3; serralheiro:
17; carpinteiro: 20; mecânico para chapas de alu-
minio: 2; estucador: 22; enrolador clc transforma-
dores: 4; motorista: 52; íerramenteiro: 8; freza-
dor: fi; cesteiro-vime: 3; lanterneiro; 4; eletricis-
ta de auto: 1; aplainador: 3; pedreiro: 12; meio-
oficiai marceneiro: 2; chaveiro: 1; torneiro mecâ-
nico: 2; margeador para máquina 2 A: 2; técnico
instalação equipamento em raio X: 1; técnico má-
quina motores: 4; paginador: 3; montador acumu-
lador elétrico: 2;. línotipista; 2; margeador para
máquina dobrar: 2; compositor: 2; distribuidor
gráfico: 1; mestre de obra: 2; desenhista col-
culista: 3.
NAVIOS — Chegam hoje ao Porto do Rio o Ryn-
«lon, holandês, procedente do sul, e os cargueiros
Devis, Cap líonavista, Ljutomer e Arica. Amanhã:
Alberto Dodero, argentino, procedente de Hambur-
go, Havre e Vigo para Santos, Montevidéu e Bue-
nos Aires; cargueiras Mormaccove, Salvador e
Cabo Santn Maria.
EMPRÉSTIMOS — A Carteira de Consignações da
Caixa Econômica receberá, amanhã, as propostas
de empréstimos de números até 30 500, já infor-
madas pelas repartições a que pertencem os servi-
dores. O posto de recepção funciona diariamente
no edifíclo-sede da Caixa, sobreloja, entrada pela
Rua Senador Dantas, no horário das 8 às 33 ho-
ras. Amanhã: serão chamados os portadores de
contratos de números até 11 600, para fins de
averbação em suas folhas de vencimentos nas
respectivas repartições onde trabalham.
MÉDICOS — O Sindicatos dos Médicos do Rio da
Janeiro, chama a atenção dos médicos da Guana-
bara da necessidade de comparecer ã Companhia
Telefônica Brasileira, no sentido de providencia-
rem o pagamento da taxa para instalação de te-
lefone. No momento estão sendo atendidos os Ins-
critos nos anos de 1943 a 1950. Lembra, ainda, o
Sindicato dos Médicos que o não comparecimento
importará na perda da pasição na lista de pre-
tendentes.
INAUGURAÇÃO — O Banco Brasileiro de Des-
contos Inaugurou sua segunda agência no Recife,
e, até o fim do corrente mês, abre outra em For-
tale.a. A rede do Bradesco possa a contar com
306 unidades em todo o Pais.
BôLSA — Estão abertas no Instituto Osvaldo
Cruz, as inscrições para bôlsa-de-estudos de Inl-
ciação Científica e Aperfeiçoamento para diploma-
dos de nível universitário: farmacêuticos, veteri-
nários, Faculdade de Filosofia (Ciências Naturais).
Maiores esclarecimentos no Instituto Osvaldo Cruz,
onde existem formulários para serem preenchidos.
PROFESSORES — O Conservatório Nacional de
Canto Orfeónico informa que, em virtude de ainda
existirem vagas no Curso de Formação de Profes-
sores de Educação Musical, estão reabertas matri-
cuias aos interessados ao concurso de habilitação
ao referido curso. O 2.° exame vestibular será rea-
lizado dia 24.
REUNIÃO — A Associação Brasileira de Museolo-
gistos realiza, às 15 horas de hoje, sua primeira,
reunião do ano, com uma palestra do Professor
Mário Barata. A ABM convida sócios e museólo-
gos para a reunião e a palestra, que serão realiza-
das no Museu Nacional de Belas Artes.
EEPEG — Na ESPEG estarão abertas inscrições
para provimento de cargos de Professor do Ensino
Médio da Secretaria de Educação e Cultura, na
disciplina de Taquigrafia, a partir do dia 20 de
março até 19 de abril, no horário das 8 às 16 ho-
ras. A idade máxima é de 45 anos incompletos na
data da abertura das inscrições. O candidato de-
verá apresentar no ato da inscrição um dos se-
guintes documentos: a) registro definitivo de pro-
fessor de Taquigrafia expedido pela Diretoria do
Ensino Comercial do.M.E.C; b) declaração na
Diretoria do Ensino Comercial do M.E.C. de que
o registro será efetuado. O candidato que se ins-
crever na forma do item "b" deverá apresentar
posteriormente o registro definitivo, sob pena de
não constar do resultado final. Ainda no ato d»
inscrição, o candidato deverá apresentar duas fotos
3x4 de frente, datadas, sem chapéu: Tituio de Elei-
tor e comprovante de pagamento da taxa do —
NCrS 2,00 (dois cruzeiros novos), que deverá ser
paga no próprio local da inscrição. A ESPEG fun-
ciona na Avenida Carlas Peixoto, 54, Botafogo,
Túnel Nôvo. *** Realização de Trovas — Con-
curso para provimento de cargos de Professor do
Ensino Médio, na disciplina de Artes Industriais
— a ESPEG informa que já está afixada na sua
sede, a escala de Prova de Aula referente à Prova
de Oficina — parte primeira. ••• Contratação do
Agentes de Numerário e Valores para o Departa-
mento de Estradas de Rodagem —a ESPEG torna,
público que é a seguinte a previsão das datas para
realização de provas: dia 9 de abril — Prova Es-
crita de Matemática e de Noções de Estatística;
dia 16 de abril — prova escrita de Português D
no dia 23 de abril — prova escrita de Noções de
Direito. *"* Concursos da Asstnibléia Legislativa:
Mimeogrofisias, Fotocopistas, Técnicos de Ar Re-
frígerado, Mecânicos de Ar Refrigerado e Marce-
neiros inscritos nos concursos para provimento de
cargos da Assembléia Lsgislativa farão prova de
Conhecimentos do Serviço, no dia 1 de abri'., na
ESPEG, de acordo com o seguinte horário: Mi-
meografistas e Fotocopistas farão prova às 8 ho-
ras e as Técnicos de Ar Refrigerado, os Mecânicos
rie Ar Refrigerado e cs Marceneiros farão prova
às 13 horos.

f
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OPORTUNIDADES E
NEGÓCIOS

INDUSTRIA (Aluguel,
Compra, Venda etc.)

BOUTIQUE - Saent Per.a. Ven-i OFICINA DE COSTURA — Passa-selVENDE-SE o bar rest. RIotSSo.TELEFONE - Urrjcntsslmo, per- SÓCIO CAPiTAUSTA - Firma.TRANSFORMADOR letreiro rjís.
do cl inslalacSei de luxo. Tra-com Instalações completas 2 maq. Paulo por motivo viagem. Rod. muto linha 58 comorclal ou rei!-|m> ramo de salgados • frios, neon. Comnro. Vendo. Conserto
:cr 2.n*felra c| Joaquim. Te! Industriais í'recc ótimo. MÍfluel Preiideníe Dutr*., quiTÒmetro 5*derci?l cnm 30 rssidencial. Tra-j ndmile-se psra tr.ibalhnr ou não,(Instalo acrílite. plàrtico, letra;;

4-2759. CRECI 744. 
"" ' 

i lemes, 4t si. 502. c| Sr. Valeniim no local diiria- tor tel. 42-4897. dispomos de competente quadro avulsas -_Tcl. 29-3512."|de vendedores, voículos de «n-jVCNDF-SEi TSLETOME — Transfiro irucrição More* «mbfllaoerv;

I AUTOPEÇAS - Por preço d« oca-
sião e facilitado, vendo uma bem ,., .
mont.ida autopeça das linhas CAIPIRINHA - Com |irau

-'Willys. Gnrriini , V-:'».,--v..,, 
'Verde-se bem i-':*..i„:Í3, ¦ n-

BAR com moradia. Vende-se, eon-|£>TIMO nesjócio -- Vende-se fa-j™r;ie1 ,.„..,
ir.Io novo. Rua 24 de Maio n." Cillíado, vidraçarie, papelaria e! VENDE-SE salão de cabeleireiros de 1955 - Estajao 27 - Telefone '™B»^ produtos perfuma
252. brinquedos, lo|> mande, aluguel|na Av. N. 5. Copacabana, 610 49-5669. „i".1™ 

vendas eor^ ,™?r«. -ri"-í«?'i,t«tl«•_!•': 38*2205.._

CASA MÒDÀS--Botafogo - Pa.. •"«»?• C°">'<»° "ôv°* »m,m?r" 
\*> 

=0 - Aluguel barato. Tra- TELEFONE 49 - Vendo melhor ô^a 
° 

,'epresen ações por clnt,; Y.,ND,? 
BARAJ° 

T Molin 
."* H A p A DT AAAPMTO M 710 ÍM nm M

sa-se com ou sem estoque. Con-k^ods ou v"'s0* Vfí 
A 

trataritar_noi local. oferta. Carla para este Jornal sob|pr6pr,a. Telefonar para 49-3444. Atlantic e «fre de parado (no- APARTAMENTO N. 712 (BLOCO B)
'rolo 5 anos. 26-1747 - 46-0145. diariamente - Rua Matriz, 290;VENDE-SE ciuilandr, e mercearia o n.o 401 593. Sr. Caio ou domingo Sr. Cesar.!v°sl* ,tJ.'up,° ei!o acl° f m." dc" '" |."9I 

reiid. Tcl. 47-0173. |escnl6no_(usados) - Ruo Fernan-|São J;io de Merlti.
PASSO contrato umn boutíque.M93-I

moradia.— Sua Edmundo n.° TELEFONE - CETEL
— Pilares. |Vende-se NCrS J 2G0,C0. Tralar

Tiiuci tõl.fnníi-""'}!!jako Ti™.'™"lTolofone e b*"'"! instalações. Fo-,u'"a 'oi'1 de esqu
iquca. jel.efonar. 25-6859, tãmen-||B 25-0661. | Preço de oca"te de 9 is 11 li
ALUGA-SE qalpão"
7.. ind. 100 ni2 - Av. Brái
Trat.iJW^T. Castro, 427-C, bar.:
AVENIDA BRASIL - Próximo'

ÍO .
Tedo novo. i
Motivo de i

VI" _ Ili-jllVO v_T~T.

com estoque
viagem. Ver

cíertj — Tel. 30-2860 — Eroni
des.

A^etiü; vfcNÜU 3í.r, piet.vo cí culra tnr- Vi-U
snrin _ f i/^rui sói;.'..

.des dn Fonaoca, \7A,

passa contrato da Ioíb. Tratar} í
le.

:.ó:io. Ponto muito bom, ótit
' íéris, melhor Informação ri Ru
<lcio Silva, 272-A - Olaria.

TELEFONE
j importadora, Inryo crédito, c|To- Tel. 96-172Ó.

9 - RI-
iiiiüül,——

eilão Judicia
BOTAFOGO

Espólio de Emile Levy
*ITO N. 712 (BLOCO B'
RUA DA PASSAGEM, 72

VAZIO

APARTAMENTO N. 504 - RUA GENERAL

Tramfere-n inseri-1 ;) e oficinas modernamente Ins-
tratar diretemen- '""* _ |1cri0' »fln» J™»™»« ' : "^".cio uno 53. «statão 29. Milhor la'r,da, ólimo

domingo. Rua Machado Ccc-iPASSA-SE uma firma de madel- Jono Silva, 272-A - Olaria. „f.rt». 96-1539, CETEL. j faturamento c
9-B - Estácio de Sá. ;ra: e materiais de construção em VENDE-5S 1 bar ou trecu por TBIEFONE - Vando ur3.nle, li-i^0 lucr0' Jub'

_.„ geral, distribuidora de Cimento carro d* praça. Rua lfi, 4-í6-t, na nha 3B Te| 33.9(193 iu\, '. se retirn prect
... ,, "i, Mauá, de ótimo conceito cornar- Jardim America, em frente t . 

." 
. . ígico, capaz, -

40 m.!?"LGrilndea 
':;i,'í,.'(?i•'1 

IhuP dal, cum galpão próprio de d-U™,, .......
ou pas,.-.-,5 o contrato, ^°Da°* 

~™- 4"-4'01* Fjc,ll,a-:menta armado e casa de real- v|nDEVse m|So de cabeleireiro,.,, re, ,..M,( Sydn» comb. Prcça V;,l.-,ueiri,i-\" ;menl"*.-r •¦ -idenca nos fundos. Trntar no o-„ mon„do, ótima (ra^uesia.!1"* 
Ie ' 3A^W' •'*''

CRECI 165 CAIPIRA -- Leblon, vendo-leical, Av. Larlss Marques iloio, J1"to 
bnrsto. Motivo viagem, c."-;679 -- Presidente Ji.':'-a!ino, Nova 'v

'íiiTrSimõnCV, si 231. Pilares. |ííifi"j . -idem-se. Tel

ARMARINHO
ci 40í
15 m.
8-B - Te!._32-H0ó
AÇOUGUE

direção. Trcc*
ciflf.. Capital mínimo der

. ,-,-., r "Pe7 c;u:ei;ü'*,C*,rli1' .í'nJ'0"'1 
'ANIMAIS - 

"Autorizado" 
pela" Se-

localidade. Tratar « part r de TELEFONE - lenho 52, troco por ria a! Jornal sob n. 273329. | cretaria ile Economia do Estudo.muito barato. Motivo viagem, ca-67'» -- Presidente Juscellno, Mava :-.-,¥'' "Jr""".• ! ., , • „ 23-43. Urgente, Te efonar toe. tithiís; i 
"» •"'¦ >, t •! • r,í,í! , • , .,

Vendo na Taquara|sa |ucrotiví. Só bebidas e sal- Inuaçu. i^ifísSimoni 9 >l 231 Pilares H5.-1230. 
TITULO».do America prop, Ven-|Le,|oe,ro GASTÃO fará Leilão de

fre^us;^,!

Próximo
bonsucesso. Vende-se 2 salões, C|j
300 m2 cada um, vendidos jun-
les ou seporados, próprios p[ in*
dustria leve ou escritório, 2.0
pav. com elevador de carga.
Alexandre Xamp. - (CRECI 468)
— Tel. 42-5773. _
ALUGA-SE 1 galpão com grande
área dc terreno, serve para ofi-
cina mecânica ou para deposito
de material, duzentos metros da
Estrada de Ferro Central do Bra-
sll, R. Bernardo Guimarães, 107.
Tratar ton\ o Sr. Francisco. Tel.:
49-5641, par.» ver procure o Sr.
Altino, ao lado no n.° 113.
CENTRO — Aluejanvse 2 grandes
salões para indústria ou cemér-* cio, com luz e força. Ver hoje
e amanhã, das 9 às 12 lt. Rua
Sacadura Cabral, 229.
CENTRO - Alugo o'"'taião d:

ATENÇÃO - Mercearia. Vendo
com estoque, faz bca iária, ne-
çiócio de ocasião, Tem espaço pa-
ra montar um ótimo bar. Sinal
8 000 CrS novos. Ver na Rua Do-
na Amélui n. ]74, loja de esquina

scarepaguá
va 960.

PEIXARIA - Vendo
Cristo, unlca no lug

tr-:
5 enlrnda.

R«-ra oportunidade —'***» 30-2332.
tuvera- j>a,co 30 mil, com entrada de 12.POSIO DE GASOLINA - Vendo

parcelaria - Saído a combinar i 160 000 iitros 500 lubrif. feri
— Trav. Leopoldlno do Oliveira,! 38 mühcss, contraio 7 anos. 220
171. I mil. Com 100. Aceito 2 sócios.

TELEFONE. DESLIGADO

ino local R. Teixoira Franco, 27-C_?"
Ramos. (CABELEIREIRO - Vends-se i Rua | "(TELEFONE — Vende-se inscrição j

de galpões c' área coberta de!C; 
;'  ' '' "' ' ' "' ' ''' *'' '" ' -:.^ML à lona__fwa. CETEL. Urgen

2.200 m2 em terreno de 3 700nl2
e mais escritórios, cem 2 entro-
das e 2 frentes, 3 ponte; rcKin-.
tos, -fôrcí!, inst. s>m;t., etc. Ale-.' — Bem montado, ótimo ponto,!naHi« Fmif*iVantns dinfiefro ., -
«ndre Kamp ,CREC, 46B, - Tel. aiugu.i bara, tg residência. 

^.«^7? 
!l %^ 

^f.VJ JJTÍSÊ 
%jr^«™-J«'*

I—-  ....— 1-11"" — °'- vUU111, __  _ .iTiüs, msiivo íaucie, rreço tu mu. ,,c, . \/;\- r.,,„n, Itpi cfonip
AVENIDA BRASIL - Próximo a ARMAZÉM X CASA - Vendo. UmicÃFÊ E BAR"- MÍdurelra - Fó-|Com 5 enlrada. Tratar cem Abran-'.f-í:.*;-;-.':í---*is,r.'*. « 37 « „u ,. „

tijem bom pomo ou troco por casa ,|, 500 - Rara opotlunidade -lies, 30-2522. V£NDE-S= ume oficina de sapa- 34; 37. S6 ., go. - «™» M h,,,,,,. B„e
Rua Ituvera- p,..„ nn mtl. rom entrada de 121 POSTO DF fiÃsfil IWA 

"-"vindí 'os. Tratar ao. domingos, das 9 £2-uÍ.'•.._._—..__.... .. __ Tel. 27-3583
às T2 horas nos diaa dn semanatTELEFONE 2o -
Avenida Paraná puS 8ó5 — llhíir triç^o com 14
do Governador. [45-9573.

[Tratar c| Abrantes, tal. 30-2833.
POSTO GASOLINA - Vendo ex-

j celente Zona da Leopoldins

patrimônio, bom
grande mergem

íiuindo sócio que
td elemento enér-

assumir car-
i-sa referen-IUILÕES

POLIDORO, 171
=d "í°j LE/AOS, leiloeiro, autorizado por Alvará do

triaij Dr. Juiz da 1.° Vara de órfãos, venderá em
VENDEM-SE 3 armários
grandes c 1 peciueno de cozlnna
90,00; 1 máquina
de costura, 150,0C — Rua Dr.(t ¦¦- r*r\ i ir,,7

135 casa ap. íoi" Aures.] leilão, quarta-rcro, 22 de março de 1967, as

Maislóh e 16h30m, nos respectivos locais,
inf. lei. 22-4057. (P

32 — Troco por)
j 3ó. — Recado:

Compro) T|-mo c
Vendo dia;; úteis.

36-0415- 43-1166.1 Anime
R." Guanabara -I Gus'

VENDE-SE Título
lei. 223313.

Panorama dõ!i-
Dois milhões

aaureira
LEILÃO PÚBLICO

Grajau.
açougue"

CABELEIREIRO - Vendo Tijuca -
Centro Copacabana, pequena en
trada. Vendo secador, moveis no-

e usados. Santa Clara 2I2|101
_ -57-5599 - Paulo.

Copacabana. VendolCÁBELEIREIRO'"'- Vendo aôbre-— Bom movimento, contrato novo,
Aluguel barato. Ocasião. Rua M.
Viveiros do Castro n. 20-A, boxe
n. 11.
AÇOUGUE. Madureira vendo, con-
trato 5 anos, moradia lndcpen-
dente, Av. Ministro Edgnrd Ro-
moro, 445^
ÃTÉNÇAÒ — Restaurantes, L»n-
chonetes. Darei e Lojas vazias,
temos várias pj vender em todos

?.o andar da Ruá"da"Carioca, ó,|bairros da GB. Preços em condi-
para pequenas indústrias ou co- C"GS excepcionais — Irsttr Av.
nórcio. Ver no local e tri tar
tel. 23-4339 j-Paulo.
FABRICA DE ROUPAS - Apare"
Ihfida para todos tipos de coníec-
ções, desembaraçada e sem em-
pregados. Vcsra área em d-sís pa-
vimentos. Barbosa — Tel. 37-7731.
FABRICA de Móveis - Vc •¦ V-sí
c! máquinas, telefone, err. trato
novo. Estiicão Piedade, Viv ni
Rua João Pinheiro, 77'•¦ Tratar:
Tcl. 54-2234^. _
GALPÃO - Preciso, cerca 6Ò0m2,
c| 80 H', ni GB, Caxias ou
proxim. Tais. 45-2637 e_45-7392.
GALPAÕ —Aluga-se R. Franclsca
Tome, 91, D. de Caxias. Tratar
Av. Rio-Petrópolis, 2 503, com
Américo ou tel. 22-1304 — Sr.
Carneiro,
GALPÃO — Vendo em Magê, pa-
t* crisção ou materiel construção.
Aceito entrada Vemaguete ou
Volks. Tel.: 45-4860.

Almto. Barroso, 97, si 1106,7
Lourival - CRECI 654.
AÇOUGUE - Vdo." na Zona Sul,
féria 1*1000, contr. 6 anos. Alu-
guel 100. Preço: 46 030 c| CrS
20 000, saldo rinan. Trator Av.
Almte. Barroso, 97, s| 110617 -
Lourival - CRECI 654,
AÇOUGUE - Pça. Santos Dumont,;j'
lló-A. Vendo urgente, motivo
outros negócios. Ver hoje e diè-
riamente. lnf. 23-5471 - CRECI
123.

loja grande Copacabana ótima
freguesia, por motivo doença.
Aceito pequena entrada , grande
oportunidade para quom ó do ra
mo. Tel. 57-5599.
CAFÉ E BAR — Vendo motivo
doença. Contr. 5 anoi. Rua João
Pinheiro n. 174 — Piedade
CAFE, 

'BAR 
E MINUTAS - Ven-

do excelente ponto na Rua Con-
de de Bonfim. Féria, 13:14 milh.,
fechando domingo. Maiores ln-
form. Rua do Cofete, 338, sobre-
lojas 19 a 26. Tel. 25-7296 In-
clusive_domingo;_CRECI_J97:
CABELEIREIROS - Vendo urn no
Ciitate, cl f. 4 milh., contr. novo,
aluguel barato, loja fte, de rua.
Outro em Botafogo ci féria 1 -400
mil, contr. novo, aiug. baixo.
Excelentes negócios. Maiores íri-"ormações, 

Escriiório Contábil Ca

Preço 200 mil. Com 80. Tratar
com Abrantes - TeJ^30-2833.
POSÍÒ GASOLINA -Vende-se
na GB ótima casa. Ver e tratar
Rua SSo Luiz Gonzaga, 341 —
Souza.

VENDE-SE - Cosa de peças
automóveis, bem localizada,
guel barato, área 150 m2.

AÇOUGUE Copacabana - Vendo
P. 4. Otímo ponto contrato nõ-
vo, 5 enos. Tratar Rua DJalma
Ulrlch, 23 c. esq. A. Saldanha c]
Dario.
AÇOUGUE - Vendem-se 2, um
em Olaria outro Brás de Pina d

— Jmoradia, ótimo contrato. Tratar
Rua José Maurício, 339 »' 205
- Penha - Tel. 30-9173. CRECI
545.

GALPÃO ci 100 m2, c| luz, fôr-
ça c te!. Passa-se na Trav. Car-
dc!os,J2._Jratar 29:9143, Nino.
GALPÃO"— Passa-se o contrato
do galpão situado à Rua Gol.
Belford, 438, Estação do Rocha.
Luz e força ligadas, contrato nô-
vo. Tralar_ no local. ______
GALPÃO — Bcnsuccsso. Aluga-
te R. Prcclamação, 651, concreto
armado, Ó00 m2, NCrS 1 000 -
Diretamente Prop. Tel. 45-7550.
GALPÕES e áreas industriais te-
nho pj vender — Av. Brasil {Sao
Cristóvão — Ramos e adjacências
— Trat. 30-I336 — Salgado.
INDU5TRlÁ_- Vendc-so ou aceila
sócio. Indústriri no centro, 30
maquinas,
vimentos.

ARMARINHO - Copacabana - R.
Siqueira Campes, 263 ioja 10 —
Vendo financiado ou h vista, cs-
tresdo, ótima féria
ATENÇÃO Bar. Vende-se com
urrência ou aceita-se sócio, con-
trato 5 anes. Não paga aluguel,
féria só em bebidas e salgadi-
nh.-s. Preço tclal 30 000 000 ci
15 000 000. Tratar direto com o
proprietário. General Pedra, B8.
BAR E' MERCEARIA - I 500 000
de entrada. Motivo explica-se ao
interessado. Tratar no locnl com
o próprio — Rua d3 Cnpela, 346
— Piedade.
BAR — Vende-se na Rua Baron1
7ü da Uruguaiana, 174 — Lins de r
Vf^concelos. ; D

tete - Rua do Catete, 338, so-
breloias 19 a 26 - Tel. 25-7296
inclusive dom2ngo._CÍ?EC!_j97,
CÃFê e BAR — Vendo ótimas
instalações, bom ponto. Ver à
Estrada Henrique de Melo, .407-D
—_ Osvaldp_Cruz.
CAIPIRA" E,\C~V. VALQUEIRt -
Bom contrnto. ótima moradia.
Casa abandonada, com ótimas
poiíibiíidadfcs. Apenaj 3 de en-
trada dos compradores. FENIX In-
forma, R. Álvaro Alvim, n.u 21-
7.° andar — Cinelándla, C| Ama-
ro Magalhães.

Ercobar £4 — Sao Cristóvão.

VENDE-SE tudo Lei» Negocio -
"Armazém" — Rua Campos da
Paz 89-A próximo Largo Rio
Comprido. NCrS 35 000,00. En-
trada NCrS 20 000,00. Resto 2
andar. Tratar Sra. Gullhormina.
Tol. 37-13C0. _ ,
VENDE-SE organiiiçào tradicional
da crediário, com venda do mor*
cadorias própriM • d» terceiros.
Sede própria em grand« *obrtlo|a

Av. Bartolomeu do!
1 120, na terça-feira,!

121 de março dt 1967, às 10,30,
-| horas. _Mais_inf. tel. 520233. |

MAQUINAS para cfrpintario o|
I máquinas pnra escritório, à Rua:

£?*%$S ^WÉtr^^iisssrfssrisi-z dSfd0asc'irfe0n5o77'íudrci'fr ;:?.™AÇA0 IDEAL D0 terreno e benfeitorias
"-"• """ ,J- 

Gurllindia 250 m. América - ffialrér ARLINDO, ruMta-S REFERENTES AOS APARTAMENTOS N.°S 201,
Flamengo 60 m. Caça «Pesca 22 cíe março dí 1967, às 15,00 ooo 410 „ 410 a miA M A71 n300 in. Ac. oferu - Te!. 32-8215 horas no local. Mais lnf. tel.: ..! J^V' 4 I 2 C 4 I V e LUJA N. 6/l-D
-. juanita. 152-3745. RUA DOMINGOS LOPES N. 671'7ENDE-SE, trcca-si

TELEFONE - Preciso urgente pa-
Bando na hora: 23-43; 25-45;
36-56-37-57; 27-17; 30. láraro.
Av. Preiídeni- Vargas, 5?0, j'
306. Tel. 23-6302.
TRANSFERE-SE 

"TnscriçSo 
de tale-

fone Centro 22 - 52. NCrS
500 00. Tratar 23-9934.
TELEFONE - Vendo 2 inscrições
comerciais 15 anos, cads. Tele-
fone 57-3644.
TELEFONE 23j 43 - Inscr. com.
(Maio de 49), passo ou troco p| >.
de jantar - Tel. 3/-107S.

POSTO GASOLINA - Otimo no-
qócio, na Av. Brasil, incluindo
terreno, apenas 110 cie entrada.
Rua AJcindo Guanabara, 24 si
702- Correia.___
PORÃO — Aluga-se pi oficina *...,_
bom p) qualquer negócio comer-Ino Centro da Cidade, eom mi
ciai. Rua Liberdade, 65. Pça. Ar-'quinas modernas, 2 telefones, bomjme cm 20 dias com reais garan
gentina — São Cristóvão.  ^[estoque dft morcadoriai * valto- ti« por 1500, inclusive comer
PADARIA - V. ótima 

"f., 
estíl» "2">'°r ",m P"!j«,- NCr* ciai - Sr- Américo

mal trab,, pode fazer muito mais i£2 w" - Ti!'s <"B87.^ ou 28-3714.
-Alug. 20 mll, c| apenas 30 DINHEIRO E HIPOTECAS
milh. doa comprad. Inform. Ro-

TELEFONE - Vendo 43 - 54 -
i 28 ou 34, instalado em seu no

54-365B

sírio,_172, sala 201. Sr. Pinto,
PASSA-SE um talão de barbeiro.
Contrato novo. Motivo de viagem
— Rua Paranlios, 726-A — Olaria.
PASSA-SE o contrato de uma
loja com negócio de Bazar, Arma-
rinho, Papelaria e Mat, Elétrico
na Rua Gal. Roca, 138 — Tljuca.
PENSAO 

"_ 
Vendo no Centro;

féria de 9 milhões, contrato nó-
yo, bom nluguel, beni insta-

da. Facilito pagamento • en-
trada. Rua Senador Dantas, 117,

532, cj Manolo.
PADARIA, Zona SulT vendo ou
aceito sócio, forno -francês, 

gran*
de contraio, ótima casa, tratar R.
Rosário, 155, >\ 202, parte da
tarde.

CASAS COMERCIAIS - Temos vá-
rias â venda. Mercearias, na Bar-
ra da Tijuca, grande movimento,
ótimo centrato, 30 com 15. Bo-
tequim-Restaurante, dois ótimos,
30 e 40 com 10 e 15, ctimamen-
íe localizados, um tem grande
moradia. Bar, com refeições, lo-
cal em desenvolvimento já eom
grande movimeno, féria 3,5 a 4,
boa moradia, ótimo contrato, pre-
ço 25 com 10 — Lanchonete-iíes-
taurante-Boiíe, na Barra. Negócio
bo.ii, mas mal trabalhado. Está
fazendo feria de 6 a 7. Bem
trabalhada chegará a 10. Vendo
urgento por não entender do ne-
gócio. Preço 30 com 10. Ofir.i-

PADARIA, vendo, bairro porto
do centro, grande mov., cond.
ótimas, iratnr R. Rosário, 155,
s| 202, parte da tarde.
PIEDADE - Vende-se um bar e
mercearia na Rua Paranapiacaba,

esquina de Antônio Vargas102,
Contrato novo, tem feira as quar-
tas-feiras.

ATENÇÃO — Dejccnto promissó-
rias vinculadas à venda de imó-
veis na Zona Sul c| escritura re-
gistrnda — 26-9933. Com garantia
imobiliária: emprestamos acima de
3 mllhoes_-._22.2287.
ATENÇÃO - Empresto" dinIlellB
acima 5 milhões, rápido, somente
sob imoveii. Tratar Sr, Pontes,
tel. 47-3664.
ATENÇÃO - Preciso 200 mil, pa-
go 240 mil em 30 dias. Dou
cheque ou promissória. Cartas

I oortaria deste Jornal sob n.°
101 985. _

COA\PRO promissórias vinculadas
â vendo de imóveis na GB. So-
iução rápida. Traga doctos. Av.
Rio Branco, _183,_ •; 810,__Passos.
CAPITALISTA - 

"Colócamci" 
s eu

capital cem segurança de imóveis
bem localizados, ótimos juros
Av. Rio B'anco/LJ56,_3l.J_415.
CAPITALISTA - Possuímos' Or-
ganizaçao para aplicar qualquer
quantia superior a 3 milhões,
Base — Retrovenda, negócio rá-
pido t eficiente. Av. Rio Branco,
114, 15.0. ie|. j2-7903 - 22-2906
— Sr^ Figueiredo.
DINHEIRO - Empresto qualquer
quantia de 3 a 20 milhões

contraio 7 nnos, 2 pa-IBAR C«n!ro — Vende-se, horário
veiculo. Tudo organi- comercial, contrato 5 onos, novo,

Grand
ii

PADARIA - Catete ót. ponto.
Aceito sócio p| montar ou vdo.
centrato 7 anos, boa loja. Bese
120 mil. 45-4038. Costa,_ urgente.
POSTO DE GASOLINA"- IAN-
CHONETE - RESTAURANTE E
BORRACHEIRO a 8 km d, GB
— Vendo **m 3 residências, Ütr,
300 mil - fer. sup. a 70 CKI0. ,-,.„,,.„„

,. . ,. IContrato d. 5 - Alug. não pegil!?INH.EiR°Mecânica especializada em _ Gar.nt.-s. um lucro d, 7 • 3*« S milhões, pagando bons |u-talado, .. 
ii...-!,- «•ramen.a original. 8 0M |iqgido, p5r mí, _ N<,.,iros, dando como garantia outelas .18-0043 - 29-9567

nccitfi «ó-
cio para um bar churrascaria.
Boite • Lanchonete, na Zona Su!
- Tcl. 57-6369.

OPORTUNIDADES
DIVERSAS
AO COMPRA TUDO ~ livros,
televisão- discos LP, acordeão,
vitrola, ventilador, gravador, cn-
ceradeira, binóculo, bicicleta etc.
Tall. 45-3582. Sr. Abreu,
ALUGA-SE uma c«deira da ca-
beleireiro. Av. N. S. de Co-
pacabsna m^ 435, sala 406.
BALCÕES — Vendem-ii doi; que
servem para casa de modas e
armarinho, na Rua Dr. Pefelra
dos Santos, 30 — Tljuca.
CONSTRUTORA - Precisa-se para
obra de revestimento Impcrmea-
bilizflcao ern edificio na Zona Sul
— Favor dirigir-se, com referen-
cios, i 'Rua dns Marrecas, -40,
s/ 703 — S-. Roque.
COMERCIANTES - Para o seu
balcão ou mes», use o Caixa —
Gaveta Trocadero — com alarme
contra o roubo dc *eu dinhelr:

TELEFONE — Vendo inscrição de
1952 linha 28, 500 000. Fernando
— Rua Guopiara, 24 *p. 3 —
Praga Saens Pena.
TELEFONE - Compro 48, 54, 28
ou 34 por 1 300, pagando ime-
diatamene. Traiar Sr. Rolando —
54;3658_ ou_28-3714._
TELEFONE - C:ETEL 91-0342 -
Vende-se NCr$ 1 800,00, ,i vista,
e 2 inscrições CTB, linha 30 -
1954, p| nieihor oferiõ.
TELEFONE familla precisa linha--
25 — 27 - 47. Ofertas para Sr. Informações !el.!_33-1477 _
Barbosa - Tel. 42-9351; COMERCIANTtS - Fará o seu
TELEFONE — Transfiro inscrição balcão cu mesa, uss a Caixa —
com 12 anoi; estação 25 — 45|Gaveta Trocadero — com
melhor oferta, parn 23-6210
Daniel, segunda-feira. ^^
TELEFONE 25 ou 45 — Compra-
se de particular. T:atar pelo te-
lefone 37-9260.

Negócio rápido. Trazer título de
propriedade de Imóvel para ga-
rantis. Av. Rio Branco, 114, ]5.°,
Tel. 52-7903 - 22-2906 - Sr. Fi-
çiueircdo.

TELEFONE - Linha 30, inrtalado
na Rua Teixeira Ribeiro. Tratar
com proprietário nâo aceitando
intermediário. Com Sr. Gerson
- Tel. 22j.97_22.
TELEFONE - linha 37 - Vende-
se melhor oferta. Tratar pelo Tel.
26-6100
TELEFONE

contra o roubo do seu dini
Informações te!.:_3B-1477._
E5CRITÓRIO em mudança vende
junto ou separado teieíone Cer.-
tro, mobiliário, máquinas e utl-
íidadei. Ver e tratar no local.
Horário comercial. — Av. Rio
Branco, J33, grupo 907. ._

JACAREPAGUÁ"- Vende-se ba-
lanço, gangorra, escorrega — Ru»
Valentim Dunhnm, 392 — Frague-

Compro urgente de
preferência linha 30 ou 27, mesmo
desligado. Sem intermediarioi
Tol. 48-4661.
TELEFONE -""Inscrição n.'10832-A
1950, já chamsda. Melhor oferta.
Rua Engenho da Rainha n. 272
•** Inhaúma.

Preciso urgente de TELEFONE - Troco 
"uraenta, 

Ins-
48 x 29 49. Trat. tcl.

5 ou £ como
' '* Mgori, par, 4 sócios qu. queiram | J{ ,{*'"• 

d» 8»nd. valor. T.l

AMANHÃ

Leilão Judicial
COSME VELHO

Espólio Lcopold JohanneR
Eduard Pfad

FRÉDIO VAZIO, MÓVEIS, OBJE-
TOS OE ARTE E BIBLIOTECA

RUA COSME VELHO, 354,
CASA XIII

AFFONSO NUNES, devidamente autorizado
| pelos representantes do condomínio do Edifício
jCidade de Madureira", venderá em leilão, quin-
ta-feira, 30 de marco de 1967, às lóh, no local..
Mais inf. tel. 22-3111. (P

JÓIAS, moedas, anéis, de ouroj LUSTRES — Porcelana, lâmpada
] e brilhantes, móveis, objetes de rios, cristais, pratas, pinturü,
cozinha, violino, serão vendidos' eipelho;, miudezas, móveis dl-
em lejlão judicial, pelo Leiloeiro versos, estofados, relógios etc,
GASTÃO, autorirado pelo Dr.Uer.io vendido.-; pelo leiloeiro
Juíj da 3a. Vara de Orfãcs,! FESNANDO MELLO, ao correr do
quinta-feira, 30 d» marco de martelo, o un ri,-.-feira, 22 de mar-

CANDIOTA, leiloeiro, autori-l 1967, is 14,00 horas, á Av. Au-jço dc 1967, ás 15,00 horts, à
to Severo,

Mais lnf. tcl
üado por Alvará do Dr. Jui; da
1.a Vara de órfãos, venderá
tm leilão, AMANHÃ, têtçn c
quarla-íeira, dias 20, 21 * 22,
hti 16,30 horas, o prédio, e às
21,00 horas, os móveis, no lo-'
cal. Mais ini.lcl. 42-4426 -|AN|MA|S

txposrcao, HOJE, das 16,00 às|
22,00 horas.

292 - Ap. 804 -Rua da Quitanda, 35. Mais lnf.
520233. 'teli.t 42-5531 • 42-8205.

Animais e Agricultura

(P ABELHAS — Vendemos colmelai e
núcleos povoados * rainhas de ra-

caucaslana, Apiãrio* Marojoá-
— Engenheiro Pedreira — £.
Rio.

LETREIROS luminoso» — Acrílico
plástico, gás neon, lur -flúores-

cente, displays, luminária. Oeco-
ração luminosa. firma dá orça-
mcnto_- Tal. 29-3592.
MARMITAS - Casa dc iam. Vor-
neco em »/ rasíd. Bairros lè-
ran|. « Catet-e, refe;íões de 1."
qualidade. Tratar tais.: 45-5976
c 25-8452

aluguel 40, Féria bn??lado. Bo« vendas. Vale CrS 150
milhões sócio c| 10°ó «nnníi. 1 empregado
Tal. 52-1374 « 32-7335 - Diária, das, 102.
Süva.
INDÚSTRIA METALÚRGICA'
Vende-se ^ona ind., c| máqs., c||50, gr. cr:
ou i| prédio, 400 m2, 3 entra-prada
dai (uma pj caminhões), «ser!

Rua des Andra-
ComHes negócios pira rocios etc.

utros gran- 
°„h,r' 

dinhei|0 _ pJ ; \

BAR ABOLIÇÃO
| esquina 6 porta

farsa ligada CREÇM5

Contr. novo,
telefone alug.

1 qt. 6 milh. en-
6 combinar — 29-7108,

32-5066 — Dlrson Lisboa Cru.-. -

prau, talha rolante,
30 H.P., telefones cj extensão
sirene, eíc. Sem ônus, tradido-
nal, conceituada n3 proç* — Tel.
28-4937 - Sr. Jcs<.
INDÚSTRIA - Vendo de alimen-
los, em Niterói, ou admito só-
ctos. Prédio próprio e marca tra-
dicionai. Tel,: 43-2732 - Sr.^ Silvi.
METALÚRGICA - Vende-se c|
máq. semlnovas, ponto centrei,
cont. comi, n| tem dívidas, preço
barato, mot. n! conhecer do ramo.
Tratar R. 5. Luiz Gonzaga, 2322-A
— Sr. Martins. 
MERCADO SSO SEBASTIÃO -
Vendo Galpão no Setor de Ce
reais. lnf. Tcl. 22-9497 c 42-2392
-- CRECI 59.
PEQUENA Indústria de material

BAZAR — Vondr-se Rua Pari
23.-6. CrS 1.500 entrada. Sa
fi coiTjbinar ou troca-se por
nacional.

ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE
CrS 220 000 «nlr facilitada

45-2845.

[DINHEIRO

TELEFONE (48) - Vendo melhor

Preciso de NCrS

& CIA

m Jacarepaguá — Dr,'
Barra da Tijuca atá eo Camplnho.
CAFE' e BAR Lanchonetes •-- Ra-

Detalhes «m J. CASTANHEIRA 20,00, papo em 2 meses; favor
"R«I dos postot •!enviar cartas nara 317 012 na

Rui Haddotk IS» portaria deite Íorno!,

loierln. 30-9635 - Dias.
TRANSFIRO jnicrição lcl.
12 anoi. Tel. 58-6285.

PÕLIRÒNAS CINEMA - Ven-
dem-aa 170. Bom eslado. Brafor.
Rua Sfirué, 4, loja, *sq. Gonz,
BastosJ!

JACAREPAGUÁ' - Praça da Tr,
quar.*, 34 salas 302J5. S6 fazemos I„„;,,'„;,» _ ru, 

"HaddiíV 
lô"!peitaria 

"deite 
Jornal. ""(TELEFONE E EXTENSÃO linha 42

„e06c,o, em Jaca.rcpagyS - Da|g? „ bf _ Al)))(|| 
I __.___! .^^^ , ™ á p ,, ,

'«'""» * 'inane.tr.. dinheiro. Santos Silva. Av. Presi- P""'"-1"!* .'^"S,."0 ¦,'A<-m ""

r. . ,QUITANDA - Tacarepagua -dente Vargas n. 435;505'A. Tel. (sente. Tcl._42-9046. Lina.
'''-' -- ' *'- ¦¦" .":¦'> Olaria — |r„„,„,„ „s„„ r . 1 "(f..j ion.A-.oi ITELEFONES 

29 4» 30 27.47157231

BOUTIQUE - Vende-re uma
xuo;am:mt» instalada com
fone, «toque e oficina monta- 32.3772 _ Mou,.,lf
d» — Rua Dias da Cru;, 155 co-
bertura_3j»_29_6607._ ^
BAZAR - ARMARINHO r Ven-
do por não poder estar à testa,
100 ms. Cardoso Morais, com
iirau, 30 m2, írea, laje, duns
òortas aço, inst. moderna. 4 000

\9Ví" ,r 
'',!';rr - «'dureira - eom apenas 3 dos compradores. DINHEIRO""-"Émorest»' iob're143 

_ ComP'" P' l">i*. P«9- lm»
TnT. Nilopoli., ferias 4, 6 8 e 9.TENIX informa. R. Álvaro Alvlm, ,«venda de 5 S 50 míh Pint™ ]*'"«>¦ 

'*""°- 33*8"0 w D* lin*
'ldomih°CVnfs »OPn.'~- R*"Nica-b;° ?, 1 

7° '^"iC Cin.lSn-23ffiu. . 30-2550 ITELEFONES 2646I36.58W4»
"r™ 

%»,. 370 si 202 - Penha'. CrI- ^•-^"WoM.galhjev^^ g-^--—- 
~^^- _ 

y 
d 

^ 
„ pJg

-T- Cl 3=3* '?òníANa A " V«ndo. F«rl> d. 40000, paaando bons iuros. Sou Y1»1^ ""''• ,,,nJ,í,ÍJK"~ 
i !„.1 lu-iE5TACIO~-"P».s"o~érmi7cMÍÍa" U 

°i, BT 
2"^' S 

,<,t,ll"d'* proprietário a tenho renda fixa ' 50°* M*Hr0 " 23'°"° 0U 
.,

'«'- Qultaíd? - Aluouel baTató T i*"' 
'* S*-??nh?*.V".« 'La'.»isup?rior a NCrS 1000 mensais. TELEFONE 32 - Vendo, r.sid.n

38-58,| PARA MUDANÇA DE NEGOCIO
— Vende-se instalação completa
de café, bnr e restaurante. Ver
c tratar stgunda-féira, na Rua São
Cristóvão, 1175,
RELÓGIO eíét. iul{0, pT"lig. e
desl. luz. Vendo ou treco p. jalc
cie [antar. Tc'.: 34-1878.

Leilão Judicia!
GRAJA0

APARTAMENTO N.» 102
CASA II

RUA CARUARU N.» 40S

(Antigo 123)

AFFONSO NUMES, autoriza-
do por Alvará do Dr. Juiz d.
3.° Vara de órfãos, venderá
cm leitão, terça-feira, 21 de
março de 1967, às ló horas,
no local. Mais inf. tel. 22-3111

(P

VENDEM-SE lindo» filhotes d.
pequinê» legftimoi. Moitram-ti
o-, paisI_49-2624.
VENDO mlntatura Pin*:íi*r. Ru»
Guilherme Marconl, n. 121, *p. i.
202. Tcl.: 46-5376. Bairro de Fi-
tinia.

BOXER - Cadela de 11 iwn;
com excelente pedigree, ótimo
pnra cflança, Ru,i Cro de Alen-
car, 15 — Maracanã.
BASSET .- legítimos. Vendcttísê|VENDE-SE
filhotes, marrom e pretos. Rua
Genera^Cjildv/ell,_212,_sob.
COELHOS — Chinehtla gigante,
raçs pura. Fornccem-^e reprodu-
torea selecionados. Machos CrJ VENDO
30 000 c Fêmeas: CrS 25 000 -
Rua Sanatório, 329 — Cascadura.
CHIHÜAHUÃ - Ví:ndo-S0 lindos
filhotes, fêmea chocolate — Rua
Dona Marlana, 131, sp. 302 —
Botafogo.
CÃES Coíie filhotes — Vendem*
se. Av. Democrático* n.° 303.
Bonsucesso. Hlglenopolls com Sr.
Orlando.
CAVALO - Vendo' um éíimo

VENDEM-SE duas cachorrat pt-
quinêc com 6 meie* e ejatinhe*
angorá. Rua Tomes Rabelo n.
21.

índa P. alemã filhi.
de campeões, valente e «destra-
da p. diversas funções NCr$ .,
300,00 - R. Cerqueira Ceiar, 67
cl 7 — Centre Madureira.

cavalo Tordiüio, próprio para cri- 9"e

— Gafe» siamejfiji,* raçíi
pura - Tel, 29-7830.
VACAS' LEITEIRAS"-'- Vende-iõ
lote de oito re;?: Gir < 50 re-
:es de vaca» leiteiras mestiças
Holando*2ebu, tom média íupe*
rior a oito litros. Ver ns Fs-
renda São Paulo, Ponte do P.o-
chi. Município éc Vaisouret -«
Tratar_Tel._ 23-3641. _
VENDE-SE lindo anima! pequlnea
lenitirro com 120 díat. Ru* Ml-

Cervantes ó85 cj S — Ci-
chambi.

AVES E OVOS

ç'iífrico, vende-se parada. Prcdu
to de renome com marca recjis-
trada. Urctento — Ruo General
Caldvrell, 239. 
SALAS — ótimas para comer-
cio ou indústria, 1.* locação, alu.
ao R. Santa Marlana, 351, Bonsu-
cesso. Chaves no ap. 303. Infor-
ma-se pelo fel. 23-3712 — Pi-
ments.
ÍÍPOGRAFIA - Vende-se ò Rua
Plumbl, 13, Bonsuceisc. Tratar
diariamente até as 12 horas.
VENDE-SE -fábrica de aparelhos
íntercomunícadoresi Máquinas na-
lentes. Estoque. — Rua Cerqueira
Daltro, 459^
VENDE-SE peauena indústria

vistf ou 5 000 com 3 000. Trav,
Romariz, 5-B_ — Ramos.
BAR em Conacabana, esquina,
vendo, grande movim. casa pa-
ra 3 ou 4 sócios, tratar R. Rosa-
rio, 155, si 202. Sr. Carlos, parte
da tarde.
BAR todo moderno, c| moradia,
em S. Cristóvão, hor. pequeno,
cont. 6 anes. 'féria 4 SOO. Entr.
14. Pinanclamrs. R. Acre n. 55,
si. 904. - 

_Araújo.
BAR -COM RESIDÊNCIA - Ven-
do um, Av. Automóvel Club

ESCRITÓRIO CONTÁBIL CATETE
LTDA. mantém vários negócios a
venda, residenciaií e comerciais,
tfiis como: Churrascarias — Lan*
chonetes. Caipiras — Açougue* —
Ciabei ei roí ros. Contratos de mag-
níficas loia* cm pontos cxceoclo-
nais assim como vários terrenos
bem localizados. Maiores detalhes
o visites inclusive aos domingos

ÍSTri'.0'' ]»5,'.J,** 
*"«"; T,l,*|boü garantia. Cartas para o n...0.1548 . 30-3823. - p.nh.. ..13*7982 na portaria deste Jornal.

DINHEIRO," 1, 3, 5, 10, 5Ò"mí
Ihôei. Empréstimo» sob hipoteca,
retrovenda lolai, api. casas. La-

SALAO cie cabeleireiro que -fe-
chotí. Vende-se secador e cadel-
ra avulsa — .ua Rio Preto, 20
— Loja B, esquina com Estr. do
puitungo. 
SAPATARIA de consertos.' Venda,
se na Rua José dos Reis, 1 320.
Pilares, bos féria. 2 500 000. Con-
trato 5 anos.

- R. do Catete, 338, sobreioias IRAPIDO - Vende-sa o rnels bem
19 a 26 -- CRECI 197. iinstalado de Copacabana c/ fa-

brico e bom movimento com to-FARMÁCIA em Olaria Vdo. Est.
de 25 milhões. F. de 6 milhões,
cont. 5 anos. Alug. 55 por mês.
Ver Praça Progresso, 20. 23-5314.
FARMÁCIA em Botafogo. Vendo.
Informações fone 46-7610.
FLAMENGO — Rara oportunidade.
Venda sapataria fino gosto, alto
luxo. Travessa Tamoioi, 5 loia C.
Ver c| porteiro Nelson. Tratar tel.
22-2330.

João Ribeiro, 396, Sr. Síares
Tei. 49-1996.

FARMÁCIA — Vendo-se na Pe-

jnha csíoqua novo, livre e dc»em*

-.

blon — M. Hermes. Tragam
docti. Ooerações rápidas. H. Sll-
va. Rua 

'Gonç. 
Dias, 89 si 405.

Tels. 52-3886, 52-3840. CRECI
648. íua Sanatório, 61 • 204.
Tel._29-8903J_CasCBdura.
DINHEIRO - Empresto 3 500 sob
hipoteca de 1 imóvel, negício"mediato. 

ôr. Carneiro. Av. M
íl?,,-sÍ-máquina! 

- 1""™ fl ,cl*:jFloriano_115,_sob. sala da frente.
DINHEIRO X AUTOMÓVEL--' Nã.

36-7237.
RAMOS

1 173, um na Rua Amálií, 188,
esquina d* Rua Padre Nóbrega,
Av. Joio Ribeiro, 195. Prcçc* a
partir da 10 milhões sntlqos. Bom

_ptPP'lrp-}Ppu,'tTna,",rCAvib"r^*lda 
'" 

TeL: ^ Uvar) ,*••• |de*sa'"im frente 4 Estação de Pa-... ... .». r-,. ,..:;.. e tr,.,ar AV.!30.2629( lot domingrís telefonar Luna - Ótima freguesia - Tratar
meio-dia 

— Farmácia. |Av._Sgto._Milicias, 20,_a/_2I0.
FARMÁCIA - Ventle-s., «tim> SÃLAÕ CABELEIREIRO

Vendo quitanda em ex-
celente ponto para montar um
caipira. Junto a estação. Preço 13
mil. Com 6 500. Tratar Abrantes.
Tel. 30-2833.
SALÃO Cabeleireiro. V«endelae.
Ótima loja com freguesia, facíli-
ta-se, urgente. Motivo viagem.
46-1163. _
SALÁO DE CABELEIREIRO - Ven

venda teu carro. Resolvo «eu pro
blema sob garantia carro. Raoi-
d«„«„.3Í9l!?„48*397S.r .OJ!*'51'6*. ligado; CrS 1 400 mil. paq.mento
DINHEIRO X AUTOMÓVEL - Fi- à vista, sem int.rm.diárlos. Tra,

iS^S-.CA,.PlRA. 
— 'panema, féria c,„ „m |pBnem,t Hm dividas.

Indústria de secadores de ,amsP.700n 
"lu,°,'J. 

j 
50i- Cn'' S'Tratar na Avenida Ataulfo d. Pai-inoustria oe secaoorc. üe roupa 2 ,, A endo Guaníoara Wlv- „ «n .„ nni _ l.hlon

r carrinho para bulao do gas. , 702 _ ci-ia'Snrlia - Correia 
v "* .' '?~: ¦""'¦""??:

Em fase dc expansão necessita5 
/u ¦ l n 

,, , |FARMACIA - COPACABANA -
cie proprietário ciue tenha capi- BAR CAIPIRA - Vende-se, bara-!ft3s oporlunidad». V.nd.-so ou
lal para expandi-la. Ver e tra- llssimo, casa mal trabalhada, oon-Uceita.sa sócio do ramo. Motivo
tar Av. Paris, 194-A - Bonsuces- trato 5 anos. Casemiro de Abreu ;tDr oulra atividade. 37-7519 —

539-A._ largo da__Abo!ição. 36-1662.
BAR — . Centro .Viesquita, féria j
garantida 4 500 mil — N?o dá
comida cent. nò/o 5 anos — Ent
12 000 urgente — Rua Onix, 22-A

Dir,;.

Tratar de 2a. & sábado. Pre-
to base - CrS 20 000 000.
VENDÉ-SÈ peq. indústria perfu-
maria e prod. quiiv. — Penha.
Tel. 27.2082 à noite — Jacob.
VENDO pequena fábrica de san*
dálias com varejo. Boa oportu-
nidade; totalmente legalizada —
Motivo dissolução de sociedade

R. Amparo. 735 — Cascadura
Tel. 49-1934. 

COMÉRCIO (Aluguel,
Comurs, Venda etc.)

Vendo
moderno c! ótima freguesia ins-
talado em loja no Largo do Me-
chado, c! grande financiamento.
lnf._42J266,_ depois d«_12_hs.
SAIÃO DE REFEIÇÕES - Vend.:
s« am ótimo ponto, prédio novo,
contrato renovado. — Motivo de
venda s_ti dado ao interasiado.
Tratar na Av. Nova lorqut, AM,
sobrado. — Bonsucesso.

ciai. Tratar 43-3447, das 13 às
18 horas.
TELEFONE - Troca-se 57 por 47.
Tratar cl Sr_._Jú!Io. 43-1782.

TELEFONE — Cedo no seu nome
36-56-37-57; 30; 27-47; 23-43;

25-45. Lízaro, Av. P. Varsas,
590, si 806._T»1._ 23-6302.
TELEFONE — Vendo inscrição de
linha 37 de 1957 pela melhor
oferta, Laranjeiras, 251, ap. 202.

TELEFONE" - Tenho íalf."45. -
Troco por 57. Obs. Tel 45-2315

Chamar Sônia.
tIlEFÓNE-46* — 

" 
Cede-se por

preço convidativo. Comercial ou
residencial. Tel. 47-1175.

TELEFONE 28 ou"48 - Vando um

REPRESENTAÇÕES - Aceitamos
_|de qualquer produto. Temos ca-
i|mlnhõe« para entrega em todo

Estado da Guanabara. Bernnrdi-
no Muller. Rua Cel. Audomaro
Costa n._237. Tel.i 43-8364.

SEMANA SANTA - Caxambu e,
Lambarla Kombi; ida • volta —
Tel.: 38-3696.
SECADOR OE P_ ,
Vsnde-se. Trítar ho;o, Ru& 2
n.o 707, ep. 202 - IAPI Penhr,

Leilão
Extrajudicial

ancas ou pt.ra práticft de hiols-
lmo. Ver r.f, Estrada da Carioca

_]em Jacarepaquá, na Hípica do
i Flore-ta Country Club, com o Sr.

Enlo ou Ferreira. Maiores enten-JAVES — ANIMAIS — CSei «pele-
dlmentos pelo tel. 27-3235, com arame, outro: — Onça-Puma —

to Sr. Konrado. 'G^Ioí — PavÕeí — fardes -- Cc-
CACHORROS --Filhotes de BolWbr»s 

- Pístaroa - Peixes «tt.
Ciais. Vendem-se com um me? e

Inieio. Tratar lei. 30-8-104. D. Ma-

nancio, comerciante e outros, 10
e 15 meses. Tel. 42-5924. Acima
do NCr$ 1000^_
EMPRÉSTIMO - Sr. di responsa-
bilidade, proprietário, necessita
de CrS 500 000, cujo resgate fará
em quatro pres!a;Ões. Uma por
mês. Negócio honesto. Quem se
Interessar favor telefonar para o
Sr. José,_peloje!efone 3-1-Ô608.
RETROVENDA - 

'Precisamos "dê

'I

JARDIM BOTÂNICO

CASA DE DOIS PAVIMENTOS
DE N.° XVIII

RUA PACHECO LEÃO, Í44

LEMOS, leiloeiro, deviclanien-
t& autorizado, venderá em lei-

lao, pela melhor oferta, têr-

ça-feira, 28 de março de 19Ó7,

,..fra cafaTli" ij 16 horas* no loco1* Mais
' ' - "inf. Tel. 22-4057. (P

CADEIA mestiça — A oeisoss que
gostem, dá-se duai, com um môs
de icIn-Jc Lindos e saudíveU, —
Tel.: 25-839:,.
CANIL Goldpulver —¦ Aceitamos
cães de qualquer raça para bos-
pediigeni e também para vender,
Tol.: 34-3099.
CAVALOS - Vend.

T.l. 23-6;'a8.
CANÁRIOS - Rollers anilhado»,
66 -- R.js Altt. Tamandaré, 10!
602 - 45.2963.

CANÁRIOS

c. cotros, ótimoí, esfabuladi
32-9334. Var todos os diss. Faz.
Clube Marapandl, Est, Rio-Sfin-
tos (BR-6) Km 4.

Rollers toda* co^e.» *
preço de liquidação, Rua Senhor
d» Matosinhos 27, tcl. 22-2646 -
iodos oi dias.
PAVÕES — Vendo lindo cisai
íalsões dourados * pratítedot it*
do:as do Japão — 48-3429.

4 e aguar; PINTASSILGOS portugueses uali-

VENDE-SE Ciclobel (novo), tam-
'oím Esbaltex - 49-1723.

tar lal. 43-7274, «I Ariúio, na
Itua Uruguaiana n. 118, sala 809.

TELEFONE 28 ou 4Í linado.Tro'
ta-se oor 25 cu 45 ligado, aem
ônus e sam Intermediários. Tratar
t.l. 43-7274, com Araújo, ni Rua
Uruguaiana n. 118, _»al« €08. _
TÊLlFONES - Atenjão - Indus-
tria! ou comerciante — Vendo 13
inscrições (próprias píira mesa
PBX} comerciais «steção 231*43,

móveis bem localizados na ZONAIonos 1955 * 1956, todas no me?

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
200, bombocado de bacalhau 150, croquete
de camarão 150, camarão à Doré 200, cro-
quete Palace 200, churrasquinho 300, empadas

do/es. Vendem-Je 2 do» maioro
e lindos: Tel. pi favor 2S-2962*
Tavares.
PÁSSAROS — Vendo diversos tam-

¦r\h *nn a nr\c c \/pki "em canarioi aelçias • rolcr com
OMPRAMOS E VEN- 0,i0|s , »udo, i para acabar.

DEMOS: Cães, Gatos, ^.Sí-.W!™* S87* d2^Z°íu.
n, An VENDEM-SE «ves a ovo». Con.Pássaros e Aves KarSS. tr;to'nóvo. Tratar « R. Mathed»
Alimentos em geral, de Assi» 31 - boxe 71.
Medicamentos. Gaiolas. TRATORES E 1MPIEM
Viveiros e demais arti-
gos. SCAL-RIO - Rua
dos Andradas, 96-A —
Esq. Marechal Floriano
- Tei. 43-4984.
DOBERMAN - Filhote, vendo-se.
Tel. CETEL - 92-1582.

ENCICLOPÉDIA Britânica. Picto
rial Knowledge, vendo. — Tele-
fone 45-0059.

AGRÍCOLAS

ATENÇÃO — Vende-se em Copa
cabana Lanchonete Churrasqueto,
ótimo ptnto, única no fecal, con-
Irato nevo íazendo ótima féria.
Ceco aberta motivo não conhe-
cer do ramo Ver e tratar — Rua
Beifcrt R.-xo, 231 L I.

AÇOUGUE - Vende-se excelente
local, motivo de viagem. Trsíar
Rua Beniamin Constant, 49. Gló-

AIUGA-SE para fins comerciais
cu escritório, orande sala frente.
Praça Gen. Osório. Roa Visconde
Pirajá, 98, ao. 3 *- Ipanema.
AÇOUGUES — Antes do comprar
ccnsult» o corretor especializa-
do no ramo. N5o lhe custa nada g^çj £ CAFí
• podes ganha, muito. Rus Se-
nador Dantas n. 3, 3.° «ndar, sa
Ia 10.

GRANDE NEGÓCIO - V.nd.-io
lanchonete « um» loja vazia ao
lado, no molhor ponto do Catta
dura « 1 terrono comercial nu
meima rua. Tr. Suburbana n.°
10 554.
HOTEL à venda em SSo Louren-
ço — 46 quarlos e apartamentos,
ótima renda, funcionando há 20
anos. completamente equipado,
telefone, geladeiras, etc. MCr$
35 C00 com pequena entrada e fi- ou 37.4794
nanciarnenfo. lnf. e fotos no Rio.I
56-129.1 - 32-9258 - Sta. Neu-I TIPOGRAFIA - Vende-se com-
sa. Em 5. Lourenco — Tel. 2B0 — pleta, funcionando ou máquinas
Hotel Silva — Motivo doença dalienaradas. Rua São Francisco Xa-
proprietária.  vier, 480-F. ^^

TINTURARIA - Vende-se 5 enos
de contrato, -aluguel 50 000 mo-
tlvo outro negocio. Rua Andrade
Araújo 553-C, Osvaldo Cruz, ôni-
bus 952 - Penha - P. Seca. _
TIJUCA - loia c| Á0~'mi - Pas-
20 com ou «/ estoque — Otimo
ponto, iontrato longo. Bflratíi-
sinto, urgente — Tels.: 22-7226

BARES — Eonsuc, Ramos, Ola-
ria, Penha, B. Pina, Cardovil, Ira-

e outro:, férias de 2, 3, 4, 5
milhões - Entr.: 4, 5, 9, 10, 12
o 15 milhões - Infs.: "OPIL" -
Ri ia Nicarágua, 370, s/ 202, Pe-
nha - Cícero - CRECI 323,
BOTEQUIM — Vcnde-sc ótima
oportunidade, bom contrnto c/
moradia — Rua Adriano, 93.

BA .ES — C. moradia cm M. Her-
mes — Um aócio e mal trab.,
rende Cr$ 4 milhões. Neg. p/ 2
sócios — Entrada Cr$ 10 milhões.
Outro no mesmo local, no Méier
e Encantado — Tr. na R. Lucidio
Lano, 138, s/ 6 - Tel.: 49-9907
— Moreira & Brandão.
BAR — Armazém a 15 km do
Rio, beira rodovia asfaltada
Vendo negocio e casas, moradia
ótima e avenida, boa renda. Tu-
do entrada NCr$ 10 000 — Tel.
43-6491, depois das 14 horas -
dias úteis (CRECI llll). .-Vend5.,e-.-A7.1S'*/-7n;*5'eI?_tís°.r»0EpnrL^ VE^SE .^»> ™ melhor

sul, zona norte e cEMTRO.jmo."nome. Aceito ofertas - Tel. |anesa 200, sanduíches 200, salch. valencianas
Tragam documentos. Solução ra* 46-6910 — Raul. _ • r jn j.* 

' •
nida. Av. Rio Branco h. 156, "I" TELEFONE - Comercial 37. Ven- 150- 96 guaranás, 5 Caixas de COC3, 48 tônicas,
1 415. ..... _ . . , ^n

RETROVENDA - Disponho de 15
milhões brutoi pnra fazer uma
na ZONA SUL. Av. Rio Branco,
156, al. 1 415. Tragam documen-
los. _ _
SÍ5CIO OU CAPITALISTA - Rolo-
iocria, no Centro NCrS 3 500. Rn-
tirada certa, não precisa trabalhar
— Cartas para o n. 401752 na
portaria deste JornsL

TELEFONES

LANCHONETE nova - Joaq. Pí- JRANSPASSO 
- Lota grande, bem

lhares, 373 c| resid. contr. nÔvo »»t»l«da com sapataria. Contra-

a|ug. 70; boa fér. local óimo,]10 {¦« 
s anos, restando 4. Alu-

única, defronte futuro Bairro Cl- ?"o' 
barato. Tem telefone -

dade Nova. Trai. L. Carioca, 5|!32*0950*

COMPRA-SE telefone 23 ou 43
Sr._ Ferreira _-_58-257B. _
COMPRO 1el«fon« 29!49. VeTido
58 - Vicente - S2-8398. 

CEDO Inscrição telefone linha
37-57, 12/6/53. R. Mariz t Bar-
ros, 1025!414 Bco. B. Oliveira.

VENDE-SE - Telefont 52. Tele-
fonar hoie. 45-12.10.
VENDE-SE a inscrição para no-

telefones com 15 (quinze)
anos de antigüidade para as IÍ-
nha* 37-57. Telefonar para re-
cado_37-2971._
VENDO duas inscrições telefòní-
cas 1953 comercial. Centro, 1954
residencial. Rua da Gloria. Me-
lhor eferia. Cartas para o n. ..
401307 na portaria dês^e Jornal.
VENDO" este telefone: 52.9453'.
NCrS 2 200. Edificio Odoon, ula
1 215 — Cinelândia.

602 — Corretor Dirson ÜsboalVENDc-SE um saláo da cabelei-
Cruz — 32-5066 — 29-7108 —.relro coni bom conrato « alu-
CRECI 45. jguel bem barato por não poder

gomi estar à testa do serviço. Rua Je-
quiriçá, 700-B, Penha.

LANCHONETE - Botafogo
movimento, contrato novo. Tra-
tar tel. 42-4516 - R. Senador
Dantas, 118 si 512.

i lanchonete' Méier, caias no-

VENDE-SE mercearia « quitanda
por motivo de doença — Aluguel
13 000 na Rua Bonsucesso, 21.

Gercmario Dantas,
repaguá.
BÁR

Av. ,
176 - Jaca-* ponto do Uni — Rua Padro da

Carvalho, 624.Rua Nkaráqua, 370, s/ 202 —
IPenha - CRECI 323. ,,-,,-. -r ., ¦ „ .V. Chope da Brahma.I.-, ürünTinfec íüiT."—iZ~7 VENDE-SE um aviírio em Osval-

ótimo neoócio, p| 2 sóc. F. 8 LANCHONETES - Mw, Madu- do Cruli Ru, Rio d„ Ved
milh. s| cigarros! Cont. novo.í";""* BS?'.UC- í!sn:0'i 0jari?;, ?e" número 8-B.
Alug. antigo, está mal trab., c| nhB- 

f"1"'*• 
6',°- '.."'J"1oe^ 

VÊNOÉ-SE uma firma da mal»
25 milh. cc, comprad. Tra.5r;in,E 

%;(,»«» B taSSui. \M **" ««rltório * 
,P»I«1«I?!no Centro. Telefonar p| 31-0971

COMPRO telef. p| meu uso 28
48 ou 54, pago * vista. Te-

lefonar 23-5528.
CETEL — Compro um telefone da
CETEL — Serve qualquer «sta-
Ção. Pago na hora: Tratar pelo
tel. 90-2490, qualquer dia.

CETEL, compro urgenie dois tela-
fones, tendo um comercial c ou-
tro residencial, à vista. Tratar p!
tel. 90-1448, qualquer _dia.
INSCRIÇÃO - Telefone 26 e 46
com 11 anos. Passo btrartssimo.
46-0608.

ÉGUA — Particular vende linda
estampa, puro sangue inglês pn
ra reprodução ou montaria. In-

100. enroladinho de carne 200, filé de peixe ò!!?™«£i-j_?.2:£2;í,^_ _
.. _-. I onn .ct.iFILA BRASILEIRO - Cio dc

milanesa 200, impressado cariados 200, pasteisL,ar<(,# W„|, vende-s» «spiên-
200, pastéis risoles 150, pizza 200, Salch. à ml-^o^eprodutor, registrado. Tel.

GATINHO Àngorí prelo, legiti-
mo. Vende-se. Tel. 45-1643. ^
JAGUATIRICA "Maracaii Assu"'*'?
Vendo ms^nsa, vindo da Arnazò-
nía. Tratar com Dona Maria, tel.
30-5040. Estrada Engenho ria Pe-
dra. 672, c. 1. Olaria.
MINIATURA - PÍnscher dos me-
nores — Vendo dois filhotes lin-
dos - Tel. 58-4299. Maravilhoso
presente da Páscoa.

do"pela melhor oferta - Av. Co-24 água Cristal, 2 martini, coq. Alexandre 22,
pacabana. 166 Loja. Segunda de- jr * —. u* i o «-.^^««^ o ~*
pois das 2 horas. ._ Gin 3, Rum 2, Champanha 6, 3 garçons, 3 co*

peiros, completo material para servir. Joaquim
Rua Sabaúna, 16 - 30-6459.

MOTIVO mudança vendo linha
marcando'enVré- 46. Tratar tel. 36-4564,

t

ARMAZÉM - Vendo. Boa renda,
zona rural. Próx. Rio. Moradia,
inst. criação lnf. Sr. Gonzaçja.
Tel. 52-0071.
ÃTENCAO — Oportunidade únt^RosSrio, 172, l| 201'. Sr. Pinto,!'1, , ...

ça. vendo confeitaria. MerceariajBAR_-Cf.nlror hc, Sinãrciãl, boa rRKi 323 
"lSr- 

Jo!« Cs'los'
bem montada. NCrí 7 000, a vista,(.,;rw ,, wd_ ccntf(lt0 5/,„, - -J>  __ vista. PBX - Compro e vendo, em 10
_ Tralar ho,o_- 42-4397.  U|| in;taiaÇ3« boas, ^D.y^lA - Centro, para padaria, vJndÍ^E' loli' 

"dríiíraaenj.'" 
I ou- das as linhas. Tenho grande ««

ARMAZÉNS, hares. mercearia;. Umnln. Tr.-.t 47.B731 M„!„. . Iconieitari* • -' ..•.....- ..•• '-'"--»¦ 

loias va: 
"

das casas
sem eompromi
/.'esquita, 398-A c! Bucno Machl
do - Tel. 34-0694 e 58-3233 - 

/.*,/*.•
Creci 986 - Trabalhamos do- _'._'10
minge.

Telefones
Não espere 27 meses,

jeito, ainda » reaiustamenlos,
compre o seu telefone, comer-

ciai ou residencial, de qualquer
linha e tenha-o funcionando em

poucos dias. Também compro,
troco < legalizo de todas as
linhas. Dou sólidss referências

cie 6 anos nessa atividade falar

TRATOR Caterpillar 040 ultims
serie — Lamina anqulaníe partí-
da elétrica. Zero hora. Pronta
entreg. NCrS 60 000.00. Dr. Os-
valdo_--_45-4767.
TRATOR AGRÍCOLA - Vendo uni
de esteira, precisando alguns re*
paros. Oliver â nasolina, urgen*
te. Aceilo troca - Tel. 48-7756.
TRATOR fÕRD 1951 - 9M~ -
Equipado com arado * plaina —
Tratar na Rw* Mtrachal Floríanot
Peixoto n. 2 S74. - N»vt Igut.
su. T.l. 2327 ou 8328.
TRATOR TD 1 — Inlernationsl dü
esteira "0" hora, mformado, cj
lámínaL. Otimo p\ »íiric. destoe»
nra^ão «te. Atcits-so automóviE
pdff» pagamento. Facilití-s«. —
T.l. 31-3621 ou 47-9208, noit..
TRATOR AllIS CHALMER. Vtnd.'r
s«. Pr.u.» Eltaquim Batista n. IS.*

Belfort Roxo.

et Rio
ORÇAMENTO PARA 100 PESSOAS: CR$ 400 000

2 perus à brasileira, 3 pernis, 300 canapés variados, 250

croquetes de camarão, 200 barqucles de palmito, 250 croque-

tes de galinha, 200 empadas de camarão, 250 pastéis de carne,

250 canudinhos recheados, 300 quadradinhos de piiza, 200

sanduíches variados, 300 «alsicha» ao bacon, 600 churrasqui-

nhos, 10 quilos «alada de maionese, 2 latas batatinhas fritas,

120 guaranás, 120 Coca-Cola, 20 águas minerais, 6 champa-

nhas, 3 litros de ron, 3 litros de coquetel, 30 litros de pon-

che de frutas, 3 garçons, 3 copeiros e completo material para

servir _ Tratar pelo Tcl. 30-3646, ou Rua Uranos, 357, Boi>

sucesso, com o Sr. José Miguel.

PEGUINESES, ninhada n. 0, do-
mlngo só ató 17 h. Qualque'
hora nos dias úteis. Ataulfo de
Paiva. 615-404.
PEiaÜINÊS macho com 45 dias,
côr branca. Raridade. 49-8477.
PASTOR alemão, vendo com 8
meses, registrado no K. C.
Manto oréto. Tel.i 42-5232.

'PASTOR alemão, manio negro,
com 2 meies, registrado, exce*
lente filiação. Rua Conde de Ira-
já, 271, lei. 26-5014.
POLICIAL. Vendem-se duas com
45 dias. Ver Trav. H de Msio,
20._SrJ JoíéJ.uis^JTeU 32-6713.
POÒDLES miniatura, fêmeas, cín-
7as, com pedrigrée — Tel. 42-1375.

PÍNSCHE miniatura c| pedigree
de pais mínimos — Vende-se Ca-
nil Graiaú - GB - R. Prof. Va-
ladares, 55 - Tel. 38-5395 - Gra-

INSCRIÇÃO de 52 - Transfiro
500,00 - Tel. 42-1625.

INSCRIÇÃO ano 1953 linha 55 com Sr. Pinto, a qualquer hora
— 45 vendo por qualquer ofer- pelo telefone: 48-1073.
ta. Tel. 25-8234, Sr. Tibor.

INS, bares, mercearia»,Umplo. Trat. 47-8733. Nobre, confeitaria, bar, rast.-urr.nlo ele. materiais 
d- construção, perlíneta no assunto e posso fa-'

smpromisso. . Rua Ba ao.™ » «n> pt, coni. novo, ,10 comercial, 6 limo ponto. - 5""",™.,, fS» Vfih„. 249' 46-7639.

TROCAS

Toalhas plásticas"Rendarte"

equifamentos para ;
sítios e granjas

POODLE PEQUENO -- Pai premia-
cio 7 v(!7.2s. Fêmea 80,00 e ma-
cho ItO.OO - Tal. 25-265J^_ _
PÍNSCHER MINIATURA - V.n".
dem-«o filhotes cl ótimoptdigree,
?rocedência dn campeõ» {base
150 000), Rua Coronel Cunha Leal,
9 — (Eng. Dirttro).
PASTOR policial manto preto im*
portado. Preto 400 mil. Tel.: ..
46-3274.

uo. 120, nüo abre domingo. — Itrát
Tr. R. Alfândega, 111, si 405

AÇOUGUES - Vendemos dois,
um em Copac. c| féria 9 milh.
nas mãos de empregado. Contr.
novo, aluo. barato. Outra na la-
oa c| fíría 24 milh. não paga
alug. contr. inlcbndo-se. Maiores
inform. Rua do Catete, 338, sò-
breloias 19126. Tel. 25-7296 In-
clusive domingo._ CRECI 197.

ATENÇÃO — Por motivo do pro-
prietário ter sofrido derrame,
vende-s« urgente ótima papela-
ria, livraria, brinquedos, pequena
moradia, tem contr., bem local,
tem colégios, ginásios e normal,

.SAQUAREMA - Aceito c.-.sa nas-
46-7639. (a praia em troca de uma KOMBI

. _,.. ,, ¦- VENDE-SE atmazém"vaiio ouitÉLEFÒNE - Insc. CTB - 30 de STA. 66. ünico dono, exe, estado
,OJA - Vendo papelaria, arma-|com mereae|or|, ól!r,,a esqulna,|1957. Vende-se_NCr$ 300,00. Tra-|-TeK 34-2782. Rua Alzira Bran-

47-8733. N,-!:re. Ariitides L6bo, 249.

ei.tl""j!""í»|Flnbo brinquedos com bom es!o*
^utí. centro con-BAR em Olaria vdo. FérÍFdíT|™^ tXc™."° P7P,^PP7A"^ P«* qualquer negócio deitar CETEL 91-0547. |dío, 73Í302

50,00. R. Cclhões. Aluguel banio. Cont.lVa

lnf"n23.63ie4. 
''*" Pr°Ijr"i0' 36*il034-D. F,-:.,.

ilõí- (.w*.ll !..•¦' (SS O* f ¦
omercir.l, pre Iações |s5,v? P"" «usj™;r "^
-^- a~ &#.»u»nM icoi}ier:io cj industria, boands de Agrolongo, ... „„. _,_,_,/_,,, 

'_• 
,.m ,

mora-, TELEFONE 30 - Vendo urgente.
dia, qrands depósito, lem telefo-.ye[ 40-7639 — Jcsé,

. Praja Portugal, 17-A - C.|
BAZAR - Vende-se na Ilha dol LOJA - Copa, aluguel, NCr$ de Penha.
Governüdor - Jardim Guanaba- 100.00 mensais, 

passo-se 
contrato!VENDO - 2 lojas de acessório»

ra. Trntar domingo à Rua ltacuru-| novo 5 anoi c| refrigeração ejde automóveis, ci bom estoque,
çá, 78, ap. 104 — Tiiuca ou lei. — Ver c tratar no local — ¦

ver no local das 9 hs. às 17 hs. Rua Francisco Si, 35-C.
à Rua Ituá, 1911-C. IG.
BARBEARIA - Vendo uma de
luxo pela melhor proposta. Ver
e tratar Esí. Água Grande, 1156,
Loifi._V. Alegre.
BOM JARDIM"- Ér~diT~Rio -
Vendo hotel no centro da cida*

bom movim., estoque. Facilita-se de, c| íl qtos. e casa de mora*
parte. R. Dr. Tibáu, 134 — N.ídis. Tratar tel. 28140. Av. Am.
Iguaçu.  ..! Peixoto, 370 411_—_Niterói.
ARRENDA-SE posto de gasolina] BAR — B. Pina, féria 2300, bom
com garagem, em Madureira, óti- estoque, aluguel 12 — Entrada

MERCEARIA. Vende:se, Av. João
Ribeiro n. 170, próximo ao Lar-
oo do» Pilares. Aluguel Cr$ ..
50000. Tel.: 29-2246, com todo
estoque de mercadoria. Móveis,
registradora, geladeira, 3 balan-
ças, coíre. triciclo para entrega.
Tratar no local. Sr. Plácido, das
8 às 4 da tarde.

endo uma com subsolo para ofi*
cina de eletricista. Ótimo nego-
cio. Maiores inform. Rua do Ca-
tete, 338, sobreioias 19:26. Tel.
25-7296 incl. domingo. CRECI
137.

MERCEARIA — Vende-se, motivo
saúde. Ver Rua São Clemente n.

95 — Botafogo. 5 milhões si*

TELEFONE 31 - Compro urgen-
te. Paao 1300 â vista. Tratar
com José. Tel. 46-7639.

TELEFONE - Troce^e 26 por
outro em Jacarepaguá — Tratar
pelo tel. 26-8283 ou 26-7234^

VENDE-SE um armazém situado
ã Travessa Buquira, n.° 131, em
Tomás Coelho, com copa, qul*
tands, moradia. Motivo doença.
Tratnr no local.

TELEFONE — Motivo mudança
para Brasília, passo 47 residen-
ciai e 23 comercial. Tratar tele-
fone 37-5954.
TELEFONE - Compro,"vendo tò-
das as linhas. Tenho diversos pa-
ra permuta. Negócio honesto,
Tratar_com_José, tel. 46-2882.

VENDE-SE ótima linturarii, b o «TELEFONE 27-47' compro," pago
freguesia, com maquinado. V.r •{__ vista ,té 2100. Tratar eom Jo
'¦lil" 

¦n*,IAv* IA""mh" Ml» n.U ,„*. 46-2882.
786, Irai*.

TROCO COMO parto pagamen-
to Volks por apartamento
construção. O restante a com-
binar. Tratar Rua Aires Salds-
nha, 40. _

TÍTULOS E SOCIEDADES
ASSOCIO-ME ã capitalista — Ca-1
pitai 100 milhões — Negócio óti-
mo t 100%. garantido com es-
critura feita em Cartório, de com-*
pra e venda de uma jazida, de;
calcário, possibilidades de rn
tirar capital em 120 dias. Ne-
gócio direto. Sr. Ribeiro — Tel.1
36-0826;
COIÉG.O — Sócio (aj, admito pa*
ra internato, Jardim da Infância,
matricula garantida, ótimo ponto.
Basa: três a 4 milhões. Retirada
superior a 10%. Cartas para o

PASTOR alemSo, c. pedigrto — t
meses, preto. Muito bonito, ven

., .. !r)»-<e, motivo de força moior. -

A maior fabrica do Brasil de toalhas rendadas am plmli-^7.^344. Sr. _Nune». __________________
!co Iniciou o ano sem aumento de preços e com lançamento PEQUINESES com ótimo pedigree,

de modelos novos. Trata-se de artioo de larfjo consumo po-

pular e da .maior aceitação. Descontos especiais para Reven-

dedores com marejem de lucro superior a 100%. Envie_

Cr$ 5 000 em Vale Postal ou Cheque visado e receberá mos-

truário com 27 peças, catálogo e lista de preços. Para maio-

res esclarecimentos escreva pora RENDARTE S.A. — INDÚS-

TRIA DE TOALHAS PLÁSTICAS - Praça da Sé, 21, 3,° «ndar

- Conj. 312 - SÃO PAULO. (P

mo negócio. Tralar com o Sr. só 5. Rua Alcindo Guanabara, 24 ina|. Estuda-se oferta. Tratar Tel.i: — _:*-¦-_ .r.-FriM,- ,= ,<, _¦__„,__._, _,_,_,__
leitão, na Rua Cos,, Ferreira «fiU 702 ~ Cln.ltndi. - Correia.UUS3]^ 

J8jS97._  IVENDO b.r <i m.r.dia, «ri. d. 
tL^ °N^,f 

^500Tr^r 
'SS 

n. 401337 „. po , dl,,. J.r-
102 r Çemro^ BAZAR tipo mercadiphi c perfu- MEIER - Casa, 3 qls., 2 sls„ etc.|3i°0 mll. Av. N.S. Penha. T..t.!Jo,é 46.se52. „,|.
ATENÇÃO - Compro 1 laticínio, mana:, boutique, brinquedos, pa.|qu|nta| c naragem. Fins comer-iRu* Rem.iros n. 145, 1.» andar. ^- .— - -, ,„„„.-
. 1 aves e ovo, na Zona Sul. I pelaria, plástico, etc. Contrato no-!S":'oü inrtS 1 rt"»^'''!.,»*'»» • ^«M - !'¦ '•* ¥E?ti,,:,!,li° ,",«=!' S ci,1S Countrv CRJ late
livros e desembaraçados. Tel.No 5 anos, loia sobre L., c| telefo- jtaçjo. 48-3429. - Aiuao. •,l"'* alupuel barato, Ioda n»blliada.|trlb. Ca,;«ras._CoJ_ntry* CKJ._ i.,e.

¦ ¦ ¦ ' ¦-¦' ¦ - - -- Trr.tar Rua 7 de Si

dde:ra Maracanã,

25-9827. _Carlos_
AVIARIO - Vendi
ro ato — Rua Clarímundo de Me*
Io, 298, loja - Piedr.de

7c-r-r|*Í7:BA-3Sío ^rlMov^' l5érfÍd°c:|^cIkRÍA na Tiiuca - Vendi,VENDO 
^i,^,, 

„.„..fi. „,|.
Con„.to|B GB - Motivo ser funciona- Ucmloêo «t.™ . contratojl». 

gj. Jj«jJJj nr'^.^'s"'-:íELEF5NE-r-f,.t,ífí7re^ão ,"° ,Mnsf- |s?_ por J_3 000 000. Rua Uruguai _ i_ _.|„ Tf>ftf %< A|y(ro_ Te!efon.'PANORAMA PALACE HOTEL -
'Cota, 

vendo por 1 500. Aceito

Ru* Sul Am

At-enda se cu vende-.a"-!380 l* 33* VE.MDE-SE uma merorit • flui-
AÇOUGUES - Bares - lojas fer-leenfica com moradia e telefone, OFICINA D£ BCM3EIRO-ELETRI- »•"{(•• Rv» Antônio B.d.ioi, LA V"J//V*
ragens, p.-dnrias, pastelarias -iconlrato novo. Féria 3 milhões. ICISTA - Passa-se em Botafogo 

~ .«•»¦•" *¦""•.. . .  ^Ltl-ur,
casa de quadros - vidraçaria -'Motivo não ser do ramo -- Tel. com bom movimento e telefone VAZ LOBO - Verde casa de aves '«do Jona militar. Ilha do Oo
Loial vazias em vários locais —148-9415. [20000O cartões distribuídos na e ovos - Rua Jacina. 16 - Alen-|Vernador. Vende*,, direto pro
Infs.s "OPIL" - Rua Nicarágua, ÍARE MERCEARIA - V.ndo na.Zona Sul e assinatura no Tele- do domingo até 12 hora,. \B'^j!'°-:S'JAir-
370, t/ 202 - Fenh» - CRECI I Estr.tJ. Barro Vermelho n. 1 083. Book - Valor 7 milhões. Entre-: VENDE-SE armarinho a papalariaiTELEFONE 43, 22 t 52. Tran,
323.  Rocln Miranda. Bom par. dois.da de 3 mil, restante 200 mil motivo outro negócio — Rua Cia-;firo peia melhor oferts as 3 ins-
AÇOUGUE — Vende-se. Rua Sãojsódes ou fomlli». T.m bo. mo-,mensais •• Trrtar tal.i 37-2684 - .Imundo de Maio. 1135. Acelta-jcrições
Franclico Xevíer n. 357-A. iradi» • bom contrato. 'Sr. Tupiaro. r* oferta.

mbro. 63 s||Jíquel. Av. Rio Brü.tco 156, s:
2 925 - Tel. 32-8215 - JUANI.
TA.

1TELEFONE CETEL linha 96 insta-

acims. — Tratar «om
Abrantes. tal. 30-2833.

0|ert, _ Tel. 46-C077.

SÓCIO cabeleireiro ci loia. tel.
procura sócio c' capital, Copaca-
bana, Posto 4. Informações tei.:
57-5599 - Sr. Paulo.

SÓCIO — Aceito psrft lerralhe*
rie, bsm mentade. Tel. 48-0375
— Sr. Almeida-

Venda filhotes tá registrados no
Kenet. Aceito reservai. Cenil Se-
v?n Moon. R. d.is Palmeiras, 1S6
26-3237.

PEQUINES c| Cokcr Snaniel, 40
dias, lindosJ_Tcl._28;9629._

POODLE — Vendo com 3 meses
macho na cor preta. Telefone:
47-6707.

Buffet Vianna
O QUE MELHOR SERVE

Organiza banquetes, casamen-
tos, batizados, aniversários, coquetéis,
etc. Aceitamos encomendas cie 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.

SIAMESES - lindos oalinhos de
2 meies — Vendem-sa a preço
convidativo nft Rua M. Francisco
Braga, 350. ÍOI — Copsc. Tel.
36-4068.

CASA - Colônia 3 x 3 m - Ven-
de-se toda peroba campo, 180

1 — R. Dr. Thcmoson Mct**
423 - M. Hermes.

Aviário
Vendo, barato, equipamen'8

de aviário como criadeiras d»
arame, aquecedores, bebedou-
ros etc. — Tel. para 30-4947.

Trator D7
Grande Cia. vende trator

Caterpillar D7 série C, làminr
17 C-12426 Caterpilar (co-
mando b cabos) aparelho da

guincho 9-D-41552. Procurar
Seção de Compras — Av. Rio
Bronco, 103 — 20." «ndar.

DIVERSOS
VENDE-SE aquário 100x50x50 c]
mesa, peixes • ornamentos. Tel«
34-4801. .

PARA ANÚNCIOS CLASSIFICADOS
E ASSINATURAS

RUA GENERAL ROCCA
Esquina dc Conde dc Bonfim
DAS 8.30 ÀS 17,30 HORAS.
SÁBADOS: DAS 8ÃS 11 HORAS



* UT,L,DADES DOMÉSTICAS O MÁQUINAS E MATERIAIS 3.» Carf., CLASSIFICADOS, Jornaí Jo Bratil, domingo, 19, « 2.°-feir», 20-3-67 — 5

DO
LIDADES

ESTICAS
VEi^DO r-rupo Mtof
ne 29-3984.

ido — Talafo-j

.V.ÓV. - DECORAÇÕES
ATENÇAO - Quoima total paraentrega dai chaves. Arcas • abi-
jurai d.sd. 7 mil. Sá tenho 8
íi"' i i,J"Í" da IP""»nia n.15. sala 506. Esq. Domingos F.r-reira. Aberta até 

"18h.

ATENÇÃO - Vendo móveis deouar,o e sala em perfeito estado,
«er e tratar à Travessa Cerquei-
ra lima, 134 - Est. Riachuelo,
rodcs^os dias.
ANTIGÜIDADES-^ Vendo tofi,
n-.esa holandesa, praiss, lustres,
arca. banco, cômoda etc. Vendo
também o ^p. Tel.: 26-5407.
ATENÇÃO - Espelho di cristal

''i? 
,í ó0' niolc,ura de macieira

trabalhada e dourada a ouro. -
Custou 420, vendo por. 70 000 -
Tel. 56-1721, urgente - viagem
AlO compro seus dormitórios
usados, claros ou escuros. Salns
iantar modernas. Pago bem. Tol.

ÃRMakio pau marfim, 3 corpos,
NCrS 100,00, outro cl 3 portas»;VrS ,70,00, arca em jacaran-da 1 metro NCrS 100,00, como
da NCrS 30,00, 1 cama solteiro
NCrS 35,00. R. Paula Freitas
66 - ap. 509.

MOVEIS - Vendo

VENDE-SE poltrona orande. 40
mil cruzeiros. Rua Dr, Garnier,
63, *frente —¦ Rocha.
VENPE-3E um sumler para de-
socupar lugar. R. 2 de Derem-
bro, 58, ap. 908. NCrS 50,00._ _
venpf.sf dimniiórlo dã —iin',r,

iPátriu,
fogo.

tico, linda sala em marfim, TVÍchitMnclille' Rua Voluntários da
e geladeira. Mot. viagem. Ruai?""'"' n-° ,13' «" 6 ~ Bo,i>-
Garcia Redondo, 137, ap. 208 —
Cachambl.
MÓVEIS 

'- 
MobilhTde saía-dc

iantar, moderna. Mesa, seis ca-
deiras, bufei. Vende-se — Tcl.
27-1685.

ARMÁRIOS EMBUTIDOS e estan-
tes sob medida, em jac. c mad.
de lei. Falar ccm Sr. Marinho à
R. Domingos Ferreira, 41-A -
Copacabana, ou_pelo_tel. 57-6600.

'<A'ÍRS° c°t"Plcto, vendê~se"~NCrí
V0,00._Jel._ 45-8830. _
BíRÇO de luxo, em metal dou-
'5do._NCr$ 70,00. 38-2491.
BELO 

_ SOFA de 
" 

canto, modélõ
exclusivo europeu, molduras, mó-¦••eis ot. solteiro, colchões. Tel.
36-7462.
CAMA LUIZ XVI, ultra luxuosa,
em palhinha italiana autêntica,
com suas respectivas mesinhas em
mármore. Vendo urgente assim
como outras peças do meu luxuo-
so ap..Santa Clara, 166, ap. 207,
exclusivamente das 4 às 7, tini.
co horário que não falta luz. De
segunda a sexta-feira.
COMPRAM-SE mesas e cadeiras
usadas à Rua dos Andradas, 591.° andar. _
CARREAUX de crlstal grandiTl
mosas de conlro do fatias de to-
• * do madeira, 1 binóculo Omeqn
vTí^50, 1 rádio 3 faixai pilhar ia-
ponês, etc. R. Cardoso Jr„ 38),
201 _—_LnranÍeÍrcs.
C AMA DE CASAL - Vendi^ê,
rerfeito eatado, em marfim, Crt
J0 000 e uma meslnha oara tele-
fone, em marfim perfeito estado
OS 15 000; -_ Jel. _34-4538.
DORMITÓRIO casal, marfim, jôgõ,
eiíofâdo; fórmíca. Vende-se com
urgência. Rua Pacheco Jordão, 84

aP-„303 
_ 

— Higienopolis.
DECORADOR aceita encomendas
dc grupes estofados, móveis dfl
iacarandá, armários embutidos,
cortinas, reformas em geral, pro*
jetos, instalações comerciais etc.
Atendo no meu ateller em Copa-
cabana à Rua Santa Clara, 166,
8p. 207, pois a fábrica fica em
Petrópolis. Horário exclusivamen-
fe de 4 às 8 da noiíe, de segun-
d-i a sexta-feira.
DÒRMITÕRICTCimo de lõxõTTm
finíssimo acabamento, conjugado,
marfim. Vendi baratissimo — Te-
lefone 29-1914.
DORMITÓRIO - Particular vende
urqente, novo sem uso, por ape-
r.as 225 mll. R. Catete, 46, apt.
!„ de 2.a a 6.a f.,
hora.

VENDE-SE moderna sala de al*
moço do ferro e vime, mesa, 6
cadeiras, carrinho de chá, pela
melhor oferta. 36-4890 - 52-6580.
VENDO sofá-cama Probel, casal,
perfeito estado. NCrS 110,00.
Ver R. Gomeis Carneiro, 155, ap.
303, íó parte manhã. 
VENDE-SE I cama Fowler ci col-
clüo e meslnha em estado da
nova. Trotar R. Benjamin Con*-
tant, 1-5, c! Porteiro — Telefone
32-2943.
VENDO móveis Chipendale quar-

casai. Ótimo estado, Ruo Bu-
-—-|aroue de Macedo, 23, ap. 302,

até às 12 horas.

MÓVEIS USADOS - Vende-se
mesas ds escritório em ótimo es-
tndo, inclusive mesas de reunião,
Ver, tratar, R. da Gamboa, n.
327, c/ Sr. Sá.
MÓVEIS - Vendem-s» i 

"dormi-'

tório rústico 9 1 sala cm enviu-
na e marfim, ótimo preço. Ver
a qualquer hora. Rua Santo Ama-i
ro, 196,_an. 302.
MÓVEIS ESTOFADOS - Far-:
reformo-se colchões de mola o »,-»,-,--r- " •" - ~ ' 1
de crlna. Aceita-se encomenda d. ^?W6mówl.qu»rto 

claros
rnrl nse tt rir,*- D... •)_ rt  fUl! COS O pSCâS, ValOT LT*

«m 116 
"PBÍi»íô™ 

T.I.W «0 000 por Cr$ 150 000. Ruanem,. 116 - Dotarogo. Telefone. MÚQ f^, 2B4_ fmdos_26-1723.
MóVEIS~US"ADOS - Vende-se o»
seguintes em pau marfim: 1 es-
tante para livros medindo 2,00
x 2,80 — 1 bar forrado com fôr-
mica — t mesa de jantar com
10 cadeiras - 2 poltronas — 1
mesas later,'ls — 1 cama de ca-
sal — 1 pe \teadeira — 2 me3l-
nhas de cabeceira — 1 poltrona
e um puff - 1 armário e duas
camas de solteiro com colchão
da molas — 2 grupos estofados.
Ver e tratar J Rua Barata Ri-
beiro, 339, com o Portolro.
MOBÍLIA sa^a iantar facarandé «
móveis avulsos de iacarandá.
Venrie-se. Av. Rui Barbosa, 60,
ap. 301._
MOVEIS USADOS - Particular
vende para desocupar lugar, per-
feito estado, sofá com duas po!-
tronas, sumler, rádiovitrola, m6-
veis consultório médico. Telefone
46-776 lJ
MÓVEIS - Vendo sala complula
colonial. Obs. tel. 45-2315. Cha-
mar Sônia.
MOTIVO VIAGEM - Vendo vá-
rios móveis: duas poltronas-ca-
mas em vulcouro, lindas, tofá-

VENDO baratissimo mesa 1 con-
sole e 8 cadeiras de veludo cn-
talhada a mão renascença, e con-
junto holandês mesa e ó cadel-
ras. Tel. 25-9137.
VENDE-SE um~g"ruço sofá 3 lu-
gores, Rua Marquês de Abran-
tes, 119, ap. 608.

PpEÍCOÍ
, rirmii autorizada a

pela SYNTEKO-S.Á.

òdífataí.
|ÍNTÜRÀS

i,l:-.Roapagerf)!>| çêra 
¦"

if-.: >j;iBnjpjzí».?''' ,'

lALTOFALANTES - Caixa Imcor-ITELEVISAO 21 pcl., marfim lelsl
tado JIM LANSING, modelo C-31- panorâmica, verdadeiro cinerre
íi, com 2 altofalantes dc 15",[nos 5 canais, urgentíssimo, I6CCO0'
lenie .-.cúslici 175 DLH e divisrr Rua Taylor, 31, ap. 624. (Glória] i
N-1200. Preco de ocasião. Tel.hrv"5T" moderna óiiiSrTuwíSXÍ'-  — — .intento 155 mil aceito oferta. Av.
AMPLIFICADOR - Vendem-se 2 Paulo rie Frontin, 268. Telefone
novos. IPAME, 20 W. NCrS ..,.48-7929.
450,00. Tr*. W.'M7.

A dinheiro
compro TV
TELEFONE: 45-8582

TCL IOAU Vendemos variai, Livros usaoos, discos

[RELÓGIO p; senhora eni brace-
liste, um sonho de jóia, 550 mil,
relógio pl homem aíq niii, am-

jbes p. p, de firo cósto, móveis
jq. marfirr, ó meses uso, 4C0 mll,
ac. of. urg. T. R. Sinimbu, 261,
— S. Cristóvão.

.VENDO UrCigniQ Urn-i .--.nt--.U rio-.

Secadefra
loíaíiva

Pako americana

COMPRO TV, geladeira ei pl». marcas como GE Standard Elec- acordeão, ventilador, gravador.líf0 TdQno. Parjo e resolvo ho|e, Teleto-ltric, Philco, Plnlips, Admirai e u . - !mas. I
ne 36-1219.
CONSERTAMOS

outras de

Qualquer tipo
21". 23',

temos
RCA 21, Invictus 17'

preço dei"0!"' 5r- NILO.
Z»nith 17",'.

tPj.fi^is rniihòes e duas cie um ml-
crureires, jóias finissi-
23-5289.

ampliado
-Ç^I-Sr-t

TELEVISÕES, geladeiras, máquina
do csslura, a melhcrâi preços
•?sf.ío na Pento Sonoro. Temes a
p<iríir de 100 mii televisores d*
todas as marcas, onies da ccm-
prar veja nessa exposição, antenfl
orátls. Rua h\ayr\nk Veiga, 11,
nrn-.V, TQ2

VENDEM-SE - Relógio Patek PhT-
lippo CrS 500 000; conjunto de

de NCrS 1011 IÃ,L,' (ImlnS' MAQ. OU APARELHOS !á?"a marinha; pulseira; anel, bro.cie rjurí iuu, iodas tuncionsndo c|)e e brinco1 " * ------
multo hem nos 5 canais. Rua ci.rDOMEST. (Lavar, PaSSar,;Tel. 26-4460.Conceição, 145, sobrado, «o lado,» . ¦- ¦ .. _
do Coiánio Padro li. Costurar, Ar etc.) jOCULOS — CINE-FOTO atenção

LEVISâO portátil S««« ** «lATcMrsn _ t.,j» -i ™4« ,-..t a^i.t-, » r^t-«^.«.^r; t;^  1

lodo material para estúdio e!r'' GE ~ 23", na oarantij, 400
i,,Lftr,.',- aa i- mtl, TV ióia nova, na embalagem.Idboratoro. Molivo de viagem.L, gar.,'320 000; | gelad. Bras!
Iratar pelo telefone 57-4456 — temp Imperador, 100°,!, o vende-
Dona Aiba. se por motivo de viagem, urgen-

-te, Rua Paraná, 1037, ap. 101. -

DIVERSOS IAguo Santa. -Piedade.
' 
VENDEM-SE 3 cortinas forradas, 3x

FOGÕES - AQUECED.
FOGÃO Alfa,'qás de rua, e5ta-icio' mí"ca
do de novo, 4 bocas, estula »!",40> Negocio rápido á vista, a
forno. Vende-se 120,00. R. Fa- domicilio. Tel. 57-0222.

da Cunha, 112, casa 13 - EQÜÃLÍZADÕS hi-fl alto-falante ê

e marca de gravadores e projeto'
res mudo ou sonoro. Cnsn Oxford
— Rua da Quitanda, 65-A.
CONJUNTO STÉREO FISHER- 2 do Colécio Pedro II. V-OSFUrar, Ar e!C.) jOCULOS — CINE-FOTO 'ATENÇÃO - Compro 1 televisão,! 350 e 1 mator Singer. Rua Sousr,-si A«r^^ X saa * ?iu^ ¦^p^'^ -aUKís^'Vt%o«uro-t!^ 

L-S113Í! iríN^5^"-asesc,, de-by, Elna, EIBln etc. Facilito, tro-\3xi). Também fornecemos só o;,Ç*' ^'u''
FISHER X-2020 de 84 watts, do"i Z Z,. 

"ZyZZZ" 
\.-- 

¦ 
,- .. -, i?- p- ":iif:k Lo'??; ,40;A = R- neçallvc. Consulte-nos, PHOTO-. -\n, 

',,,
T-'-'  ¦" ' ¦•¦ ¦• ' ¦- ' ¦- Av. 

Rio Branco, 133,lL"a,^mn. *\ c'7ll"a' . '1rnn.nc'l VENDEM-SE televisor Philco, 3 D.
Tel. 52-8606. i""''c' •¦*'¦"*"¦¦¦ de comida e tro.|pouco USOj J50 „,,,. armário d„.

mes Carneiro 130, ap. 502. |^l?"»>- Vende-se 175GOO á vista. R. Se-^tivês Phótôkina - A K í»t ^~ cc~ — 2» mi|f nn»« Iantar elástica; c!
COMPRO' televlsão^ualquer esta.|.TV 23 F':- ccmpletamente nova, .nadcr_pantas,_ll,8,_s:_615. .Branco, 133, LoUE - Tel'efonel£*?Í!.INH0 

m:* b°y Compro,4 cadeiras, 100 COO; camiseiro.
ono, funcionando ou ° um, ='n«ma sem antena. Vendo ENCERADEI5A boa 32 mil e Ela-,52-8606 ;1 ?' 

' amer,"?° ou alamao, que 3 gavetas, 50 mll; erlstalelra-bar,
urgenje. -- CrS 29O.0C0.CO. Rua ,TÜ;UX equipada, ejccvna t fel-lv. 

°„,"wi. 
..ia -—- .-.-_-í?:leia em 22'!^'? l;;t''do. Tele-;30 mil; enceradeira Wallta, 60

CONJUNTO STESEO FISHER-AKAIjSiJ
sem uso, gravador AKAI M-S ti-'Bastos, 303 Encantadi
P??.. yerlicol, um amplIflcadorlGuilhermlna.

coniunto de alto-falantes 
' 

x^fTELEVi5Õ0 2'"^». 
"?¦

um alto-falcnte central WS-1 - l>in<"^>". verdade r

geladeira, máqui-
lelevtsões, rádio,

VENDEM-SE uma máquina de la-
var Bendix, emericiina, e uma e^-
crivaninha. Rue Martins Pena, 56/
ap. 102.

Tijuca._
FOGÃO — Vende-se comerei:,!
novo, dR 5 bôcsi. Tratar na Rua
Emancipação, 26-101, tel. 54-3441
c. D. Odelte.

VENDO, por motivo mudança, 1
guarda-roupa 4 portas, folheado,
NCr$ 80,00; mesa dobravel, for-
rada feltro NCrS 25,00; cama pa-
tente ci colchão crina e armário
NCrS 25.00. Ver domingo, das 8
¦n 12 h. R. Pompeu Loureiro,
77-602 - 57-7917 - D. Fanny
ou 57-6918 Sr. Maurício.
VENDO, por falta de espnço,
bufetc 2 m (2 portas « 4 gav,
centrais); mesa console, 8 cad.
estof. tudo ímbuia maciça estilo
Chipendale. NCrS 210,00" - Sofá
3 lugares, 2 poltronas, NCr$ ..
65,00 - 2 tapeies "Irak" 3x2
NCrS 40,00 c| um — 1 tapeie
persa (2,10 x 1,40) NCr$ 65,00
- Ver R. Rodolfo Dantas, 91|904
pela manhã — 57-7917 — D.
Fanny.
VENDE-SE mesa antiga do ferro
o márniof» lipo console t ou-
tros objeios, Tel. 27-7476.
VENDE-SE uma mesa retangular
c| tampo tle vidro e seis caclei-
ras estilo império cór mogno, 1
estante envidrneada e uma es- ótim0 func, 500 m||, Av. Copa

VENDO fogão Brastemp, 6 bocas,
novo, sem uso. 49-2151.

GELAD. - AR CONDIC
AR CONDICIONADO ADMIRAL,
novo, na Caixa, 1 HP- — Cr§
885 000 à vista. M(
52-9534 - 52-7719.

toca-dlsco Garrard no estado, gc-
ladeira Gibson, só domingo. Tal,
42-0768. _
GRANDE OPORTUNIDADE - Von-
do n preço de oferta, radiola
steroo Phillips, modernisslma, no-
vn, refrigerador Frigidaire, mc-
veis, todas utilidades domésticas.
Rua Silveira. Martins, 48 — Ri-
bamar.
GRAVADORES E FITAS - Temos

oac^ri :, .,;,., M„Lfi,, 7 ,-igrande sortimento de gravadores
S?oS5 V''l;,c'°'hC"°- 

7e!s'l desde NCrS 135,00, inclusive Gra-
Viidores Estéreo desde NCr$ 

AR REFRIGERADO CARRÍÈR 7,5.698,00, pagamento em 3. vèrej

fros novos, ainda sem uso, 54
mll. R. Maxwell, 15, c! 9 — Ma-
rocanS,

HP, pouco uso, original. Telefone
49-9444.
ATENÇÃO — Geladeiras com ga-
rantia Elege — Brastemp —
Springer — Gelomatic — Westing-
house - desde CrS 200,00. N.B.:
tenho poucas unidades, vendemos
à vista ou a prazo. Rua Buenos
Aires, 313, loia.

AR CONDICIONADO Admlr

cama, mesa de jogo redonda com
feltro verde sem usa etc. Rua
Xavier da Silveira, 15J1003 -
PÔsto 5 — Copacabana.
MÓVEIS — Motivo urgente via-
gem, vendo todos dot meu ap
perfeito estalo. Rua do Rursel,
344, ap._508, bloco_A,
MOTIVO de mudança vendem-se
movais de quarto e satã em bom
eslado, um sumler e
Frigidaire 7 pés. Sousa
136, casa 16. ___|p»<["<, f"n* 'í5"1?'. ™dlndo|ÒONGEIADOR

rnmnl* l3x') c 2,50x3,00. Ver à Av. Rainha

AR CONDICIONADO americanu
GE, na embalagem 23,000 BTU (o
maior modelo, existente para uso
doméstico). Próprio para restau-
rante, salas orandes etc. Tratar
só domingo das B h% 12 e das
14 às 19. R. Gomes Carneiro,
130, ap. 502.

Frei_Canec_a,__279, ap, 202
TV — GE — 12" americana
embalagem c faca elétrica G£
Jíl. 47-0361. [ENCERADEIRAS - Espetacular 11-
TV SONY - 67 - V».-.do cl "5",|nuidacão. Eiectrolux pela n-ít.-dc

corrente. NCri ó50,C0!^o P"eço, Arno, Li-strene, Rest

AMPLIADOS LEITZ - Focomat l-C fonar para 37-6790, Fonseca.
-Lento ELMAR. Ver na Rua da CARRINHO DE BEBÊ - MarcaAlf^dega, lll-A, s| 406 - Tol. condor, ótimo estado. Custou
^lJÉ.L5-Z_y.£!ÍJhíA0L____;NCr$ 160,00. Vende-se por NCrS
ARTIGOS para fotógrafos c ama-j 100,00. Av, Ataulfo tíe Paiva,
dores — V. S. encontra em nos-
sa Ca:a, amplladores, coptaplores,
morgJnadores, papel, tampadas,

- Tel. 26-4925. "Ide 890C0 por 49 mil, Citylux,
TV PHILCO moderna ">1 "teT-1 Wallta, Epel de 79 por 46 mll,| . , . ¦ . , ,

Flood, refletores, banheiras e
do que V. S. necessita para seu

mo nova, vendo. IJ&S& %^^,0^0!'Br.-peli iSI^.^T».' &X±. .Tu BRÜrSOS
Aorantes, 26, ap. 201. Iinena.

1260, ap, 701.
COMPRO" T V, gel a deira o 1 plano.Pago e rciolvo hoje, Telefone"6-1219.

tátil, na embalagem, ant!' telas- l?5SlLaul.?rnô""'. perf«l»a. NCrS, sem compromisso. Casa Oxford
cópia a radar. NCrS 400,00. R, ÍV0'?0-, No° acei,;> "ferias. RualRua da Quitanda, n. 65-A.
S»n'^^..^JP._ 708, Centro. J^ue 

o J2^^_201 BINáCULO - O^STiSTãr.
TELEVISÃO - VITROLA - Vrndo/'UQU"íA SINGER _~ Venoe-s-.-| Novo, iaponé;, lentes azuis

'aumento ou maiores factlidd
des. Fitas de gravar de todos os
tamanhos e marcas, desde NCr$J31-2972 cl Mário.
250. Recebemos fitas gravadas
com músicas clássicas e popula
res. Vendemos carreteis vazios de
todos cs tamanhos. Casa Oxford,
Ruada Quitanda, 65-A.
GRAVADOR FER%ROGRAPH mod.
424, Stéreo, 3 mot., para aut.,
rep. em 1,2 ou 4 pistas, exce-
lente resposta, prát. novo. Jua*
rez. 57-9070.  
GRAVADOR 

" 
- 

"Vendo 
gravador

Hi-Fi, estado dt novo. Tel.:
26-6325.

com motor quase novo, tuao dejNCrS 150,00. Teodoro da Silvo, mll, geladeira 11

GRAVADOR Wollensak, nívo tran-
, sistor MCrS 50,00 e mala marca
'Sai ¦ ¦-

KP, pouco u,o, can. 11 ,£00_ BTu| ^"ò"ji'|6 
nÔV° USA' NC'$ ,50'°°

crivaninha, ambas com 1 m di
larg. cm còr escura. Rua do¦ Russel, 344, ap. 202, bloco B.

_ | VENDO um conjunto sofá e du5:
geladeira poltronas estilo LuÍt XV em ve-

Barros, n.-'lJdo azul e dois tapetes cr.tanv

c.-bana, 610-J
ATENÇÃO"
rão liquidadas desde 150 000. Asll^
melhores marca*. Muito gelo. j j'j'jPinturas novas. Rua da Relação,'
55, térreo.

GRAVADOR C-RUNDIG

móvel pau marfim,
esnrio. Motivo mudança. Ba-:s 1PC"-IC0 "¦" « i"n'1 conservados, 702
NCrS 200,00 a vista. Tratar tal. baratissimo ao 1.° nue chegar. -" "-raia 

Flamengo, 350, ap. 202.
TRANSMISSOR 

"PARA 
BARCÕ~ MAQUINAS DE COSTURA 

' 
-" Me-'

Vende-se duos estoçoes comple-!cênico especializado conserta Sin-
tas de 40v/ em 12 volts por BOO 9", Pfaff. Elsin, Vigorelli, clns,
novos cada. Orlando, Sta. Luíza, eíc- Atende a domicilio. Telefo-
173:101, Maracanã, domingo e'ne 28-8783- Cosia.
segunda. Nio telefona. MAQUINA costura Singer Ponto
TELEFUNKEN "Stéreo" com 30iOuro, gabinete luxo, nova, sem
LP..400 mil. Rua Conselheiro Ola.
viano, n.° 71, ap. 103 - V.
Isabel.

uso. Vendo 170 mil. R. Sampaio
Viana, 265_— Rio Comprido.
MAQUINA SINGER 31-15, motor
original, ver Rua Quito, 39B. 350
mil.

,,,. . , JK23 novo 1967, 4 pistas slereoi32-2767-35 geladeiras !,e; í:emiptcf, com _5_ filas noves, ori-JTV"" SEMP~Í7~
R. Resende-réncia, vende-se,

TELEVISÃO Philco Briafcaia 19",
americana, portátil, novinho NCrS
350,00 - Rua Xavier d» Silveira
40, ap. 401. Tal. 36-3652.
TV 23 pol. Teieklng 1967 - Novi-
nha Silvertone 23 pol. seminova
290 mil, outras 21 pol. a partirjMÃQÜiNA de costura VlgorellhlFIlMÁDORA-
dan170 mll. Rua Resende 111 -|vende-se. Av. Copacabana, 1 150/ va, na embai.

MÁQUINA de costura 5 gavetas,
nova, s| uso, vendo por motivo
noivado desfeito, urgente, barato,
- 29-1914.

B-8978. _
Í3ÍNÓCULO Ómega Prismático,

50, lentes azuis, novo, cc

Televisão, america-
na, 12 polegadas e máq. fotog.
japonesa tachica, NCr$ 800,00.
Segunda, tel. 43-1169, Morato.

ÍAceito C3rr?.

! LÍNDÃ" sãiã~i 80 mil, 1apètõ~2~
2,£0, 45 mil, máq. costura 80

180 mil.
>. 202.

estojo, vendo,
42-0364.

ocasião. Telefone

CONJUNTO film. prol. e flash
Bell Howell, Super-8, c/ ZOOAA,|
film. Gelco 8 m e proj. Super
8, Arous Showmaster amer. —
57-8865.

São João Batista, 21
MALÕES AMERICANOS --' Ven"
dem-sa 3, perfeitos, NCrS 100,00
p| desocupar lugar. Ver Praia do
Flamengo, 2. ap. 303.
MAQUINA de" 1 avar^fwTdíxT"^
va, moderna, televisão Emerson
21 pol., máq. de costura 5inger,
inglesa. Vende-se, motivo via-
gem. Tratar R. Prudente de Mo-
raes, 889 ap. 301 - Tel. 47-9544.EPISCÓPIO e epidiacópio - Re-

cebemos novidades em Episcóplo VENDO — Fogão, meia console.
para fins de projetar gravuras,
livros, desenhos etc. Casa Ox-
ford — Rua da Quitanda, n. 65-A.

\4 cadeiras e mesa trabalhada
R. Vol. da Pátria, 11 704.

FILMADOR Bcll-Howell 8 mm
uma máquina fotog, 35 mm Mi-

(nolts SR ] e um tripé. Preços
ide ocasião. Tel.: 34-7637.

MM ivo
ótima S

Cclsre.

Tc!. 32-2767.
vendo barato.

GRAVADOR AMPEX mcdelo 1260 rfe.« 42, casa j. i_aiete. p,,., ,-..,;__.,
2 caixas 2012, vendo urgente -TV ZENITH 1? pol. mod. 67 -'do Flsmcnc'

MOBÍLIA sala de líwíf compTe":jif.^|;^.SOxS.W. Ver à Av. Rainha 
[rn7arnVc|0nir" Harv/«í;." VÍnda'.]!"'" 

'*'• DÍ£S" -!U'H,F',,/-Hoíon5CVe' n8 emb 
'

ta, mesa redonda, 6 cadeiras an.lEllzabeth, 676,_ apl. .01, hoie a'.e_ Run Sambalba, 303, com por-! Hl-fl seminova, 3 meses de uso, m" 2-''585-
ligas, muito forte, escura, vcn-íPor,ir dís. I0'30:  

jteiro Jcsé. | lindo móvel cm pou marfim. CrSjTV ZENITH 12
VENDO, colchão de molas 

"Paraf-i 
rõv.PPn n.ia,t.ir.-. tv . t „i..l u0 00°- P" Siqueira Campos, 210- côj

Vendo Revere no-
---  orig., ló m/m, lin-

-1803 - Tel.: 27-9403. Ida peça. 38-2634 - Pereira.
ranüfa-lMAQUINA COSTURA Elgln, cose, FILMADÕRA YASHICA 30 Su--

mil; ventilador GE, 13 polegadas*
pouco vzo, 05 mii; sofá-cama b.
mogno, pouco uso, 30 mii/ mesa
giratória TV, 10 mil; peq. anná-
rio, 15 mil. Rua Cândido Mendes,
173, ap. 401.

VENDO í máq. lavar Wettinghou-
se, mod. L-H 350; 1 eletrola
Stromberg Carlíon, mod. Sinfo-
neta; à Rua Bela Vista, 79, ap,
Wl__- Eng. N6vo.
VENDEM-SE guarda-roupas, solt.,
30 000; 1 arm. de formica pf ba-.
nheiro, 10 000; 1 tapeta p| sala,
00 000; T persiana americana,
grande, nova, 40 000. Tr, Dcna
Zilda, 1el_.__29-86l7J
VENDO — 20 cepos coloridos,
mura no italiano, usado», modelos
diferenles, NCrí 95,00. Sr. Vil-
ter, tel. 57-5H9.
VENDO l refrig. Gelomatic, nó-
vo L. Ouro; 1 anfá cama, 1 guard.
vestido, 1 camis. esf. marf. de
casal; í m.f. com cad. Urgente.
Aceito oferta — Ver Rua do Re-
sente, 39j 803.
VENDE-SE fogão a gás, dois bu-
iões, máquina Singer outro» ob»
jetos — Rua Domingos Ferreira,
242 ap. 802 - Tel. 36-6607.

A Q U ! N A S
E MATERIAIS

NCRS'21000 fi-. Artur B«i?«r'if 
*?*'*' 

P.^3 ¦'°IÓCI' reni'"' ehu* Pw 3' «m ZOOAA, ultimo míde-IMAQ INDUSTRIAIS.^r.. /iu.uj. Kua Artui Bernar-|lei», está novinha, tam motor. -Ilo. Vendo. Sua Barata Pih.;r„ "'*<'•«• "wwiwhh

NC,-.', 200,00. Praia 590.

IMPRESSORAS - Manusli-elétrlcaa
— Automáticas — Tines etc. Av.

ATENÇÃO — Vende-!» uma má-jPres. Vargas 590, sj 2014 - Ven-

do por 60 000. Bom negócio. --
Ver Rua Dr. Alfredo Barcelos,
761 - Olaria. Tcl. 30-3188. Dias.
MOVEIS decapê casol, 2 ormá-
rios, cama colchão mola, 2 mesl-
nhas. Vendo 250 — Rua Barata
Ribeiro, 13! 1204.
MÓVEIS — Funcionário transf e-
rido vende sala Chipendale mar-
fim maciço, esfado de novo,
mesa, 6 cadeiras estofadas, bufo.
Muito barato, dias úteis 52-6767
— Batista — Rua do Rezende, 63
ap. 203.
MÓVEIS modernos e confortáveis,
içjora com grande baixa nos pre-
çoi. A vista e p.-aro. Casa da
Móveis Leão des Mares ltda. Av.
Gomes Freire, n.° 373 — Quase
esquina da_R. Relação.
NOIVADO" desfeito. Vendem-:
móveis. Tel.: 59-2795.

qualquer|ÕTIMÀ OPORTUNIDADE 
"¦

mobíÜ3 sala jantar

para casal. Tel. 34-3086.
VENDE-SE dormitório completo",
escrivaninha, estante e cadeira,
tudo ^Chlpendale maciço. Rua
Marquêa de Abrantes, 152, ap.
204.
VENDEM-SE 3 mesas iacarandá,
estilo Império, com tampos de
mármore, sendo duas laterais e
uma de frente ao sofá. Tratar
tel. 45-5085.
VENDE-SE sala de jantar completa
de peroba Chipendale. Rua Sena-
dor Furtado. 101,. ap. 101. Tel.i
28-3675. Praça _da Bandeira,
VENDO colchão dc molas p. ca-
sal "Drago", 

quase nuve, meti-
vo viagem. £0 mil. R. Min. Vi>
veiro-, Castro, 119, cp. 501. Tei.

COMPRO geladeira, TV e 1 pia-
no, pag. e resolvo hoje. Tel.:
36.1219. _
REFRIGERADOR Gelomatic" Ouro,
9 pés, pouco uso, motivo via-
oem. NCrS 400,00. Rua Cajá,
515, Cl 2 ______ Penha.
GELADEIRA Gelomatic moderna
porta útil, pouco uso por 185
mll. Av. Democráticos n. 690-B,
perto da Urancs.

603._
HI-FI, lindo móvel, toca-disco aut.,
desligue eletrônico, ótimo som.
CrS 350 000, Rua Coronel Leitão,
175, ap. 203 - Irajá.
PARTICULAR vende urgente: uma
televisão Semp, 23 poleg., 1 Hi-Fi
Telespark c| toca-disco Garrard,
mod. 210, tudo novo, pela melhor
oferta. Tratar Rua Voluntários da
Pátria, 97 — Botafogo, c. o Sr.
Morais.GELADEIRA FRIGIDAIRE 9 pés

moderna. Interior amarelo cí pra^lo
teleiras e manteiaucira na porta. RADIOAMADORES. Vendo trans-- nussor ELMAC-AF-68, super com-

marfim VHF-UHF mod.. .
Recibo Alfándeaa) — 470 mil

43-8860 seg.
TV ADMIRAL 

"21" 
USA - Estado

de nova, vendo NCr$ 170,00 —
Motivos imperiosos urgente —
P.ua Paula Freitas 66, ap. 509 —
Copacabana.
TV PHILCO 21" cér mogno mo-
derna func. impecável vendo 240

., °r '»» aP- 2°2. 'FOTOCÓPIAS 
(Xerõcópla) Repro-ruín4 ím<"i"n» supor-automáticado ou compro.

c'- ',aJ MAOUINA DE COSTURA Elgln-Au. duzlmos qualquer tino de dn-do {'Mar cooinhos para wn»ms!.,:.-.'. ¦¦ ..- 
U1>'

tomatic. Vende-se, Rua Barão de cumento, livros (págs.) mapas, li-'«• °'lm° fonjion.ni.nla. Tel. .. S9T0?.|S *rn° n,°'°:-;n >S. ™._
» embal.lMacaúbas, 83, ap. 301 - Botafo- vros de contabilidade etc P ec-"2"7777 ~ Míxic°. '" » '508- , nnn ín'J t 

2-20i3,8^ ¦' 50,°l
P° 

-bito do j,U;rPHOTOKgSV*-™ r 
2S-3767' -.'uSs50.l60dlnenelroa,'" ?%?&

MAQUINA de lavar Westing.
house. Vende-se ume, quase no-
va. Ver na Rua Ferreira Viana,
n. 36, ap. 201, Flamengo.
MÁQUINA de lavar Aises, ameri
cana, precisando líceiro reparo,
40 mil. Tel.: 57-0960. Rua Gus-
tavo Sampaio, 676, ap. 911.

'-3694
tábado.

230 mil. Rua Araújo Leitão, 108,
C| 11. Eng. Novo.
GÍLAD"E"iRA"Go:dsoõ7r,"8'"o7"cõ"nõ.
int. Pcrta aproveitável, gabinete A-ré-ic''
em cores rctilfnea. mod. 66; no* rnMçcT

-,,,.. .va de meu uso. 195000. Trav ,uu' 'c't' ¦
•se 57-2466. Guedes 43

.'VENDO -Quarto Chlpendale GELADEIRA- Br"isl.í.~- 10 pés", ^DIOVITROLA 
S.- Electric autom.jJELEVISAO -ADMIRAL 21"

Ven-,c:mp.eto, 7 prr.-.s. Rua Eucli-, _,,i„ . nov;ri,, w.„j. ,„..„,' '2 discos. Ondas curtes moderna. Tí;'£- um cinema nos o canais — _ o ->

r^„„,^.,^ ,. d°-!e mol"'!ia 5alí ianlJ'< ««Io des da Cunha 124, casa 4. Canta, Br,c «oi »?..: ÜJ-" j,e';;,0 Vendo 160 mil. Av. Cooccafcana. Ocasião, CrS 195CC0. Run Do-l?;-5Bn
DORMITÓRIO Chipandale em eshlmpério, mesa aval, tampo már.Lário, Est. do Rio - Duque de veira ò „ «\ ~"t.\ 3Í tr/o' 610-J. . minges Ferreira 187, ap. 37, 4.°.SINGER elít,
do novo e 1 sl. ian,. colonial. >»,., buffal, 6 cadeiras. Trat.H Caxias. ^^^^J-^^-3r^-^| RADIO -Vendo X.ItmÜtvliJ^'-^,^ ..„.„ ,„J27?13H

Rua Sampaio Viana 265
Rio Comprido.
TOCA-FITAS — Temos os mode-
Ios mais modernos da 4 e 8
trecVs; instalações e .consertos —

pacto, AMACW-65 v/ítts VFO- ,t7-4S59 - 36-4656. Fernandes
Cristal, 80 o 6 metros, novo na|GulmaraM 9,'B-
caixa, pelo preco de cuito naiTELEVISAO Standard Electric 21"

- Também Converjcrjcinema nea 5 canais — Ocasião,
PYIFW, 46-0077, júnica, 193 mi". Rua Domingos,,, ..,

ncile. Ferreira 1S7 ep. 37 - 4° and.!™AQUINA occ!ir

MAQUINA de lavar Bendix cen-
trífuga, pouco uso, cemo nova,
superautom. Custa 980, vendo por
300 mil, Av. Copacabana, 610-J.

— Av. Rio Branco 133, Loia E
Tel. 52-8606.
HASSEBLAD," AIPA, SÍNÃ"R~CÍ
meras. Ampliador DURST. Filma-
dores, prejet-res de 8-16 mm
PAILLARD BOLEX, Repr. e*clu-
sivo Av. Franklin Rcrsevelt 39, si
1 405 - Tel. 52-0100.

MAQUINAS do Costura usada: . . .,
Marcas: Singer, Pfaff, Elna, VI-I mm 6 x ó' e 6 x 9, Ap7 TÍme-Õ"

HASSELBIAD 1000F com acesso-
ries divers:s — Tel. 52-8606.
LABORATÓRIO foto-amadoí ^
Vend^, ccmpleto, por Cr$ *)00
mü à. v., c. amnlrador p.

.

AMFERIMETRO voltímetro tipo
alicate, mod. AK-t "GE", 750v.
800 amp. c/ estojo de couro, a
dinheiro, 5o0 mil cruz. cl Pau-
Io, 27-2083.
BOMBAS DE ESGOTO - E águas
servidas etc. Tem-s todes os ta-
manhes. Di:tribuidcres — Bcmbex
- R. Frei Caneca, 130. Telefone
32-4463.

BATEDEIRA para sorvete (no es-
rado), marca Carpegiani, com
acessórias e rerpectivn rnclcr —
Preço NCrS 850,00. Ver no se.

R. Pas-
¦cio,

Per-

Do-

gorelli, Elgin etc. Vendo EÒmcn-| Lite e demais equipamentos. Tcl.Mor Manutenção Mesbla.
tí cm Ides. Tratar pelo telefo-! 57-1358. Rua Barata Ribeiro, 616, soio' 43.

Niterói, de 2a. a ao. 204. BALANÇA Mlcliãletê,"
-.  LÂMPADAS e excltadoro» o. pro-|I 000 kg,
GE, americana,! iotor — Temes todes oi tipos pa- Germano.

NCrS 350,00. Ver com o por-| ra prcjclores fixos de 8 e 16

27-2083.

Tel.

nova, cap.
scanso. Vende-se, '.

45-6014.

MOTORES ELÉTRICOS monofási-
ccs até 1,5 HP e trifásieci ató
15 HP. Entrega imediata. — ótí-
mes preços. — Rua Marquês de
Pombal n. 171, loia C. Telefone
52-4351.
MAQUINAS - Vendem-se 1 apa-
reiho de esmeril, 1 de lixar, 1 da
tupia, poiias e correias, 1 rádio,
molas espirais e diversas matri^e*
para fazer rodas. Tel. 48-2570,
Antônio.
MÁQUINA soldar sacos plástico»

Vendo 84 mil, c| gararfíia, ta-
to. Tel.: 3t-8454.

R. /.

mot, mudança. Tal.vendo d/
34-1726.
DORMITÓRIO - lmpério"-~VenT
de-se còr cereja, 6 peças, novo.

i Rus Souza Franco, 413 - V. Isa-
bel.
DORMITÓRIO DE LUXO, sem uso,
claros, noivado desfeito, vendo.
Tel. 26-1109.

Rua Coiv.títnle R,ime5 n. 167 ap.
1 003, depois dn» 13 horas.
POLTRONA" - Berger"e,""forrâç5Õ
veludo, rica peç3, ótimo estado,
Baratissimo. Rua Prof. Gastão
Bahiana 127 - Ap. 801 — Copa.

DUPLEX 2,95
NCrS 800,00 (3 meses de uso)
conj, estofado moderno rocha

/ihoquw c areia, braços [acaran*
\Z- NjírS 680,00. Estante bar bu-

Wta cj lugar pi televisão NCrS
230,00. Mesa c! 6 cadeiras pa-
lhas NCrS 260,00 cm caviúna.
Perfeito esfado. Aceito oferto. —
Tal. 45-4434._
DORMITÓRIO e sala dã~(ãnfãr
Chipendale. Vendem-se urgente.
Rua do Grajau, 30, c. 7 Tel.:

, 28-6591.

PARA EN1REGA DAS CHAVES!
Vendo todos os móveis e per-

__ tencej. Grupo estofado. Arca —
2,95 caviúna [Espelho, tapetes, gravuras, gela

f DORMITÓRIO de iacsrandí - Ca"
] ma. painel c. cabeceiras, armário
T com 5 portas, penteadeira e ban-
• co. Motivo: mudança de aparta-

mento. Ver na Rua Mariz e Bar-
ros, 963, ap. 703.
DORMITÓRIO: Vende-se um com-
pleto^ do casal e mais alguns
utensílios. Motivo viagem. Vei
Hxije Rua Caetano da Silva, 493,
U:-ndos, ap. 201. Cascadura.
DORMITÓRIO - 

yendo pela me-
1ade do preço que paguei a 2
meses sem uso — Rua de Ca-
lumbi,_ 96 cl 12; dias úteis só
epós às 19 horas.

SALA JANTAR Jacaranda, NCrS
280; ' 

geladeira GE, no garantia,
NCrS 280; sofá-cama, NCrS 60;
poltrona Gely, NCrS 40; arma-
rio marfim, 2 portas, NCr$ óó;
camas, colchões de molas. Av.
Copacabana, 1039, sp. 302.

DORMITÓRIO Cimo, seis peças,
casal, ótimo estado. CrS 150 000

-,— Rua Caruso^JIZ — 48:6078, _
^DORMITÓRIO soít. cj"2 camas,

mesa, armário; sala c| bufet, me-
sa, 6 cadeiras, marfim; feito sob
encomenda. Urgente — Telefone'.l-:-4079 

e 34-1726.
. ESTOFADOR OCIMAR - Reforma

móveis eitofados • faz capas.
Atend» • domicilio • dá raferêtv
cios. Tal.: 26-0280,
E£PELHOtlo""cristaÍ Í",80m p"o7~7Ò
moldura dourada a ouro em fâ-
Ihí, custou 450 000, vendo por.75 000.

' 
ESTOFADOR - Reforma lofis-e«.
mas, poltronas • colchões d« mo-
Ias. Atendo qualquer bairro. —
34-7805 ou 31-9569, Sr. Bispo. -
Vendo almofadas decorativas.
PA/AÍUA euYopéia vende por
causa de mudança-: dormitório
com 2.'armários grandes, sala de
jantar, estante para livros com
bar embutido, 1 armário sim-

iples. Ver Rua General Árticas,
'340, apt. 202, a partir de hoje.

FORMICA — Móveis — Saldos pa
ra copa e cozinha, conjuntos de
5 pés, desde NCrS 50,00, tento:

• diversos ..modelos. Única fábrica
que vende e er^reoa direta ao
consumidor. Rua Frei Caneca, n.
117.

SNOOKER - Vendo uma mesa
nova do luxo, cáçapa embutida
completa. Preço bom. Tratar pe-
Io telefone 25-0010.

0,

¦J

1

GUARDA-ROUPA marfim, 5 por-
tas, de luxo, em estado de novo.
V^ndo urqente, baratissimo. Te-
lef one_29_-1914.

l*GRUPO estofado super luxuoso.
Todo vulca c tecido coco ralado,

*outro em jacaranda e courvln,
iôgo mesinhas mármore rosa, e«
tanta desmonta vel, mesa e cadei
ras c/ palhinha e jacaranda, es-
pelho moldura dourada, cama ca-
sal metal, outra [acarandá,
puffs, arquínhü, secretária, 2 «r-
ffls, hi-fi stéreo, sofá, adornes,
abat-jours. Tudo novinho p| dei-
fiz noivado. Tenho transporte e
aceito ofertas. R. Ronald Carva-
lho, 275, apt. 302- Lido.

GRUPO" PROBEL — Vehdem-«e so'

VENDEM-SE 3 persianas 1,35
1,80 c:t--.do novo, 't sofá: sala 8Jva
peça:-; «bajour 4 lâmpadas. Tet.'29_A7iL-
VENDE-SE linda cômoda, odor
no living de luxo, tipo francês,

GELADEIRA GE, superluxucsa, ,
mencana 10 estado de no-L : tv

nil
PHILCO SEVENTEENER, 220

fabricação Lambi» Hirte e dor-
mitorio cerejeira solteira. Rua
Senador Vergueiro, 50, ap. , 801

eirc, TV e outros móveis s per-j
tences. Tudc perfeito e barato, jR. Marques cie Abrantes, 2ó, ep.
201.
PARTICULAR vende 1 sofi-camo,
1 saia de jantar, televisüo usa-
da, tudo barato. Rua Tenente
Costa,_\33. Tel.: 49-3194, José.
QUARTO Chipandcle, claro, espe-
lhos gravados, sala igual conju-
g?da, 1 sala rústica, 1 colonial,
como novos. Liquido barato, urg.
Atendo dias 19 e 20, Av. Su-
burbana, 9521 -• Cascadura.
SÓÍA"-CÁMA - Vendo. 

""Praça

Cruz Vermelha, 9 - np. 15.
SOFÁ Drago e 2 poltronas -
Vende-se. Preço ocasião. Av. Rio
Branco, 9, no hall, com Sr. Braga.

SOFÁ — 2 poltronas, noves. Lu-
xuoso, espuma, almofadas coitas.
Baratissimo. R.. Pompeu Lourei-
ro^J07/502. Tcl. 57-0039. __
SALA CHIPENDALE' - Vende-se
com ó cadeiras em ecuro. Cr$ LQm
200.000,00 e aceita-se epcdmen-
das de bolos artísticos. Telefono
46-6680.

Armários
embutidos

Fechamento de varandas, d!
retamente da fábrica com fi-
randamento, Inclusive instala-

ções «comercieis. Longa expe-
rit-ncia — Serviço garantido em
madeira de lei. Orçamento grá-
is 3em compromisso. Telefone:
52-861-!.

Armários

Para pintura desde 7 000 m2
folheados desde 8 000 m2 —

Fábrica: R. Luiza de Carvalho,
79. Informações e pedidos de
orçamentos a domicilio. Tel.:
£8-8739.

Armários
embutidos

SALA cm Jacaranda: mesa conso-
o • 6 cadeiras, fino estilo. Ar-

rriário de sala de encomenda
(2,30 m de largura), compreen-
dendo bufete, bar, crlstalelra e
estante para livros. Senador Ver-
gueiro, 69, ap. 802, à tarde.
SOFA-CAMA de .casal, ¦ 80 mll. -
Sofá 4 lugúrcs, 180 mil. Cama de
casal com colchão (perfeito esta-
do) e 2 mesas cabeceira, 280 mil.
Ver Rua Prof. Alfredo Gomes,
48, ept. 301, pela manhã,
SALA de jantar clara, moderna,
buffet com tampo de vidro, bar,
mesa, seis cadeiras estofadas, ba
rntlssimo. _Tcl.:_48-9356.
VENDO - Falta espaço, sofá-ca-
mo, mesa redonda iacarandá c
4 cadeiras, palhinha, cômoda,
marfim, ótimo estado. 26-2822.
VENDE-SE sala de jantar estilo
moderno, caviúna, còm palhinha.
Rua Homem de Melo, 56, *fp.
C-01.
VENDE-SE um ótimo dormitório
dc solteiro e um armário avulso
de 3 metrôs. Tratar pelo telefo-
ne 57-6311.
VENDO uma poltrona do Papai,
luxuosa; uma estante tipo movei,
moderna, e uma geladeira GE,
americana. Urgente. R. Souza Li-
ma, 43, ap. 412 — Copacabana.

VENDE-SE fala jantar pau mar-
fim, geladeira GE, poltrona Ch'
pnndele, tudo novo. Ver na Ru
Cândido Mendes, 253, ap. 408,
depois das 12 horas.
VENDO por motivo de mudaflSi
dormitório Chipandcle completo,

e<;as avulsiü, baratlssimo. —

fá c duas pollronas cama, de lu-j"-','1 Uruguai, 380, bloco E, ap.
xo, pouco uro„ forrado em veludop02. 

Acuará, 126.

Proifftos a gosto do cliente,
acabamento. Temos pron-

tos de 3x3, Peca orçamento. —

Tel.i 49-6136. Fábrica R. Aqui-
dabã, 1 093 - Uns.

Armários
embutidos

Se você descia uma técnica
perfeita, um acabamento de lu-
xo, não vacile, vá na Rua OI-
ga, ¦ 83, que tem uma fábrica
o sua disposição, com facilida-
de de pagamento. 30-1798.

Cortinas
japonesas

Dirot. da fábrica, pelos me-
nores preços da praça, verifi-
quo. Orç. s] compromisso. Tel,
29-0790.

Estofador
8. Lopes

Móveis estofados, reformo
e fabrico novos, qualquer esti-
to sob encomenda. "Cortinas'

Faço

• vasl — RuVendo cabeceiro ..OE|j0'?- TlJ1

cdic-vitrola baratissimo fr.o-iVENDE-SE máquina costure Phi-
Outro Pliilco, 1 cabec

Vendo urqente. R. Sousa ||-|lrel» P°rt- 3 ">'• - 32-9834
ma, 48, ap. 412. Copacabana. 1 RADIO
GELADEIRA GE, 11

e;;ado9^'enov"wo mil." Av,' ÍSbÍ^gãÍif - Tran^od^" 

'^? 

^>Ç^ b..jVENDEM;5E ™C«0^

res "Eudqert" 400 watts SSB ¦'
AM-CW. Financiados. Repreien^.
tantes: J. E. Simões 4 Cia Ltda ™ - ZENITH - 23" - 1967, |

MÁQUINAS para fabricar molas.
Movas. Vendem-se. Germano —

45-6014._
Alfredo Valadãclmm; ó'limos orecos. Casa"0!;for(i'BETOrii;i'ÍAS' Buinchoj. vibrado-JMAQUINÃ solda elétrica" para

- P.ua da Quitanda 65-A \rJ*.' "?Z°Z * usaaos. Facilitamos, trabalhos pesados t contínuos, 2

gabinete imbúiíj MICROSCÓPIO - Te;nos~um 
~iZZZZZZ ^''.^1^ ' »"««'» oaranti^ 200. 300, 400

Aceita oterta _ Tel.jde sortimento de microscópios, BRITADOR PARKER e compressor^ •- my-j°'^i '¦ )v.1 ! P3.'"r

para estudantes e cieníistns des-|Atlas. Vendem-se em Niterói

r~~, — . „.,,,„ nn u k,i.,i. .— ¦ii.""'- '¦¦"'"I '•ív° — (.opacaoana. "u« «"¦«»
Belford Roxo 2$3—|"ps' nov"' C,i 7(!<x'0.(>0- Vor *
'ovo - Copacabana.(Rua ^Ernasto 

Munas, 32, ap. 201 
17'

N. S. Copacabana^ôl0-J
GELADEIRA Brastemp Imperadot.
Está nova, vendo urgente CrS
270.000. R. Siqueira Campos, n
210. ap;_603.

,.H u-.-í,, NCri 70000. Sérgio, —var Pekinfl e um acordeão. —
SSB-la*-6063. [Preco a combinar. Teis. 45-9944

Av. 13 de Maio, 47, sj 210. Te>
lefone 22-7073.__

GELADEIRA Düpièx Crosley, 141 RADIOVITROLA «utomátle alt.
pés, Imòdrtada, oavetas, p=,t,-,!l;,n0-nlayr,™rilm, estado de no
aproveitável, ótima p. família ^i 

p0I -' V-.™'1- Av; Pj™0,'.*
orande. 260 mll. Av. Copacaba- tices' "• 690-°' Bsr,° da Urí'

ou 25-9283.
vendo urgente. jVENDO —Máquina Vigorelli Ro-último modelo, _ _, 

Av. Suburbana, 8 965 - Casa 34pot, «ut. c! 2 agulha;, motor Ar-
- Ap. 101 — Quintino. |no tipo gabinete. Tel. 48-2308.

TV -~INVICTUS-!? - Usado,|VEMDÊ-SE máquina Vigorelli Su-L„.u
funcionando, vendo pt'a melhcr;Per Rubot, Rua Marques Abran-!D»|0 üu

de CrS 25 000 lur. Temos|Rua Indígena, 174. Tratar
âminas preparados e lisas e li. 22-3622 e 52-3581.

yros para instruções. Casa Ox- CONJUNTO PÚGLIE5E psra moí
,T.?-r,?,.,.7ü,..,"ua ,9a., Qulfanda,_àS'A, dagem em plástico por ;ôpro -
MAQUINA fotoarálica Nikon ob-|veno'o-io extrusora sopradora tl-
ietiva 1:1.4, com te'eobietiva'0' MEH 2 000 em estado per-
Zelss e tel4- ' ' " '":,~ —-* i--t-... •- .-

¦ |de L5 mll. Rlh Gervásio Ferreira,

,0, ]7, antlgaR. IS, IAPC Iraiá.

Furtado, 66 — Graiaíí.
Impetro — Av. Júlio)feito ccm pouquíssimas hc

610-J.

NOVIDADES em slides - Rece
bemos novidade» em slides co
mo: Vistas do Egito, Pérsia, Gré

índia, Polônia, Hungria, Tche-
co-EalováquIa, Viagem do Papa

do e Slide; clc Aries
como luvre, Taoeçarla Bayeux
etc. Visite-nos sem compromisso

GELADEIRA em ótimo estado^! r-ML"UAWrtLJUI< - vende-se HíMit_""'_«.- ,.»«.w^i.».w ie encontrará o mundo em slides. wl„v...., _.. ¦_.„¦¦.¦¦ t <,K ,.,..-..-,..,
Umai rXvitíS.. V™d ? barato. I craftets 5x43, em perfeito esta-TELEVISÃO GE 23'M^6, TTÕ5 ÃLÍJGCTlin"d« v^t. bordados -In^ã^0'6, R"a Ca Gui»":,a-Esmeris do bancada. Eixos flex/k1™"'» 

%»B<1 
"-0 » 

,~ 
0w-

R. Jcsé Bonifácio, 221 - T. os" d2^ funcionamento. Telefonar (nova) CrS 380- - Rua Pinheiro Baile, noiva, voiietie, alta cost. -"¦ 65'A'- :v!iiS do 3/8, J 7'8 • P«™ °»- ' 9° 1°™"™-

Santos.' iP"0 25-/9ol a noite ou 28.7020,;Guimarães, 20 (Bctafcgo), tróns-JFacilito - Ed Odecn 815 - Tel NIKKON F PHOTOMIC 1 : 1,4 anos e industrias. Rua Marques, MOTOR DIESEI francês 20 HP.-
curanla o dia. ralar ccm Yvea. ;ver:al á Rua Rea! Grandeza -'25-6697 e 45-4676 

'!'° 
mm, vende-so na embalagem|de Pombal, 171, loia C. — Tel. Cr$ 3 000 Llxadeira Rayman,

Tel. 26-344B. _ • ,,_„•,. 
- u~j,, 

" 
>".t~ 

~ Tel- 42-°593 ~ Sr. João. |52:43ol. _]ll00. Desemoeno Invicta, 1200.
TELEVISÃO Emerson, moderna dêfcado malhas soutieni Breco fá- OPORTUNIDADE -" Vendo" Rolloí:íÇ,AI^A? REGISTRADORAS - NA. Com motores. Ana Guimara-es, 69.
21 p. luxo, ocasião CrS 250 mll g™' - 3 pW s/ iuíos - Tal • '!«. lente Planar 2.3; Pro,. Slids TIONAL. Vende-se uma modéloljej. 46-8912.
- Rua do Rerendc, 113 casa 8Í32.2190 - Av.' Rio Branco, 156/Roileisccp sem uso; Filmadcr 8^™i' co™. 4 

,-cmíd;;r" P'r«i»l»'|MAQUINAS tipográficas - Veiv

.RADIOAMADOR

oterta, ver e rratar na R. 8arfiolÍ5?ÍLL!Êt-AP* 4G&.
da Flamengo 50, ep. 1 106, até

Vende-se Hal-I li horas iVESTUÂRIO

. do
uso. Condições vantajosas. Tratai
tel.i 22-4931. R. Senador Dan-
tas, 117, Gr. 1910, com Sr.
Carlos a partir 03 2.a-feira, do
15h às 17h30m.

MOINHO pnra moer café. Vend?.-
se de 1|3 e 1 H.P. Facilits-se.
Tratar com Hamilton Melo — Rus
General Caldwell, n. 217. Tel.:
52-3512.
MODELADORA, cilindro, moinho
de roscas divisora « emassadeira
para padarias e prazo, direta*
mente da fábrica. Hamilton Mc*
lo. Tratar na Rua General Cald-
well, 217.

GELADEIRA 8 pás Brastemo; ... ¦ .-.-.,„.,„„--
derna, porta aprcveitível, 190 REGULADOR automático de volta-
mil, uroente. Rucl Gustavo Sam- !•'«"'< Televpit, 110-220 v. 50-60 ci-
paio, 676, ap. 911 (Leme). Tel.i ?£*•. b'am' 55r" u!°' Para tV'
57-0960. iNCr? '0. Rua Aires Saldanha, 41,

302 — Copacabana.

COMPRESSOR pintura motor Vi MAQUINAS PARA CALÇADOS -
HP. Pistola, máscara perfeito, Vendem-»* uma chsnfrar Fêklmff,

ndo barato. S. Vergueiro, 192, ^clsr sola manual, pregar salto
cí_ porteiro. manual, peíponto Minerva Indus-
CHICOTES - Esmeris de chicote, "lo1' mon,ar co,ado- Eu8 Nís"

GELADEIRA Climax de 9 pes.
por Cr$ 100 000, funcionando. -
Vende-se na Rua Pedro de Aqui-
no, n. 16, ap. 203 "fundos.

GELADEIRA - Vende-se em per-
feito estado. Rua Santa Clara,
46, com o porteiro.
GELÁDE ÍRA" WESTINGHOUSE -
Importada, toda automática, çs-
petáculo. Av. Paulo de Frontin
344. Tel. 48-7929. Preço 220 mll.
Aceito oferta.

£P.
RECEPTOR transoceaníc Braun,
portátil, transit. T. 1 000, 15 fai-
xas, luz, pilhas ou bat. Tudo aço,
novo, 1 500 marces na Alemanha,
vendo NCr$ 980,00. — 57-6102.
STEREÕ Hi-FI Inglesa, portátil"Colaro", 

4 tol. aut. lur. 37-6332
— A[ta!r._
ST E R EÓFÔNÍ C A ST ANDA RT~ É L 6-
TRIC, mod. 67. Custou 1 700. V|
P.L .3Í°- Tel- 26-9064.
ÍE"L'eVÍS"AÕ 21 pol., eslado áe
nova, RCA Vitor, otlma imagem

GELADEIRA Frigidaire - 8 pés,
100%, 180 000 - GE - 120 000.
Rua Paraná, 1 037 ap. 101 -
Água SfinlA — Piedade.

GELADEIRA GIBSON amer. 12
pés, superluxo, tendo três ano3
uso. Estado impecável, vendo
barato. P.. Pontes Correia 114, TELEVISÃO GE portátil, ameri-
fundos — Andarai. .cana, modernisslma. Vendo ur-

rnTZl9ente' R. ' Sousa Uma, 43, gp.
412 — Copacabana, Poeto 6.

Centro — Hélio.
TELEVISÃO 21 pol.. eitado de no-jdo Portela, 29, 2." andar
va, pouco uso, por 105 mll, Av.Jdureira,
Democráticos n. 690-B, perto da
Uranos. .

_!l0.° andar - Conlro - Estrada \m™. '°=m a '¦ 40, aut.; Fumes c

TV — Vende-se 21", funcionando
100%, Crí 160 000, Rua São Fran-
cisco Xavier, 228, ao. 402.
TELEVISÃO Philips na embalagem
a ser retirada no Céssio Munir,
valor atual è dt 906. Vendo por
210 mais 48x15, poderá ainda re-
tirar qualquer outra mercadoria
até 906 mil. Aceito ofertas. Tele-

com anlena por 270 mil, Rua"Se- '°n,! 34-0202.

Editor 8 mm.
363, ap. 902.

Av. Copacabana

CABELO - Compraíe - RÜV"Cô"!PROJETORES Olympus, Elmo e
nego Tobias, 85, ap. 202. Méier.
CALÇAS em qualquer modelo pa-
ra moças, faço sob medida a pre-
ço módico — Tel. 49-3279 -
Gladstone — Ensino também.
CASACA — Confecção Alfaiataria
Chiado - Lisboa, nova e comple-
ta (5 peças). Vendo preço fei-

iíoj7 
R\Pa'd!e P,»ro3,,l,„e' v52 

—ICinklox 16 mm. Tel. 34-0526. CONJUNTO carpinteiro Universal

Dutrm 75? (Shell 
^ "'"'^'PROJETOR 

,6 mm, Bell Hov^, ¦>P|fl« <~m ™,!" d* ^ "

io dà3t^c£Í!,OV50:'Fi" ^ leWEJ^ 
CÍnCT 

^5y^íi^rr-6i^rVí^r^^í^.^d°- 
C^ «OOOO. -j^d!°n™^ 

A^^^e Ca..to tía exposição. canais, custou 980, vendo 335. „ ccr.feccôos, modelos de blusas/ 
••-"' --  -tro Barata - Rua Fausto Amar-,1

TV SONY nova, portátiirbateííe A«»°n,<>'•'»«. "«• 
{° W°>°, 

*', salas . v.stidos. Ru. Ai.lá. n.'PROJETOR BÊLl-HOWELL - ül.i-;j'o _ oLa - Rio ZC 22 -
recarregável. 700 mil. 27-6693. \ÍElJSílJl3±J1'' JirlH?irlL_ _¦", «p. 201. Telegrafar p D.!mo modelo .«r.çado. Para fllpies Te| 30.2337 _ pBCa oro<oectoTELEVISÃO - Vendo TV coniu- Lúcia. ;8 e Super 8, com retroativo e-__-—___.- »,,,". ,V •

parada para proiecáo fixa. Vendo.|COMPRESSOR p pintura ar d.
Rua Barata Ribeiro, 590,

Cóbin' Mate — Recebemos todas
as marcas famosas de proieiores
como também Autcchanget, dis-
positivos para diafilmes. ótimos
preços, paçamento em 3 vezes s.
aumento ou maiores faciüdooes.
Casa Oxford — Rua da Qui tan-
da, 65-A.
PARTICULAR vendi filmadora
Cinklox 16 mm. Tel. 34-0526. _
PROJETOR 16 mm, Sell Hower",
perfeito eslado, CrS 480 000. -

cartão e fita de acordo ccm s
Tratar c| Valdir, tel. 20-7253, do-
mingo.
CARRO DE TRANSPORTE - Ven-
do para Industr. Armazém, Avia-
ção, carga 1,5 ton. rebocando
tambem, c| 2 motores elétr. não
oreduz centelha e fumaça. Tel.
38-1477.

COMPRESSOR p| pintura" DeVií-
biss ci 2 pistoTas, novo na caixa.
Vendo. Ver e' tratar R. Araújo
Le'!ãi, 103, c| 11. En;. Novo.

GCLADEIUA ADMIRAL - Porta
aproveitável, congelador Inteiri-
ço. CrS 130 000. A mais gala-
deira. Aceita oterta. Rue Lean-
dro Martins, 38 — Centro.

GELADEIRA — Vendo Kclvinator
7 pés, aspecto e funcionamento
de nova — R- José Bonifácio n.°
3931 IV - 29-4856.
GELADEIRA Kelvinator. Funcio-
ando. NCrS 160,00. Tratar portei-
ro — Rua Campos Sales, 81.

GELADEIRAS PARA TODOS,..Des-
de 150 000. As melhores do mun-
do. Liquidamos desde 150 000.
Muito gelo, Rua da Relação, 55,
térreo.
OPORTUNIDADE - Vendemos vá-
rios'acessórios e peças novns de
geladeira GE e também vários
aparelhos de ar condicionado
aproveitáveis. Fernandes Guima-
rães, 99-B,_ segundô-feira.

OPORTUNIDADE - Vendo gela-
deira Brastemp Duplex, 14 pés,
1 ano de uso — Cr$ 610 mil
48-3330.
REFRIGERADOR americano GE -
Modelo 1967, i-m uso, 16 pé*,
duas portas, descongelamento
automático, modelo alto luxo
Tratar só domingo das 8 às 12
o das 14 ás 19. R. Gomes Car-
neiro, 130, ap. 502.
VENDO geladeira GE cm bom es-
tado, com 12 pés cúbicos. NCr$
200,00. Telefone 47-3707.

TELEVISÃO SCNNY, 5", porta-
til-elétrica e de pilha recarrega-
vel. N'j embalagem. Vendo: Rua
Barata Ribejro,_£90 . ap. 201.
TELEVTSAÕ Zeníth portátil, 12",
com H. F. Na embalagem. Ulti-
mo modelo americano. Vendot
Rua Barata Ribeiro, 590 - ap.
201. H
TELEVISÃO S. Electric 19" põT-
tátil, mod. 66, estado de nova,
cl garantia. 350 mil. Av. Copa-
cabana, 610-J.
TELEVISÃO 

" "põríátií 
Tí p^T^ na

embalagem, garantia total. 380
m[L__Ay1_Copaeab»na, 610-J.

TV ADMIRAL 19" maravilhoso
funcionamento 5 canais. Crí ....
280 000. Rua Siqueira Campos,
210, ap. 603.
Televisão 

" 
g"e i9v/ - vVhdõ

gado, necessitando de reparo
um sofá-cama n6vo. Tel. 48-0973,1 veslidos
TELEVISÃO Phllco 17",~"põrtátif, ou fazer. Tenho 

~òi7ür»l'farMM.|.5l10TOKINA 
oferece lj Serviços

amer., um cinema nos 5 canais.,cinlizsda para noivas, bordados,"0 .,C|a especializada, com r,a-

_e NOIVAS DE MAIO - Tenho 60.
Pode comprar, alugar;

de-se uma oficina no Lins, coni-
tando de maquinas Minerva, gui-
lhetitia manual, 35 fontes de' ti-
pos e demais pertences. Pronta
para trabalhar. Facilíta-se o pago-
mento._ Tel.: 30-1890.
MAQUINA de escrever, de mesa,
vendo em ótimo estado. Urcen-
te. 60 mil. Só hoje - 29-1914.
MAQUINAS - Vendem-so várias
próprias para matadouros, entre*
Dostos, frigerífices, sebo, osses,
farinha de peixe — Te'. 30-62H.
MAOUiNAS - MARCENARIA -
Vendemos usadas, ccm garantia,
serrai tupi.is, rospigadeiras, de-
sempenes, lixadeiras. prensa ler-
to, esmeril, maq. fyrar ccrrtnto a
|híriirntal etc. C-m real gíran-
tia fis nossa eficina da _ manu-
tenção, Preços e«copeisnais MO-

Cr* 19.1000. Baralí Ribeiro, 185,"llongos etc.
601. Pr,_ Arco Verde.

TELEVISÃO Phlíco 19", semi no-
vs, 1965, um cinema. Cr$ ..
340 000. Urgente. Siqueira Cam-
pos, 210, ap. 603.
rELEVIsXÕ"phiico, 23 polegadas,
moderna, tela Rai-ban. Vendo
per 250 000. Av. Atàntlca n.°
3 308. Tel. 56-1721.
TELEVISÃO Zeniih, na embala-
gem, 23", CrS 550 mil. Tem
parantia total de fábrica. Tel.
433330.

Aiugo para baileírantia e melhores cro;os; 2) ve-
madrinhas, debutamos. - Ac3Íto]';;lc|o sortimento de artioos de
foitios. Facilito 22-9645 - Mme. °,lCai, clna-foto o gravação; 3)
Laursano. |trabalhes fotográficos dft Ia. or-

c.-oOR o' pintura ar «. n„ar. „ . .
201 'reto, ccm pistola nova. ainda sem SR^,A* 

Rua Jo" d°' R°'*
uso. Vendo barato - R. Maxwell2 00'- _ _ _
15, cl 9 - Maracanã. JMAGUINA SOLDA ELÉTRICA

2 anos garantia,

NOIVAS — Tenho vestidos bara-
tlnhos para vender desocupar lu-
gar — São limpos a modernos —
Tel.: 22-9645.
NOIVAS - Recém-casada. Ven-
de vestido e grinalda, guipper e
zibeline, sendo grin. rebordada.
NCrS 500,00 — Aceito ofertas —
Sônia 34-5710.
PERUCA 

~ ""

TELEVISÃO Zenith, americana,
19', portátil, nova, na embala
gem._NCr$_60O,00. 37-4900.
TELEVISÃO Philips, 21~põl., fui- m

çionando bem. 200 mil ou me-PERUCAS etc. de cabelo mineiro,
[hor oferta. Tel. 27-1214. 1100,00, facilito. Toneleros, 193,
TELEVISÃO — Fidelvox 23", NCrS>ap. 402 - Copacabana.

Vendo inteira, Cr$
200 OCO, facilito. Rua Barata Ri-
beiro, 200, ap, 514. 
PERUCA 

ntada
Vendo uma sem uso,
- 38-9562 - Iverte.

dem; 4) execução rápida a cons-
ciencíosa des consertos; 5) conse-
lhos do pessoal técnico e conha-
cederes do ramo; 6} garantia pa-
ra todos cs aparelhos adquiridos
e uma assistência técnica perma-
nente e perfeita. Av. Rio Bran-
co, 133, Loja E - Tel. 52-8606.
ROLLEYFLEX Tesar -1:3,5, c. pá"
ra-sol, seminova. 190 000. R. Ma-
noel Cavanelas, 334, B. Pina —
c. Amaurl.
ROLLEIFLEX Original !,35, me-
lhor oferta. Vende-se na Avenida
Rio Branco, 181, sala 1206.
ROLLEIFLEX lente 3,5 planar, es-
lado nova, melhor oferta. 34-1396 32-2184, Si

Seounda-felra, Neuza. 'GRUPO GERADOR do 50 KVA

U-7 PATROI. Aluga-se. P.-fíca Iscianf-r i í\\i\\í: — ,*ii'cy.i-5C. rrflU i >. i n -,. . .
Eliaquim Batista n. 12 - Bolfoidl :VS'^4'«nd"J l' 

P'"''r?Z
Roxo.
DESMONTE de pedra executo
alugo compressores a pertsnccs.
Preços módicos mais esclareci-
mentos teis. 29-2228 ou 23-8938.
Costa.
GERADORES "Honda" 

iaponés,
/endo 2 novos c| garantia. Watt.
300 cyc. 50;60 volt. 110220. Ul-
tima novidade. _Tel_._ 42^5921.
GUILHOTINA - Vendo, podendo"
adaptar motor elétrico — Rua Al-
fândepa, 137.
GRUPO GERADOR CllNTON IR-
NE KWA — Vendo um com pen*
co uso e cm ótimo estado do
funcienamento. Av. Pres. Wil-
sen n. 165 sala 1 108. Tal.: ...

Válter.

ro GuimarÜes, 76, sobrado —
tafogoi o partir de 70 mil. Sr,
Uma — Atende-se hoie. 
MAQUINAS SdlDA ELÉTRICA -
Novas, c| garantia 2 anos — pro-
moção espacial por 5 dias, não
compre sem examinar interna-
mente, venha ver sem cempro-
misso, fazemos rigoroso teste em
sua 'presença, 

pi grandes indús-
trias e para particulares, a partir
de 55 mil — Rua José de Quei-
toz, 195 — Bento Ribeiro. Atende-
se hoie._
MAQUINA DE MARCENARIA -
Vendo circular, deseng. desem-
oeno, Túpia, fita, meia-carpintei-
ra. Estado de novas, com moto-
res. Negócio urgente. Rua Júlio
dn_C?rmo, 55.
MÁQUINAS industriais de cestu-

f,mclnenn!«tnr.eSJad0.e 
P,erfei,ü:|C0'0°'.Be!;so,n, 21", NCrS 200,00.! PERUCAS, vendo, lindas, mciasjRÕLlEIFLEX"-~Último"'7iõo," lente' V«'o" 1^?^%" Rua"^^."^--!'Vln^tl' Hu,st'ui,rns 240°, '

Funcionamento, 1odos_ canais, co:;Rua_Quiare, 142 - Brás de Pina. p. e ,abos de 30 até 60 cm, comp; planar 1,3.5 c/ fotometri, no- «•> 120-A. Tel. 38-7638 «48-5330127-',0' ,,%"&' ,'!e ."sesr', .Auiv0
Barata Ribeiro, 255!li

VENDO geladeira GE, 9 pés, 1966
superluxo, interior colorido, mag-
nética, fino gôslo. Preço ocasião.
Av. Copacabana, 610-J.
VnNDE-SE 1 geladeira 

"Frigidai-j de Copacabana
coloco, serviço rápidojre" de 9 pés - nova - Tel.:|TELEVISÃO ZENITH 16",""portá.

o perfeilo, alenclo em qur,lqueri34-6l41. UiJ, americana, nova, imagem de

mo cinema.
301.
TELEVISÃO — Atenção, com au*
torizaçào das fabricas, precisa-
mos vender 100 aparelhos de TV,
a preços de 50% ds tabela, 1ô.
das as marcas. Admirai, Arte!,
S. Electric, Zenith, GE, Philco,
13,' 19, 17 e 23 polegadas - To-
das novaa, na embalagem e ci
garantia de fábrica, ü vista ou fa-
ciiit.ido, aceito a sua TV ou oe-
ladeira como parle cio pagamen-
to. Ver Exposição na Estréia de
Prata, na Av. Copacabana, 581
(sala), loia 211. Centro Comercial

Tel. 36-1652.

Amandlo.TV PHILCO 19" americana por-'c. natural, a partir da 60 mil. va. Rua Dcminscs Lopes, 768
tátil e uma S. Electric 23" no- R. das Laranjeiras, 251, ap. 202 Madureira. Tel. 29-3243, Rubens. IGERADOR - 30 KVA - Grupo
vas - Vendem-se por ótimos pra- (das 9 as 11 h). ROLLEIFLEX 

"3,5 
estado de nova,'scrader General Mclors, 30 KVA,

52í^ljy.s._52£;ta_nÍi-.!i6_ÍP-J™í:!vENDO - Vestido de noiva rica-jvtndo NCrS 500. Tel.: 45-6514. j5060 «idos. Perfeitn eslado -
TV PHILCO 53", Hi-Fi, cinema mente bordado, cauda de 4 mts,Ux» í cícVcic" 

~t>ianar' 
s o h 

^» .Pronta antreqa. Ver Rua Leopol
no» S canais. V.ndo. NCrS SSO.OO^cníecção Aíariazinha - Preço: ?«..? í 1 5 T.lci I.M. "" 

""' "' ' ""'
- *. Hilário d. O.uvala, 30^03lNCrS_ 4C0._-_Tel.t_48.6B81._ |[aer"V. tl' 

'Todas 
Jm diversos

mod. WS 5 de virar colarinho.
Tratnr na Av. N. S. do Cepa-
cabana, óó<t, loja 16 ou tel.:
37-5354.

Cop.
TV ZENITH 21", americana, miv.l
côr mirfim. Vendo 180 mil. Rua
Edmundo Lins, 38, ap. 303. Próx.
Siq. Campes. Copucibnna. .
VENDE-SE" televisão GE,~ 19 po-
legados, usada, íuncior.òndo, com
mesinha. 180 CCO. 27-7l03._
VENDE-SE TV GE 

"Í2","'com 
Insta-

vlew nova, na embalagem. Tel,
47-5221.

parle para

por 100 030. R'
Inhaúma.

fazer orçamento. Fá- VENDO umn celacleita Climax e/ Çlrtemo,
Barão di Mi,.„„l.ia.U«ffl»o-. Rua Jacurutl 881 -M90CÇ,

feíl(J?D estofado vulca, almof. íol-
ií3, espeilio moldura lavrada ou-
ro, sowí avulso pelicí, jogo me-
slnhas mármore ross, abajoures,
espelha oval outro lapidado, jò-
go mesinhas redondas c| mármo-
re, estante modulada. R. Gus ta-
vo Sampaio, 676, apt. 808. N.B.
— Está tudo sem uso e facilito
transporte. •
JACARANDA — Só a particular,
vendo conf sofá, 2 polt. Per-

' nambuco ,arca mineira, mesa
centro, mesa francesa e conso-
le Luiz Felipo, ambos tampo már-
more, 2 tapetes persas, 2 chine-
ses. Tudq^ autentÍco._Tel. j16-3633.
MOVEIS — Vendo, bar em ca-
viúna, com armários,, sendo um

VENDE-SE uni jo^rO estofado
e um movei de sais, marfim,

Rua Bonsucesso, 4ó, ap. 101 —
Vendo b^raio.
VENDO camí de casa! com col-
chdo de molas e 2 meslnhas ca-
beceira, cm madeira de lei la-
queada, modelo exclusivo semles-
til, francês. NCrS 280. Sr. Wal-
ter, tel.: 57-5119.

(brica. Rua Barão de Mesquisla,

de particular. Vendo CrSIVE.NDO TV portátil Phílo

VENDEM-SE vestidos de noiva se-
mi-acabados, bordados — Man.:
42, -44 c 46 — Rua Dr, Satamini,
161/801,.
VENDE-SE vestido noiva em Dio-
síssima pura seda, corpete e csu-
da em renda * guipure — Tet.:
47-2460.

VENDO eslatuetas italianas, Le
rtettí, 2 dançarinhos javaneses,

porcelana. NCrS 180 o par, Sr.
Walter, tel.i 57-5119.
VENDO lindoi moveis de quarto
e sala, marfim, por menos da
metade do custo, contanto que
retire logo. R. Caplntuba, 292 -
Vaz Lobo.

-jot, Tel 58-ÓÓ35. Exposição e
Loia, mesma rua n. 1 025. Tel.
3C-BÍ48. Alendo também aos!
domingos. NB: tenho carro.d»l
entrega e pessoal especializa-'
do no ramo. ..

Per.hr,
OCO. R. Joié Bonifácio, 57l|ven1nnef lll, ém bem estaco. Ur-ÍPena.

TcdoS cs Santo.) — Até i 
--¦ ¦

VENDEM-SE lindas perucas de
Minas — Cabelos noturõis — Não
perca a 100, 00 — Conde Bon
fim, 246, s| 202

MAQLCNAS - Vendem-so - Tor-
.e;dina Rogo, 576 - Olaria. Telefo-1""' f"""1»""- 

„'•»«';««. I»">««
no: 37-3157 à noite - João.

acessórios. Vendem-se por motMGSUPO gerador — Vende-se de
vo de viagem. Telefone 25-2933.130 KVA, Motor MWM Diesel. -

 "" "Gerador Karmos 50-60, no estado
de novo. Tel. 46-9212.
GRUPO GERADOR

SLIDES em 3 dimensões — Rece-
bemos grande sortimento de sli-
des e os respectivos Visores este-
rios. Casa Oxford — Rua da Qul-
tanda,__ó5-A.
TELAS p. projetar — Temes te-
lac de todos os tamanhos corr
e sem tripé dade NCrS 11,00.

Vondo-so do
2,5 KWA, cj motor Brios Straton
do 8 H.P. nm estado do nâvo.
Proço i vista: 1 OCO 000. Ver •>
testar na Rua Pedro Alvas, 131.
Tol. 23-9685.

saparadas. Rua Regeneração
n. 475.
MAQUINA DE CALAFATE - Ven-
do, perfeito estado de nova —
Rua Ipiranga 33, Larnnielras.

VENDE 1 gcTadeirã^Sergom 8"f':2; TE!-EVISÃO GE americana

Recebemos :elas tranjparenie:. com GERADORES
Praca Saenz'« =<"? "'^i paraprolesSo à '¦¦

do <iia. Casa Oxford, Rua
12.1. ¦•. ::¦¦¦:: li., mU. .Rua Alauifo de;»7:ÍNDÊ.rE'Te7tTdo""lo~oT;a7"m7;Qui!i,'cl5'-'S5"

MOTOR — Vende-se dois Diesel.
1 dc 150 * I de 170 HP. Rua da
Proclamação n. 556 — Tcl. 30-6603

Bonsucesso.  

MAQUI NÃ industrial S ín qe r 17
30 - Vende-se tel. 53-9438 -

Hernanl.

Z7. Paiva, 814. ap. 602. nequím 42. T

VENDE-SE íora 4 lugares com
,,  „. ,.„ _,.,jduas poltrcnos estilo corbeitle

com portas corrediças, duas pol-jde Leandro Martins. 450 CrS no-
itronas forrad. om plásticos c i™s. Rua Almirante Tamaroatè,
pés de ferro, um abajur de mff-|?v....r!*. .a.?"?r_' .. j
tal com Quatro lámp., uma in- VÊNDE-SE coniunto sofá o poí- j' direta. Praia de Bot,-ifogo, 430! tronas, Rua Marques Abianies,'
1 002. j 152, ap. 601.

MÓVEIS — Transporto seus mó- VENDE-SE tm jogo de estofados!
veis e geladeiras em Kombi, pe-|Drago Iniponento. Rua *'az de!

Á'%1 metade do preço usual. Tel.|Toledo,_47\, !

, ff,'i-7710.__ ÍVENDO baratissimo: colchão de
À\ESAS redondas e holandesas, ca* ntotos ca:ol; televisão Wlndsor
deiras medalhão cu mineiras, cr- 21" marfim, perfeita; grande)
cas. vitrinas • outra» lindas pejai [prensa pa. tipografia; coleção:
autenticas, colonial, brasileira -completa livros mecânica, tele-'
Vendo urgente. Santo Clara, 166. '""'¦ 45-5359. i
ap. 207, exclusivamente das 4;VcNDE-£E uma rre$s de marfim
às 7, único horário que não fal-trotatlva para televislo, Rua Càn-!
1a luz. De segunda a sexta-feira.'dldo Mendes, 148, apt. HO. '

?PÍpÍTÜRÀS
1 Super-

. :\~r-.-'jt\j'#M049-:, -i
%H'^$,yy y '"^zy

. 130,00. P. Marguís de Abram',161'1'.'2 polegadas, nova. Vúiclol VEIÍDO coniupadó IV laio ce- \i^s,
37 ap. 1 102. !pír ¦ rí^S'00' T,í!;or Pel° *•• EB? í,]r,':> "tado. Tel, 26-42C4.Imc,n

iSíff? «?-74?-   VITROLA RCA Vlctor, 1ocã-diseJi|lhache, IICiS 2S0 facilitados -
TELEVISÃO Eí.'.EíSOf\! 21" tida automático, desliga, automático Rua Caetano da Silva, 493 ap

Um Formiçâ. Ventlo dc- meu Uiolno último di-co 85 COO, 1 gelad.|202;Técnico de
geladeiras

Consertos a domicilio em

qualquer marca com garantia.
Visitas grátis. Tel. 34-7473 —

Sr. Santos.

!I?Vep!.,í!±i!° ¦$? !50£?; h017 p-ySQP"- \v= 
'"«ni0'.l e:?7'i VÊNDE-SE vestido de noiva man.lyíriní.,.. u r .¦ , , ^20,- ep. 201, 'ap. 101. Apua Senta - Piedade.|^2| 4 zibeiir.e mod. 

'

Máquinas — Com-' x„„„ , ....'"Ipramos e vendemos, de váricsiMOl°s 0i«cl 15 H.P. 5C0.
'¦' tipos e tamanhos - Rua S-,cadu-!R-p-'''- ~ Estado de novo - K.
ra Cabral, 230 - Tels. 23-5251 Silva Vaie n. S30 - Tel. 29-8196.

TANQUES ANSCOMATIC - Revê- - 43-6107. MAQUINAS PÃRÃ MALHARIA -

noiva modelo 67 
la 

?e 
35, nl":..:"e 'M-.Car'«- GERADORES e Míqulnaj - Ven- I retilínea n. 10, a 1 circular¦ ¦' ¦¦ ¦-- «''Igamanto..automático, termômetro|domo$ jjrupM gar3dõres, meteres n._ 16, novas - Tal. 30-4007 - Dr.

,. , „ . -. -, e muitas outras má-ICés-r.
ta Phstokinat NCrS 25. - Ay. Rlc quinas - tl. Sscadura Cabral, 230;;uA^IJil';"Ã"s""^-VÍndírBÍi^'ncr"â"ranço, 33, Loa E - Telefonei- Ta'- 23-5231 e .-.3-6107 ' 1.1 1 

-venao uaianca a
¦ -'- ' '-'• 'maquina de etianfrar Sola elo-

36-7431.

152-3506.

Império, veu
R. Riachuelo

i iy, PHILCO 21' e 17' porlatil,iVENDE-Sr radiovitrola Telefur.kenicoifa e| mantllha toda' bordada
lindas, imagem de. cinema, vendolalemã. Ver Av. At:ántica, 604, conf; Mariazinha — 28-1991.
barato,_ aceito oterta R. Mr,x-jap. 1001. jel. 57-6576. _ i 

-jVENDE-SE" TV portátil" Í2 pole-jJOIAS — RELÓGIOS
adas. Americana na embalagem'

RÁD. - FONÓG. - TV$
ATENÇAO - Compro TV,

well, 15, c| 9. Maraca:
TV STANDARD"ELECTRIC 197' a:
timo modelo, pouco uso verda-
deiro espetáculo, uroente via-
gem, 275 mil. Aceito oferta. Rua
José Higino, 130, casa 3. Tel-
58-1692.
TELEVISÃO - Vende-se Standard
Electric 11" nova, pela melhor

Rua Barão de Mesquita, 135,
sobrado.
VENDE-SE - Televisio "GE",

console, côr marfim. Tratar pelo
telefone 25-5421. 
VENDE-SE um conjunto televisão,

ANEL de ouro branco, com brí-
thanta de boa qualidade, pesan-
do onze gramas e meia, será
vendido Rua Barão do Flamen-
go, 4, ap. 511, em leilão |udi-
ciai pelo Leiloeiro ARLINDO, sex-
ta-feira, 31 de março de 1967,

d.tra, slírao. PagoTi vista. Me-! Me, l\¦ imim ..fc ?&" JSníoí W" • vitrola, peca espelhada,! às 15,30 horas, no local. Mais inf.
Iho^\™ÍTt.I. 3M7M. SS.rt'h 1'^.At.r' 

"3-3j83sem funcionar,' Rua Flguelrado tal, 52-3745.! com Dona Mariazinha.
ALTA FIDELIDADE importada, na TELEVISÃO - Vende-se duas ami

Marjalhães, 470, ap. 803.

ENDO máquina fotográfica
-;ÒÜILHOTINA -

< cm 2 n-.clroc
Ccmpra-se wmajtrccrs marca Fekima leml novas
cav2 psra cha-— Tel. 45-1591,

leme dâ''«!,rO0xlma'Í!o l' orindék' 
doP316- T'"1-"1" ."'. "i"!-|mãQU1NAS PARA SAPATEIRO -

fenie de dproxmiuçao e grancfeinova. Corraeanas Bom Amigo. — •
angular. Rua Gonçalves Dias, 75, Rodovia Presidente Dutra 1510
1.° andar, s. 4. Sr. Fontanella. — Pavuna.
VENDEM-SE 3 objetivas de am-j GERADOR - Vende-se um gru-
pliador Krotcus, 105, 75 e 55 mm.-lpo do 110 KWA. Ruo da Pro-
1 flash Migthy-Light, 1 Rol!ov|ciamacão n. 556 - Tel. 30-6603
Teisar 3:5; 3 refletores; 1 gira-
finha, melhor oferta. Tel. 48-2308.
VENDO - Flash Cornet-R, nò-
vo, 1 Mamya Press c| 2 cbjeti-
vas e peías novas; 1 amniiador
Krokuscompleto. Tel. 48-2308.
VENDEM-SE Rollel-Flèx 3,5 eqí

— Bonsucesso.
GERADOR - Vende-se um ÁSIA
do 110 KWA - 220/127 Volts
Rua Proclamação n. 556
sucesso - Tal. 30-6603.

Bon-

.mb.lag.rn, m. luxo. NCrS 300, r|CBnas. Phllco 64, pouco usada 'VE^P° B""'!0' G,u,n„d
29-7972.

[BRILHANTE PENHORADO - Ni
TK-4/Caixa Eççnómica por 3,000,_em;i;va, fi|tr0, e oulHS p^.28-5-65. Vendo a caut. í¦Te'. 42-9701, Sr. Coelho.

tilh,

GERADOR DIESEL 14 KVA -
_ ,. . iFôrça e luz, estado de novo -

pada ^com 
Rolleiquim, teleooje-[Tc| 29-8196 - Orlando - Rua

Silva Vaie 830.ces.;Ra;mundo. 38-9736.
Sr.

Vende-ts uma máquina Blaque,
uma 18-2 p| pêsponto, uma 31-15
e uma para remendo. Rua Ba-
rão de São Félix, 94, loja 7.

MAOUINAS GRAFÍCÃTÃUTOMA-
TICAS, Multiçjraph dupío-efício
(não é Offsetj e Multipres» ear*
ta- Tel. 47-4220.
MARTELETE — Autônomo a gaso-
iina. Marca Pionjar — Cr$ 3 mi-
lhões, facilito cl garantias. Dan-
Ias - 36-5406 ou 42-0017.
PLÁSTICO - Vende-se Máquina
OpaÜt, Moinho e Matrizes de ma-
íerial patenteado de ótima acei-

EM
"C/T 

GERADOR DIESEI - A Constru- !a«í-, R"» Evnristo da Veiga, 109.
i 15c Sr. Martins. Tel. 52-8504.

Gravador s| prot. 4 hn. d' E. c.'21 polegadas 400 cruzoiros no-ia p' s e elelr":o-
R.m. NCrS 350. Ru» -Cam.ti, 25.1 vos. GE-67 na embalagem 500i VENDO TV americana GE ti»''•"-"-:"•".'.-.• \"""y 'YASHICA -MAT

• Cascadura. cruzeiros no^os. Rua Souza Li-' 12", nova,_teiefone 23-9127. jBRjlHANTE 
- V.ndo urgent. 2_ Teleobietiva, 1 iò5o lente'tora Marabá S.A. verde - 12,1

LTA FIDELIDADE - Vendo em"\», 74S, 6.°.  V/AL-TÃLK -Transmissor rtcen- !n iS ti • a"^m'""" 
"iaP""- n.2- 350000 - MINOX-AVA - 50 60 ciclos. 220.127 volts I PRENSA HIDRÁULICA - CmííS'.

marfim 3 faixas íutom. tres ro- TV ZENITH, sem uio vendo pule ter de pUhcj. Vende-se na Bira'8 *¦'" W"1"- '*'"* "A, c| est., 1 lente LUPA e 2'ccm quadro complelc. Ver Rua'so uma .m bem estado, alé 200
tações, estado de nova - 29-1914, melhor oferta Rua Silveira Mar- Japerí, 42. c 1 - Rio Compri. PARTICULAR vende urçente vis- filmes - tBOOCO. Binóculo -jBarão de Mesquita. 1002. bcsa:t:rizado. Pera demonstrado. Tol.
AMPLIFICADOR SCOTT 60 v/;t!s lins; 40. ap. 1206, segunda fei- dr.. Tel. 54-1339. ,tcso anel platina c' BRILHANTE lôpara 6x2T. Alemão c esl. 70 CCO. 3 milhões. - Tratar 52-8629 ctr» n. 1 510 - Pavuna. Carroça-
de saída, vendo um' com jactico ra a noite. _^ /% " \5,30 kT., iem defeito, lapidação | 

— Rua Senador Vergueiro 351608122-4227. _|,'M Bons Am'901-
uso, servo para clube, boate cu'TV 

"SOMY" 
7 oõiegadas último C\'ZVãüOr TS^ltüS?' ce"Ve.rc,2ilíZ.A"" NCr* ——0,S.' lINJETORA PLÁSTICOS - Avan- REGISTRADORA NATIONAL elí-residência. J7-6o59. Fernancc: modelo, bateria e eletricidade. w. 

»•»».«•.». 5000,00 - Tal. 22-0068. WERRA-MAT, lente ZéisV"l'.»ar ito de parafuso 60o. Um milhão, trica 99.999,90 pequanã- da botioGuimarães 99-B, Prrro NCr} 700,00. Tratar tel- Webcor profissional, em RELÓGIO Orneis Ssamaster De,1-2.3 ccm folô.-nelro ccnjuoadoivendo. Rua Passo da Páti
ATENÇAO, Homiter, "Preclslon" íiãí??: Iperfeito estado. Vende-se _JVIIIt - Automático, calendário,jnova, 170.000, secador de caba-Úoi»- Caxias (próx
serie 85, pouco uso, mede até. TELEVISÃO - Para técnico, no es- .„ rüA—... u ., V _„ iProva dsua, intairamente novo, Ios "Span Luy0", p=b:o uso.IlIXADÊIRA - Vende-?- nova exa- !R~OS'ã"UEADEIRA - Far qualquer

0 mes. e 6000 v. vendo barsto tado. a oertir de Cr? 30. R.s ds "" 
, 

10'„I,"' la "" "' <n'Uportunldado, à vista: 250 millíOOCO, custa o dobro ns to|a.|cj{io a sé;o a c lixa dá^ua -'tiro d» reses d» 1/4 a!c 2"•dir. F. 22350Q. - Tal. 46-0475. Rua Bsllort Roxo 231, ap. 206. Prato baralo - Tcl. 22-7823. tangencial (pentes) - Tel. 22-7823.

Para técnico, no ez
_ vendo fcarüo tado. a oíríir de Cr* 30,

R. Ms/.wcll, 15, c. 9. Maracanã.1 Conceicio, 145, sobrado.

o di Pátna, 278, jqualejuer não tem defeito por
óx. Prefeilu.-a). lóeOOOO. Rua Haddofk lobo. 350.
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V.'

FORÇA E IUZ
HOSPITAIS - CINEMAS - INDÚSTRIAS -

SUPER MERCADOS "uükiaí. 
-

GRUPOS GERADORES
25/30 KVA - 30/3ó KVA - 46/52 KVA

P E R K I N S
AssistênciaEntrega rápida

Fabricante:
TRANSMET S/A - COM
Representante autorizado
GEDIVAL VIEIRA DA ROCHA
Rua da Carioca, 32, sala 602
Te!.: 42-6411 - R. de Janeiro.

IND. S. PAULO

EM ROCHA OU MOLEDO
SNRS. CONSTRUTORES

COSTURAMOS E CHUMBAMOS PEDRAS
E LAJES SOLTAS

FIXAÇÃO DE MLUDES POR MEIO
DE ESTIRANTES NO SISTEMA SUÍÇO

° MAQUIAS E MATERIAIS O ESPORTES E EMBARCAÇÕES
ipasBffilffff^lfM |MAT'DE CQNS7ruÇ°es —

^im«"ralmfSBIHm ATE .RO — Barro cavado — Dá-se ca «JJ _et_s^ m <K _. ff

| Emergência § MUROS DE ARRIMO CHUMBAM* ll|Íllgj= MOTORES MaMUMOg
RI

GRUPO DIESEL
EI ÉTD|

constituído dai
1 Motor diesel RUSTON, série 6WR n° 197 615 _
750HP, 3í0rpm, acoplado c/t ' 

"

1 Gerador marca "ElEIRO MECÂNICA 
SUIÇA

560 KVA, 360 rpm. Prtm/stater - 380/220 Volfs840 Amp. Secund - rotor 125 Volts, 65 Amp. 3Fases - ÍO Ciclos c/ quadro completo.
O crupo está cm perfeitas condições, podendo ser

examinado em funcionamento. (p

Entender-se coni:
RAYMUNDO GONÇALVES,
Comércio e Representações
S/A.

Rua da Quitanda ,185 - à.° Pavimento
Telefone: 32-3974

End. Telegr.: "MIGOLY" - Cx. Postal: 2466
RIO DE JANEIRO - GB

CO ^S?^^ Material Elétrico

ls? (11 //(vi (J n_n

cerâmica" são Caetano" -
. Vermelha, 3980 m2 — 37-3558.
Tomoi tfimbím tinialtada » Iaj0.
(as.
FÔRMA de cimento armado. Pro-
curar Geli.ido Taveros, Rua AWia
fyj :¦. 7:...J205 Mk|i re r>:
FERRAGENS, mat. p| construção,!
tala 200m2, ampla, no Centro. I
Telefone, bom contrato, ótimo ¦
movimento, bnse 60 milhões —!
Cartas p| porüria dêste Jornal'
sob o n. 401572.

11 MATERIAL elétrico, saldo, tom»"-|
das, lâmpadas, interruptores, cs-'
pelhos etc. Rua Quito, 398. I

A GASOLINA

MATERIAIS Pi CONSTRUÇÕES
•m 4, 7 • II prestações ou dvista com descontos do etc 28°ó
posto na obra. Tal. 29.5097 ou49-1710 - Rui Adolfo Beronmini
ns. 11)1113.
PORTA de Balanço pãrã garagem,
^nde.s5_barato._Rua_Froli ,,_J6B.
PORTAS, janelas, esquadrias, mil.moros, vasos sanitários, bebedou.
ros usados. Vondem-s» na Av°J.0._BrÍíc.?'_12e._eJ o PORTEIRO.
PORTA tle |acarandá coni Õ,7Õ~x
2,10, nova, c| fechaduras e do-bradiças da luxo. Vende-se NCrS80,00. - Rua Uruguaiana, 55, sala

0,58
3,20
8,00
3,80

COM-EQUIPAMENTO
ESPECIALIZADO

PERFURAÇÃO

DEMOLIÇÃO

c-oo.
________  (P

fmm,l'mms'm,BmB*'laai**»mmmmmm*mmmmmÊmmmm.

1

sl

I
i
!

Lâmpadas de 10 a 60 W, G.E. .. NCr$
Lâmpadas Florescentes, G.E NCr$
Reator Eletromar, 40 VV NCr$
Reator Eletromar, 20 NCr$
Fio n.° 14, 100 mts., Pirelli NCr$ 17.00
Fio n.° 12, 100 mts., Pirelli ...
Fio n.» 10, 100 mts., Pirelli ..... NCr$ 37^00
Bomba para água — Dancor, 114 até 10 H P

Compra-se fresadora Unive, 
^ "^ M "' ^ 2< ^ ^ 3i°' 4|0 

" '

tó.&<£5- ^R-ID Material elétric° e hidráulico em geral.30-7006. ' preços especiais para revendedores e instaladores

Fresadora

TIJOLOS furados 10x20x20, dircío dn ciaria do Trós Rios. Porto;
nas obras. Rio, millleiro 72 000Tel.: 38-1933.
TACOS de iodas ns qualidades, a
partir de NCrS 3,50. Tacos par,-desenho. Materiais cio construção.
Rua Uranos, 1261 - Olaria. Te.lefone 30-0210.

TUBOS PARA ESGOTO' - Use de
plástico marca Tiqre. Ultima pa-lavra em tubos. Distribuidora' —
Bombex. R. Frei Caneca, n.o 130.

MPr* Ola nn T°l- 32-4463. ¦ - ¦.
INl_r* 2b,00 TIJOLOS FURÃDÕ^rãõ^õriTôT.

to nas obras d.i Guanabara. Direto
Olaria - Três Rios. Mil, 75 OOO
Tel. 57-0M5.

Guindaste
Lima

_ 
44-T para 60 000 libras, guin-

dasto Hyster para 10000 li-
bras. Aluga-so tratar na MO-
NAG - R. Rodrigo Silva, 18
salas 401)2. Tel. 22-8616.

FERRAGENS COMANDER - Rua RegenteFei|o n.o 41 - Praça Tiradentes n. 27 - Tels •
23-4902 - 42-0486

resolvemos os seus problemas ür \ | Geradores
PEDRAS CONCRETO ARMADO OU ROCHA

E PESSOAL

J^mW^^^.

' ^>

CONSTRUÇÃO

INSTALAÇÃO

Ngo tenha problemas com e
FALTA DE ENERGIA...

A solução está aqui
GERADORES WILLYS

de 40 - 25 - 12,5 e 5 KVA
Coni iodas as fdciiicincjfs nnAgência Campo Grande de
Automóveis Ltda.

,5=5, ''raia do Fl.imen-
l|W| <J0, 244 -A-B _

, Tel.i 25-9776 -
| Av. Cesárío de

Melo, 953 —
Campo Grande.

Tcls.i CG 1010 a CETFl
94-1171. (|i

ú 10
%AN0S tvsr

VENDE-SE 
"1C6 

m2 lambris de oi^nho de rlga. Trotar pslo telefn-ne 36-2282.
VERGÀLHAO 3/16,-l/AW^tc.

%^7~ 
4?° ° c'ui!o- Scrgio .-

VERGALHÃcTinoví'^" Vêndõ~3 '&
a 4/5. 1/2 a 405, material de l.aminimo 3 000 qu-res. — le'»;-
ne 30-6964 - Carlos.
VENDE-SE material de construcêi— Pranchõos, carrinhos, serra,
íinco, pernas, betoneira etc...Usados. Rua Santa Alexandrina
n.o 900.

^:: -"¦; :VÍ->. ¦¦:¦ :.'¦'"¦' ¦ ^'".v^-Ví':-'.'^' V..v1':.:-..;-;':;':-:';;!: oVír í',:/<--1 í:A:r;T í--.'--" J-^ Vr-.t--HavíSl A 
* 

•'.''V ..V -ft •*

(...

Grupo gerador
Mercedes, estado novo, ga-

rantia fabricanta 50 KVA
CONSMAQ — Engenharia De-
bret, 79, sala 213. 42-5605.

Monotipo
Vende-se uma máquina Mo-

notipo, com teclado, c uma
Fundidora Gigante, equipadas.
Ver e tratar na Rua General
Gustavo Cordeiro de Faria, 97
— Benfica.

DE BONS SERVIÇOS
M. DUARTE s. a. - Locação de
Compressores de Ar, ao ensejo da
passagem do seu decênio de ati-
vidades, vem cumprimentar todos
os 'seus 

amigos e clientes, agra-
decendo-Ihes a preferência e as
demonstrações de confiança, com
que tem sido distinguida durante
essas IO ANOS de Bons Serviços.

M. DUARTE S. A.
Locação de Compressores da Ar

Rua Senador Bernardo
Monteiro, 167

Tels.: 48-7391 e 54-3024

Azulejo klabin
DIRETO DE FABRICA

Branco m2  4 980
Do côr m2  5 280
Cimento Mauá  4 400
FERRO BELGO
3j'6 l<3  540
I 4 kg  

" 
520

3|8 kg  500
37-3258 diariamente

Cdxas d'áoua
venda's a prazo

Muros, calçadas, postes, tu-
boõ, .blocos, marmorito etc.

A.CM. ARTEFATOS
DE CIMENTO '

Tels.: 48-4807 c 28-2591

(P

EM ESTOQUE PARAPRONTA ENTREQA
Reversão direla ou com caixa de
redução

Rotação à direita e esquerda
Para lanchas de alta Velocidade ou"CRUISERS" 

até 35'

' ,S -. '< - " ,. * "íXZS

EXPOSIÇÃO E
VENDA EM

ACtNCIA DO
JOHMAL DO BRASIL na

TARA ANÚNCIOS CUS5IFICAD0S
* ASSINATURAS

RUA CENERAL ROCCA
tlquim de Conde di Bonfim
Pl$.__l° *¦ "7.30 HORAS' .SÁBADOS: DAS 8 AS 11 HORAS

Máquinas
carfonagem

Vende-se instalação completa,
constando do diversas riscadei-
ras alemãs, coniunto automático
de dobrar e -forrar etc. Ver e
trotar à Rya Senador Bernardo
Monteiro, 28'44, c| Sr. Silva.

Reíorcedeira
Vende-se uma Retorcedeira

inglesa com 344 fuzos, anel
de 2 polegadas, alças de 8 po-
legadas, acionamento por fitas
sem molor. Informações pelo
telefone: 48-3287, com Dr. José.

(P

ROOT-ROOTER - Vende-se com4 máquinas completa para ins-
labçào de umo empréss. Tels.2Ü-362J e 52-3581.
SERRA CIRCULAR, desempeno, tu-
píj, furadeira, lixadeira, nijnis si
máquina o motor de Icz — Ven-
das diretas da fábrica — Rua
Paranapanema ó94 — Olaria. Tol.
30-2804.
TORNO para madeira. Vendo, um
oe 60 entre pontas, motor Bra-
sil do Vi cavalo. Rua Vise. de
Piraiá, 512, sp. 8.
VENDEM-SE maquinas do malha-
ria ou passa-se o contrato ds fir-
ms lenalizada. Tel. 47-3413 de
segunda a sexta-feira.
VENDE-SE três tornos mecânicos.
Rua Fonseca Teles 8.
VENDE-SE 

" 
1 ]2 

"carpinteiro, 
desem-

peno, tupis, lixado ira, máquina "v* vomes t
de furar de corrente. Rua A\oacir ancí« — SJ 901
de Almeida, 561, tel.: 49-18JJ.|
VENDH-SE instalação completa de;
oficina de ccnfecçno, uma maqui--
na da cassar, uma maquina de
cost. industrial uma maquina da
cortar moldes ele. junto ou se-j
parado. Rua Scusa Franco 378 —
Tel. 43-1319. -
VENDEM-SE - Máquinas Copo n. |
10 malharia — Galomeira automé-i
tica — Casear Durkop — Elástico
Union Special duas agulhas — jPegassò Shulhias, duas agulhas —
Bainha ponto invisível — Shuliar
— Máquina de costura Singer, Sr.
Henrique. Rua General Roca, 891.¦ loja D.
VENDEM-SE duas maquinas ...
dustriais, ponto cheio e Cornely.
Tratar na Rua Teixeira Junlor, 438,
c/2 — S. Cristóvão.
VENDE-SE um gerador de luz
(nove), marca American Mctores,
irifasico, de 9,4 KVA 110-220 V.
e R. I 800. Procurar com o Sr.
Grimaldo, em Campo Grande, ã I
Pua EscuMpio, 52, Estr. cio Mon-
.teiro.
VÉNDE/ÍSE~2~tornos rãvóivêres
Puçjoío P-70-A, passagem 9/16",
8 velocidades, completos, pnuco
uso. Trntar Jel.: 30-5042, Sr.Jíeis.
VENDEM-SE I grupo gerãeier Ma^
relli' 12 V., 70 amp., com qua-tiro, motor 2 HP, trifíisico, es-
tedo de novo. 1 grupo gerador
Siemens 250 V, 15 Amp./ motor
£HP. trifasíco, estado d* novo,
Tratar pelo Jel. 30-5042, Sr. Rei».

VENDE-SE uma bomba 3" coniu
3ad5„motor Hilth 6 HP capacida-de 80m3ih, montada carreta aço
pre;o oportunidade. Tratar se-gunda-ieira com Manoel — Rua24 Maio,J0S6_- EngenhoJlõvo.
VENDO todo equipamento e ma"tenal de oficina mecânica em *:¦tinç.io. Ótima pnra manutençãode instalação industrial de port»Tanto mecânico In 20; Furadei-ra ate 1 1/8". gerador o trans-formador solda elétrica; oxidoccelilcno; compressor 300 m3'Tesoura enapa ató 3/16"; cnlandráchapa In 22x1/8"; viradeira In-:erra_meCünica_jetc._Tel. 36-2408.

VENDE-SE - Máquina SÍiiger Ca-'noteiro c| motor - Uma 206 K10(maravilha) c| motor - Poças piinanuinas coslura industrial - Ca-«adores, agulhas e reformas -fw. Gomes Freire, 196 — 90

Vendem-se
Uma motoniveladora Cater

piller — 12 Série 8 — T. Tra-
tar à Rua>irangi, 405 — Ola-'
ria, GB. ,p

Vende-se
GRUPO GERADOR GEN.

MOTORS
De 300 KVA, com 300 ho-

ras de uso Portátil, MONTADO
SOBRE CARRETA, 50^0 ciclos
Vol tagem: 110Í220Í380I440
volts. Com radiador e' partida
elétrica.

COLIET t SONS
Engenharia, Comércio

ras e reformas -
squadrias e armários
CONSTRUTORA SILVA CARDOSO LTDAoferece à V. S. seus serviços para qualquer tipode construção. Através de sua loja de materiaisde construção e oficina de carpintaria, está aptaa fazer qualquer obra, além de armários, esqua-

Tool 
enmad?iras em 9eral. Casa fundada em1.888. Rua do Catete, 248. Telefones 45-8552

Cimento Mauá
4,10

Cimento Branco, 7,90. Azu-
leio Klabin. Tels.: 30-1018 e
30-1104.

Mármores
Pias, soleiras, pelloris, pisos,

revestimentos, mármores, lus-
trados para mesinhas, por
preços reduzidos. — Preços es-
peciais para revendedores. —
Marmoraria Miguel 4 Muniz
Ltda. Av. Suburbana n. 9 999
— Cascadura. — Tel. 29-9311.

"CHRIS 
CRAFT"

— mundialmente famoso pelasua versatilidade e potência.'

(SEÇÃO NÁUTICA)
BOTAFOGO
R. General Polidoro, 74 - tel 46-4090
RIO - GB

MULTISMA Olivetti - Vendo no.vinha, por 1-ICrS 950,00. — Tra-tar tcl.; 42-9005.
VENDO maquinas do escrever
Olivetti, mimeografo Rominqton
e niõquina de somar Burrouqs
j;600. ;T«l.i 48-6239 (pela manhã).
VENDE-SE em perfeito estado deConservação unia'máquina de es-crever Royal. Ver à Rua CarolinaMeier, 13 - Sobrado.

Sim... peio menor preço

e Indúslria
Av. Graça Aranha, 145,

andar — Tel.: 32-8833.

Cerâmica Vitrif. lindas cores
Azulejo Klabin
Cerâmica Retang. Vermelha ..'.,'.'.'.'.'.'.','
Lindos Conjuntos Coloridos
Cimento Mauá ..'!.'" 

"

O NOSSO BAZAR LTDA.
Tem Tudo em Material de Construção

Entregas Rápidas
Rua Barão de Mcsquiia, 408

Tels.: 38-3198 e 56-2497
(Quase esquina com Rua Uruguai)

22.000
S.350
4.500

120.000
4.580

MÁQ. E EQUIPAM.
DE ESCRITÓRIO
ÃÍÜÕÜEl E VENDA- Do miqíí:nas di esciovcr o talcular, mo-tífrnat, nov.n s rotonslruídas. -
Granel, facilidade da pagamento.leo Impcrtaçáo - R. RodriqoS.iva, 42, 4,o_andar._Tol. 52-0651.
APAREIHOS' intercomunieadoresQualquer n. d» ramais, transis-
52.8489' «lemonstração. Tel.

BUREAUX 
"' 

KASTIIUP,' 
" 

Futurista,Bratord e Palermo. Estantes, ar-qulvos, oficio c| 4 gavetas, fi-chanos, Kardex, cadeiras, arma-nos de aço c| 2 portas, armários
P roupa etc. Praça da Repú-blica, 61. K
COMPRA X.VENDA ^n«rios""~íreforma de máquina de escrever,
|on.'i".j' ,calculíir o mimeoqrafo -
Facilidade de pagamento ê garan-tia absoluta. Rua Riachuelo 373,sr..505._Te[. 22-3665.
MAQUINA de escrevêr-"!!!^^
wood de mesa 100 mil e 1 Oli-
yeti_ portátil moderna. R. Araúio
.L.?l!a?.'J.0L_5.U.1!_Eng. Novo. _MAQUINA escrever LC Smith. 80
ü!i '_?^_ melhor_of erta._ 27-1214.
MAQUINA de escrever Royal dêmesa, moderna, carro grandemargmador e fabulador a"utomá-"Ços, J 45 cn. novos, 57-0222.
MAQUINA de • escrever Reming'-

| lon, carro grande, dós moder-""à^MIR0 U30' Ventf° OCa:iâo-

MIMEÓGRAFÓ GESTETNER e Má-"quina tle Escrever Everest usades.Vende-se para desocupar espaço.
.Telefono 42-9552, das 13,00 às
i 10,00 noras.

[MAQUINA es:rever~mô"dêrna,-es
]_<_? °e nova, _pouco uso, .por

VENDE^E móveis de escritório,
por -termino de erntrato. Tel.:43-5768 - 14_às 18 hs.
VENDEM-SE"^ pranchetas,' ãrqüT-'vos rie aço, mesas, escrivaninhas,
maquinas. Trctcr Rua Anfiiólio
do Carvalho, 29, si 603. -Horário
- -..8-Í5 JM_hor3:. JTol.: 22-2231.
VENDE-SE máquinas de escrever
a preço barato.. Rua da Quilan-
Ís'-J!â-J<L12- andar.,
VENDO 2 máquinas Remington
B.J. enxutas, corro médio e car-ro pequeno, 280 e 220. Rua Bai-íazar_ Lisboa, 32.
VENDO ccíre Securlt.e er con-
dicionário Philco. Ambos cm per-feilo eslado. Tratar ccm o Sr.
Wilson, no tel. 32-1182.

GAVETEIRO, 3m] comp., gavetasde 0,50 cm com puxadores dou-
rados, quase novo. Ocasião T»-
lefono 52-0009. Próprio 

'para
confecções, bouliqu. etc. Móvel
multo bonito.
MAQUINA registradora manual,
vendo barato. Rua Gonzaga Bas-
tes, 20. Tel. 48-2583.
STATER húngaro — ímoortãdõT
vende Cr$ 400, de 20 e 40 Wats.Tel.:_52-I2ó9_- Ângelo.
VENDE-SE' - 

"

materlali 5
para tinta
ries

- Liquidação total do
ton. de vermelhão

150 bidês. 80 lavato.
premas hidráulicas, 1 500

ESPORTES E
EMBARCAÇÕES

BARCOS E LANCHAS I VENDE-SE uma lancha Mod. Voa-
| deira cj «volante e comando clBARCO DE PESCA - CamarSoí"10'01'- 35 H.P. JONHSON cl car-

pás. 1 500 garfos, 10 ton de\^Pi'Ji°V<"'r ^y- c3'20nl bc
chapas diversas, materiais novos. !L ,'«0m', equ'p.ado' Em expoachapda diversas, materiais novos,
e um lote materiais usados. Tratar Praia do Caju, 420, 1el»fo
ne 28-9035 - Arnaldo.

Moor Pente, 12 HP. Rua Circular~ 2,. Caiu. Tel. 34-1549.
BARCO a veia c para motor d'
popa. Novoa. Compr. 3,20m bo

INSTRUMENTOS E
APARELHOS

ÇONSULtÕfilcT dentário - Vends-sí, equipo Ritter, lato, Raie: XG. E. etc. Ver R. Senador Dan-
tas, 117, s/923, das 13 àL 17 h.
DENTISTAS - Vende-se 

"cônsul-
tono completo Ritter, perfeitoest. e pr.ssa-re o contrato do cp.- Rua Senador Dantas - Telefo-
nes 22-2902_e 22-1656.
GASÔMETRO s/novo, c/ bicos,"carnnlio, mang., 180 rriil. Estr.do_Quitungo,_50_-_Cordovil.
TEODÕÜTO Keuffel «.""És^eíTIU:
neta curta. Esíado de novo, re-condicionado. Com tripé. Vendo.
Rua José Clemente, 36, «obrado,Niterói.

VENDEM.SE uma balança Filizoía,
uma baleira de dois andares eum «suporte para casquinha des_orvetesJ_Iratar_à_R;_Cnt»le, 213.
VENDE-SE balcão frigoTlfíco^ Z
Ana Leonídia, 189 - Quitanda
Eng. Novo

çao Av. Aug. Severo, 272-C
Gloria,
BARCO a Vela lightnltig vendootimo estado base a combinar.
fel. 32-4914. Dino ou Hilda.
BARCO do pesca recem construi-
do com 7 rn comp. 2,50 tn delarg. encavernado a fogo, vendo15-4320

reta de estrada. Melhor oferta 
'

I?L5?;?,Ü?_zJr1_AntÕ£1io.
VENDE-SE 

'barco 
apropriad^aTi

pesca s recreio, molor a óleoSueco, lodo retificado, 12HP, cas.eo ótimo estado eom pagamentofacilitado. Tratar na Estrada Rio-Jcqvia, 46 - Sr. Sruno.

BARCO PINGÜÍM - To"
do equipado com vela

^de algodão, novo, Cr$
350 000 - Tel. 57-3824

VENDE-SE caixa registradora Na-
cional, manual e elétrica — B
I 652 Bll! - Avenida Franklin
Roosevelt n. 137, sala 1 212. -
Telefone 52-7023,
VENDE-SE uma geladeira ci 7 ga-i --  - ¦ -...--.¦. .ivetas,_ um cofre marca Artrol, uma — Wilson 3 partir de 2a A~~

£ feira. " i MOTORES E EQUIP
'MARÍTIMO

VENDE-ÔE lancha, 24 pés, Csr-nrasmar c/ 2 motor» Pente, fôr-
ça 70 HP cada, exftlente estado
conservação. Inf. C Sr. Salvador

31-5820 R. 342/340 • partirdí segunda-feira.
VENDO urgente barco de pesca'ou recreio. Tel. 22-2246. Cmle.Mano.
VENDO lincha Crys-Caf motor d.140 HP, 2 boliches, pi.,, etc. Tra.tar pelo tel. 29-5619. Vor nola,e Clube Ramos com c Sr. Ni-coi.il.• ¦-nu, uniLuiie marca Mriroí, ui

balança Filizoía, umn máquina aejr .
café, um moedor do café » uma teira.
bombonière. Tratar Sr. LAURO —I-
Tel.: 32-6531 e 47-2160. 

'

Fio 16 — Alta resistência.
Rolo com 250 metros NCr$ ..
11,00. Fabricantes vendem no
atacado e a vareio. Rua Cap.
Abdala Chama, 150. Telefone
34-6129. .

DIVERSOS
ALPASTE - Alumínio em pasta- Latas de 25 quiles, bom pre-
5°. Sr. _ Fernando._Jcl. 52-3110.;
BALANÇA DE PRATOS - Vendo
peça rara pesa alé 25 quilos, in-tlusive 20 quilos de peses sor-tidos de melai, 200 mil, só. cs SUCATA DE ALUMÍNIOpesos valem mais. Tel. 38-1477. " "c «•«""¦"¦w
BALANÇA TOLEDO -, Vende-Tê; -Temos cm disponibilidadi
.lciITa'' ..imp^ftada, posando ..'ípara vende, 45 toneladas su-1300 qu.los, R. l.o de Março, 20,!cota «,, base de alunlín;0 (nQ

General
Electric S/A

L'.SCÕ A VELA" - Vende-se p^r'

29-l^orm0'0OUSrr'0GUf||Á'vò: |2O50an.B00e.tl!a2T598C5°niUn,° "C*
"CARIOCA" — Em nerfelto «ia
do. Velas de algodão. Cl ou t|motor do popa 6 HP. Trntar -
Av. Aug. Severo, 272-C - Glária.

SUIPE, equipamento completo,
pronto para velejar, vendo NCrS1 000,00. Telefone 47-3787.
MOTORES"MARÍTIMOS"- Novosrio 8 HP de centro i vista e s
prazo. Marca JAM. Distribuidor?..
Bombex. R. Frei Caneca n. 130

tel. 32-4463.  •
MOTOR marítimo Diesel comple"-to na embalagem Bukh 40 HPTel. 2649 S. J. Meriti chamarArrnindo ou Pinho.

BALANÇAS. Vendem-se de 6

'SJ.mi1- Av- Democráticos, n"690-B, perto da Uranos.
MAQUINA de calcular" SuicãT-debolso, marca 'Curta" — Vende-so nova, na embalagem, ideal pa-;ra engenheiros, agrônomos e loc-Ih/lrol. Preço Cr$ 250 000 (ba-dólar antigo). Telefono: 57-2700
?_ portlr de segunda-feira.
MÁQUINA - Escrever Wonder-wood, perfeita. Vendo - R. Rsüi59^2_^i.mundo Corrêa. Afltóm _ r,-«-,.. COrRft oranue.

200 quilos. Facilita-se.
neral Caldv/ell, 217.
COFRE FICHET - V.nde-s. pelarnelhor cfcrla. 120x60. - Tolo-fono 57-3627.
COFRES — Do parede, de~rnesa^
de apartamento» comerciais, ar-
qulvos etc. Financiados até em 5
pagamentos iguais, na R. Regen-
te Feiió, 26 - Consulte-nos cu
peça a visita de "nosso represen-
tante pelo tel, 22-3950.
COFRES — Residencial e Comer*

Arquivos am Iodos os ti-
pos, a vista e a prazo. Beco do ._Tel- 

43-7496. !cl0|fo
!, 5

j estado). Ver e apresentar pre-
Rua Ge.jP°s,a na Ruii Miguel Ângelo,

'37, com o Sr. Eliezer.

HYDRO V. 4,20 i\í - Motor Jol^
son 62, 23 HP; Pára-brisa, voian-
te cmdo. distancia, carro rampa,
ek. Ver, tratar no Clube Aero-náutica, Pça. Mal. Ancora, com
mestre do setor lancha, das 8 às18 horas.
LA NC H A~~H id^vTí 2T~MÍ
tor Johnson 40 HP -. Reboque
de estrada - Vaga no Guanaba-
" - Tr. 46-0237 - Tudo novo.
LANCHA*^itadõ tipo auto'n^vel, sem motor. Ver na Rampa
oo Club Regatas Guanabara com;,,cMarinheiro Jair. Tratar 31-2972 clal „c/ Mario.
LÃNÍrPíÁ™— \/ar.-ir~T"-7—~ -MOTOR — Estacionárío, vende sc
Sf mo,ortr!LPoéSwK BR 

df 
^pft»* >£

reversão hidráulica - 90 HP. 50 nó™. Tratar fel 24 19, N. ,™a«noras de uso. Equipada com fa-j- Sr. Emanuel, das 19 i, 23iíc-

MOTOR Evenrude 25 HP em bomestado. Tratar 29-3858. Sr.. Moto.
MOTORES-Di7sin6_ciTindro"s'_-
Volvo, Acro. Mercedes, em per-fe.to estado de funcionamento.
Preço razoável. Rua Antunes Ma-'-¦»' - 47. Sao Cristóvão. .

Plástico

tesouro, n. M"sq. 
da Av. Pa:

Compram-se, retalhos aparar,
ucata etc. Tel. 29-0136 — Ro-

.. carreta, coberta, estofados edemais acessórios. Oito milhão:.
Aceito oferta, 34-1085 com Ra
poso.

rar.
MOTOR ES DE POPA - 3, 5, 7,10 e 35 HP. Div. marcas oA-sino. Troco. Facilito. Praça Rc-
publica n. 52, Tel. 52-3110.

CAÇA E PESCA

. o bo, viv.!ÍSp^NDO eDOS 
ANIMAIS (E DE GENTE TAMBEM)

«o que
mesmo que selam"Vultos. 

"(T.KÜnta 
VrJT 

'e.Percu»s° «m todo 
"o 

MÜ S,n^n\TZhi^"l,J"?zt^''")- "msli,an"'
luem as inteligências. 

5; ° ê"Um° "'*' * ^versas nacionalidades do cearenTe^Gerôn^rsílt kTuaK Ffâffi.Preços vilides atí .11,.j.

mundo Corrêa,'60515 - Ccpaca"lCOfR5 S"nií», medindo"ltn.70"perj
,lm,:2 per 0,85, próprio para ban-,P_a,}3. .....,-- f.*., w,%ij, f.iu,,riD para uan

MAQUINA OÈ~ÉSCBÊV=I1—R?' í° C.V eí:a d" 0'=ndB movlmen
MINOTON, v.nde-s.' um, JStfo.ififdh jf^t,^"^nova, tarro 120. Alm Birrn.» //Heras.
97 . «9. m' 

Ba"°-°'i COFRES - Vendem-se por pré-
MIMEÒGÜÀKOS¦¦- ni......: ..¦¦IS? de arcado e facilita-se. Rua
delos. Novos <
Garantia. Rua ... . ...
402 e 411. Tel. 42-7159.

LANCHA 4,50x1,40 cedro; motorde popa Pente 4,5 HP. Rancho
coberto e fechado do 3x11 mts. '
na praia. Vendo. R. Jaime Per-
Neíson 

45''A' '" GoV(!"1:ldor' c! ESPINGARDA Àstra, espanhola:"'• J2, mocha, 2 canos. Tolefo.
LANCHA voadelra com carreta c| ?*-!L-AJ™}_J_AL-5!_7i1_
rodas do pneus, motor 40 H|"|ESpIMGARDA CAÇA PYPCRenvirude, ótimo estado, NCrí|DAY,AI!D Cal. 12, Extrat. automát2 000,00 tratar Rua Comendador;""01™ dois canes, Belg», ost. no-Bastos 867. Ilha do Gov. Ba-ti"- NCr> *00 00. T.: 49-8224 > inanai. |29-0531 — Cor'eia

---f

LANCHA 4,20x2,00 - GeladüS. PESCA5'AS ~ ,lha Gra"de - Se-
-volante carreta, prea fechada. h.Íl -. ~ Si,peca promove.

pouco uso. CrS 300 COO. Hoiá .floÜA.'. ^8,-'4'4. 52-915E
ver late Clube Ramos com An\ 36*MS- Meanda.
ou Rocha, resid. Tel. 45-8811. VENDE-SE uma espinriarda da

Õ^A-^ G^AcAiZâ, 'Zr^ "A^' =0 'O"- -talhos do ehlWTe&^^^
"u< '¦¦ t» wr,t a>nm r-, ' *. .«£, 24. S tnn rl... on n.i -iuelicr.es. Ver C.-.-icca laie Clube' '."'"*

Tcbias vende
chapaDez ton.

VENDE-SE — Um compressor usa
do para pintor — Rua Siqueira
Campos, 178-A.

Reator 40W .........
Limpada fluoresc'2Õw''.'.'SS.'

comum até 60W ..''
tl comum 25W 240V

comum \5>N 90V ..comum 5007/ 120V
mercúrio Í50V/
mercúrio 400W
mista 2Í0V.'

Lanterna de mão (FlashlighV)
^P8oi2 .pn!'".."^;i°ili"
— p/ 2 pilhas "Ráyíiágfit"

mO3023..p;.ií.'" 
"Ri!vlii.'l""

Isolador ISXCÓV 
't'ipó' 

Ügíii''rold.ma 72 .72 ..Haste terra 5/8x2, 40,V,-G,i':vãnLanterna para varanda ...Calha fluore-.ceme Jx40WCad,irço 3/4" 
Refletor para Jardim'.';!!,'"'

Pino cabeça chumbo galv.

4.400
2.9C0

560
490
490

2.700
25.000
32.500
15.OCO

1.920

1.500
1.200

330
8.1 .9
3.800
4.C00
1.500

11.600
1.600

Preços yilidos ati sabidaAlotorcs monofasicos marca GE

íft!8'3'2!Í5!!*  m.im
Preços vilides ati sábado

Vn u'' ? ou.4 Pol« 
'.'.'.¦

1/2 H.r- 2 pólos 1/2 HP 4 pnlos ..3/4 HP 2 pelos .. 
"

3/4 HP 4 poios .I HP 2 poios ..!!!!!

^HV^ior* ™"
1/2 HP 4 oolos 

'.!!""
HP 2 pelos .

i hp4 pdos ...:.:;
2. Hr 2 po!o3 ...

HP / polo, . , 
'

" hp 2 poios ...!.!!
HP -4 pólos ..5 HP 2 pólos ;;

5 HP 4 pólos ..'0 HP 4 pólos ... 
'"

20 HP 4 pólos". nm. M.r.,i.i, tnMt„ _ Suj Ummn R|h;

74.3M
82.530

103.490
115.280
124.4ÍO
123.140

... 60.260

... 64.160
... 7.!.640
... 86.570
... 1C0.870
... 123.140
... 125.760
... 230.550
... 23B.420
... 298.680
... 488.630
.. 920.930

Transformador tipo Ltaht
5.7C0/13.200V 220/127Vde 75KVA de 4ÕKVA  

""
Fio plástico )4 100 mts-_fio plástico 10 100 mts.Cabo plástica 4 100 mtsCorcJo 2x40 100 mts. .".'r;o cebre nu rôIo/kg
Cabo alumínio alma de aço

ACSR, kg 
Suporte pendente baqúèiitè
buporte c/ rabicho ....Ejetrcdüto pesado 1/2"Ejetroduto posado 3/4"
Eletroduto pesado 1 l/i"Chave monofásica louca
Tomada embutir 
Caixa reforçada 4x4 ..."Fusível rolha lalio (bom)Bomba c/ moTor J/4 HPBomba c/ motor 3 HP

«i/« - perto do C.moo de Ssnt.ns . dt I.F.C.B

2.950.CCO
2.340.OCO

14.500
33.600

159.000
11.200
6.500

4.900
90

230
1.480
1.980
3.ÍC0

980
150
280
1C0

78.000
296.000

MAQUINA DE ESCREVER do"me
Oiivefti Lexlkcn 30, para esc.«ances, ano 9Ó6. Base NCrS400,00: Tel._37.47B0: - Cepa

MAQUINAS de Escrever-elomar
a partir de Cr$ 70 000, preco es-pecial para revenda - Av". R-oBranco, » sj 317.

3x1

- - .—..-. v,,.,-]v. TUIÍUJ, 1

. NCrS 800,00. Tel. 34-4303.
FORNO ELÉTRICO - Para cozlSfiS!venda-se, novo; sem uso, Kent,
automático, de embutir. No cata-
loçio, CrS 800 000; vendo porCrS 500 000. ' Ver c| Augusto,
Av. Borges'de Medeiros, 2 513, «mnii
ap. 201, a partir de segunda-feira'durcira

e5 ton. chapa 20 2x1 t- - •¦¦¦-.¦ . ¦--.:>.
5 ton. trilhos com 7 YaAm Dan;gl ~ 

^MSOOÇW^ APAR. DE GINÁSTICA
por metro, 10 ton. tubos cialv.!S.IAR - Vende-se ex-Piranha,. Llp-Í Alrcocc -—-.:- —
l|2, 3!4 ventoinhas, exausto- Sg^j ^li^tt ^ " 

^T.r^lh.' f^° lres, solda gerador, ele. Rua
Carolina Machado, 258 — Ma-

V' !
' % '-';

*"• ¦'

MAQUINAS Ob CONTABILIDADE
ãc/S^i 0liv1";' „Na,io"=l 31 e000, Burroughs, Ruf Saldo Du-plex e Remington. Um and de sa-rantia. Tel. 22-3793. Também fi.!nínciamo3 e_compmmos.
MÓVEIS de escrlfòTiõ" - Vendomesas grandes rie ferro com!tampa de fírmlca, 8 cadeiras es-1 ='_
&%' ,'eisrr ZLf'cL"V 

ÜUfomoIIVOS e 'nelustriais, em perfeito estado,"marca 
ESSO, TEXACO, SHELL e MOBIL OIL Meio1

Óleos e Graxas
Vende-se grande quantidade de óleos e gra-

TRANSCEPTORES móvef-"mlri-
timos para lanchas, iates, etc.dentro das especificações da Re-lolusão n. 6 de 11-1-1967 expedicie pelo CONTEL. Representam

tes - J. E. Simões í Cia. Ltda.Av. 13 de Maio, 47, or. 210 -
Fone - 22-7073.

Lino Teixeira 206 apto. 302.'
MESAS bilhar e jogo botão ís~.trela. Vende-se, preço ocasião.Tratar 47-3011 - Luiz Felipe, de-
pois 13 horas.

DIVERSOS

VENDO lancha, motor Jonson 25. par» r-iRua Princesa, 47. Tel. 96-1448. 4M703.

SALAO com 400 metros. Alugn,
par» reuniões, casnmcnfoi ttc. —

Tratar tel. 42-0188.
MAQUINA' de escrever Olivetti'-i„, j , „' -•¦ 

— -.-— .,„„w-
-cs. T=ie. res informações, a Rua Itambé, 114, 8.° andar,

A,
tel.: 4-9700, ramal 248, B. Horizonte - MG.

Proposta, em envelope fechado, sob a refe- Made para 80 t

Chata 80 toneis
Aluga-se Chata de Óleo ./

as
capaci-

Vendo 2. e:tr,clo rie riowfone 42-0103._
MAQUINA de confab7lWa"deTvSr.
on um Burrougs modelo P 65''
4/-1568 de 7 ir, 22 |,0raS T,lm ' ~ """"

\_________k%gdr^Foo f 
P°STA PARA ÓLE°S E GRAXAS" 3féí Tratar no Estaleiro Guanabara Ltda

ffi^,pI^^^° d'a 22 de març° de 67' (P Tel. Niterói - 23740 com o Sr Joel S
55?;8la9°7?.. - RUS Urusu6i8^' ' - '

il
í

I

jdo\

¦¦



.»

JORNAL DO BRASIL
PARTE INSEPARÁVEL DO JORNAL

Oij.o.Ou 4.° Caderno
^io^e-JansiV^^omingoH^T-ô-sí^urtda-tói^v^ôfSf 1^65^

Veículos - Veículos - Veículo- Veículos - Veículos - Veículos - Veículos -~VÍíc^o7^fcdc^^^

ÍNDICE

veículos
MÁQUINAS - MATERIAIS .,
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? AUTOMÓVEIS

Vendo e;n|
Rua Pinto Guedes
Tiiuc;.

AUSTIN A-70
bom estado.
36, »p. 302. _
AERO WILLYS 1960"'- Vendi sã
em perfeito estado cum radio e
tranca, Tol. 38-4386.
AERO 

"WILLYS 
61, em estado

novo, pintura recente, pode ie-
var mecânico para examinar. Â
vista 3 milhões ou facilitado com
entrada do 2 500 00. Tratar P.ua
Assis Carneiro, 612, ep. 401 —
Piedade, hoje mesmo. .

jAERO WIILYS 42 - V.ndi-se,
j sujoito a qualquier prova. Av.

Taqua-AERO 65, excelente es-jí.:'10" 
C"à"0' ' ,30

tado. 6 400, tratar tele- aeso 65, super nâv0, ãim» ...
tone 38-1559 Sr. Gabi. •' > geral, veiido, troco, fac. R.

AERO WILLYS 62 -
venda à vista ou a pr<Aguiar, 194 — í,',6isr -

Lt-rqueira Daltro, 82 - Casca-
Particular ___

AERO V/ILLyS 64.- Part,, átiiiTõ
estaco, equipado, azul. 35 C00
km reais. Rua Andrade Pertence,
39, sp. 601 - Catete.

o. iouza
Sr. Mi-

AERO WILLYS equipado, mod. 66,
particular vende còr cinza ma-
arugada c forro Dréto, estado
ótimo, CrS 8 500 COO. racado3 pe-la manhã. Te!. 27-3642.

ÃÉRC7"WÍLLYS~64_— TÕ-1AERO WILLYS, íilmo eitado,
rl* «, ..: • »»ndp í vista ou financio comClO equip. est. eXCepCIO- radio. Av. Automóvel Club n.«
nal. Aceito troca. Praia |. '" ~ vi"""' d" CanMa-

AUSTIN A-40 51, bom- estado,
vondo pela melhor oferta. Ver e
tratar í, Rua Pecanha da Silva, n.
408-A - Jacaré.

< cio Flamengo 2, telefo- lE,R0bom2«.SMCirocS!
tie 25-4118. |Rua Cardoso do Morai; nfi 436"

Ramoia
ACRO WILLYS - Compro s.m
aborrecê-lo. Veio a domicílio no
horário de sua preímèiici». Pa.
so hoja. Tol. 38-3891.

t*\ERO 65 — Impecável
6 500. R. Barão de Mes-
quita, 562.

AUTOMÓVEIS ocasião - Mercury
60, Crí 6 20O„ Oldsmobile 57.
Cr$ 3 000., Ford 58, coupé, CrS
3 000, todo equip. e em otlmo
estado. R. Barata Ribeiro, 323-A.
AUSTIN-HEALEY 57, sport tipo
MG A, rodas raladas. 100%. —
Vendo ou troco/ Rua Min. Vivei-
ros de Castro, 41-B.
AERO WILLYS 63, bordeaux, otl-
mo estado, melhor oferta. Ver
jja 20. Rua Costa Ferreira, 106.
ÃERO WILLYS 64, novo, preço"4 100. Aceito troca, Voüts, Gor.
dinl. Motivo vaga. R. Dionisio,
154 _-_Penha.
AERO WILLYS 63, pouco rodaclóT
40 mil km., impecável, à visto
4 500 fac. cl 2 500, saldo 12meses 57-2539 - Seq.-feira.
AERO 65 - Vendo qtimo esüTdo. Praça Natividade^Saldarma,
10, ap. 202. Tel. 48-1396 -
Benfica.

AERO Itamarati 66, c| todas as
revisões. Quase sem uso, cor
vermelha, lorr. preta. Haddocklobo, 335-B.
AERO WILLYS 64 -O Banco
Nacional de Credito Cooperativo
/ende três, mediante concorren-

pubüca, conforme Edital D.
IO. GB, dia 17/3/67. Ver Rua

ATENÇÃO - Prop"r"ietár"io~dã|2 DteM,mj.5'0' ^-Preço base ..
Vo.lcswagan da praça: a TEXAS' ~-r* 4 000,00. Anertura concor-
ast.í faiendo troca 

"do 
Vollisv/a-:r.enC18. di?..22/3/67 às 15 h,

gon por Vemag 4 portas, finan. IAv. Franklin Roosevelt, 39, 2.°
liando a difWnca a" longa' 

"pra. 
P°Vmenlo.

;;/;,í;; ,_'hn<t "."'"vd"ÃER0 óT~- wtimTTirieTTSdSRua Dialma Ulrich . na Rua Con- equipado, um só dono - Ver nado do Cenrim 40 - N. B. Entra- jRua do Bis, 57, barga o vemag 67 novinho, ja em-

AERO WILLYS 66, estado zero,
pouco uso um íó dono, còr azul
estofamento branco, vendo outroco Volks ou Aero de menorvalor, Tel. 34-8283. R. Almte,Baltazar, 124.
AUSTIN A-7Ò, 52, CrS í 0OÕCÕ
ao primeiro que chegar, ótimo
de tudo. R. Sinimbu, 417, c, 4.ent. S. L. Gonzaga, 921 - São
Cristóvão.
AERO WILLYS 62, Cr$ 3 SOO -Vendo equipado, bom estado. —
Aceito troca c/ pequeno nsc. —
Rua Vise. Itamarati, 77/201. Tel48-2653.
AERO 62, verde, otlmo estado,
urnonte ou iroco carro menorvalor. Av. Suburbana, 2422. Tel.
30-7063.
AERO WILLYS 63 - Estado~dí

. |nova, vende-se ou troca-se porplacado na praça, com a cõr que|AGORA até às 10 horas da noiloic?r"! "e menor valor, negocio
V. S. desolar. TEXAS. jvoeê podo comprar seu Vcman !° " v'!,a- Estrada Vicente dena Av. Atlântica, esq. de R Carvalho, 1216, procurar Arlin.D|alma Ulrich. Todas as cores c «O ou Marinho.

tipos. Financiamos a longo prazo AUSTIN AR-40, equipado, esta'• aceitamos troça por qualquer|do geral 100%. Estrada Vicente

AUTOMÓVEL - Compro ->sem
aborrocê-lo. Vejo a domicílio no
horário dt sua preferência, Pa-
go hoie. -• Tal. 38-3891.
AERO WILLY5 63 - Como nõ-
vo com rádio — Tranca direção.
Vende-se pela melhor oferta —
Ver, na Rua Barata Ribeiro, 222.
Capacabcm.

AERO 67-0 km e
Vólks 65, vencio — Inf.
37-7666 — 2c.-feira.

automóvel
xas.

Tel. 47-7203 Te-'do Carvalho, 1216, procurar 
"Àr"

I lindo ou Marinho.
AERO 62, forraçáo de couro,
pneus b. b. mecânica espeta-cular, lindo carro. Av. Nova lor.
que, 212-A. Bonsucesso, dom.ate 12 h.
AERO WILLYS 65 - Vindo esta-do o km, com 14 CCO km roda-des, «o no Rio, e compleíamen-
is equipado. lol. 56-3132 - Ba-

ÀÜTCS" NACIONAIS BATIDOS'-!Ü L Itf
Compra-» _«_ visla. Av. Santa AERO 64 - ótimo 

""estado;"-"'
t-rur, j. /oü. Te . Bangu ólò com pEret|uipado,vfoo Sr. Astroalídc. 'va. Troco e financiei. R. Cond.
;.,-.,„.,_,.-,. ... .Bonfim, i69 - lei. ãS-OWO.auioíviUVCIo — Nan perca tem*-  
pj e dinhc-irol Só a Texas tem AERO WILLYS 64 - Vende-seo_ carro que procura, n.-.s condi-átimo eslado. Tratar Rua JooquliCoes que pode pagar: Nacionais Nabuco, 238 ap. 301- Aerc Willys 61; Dauphine 621 1
r 63; DK'/,' VEMAG 59, 60, 61, AERO WILLYS 62, equipado, e:

AUSTIN A-70 em excepcional es-tado de conservação. Vendo outroco por menor valor, negocioso a vista. Estrada Vicente deCarvalho, 1214, Marinha ou Ar.lindo.

\\

62. 63, 64, 65 e 66 - Beicar
e Vemsguet; Gordini 62, 63, 64 e
65; Jeep 60; Slmca Chambord
61, 63 e óó — Volkswaaen 59,
62, 63 € 65; Estrangeiros: Citroen
45; Dodeje 52; Jeep 57; Ford Ve-
clette 51; Triurnph 52; Oldsmo-
büo AB e outroi. Na troca sem-
pro a maior avaliação — Rua S.
francisca» Xavier, 342-1? — Mara-
cana e Rua Conde de Bonfim,
40-A - Tijuca.

AERO 64 — ÉquipãdoT
5 200. Tratar R. Barão
de Mesquita, 562.
ÃUTOMõVlis - Compro DKYÍ,
Rural, Gordini, Aerc Willys,
Simca, mesmo precisando da ra-
paros, pago a dinheiro. — Tel.
29-1738, da dia, 34-0468, à noi-
te.

AERO, WILLYS 1965 - Estofamerl-
to de couro, ótimo estado, NCr$
3 500,00 de entrada, saldo c com-
binar. Aceitamos trocas — Cassio
Muniz Veículos. Av. Calogeras, 23
— (Castelo}.

alente, rec. c| 1 700, saldo até
meses. Troco. R. 24 de Maio,1

19, fundos. São Fco.
Tel. 28-7512.

AERO 61, excelente, ci rádio
Tac. c| I 500, saldo até 18 me-ses. Troco. R. 24 do Maio, 19,fundos. S. Fco. Xavier. - Tele.
fone 28-7512.
AERO 66 — Cinza madrugada,
couro preto — rádio, tranca, es-
tado novo, pouco rodado. Parti-
cular vend» à vista - 25-0585 -
Laranjeira» 452 ap. 502.

AERO WILLYS 60, com taxTcaT
pellnha, olimo estado, F;-ilito
parle. Rua Paula Mates 42-A, -
Sta. Teresa.

_ ÃÈRO WILLYS 65, 5 maTchis7su- equipado, estado de nova,'ven-qualquer prn- ce-ra ou troca-se por carro d-
menor valor. Neçocio só à vista-- Estrada de Vicente de Carva-lho, 1216, procurar Arlindo ouMarinho.
AERO WILLYS 62, azul, bem'equipado, fscilto parte. Av. Pa-
-r'!'_*í?^_?£L_2íLL_r Bonsucesso.
AERO 64, mot. 100%, precisrpequena lanternagem, vendo me.Mor oferta. Rua Alfredo Barce.Ios, 572 - Nello.

Xavier.

AERO 63 — Gelo, rigorosamente
novn. Vende-se ao primeiro quechegar, pede trazer mecânico —
Base: NCr$ 4 8C0 - Rua Barão
do Itapagipe, 320, apt. 202.
AERO 62, equipado, gelo, f.
vermelho, um dono, excepcional,
pouco uso. Ver Barão de Cote.
gipe, 524-402.

ÃlR"Õ"^oT62,""63ro4~ímpedvêl
estado geral. Vendo, troco, fi-
nancio. Paim Pamplona 700. -
Jacaré. Tel. 49-7632.

. —IAERO 63 — Vendo".' Onico dono.
Côr cinza|Todo equipado. Pela melhor oíc-r-

NCrS ta. A visla. Rua 5 de Julho, 364.
AERO WILLYS 64 - Esfõ7~cii
couro, único dono. Todo origina,

AERO WILLYS 1966
madrugada, Todo revisado,
A 500,00 da entrada, saldo a com-
b'nar, até 15 meses. Aceítamoi
seu carro usado como entrada. — ,i. íai.,-,.. Wi -",-,.--'-¦¦-;¦
Cassio Munir. Veículos. - Av. fel h, 

",' •'," .7"Ve ° r?dl0v Dl"
Calogera., 23 - (Castelo). A VÍ!to NCr$ 5|200/O0 ou pe|a
AUTOi DE PRAÇA - DKW 63, 65 melhor oferta. Troco por carro
e 67 desde 2 30.) mil, Oordini ti nacional pequeno. Tel. 34-5705:
• 64 desd. 2 030 mil etc. Aeei/AERO WILLYS 1964 - Pouco ro- I
íamos o seu auto, emplacado ou dado, côr gelo. Vendo Cem ex- AERO E ITAMARATI 67

AUSTIN A-40, 1950, NCt$~
1000,00. Rua Miguel de Frlf'41, casa 2 - Centro.
AUTOMÓVEIS - Ve"nde-s. Ve.maguete 1959, precisando, repa.ros, caixa mudança. Tratar comDomingos na Estr. do Saco, 159— Penha,

r?ER,°„ní3 - ^endo 9«ií «35B. 4 000 ou troco por Volks 64,63. Tratar Rua Buenos Aires 221tel. 43-3161.
AERO"WILLYS 69. e 63," a~"pa7t;rde Cr$ 1 800. Equipados, Perfel.tos de tudo. Saldo até 15 me"-- Barata Ribeiro, 147.
AERO 60 — Vendo urg. melhororerta, Jindo, azul, rádio, tranca,suspensão modificada etc. Posso
36-6Í22r 

Bo^"5<_*'° «"d.

írSP yfLLY.S, J Verde 
"metáliíc:

1955. Preço NCrS 7.000,00 - Fa-cilita-so. - Ver Rua Saddock deSí, 26. Tratar 12,30 com D. Iara.Av-_fres.^orga31_446^s| 705.
AERO WILLYS 61-63 - Troco porPlymoulh 54, ótimo estado porAero. Volto a diferença a vista
7 2539°' 

43'3330' te9undc-feira.

AERO WILLYS 1966 - Itamarati,
particular vende urgente, poucorodado, . linda cõr, aceito troca
por carro de menor valor. RuaConda de Bonfim, 539, ap. 403.

ò km,não, tomo parte de paçjto. (em cepclonal preço facilitado - Rua à vista ou financiados. Aceitamos<{unlqu*r estado, marca ou ano). O ^,0.f_".c Bonfim, 25. troca. Ta!.* 58-0CO3 J
saldo am prestações q». qualquer. AUSTIN 52 - Vende-so am perT ÃÊRO WILLYS 64/66 - Alunam»
Bonrim, 4U.A. motivo do viagem — Ver a tra- •
ÃÜTÕS - Par. desocupar iüSãfll_U_ *V 

/„"'|,t 
*êa°' 3"

[•'lOIaria. Tel. 30-1657.Citroen 48 ll-l, Jeep 57, Old:-,— ,-
rr.obil 48, Dauphine 60 (dois) "ERO 62. Bordeaux. — Equipa-
peq. reparos. Desde 500 mil a do, pneus _ novos, unlco proprie-
vijta ou com pequena entrada, tario. R. Bispo, 47.
Rua Conde de Bonfim, 40-A. |AERO WILLYS 62 - ólimo esta-
AUTOS BONS (e barato): Volks 60 do nunca bateu, único dono, to-
a 65 desda 1 380 mil, Vemag Se- do equipado NCrS 2 000,00 —
dan 60 a e7 desde 1 150 mil, Aceito troca, fácil. rest. R. S.
Gordini 63 a 64 — I 200 mil, Dau- fco. Xavier, 628.
phintt 62 • 63

pensão João Ferreira ou troco por66. Rua Dr. Nunes, 529. (Olaria)

i

« *7 a «fJ.VemasuetAERO WILLYS 65 - Único dono59 a 67 desda 980 mil a muitos comprovado com a fatura deoutros. Estrangeiros, grande varie, compra, 5 marchas, equipado, ra-dada desda 500 mil. O saldo V. dio Telespark. Está realmente no-S. a quem faz. Troca-se. Rua Con- vo, sem um arranhão e nuncans de Bonfim, 40-A; Rua SSo Fran-bateu. Bom preço a vista oucirco Xavier, 342 - TEXAS. aceito troca por Volks 66 ou 67
ÃERÓ 62 - Simca 

"66, 
DKW, to-, V-r na Rua EmIlis Sampaio 20

dos os anos, Voli;s 60 a 65 e sp. 302. (Vila Isabel).
muitos outros, desde 1 380 mll,|TZIZ ,v,i,ve ,"o77 

~Z.
co ne Texas (Rua Conde de Bon- .ERO .WILLYS 1964 - Cinza-ma-
fim, 40-A). Saldo dentro de s| oa'çlada,novo' cnm radi°. 'rança A,IRP WILLYS 1962
possibilidades. ,e segredo - 8 500 a vista. Ne-

serviços contratados, evulios.Tel.: 43-4694.

AERO 63, equip., mec, OK -
Vendo, financ. Tratar sequnda-fe!-
;i*S* Severo, 292-A. Tel.ioZ-o4B4.
AERO 65, 3 marchai-
*229s,,,roco « financio.
58-7174 - Menezes.

vista
• Tel.

AERO 64 - 38000 km, carro de
TI- ,rL0', 5 í0°' "PB> '«nca,radio, b. b., p. choque, sus-

AERO WILLYS 62 - 
"Superequl:

pado, estado de novo, vende-secu troca-se por .carro de menorvalor. Negócio so à vista. RuaBento Cardoso n.° 141 - PenhaCircular.

v„il....„,.... í-, ?ocio Í.e Particular para parlicu-Volks-.vagen 67 |ar _ Rus Alfredo Pinto 64, Lar-' go da Segunds-Feira, Tijuca - Sr1 Abel.

AUTOMÓVEIS  _.
CK diversas cores, pronta entre
ça, Volkswacien 66, 65, 64, 63 e
62, equloados - RURAL WILLYS -.„,„-; ¦¦..-
62-63, em 6ti.no estado - DAU- Í??R0 WILLYS 60 - Vende-se em
PHINE 62-61 - KOMBI 65 luxo, S,,mo„. 'tU'tf v"r * 'ratar
em estado de OK - PICK-UP IN-!íua n',r,! da Rocna, 60, ap. 101
TERNATIONAl 1961, em ótimo ... "PUMbBna. Tel. 36-1644. ¦
tçdo. Ven-de-se, troca-se ou finan- AERO WILLYS 1961 - Vendísê
cta-se« Rua Pr. Satamini, 156. |em ótimo estado um único dono
AERO WILLYS 1965 - 5 marcha.tfrJ'%' ' veTr.» 

J,üi,,„?,ar" da
ledo equipado, excelente troco ou >6"* 180 ~ W. 47-4931.
f-cilito até 20 meses. Rua Conde'AUST|N A-40 ANO 51 - Ven-t!a Bonfim 66-A. Tel. 34-9909. 'do em ótimo estado de ccn=er-
AUTOMÓVEL - Vendo 

"nla"rcãívfçSo,'„ Pr,,ça Natividcde Saída-
Chrysler modelo New Yorker C- !!'»J?' 'P- Benfica. Tel.:
52 cont 4 portas, pneus e esto. -"Jl<-/-
remonto novos. Bom de máqui-
r,z. Pode trazer mecânico. Preço
NCrt 1 SíO Rua do Catate
66, ap. 902.
A-.RO 61 — Excelente «tado""
Ven-;, urgente, - Faço troca, -!,0 Tourirr; do JardE:t. Financ. - Rua Uruguai, 283, Tel. 22-936Íap. 301 - 26-3037 - Ari. }tfo~tftf-tf

;AcRO 65 —Exce

AERO WILLYS 61 - Ultima r.erie
com friso 62 ezul-claro painel emcouro, radio em ótimo estado detuoo Crí 3 200 000. Ver atrás do

.Teatro Municipal síbtdo das 8
;as 12 noras ou dominqo no Pês-

nr t iirJ-:~ "-*- "" Vendo porNLrí 3 600, mecânica perfeita
çom radio, tranca dire.-5o. - ?.Joaquim Méier, 7ó. Tel. 49-1364— LÚCIO.

AERO_ 66 - Côr cacau, estadode novo, NCrS 9 500,00 i vi-ta.Kua Tenente Vieira Sampaio, 183.
AERO WILLYS 1964, l.o p^y.'ano, el 25 mil km todo equi-pado, efir azul, troco a fac. R.C. de Bonfim, 577-A — T-l58-3S22. "'• •'

AERO WILLYS 1963', hoje 3 750-. * realmente barato - Rua Pe-reira da Siqueira, 79 - Tilue,,.

estado, c[ rádio, capa branca,
Pir?0 ,eJx9ccpci°nl,!- 

Rl-,a taurindo

AcRO 66 - Equip., único dano,
55'- «xcePc'onal. Ent. de Cr$ ..4 XO^ rest. a longo prazo. R. S.Francltco Xavter. âO.A. até 13 hs.

otãnico. AERO WILLYS 63 - Bo7d'eãü%
oranea, c| tranca, o mais novodo R,o suspensão nova, vendo av.sta. Ver Rua Capitão Bragança,¦' ¦ Bonsucerso. Tel. 30-74n'.1

estado vendoATENÇÃO - URGENTE - Ven.-'"Aven'ida Breill," 19893".a? cu treco por carro ou cami. Atirriijinuei v Tiití-Srffi <r-rhão uma vila com 6 casas, na ci ?«t? !q 
Á 

JEL.EF0N,E. tf'0' AFRn 
"*T 

¦ Rua leme n.O 21, en, Vilar dos rl ní'',",ít|",,r"' la'ar'3. ' „? ?4 
_ C?'-;ro' radi°. 'ran-

Teles, S. João de Meriti Tratar E , Sí' 2 por,ils e 2 «'«i:?' °-, ^,r-ca' á,ir"o estado, gra-
telefone 29-1400 Lul ou Ar¦& J 9? 

for »«'¦ P«a «mér-K«-J 720, »l of.çta. R. Parimí
lindo Cl° ™. Çen'ro. Restante à vista!"-0 47 - p. Lucas.

— eequnda-feira tel. 42-4954AERO WILLvS 1963 - Vendo em'Ãfpõ^vmv^oVn—"z ~ 1-
plimo estado de conservação. -f/d;° íR;'? ~. 

^"'P^0,'Ver na Rua Conselheiro Galvão/" 9M il iTr. ityj&v"?*am frente ao n. 58 e tratar nílwTvítw Á o l . ' ~
Galeria B. loia 108 no Mercado ^°4^<*_ZL_?.ar,'ii'Larj._de Aladureira rom Sidnei ou PERO °2 ~ Sinal 2 000, resto a
Humberto. jlongo prazo,- radio, capas; único
AUSTIN A-40 - Ano 51 - Btatfe ^p,^ % }&£**'do de novo. Vendo 1 300 OOO.IvJ—^^l^.10' _l2d229- ,
Rua Visconde de Cabo Frio, 10.'AER9. WILLYS 1966 - Vende-se
TiiUca. Não atendo pelo telefone em ,0,lm° estado de conservação,
C| Eduardo. totalmente equipado, inclusive cj
ÀERO~vVlí.LYS Al _ Pnutn ^rViC.^PSS" Ve!" n°ie n> Rufi G"0Orlo-ó3 p.b!b! ^tfitfy^^yyywtftf^^'' >°'°

AERO 62 - Cinza grafiriTIoTuT-
pado. Vende-se. Tratar R. Barãcde Itapagipe 506, ap. 301.
XERO WILLYS 1963 - Em bomestado, superequipado, só à vis-ta. Av. Monsenhor Fellx, 325 —
Irajá.

AUTOATOVEL, 1965, vendo 2 mil,novos, espetacular. — Informa
43-7270 - Sr. Alfredo.
AUSTIN A-40 - Ano 51 - Oti-mo estado, pode trazer mecSni-
C-. Çr$ 1 ICO mil. Aceito tro-JAERO 1966

m

CONSÓRCIO
E AUTOMÓVEIS

Consorciados do Piano B-1, Volkswagon.GordW, examinam o Globo,e as esferas numeradas, para o sorteio, momentos antes da reunião.

0 SUCESSO DOS
TÍTULOS CIBRASIL
SORTEADOS PELA
LOTERIA FEDERAL

195 AUTOMÓVEIS Jí ENTREGUES?

0 Senhor Olympio Vieira de Mello Filho foi o consorciado que, eomseu número de sorteio . 25 - recebeu o seu Volkswagen 67, zer»
quilômetro.

fc -'- ^SS^*\*^Êk*\KA__\__\t______\__W_*^^ **¦¦* J^TBB»»V* "«llmi*wi**WÊk*m*Wfflfflmi3&mí^' ^ttea,..
O Senhor Ângelo Cristofoletti, possuidor do titulo CIBRASIL do n.« 2.983,
foi mais um contemplado: o 195.» prBmiado com automóvel.

FAÇA HOJE MESMO SUA INSCRIÇÃO MO COU-
S8RCI0 QUE LHE OFERECE MAIS VANTAGEHS.!

- LIVRE ESCOLHA DE SEU CARRO MODELO OO ANO
- o título cibrasil

Quo lhe dará. mensalmente, Valiosos prêmios inclusive AUTOMÓVEIS
- SEGURO DE VIDA ESPECIAL PELA COLUMBIA

cib?asif 
"sem apÍGS;?1S!K.To£e,ros' em BUa tB,ta» eom a continuação clel«s _A ConsórcioCibrasil SEM PAGAMENTOS

A - ENTREGA DE DOIS AUTOMÓVEIS POR MÊS ,s
Um por sorteio • outro por lance (lances vencidos r>&o aerao retidos)

5 " 
cSluMIiaS^.S.AC1ONAL VANTAGEM! O SEGURO TOTAL do automóvel (feito tambem pelaCOLUMBIA) durante o primeiro ano de uso JÁ ESTA INCLUÍDO NAS MENSALIDADES!

Plano "A" -SIMCA, AERO WILLYS, FISS0RE 
'-tf-

NCr$ 207,90 mensais
Plano "B" - VOLKSWAGEN, GORDINI

NCr$ 117,60 mensais

ÜM LHNC0MENTO NO ANO DO JUBILEU DE PRATA
'?A tf : -tf: ?m:

um nome que represento segurança e tradição

Av. Almirante Barroso, 90 -10.° andar - tel.: 32-8114 e 22-4626

t

CHEVROLET S0, m«„ 4 portos,ótimo estado. Rua SSo MIsh;«Iri." 773. np. 102. Tíl.: 38-05-19,
Dr. Álvaro.

CHEVROLE1 60-4 portal, M».
c-:nícc, á cil. Vende-íe. Teodor»
ds SiKn, 821.
CHEVROLET 19i8. s. íõTúná7 su-
perequipado, vendo, Iroco e fa-
cilito. Rus Aiií Méri, 770, 71-
iuea. Tal. 3.1-0177..

A!7talia:
OV^IONETA GÍAC 48, Chevfõi«f 37 a Ford 39. Vendo i visIa pala melhor oFcrta, Ver a ín-tir no Ruo Leopoldo, 127, fun-das. Tratar com o Dr. Elias.

CITROEN 1961 - TÍ;o ÍD
(sapa), muito bem conservado,
ludo oriijinoi a funcionando. Car-

OU ^TS.^ A^° SHeVROi.riMMlA79.i-"VÍT.67 — Tijuci 
* 

?• ° rn'llí novo rfo R'°- W**
«nico, 4 porlas. Pr*ço 16 mi.
lhões (baioJ^Tol^yaSa.
CHEVROLET IMPALA m\~^~~i
porfas, c[ coluna, 8 <i!., hid., dl-
reção hid., rádio. Esfuda-At íro-
c8j _58.2703J
CHEVROLET 51 - Mecínlco,~ãm
bom esiado, estofamenlo novo,
2 ÍCO, fac, troco. - Barcneza da
Eng. Novo, 100. Tel. -19-6995.
CHEVROLET 56 - 2" portas. Ótimo
estado, vendo — Sua Darke de
Matos_161_-^ Tel. 30-4735.
CHEVROLET 1951 - SedõnTl
portst, mec, único dono, NCrS
1 950. R. Rita Ludolí, 27. Ul.
27-9706.

CITROEN 61, lipo sapo, ctimo"'rido. Aceito troca ou fac. com2 200 mil. Rua das Laranjeiras
n.o 4&o, amanhã-.
CHEVROLET 51, hidramatko, oti'-'mo estado. Vendo NC.-$ 2 100,00
a vista. Tratar segunda-feira naRuo da Alfândega, 133, loia, te-lefone 43-6570, c/ Sr. Phlllsslo.
CHRYSLER 1940 - 4 portas, siri
coluna, documentos da embaixo-
da - Vendo »elef. 36-4951.

P^r~ü^iriCAD!UAC i0 c=ü^£ de vile bom
.-.•)C0O-Ru. JotfStf^tf^tf Vend°' «"'

CHEVROLET ^1
uls Setambro, 279 caia i
133-5346.

Av
Atrás Shopir

CHEVi ü - .64 - HldTamóiico,!CHEVROLET -'Tenho dois, uriAceito troca.'55, Bsl-AIr, 4 portar, hidrarr£«-
estado ci« novo
Rua Gemes Carneiro, 52,
CHEVfiOtET'64 - Statíon Wnoon,

canico, 6 cilindros, 4 portns,12 milhas. Aceito troca. Pôs-toT.jxaco. Pnra Vicente Ctr-
valho.
CÁDiLLAC 50 - Rádio;'3~pneui
novos — Oíímo -e^ado h vista —
1 milhão - Tratar Sr. Cláudio -
Av. Mem de Só, 62, G8.
CITROEN 1952 - Normal, bom

Vende-se CrS 800 mil
de entr. e mais 5 x 100 mil -
Aceito oíeris - Rua ArlsVidai lõ-

188 - Tal.: 54-3777.
CARRO x brilhante - Penhorodo
na Cx. Econ. em 23-5-66 por3 milhões. Vendo s caut. ou tro-co por automóvel. 42-9701.
Coelho.

e outro 52, mecânico, 6 ci-
lindros, 4 portas, única dona. --
Vendo um a facilito. — Rua do
Dispo, AV.

CHEVROLET 37 - CÕnvoTsTví
Tudo 100% e uma brasa - R
Cardoso Morais, 436, Rnmos.

CAMIONETA Chevrolet particularano 41, parada há 2 dois, ótin-.o
funcionamento, vendo MCr$ 730
—_'ljÇl5 fç££i e.- -19-3117.
CÔNSUL 52, todo reformado, i
pneus novo:, radio. Vendo, tro-
co, facilito. Av. Suburbana n.°
10 087. ,
CHEVROLET 42, sedaneteT^tõdõ-
original, rádio, capas etc, i- to-
da prova. Vondo, tre-;^ facilito,
Av, Suburbana, 10 037.
CHEVROLET BRASIL 58 - Baí
culante, vende-re. Trotar Posto
E::o, Estrada Quitungo n, 161S.
CHEVROLET 49 980 CCO, n-,ecá.

.nico, conversível, rnec. 100°i. —u' Rua Silva Rabelo, 36, Méier. Te!.
; 29-0639.ar!i"vrds«:!5«;' ¦--

tor r.a Rua Fonseca T,: tn""!'"- •°0LI 50° entrada e'pã'go2ÒO
lr-HC\/Dnicf• - .'''5!l-Si--. mll p| més. Negócio sório. ótl.CHEVROLET 67-0 km - Co- mes avalistas. Vital,iminnoes t.ar. e 0ie. Pick-Up —|j
C-14 a C15 - à vista e finan
ciado - 34-6067 a 34-4920 -
Mário,
CHEVROLET 50 - Mecânico, não
existe cutro igual. Está bom
mesrno. Só serve para quem co-
nhece o que é bom - Entrada
Cr$ 1 800 000 - Saldo a com-
binar ou pela melher oferta àvhra — Veia ho|e na Rua do Ro-
sario, 7 das 8 às 14 horos -
Inrormo.-ões tels..- 31-2336 
31-33.31.

_ 38-1459.
CHEVROLET 1946, táxi 1ÕÕ% -
Vende-se, Av. Pedro il, ]/,9.
COMPRO' - VolkswaçjenTIpaão-?
vista na hera, negócio r.ipidc.
R. Laranjeirai, 122-A — Telefona
25-3953 — Não atendo a demi-
cilio.
COMPRO seu carro sem aberre»
íô-lo. ^Vejo no horário da sua
preferência « pago haj* em di-
nheiro. Tal. 3B-3891.

HEVROLET 55-56 ou 57, cem-
pro para tneu uso, mecânico, á

•tf-*:-- .¦¦„--\ ¦;" '¦'¦¦"""¦' ,-,— [cllinaros, que esteja em e^auoCHEVROLET 51, do _praca - Ven-1 excepcional, não aceilo Interme.
- 49-2427 - Arraurv.

3LET 1966 - CAMIONE"
ha" 

~ Tr"'ar"'"' p-,J'"i><» Inví-|d?ir1

^(èitftftf 
'««•"!»."«-» TA^,-. ¦ r ,: ':,-,.

tftftf 
'tfaa 7. Ju,do "â™ ~ vel, equiparia, pouco rodada -

¦lytftf-,7 Ruf tf™ Cardoso, Vendo, facilito parte en. 10 me-2/6, c, Manoel Filho - 2s.-fel-.ia, - Ru,. Leoooldina Ríon n.
 _. .  18.A - MAGAZjN FAR.AGE.

CARRO -Iroco íota terreno erri CARRETA FNM 57, semincvaT
pneuj novos, 12 000 n vista. Fa-Crur por carro nioátfi^

1956 em diante — Pref. america-
Trator tal.: 42-7387 - Sr.

Ara Ido, dep. das 15 hs.
CHEVROLET 51 - MeTánlco, A
porta», bom estado. Um só dono
NCrS 3 000/13 - Ver hoie na R.
Siqueira Campos, 18 - 2a.-feira.
Av.. Churchill c/ guardador.
CAMIONETE Rena"uTt,"7Ípo""Fur~ãsõ

954 — Vendo melhor oferta no
estado - Tratar na Rua leocádia,

Barafa — Realengo.
C? rádio e

Ru» Tenga-

637
CHEVROLET 39 -
rr.ee. boa — .540 —

320 — Bonsucesso,
CÔNSUL 52 - 4 c: Vendo mò-
tivo viagem - Proço 1 8C0 - Rua
Otinga, 56, Cordovil.
CHEVROLET 39 - Vendo CrJ ..
600 mil - Rus Marumbi, 22, ep.
202.

cilito. Tel. 27-2521. Walter.
CHEVROLET 

'"'impila 
58; ótimo 

'tf.

tario, vendo, troco, facilito, aceito
ofi rta — Rua Fíbío Lur, 3^3
op. J 01.
CITROEN il - Ano 49 - Vende-
se, tei. 52-6933, chamar Sr. Ca-
ro!!i_^ou Eduardo.
CAMIÓNÉTÀ_Chevrc7i7t"5rve7rdêT
se motivo de viagem. Tudo em
perfeito esiado. Pode traier me-
cãnico. Rua Conda Ben fim, üó.
CAMIONETA Chevrolfít <:rnazcnii
60, toda reí. e equipada, ótima
conservação. Urgenie hoje, — R.
Professor Gabizo, 232.
CALHAMBEQUE - Vende-se ChãT
yrclet 1927, em perfeito estado,
freio a óleo. Tratar cem Rccha
na Rua Frei tuis n. !C0. Edi-

¦ lôra Vozes Líc Petro poli
CHEVROLET 58 - Impeis, ótl™
astado. Vendo pela melhor efer-
Ia - Rua Prudente da Morais n.
1341.
CHEVflOLET 195». - "Statton
wagen , 6 cilindros, mecânico,
4 portos. MacSnico 100%. NCrS
4 500 - Rua Marquês de Pino-
_tf3^_l^.tfS-9\65 é_2_5-3443.
CHEVROLET AÍ - Táxi - Vendo
Rua Castro Barbosa, 72 - Pra-
ça_ Verdun,
CAMIONETA Statlon Wígon 196Í'- Chevrolet, lindíssimo, toda
equipada, documentoi quarta via
rosa, vendo, te!, «egunda-feira,
42-Z734.
CHRYSLER 52 vende-;a em oli-
nio estado. Rua Barcnesa do cn-
genho Novo 222, com Sr. Emes-
to._Tel. 49-4376. Urqenta.
CITROEN 52 6 dl.

CARRO X A". - Aceiío tm 'tro-
ca de ap. na Vila J. da Penha,
cj 2 qts., cj arm. embutido, va-
ga de garagem, no msihor ponto
do bairro. R. Gef. Otávio Pó*
voa:. 65, ao. 302. Tei. CETEL
91^2095. _
CHEVROLET 58 -8 hldramãticõ
em estado de novo, vendo, troco
financio, aceito ímeveis cm troce
Tel. _45-9393_._ MaiaJ
CHEVROLET 58 - Vende-se 

"de

4 portas, 6 cil. hidr. — Trílar
le!. 47-9164.
CHRYSLER 52 - Vendera em
bom flstr^do, moíor pintura, Ba-
rão do Itambl IS entrar Rua Fa-
ranl — Botafogo — Fernando.
CITROEN 52 - 11-llgeiro, ímpí
cavei estado. Vendo troco e fa-
cilito. Cerciueira Daltro 82 — Pôi-

-- f0 em _________[__
mo esiado pneus no^os.^Ncíi'&$ „5^~, Si,roon «T?
1.400,00, facilito aceito TV ptftf.tf2-tfrtftfc3 tm ^itf"
te pagamento, ati 12 horaí. ^lf%tftftftfP^ 387 ~
Aristides Calre 353. Méier. =Hl_í5íi_Ç«Mçiuro.
CHEVROLET - Páiüa^ó"^ Va7- CÍ1FR0LE,T t56 

~ Mcran!f° Â
A,..,,. ,n, ,,,[,:.,,.,", ii 

"... PC-nas « toda prova, vendo ou

i*ls-éP^w- Sr. Arltone. \rn,,,~ 7,.A _ MeiorCHEVROIET Bel-Air 1956 - Ven-IrTrííiTã^CT ~; 3~
do 4 portas, mecânico, com colu- ní Vi\tf '" P
na. Submeto a qualquer prova.Rua Silveira Martins, 156 apto.
1102 com Helcio.
CHEVROLET 59, mec, emplaca-
do praça, A vista ou financiado.
Praça das Nações, ponto táxi -
Bonsucesso. Procurar Sr. Benito.
CHEVROLET 42, táxi CapelinhT^
Vende-se, troca-se por particularou permula-se. Ver ne Rua Fio-
rianópolis, 921, casa 28 — Jaca-
repagui.

CHEVROLET 62, Impala,
estado de 0 km. Vendo
— Av. Atlântica, 1 588.
CHEVROLET- IMPALA 196 l7~vü
dros ravban, freio > ar, direção
hidráulica, rádio, sr condiciona-
do. Vendo Leopoldo. R. Monte-
Pi?.1!0. "° IU- Ipanema.
CHEVROLET Impala" 6Ò,~4~jSr7a"í
8 cilindros, hidramatico. Estado
novo. Aceito troca. Facilito pa.oa.r.ento. Rua Antunes Maciel,
47.

e:taao excepcione! em
tudo — Preço grande oportunlda-
de, só s vista. Rua Bulhões dt
Carvalho 577, ap. 101.
CHEVROLET 40 - R"ua"~Sa"crLÜTã
Gonzaga 1095 fundos.
CHEVROLET 5"8 - A portas meca-
nico 8 cilindros, N.B.t a meca-
nica é lero quilômetro, lataria s|
batidas, porém, com alguns po-dres. Urgente barato, troco —
Avenida Suburbana 2 422 — Tei-
30-7063.
CHEVROLET 40 - Vendo 100%
particular. Tei. 96-0802 — 06Rua Apapcrís 406 — Ilha do
Governador — Jgmil.
CÔNSUL 52 - Unieo dono. PÜT-
fura gelo, nova, esicfímento ver-
me!ho novo, 5 pneus novos ~
1 600 ou 1 OCO e 4 X 250 -
30-9860, ramal 8, das 8 ãs 16
horas,
ChEVROLET IMPALÃ~i959_^~0
mais novo da Guanabara, unlco
dono. Venha ver — Rua Maré-
chal Taumaturgo de Azevedo 43401 esquina de Conde d< Bon-
fim - facilito ou 6 600,00 a
Wil a.
CHEVROLET 52-4 portas, me^
canica 100% bslido na frente -
Fácil a recuperação — Dias úteis

Rua Bom Pastor 503. Ti|u-
ca, na oficina.

CHEVROLET 59, doe.
100% equip. excepcio-
nal estado. Tel. 38-1559
Sr. Gabriel.
CARRO X GERADOR - Troco
Dauphine 61, mecânica perfeita,
por gerador de 3 a 10 Kw. Ver
e tratar na Rue Heráclito Graça
n. 191, c| 10, ponto final do
ônibus Uns-Pça. Paris.
CHEVROLET 48 luxo," 4'"ptr0ti"-
mo esiado. Vando 1 3c0 a vis-
ta. Hoje e anianhS, *• mec. Ruo
Cuba, 464 C. de Penha. ICAOILLAC 196i. Flaer-weod su-
CHRYSLER 53, equipada, nove, fa.!Eer."?ui':sdo' fa,!e ,5 rnilnces -
cilito. Rua Pecanha da Silva, n.líír,"l!o cu ,roco' RlJ! uf"3Ual

ADILLAC 55 - 4 portas. Á"ma"í
nova « conservada do Brasil. —
Vendo ou troco nò Rua D. Maria
8S^Tel. 54-1303.
CHEVROLET 1952 - 4 portasTniccanici. 100% — Eslado oeralbom - Entr. 1 CCO saido a com-
binar — Troco. Sue Uruguai nu-
mero 226-8.

Ã&lLLAC 1961, Flee

do^ilkswLn r»emv,ü: L°1.C0MPRA<. bDB, ,r,°" » í=?m 5ELA!.R. S -, 6 cilindros. AAac.CITROEN ID-19 - V.nda ntodilodor: Volkswagen 66, 60, Vema-
guet 62, Gordini 64, 63, Kombi
65, Dauphine 63, longo financia-
mento. Medeiros Automóveis. —
Rua São Francisco Xavier, 254-B
?i"_f!í.n.,°_a_<L_Co1^!? 

¦Militar.
Vendo novíssimo,

negocio o amigo fará adquirin-
dou um Vemag novo na TEXAS
com todas as aarantias. Visite-
nos na Av. AtISntica, esq. de R.
Dialma Uirich no Pócto 5 e Rua
Conde Bonfim, 40 onde encon-
trará milhares de planes adapta

£m linha. Todo novo. Rua Ge-;
neral GalienI 20 — Bonsucesso.;

:HRYSLER 56, 4 portas, motor
hid. excelente dir. hidrauli

63 — Dom. 27-3209. Dur. semana
32-1039 - Airton.

8-3314.
radio, ar ventilado etc, tudo l?!' .ventS"e
perfeita, apenas 2 400, dom.\j________

CHEVROLET 54, Utility. Serve
para passageiro e pequena
ge. Vende-:e cu treca-se. PôstelçLjtLyRQL

Vicente Carvalho, nev- 4

CONVERSÍVEL - Vendo urgente,
impecável, mesmo na onda, cem
500,00 novos. Ver dias úteis,

[Rua Dr. Garnier, 181 — Telefo-'ns " """ '

™. ,ee, 30-27,3 -- ><¦ m^X^ --JCKEVROLET 51. hldramatlco^iLr

fenSÍÍ;' £:tf-y:tf;.,tfy M3m A.í0 h CrS 1.J00 aci: ¦:¦:.'.-.¦• «0 tf*, tf tftf'Ptf-Ar?.o 6i - A ,,-. i-,^, , «.. 
--"-tf- ,~~>- \, 

15óí. Em pe.feilc estada de!« '•«?. Pócto Texaco., Pracr. «íl
Vaná5 cJ tf:-' tf'ctftfetftfctf 

'" 
]£ ct: tfTJ,~, S..'10C02 -3.» andar- Sa'a 

"£05 
r,:!:., - V.ndo. Vis» -RAbÒ: 

"CK"—"' 
^-"a, 1955 _ 4 f «arteíâ. Var a toar ..^^tttíp. irod

ncr. R..-a 17 r.fi cn .Ij-.-t™ %%tf„ 
r,'c\, Á76 'tf Te-efona. - Ca::£dj«. ílleSr, ;3S. ?? 

¦ Krtt:.''- rsír.ulna perí;:»a. Cr? «utetnsve-ji C»«cn - ltda. gua i ÈVSCLEt^Õ7"macénico, 6 ei- 
Ch'

íffSí»«ísiSiTO $rz7 ®& 3SS? frL'l1 f!" ™M W^0K-™C^^^ ^tfMtfMll^^ÊÊ:^

T lv49 — Estado de
pts. Fínanelò parte. Ver

tratar R. Chaves Faria, 94 -
Cancela.

403-A. Jacaré,
CHEVROLET" 1952 - Mecânico,
ótimo estado, máq. nova, aceito
oTerta. Rua General Urquiza, 242,
ap. 418 - Leblon. _
CAMIONETA PÍCK-ÜP MORRIS 52- Vendo Cr$ 1 600. Aceito troca,
Av. Itaoca, Rua Horácio Picoreli
__ 153-F - Bonsucesso.
CHEVROLET 56-4 portas, 8 ci.
lindros, hidram. Único dono, 4.a
via, o mais lindo da GB. Facili-
to, troco. Rua Cardoso de Mo-
rais 436 — _Ramcs.
CHEVROLET 5f - Vende-seTes"-
lado de novo. Estr. Velha da Pa-
vuna, 1 395, Inhaúma. 29-5578 -
topes» horário comercial.

| CHRYSLER" ano 42 _ 6 dTíndR», CHEVHOLST 56-4 n.->:--i ¦-.
iSí,.,.';'10 e"3==, verido a vista _ deno, todo original, Placa 3i8VROLtl ambtjiancia 54 e 51, Facilito, troco ou financia, ur- Pode trazer, macSnlco. Rue dosJ:;;ec:a c/ ma:a, cídiíre díj?r-rAe — Aceito otsrta — Rua Lí-lAraujes, 74 — Tijuca.

a: o sirene. Finan:;-. - Ruijcmio Rarcelrs, 79, irajá (esta rJjcwõnTT
v;s F.:.:a, 95 - Cancha. ™ começa na Rua Mansenh-.r' ¦

FeÜx,

£6-5
CAMIONETA DKW 51 - Tipo
Kcrrbi em bom estado, vende-:e
700 mil, ao primeiro que che-
gar. Rua General Pedra 90 —
Valdemlro.
OUPE Studebaker Champion seii
cil. mecânico ano 1950 motor nc-
vo, ótimo estado geral — Pr»ço
8eo mil. Rua Silveira Martins 132
ap. 508. Sr. Jcão.
CHEVROLET 41 - Todo 100%
sábado e domingo, na Rue Con-
de de Irajá 604 — Botafogo —
Fernando, só de manhã.
CHEVROLET 57,~praç., Vriglnãf,
vendo, ,'facilito ou troco perKcmbi. Rui Jundiá 103 — Roch»
Miranda.

fu,-£E.< 54 e il. Fi-
Chaves Faria, 96 —

-  AUTOMÓVEIS A PR420
Belíssimo, eiu'. rádio, Volliswasan 1966, 3COO0O0

,- ,-. .írcn*:» suspensSo mod. eíc. Ac, |Vc!ksv/aaen 1°67 7C*-iC^ -.'rfí* f-Ceraue,ra Delire, 82, posto am ofertas e troco. Bolívar 115 - vSthwagiS 1953 1W000 --Te*
16.» and - 36-6192. ITéxi DMW 1962, 3 OOO 0C0

AERO 63 — Supereciuipado, linda AERO 60"côr. Vendo, íroce e facilito
Delire. 82.

Ca;cadura.

n* , ,-¦ *„'-""* Excepcional estado, r".".-..'Jic.t .6 - Carro, um so íono, com pintura, estefamanto, cror '
bem icnrervado, erra ar csndügBm, radio;' máquina 100%. Tra-

_pi,r„% nevos, 4 portas:;ar à Rua Vi;:-,-ide ae Cfi.-u, 136,
Pi,: ,Ú""°. 

" V.0' *;•, Vol.,ap. 201, Sr. Floriano, des 6 èsPátria, 266 port. - Asuitinhe. I|4 horas.

rro, 510. Tel. 45-5105.
CHEVROIET 51, c/ 4 porta
pneus b. b., vencio 100%, <
radio, um só done, 2 950 COO.
Rus Buihões Marcial, 473.

- Mec. 6 cil. 1/
coluna. Toda orioínat. Vendo ou
treco. Tr.-.tar Av. 28 de Setembro,

CHEVROLET 1950, coupé, 2 por".!5-.
tu, r£di=, máquina a transmis- CHEVROIET 39 Plck-Up - Otlmo
rna 1G0';Ú. Bom estado, vendo ba-ipara p. entregas. Olimo estado.
raí^. Rua-Voluntários da Pátria,[Vendo ou -.troce. Tratpr Sua Asíb-
374 ap. BOI. jré, 17, cl' tel. 5E.6.12E.

: CHEVP.OLET Impala 1959, tipo
eslado. 2 COO ou 2 500 financialmaior luxo. Troco csrr^ mais

Idos. Rua Ccn-.crista Meier, 57? barato, ou 6 750. Rua Pereira rue •- ¦ •¦¦ .,„...,¦,,. ,,-. . -. . ,- Te!.: 49-0509. de õioueira, 79 - Tiiuca. CHEVROLET 1964 Impala, 6 eli. CHEVROIET IMS _ Acio.ntadc
L,,.,,--:-==—;  -.,,,...-',- -.- rnec. d:r. nidraunca, Ray-bin, 4 V.ntfe-sa p' d.'otup,r lugar.CHcVROLEl ol - CamtnhSoil-CALHAMBEQUE - Chev. 24 - pertas, azul e pérola - 23 mil,Próprio p' deimoniar. Ver . pjr-nho. .i EuO. Faci..to. Rua Chavet|Enxuto, faço qualquer neçj6eio.!km, doe. Er.baixada. - R. Con-'tir d« senunda-f.in i Rut Frai•Faria, 96 - Cancela, Rua Fausto Amarei, 29 - Olaria.'rie Bonfim íó-A. Tel. 34-9909. iCan.cj, 305.
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MOVA TEXA!
comanda o espetáculo

com os novos
MMWM

DKV 64 — Vendi-5* en o'
estado. Entrada NCrS 3.500,00,;
rcstnnte' financiado. Ver • tratar'
P.ua do Russel AOA.
DKW~64 Boicar, modelo 1 000
ótimo estado 3 900, acgundn-fei-
ra, Sr. Genesio pailo M. Guer-
ra. Posto lubrificação.
DKW 63 - SEDAN-BELCAR - Em
estado Impressionante (luperno-

, equipado com rádio, pneus
novos. Máquina na garantia —
Rua Alvoro Seixas, 70 - Telefo.
ne 49-2522 e 29-3380 - Sr. Gil-
berto — N. B. — Máquina de
66. Prero somente i vista, NCr$
A 000,00.
D~ÃUPHÍNE 62 - Weráe, conserv.
100% c! rádio. Part. financ. c|
800 — Tratar c| Augusto, lel.
32-1463 e 22-2381 - R. 212 -
Segunda-feira — R. Santana, 156,
ap. C-02.
DAUPHINE 62 - Vendo barato,
urrjente — Rua Fagundes Varela,
140, ap. 203. Tel. 29-0227.
DKW ÍÕOI — Sedan, equipa*
do freio a disco alemão, forra-
ção especltl, bancos reclináveb,
co.ntagiro, emperl metro, lanter-
nas alemãs, engrenagens longos,
fsroletes de milha, pneus cintu-
rados, rádio 3 faixas, vendo -
Trator 45-3392.

iáwTr }

oe j Equip.,
etc. -

lor -

FORD CONVERSÍVEL 1957, V-S,:C-ORD
mecânico, completamente refor' '¦
modo. 4.» via. Rua Marque;
Pir,edo,_8-l._ Tel, 45-9165.
FORD THUNDERBIRD 1960 - Su-
per luxuoso, cnrro esporte cm
verdadeiro estado de novo. Pre-
co excepciono), bem financiado
— Run Conde de Bonfim, 25,

lindoFORD 50 — Otimo cs.,
corro, 1 350 ò vista, 800 entr.
80 p| més. R. Ana Neri, 662,'_17,_ap. 101.___
FORD FALCON FUTURA - 65
estof. couro, apenas 8 OCO km
rodados* doe. embaix. Vendo ou
troco, facilito parte. Sr. Georg
- 37-1777 (tratar inclusive do-
mlngo) .
FORD-49, bom estodo. duas por-
tas, pneus novos. Ruã São Cni'
lóvâo, 784, Tel. 34.8741.
FORD «16 — Todo reformado, ri-
dio orig. etc. Vendo, troco e fa-
CÜIto — Cerqueira Daltro, 82 —
péíto em Cascadura.
FORD 1726, doubl.-phoelon, con-
servadístimo. Vando NCr$ 2,500.
Tel. 37-4775, Roberlo.
FIAT~5Ò0 (Pulgâ) a.-.o 1952,' pré"-
citando renaro no motor, vendo
por 430 OOO. Tel.: 36-6418

GORDINI 64, lindo, equipado,
estado de novo. fac. cj 1 300.
saldo até )8 meses. Troco. Rua
24 dn Maio, 19 fundos. Telefo-

28-7512.

I II 1966,.e::ado do r>6-|
iCo U30. Único dono ~

rndio, redas cremada;
Vendo ou troco meno;
Barão de Mesquita, 129

DKW VEMAG 64 - 2." _série,
excepcional estado, vendo à vis.
ta. Tratar «pó» 18 horas à Rua
José Linhares, 134, ap. 403 —
leblon.

• V&IMGUET •Betam

Condições excepcionais a prazo!
Sistema de troca com a famosa
avaliação "NT"

| Garantia de Fábrica.
>\ Seja proprietário hoje mesmo cio

|] novo Belcar ou Vernaguet 1967!

DAUPHINE 62 - CrS 1 900, v«n.
do. Rua Manuel Vitorino, 783 —
Piedade. Tel.: 49-0580, Aríete.
DKW 63 - Vernaguet, 6timo es-
lado de conservação, equipado, c]
rádio, facilito. Tel. 26-8214 -
¦Meira, Sr. Romero,

DKV/ 03 — Vernaguet, carro de
muito trato, difícil encontrai
iflual, cl rádio. Tel. 46-3344.

FORD 47, sedanele, todo orígi-
nal, estado de novo, vendo, tro-
co. Av. Suburbana, 10 087.
FÕRD ^8 mecânico, ó cil, 4 por-
taa, côr cinza-pérola, estado im-
pecável. Base NCrS 5 000,00 à
vista. Ver Casa da Suíça Cândido
Mendes 157 eom Sr, Nelson port.
ap. 1202. ___
FIAT 110O, ótimo estado, 'NCrS
1 000,00 à vista. Rua Camoatim.
27 - V. Kosmos. Tel. 43-4965,
seg. a sexta-feira. Valiejo.

DAUPHINE íl, bon- estado, rá-
dio, CrS 1650 000 à vista. Av.
Pari3, 90, c| 1, Bonsucesso. Tel.:
30-0825. -•__
DODGE CORONET 51 - Toda
original, Sr. Fernando. Rua Aze-
vedo Uma, 86, Rio Comprido.
DKW 1961, iTOOOOO' - DKW
1958, 1 000 000 - Dauphine 1960,
900 000 - Kombi 1960-1961,
1500 000 - Simca 1960 - 
1 300 000- Skoda 1948, 380 000,
O restante a combinar. 28 de
Setembro, 189 - 48-8181,
DKW alemã 64 — Equipada, ai
cond., rádio, p. b. branca etc
Troco carro estrangeiro. Araújo
Lima,_47_—_TÍjuca.
DODGE 51 Coronete muito con
servado, mecânica 100%, — Rua
Lobo Júnior, 1036 — Com o dono
da Padaria.

FORD 50 - Vondo, I 500 só ò
vista. Rua Afonso Terra, 1 164 —
Pavuna.

GORDINI II - Vende-se
em ótimo estado. Côr
cinza madrugada — Ver
e tratar na Rua Viscon-
de de Caravelas, 30, tel
46-0453 — Sr. Paulo Ro-
berto.
GORDINI 63 - última série, se
nhora vende urgente, por NCrS
2 600,00 i vista. Sá Ferreira,
188;304. _
GORDINI 64 - Equip. c] radio

- Vende-se urqente com 1 mi-
hão de entrada - 23-1780 -
CONCEIÇÃO.
GORDINI íf 1 - Transícrem-sc co-
tos Comércio Willys. NCrS 450,00
ti vista ou facilitado. Informações
pelo _______ 48-9103.
GORDINI 63 - CrS 1 50Õ grená,
troco por Rural 62 ou 63 4x2 —
O Gordini tem rádio, capa, etc.
Muito conservado, saldo até 15
meses — Av. Maracanã, 640.

jt SEJA

GORDINE II, última nérie, eln-
ra madrugada, com 15 mil km
Av. Paulo do Frontln, 573, «por-
tamento 101.

FORD 37 — 4 portas, rádio todo
original CrS 750 ou fac. c| 400
e 7x100 — Rua Taborari, 610,
fundos — B. .Pina — troco.

GORDINI 63164 - Impecável es-
tado geral. Vendo, troco e fí-
nancio. Palm Pamplona, 700 —
Jacaré - Tel. 49-7852.
GORDINI 66 - 7 0OÒ km, novo,
equipado, melhor oferta à vista
Rua Tobias Moscoso, 50.
GORDINI - Vende-se, ano 1965,
com 26 000 km rodados, em bom
estado. Tel.: 27.7109.

FORD 54 — Vendo. Mecânico.
Tudo 100%. Preço à vista 2 700
mil. Estr. do Timdlba, 1851 —
Taquara.
FISSORE 66 -. fcl 26-2031 -
Jaquie.

GORDINI 65. Só à vlsta, Cr$
3 550. Real Grandeza, 193, loia
1. Ver após 2,a-feira.

FABRICAÇÃO VEMAG 67 para «
praça à longo prazo sem fiador,
completamente emplacados e com
taxlmetro. Tralar na Av. Atlân-
Tica, esq. da Rua Djalma Ulrich,
Posto 5 e na Rua Conde de
Bonfim, 40 — Vendas por inter-
médio dn. nova Texas,

âêl
veículos S.A, 

'

Revendedor Vemag

R. Conde de Bonfim, 40-A - Tel. 48-2803
Av. Atlântica, esq. Djalma Ulrich - Tel. 47-7203

t.^-yiitAv-jmMs^^-íiítiimm^j^A.

CHEVROIET 51 - Vendc-s. equi. DKW - Pracinha
pado, mocünico, 4 portas, único Compro urgente para meu uso,
dono, 3 000 perfeito — Praia da Das 8 hu 16, Jacarepaguá, Es
Botafogo, 48, ap. 34, porteiro, trada Bandeirantes, 11059, das 19
DKW-"BeTCAR- 1966 - 16 000 às.22h. - Gal. Vcnancio Flores,

65/66 -DAUPHINE 63, vende-se em per-[DKW - VEMAGUETE C. 62 -

km — Razão doença — Passo,
entrada pequena, letras (14) pe-
quenas. Tratar Av. Amaro Cavai-
canli, 1737, garagem Dupcnto —
Eng. de Dentro, hoje domingo.
(Urgente).
DAUPHINE 62 

"- 
Vendo" em óti-

mo estado. Somente a vista NCr$
1 900. Rua Venceslau, 214, ap.
20l_- Méier.
DKW VEMAGUET Rio 65 - Es-
Tado do nova, superequtpada —
Â vista NCrS 5 500,00, financio
pequena parle. — Rua Pernanv
buco, 10t9, ep. 310 — Encantado,

187/201 - Leblon.
DKV/ VEMAGUET 1964 - 1001,
ótimo estado de funcionamento,
um ;ó dono, c/ rádio,' Tratar na
Rua do Ouvidor, 108, 8.0 andar
r.esscalmente c/ Sr. Valdir Russo,
das 9 às 16 horas.
DAUPHINE 62, equip. c/ rádio
pneus novos, Preço 1 900 — Tra
tar R. Coragem, 334 - V. Penha,
DKW Vernaguet estado do 0 qui
lometro, vendo a vista. Aceito
troca, bas» NCrS 6 000,00. Rua
Antunes Maciel, 47.

DKW FISSORE 1966, azul notur-
no, 31 OOOkm, um só dono, es-
tado espetacular. Vendo domingo
pela maior oferta. Rua America-
na 125 — Cachambl. _
DAUPHINE 62 - Motor revisado,
5 pneus novos, ótimo estado —
Vendo cu aceito troca Volks até
62. Tratar Rua Carlos do Carva-
lho, 52 -_Tel._47.9515.
DAUPHINE 61-800 mil do
entr. Rua dos Araujos, 201 —
Tijuca.
DODGE-1954 — Mecânico, 4 p.,

ócil., máquina reformada. Acei-
to oferta. Rua Constante Ramos,
43- Tel._57.9559.
DÁÜPHINE62 — Pouquíssimo ro
dado etc. Vendo urgente pela
melhor oferta. Rua Adolfo Meta,
205, cl 2 — Tiiuca - 54-3910

Walter.
DE SOTO 57 — Vend» pela me-
lher oferta — Rua Eng. Ernanl
Cotrim, 70, ap. 101 - Tel. ...
38-9089.
DKW BELCAR 66, superequipado

Base NCrS 7 000,00 à vista -
Ofertas tel. 47-9246. __
DKW VEMAGUET 62 - Motor nô~-
vo — Ver na Rua Barata Ribeiro,
67 ,ap. 1002_-___ Tel. 57-4585. _
DESOTO 52 - Mecânico, peque-
no, 6 ctl., cj rádio, 4 p.( tudo
100% - 1 850 - Aceito troca
c! menor. R. Gel. Belegard, 156

Eng. Novo.
DKW 64 - Sinal 1 800, resto
longo prazo. Camioneta, motor cj
garantia. Av. Mem de Sá, 14-A,
junto R._Passoio, 22-4229.
DIPLÓMATA VENDE - Mercedes
220-S, 1965, azul escuro, ar con-
dicionado, rádio Bccker, 35 000
km, ótimo eslado. Tel. 27-0040,
27-3623.

DKW VEMAGUET 65 - Nova, 27
mil km., rádio, forra. Troco « "fa-
cilito. Santo Clara, 85, ep. 301.
Tel. 36-3108.

feilo estado. Ver na Rua C, Blo-|Bom preço, excelente estado, pin.
co, 125, ap. 104, IAPC — Ca-|tura, estofamento etc. Radio-ele'
chambi
DKW VEMAGUETE- 58 - Equip.
rádio original, calhas etc, grade
e capu ti, máquina 100%; 'pln-
tura nova, 2 cores. Vendo ou
troco. Av. Nova York 4. Tel.
30-9629 - Boniucesso,
DAUPHINE 60 - Vendo. Rua
Casímlro de Abreu, 67, fundos,
ap. 201 - PiUres,

trola, Praia de Botafogo 360
Ap. 209.

DODGE 48 — Vende-se - Rua
Nascimento Gurgol n. 305. —
CETEL, 90-2548 - Osvaldo Cruz.

DAUPHINE 63, golo, forr. preto,
pie. mil. orig. Rua Min. Vivei-
ros de Castro, 72|303. Tel.: ....
36-3559.
DKW VEMAGUET" 1966 - Ven^
de-so à vista, em «stado de nova.
Cêr branca, estofamento atui ma-
rinho. Ver * tratar domingo na
Av. Maracani, 1 351, ap, 402.

DKW Vamaguet 65, última série
cor café, está equipado, tem se-
guro, único dono, troco e fácil.
Haddock Lobo, 335-B.
DKW - Sedan 62 - Vendo eqgl
pado. R. Seis n. 383. — Coelho
Neto. - IAPC.

DKV/ Vernaguet 65, estado novo.
Vendo urgente ao primeiro que
chegar. Preço 3 700 mil à vis-
ta. Ru. Silveira Martins, 132,
ap. .508. Sr. João. „¦

DKW mod. 63, pneus novos, per-
feito de ludo, médico vende NCr$
3 10O._Tel.'_26-5ÓOl
DKW VEMAG - NOVOS
OU USADOS - Antes de
comprar ou trocar é de
seu inlerêsse visitar a Ç™de.- 

™lf<i,,X.P^ln0

GÁVEA S.A. — Rua '3>- Rui> Ç''"'1°« Carvalho, 60, op,

São Clemente, 91. Tele- dTúphWóí""

DODGE 1958 de luxo, lindo car-
ro, meu poder ano e meio, hi'
dramático, direção hidráulica, 8
cilindros. Vendo melhor oferta
ò visto. Trotar Estrada do Qui
lungo n.° 50, com Sr. Luís —
Cordovll.

fone 46-1414 - QUE
TROCA E FINANCIA. (B
DAUPHINE - Compro - Mesmo
precisando de reparos, pago á
vista. 29.1738 de dia, 34-0468, à
noite.
DKW — Compro sem aborreeê-Jo.
Vejo no horário do sua preferem
cia a pago hoie am dinheiro. —
Tel.t 38-3891.

DODGE 52 - Mecânica. Ver e
tratar na Praça da Liberdade,
defronte do Cine Verde — Novo
Iguaçu.
DKW VEMAGUET 1962 - Vendo
em maravilhoso estado. Negócio
part. Ver a partir de 2a.-feira
R. Frei Caneca, 305.
DKW VEMAGUET 1963 - Otimo
estado. Melhor eferta — Ver Rua
Domingos Ferreira, 34, c. porteiro- Tel. 30-9850.

DAUPHINE - Compro sem aber-
recê-lo. Vejo no horário de tua
preferência a pago hojo am di.
nheiro. Tel. 38-3891.
DKW FISSORE 1966
— Jncques.

• Tel. 26-2C31

Vendo, côr gelo,
equipado. Único dono. À vista
1 900. Tel. 27-8656. Sábado
domingo, de 8 hs 12 horas_.
DKW Vemeguete-Í9ó2, c. rádio".
Vendo por 2 450 mil, mecânica
em estado de 0 km. Preparos de
p|ntura._Ru_a Ana Nérl, 770._
DAUPHINE 63 - 100% do ma-

3uina 
a lataria. Perfeito estado

e conservação. Pequena entrada
e o saldo a longo prazo. Auto-
Prazo. Conde de Bonfim, 635-B
38-1135 e 38-2291.
DKW VEMAGUET 1963. Vendo,
troco carro menor valor, lindo
carro radio. Humaltá, 261, ap.
308, lel. 26-6321.

DKW — Vendo unico dono mod.
58, alemão. Preço 2 500, sujeito
a qualquer prova. Tel. 45-0420.
DAUPHINE 61, em estado de
novo, capas de napa. À vista
1 700 mil. R. Clarimundo da Me-
lo, 1075.
DKW camioneta 61, c/ radio, no-
vinha, vendo barato, urgente. R.
Gomes Carneiro, 54, para-cho-
ques novos.
DAUPHINE 62, equipado c-r.i ra-
dio. Rara conserva"d. Mec. a
quolquer prrvo. Lataria ótima.
Pintura 100%. Pneus bons. Fac.
com 1 000 de enf. Soldo em 12,
15, 18 ou 20 m. R. Bolívar, 116,
ap. 104. — Copacabana.

DAUPHINE 63 - Novo - Todo
adaptado. Gordini, vondo c/NCr?
1 300,00 da ent. Rest. < cemb.
De particular. Ver híjo fla "ua
Guilherma Marconi 64 an. 101.
Foro 32-5409 - B. Fátima - D.
Luíia,
DKW VfMAG~597 607*61762, 63,
64, 65 e 66 — Seja previdente!
Nâo compre o seu DKW usado
cm qualquer lugar. Só a Texas

concessionária — DKW tem o
carro (Belcar ou Vernaguet) que
você procura, revisado por pes-
soai treinado na própria fábrica,
nas condições que pode pagar.
Enlr. a partir de NCrS 950,00.
Na troca seu carro (nacional cu
estrangeiro) sempre vale mais —
Rua S. Francisco Xavier, 312-E

Maracanã e Rua Conde de Sen-
f_m, _40_A — Tijuca,
DODGE 52 - NCrS 690,00 -
rádio, 4 pts. novo. Saldo a
cemb. Troco Rua S. Francisco Xa-
vier, 342-F — Maracanã.
DKW VEMAG 64 - 100] a 65
Rio, NCrS 1 980,00 quase novos,
equip. Saldo a cemb. Treco Rua
S. Francisco Xavier, 342-E — Mo-
raconã.
DAUPHINE' 60 a 63 

"-""Gordini

64 e 65, Volks 60 a 65, Vemag
Sedan e Vemaguete 60 e 67,
Simca 66, etc. desde 650 mil. Sal-
do a comb. Rua Conde de Bon-
fim, 40-A.

DAUPHINE 1963 - Vendo cm
impecável e.«tado geral, 1 100
entrada. Rva José Bonifácio, 266,
cas3 1.
DAÜPHÍnF"63 - Ãlüítõ^cõnser
vado, equipado, vendo, traço t
fjcilito. Av. Suburbana, 6 511. -
Tel.: 29-3191.

DKW — Vernaguet 60 — Toda
transformada 63 — Motor 64 —
Pneus b.b. — Rádio original —
2 alto-falantes — Tranca—dlre-
S20. Faciiita-B3, — Lobo Júnior,
133S.  _
DÀUPH1NÍT961 -.Máquina, pln-
tura a estofamento 100%. Preço
CrS 1 550 000. Aceito oferta. —
Rua Delfim Carlos, 285 - Olaria.
DAUPHINE 61 - Vendo, entra
da 1 100 mais 7x150. Ver Rua
Dias Vieira, 105, ap. 101 - Pra-
ça Seca, quinta transversal após
Cargo Camplnho. Aceito oferta à
vista ou troca por fusca até 62.
DKW VEMAGTIlCAR 66 - Ven
do-sa. Ver a tratar na Av. Mar.
Câmara, 330-A, térreo. Mari.
José.

FORD FALCON 1960 - 6 cll.,
mecânico, em estndo de novo.
Pouco uso, côr grená, 4 portas,
equipado, rítòio Blaupunkt. Ven-
do ou troco menor valer. Barão
de Mesquita, 129..
FOf!D"VEDETTE 52 - Pint., mec.
etc. novos — NCrS 680,00 à vis-
t.i, ro 1.° que chegar. Rua S.
Francisco Xavier, 342-E — Maro
cana.

DKW 65 - Belcar - 25 000 km
— Particular — Vendo — Ver Rua
Professor Valadares, 227
Grajau.
DKW 1961 Sedan o mais lindo
da GB — 5 p. noves, maquln. na
garantia a vista 3 250. Facilito
porte Av. Heitor Beltrão, 57/301
48-7183.

GORDINI 65 - Vendo em óti
mo estado CrS 3 500 è viste -
Tel.: 28-2995.

GORDINI II - 1966 -
Em perfeito estado de
conservação, com 10
meses de seguro por
vencer. Base NCr$ 4 200

Tratar com Mário —
Barão de Itapagipe, 197

de 8 às 14 horas.

agarre sua
Kombi '67

NOS O AJUDAREMOS COM OS
MELHORES PLANOS DA CIDADE

© IMPERIAL SA
^"^ Av. Gomes Freire, 333 - ie!. 22-1272.'

ÚNICO COM SERVÍ0Ó. AU^&RIZADOÍnÍPIÜPNO
E TESTE ELETRÔNICO GRATUITiO 'Â 

Itótlírè

FORD TAUNUS 51 - ótimo es
tado NCrS 580,00 à vista ao 1.°
que chegar. Rua S. Francisco Xa-
vier, 342-E — Maracanã.
FISSORE- (DK) -""65/66. Ven-
do am estada da OK. Rua Ana
Nerl n. 1 211 (Rocha)., no Posto.

GORDINI 63. Excelente estado,
rádio, pneus novos. NCr$ 2 800.
h vista, a partir 18 horas. Rua
Maestro Vllo Lobos, 95-301,
GORDINI 65. taxi. Vendo ou
troco por Kombi ou Volkswagen
Rua Visconde ds Inhaúma, 1.
Tel. 23-4903. Sr. Ubaldino.

FORD F-100 Pick-Up 1961 cabi-
na dupla, 8 cilindros, psuco uso.
Vendo, aceito troca, base Cr$
3 500. Oportunidade. Rua Antu-
nes Maciel ti." 47 — São Cris-
tovao.
FORO 34 - Vende-te por NCrS
600,00 financiado. Procurar o Sr.
José. Rua Jacurutá n. _849.
F'ORb"T957"^-"Pela melhor oferta,
4 pertas, mecânico, rádio, ótimo
estado. Diplomata deixando
País. Ver à Ru.i General Barbosa,
Lima, 95, sp. 201 — Copacabana, j

GORDINI II - Para meu uso.
Compro de particular, dando 2
milhões entrada, restante a com-
binar, preferencia cor verde ve-
ludo ou azul escuro: 38-5446, -
Belmiro.
GORDINI Teimoso 66 novo na
çiarantia, passa-se contrato Caixa
Econômica. Ver Rua Washington
Luis 111 ap. 102.
GORDiNI II 66 vendo estado lm
pecavel com rndio original Cr$
4 500 000,00. Ver domingo. —
República do Peru 362 aót. 201
segunda no tel. 32-0120. Sr.
Germano. ________^__.
GORDINI 63, preto com radio, em
ótimo estado vendo NCrí
2.600,00 o vista. Te!. 48-6236.

HUDSON 47-4 portas, mec,
precisa reparos. Vendo pela mt-
lhor oferta. Procurar Carlos. Rua
Irene, 47 — Ramos.
HENRY JR. 52 - Só i vista. CrS
1 270,00 — Rádio, banda Lron-
ca, forração nova, motor 100%.
Rua Barão de S. Borja, 71, fun-
dos (esquina Rua Dias da Cruz}
Méier.
HUDSON 52 - Coupé, 6 cllln-
dros,: mec, pneus novos, 100%,
780 mil, aceito oferta. Rua Sãc
Francisco Xavier, 884, fundcs_._
IMPALA 65 - Mecânico, 6 cf
tindros, duas portas, branco In-
taríor preto, novo, 4 000 km ro>
dados, 21 milhões. Ver Avenida
Atlântica, 2 806, garagem ou R
Senhor dot Passos, 1éÒ — Moisés
- T.l. 43-4781 ou 36-3385. _
IMPALÃ 61 - 4 p. hidro-
mático, 8 cil., dir. hidráulica —
Tratar Rua Barata Rtbairo, 616,

INTERLAGOS 62 coupi - Pint.
matál, motor, iup*mâo 100°á,
rodas crom. Fórmula 1, troo «u
financio. R. Joaquim Nabuco, 50,
ZABELLA" 58 - 

" 
Em 

* 
perfeito"es-

tado. Av. Brás de Pina, 397 -
Tel. 30.1033.

JK 60 — Vondo cu troco, rádio,
pneu* nevos, cara*, rodas cro*
madat, ft*iio a vícuo. — Tratir
P»ul» Jraitns n. 44, port.
JK 61 — Estado 0 km. Troci-j»
Volks, financia-se 28-0190 - Mo-
nuei.

IMPALAS 64 e 65 - Direção hi
dráulica, freio a ar, hidrsmatico,
ar condicionado, toca fitas, esta-
do impecável, vende-se, Ver e
tratar à Av. Automóvel Clube
n. 5 332 — Pavuna, com o pro-
orietário, sábado das 12 às 18
noras a domingo até is 13 ho-
ras.

JK 1964 - 25 nill km - Su.
perequipado. Côr ouro velho, r.o-
víssimo. Ac. troca. R. Gen. Es-
pírito Santo Cardoso, n. 374, tel.
38-9ó94_^_-_Dr. Síjvio. _
J"K ALFA 

"ROMEO 
2000"- Vendo

excepcional estado, rádio, 5
pneus novos, ferraçao napa, CrS
6 milhões — Aceito Volks ou
Karmsnn Ghia — em troca volto
dir. i vlsta. Tel.i 46.7658.
JEEP WILLYS 1963, pneus, pin.
tura, capota -novas, motor posto
novo há 6 meses a qualquer pro-
va. R. Leopoldo, 549, bloco 6,

501 - Andorai.

??• 504.

DAUPHINE 62, estado de novo.
Vendo somente à vista, 2 100.
Tel. 58-1591. Silvio

DAUPHINE 1959. Estado exce-
lente, azul, rádio etc. Entrada
da 850, saldo em 16 meses. R.
Riachuelo, 33. Tel. 22-7036.
DODGE 57. Vendé-ie, 4 portos,
mecânico, estado gorai 100%.
Ver Rua Santo Amaro, 124.
DKW Vemag 62, cape, radio,
mec. nova, vendo financ, Trdtar
2.0-feir.i. Augusto Severo, 292-A

52-8484.

DKV Vamaguet, no 62 - 63 -
Sem batidas sem psdros, cór galo,
pneus noves, cem rádio, máqui-
na nova. Vendo a Rua Barão de
Mesquita, 459 — Bloco 1 ep. 103.
Troco por carro de menor va-

DAUPHINE 62 - Urgente, vendo
1, ótimo estado, equip. cí rádio,
2 200 ou 1 500 entrada e saldo a
combinar. R. Dois de Dezembro,
3511002 das 10 às 18hi. - Fia-
mengo.
DODGE UTILITY 50 - 100% de
tudo, vendo. Rua Pedro Alves,
34_a partir de segunda-feira.
DAUPHINE 63~- 

' 
Ollmo ¦ esTâdol

Não tem podres, mecânica e sus-
pensão, 100%, com rádio — NCrS
2 250,00. Ru» Gen. José Cristi-
no, 57, bloco C, ap. 204 — S.
Cristóvão.
DKWVEMAGÜET - 1961^'Uní-
co dono, vende-sa à vista. Tratar

FORD 51 — * portas (americanoi GORDINI 63 - 3-a série - Bem
tos (americano, |d , d de 0 km à,, urgente 800, J _aP0U Vilito - R. Santa Cia-

n letras de 100 ou 500 ou ou- "' v,
trcs planos a combinar — Rua|i-----'
24 cloMaio, 411, bar.
FORD F-6C0

IGORDINI 1963 - 1003 soldo
•combinar. - Teofilo Otonl, 82,

«n««, *.tn^j« comoinur. — muniu wi«"i **¦-;- Bom estado, , , J03 s A, 2_MeIre.
pode trazer mecânico. Ver 2,a-fel-|jf"_J..."....; ¦-—. ^.j,-;
ra. Rua Professora E:ter de Me-

175 — Benfica,
FIAT 1 400-B, 1959 - Vendo bom
eslado. Bote NCrS 1 500,00. Rua
Pacheco Leão, 1184. Tel.t 26-5767
— Gávea.
FORD 48 — De Luxe, 100%, equip.
mec, pint., forr. c| rádio. Ven-
do R. leite de Abreu, 12, até
13 h, — Tijuco. ' 

GORDINI 64 - Cr$ 2 000 novos.
Todo equipada. Tenho outro 63
superequipado por NCrS 1 500.
Aceito troca. Facilito resto. Saldo
a prazo. — Suburbano, 10033 —
fundo» — Cascadura.

d __:..„.. j,- ai ii . *'c /viacnad nno.omtngo das t as 12 horas ai—

FORD TAUNUS 58 - 17-M, impe-
cável, aceito troca e um Ford
Cônsul 52, barotissimo, 1 300. —
Luiz Gamo, 18, Maracanã, Djalma.
FORD EDSEL" 58"'-" Vendo moti^
vo visgem. Tratar tei. 37-3032 e
ver na Rua Conda Bernadottl, 34,

DE SOÍTO 36, mecânico a toda
prova, 200 mil entrada e 50 por
mês. Av. Suburbona, 10 002, 3.°
andar, sala 305. Cascadura.

Rua Timóteo da Cosia, 43 ap. C.IFOR0 F-350 - .1960 - Furgão
01 — Leblon. — Vande-se enl perfeito estado.

Ver à Rua Emílio Zsluar, 92, a

DKW sedan 64, 33 mil km, óti-
mo estado, particular vende na
Rúa Riachuelo, 376.
DODGE 53, das peq. mec. est.
nova. R. Dr. Manuel Cotrim, —
124-102
DKW 1960. Senhotl. Rádio, pneu»
novos, perfeito estado. R. Viei-
ra Ferreira, 139. Bonsucesso.

EMPLACAMENTO na praça - Vi-
site a nova Texas em Copacaba-
na na Av. Atlântica, esq. Rua
Djalma Ulrich cu na Tijuca à Rua
Conde de Bcnfim, 40 e adquira
o seu Belcar novo completamen-
te emplacado e com taximetro,
pronto para trabalhar, pagando
até em 24 meses ou no plano de
financiamento que lhe convier.
Aceita-se também troca.

DKW Belcar,. 64, motor tãda
prova, radio, bcos. reclinaveis.
Troco VW. Est. Vicente Carva-
lho, 1485-201. Pra;a do Carmo.
DKW Belcar 1961. todo equipa-
do, duas cores, tudo 100%. R.
João Caetano, 203. Tcl. 43-9324.
Adyr.
DKW Vernaguet 60, ótimo es-
tado, ent. 1 100 mil, o saldo em
12 prestações de 170 mil. Teie-
fone 49-1357. Urgente.
DAUPHINE 60, bom de tudo
Vendo, troco, facilito parte. I

DKW Belcar 63, belíssimo est.,!j0õ--> Pinheiro, 325. casa 2,
à vista, troco e fac. cj 2 000 ent. _{,icâo Piedade

18 m. R. 24 Maio, 316
48-2701.
DAUPHINE 1963 - Ótimo estado.
1 200 entrada, 110 mensais cu à
vista. Av. Copacabana, 44, ap.
£01.
DKW VEMAGUET 63 - Sedan 63.
Impecável estado geral. Vendo,
troco e financio — Paim Pam-
plona, 700 — Jacaré — Tel.i ...
49-7852.

DKW 63, vernaguet, estado ex-
cepclonal, todo equipado,, c/ 36
mil km. rodado, carro mais no-
vo do ano. Av. Pasteur, 168, ep.
2C.3. Tol. 46-5775.
DAUPHINE 1960, mecânica 

"~

DAUPHINE 63. Impecável esta-
do geral. Vendo, troco, finan-
cio. Paim Pomplcna 700 — Ja-
coré._ Tcl._49-7852.
DAUPHINE 60""-"'Excelente. Faci-
lito com 600 mtl. Rua 24 de Maio,
19, fundes. Telcf.-ne 2B-7512.

DAUPHINE - átimo «stedo -
V.ndo 1963 c/ NCrS 1 600,00
ent., r.-.t. 15 d. NCrS 180,00 -
Inf. 34-9014.
DKW VEMAG 1962 e 1966 - e*
cetentes superequipados, troco ou
facilito até 20 meses. Rua Conde
de Bonfim 66-A. Tel. 34-9909
DKW Vernaguet 03 unico dono,
equipada. Vendo ou troco. Rua
Escobar, 91. S. Cristóvão. Tele-
fone 34-62CO. Sr. José.

|DKW 59-62, est. gsrol impecó-
ei, 5 pneus, tala larga, novo:,

 - to.jcapjs tio napa etc. 2450. Ruo
da provo, estado geral e plntu. Padre Manso, 122, Ma.-iurcira -

Boiu^Vwt in!2°'C°r 5"fer^T- - 'D'''< Vemeguete, 1001. 196
Tel Iboja? 

' P- ~ Gra'=u-^A,U?HINE 63 - Vendo, bom es-ldio importado, pneu* novos, es• •,0-u'i0-" liado, oleo 30, gò!o. R. Hijário;tedo de z».-o km. Vondo cu Iro-

DAUPHINE 60, vendo, todo equi-
pado de novo. Rua Maia Lacer-
da, 686, c. 2. Preço 1 700. Tel,
32_8933. _
DAUÍIfINE I9òl e 1962 e 1963,
noves, vale a pena ver. Faço
qualquer prova, garantia mecâni-
ca.Faciljto — Sousa _ lima, 363.
DÒ0ÓE Utility, ano 53. Tratar
pelo tel. 25-2813.

DODGE 59-60, Kingsway. Vendo
estado impecável, 4 portas, com
coluna. Prado Júnior, 150, ep.
104. Sr. Neüo.
DKV/ Belcar 65. Vendo urgen.
tc, excepcional. NC'$ 5 500,00,
à vista, cj radio, calhas, isquei-
ro etc. Rua Maria Amélia, 226-
302. Tijuca.
DKW Vernaguet 1959. Vendo pe.
Ia melhor oferta. Rus D. Fran'
cisca, 125. Lins. Tel. 49-4194.
DAUPHINE 1963 e Gordine 1962
Embos est. de novos, troco
fac. único deno. R. C. Bonfim,
577-A. Tel. 58-3822.
DKW 1964. Vernaguet, em óti
mo estado, equipada com rádio
etc. Preço à vista NCr$ 3 900,00
tratar Rua Barão de Mesquita,
número 129.

GORDINI 64
58-8823.

Vende-se — Tel.

GORDINI 64 - Todo fiòvo, ca-
pas, rádio, 5 pneu» novos, um só
dono, 3 080 - R. Vital, 205 -
29-9128. 
GORDINI 63 - Qualquer prova,
excelente estado, 2.° dono. Tel.
57-5201 e 47-5.576.
GORDINI 63 - Equipado, mecâ-
nica na garantia sem podre ;em
batida. Vendo ou troco, Aven'da
Taixeir. do Castro, 54, Binsuccs-
so Fut. Club*.

INTERLAGOS 65-66
vel

¦Conversl-

ITAMARATY 66 - Grená metáli
co. Estado de zero, troco facili
to pequena parte. Rua Japeri, 102,
ap. 4 — Rio Comprido,
IMPALA 60 a 63""^~ Mecânico
(seis) ó dl,, compro dando Jeeo
Willys de entroda e NCrS SOO.Op!1
mensais - Tratar tel. 48-6041 c.UK 1962 o mais bem equipado
Moacir. _ ______ jdo Rio — 45-4198, carro de me.
IMPALA T9S2 - Vend.".« 

~om 
as. dl<itiuiH^n r/o* — tdiiuvib «ni nvi"''"".equipado, pouquíssimo uso. , d d r5 j8 000 !lh jjíT7966~l Aind. os =ar.,ntia"Vendo urgen e ou trcr.o por ear.|j,j„ -„,-•-:-. i „„,,-. ji— í . . a.wnii».

ro fechado Tel 45-3825 "- V. .m.",ínií0', I p°r'"' dl">-!E,,,,do excepcional. visla eu
\;7-fíi"°k . , , „. ' S°° hidráulica, lnforma5oe»'«m Knsnctado - Av. Atlantic, n.»IMPALA jo. mecânico, 6 ci!in*jpnrloIro no edirtcto, Av. At.íin*;3 Q92_ j,| 57.8050 até 21h
dros, cupê em excelente estado, tica, 2 572.
vendo ou troco por carro dc me-i iMpÃTA
nor valor. Negocio só a vista.'
Estrada Vicente da Carvalho, 1216

1961 Efpcrttt cupê

ISABELA 54 suspensão, freio, no*
vo, maquina revisada, financ. 900
NSr$ . 15 de 180,00. Tralar se-
gunda. Augusto Severo, 292-A.
Tel. 52-8484.
IMPALA 63 4 portas sem coluna,
hidramático, 8 cit. direção hl-
draulíca superequipado, novo
Soe. embaixada. Aceito troca.
Rua Anita Goribaldi, 9. apt. 402.
36-2282.
IMPALA 64 4 portas, sem coluna,
hidramático, 8 cil. direção hi-
dráulica superequipado. Doe. em-
baixada. Aceito troca 36-2282.
Rua Anita Goribaldi, 9 apto. 402,
IMPALA 65 4 portas com coluna,

cór marfim cj interior verme-
Mie, equipado c| vitrola de fita
automaiic e televisão Soni de 4
polegariaa, sujeito a qualquer
prova — Documentação 100°» —
Ver do 2a.-feiro das 9 òs 14
horas — Rua da Proclamação, 855
— Bonsucesso.
IMPALA 60-8 cil. 4 p., rádio
c. ant. elel, i vista 6 500, Av.
Rui Barbosa, 500, portaria. Tal.
45-9316.

mecânico, 6 cilindros, radio, ar
. ._. .quenle-frio, 8 000'km originais,

GORDINU' 62 etn perfeito estodo. D?c- embaixada. Aceito troca. R,

ESPETACULARES linhas A.ro-Di-
nimicas apresenta o Vemag 67.
V. S. podo ver • adquirir na
Av. Atlântica, esquina de R. Djal-
ma Ulrlch, no Posto 5, am Co*
pacabana aft is 10 horas da nol.
I. - T.l. 47-7203 - TEXAS.
FORD 49-2 portas, bom estado,
radio original, pneus novos —
Tel. 28-3154.
FORD 1953 - 4 porlas - Me. .
pneus banda branca, excelente
estado. Ver hoje após 12 horas —
Rua Pereira Mures, 129 ap. 202
fundos — Segunda-feira — Rua
Riochuelo, 333, c/ porteiro.

parlir de
Francisco.

2.Meira, com o Sr.

FORD 47 - Passeio, 4 portas,
preço de ocasião. R. Barão Bcm
Retiro, 666, c| Nelson.
FORD FURGÃO - Ano 31, 4 cil.,
conservadíssimo, próprio pj ven-
deder, máquina retif. recenie. Tr.
R. Quintino Bocaiúva, 104, ap.
203, N. Iguaçu. Tel. 2131.

GORDINI 64 - Mecâni-
ca 100%. Vendo. 2 900.
R. Barão de Mesquita,
562 - Sr. Rubens.
GORDINI 65 - Vendo seminovo,
rádio trans., pneus novos, peque
na entrada e financiamento até 18
meses a quem oferecer garantias __,_.<_., A(A. ._ „,,.„,
Hoje: Rua Vise. do Pirais, 273 rinpniMl /.r i"ii7cem perloiro. Amanhã. Telefone:' GORDINI 63 -Ult.
34-7794 — Sr. Campos.
GORDINI 

"63-64 
- Vende-V

Vendo à vista ou financio cl 1
milhão e prestaçfies dc MO mil
R. José Higino, 25-t ao- 301.
GORDINI II 66 novo, equipado,
rádio T. 4f, lindo, militar vende
urgente. Ver hoje Muniz Freire,
51/303; amanhã M. Marinha Tel.
34-0805.

IMPALA 64 4 portas, hidramático,
8 cil. direção hidráulica, aupere-
quipado, novo, aceito troca. Doe.
embaixada 47-1981.

GORDINI 1965 - Vendo, belo
carro equipado NCrS 3 500. Vei
até ás 18 hs. de. domingo na
R. Oliveira de Figueiredo, 83 ap.
202 - Voz Lobo.
GORDINI 1965 - Estado nf.vo,
rádio, underseal etc. 2 200 à
vista; 1 800 Cx. 34 meses — Rua
Barão Macaúbas, 138/301 parle
da tarde.
GORDINI Teimoso 65 — T-onst.
financiamento Cx. Econ. super'
equipado. Ver Av. Av. João Luís
Alves, 272 - Urca.

... serie novis-
mo, nunca bateu — Benjamim

--! Constant, 135__g_srage, TonÍnno._
m I GORDINI Teimoso 65

DKW VEA\AGUETE 1962 - Mui-
to bom, preço, estado geral oti-
mu. Ver na Rua Visconde de
Ouro Preto 55-404.
DKW VEMAG pí Zona Sul, na
Texas, com o seu tradicional pia-no de trocas e com esquemas de
financiamento inéditos na Gua-
nabara, onde o» clientes escolhem
a modalidade de pagamento que
melhor lhes convier. Venha co-
nhecer os recentes modeles 67
cem linhas core*. Av. Atlântica
esquina da R. Djalma Ulrich no
Posto 5.

DAUPHINE 63. Excelente. Ven-
do, bom preço. R. André Cavai-
canti, 127, ap. 102.
DAUPHINE 60 e 62, os mais lin-
do» da GB, 100% de mec. Ven-
do urg. ou troco, fac. Rua Had-
dockJobo,_33__2eI. _34-600!._
DKW Vernaguet 66, eslado de
zero quilômetro, c/ radio, Ven.
do à vitsa. Aceito trocas. Base
NCrS 6 000. Ru. Antunes Ma-
ciei, 47.

FORO - Canadense 51 - Vendo
em ótimo eslado todo equipado
Ver á Rua 2 de Fevereiro 1 012

Encantado - Tel,: 49-1310.
FORD 1953 - Coupé, mecânico •
Em ótimo estado geral — Entr,
1 250 — Saldo combinar — Troco.
Rua Uruguai, 226-B.
FIAT 

"1100 
de 1949 - Vendo

Rua João Rego, 71, ep, 201 —
Olaria — Sr. Alfredo.
FORD PREFECT 52 - Vende-se
em ótimo estado. Rua Assunção
87, casa 20 - Tel.: 46-7475.
FORD F-l, Furgão 52 - Estado
impecável, pode trazer mecânico

Posto Texaco, Praça Vicente
de Carvalho.
FIAT 52 - à vista — IRÜã~Cora-
ção de Maria, 346, c/ 11.
FORD 39 — 4 pneus novos, pin-
tura e lataria, boa, freio a óleo,
mudança na direçõo — à v. 800
mil ou f. c' 500 000 de entr. e
4 de 100 - Rua Silva Xsvier, 90,
Largo Aboilção.
FORD 1946 - 4 poria», bem es-
tado, finando — Rua Chave3 de
Faria, 96, Cancela.
FORD 1956 - Caminhonete - 3
bancos luxo — Otimo estado de
conservação — Financio — Rua
Chaves Faria,_96,_ Cancela.
FORD Taunus 51 — Em bom es-
todo — Rua Costa LAbo, 293, c/4.
FORD-LINCOLN 39 - Motor Ford
48 retificado — 4 portos, toda re-
formada. Pintura, pneus, bateria,
amorr., silencioso novos — Rua
Gu.Tercindo Besss, 21-102 (esq.Com-

es,ado_ impecável .de mecânico.l-^^io^^.^a^^^
a lanternagem. Bordeaux, com! . - -wr , ,. rr, D .-.
27 000 kms. NCrS 2.580,00. -I P.'?',3Ç?':5 N>-'-5.-7.6'C0- - Am
Tratar com o Sr. Sérgio na Rua
Honorlo de Barros, 18 apto. 403.
Flamengo,
GORDINI 63 -
quina e lataria.

DW Vemaguete ono 61. última
serie, motor novo, estado geralotimo. Tel. 48.9208. Fialho.
DAUPHINE 62, c/ radio em oti.
mo estado. Vendo c/ 900 ent. e
140 mensais. José Higino, 254,
fp. 301 - Tijuca.
DAUPHINE 62, rleamente equi.
pado, «em podre e ecidentes.
Av. Presidente Verga», 2683 —
Valdemar.

DKW VEMAGUET 61, últ. Motor
retif., ótima, facilito. Rua C,
n.o 408 - Viia do Parqu. de
Aeronáutica dos Afonsos.

DKW VEMAGUET 59|60 e 61 -
Compro uma em ótimo estado de
conservação. Pagamento a prazo.
(Entrada NCrS 1 300,00, prestações
NCrS 150,00). Pede-se não se
apresentarem intermediários. Tra-
tar com Sgt. Camargo. R. Crisó-
lia n. 339. Hcnório Gurgel — GB.
DAUPHINE 1963 - Gelo, estofa-
mento azyl, alguns equipamentos.
Em ótimo estado. Aceito ofertas.
Av. Brás de Pina, 831, ep. 202
—_Praça do Carmo. 
DAUPHINE 63 -"VendõTequipT-,
do, sem ferrugem, pelo melhor!

de Gouveia 66, ap. 516. Base:Ico per carro nccional, sedan.
2 400. Tel.t 57-4638. Edi.
DE SOTO 53 - Passeio, vendo
R. Ana Néri, 1 472. Trotar dia-
rlamcnte cj Fernando.

DAUPHINE 62 - 2a. série, úni-
co dono — Estado excepcional, 38
mil km rodados — Vendo — Av.
Paris, 79, Bonsucesso. Gemes
DKW BELCAR 1966 OK - Todas
es garantias da fábrica- — Tel.
26-2031 - Sr.Jacques.
DAUPHINE 61 - Duvido hav.r
mais novo. Um só dono, com 27
mil Km. reais. Todo original do
fábrica, verdadeira Jóia. Facilito
ou troce. R. Miri. Amália, 67 —
Tijuca. 
DAUPHINE 1963, otlmo ettedõ

DAUPHINE 61, lataria perfeita.
Pintura (duas cores) em otimo
estado. Motor recem-retificado.
Vendo, Rua Barata Ribeiro, 590
•_*____ jBorõo de Peirópoíis - R. _
DKW 53, mecânico 100%, forra- prido) - Durval. Inf.r 32-9834
ção nova c/ radio, facilito par-(Aceito parte pagtc. objetos real
to. Pede trszar mecânico. Rua 24 jvalor — M3q. eicrlt. Melhor [xu
Moio___907__c/ 1 _— Eng. Novo.jcícrta.
DKW
troco
de .. . , . ......

Carioca — Freguesia de Irajá. de Pertence, 17, ap. 52 — Tel

100% do má-
Perfeito estado

conservação, Entrada desde
Cr$ 1 500 e o saldo em 10, 15,
20, 25 e 30 meses. Av. Almiran-
te Barroso n. 91-A - 42-6138.
GORDÍNI III, 67, zero. Todas as
cores. Facilitamos e aceitamos
troces. Rua Francisco Otaviano
n.o 41 - DELSUL --Revendedor
Willys. Não compre sem nos con-
sultar. Tel.: 27-8656.
GORDÍNI 62 e 63 - NC-"$ ...
950,00, quase novos, pint. etc.
100%. Saldo a comb. Troco Rua
S. Francisco Xavier, 342-E - Ma-
racanã.
GORDINI 66 - 16 000 km. lm-

Secavel 
estado de conservação —

rgente. 2 600 facilitados. Res-
tante a combinar. Tels. 26-9992
e 26-5406.

tidos Caire, 203-101 — Méier.
GORDINI II 1966 - Cinza ma
drugada, cem 14 m. km rodados,
forração de luxo preta, vendo,
troco, fac. bom preco à vista -
R. Russel, 32-A - Glória.
GORDINI DE PRAÇA - Vende
se cj parte de entrada e restante
NCrS 100,00 mini»«. Ruo Tau
maturgo de Azevedo, 115.
GORDINI II 66, verde petróleo,
equipado, em ótimo estado de
conservação. Rua Goulart n. 130,
Tijuca.
GORDINI II 66 em ótimo estodo,
equip. à vista ou a prazo — H
Lobo, 303.
GORDINI II 1966, rádio, ótimo
estado, 3 850,00. Troco carro me-
nor valor. R. Barata Ribeiro, 207,
ap. 302. D. Sônia.

São Clemente, 107.

IMPALA 64 4 portas, hidramatl-
co, 8 cil. direção hidráulica, su-
perequipado. Doe. embaixada
estado excepcional de novo. Accl-
to troca. Rus Belfort Roxo, 231
apto. 804.
IMPALA temos de 61 a 66 varias
cores, mecânico e hid. qualquer
informação pelo tel. 32-6992 ou
52-1864 a partir de segunda-fei*
ra cem Paulista.
INTERLAGOS 62 cupê otimo esta-
do, cor vermelha a vista 2.900.
Aceito troca por Volks. 60-61
Rua Dr. Garnior 720-109. Ro-
cha.

INTERLAGOS BERLINETA 62 -
Vendo ou troco. Est. de 0 km.
Ver segunda-feira. Rua Teodoro da
Silvo, 67S_-_3_500_0_0(_:
ISABELLA DE LUXE 5» - Todo
original. Otimo estado moeünico.

| Financio. Segunda-feira — Ttt.'28-6210. 
_

INTERLAGOS 63" - Ouro vèího,
estabilizador de torção, — Tcl.
47-9823. 
JAGUAR Í960 - Comparo, 34-L.
Mecânico, c1 overdrive, freio» a
disco. Vendo-se Rua Sta. Clara,
365,902. _
JAGUAR - Mlt 

~7 
- Cor ouro

volho, ótimo estado, motor OK.
Base 2 milh6es — Carlos Sduar-
do — 28-5424 — Sagunda.feira.
JK 61 - Vcnde-se eslado 0 km.
Preço ocasião. Troca-se, Volks ou
Karman - Tel. 28-7858 - Dr.
Moacyr,
JK — Vendo ou troco por Volks*
wagen ou Karmann-Ghia. — Pro*
curar Carlos. Praia do Flamen-
go, 186,
JK

JÀVEUN vrndo-se. Tratar à Av.
Nilo Peçanha, 12, Portaria com
o Sr. Elyriio.
JEEP WILLYS 55 - Todo perfei-
lo. NCrS 1.800. Rua Tiuba 232

Vaz Lobo — Sebastião.
JEEÍ>~6Ò~-~NCrS 

'890,00~-~"pi'nK

mec. novos. Saldo a combinar —
Troco R. S. Francisco Xavier, 342.
E — Maracanã.
ifÕifiiTtÃkhSicÕ, tó"lTvisiãrCrS
4 550. Real Grandeza 193, loj»
1. Ver a partir de segunda-feira.
KARMANN-GHIA-64 - Grená,
perfeito estado de conservação,
vendo ou troco por Volks 64, do
praça. Ver e tratar no Rua Bel-
fort Roxo, 231, ep. '206, eom
Mirtineili._
KARMANN-GHIÃ 66 - Maríví
Ihoco, azul claro, estofamento ne*
gro em Courvln, rádio Blakpunt
Hi-Fi. Facilito em 10 mer.es. Te-
[cf_ones__26J_7293 -_49-ló93._
KOMBI 62, ótimo estacio, vendo
urgente - Rua Dona Mariana 127

Durval.
KOMBI 60, sincronizada, mecâni.
ca em bom estado. Base NCr$
2 500,00 i vlsta. Tratar segunda-
feira pela parte da manhã, mt
Rua Paulo Barreto 75. — Bota-
fogo. Não atendo revendedor.
KARMANN-GHIA - Vermelho ru.
bi, agosto de 65, vendo, supere-
quipado, ótimo estado, 13 000
km. Tel. 25-6132, único dono.
KOMBIS - Preciso de 5 novas,
sendo 1 frigorífico, dou em tro-

— jca indústria c| patente e marca.
MotivojRora ocasião. Tel. 38-1477.Vendo urgente,

viagem Melhor oferta. Machado KÕÃÃBT62 - Vendo, 3~5Õo7oÕde__ As; s, 17, ap.-105. - . , ,_._. -_, _. ,„„,,',„,

Copa

INTERLAGOS 64-65 - Conversivel
unico dono, superequipado, nun-
ca teve batida nem defsilo, pneus
cinturados noves, o mais novo.
possível. A vista ou troco. Ruaj?p
Felipe Camarão, 138. Tel. 48-09Ó2,JK 61 — Movo, de uni so oono,
ifMWRATY^"No"^ib7o"66""7ÕÕÕ e'"»' ,P0U,:.° ''&>¦*>• 

|«0. Ç!:
km rodados NCrS 19.00 p1 mês. sue redo Magalhães, 470 - C|
Entrada o comblnor. 52-1784. P°"e!í0'"JEEP 1962 - DKW - Mecâni-

ca 100%. Pintura nova. Entrada

—Ent. 1500,00. Rert. combinsr.
JEEP CANDANGO cap. de aço, Rua Benjamim Constant 55, ap,
tudo novo, mclor 27 mil km ro-1502. Aceito oferta
dados. Entrada I 5C0 000. Rest. IQuum. Liiirauti i *i\jAj uvu, r.vi\, ¦..__,„. ,. ,. ,
7x160 000. Rua Sá Ferreira, 228, J-°M31" 

~V\cndt'}L «m „p<,r'[feito estodo, CrS 3 500. Prs;o
únÍC3. Rua Pompeu Loureiro, 120,
op. 301. Tel. 57-9843.

INTERLAGOS BERLINETA 64 -
Pneus novos cinturados, NCrS .
4 700,00. Urgente. Tel. 47.4431.
ITAMARATY 66 - Vendo ou tro-
co pelo 67, pagando a diferem
ça, cj 10 000 km, côr prata me.
tálico, estofamento preto. NCr$
10 500,00. R. Paulino Fernandes,
77 - Tel.: 26-1925.

ITAMARATY 67 - Traga seu car-
ro usado e saia de Itamaraty zo-
ro. Basta procurar o 5r. Wander*
ley na Rua Voluntários da Pátria,'48 ou pelo tel. 46-8123.
IMPALA 1961 - 4 portas, 8 cll.,
hidramático, rádio, direção hi-
dráulica. - César. Tcl. 28-6648.

GORDINI 1965 - Em estdu de
rara conservação. Equipado. —
Vendo com I 500 o restante em
15 ou 20 mese» — Rua Haddock
Lobo, 320.
GORDINI 64 - Vendo em ótimo
estado de conservação. Cr$ 1 600
de entrada e 15 de 186. Tralar ò
Rua Francisco Otaviano, 41. Tele-
fone 27-8656. Das 8 às 12 horas.
GORDINI 62 - Rádio original,
pneus novos 100% — Vendo por
CrS 2 300 mil à vista •- Rua
Isidro de Figueiredo, 32-104 —
Maracanã.
GORDINI III - 67, O km. À vis-

GORDINI 63, com rádio, de ofi-
cia!. Vonde-se. Ver na Rua Hu-
maitá, 126, Botafogo — Quartel
de Bombeiros, com o Oficial de
pia_ - 26-4080.
GORDINI ó5 em estado de novo.
Vendo à vista ou facilito. Troco
por Volks — Av. Paulo Frontln,
516.F .
GORDINI 66 - 2.» série, Tei-
moso, 8 000 km, passo contrato
da Caixa Econômica (NCrS 94,00
mensais). Tel. 25-2323.
GORDINI 64 cj rádio ótimo est.
1 4C0 mil mais 12 x 190 mil -
Rua das Laranjeiras, 466 amanhã.

ITAMARATY 66 - Nô-
vo, linda côr, equip. na
garantia. Troco, facilito.
R. SSo Fco. Xavier, 102.

Ia CrS ó.OOO.OOOou 3.000. CCOlGORDINI 64 
"-'Grafit.," 

•üjütpãZI IMPALA 59, 4 portss c/ coluna,
mais 10 de 400.000. - Rua Gua-'do. ríiilo, napa, troco, f.icilito.¦'¦-• '39. Tel. 38-2826. .P.ua 54 d. Maio 254. - 48-0987.

GORDINI 64 - Venda ern exc»
tente estado. Facilito pequena
parte. Rus Arlstldes Calre, 45 —
Máitr.

INTERLAGOS conversível 65, gre-
nat metálico. O mais novo e
perfeito do Rio. Tratar República
do Peru, 239, ao. 302.
INTERNATIONAL KBS - Vende-se
em ótimo estado. Ver e tratar
Ay. Suburbana n." 8760.
IMPALA 65

1 000, saldo combinar,
Rua Uruguai, 226-B.
jfPÃO DODGE 50 - Funciona"

200 mil e 2 jeeps Willys 52,
Incomp. 650 mil. Vendo na Rua
Francisco Bernardino, 12 — Ria-
chuelo.  __
JEEP WILLYS 1962 - Tipo 10Í,

pts., estado de novo. Facilito
parte. Rua Chaves Faria, 96 —
Cancela.
JEEP CANDANGO 60 - Barão
da Torre, 481/204.
JEEP CANDANGO 60 - Vendo,
troco, facilito. R. Barão Bom Re-
tiro, 6*56, c! Nelson.

KOí.'3l St. 66 - Vende-st com
12 OCO km. Preco base - NCrS
6 200,00. Est. Vicente de Carva.
lho. 910, ap. 209, tel. CETELt
91-2095.
KOMBI 59, transf. 62, vendo
1 OCO, só à vista, precisa lenter-
naçem e abrir máq. descarboni-
zar. Ver o dia todo, terça-feira.
Rua D. Pedro I n. 66-B — Lo-
vanderia Sia. Cruz.
KARMANN-GHIA 64 ezul.atlônti.
co, c| 35 000 km, equipado, com
rádio, capa etc, em perfeito es*
tado, um só dono, vende-se só-
mente è vista, por NCr$ 6 100,00
- Ver Rua Dona Delfins 24. —
Tijuca.

JEEP CANDANGO 59
novo, capota nylon, pneus, pin-
tura nova. Faço qualquer prova.
Nascimento Silva, 12, fundos —
Sr. José.

KOMBI 62, com e máquina nova
ameciando. Toda equipada, com

__  tranca e rádio, tudo funcionando.
EstadoiZeferino de Assis 34, ep. 101.

Ramos.

JK 62/3 — Vendo grená, em es-
,- .—¦ jtado dc novo. Todo equipado. R.*.l..!:' ,?._j",c°!|Constanla Ramos_,_ 85, cj o por-

KOMBI 61 - Vende-se, última sé.
rie. Tratar cj Sr. Araújo. Tel,
22-7781 — Horário comercial.

4 portas, doe. embaix. Vendo ou
troco, facilito parte — Sr. Georg
— 37-1777 (tratar Inclusive do-
mlngo).
ITAMARATY 1966 - V.nde-so
com 6 meses de uio, pela -melhor
of.rt. - R. Sta. Clara, 365:902.

-.GORDINI — Compro sem aborr..|HILLMAN 49 —'Vendo. Vere/ 52, seoan, 850 a vista, F^nD THU.sDckBIRD 59 - Amo-: cé-lo. Vejo no horário de suo pro-i|ra;£r onl fre_,__s_ _>u_, ««,,;,„.
3 corro maior. Rua Rui Cruzjrelo, com rooio, tr condicionado, falência e poso hoie em dinhe!-!n." 40 en 501 (esquina Rua Gro-
Almeida, 35, atros do Pôs- tudo funcionando — Rua André- re. - Tel. 38-3891.' jaúl Gro:,-,L.

teiro. Amanhã: 22,4582.
JEEP DKW 1959 - Vendo 1 900,
fr.c. Av. N. S. da Penha, 443-A.
JEEP WILLYS 61, 51 000 km, bom
vendo ou troco por passeio, na-
cional ou Chevrolet 52, em dian-
te. Base 2 500 COO. Rua Lúcio Ta-
vares,..362, Nllópolls.
JEE? WILLYS 57 

"
4 cilindros,

vendo Cr$ 1 6CO000 ou troco por
Kombl. Tel.: 47-4220,
JAGUAR 50 — Preco dc ocasião",
Rua Gênero.' Severiono, 202 - Sr,
Nilson.

maquina nova, pintura e forraçíolj;; 60jól — Cnrro pare pessoa dê,
impecável. Açoito carro menor [ílr.s gosto. Vendo urg. ou troco.|KOMBI
vabr. Ruo Luiz Barboio, 72, Sr.ir.ic. Rua Haddock Lobo, 33. Te-I'°
Luiz. | lefone 34-6001.'
Í/Í.PALA """

KARMANN-GHIA 64 - Rubi, mo-
tor especial Okasa 1300 c: 5?
HP, 149 km.h, único dono, rádio,
toca fita, vidro ray-ban, câmar»
de eco, tgnição, transistorizade,
contagiros especial, capa de Vul-
cron, volante fórmula 1, cinto
de segurança, tenternas alemãs,
buzlnas francesa * italiana, faro-
iete de iodo — Aceita troca pi
VW sedan. Preço: Cr$ 6 500 000
•^Bento Lisboa, 77-A ~_ Emanuel.
KARMANN-GHlA 1959 em estado
impecável, à toda prova, ven.
de-se ou troca-:e per Volks de
»'iucl valer — Rua Andrade Per-
ténce, 7-B — Catei» c| Joaé oti
Jor;e.

Mo-

Compra sem aborrece-
Vejo no horário de sua pre-

ferencia e pano hoie em dinhtU
Tel. 38-3891.

Èf-.Jil S' Copacabana, 162. Ttal.i DAUPHIKE 60— Venc!e-se"e 
~*k,15k?L  

..
ÍL9.±[ri: 'cilita-se em perfeito estodo. Av.jFCRD 29 - Camionete - Vendo
DAUPHINE 62, gelo, excepcional iBrig. Lima e Silva, 1200, D. Ca-|borato — Estr. Velho da Povuna,
estado conservação, pneus novos, Jxias (Centro). |1357_cu J4C3 (Olímpio),
rádio etc. CrS 2 100 à visto. Ri

GORDINI 1965 e 1966 - Exce- HENRY J. 1954 - Em e:todo ge-lentes, superequipooos, troco cu.rol 100%. MscSnica, pintura etc. jINTERLAGO

Henrique Morize, 239
F. 38-1635.

Grajaú

DKW BELCAR 1965 - Ultima »é-
rie, em perfeito estado, com 15
mil km reais, único dono. In-
formações_peto telefone AJ-9676.
DKW Vemaguete 

"1962-63. 
Rua 5

de Julho, 364. Tel. 57-9457.'
DKW VEMAGUET 62 - ¦ Perfeito
estado de conservação, 100% de
maquina e lataria. Entrada dtn-
dc CrS 1 500 e o saldo em 10,
15, 20, 25 a 30 meses. Av. Al-
mirante Barroso n. 9-A. 7el. ..
42-6138.
DKV/ VEMAGUETE 1965 - Trans-

_ firo contrato da Caixa Econômica.
conservação, equipado, vendo ba-|Rua Justlnlano ds Rocha, 3C8.
rato. Ver ns Rua Cândido Seni-i'....,, ,,.-,,._,._- .

|cio, 2935, bloco B, entrada 2,|S!T5..y.E'í*?PET^.'_.ó4.«-..45,
preço ã vista. Rus Dois de Fe-!*
vereiro, 21, ap
tado.

ap. 403 - IPASE - Jacarepaguá.iD,ver'ai, "'*'-¦ Ç"rr0? revisados

DAUPHINE «1 - Rara consarva-
(«o, difícil haver igual. Fax-so
qualquer teste. Facilito com NCrS
•00, entrada, R. Maria Amilir, 67
— Tijuce.

 --¦ ¦ ¦ n-...,">,.",-, _* em bom estsdc. Ã vista cu204 — Encon-1 DKW 59 Vernaguet, equipada pe- financiamento a comòtns'. Ruora 62 - Vendo, troco _e facilito |Bambina, 37. Te!.: 26-<099.

DKW Belcar e Vemaguete 64 e
65, à vista ou financiados, Acei-
tamo» troca. Tel. 58-0003.
DKV/ 65, Belcar Rio — Azul, uni-
co dono, otimo estado, c/ radio,
2 alto-falantes, ate. Rua Maria
Amalia, 166. Tel. 38-1959.
DKW Belcar 63, carro em estado
de 0 km., para pessoa de fino
gosto. Base 3 750. 48-2583.
DODGE 1951, uTility, estado ge-
ral 100%. Ent. 1000, saldo a <znvr\-,n-n
combinar. Troco. Ru. Uruguíl, f°?? ? i"i jrffiíS?99A.B [estado — Cr$ 1 400 000

FIAT I 100, 51 - Estado oeral
100%. CrS 970 000 só à vista.
Estrada de Vicente Carvalho, n.°
1216 — Procurar Arlindo ou Ma-
rinho.
FORD Canadense 58 — Tipo Jan-
gada — 6 cil., mec, 4 pneus no-
vos, b. branca, carro de fino gôs-
to — Rua Maria Freitas, 129, do-
mingo até ás 13 hs; 2a.-feira:
Estr. Monsenhor Félix, 331 —
Irajá.

facilito ate 20 meses, R. Conde
Ccnde Bonfim 66-A. Tel. 34_-9909.
GORDÍNI 63 - Super.quipãda •
Particular — 2 550 i vista na
Rua Aurélio Valporlo, 11} - Ma-
rechal Hermes.

GORDINI 63 — Superequipado,
supernovo. Vendo, troco e facili-
to - Cerqueira Daltro, 82, posto
em Cascadura.
GORDINI 1093 - Superequipa'do,
lindo, novo, facilito, troco. Rua
Cardoso de Morais 436. Ramos.

226-B.

GORDINI 63, bordeaux, radio,
capas naca, etc, otimo estado.
Ent. NCr$ 1 600, saldo e com.

Ollrno

Rua Henrique 
'dVMefo, 

1289 _:h™r até lf meses. Duquesa de
DKW 65 - Pouco rodado. A to-IOsv. Cruz. '.^ES', «5, ap. 309. Teterone
d,

EERLINETA novo,
Inf. Tel. 46-2067. Iccm 3 COO km, na garantia, com
HUDSON"cupê 2 port. 50 em 0»-1rádto * 'í'5 l5r9s' «orçada,, çõi

ól quolro portas em JEEP CANDANGO 1961 - ,..u ,._..., .
ótimo eiiido, direção mecânico, llor novo, capota d< lona, bom, °".'B' ,~ Compro, mesma prcci.
Tel. 25-8705. estado. 1950,00. Aceito cferta.'i,"d''.„'l,,'«Par,'»' ."'o», •,.*'"':

R. Barotò Rioeiro,_ 207___Urgenle. «•¦• 29-1738, d. uia, J-1-0468, a

JK 64 — Inteiramente!
lado. de novo. 4 p. novos NCr$
I 250,00 focilito aceito TV por-
te pagamento até 12 horas. Rya
Aristides Coire 353. Méier.
HUDSON 47 - Táxi Capelinha
blindado. Desembaraçado. — Cr$
1 400. Rua Pedro Américo, 551.
HUMBER 1954 - De um ló do-
no, côr grená, equipado, rádio,
forração de napa, b. branca, ex-
celente conservação, e qualquer
experiência, posso facilitar com
Cr$ 1 000 000. R. Bento Lisboa,
79, c1 16 - Tel. 45-2719.

—r—r-rrr- 38-2922.prova, conservodissimo, equi-|FORD 41 - Conversível," rádio
GORDINI 64 - Vende-se à

HUDSON 52 - Coupé de luxo
— 300 mil enlr. e 100 pj mês.
Av. Suburbona, 10002 - 3."

[andar — Saía 305 — Casccdura.

vermelha forrarão preta. Vende-se
pela melhor oferta. Ver na Rua
Anita Garibaldi, 80, com o encar-
regado. _____ 

IMPALA 63, hidra., 4
p., V-8, equip. — jnf.
37-7666 — 2a.-feira.'

novo. Aceito troca. Praia
do Flamengo 2, telefo-
ne 25-4118.
JEEP 60 — Pintura, forração e
pneus novos. Mecânica em ótimo
estado. Pequena entrada e o sal-
do a longo prazo. Auto-Prazo.
Conde de Bonfim, 645-B — Tele-
fones 38-1135 e 38-2291.ITAMARATI 1966, em estado de

novo, com 10 000 km, na garan-
tia, com vítrola-stereofônica de fi-
ta, côr prata metálica. Vende-sfi^ 200 AceítO oferta, 3 i único proprietário que possue doi*
pel3 melhor oferta. Ver na Ru.ij * _ _„ ' carros — (Comorado em 29*9-64),
Anita Garibaldi, 80, cem o encar- _VIST3 — K, O30 rCO. A3-jve.-.do, eventualmente aceito Kom

JK 62, revisado, equip.,

KOMBI STANDARD -
Pouco rodada, ôno
1966, com buzina de ar.
Côr azul pastel. — Rua
Riachuelo, 137 — Tels.
32-4856, 32-3458 - ..
52-6835.
KARMAN-GHIA - Igual a novo,
superequipado, de comerciante.

regada. ,vier, 102.
INTERLAGOS - Lindo carro 62/1
63; cor metálica, radio e exce- JAGUAR MARK V - Conversível,

¦ Máq. retif., 4_!ente estsro. CrS 3 300. Telefo-,"Pota, estof., pneus, err.br
ataria Impecável.jne 37-2453.

P3do c/ radio etc. NCrS ....(erigiria), um só d:no, p a:a ml- u"kuihi °« - venae-se a vi»-|h|IMÁN
[6 100,00. Rua Uranos; 787, ent.Ilhar¦ — ótimo estod- orai n:-- la cm •'"»' estooo, supeieriui-lpn.u; „

Ramos e Bens. lhor oferta. Rua.Magãlhíe» douto, ?:do para 66, com rádio à Ruo'i:rj i OCO COO ou aceito oferta.|ITAMARATI óò1—' Be -''duna emIV
DKW Vernaguet 63 - Azul gua- 71-A - Méler.' (Barão deMacaúba» 126 ap. 301. Rua Montevidéu, 391, ap. 301 -|"st/dí.de 0 km, equipado, inle- 

"
nabara. Vendo de particular pa-FORD CORTINA 64 65 - Com-| 'c"! tb'A'-- _,FenJio - Sr. Adriano. | rlor preto. Troei

ou VW cemo paríe de pags-
mento, p! facilitar negócio — Te-
lefone 27-9090 - Dias úteis.

estof., pneus, err.br. no-{'KOMBI 67 0 l:M 52. HP. Prcnta
ves. Ver.cío. treca e facilito. Ruajcntrca vende ou aceita troca.
Camarlsla IMler, 155. 29-ÒCÓ3 e'Rua Escobar 91. S. Cristovóo.
52.4755. ITel. 34-6200 - 34-6C56. Sr.

José.

- Cerqueira Daltro, 82, píltOigj . ;,-,, - ,-,
em Cascadura. Iulw BELCAR 65 e 66
DAUPHINE 1961. Ru» Aracola,
152, final da Rua Cintra — Brás
de Pine.

Divtr-
sas cores. Cerros revisados e em
perfeito estado. À vista ou fi-
nanciamento a combinar. — Rua
Bambina, 37. Telefona 26-4099.

_...... . .„_ ____ e financio. R.!JK 62/63 — Vendo, côr gelo, es  .
ra particular. Unico dono. Em pacto, forrodo » couro, estsdo de1 GORDINI 1093, ano 64, côr.íÍERRY JÚNIOR 52 - Otimo es-^Conde Bonfim, 569 - Telefone tofamehto couro prito - Todo!KOMBI tenho 3 sendo dois 66

'imo estado de conservaião, ojzero km — Vendo p/ melhor [chumbo, direção rapidt. Carlerltado. CrS 1000 e 10x100. Aceito 153-0990. {equipado - único dono, garaçem|e tma 64 estaoo geral novo,_to-
radio. Preço á viste NCrS 4 000
ou a combinar. Ver na R. Mariz
e Barros, 76. Tel. 54-0726.
DAUPHINE Pra;a 963 - Bom ei-
tado da con»erva(ão. 30-5806.

FORD F-250,
ros â .vista
Ary.

Rua Bulhões de Carvalho, 2G5.Idas 3 equipadas com rádio. Rua
7Õ0 mil em perfeitolEttobar, ?!¦ S. Cristóvão telefo.

INTERLAGOS-63 vendo 
~bãrãtõTl3 

700 à vista' ou prazo ã com-leilado geral (4 ciíindrosr _redu-;Eí_'34'6200 e 34-60o6. Sr. José.
oferta — Aceito traça — Rua Min.;4,5 I, superequipado, pneus, pin-|cferts. Av. Democráticos, 533 — TnTERlAGCS — Excelente ests-l
Viveiros do Castro, 41-B. : tura e n-.otcr novo». Telef. Pau-jTel. 30-3575. U0 todo equipado, 1963. CrS -. i JEEP 57• - - - 27-8e36.  . -:¦

61, 5 mil CruZC:- | . — ~- * — mui K\t/"*vJWiJ u-a vei iuu ugidiu. iu r wv « . •*¦•* w _,i*>v — — — ¦¦ ¦ iu.iuhv anui ^-» ».»¦¦•»•>«»—, • •¦•¦¦¦» -^
R. Inválidos, 134, GORDINI 1965 - Otimo estadc,|Rua Cinco da Julho 349. apto.lbinsr. Ver Rua Toneleros, 146. ride. Ssldo a comb. Rua CondelKCMBI 58 - Vendo. Rua G, 0/

Jvende-sa urgente — Tel. 45-5749. 403. Tratar ci porteiro ou tel. 57-6732.Jd» Bonfim, 40-A. op. 202 - 1AP8 - Cavaicante.
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COMO FAZER
UM GRANDE NEGOCIO

NA COMPRA DO
AERO-WILLYS 67

E GORDINI 67

KARMANN-GHIA 196o e 1963 - MERCEDES-BENZ 51, S-170 e ga-KOMBI 67 — 2sro, 52 HP, di-
versas cores. Vendo, focilito,
troco * financiando saldo juro?
lei. R. Bento Lisboa. 106. Hori.
rio comercial — Crtíete.

iCARMANN-'GHÍA-.963 e 1944 -
Excelentes, superequtoados, no-
víssimoa, troco ou facilito até 20
meses. Rus Condt do Bonfim,
66-A. Tel. 34-99-9.
KÕMBI 1964 - Sfândard, novi3..i7
ma AO mil km excelente, iroco
ou facilito com Cr$ 2 ÍGO e s.i!-
do aíü 20 meses. Hua C»nds de
Bonfim 66-A, Tel. 34-9909. ^r-V*^* 

¦-"--,í.'..V."*¦*.*"• IMORRIS OXFORD 52 - Vendo
Compro í~5; 

KAI.SeR.iS ^'VÃnnn ° üf'il!m d,im° es,ado »«"' <•' Pln,*-**i
_,. ',,_.' .«•Isente. Base Cr? «Ô000 ou me- U )orrí.3D, pntuS| „jdo 

Fnâvol
ior oferla. Rua P.oui, 14 — T. mj,
antoe

Ultima série, equlpadíisimos,
conssrvadisslmoa, preço de oca-
sião, aceito troca. Rua Rusiel
32-A - Glória. _
KOMBI 1966 ST. verde, esf. ds
0 km. cem 14 m. quilômetro,
rodnd^a, único dono, vendo, tro*
co, fac. bem preco <s víata, Rus
Russell 32-A - Glória,
KOMBI 59 Stand.""- Vendo ur-
nente. Motivo visi.iem Cr$ 2 COO.
Aceito oferla. £u- Augufto Ber-
bosa I3S. Ioda: cs Santos.

sclina, muito econômico, pracllen-l
do de p.quencs reparos. Ver cí
u_t_r na Rua do Bonfim, 397.
Hofírio comercial.
MORRIS OXFORD S)---Urg<nte;|
1 320, ec. oiert» - Av. N. S.
da Penha, 227, Jorge. |
M"líCURY 49~-~M_c.,"4~p., máq.
relíf., espetacular de tudo. Sub-
meto qualquer prova, financio —I
Rua Pi.dre lldeionjo Panalba, 173;
- T. Santos.

fiim*. Pi*
48-9579

1 — Veja a entrada:
AERO WILLYS
GORDINI

NCr$ 3 830,00
NCr$ 1 990,00

O — Veja o prazo:
O AERO WILLYS - 18 meses a NCr$ 530,00
• GORDINI - 18 meses a NCr$ 280,00

3 - DESPESAS DE FINANCIAMENTO PARCELADAS, A
COMBINAR.

_\ — Caso você tenha carro usado para dar como entrada,
saiba que êle vale muito mais na

Av. Presidente Wilson, 113

Av. Henrique Valadares, 150/56

Atendendo a essa grande promoção de ven-
das, nossa Loja Obelisco (Av. Pres. Wilson,
esquina de Av. Rio Branco) permanece aber-
ta no horário abaixo:

KOMBI 59 t -4
Srme"lJr»Plurt.,TÍ..i 18.9579 _.'\ -":i '-* •'¦'¦"¦ " " ' ¦ :¦ ¦¦¦¦. C-. I KO co - n;_.
Sr. Ramos. *í9-- ... úteis na Rua Bom Pastor, 506
KOMBI - Compro vrg.nl. d"."S7l!_..!'_&,„.CCK,í"f..0_' ^í.?,.^... 

°';|Tiiu:E*

« 67 cjualqu-f «stedo pego i vis-
tt T.l. 49-âial - Sr. Santos, na
hora da cuo preferencia.
KARMANN-GHIA 64, terceiro sé-
rie, vermelho, equipado com rá*
dio Bleipunk; con» FM. tala lar-
oa, vo!_nte esporte, vendo ou
trcco. Rua Escobar, 91, S. Cris-
tovâo. Tel. 34-6200, 3.-6056. -
Sr. José.
KARMANN-GHIA 1964 - Pomo
rodado, tuparaquipado, vermelho,
vendo nu troco sedan menor v«>
Ior. Var Rua Voluntários 309, ip.
301 — Pr. Paulo.
KAISER £0 — Precisando peque*
noi reparos. Facilito com peque-
na entrada e o resto a longo
prr»2o. R. Mario Amália, 382.
£8-9887. Sr. Tirso.
KARMANN-GHIA 1963 -""Vendo
urgente, equipado. Tratar pelo te-
lefona 5151 ramal 694, Petropolis.
— Sr._ Carlos Eduardo. _
KÃRMANN-GHIA 

"-Vende-se 
côr

gêio, capota preta, equipado, em
perfeitas condições, único dono.
Ver e tratar R. Mayrink Veiga
n.° 13 — loja_ Minlsler.
KOMBI 62" — Ótimo estado de
conservação. Standard tronsfer-
mada. Rua Wario Pederneira 6
&pi._ 102. Humaitá>
KARMANN-GHIA 64 - Vendo ern
excepcional estado, equipado,
pouco rodado. Estudo financia-
mento — Rua Dona Marina, 131,
np. 202 — Botnfogo. _
KARMANN-GHIA 65 -'. Vendo,
novo, bem *q., rídio, troco Sim*
cs Tufão 64 '66. R. Alm, Tnnian-
daré, 47, ap, £03 — Plamengi
KOMBI 63 - Standard,"equip. ito
estado de novo k vlata ou _ pra-
ro. Rua Assará, 38 E:iy. Novo.

[KÕMBI 
- Vendo, ano il7~pilã

djmobile 52 pago a diferença
vista- l-l. '_3-9e3-i. Armküd
KOMBI 1964' - Vendo, 30 000
quilômetros, radio — Rua Sobra-

177 - Teleione 9Ó-I79I -
Ônibus. 326 - lllio Gov. -
Sousa. _
KOMBI -'-"42' - luxo - 3*200 à

Ea tudo bom, oide trater
mecânico. R. Cândido Mendes,
53, tpL 204. Fone:_ 32-4668.
KOMBI 42 -Sto. particular. 2,°
dono. Trato 100% tudo. Toda
forrada. Eucatex. Vulcouro. Base

¦3 260 - A vista - Rua Vivai-
ror. Castro, 15619. Copa — Até
12 hs. Amanhã dia todo. 
KOMBI ~" 1964 - Standard

¦MORRIS 51 - Bem _.1_e!o, origi-
nal, 2.0 dono, à vista, NCrS ...
I £03. Fscililo - R. S. Cristóvão
n. 949, *p. 202 - Álvaro. _
MERCURY' COUGAR 67 - V-8 -
Superequip., nr cond,, tsfc vinil,
32 000 OCO - P. Hsiiienoo, 64.
MORRIS 

" 
ÕXfÓRD 49 - PrêcT

pint. — 3C0 mil, entr. 100 pt
mês, Av. Suburbana, 10 002 —
".* andar, sala 305 — Casco-
tíura.
MERCURY COUGAR 47
56-7174 - Menezes.

Tel.-.

Beis c| 16.000 km., vende-s» J 11

MERCEDES 170-S, 51, a óleo, ven-
do no estado c 4 pneus noves,
NCrS 1 000. Rua César Marques,

NÔV0
HORÁRIO:

De 2.as a 6.as: até às 22 horas
Sábados: até às 16 horas.
Domingos: até às 13 horas.

V- Se não puder comparecer peça sem compromisso a visita
de nosso representante: telefones: 22-6876 — 32-9426 e
52-7502. (P,

m-

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 lôda escala de cores.

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: 43-2649 e 23-5423.
H. Lannes do Brasil — Com. e Indústria Ltda.
Oficina no Rio.

me ihor oferta, garanto motor,
c_ixa sujpensiio i?tc. Precisa re-
paroa lanternagôm — Rua 7i-
boim, 466 — Penha Circular.
KOMBI 1965 - Vende-se uma!
ótimo s-füco. V«r e tratar na Rua
Sacadura Cabral, 333. Telefone
23-6310, 5r._V_lter.
KÒMBÍ 1963"- Em ótlmõ estado,
sujeito a qualquer prova com
rádio « pintura nova. Rua Padre
lldofonso Penòlba, 335 — Todos
os Santos.

Run Honório de Barroí, 23, ap,
502.
KOMBI 1942 equipada. Vendo o"u
troco por carro europeu — Ver
A Run Teodoro dn Silva, 404. —
Tel. 58-9845 átimo de tudo, fa-
cilito.
KOMBI - Vendõ~'í0, 61 e i'i.
Aceito oferta nas três ou sípa-
rada3. Pode Irarer mec. Rua Go-
mensoro, IIJ^ fundos.^OInria.
KOMBI 1961 - Ultima séTlê, CrS
3 175 e Volkssvaoen 59-2 850.
Rua Pereira de Siqueira, 79 —
Tijuca*.
KÃRMANN"GHIA 62 - Superequi-
pado. Vendo urg. 4 170 ou tro-
co. Foc. Rua Hoddock Lobo, 33.
Tel. 34.001.
KOMBI 63 - STD de particulor
nunc» bsíeu, equipada, ótimo a.v
trdo, só à visa. Ver à Rua 0.
Delflna, 7*i, caaa 8. Tiiuca, de
pois düs 10 horbs.
K*ÃRMÁN-GHIA 67-52 - HP, Vir-
melho. A vitla Crí 9 600 000 ou
Cri 6 000 000 í ninis 10 d-.
Cri 500 000. Ru_ Guaxupé, 139,

KARMANN-GHIA 64 - Gelo su-
perequipado muito bom estado de
conservação, lel. 47-9961, Sr. An-
tonio.__AceÍto troca.

KOMBI 63 - Vende-se
em bom estado. Ver na
Rua Nicarágua n. 683,
ap. 102 c] o Sr. Fran-
cisco.

MERCURY -18 - Excelente, mi-
quina ótima, forraçao nova, pneus
100%. Qualquer teste. Vendo ti-
nanciado c| 60O e 12 de 100 ou
700 e 10 de 90. Ru» Souto, 561

Cascadura.
MORRIS OXFORD 1952 - No es-
tado. Senador Nabuco, 265.
MERCURY 1946 

~Vendi"~cõm

Ó50, retto a praro — Rua Pe*
relT?L_5^e Siqueira, 79, Tijuca.
MORRIS OXFORD 1952— Vendo
tinindo, Av._Marae«nS, 1039*301.
MERCEDES 53J220, toda original.
Ac*ito oferta. Hoje, Rua São Fran-
cisco Xavier, 39;602 — Tel. ...
48-7603._
MERCURY ^8, converaível, 600
entrada, Antônio Rego, 541.

OPEL KAPITAN - Vende-se mo-
tor completo com caixa de rnu-
dança — Ver e tratar na Rua
Marquês de S. Vicente, 429, fun-
do» — R«nr.to lanterneiro.
OLDSMOBIIE S.88, 

"957. 
Vendi

<e hoie. niúil.or of«fíh. R. Cos-
me Velho, 354, casa 4.

Rua

KOMBI - Vonde-se ano 1962,
estado de nov». Tratar na Rua
Gen. Espirito Santo Cardoso, 334
— Ti|uca.

KOMBI 45 - Eitads de nova,
standard, vando ou Iroco. Tratar
Rua Luclo Tavares, 310 — Nil-
polit — Porto Servauto.
KARMANN GHIA 65 - Uitimn
sério, verde e pérola 33 mil km

estado de novo. NCrí 6 700,00
Ver na Rua Inhangô, 33 —

Copccabcna — com porteira.

jKOMBI 66". — Standard, com 8,
ltr.il Um rodado*. Còr azul paxtel.jMercsdss-Benz 53, 20 passaq: .
Ótimo «stado. Ver e tratar naU"» ótimo e-lcdo qaral. Eitrnd-
R. Pedro Le_s,., 35, 3.° tnâr,r. |Rio-Mag4. Km 1 1]2. no Porto
KOMBI 59, 61, 63. 65 Standard'""
t! 64 luxo, equipada, base _'2CC,
2300, 3750, 5350, ^750. R. Au.

KOMBI FURGÃO - Frigorilico.
Vende-se em ótimo estado com
qarantia — 7 0OO.CO — Tratar ama-
nhã -Tel. 54-1449 - Cláudio.
LINCOLN 57 -4 portos, 8 «11.,
hidramatic, direção hidráulico,
írê:o cr, rádio, docum«nlos Em-
baixada, Ciirro mais novo do Rio.
Tel.: 46-2705. Rua Ministro Arnian-
do Alencar, 40/101 -_Ugío.

LOTAÇÃO — Vendo ou troco

\SàO Jerònímc
lOYDD — Vendo carro alemão,

guiro Barbosa 171, junto a pon-
te Todos oe Santos. Troco Volkn,
KARMANN-GHIA 64 - Vende-se

I— estado novo, «2Ut, equipado.
Traier Gustavo Sampaio 358 —
ap. I 003 — Entrada pele Rua
Gal. Ribeiro da Costa — B-ie

OLDSMGfillE 47-6 cilindros,
mecânico. 760 COO. Ac«ilo oferta
ou 300x10 — 60 OCO. Av. Snn
ta C-ut, 272 - Realeni.o.

TSc!. 33-2826
KOMBI"65 -"stand,ird,""únicrdo'-!OLKM°BILE conversível 51.
no, exc. estado, foc. a lonno P*r 88' born «'«do, urg. fac.

prezo, c| enr. de CrS 2 500. R. f *50',C2„mc;',s!* Troco*
S. Franc. Xovier, 30-A, alé 13;yiu?__6.7*__2Í3____.A__;!__?.n.-_
horea.
KOMBPÃÍêmiT" 53 -627 Vends-;;
Crí 2 250 à vista. Motor novo,
caixa de mudança, novo, ridio,
4 pneus novos, precisando de
lanternagem. Rua N. S, dos
Graças, 914 — Ramos.
KOMBI 63 — STD pari. mecânica,
lat. em ótimo estado. Rua As-
treia, 175. 
KOMBI para entregas com práti-
ca de ruas da GB, Exigimos re-
ferências e carta de fiança. Tra-
tar Rua Riachuelo, 143 loia das
9 is 11.

OLDSMOBILE 57 - Super. 88, _
coluna, excelente e ótimo esta
do. Vendo ou troco. Rua Dona
Maria 88. Tel. 54-1303.
OLDSMOBILE 55-2 portas -
Holiday. Vendo, «3 tado gera
100%. Ver Rua Santo Amaro n.
124.
OLDSMOBILE 62-4 portas, hi-
dramático, 8 cil., direção hidráu
lica, superequipado. Estado de
novo. Troco carro menor. — Tel,
36-2282 - Rua Anita Garibaldi,
9, op. 402.
OPEL 38 - Em perfeito estodo
Trater com Murillo. Henrique Boi-
teu*, 109 - 29-6767.

íupereconòmico, 340 km, 20 I.,
2 cilindros. Rus Canavlairas, 183,
ep. 301. Tel.: 33-9.32.
MERCEDES BENI 1965 - 220 í
Estado novo, côr gelo, estof»-
ment» v.rm.lho . ridio B.A.r. OLDSMOBILE 67, 

"Cut-
Documentação diplomática — Tels. t ,, _** t
37-3173.45-9954.  

 ~

OPEL RECORD 1960 - Azul, 4
porta?, 4 cila., muito bom. Ven-
do urgente NCr} 4 100. Rua Fil-
queira Li.-nn, 25, c| 6, ap. 10f

Est. Rlachuelo.
OLDSMOBILE 60 - Din"o:nic 88

Iodo novo, 4 p. ?[ col. Ven-
do ou troco p| Volk?;. Ver hoje,
Vol. da Pátrio n. I, ap. 607.
Tel. 46-12il ou seyundo-feirn Av.
Franklin Roosevelt, 23, si|j. i 201

Tel. 52-7362 - V/tldir.
OLDSMOBILE 61 - Cutlasa. Ó
mais b*lo do Rio. Côr crem*,
forraçõo prat», completamente
squipado. Rua Náutica, 77, ap.
301, Cccotí, Governador. Do-
mingo todo dia ou dur.nt* a
semana. Samente h noife.

í.N.Çr$_*__°9'00-. JMeRCEDíS BENI 1966 230, hi-
KOMBI — Compro uma. Somen-i dramático, diplomata — Vendo

MAUÁ AUTOPEÇAS S. A.
MATRIZ: Rua Senador Alencar, 19 - Tels.: 34-2199* - 28-3359

34-3449
FILIAIS: Rua Francisco Eugênio, 90 - Tel. 28-7433 - Av. Brasil,

6987 - Tel. 30-5889
Posto de Baterias — R. Francisco Eugênio, 90 — 28-7433

PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL PARA AUTOMÓVEIS
E CAMINHÕES NACIONAIS E ESTRANGEIROS

DISTRIBUIDORES DA GENERAL MOTORS DO BRASIL S.A.

VENDA DE VEÍCULOS
Conceituada empresa vende 43 (quarenta e
três) veículos, conforme a seguinte relação:

QUANTIDADE -TIPO MARCA ANO

passeio Mercury 1951
passeio Ford 1947/49
caminhão Ford 1948
pick-up Ford 1947/50
pick-up Dodge 1950/1954
passeio Chevrolet 1949/52
caminhão Chevrolet 1949
perua Chevrolet 1951
pick-up Chevrolet 1951
camioneta Chevrolet 1949/50/52
camioneta International 1958
furgão International 1958
jeep Willys 1951/54/57/58

Todos os veículos relacionados poderão ser vistos na Rua Conse-
lheiro Mayrink n.° 92 (Rocha), onde os interessados poderão obter os
formulários e instruções para o preenchimento das propostas que serão
aceitas até o próximo dia 3 de abril. (P

ü de particular, pref. 62-W. —
Pavor dispenso intermediário!. —
Durante_B_sen.ann,_27-V090.
KARMANN-GHIA - Ventile dê
19óó, pouco rodado, c/ radio.
Rua Conde de Bonfim, 340.
KARMANN-GHIA 196T- SÜpêrT-
quipado, vende-se urgente, motí-
vo de viagem. Tel. 26-1097. Hu-
moita 243 - Ap. £01.
KARMANN-GHIA 64 - Amarelo
8 preto, equipado, 5 800. Vor
na Rua Barão do Ipanema, 124.
Tratar tel. 57-6522.
KOMBI — Vende-se, tstado nova
«no 64, ultima turie. Rua Taylor
n.° 36, lapa. Telefone 42-1462.
KARMANtf-GHIA 64 — com
26 OCO km, unlco dono, bem
equipado. Vende-se à visto. Tra-
tar com Sur.'-'ki. Tels. 52-6350 e
52-3483.

.«lafon. 4_-4C70^'MÜSfÁNG""l964 
- íero _ p_r.

ticulnr, vendo todo equipado. —
Tel.: .27-6652.
MERCURY 53 Monterey mec. no-
va. Av. Amaro Cavalcanti 511.
Euclides. Tratar 31-1303. Asiem-
blcia, 34, t/_í03._Maia_£dson.
MERCEDES Í70-S, muito conser-
vada. Vendo, troco por carro de
menor valor c facilito o restan-
te. Av. Suburbana, 6 511. — Tel.i
29-3191.
MORRIS OXFORD 1961 - Carro
pnra quem quer espaço, econo*
min e beleza. Documentação de
embaixada._Tel. 34-4874;
MORRIS' OXFORD" 1952"- Ótimo
estado, sujeito a qualquer prova,
1 600 mil. Rua General Urquiza,
242, ap. 418 - leblon.

KARMANN-GHIA - Vendo 62, úl-
tima série, pouco rodado, equi*
pado, tala larga, volante eiporíe.
NCrí 4 700,00. Av. Prado Júnior,
120, ap. 305,
KOMBI 64 — Std., equipada cj
33 000 km, unia jóia. Vendo fa-
cilitodo. R. Conde Bonfim, 233
np. 601 - Tel. 34-4927.
KOMBI 66, c| 7 mil km, tem
garantias, unico dono, troco a
facijito. R. Biipo, 47.
KARMANN-GHIA 63 -"2>"s"érie.
Único dono, com 15 OCO km., «3-
tado de novo. Tel. 25-8537.
KÕMBI - V.ndo. Tratar da» 13
horas em dianle. Praia de Balaio-
co, 198Lap._301. 26-2558.
KOMBI — luxo. Tôd. equipada!
cepa d* napa, radio, em ptrfei-
9o estado d* conservação. Vando
m Rua Matos» n. 125, com Sr.
Antônio.

KOMBI Í963 - Vende-
se — Tratar Av. Gomes
Freire, 559, s| loja.

lass", Supreme, equip c
ar cond. Av. Atlântica
1 588.
OPEL Kapitan 57 - Excelente
estado geral, rádio Blaupunkt.
Vendo, facilito pagamento. Tal.
34.4874. _
OLDSMOBILE 60 - Dinamic 887
Novo, tudo cem por cento, vi-
dro rayban, tipo Impala, dire-
ção hidráulica. Vende-se urgente
podendo facilitar parte, do paga-
monto — Preço 7 500. Telefonei
22-5700 ou 42-4724, Rua Senador
Dantes, 19, aala 205, Cinelindia.

OLDS. F-85, equip., 67,
65, 64 e 62 - 2 e 4
portas — Inf. 37-7666 —
2a.-feira.
OLDSMOBILE F-B5 Cutlass, 2 por-
tas, 4 marchas, 8 cilindros, dir.
hidr., ar condicionado, antena
elétrica, ridio, vendo ou troco
por carro menor valor. Facilito
parte, Sr. Roberto, 37-1777. Tra-
tar inclu*ive domingo.

MERCEDES 300 - Vende-se 1954/
55, preta, em ótimo* condições,
reformada no conte-sionário com
peças originais — Ver e tratar na
garagem da R, do Metoao, 126-A
com u Sr. Renato. Tcl.-. 43-3435.
tÍK_-!ò.-feira em diante.
MÕRRIS^SÍ^TrfixiCapT-iTrriiãrcõm
rádio. O mais bonito do Rio., -,,.,
Rua Pinheiro Guimarães, 72 — Be- d O — mr. 37-7666

__!££_: —2a.-feira

Atlântica, 1588.
MERCEDES-3ENZ - V.ndí-se, ano
de 1965, documentação diploma-
tica liberado de uni aó dono.
Aceita troca e facilita. T&lefone
25-8953,_Luci.
MORR"lS MINÒR 50" - Ótimo ven-
do 700 enir&da e melhor oferta.
Tel. 34-5203. R. Gal. Almério de
Moura 516 cj 116. S. Cristóvão.
Dr. João.

KARMANN-GHIA 63 - Aiul «
branco enxuto. Vende-se — Tra-
tar Viana. Av. Atlântica 2964
ap. 504 - Tel. 36-6506.
KARMANN-GHIA 1965 - Vendo
equipado particular. Rua Visconde
do Pirajá 221.
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VEÍCULOS
PRODUTOS NESTLÊ-VENDE

Um VW. SEDAN - 1963
Um JEEP WILLYS - 1961

Para vistoria procurar o Sr. Francisco, na Rua
Emílio Zaluar n.° 92 - Ramos, a partir de 2.a-feira.

As propostas serão recebidas até 27 do corrente
em envelope fechado, no seguinte endereço:

Praça Pio X, 15 - 8.° andar, aos cuidados do Sr.
José Victório.

KOMBI 64 - Particular. Vendo,
troco Sedan 60 e 64 Vemaguet^
Aéreo ou Belcar 63 ou 64. Av.
Nova Iorque 479 ap. 201. Bon-
sucesso. Depois das 12 horas.
KOMBI 62 - LiTxo - Caixa"!
maquina garantido, « o r«-3tr.nt«
bom *£t;_do ç-eral com ridio,

200 a vista. Rua Pedro Domin-
gues 55 — Encantado.
KARMANN-GHIA 65 *- Verde,
bancos reclínávels, radio, ciiin.ira

:de eco, calotas de luxo, O mais
Inovo do ano. 36-7237.

I KARMANN-GHIA 
~\ 

963"~~v"endi";
troco — Ultima sane — Rua Had-
dock Lobo 74.
KOMBI 61 - Luxo - Slnc. 

~inõ-

. Ior « câmbio 0 km. Av. N. S. da
Punha 227. Jorge — Cf$
2 950 000.
KOMM - Saída 60, Stand. part!

portas, lataria, pint., pneus,
tudo novo. N.B. máq. nova. Pre-
ciso d» dinheiro 2 630 À vista.
Rua Dr. Padilha 218,_1e]^29-4997.
KÕMBI - Saída 61 Stand. pari.
4 porta» tínc. Unico dono, equi»
pada, toda 100%. N.B. máq. no-
va, urgente 2 680 ,1 vi.ta. Rua
Dr. Padilha 213. Tel. 29-4997.

OLDSMOBILE F-85 mod.
67, 65, 64 e 62 - Ven-

versivel Cutless F-85
Pouco rodado, equipa
do, novíssimo, p| moti-
vo viagem, documenta
ção de Embaixada. Ã
vista: NCr$ 18 000,00
Urgente — Tratar p| tel.
27-1229-Sr. Paulo. (B

MORRIS OXFORD 51, 4 p„ au-
perequipado, lindo, novo, faci-
lito ou troco. R. Cardoso de Mo-
rais, 436 — Ramos.
MERCEDES 220 - 6 e!l„ 1952 -
Vendo carro de meu uso, perfei-
tas condições, conservação feita
em oficina especializada. Ver no
H. Cruj Vermelha - 32-1079 -
Dr. Milton *-^_J^ milhões. _
MORRIS OXF. 5Í" espetacular es-
tado, vendo até amanhã 1 450
ac. oferta e troco p[ carro ba<
rato. Rua Cuba, 464. C. da Pe-
nha.
M5RCEDE5 BENZ 1966 - Mo-
citVo 250-S, belíssimo, equipado.
Quase novo. NCrS 50 CCO. Acei-
t,-,m-se ofertas. 36-1010 ou 
25-2943._
MORRIS 52 - Base:'1600 cem
Eduardo - fone_490C01. _
MERCURY 58, vende-se p. melhor
oferto. R. Clarimundo de Me-
Io,J 1.9.
MERCURY 39, couné, motor, cai-
xa, diferencial, ludo 100%. - 

jOlC:..\OS;U 48, tedo ICÒ.i, 4
[TranCB, radio, distribuidor blln-jparta*, 6 cilindros, 800 000

OLDSMOBILE 61, «ro km,
portas, Cutlass Supreme Holliday,
vidros ray-ban elétricos — NCrS
30 000,00. - Tels.: 47-1165
52-9586.

OLDSMOBILE 62 - F-85
— Cutlass, conversível,
novíssimo, todo equipa-
do, branco, capota pre
ta, forraçao bordeaux.
Ver e tratar à Rua Eduar-
do Guinle, 23, com o
porteiro, Sr. Manoel
Botafogo.
OLDSMOBILE - Compro, Coupé
ou Conver-ivel - 88 - 1954 t
1953. Paç-o Cr$ 500 000 por méi.
Niyócio tie particular para pa;
ticular. Tr.ilar terça-feira dns 13
ás ldh. Telç. 43-9811 e 43-5309
— Educrdo.

KARMANN-GHIA - Vende-se do
ano 64 equipado. Rua Joana Fon-
toura, 48.

KOMBI 59 - Stand, «dap. para
65, excelente lataria, motor na
garantia, qualquer prova. 2 450
à vista ou financ. Rua Neri Pi-
nheiro 314 — E:técio — Segunda
horário comercial.
KOMBI 66 — Standart. particular
Vende motivo doença. 15 000
kms. Ver na garagem. Rua Bam.
bir.a 42. Carro da Sra. Müllel.
S_e 3 urtds ¦ felr.^
KOMBI 61 - Ótimo estado neral,
pronto para viajar, vendo na Rua
Riachuelo, 376.

dado, bomba elétrica ale. NCr$
1 iCO. V»r . Iratar r.s Prt-la do

[Flamengo, 12, a,r_. 306.
MERCEDES-B_M2 LP-C21, 

" 
ca'm|7

nhí,u, 62. Vendo cu trcco por
por corro ds passeio. Av. Subur-
i)„nr„ 7. .9, Tti. _4'/fc400.
MG-TR 53 — O maia novo do
Rio. Vendo à vi.ta. Ver á Rua
Jardim _l;-i?n;co,__223,_ap. ______
MERCURY 51 - M_c.in.cs toda
bca pintura nova, vendo barato
à vista. Aceito oferta. Av. Maré-
capa, 1 228, Batista. Tel. 58-6677.

MERCEDES 51 - 170-S - Vendo,
em exceluntes condições. Pintura
nova, e:t. orioina!. Impecável
estndo. Ver hoje na R. das La-
ranjeim, 218, ap. 804, segunda-
feira pelos 1eb. 22-3552 ou ..
52-8843. Preco bom.
MERCEDES BENZ 51 - 170-S -
Vendo. Rua Prof. Gabizo, 267,
só domingo das 9 às 14.
MERCEDES 170-S, 1951 - Vende-
se ótimo estado, equipada, côr
preta. Tratar Rua Dons Mariana,
131, ap. 302 - Botafoqo.

vista ou 1 OCO cem SOO mil en-
Irada. Rua G-n.ral Pedra, 200.
Mangue.
PEUGEOI 203 - Vende-se ano
53 máquina retificada cl & 000
kin._R. Pai.sandu, 98/401.
PEUGEOT.53 - 4 p." rádio ótimo
estado — vendo ou troco base
1 350. Av. Monsenhor Félix, 730,
Irajá ¦- Sérgio
PONTIAC 61 - Hidramatico, 8
cllindroí com coluna a mais nova
da Guanabara. Vende-ie ou tro-
ca-se por carro de menor valor,
negócio só à vista. Estrada de
Vicen!» Carvalho, 1216. Procurar
Arlindo cu Marinho.
PEUGEOT 52"- 203. Ven"dõ~T200
financio cl 700. Rua Cadete Po-
lonia, 466/302. N.B. esti ótimo
de mecânica.
PACKARD 52 macânico, S p. no-
vos, mecânica 100%, 860 000 —
aceito oferta ou 400, restante a
combinar. Av. Santa Cruz, 272,
Realengo.
PLYMOUTH 60 - Supernova para
quem fiosta da carro jóia. Aten-
ção mecânica, 6 cilindros, 2 por-
tas sem coluna, ultracomervadís-
sima, tudo novo, pintura, pneus,

KARMANN-GHIA 63 - Supef».
¦ruipado, pneus b. b. Côr rubi.
Troco. CrS 4 950. Av. Italianos
723 - R. Mira lida.
KOMBI 59 - Estado" s«'ãl"iiõvâ,'
Vendo urgente, 2 360. Rua Pe;a-
nha da Silva 471. Eng. Novo.

: KOMBI 59
(Lataria bca.
! 49-9592.
ÍKOMBI 961 - Tâda"

J sarvedt — 30-3086.

- Mecânica 100%.
Facilitado. Telefone

MERCURY 1948 - Vende-i» cou-
pé, bom eitado, equipado, um. - ... - .
só dono. NCrS 1 380,00. Av. Bar-!",of,»men,° elc- v« P«'« ""•
tolomeu Mitre, 297/702 - leblon Vando por motivo de viagem.

47-6917. 
* er na "ua San,a Clara, 166 ap.

kkfySaüriliuAti" in _—rl*®7 de 2.a a Ó.Meira daa 4 asMORRIS M1NOR o2 — Impecável 71, jj no||e.Rua Alvares de Aievedo, 561 IõXiTí-tí a'A'<néV" üi TâVTÃÃn—Maria da Grac3 PONTIAC 1951 ótimo, 680 000 —

utcp/iinv—_x ^—i j— Rua Marechal Taumaturgo de Aie-
MERCURY 59 - Ver legunda- vetj0> J8-401 ttt*. Condt Bonfim,
feira, com o auardador nos Ar-1dep 13 hs
cos 2, NCr$ 3 200. Hoie Rua f«r- pnMTIÁr' 

'iSã
nandes da Fonseca, 210, Ribeira!P0NTIAC ,952

Ilha do Gov.
MG 50 TC de 2 lug. Vendo ur.
gente por 1 200 mil. Rui das
laranjeiras, 466, amanhl.

Em excelentis
estado, geral preto, com rádio s
toca discos. Preco NCrS 2 800,00.
Tratar com D. Floripes. Telefone
26-8951. Rua General Dionísio. 63

J Humaiti.

Você p-roeurava
um carro com
estas qualidades.,.

- '¦"" ¦»-¦'-¦_¦¦_»¦«.¦¦. 'i i _,
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f COMPLETAMENTE EQUIPADO
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%f GARANTIA DE 1 ANO OU 20.000 KiM

QUALIDADE WILLYS~

. m. v. si ti GASTAL* encontrou
o carro: ITAMA^TyGZ

com todas aquslas qualidades e mais estas vantagens: ,
planos de pagamento que atendem às suas
conveniências
avaliação criteriosa do seu carro usado
assistência técnica de alto gabarito

-¦_______L*  :,,,',..„,-,:X,.,„,. , 
" '" '- F
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K.

Pois bem!
Vai dirigir agora ou

quer que leve em casa?
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
vè o carro, entra, liga o motor "só para
experimentar" e... já sai dirigindo.
Daí concluirmos que o ÍTAMARATY
é quase tão irresistível quanto os
nossos planos de financiamento.

G/!St/VÍ_

Voluntários da Pátria, 48 * Tel. 46-8123
Av. Brasil, 2298 - Tel. 34-8014
Evaristo da Veiga, 45 - Tel. 42-6542

Brevemente! Av. Rio Branco, esq. R. São José

PICK-UP WILLYS íó - Estado de
zero km. Vende-se ou troca-se
por qualquer tipo de carro. Posto
Texaco, Praça Vicente de Car-
Vfclho.
PÍCK-UP FORD ól - F-100 - Su-
perequipada, ettado de novn Cri
3 500 000 *ó ò vista. Rua Bento
Cardoso n._ 141, Penha Circular.
PICK-ÜP" WÍLLYS""'l9óA 

"est." 
de

km com capota de lon;., 5
marchas, com 9 m. km rodados,
vendo, troco, fac. R. Ruasel, 32-A
Glorie, b. p. à vi.ta.
PICK-UP DODGE 53 - 6 cM. 

"cõm

toldo. Licença 67, 1 £00 j| ofer-
ta. R. Parimó, 47, P. Lucas.
PICK-UP CHEVROLET 66 — Ven-
do m vista ou troco carro nacio-
nal. Sr. José - Tel. 37-2703.

PEUGEOT 203 ino S3 - Otlmo
estado. Vendo, preço base de Cr$

500 4 vista. — Rua Paula
Brito, 431 — Andarai.
PLYMOUTH 41 d. pr»;., tom
lêrviço ctrte, bom d* tude, Cr$
1300, Ttu. Agaribi *U. M_.io,
PONTIAC S4 - du» portas, m_q.
hidra., ref. Turfo funcionando per*
*«lto, 5 rodat novas — Troco
menor. Aceito eferlt. 46-3111.
PICK-UP WILLYS 61 - Pouco ro-
dada o bem conservada. 30-5086.
PICK-UP Jeep, faço pequena»
entregas. T/atar Rua Saturno,
735. Vigário Geral.

PONTIAC - Vendo urgínte, ano
£0, bom estado, 1 200 OOO. Rua
Honório, 1 169. Cachambi.
PERUA GMC 50. lanternada e
pintada, maquina toda OK. Tra-
lar pelos tel. 49-4317, dias úteis
29-5646. Hoje, Sr. Conde.
PICK-UP Sludebnker 57. Vendo,
1 200, facilito. Ver Av. Mem de
Sá, 230-B. Farmácia.
PONTIAC 1952. Vende-se. cor
azul, forraçao branca, bem con-
servada. Ver Rua Paitiandu, 186,
apartamento 804.
PLYMOUTH 51. Vende-.e, 1 650
mit. Tratar Estr. Ague Grande,
1 120. Tel. 91-0525.
PLYMOUT 52 - 0 km - Vendo
- Telefone 38-6230.

PEUGEOT 203 - 52 - Vendo
um am excelente estado. Bom
preço, comprei fusca. R. Barão
de Ipanema, 72, ap. 402, C o pac.
PAKARD 41 - Vendo barato
Cr$ 430 000. Estr. do Quitungo,
50 — Cordovil.
PICK-UP - Ford F-100 - 58"
Eslado excelente. Vendo ou tro-
co por de menor valor. Negócio
$6 à vista. E.íirsd,-. Vicente de
Carvalho, 1216 — Marinho ou
Arlindo.

PONTIAC 48 - Hldrãrnáticõ7~-
portas, ótimo estado, vende-se.
Ver à Rua Jacareí n.° 05, ap.
202, sábado e domingo até as
13 hs.
PONTIAC 1951 - 2> série, ven-
do estado novo geral. Telefone
37-8418 (Ronaldo ou Paulo).
PEUGEOT 1948 - Ótimo func.
Cr$ £00 entr. i 10 x Cr$ 40 mll,
ou à vista Cr$ 7C0 mil. R. 24 cie
Meio, 947 - G3.
PICK-UP WILLYS 66 - Traçáo 4
rodas, tranca direção, ótimo es-
tado, vendo urqente, aceito tro-
ca^Tel.^-IS^TSÓ.
PLYMOUTH - Belvedere 57, 6
cilindros, hidramatico, bem con-
servado, ar condicionado. Pr. ..
3 800. Tr. R. Quintino Bocaiúva,
104, ap. 203 - N. Iguaçu —
Tel. 2131 - Isalas".
PONTIAC 53 -"Vendo, 1600 OOO
à vista. Ver o Iratar Av. Minis-
tro Edgar Romero, 143, loi» 7.
Tel.s 58-4578.
PICK-ÚP Dodge 52, 1.800. Rua
da Regeneração, n. 361, Bonsu-
cesso. Tet.: 30-8958.
PONTIAC 1951 - Pneut novos,
estado geral bom. Vendo u'g. 980
mil ou fácil. C/ 550 x 100 men-
sal — Rua Uruguai, 283, Adilson.
PICK-UP WILLYS em «tad_T~dê
nova pneus novos, capota, suspen-
são de 67 a única na Guanaba-
ra. Vendo. R. Cabuçu, 116 —
49-5860. Porfírio.
PONTIAC 1950, vendo em ótimo
estado, ver t tratar Av. Melo
Matos, 53, transversal Dr. Saía-
mini c/ Heitor. Tel. 48-1120. Pre-
$0 1 250 ou melhor «ferta.

PICK-UP FORD F-100 - Vende-se
por NCrS 1 800,00. Ver • tratar
à Run Real Grandeza n.° 193,
ap. 401. _
PACKARD CLIPER 1953 •- único
dono, perf. funcionam. Equipado,
banda branca 1 800 ou facilitado.
Tambsm troco nacional. 25-6756.
PLYMOUTH 557"azul/marfinvcõiv
Earvadiísimo. Aceita-se troca e fa-
clllfa.se, tel. 25-8651. Rua Ben-
to Lisboa, 116.

PICK-ÜP Chevrõiêt- Brislí ano'
59, toda reformada. Vendo ou
troco por paiseio. Av. Suburba-
na, 6913 — Pijares. 
PICK-UP FORD F-100 - Ver e
tratar. Rua Voluntários da Pá*
íris, 257 —_1 800.
PLYMOUTH 1959 - FURY - Em
estado de nova, documentação
1*00%, toda original. Troco, fa-
cilito. Rua Haddock L6bo, 320.
PACKARD 53 - .-Estado de* novo.
Base CrS 1300 000. Rua Senta
Clara 23, ep. 1001.
RURAL, luxo, ano de 1965 - Su-
perequipada. Estado excepcional,
um só dono. Vendo c/ 2 800 à
vista e 15 prestações de 279 —
DELSUL - Revendedor Willys -
Rua Francisco Otaviano, 41
Tel.: 27-8656.
RURAL — Compro tem aborrece-
lo. Vtjo no horirlo do «ve pre-
farência • pago hoje om dinhei
ro. - Tel. 38-3891.
RURAl — Compro — Mesmo pro»
cisando da raparos. Paao h vista.
Tel. 29-1731, de dia, 34-0468, t
noite.

RURAL^"WJLLYS'~64~""Vendo~
Rua Darke de Matot 161. Tel.
30.4735.
RURAL 

"1963 
— Estado de nova,

equipada, vendo ou troco por
carro pequeno. R. Engenheiro Gd-
ma Lobo n.° 16 ap. 402.

RURAl 63 - Vende-te. Rue Dr.
Ferrari n. 73 — Todot et Santot,
RURAL PICK-UP 65-67 capote no-
va, único dono estado excepcio-
nal. Vando fac. tt* Cabuçu, Hâ
Lins. 49-5880. Adelino — Tel.
29-7701.
RURAL 1966 iuxo superequipado.
Verde Palma e marfim muito no*
va — Vendo fac. ou troco. R.-
Cabucu, 116 - Lins. 49-5880 ou
29-7701.  __
ROVER 53" - Vendo NCrS 1 30Ò7
ótimo estado. Tudo original e
funcionando, Incl, rádio. Telefo-
ne 58-6323.
RURAL 67 — Vendemos seminova,
dentro da garantia, um diferen-
ciai, tipo standard. Aceitemce
trocas.e facilitamos. Rua Franca-
co Otaviano,_41. Tel. 27-8656;
RURAL 

"LUXO 
66 - 4x2.- Vendo

2 900 km, azul gelo, garantia —
Praia Botafogo, 80/1 203. Segun-
da, Rua Catete, 2741211 - 25-5521
— Francisco. _____
RURAL-WILLYJT64, trãçio 2x4,
40 mil km. rádio, tranca etc. —
Ent. 2 000 mais 12 x 350,00 —
57-2539 — Segunde.

RURAL 1966 - Tração 4 rodas, ex-
cepcional estado. Ver Rua des Oi-
tis, 17, ap. 301. - Givea. 5 600
à vista.

RALLYE ESPECIAL 196S - Ólimo
•stado ds <on*arvaeio. A vista
ou financiado — Av. Atlântica,
3 OM. Tel. 57-80SO, iti 21_hor.t.
RÍIRAL WILLYS 65 - 4x4. Su-
ieito' a toda prova. Rua Viscon-
ds de Pirajá, 295. Ipanema*

RURAL 62 — Estado de nove —
Vende-se ou troca-se per carro de
menor vetor negócio, só a vista»
Estrada Vicente Carvalho, 1 216.
Procurar Arlindo cu Marinho.
RURAL - Pick UP. Vendo 59,
4x4 roda livre, rádio, v. barato,
diariamente. Rua Nova Jerusalém,
J75 — Bonsucesso.
RURAL""_1966 e 964, luxo, 4 x2
equipadíssimas tenho (4) div.
cores, vendo, troco, fac. bom
preco à viste. Rua Russel, 32 —
A. Gloria.

RURAl 65 — luxo — Unico dono
meimo, est?do àn OK. Vendo ou
trcco. Marquei de Abrantes, 110|
409.
RURAL WILLYS" 62, rádio, ótima
cons.rvação. 2 560,00. Rua Bara-
ta Ribeiro, 207|1 302 - Urgente.
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GARCIA COMANDA OS PREÇOS NA PRAÇA
OFERTA DA SEMANA: - RÁDIO TELESPARK 3 FAIXAS DE ONDA, COM TECLAS NCr$ 135,00

BANCO reclináve! VOLKS, MUSTANG, Copacabana NCrS 585,00
RODAS cromadas com 10 furoa, para Volks NCrS 35,00
VOLANTE fórmula UM todos os tamanhos NCrS 90,00
CAPA de napa PROCAR porá Gordini 60 e 66 NCrS 35,00
CAPAS Castelinlio para Volks, várias cores, lindas NCrS 55,00
CAPAS em Vulkron vários desenhos lindas cores NCr$ 90,00
CALHAS em acrílico, várias cores paro Volks NCr$ 10,00
BUSINA FER alemã, para Volks, colocada NCrS 15,00
SPORTLIGHT (socorro estrada) 6 e 12 volts NCrS 12,00

SOBREARO de alumínio porá Volks NCrS 2,35
FAROL DE NEBLINA, par de 6 ou 12 volts NCrS 29,80
PAINEL DE JACARANDÁ, colocado NCrS 69,50
CALOTAS tipo Impala para Volks NCrS 5,95
SUPER CALOTAS GUARUJÁ, vários carros NCrS 22,50
SUPER CALOTAS COPACABANA, vários carros NCrS 17,50
FITA STEREO, várias músicos, modernas NCrS 18,95
VITP.OLINHA DE FITA, USA, moderna NCrS 340,00
TAPETE de bandeja, Eurcka para Volks NCrS 15,00

SILENCIADOR KADRON paro DKW icdan NOS
SILENCIADOR KADRON para Gordini NCr$
SILENCIADOR KADRON pato Volk» sedan MCr$
RÁDIO Transistor, 4 faixas, moderno com teclas NCrS
BATERIA VULCANIA para Volks, 30 meses garantia NCr$

PNEUS FIRESTONE A PRAZO

15,00

20,00
39,50

110,00
55,00

Garcia Lida.
VILA ISABEL:

Esq. Av. 28 Setembro,
144 — Tels.: 34-9188,
34-9089 e 34-9393

MADUREIRA:

Av. Edsard Romero,
612-B (P

MpP*££VaaV"n!lfM£*M *__J____\________\\

Rus São Francisco Xavier, 342.
Tels. 48-6005 • 34.5423

1967 - D.K.W., BELCAR/VEMAGUET, 0 km .... 3.500
66/64 - D.K.W., BELCAR/VEMAGUET, 1000 e

1001 1.790
65/64 — GORDINI, várias cores, novos ...-..-,...-.- 1.390

1965 - TAXI GORDINI, pronto p/ rodar 2.390
63/62 — GORDINI, equip., várias cores 9E0
63/62 - VOLKSWAGEN, equip., estado de novo .. 1.590
63/59 - D.K.W., BELCAR e VEMAGUET 980
61/60 - AERO WILLYS, últ. série, equip., c/ rádio 1.290

1960 - JEEP WILLYS, pinlura .mecânica novas .. 890
1959 - VOLKSWAGEN, alemão legítimo, equip.

c/ rádio 1.090
1952 — DODGE, novíssimo, equipada 690
1952 — FORD, Vedete, máquina retificada, à visto 660

O restante financiamos dentro de suas possibilidades. Lem*
bre-se: Comprando, Vendendo oj Trocando, SEMPRE temos
o negócio que lhe interessa, nas bases que deseja pagar.

(p

RURAL 61. Vendo 100% maqui.
Tel. 45-1820 - 28-6801.

RURAL 4x2 — 1964, mecânica,' 
pneus, baíeria, tudo novo, úni-
co dono, nunca bateu, 4 SOO ou
2 000 mais 15x300. Vendo. Te-
lefone 56-0420.

RURAL 60 - 4x2, cm ct. esta-
do. NCrS 2 200,00 ou fac. com
I 500 e 12x100. Rua Taborarl,
610, fundos. B. Pina, Iroco.
PICK-UP F-100, modelo 1960, c[
motor novo e 100%. Rua Gene-
rol Caldwell, 217. Facilita-se, se-
gunda-feira.

AERO WILLYS DAUPHINE GORDINI

PARA COMPRAI OU CONSERVAI
ESCOLHA «EM, ESCOLHA

TM >mmencroe/ra
füODUIOS f SfüVIÇOS OE MIMEIM

Revendedor Willys
General Polidoro; 316 — Telefone: 468066 — BOTAFOGO

f/
IGENCII I |
DE AUTOMÓVEIS §

FIQUE CIENTE! TEMOS UM PLANO DE
VENDA PARA CADA CLIENTE

1966 — ITAMARATY, equipado excepcionei estado
1966 - AERO WILLYS, equipado, impecável
1965 - AERO WILLYS, ótimo estado.
1965 - GORDINI II, equipado.
1964 — AERO WILLYS, eslodo excepciono!
1964 — GORDINI, ótimo estado
1963 - AERO WILLYS, equipodo

¦1961 - AERO WILLYS, ótimo estodo

TODOS OS CARROS 100% REVISADOS
RUA MARIZ E BARROS N.° 774/776

TELEFONES: 48-7454 - 34-9316 (P

RURAL WILLYS - Preciso dc 4
novos 67, luxo, 4x4, dou em
troca Indústria c] patente c mor-
ca, rara ocasião. T. 38-1477.
RURAL WILLYS 66, luxo, equi-
pada, 11000 km. Só à vista. R.
Pereira da Costa, 33. Madureira
RURAL 63 - Sinal 1 800, resto
longo prazo, ridiõ, tocã-díscos.
Av. Mem de Sá, 14-A, junto R.
Passeio. 22-4229.

RURAL 62 - Vendo 4x4, maqui-
na retificada, NCrS 3 mil. Tro-
co Jangada ou Rural 05, ou
carro americano, mecânico, 60-
62, voltando parcelas. Silva Ra-
belo, 154-B. Méier.

Casa dos Choferes
PEÇAS EM GERAL

• Hudson — Packard — Renault

Fregate—4CV-¦— Juva—R.-Quente

Av. Gomes Freire, 803-B

Tel.: 22-2811 - Centro

SIMCA 52 — Vendo urgente, tô
da forrada e pintada de nova
100% de mecânica — Rua Fer-
reira Pontes,_ 124.
STUDEBAKER £Ò'"- Todo rei., la-
taria, pintura, estofamento má-
quina etc, 1250 à visla, 800
ent., 60 p1 mês — R. Ana Neri,
662, c| 17.101.
SIMCA 63 — Impecável estado
gorai. Vendo, troco e financio.
Paim Pamplona, 700 — Jacaré —
Tel. 497852.
SIMCA 62, lindo, c| rádio, es-
tedo excelente. Fac, cj 1 4C0,
saldo até--ia--meses-.—JTroco--í?.-
24 de Maio, 19. fundos. Telefo-
ne 23-7512.

RURAL WILLYS 1965 - Vende-se
praticamente nova. Rua Gomes
Carneiro, 124 apt. 601. Hoie,
alé 14 heras e segunda depois
das 18 hora».
RÍIRÃ1T4," 4 x_ 2, CrS 2.000 -
Seminovo, mecânica Unindo —
Equipado. — Saldo até 15 meses.
Barata Ribeiro, 147.
RURAL AERO WILLYS - Vende-
Sft uma 0 km, ano 1967, tipo
especial. Rua Pedro ds Carvalho
n.° 811 — Lins de Vasconcelos,

(P

SKODA 56 — 4 portas, bom cs-
tado. Vondo com 600 mil de en-
trado. Aceito troca. Av. 28 de
Setembro, 279 casa 5 — Telefone
3a-5346.

RURAL 63 -.4x4 su-
perenxuta. — Vende-se
uma, único dono, 71 mil
km rod. NCr$ 3 700. -
Av. Ataulfo de Paiva,
50, bloco C-2, ap. 401.
SIMCA 8, 49 - Bom de míqui-
na. Vendo à vista 700. Rua da
Glória, 122, ao. 204. Telefone
42-7757.
SIMCA JANGADA 65. - Vende-
se em bom estado, único dono,
urgente e a vista. Ver e tratar
Rua Conde de Porto Alegre 144
est. do Rocha.
SENHORES Proprietários de Vei-
culos — Não se preocupem, com
o emplacamento do seu carro,
telefonem para 22-2772, atende-
remos a domicilio (Despachante
Lemos).

SIMCA TU.FAO 1964 -
Em bom estado, à vista
ou financiado. Telefone
48-4787.
STUDEBAKER 51, 4. portes, ven-
do melhor oferta. Av. Edgard
Romero^ 93K ap. 201, Sr. Pedro.

SIMCÁ 66 — Excepcio-
nal. Tufão.' R. Barão de
Mesquita, 562 - Sr.. Pi-
reli.

JBelacap
QUALIDADE ALIADA A GARANTIA
1967 - VOLKSWAGEN, 46 HP.
1967-D.K.W. BELCAR, côr verde-mar.
1965 - KARMANN-GHIA, còr vermelha.
1965 - VEMAGUET, motor novo.
1965 - VOLKSWAGEN, Grená e outro prata.
1965 - SIMCA CHAMBORD, côr azul.
19Ó5 - VOLKSWAGEN, Teto Solar, Vermelho.
1964 - VOLKSWAGEN, Excepcional estado.
1964 - VEMAGUET, 1001, excepcional.
1963 - DAUPHINE, Côr Aiul-Claro, c/ rádio.
1963 - GORDINI, ótimo estado.
1961 - VOLKSWAGEN, Equipado.

COMPRAMOS, TROCAMOS, FINANCIAMOS
Rua General Polidoro, 81.

Telefones: 46-3586 - 46-0831.
Av. Atlântica, 1 536 - Telefone: 36-1323

MELHOR GARANTIA • MELHOR PREÇO
MELHOR PRAZO

——fil" —¦¦— ¦¦ il —— www—l

1965 — Aero Willys, cinza grafite c gelo
1965 — Acro Willys, verde amazonas

1965 — Aero Willys, cinza névoa

1965 — Gordini, bordeau

1965 — Aero Willys, castor c gelo
1966 — Itamaraly, bege duna

1966 — Aero Willys, verde

1966 — Aero Willys, cinza madrugada.

CARROS REVISADOS EM ÓTIMOS ESTADO

ÓTIMOS PLANOS DE VENDAS A PRAZO

Av. Pres. Wilson, 113-A (em frenle ao Obelisco).

Telefones: 22-6876 e 32-9426

Av. Henrique Valadares, 156 - Telefone: 22-1914,

ramal 11/14

Desejando visita do nosso representante, peça telefono

52-6611, ramal 93. (P

SIMCA 62, radio, capas, exce-
lente estado. Crí 2 480. Telefo.
no_37-2£58. _
SÍMCA JANGADA 62 - Preco CrS
3 000 000 - Vende-se, na Estr.
Velha da Pavuna, 1395 — Lopes
— fnhaúm^ — Horário comercial
-J29-5578.
SIMCA 62 — Vendo ,troco por
carro hidramático. Run Gonzaga
Bastos,_16ó-B -_ 28-0934.
SIMCA TUFÃO 66, conservação
impecável, equipado. Aceita-se
troca e facilita-se. Tel. 25-8651.

i SIMCA — Compro sem aborrece*
Io. Vejo no horário da sua pro-
ferêntia o paao hojo em dinhei-
ro. -Tol. 38-3891.
STANDARD VANGUÁRD -' Uni-
co deno, lanlernaçjem, pintura,
mecânica ótimos — Rua Gonçalo
Ccelho, 203 — Piedade.

Ennao ge
4 Ton. — Vende-se. Ver à AV. SU-

BURBANA, 4930. ' (p

ercedes Benz 220 SE—
Coupê 2 Portas 64/65. Único a venda. Ar

condicionado, Rádio Becker c/ FM. Estofamento
de couro. Super Luxo. Novíssimo. Ver à Rua
Francisco Otaviano, 140. (p

DE ÜM CARRO
"¦> ."ik-.i.:. : ¦.-.ii. .;*,*¦>;:. ..* : -^-?•¦¦*•)'..__¦_:&_..*:.•¦ ,&.'BSüSií. ?;••:,' 

'.Vjíí

SIMCA JANGADA 63 - NCrS
; 1 390,00 última série, 3 sincres,
quase nova. Saldo a comb. Troco.
Rua S. Francisco Xavier, 342-E
— Maracanã.
SIMCA 66 - Super-nõva 18 mil
km, drádio (2 altofalantes), ca-
pas de napa, etc. 2 600 mil. Sal-
do a longo prazo. Troca-se. Rua
Conde de Bonfim, 40-A.
STANDARD 8 100% vendo bara-
to por motivo de outro negocio.
Estrada Jacarepaguá 5 960. Bor-
racheiro.
SIMCA TUFÃO 1964 - Muito
conservado. Tratar segunda-feira,
tcl.: 23-717|,_R._955, Dr^Aron.
SIMCA 52, bom eslado. Venha
ver, novo. Av. Suburbana, .2422.
SÍMCA TUFÃO 64, c/. lanljao

|transi$t., ultima serie, estado do
rsro. Traga mecânico, urgente.
Trcco carro menor valor. Av. Su-
burbana, 2422. Jv\.-. 30-7063. __
SIMCA 64. Ver na residência,
equip. CrS 4 £00, novinho. Te-
lefone 29-6579. - Rui Condessa
Belmonte, 261.

SKODA, 51' — Vende-se, radio
pára-sol necessita de pneus
pintura - NCrS 750,00 - Ri^X
Batovi n. 150 — Vila Cosmari

CETEL 91-1807.
STANDARD VANGUÁRD 51, ven-
do, CrS 1 200,000, mecânica
100%. Faço qualquer experiência

Av. Londres, 319 - Centro do
Bonsucesso.
SIMCA.62, 100% de tudo. Ape"
nas 33 mil km rodados, 4 pneus
novos. Vendo pela melhor ofer-.

ita à viste. Rua Barata Ribeiro
727/406.

Ca[tas de
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.

SIMCA CHAMBORD TUFÃO 1966
cor bege antheor, equipado com
radio, excelente. Á vista Cr$
7 150 000. Rua Inhangá, 39 -
Copacabana. — Jarbas.
SIMCA ARONDE 55, 45 HP. Ven-
do em excelente estado. R. Siiva
Pinto, 104 - V. Isabel. CrS ...
I 800.
SIMCA 61, ótimo estado, -facili*
to. Ver Ruo Argentina, 84/203
— S. Cristóvão até 13 lt.
SIMCA 62, v. 1. por Dauph. maq.
na gar. rad. tran. Ioda 100%,
2 970, Est. do Rio Jequiá, 1374,
ônibus 324.
SIMCA TUFÃO 64 - Ultima se-
rie, 30 mil km. ótimo estado e
bem equipado. Somente pf parti-
cular. R. Teodoro do Silva, 407,
ap. 204.

SIMCA 65 — Excepcio-
nal. Facilito até 18 me-
ses. R. Mariz e Barros,
774 — Sr. Armando.
STANDARD VANGUÁRD 50, c/
radio, 5 pneus novs, maquina
retificada, estofamento novo. Tel.
28-3589, Paulo.
SIMCA 63, olimo estado. Av.
Heitor Beltrão, 91, 2,a-feira. Rua
Araújo leitão, 344. 
STUDEBAKER 50, com radio, tc-
tifica recente em cotor, valor 0$
800 000. Estudo ofertas. Rua Soa-
res Meireles, 374, «p. 301 — Pi-
lares - IUCIO.

-sSHEVBOLET ?
Então, vale a pena nos consultar! -^^

Ã_±_j__$W
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ClMINHlO
jêjurtnça t

eficiência

PICK-UP o miis moderna e
possante, ji 'construido

no Brasil

Um nívo
conceito «tn

UTILITáRIOS ^S£3§r
Grande llitinclinienli tn Itii i llnlii
Receba i iltli i nm • lorno mio
I melfior iisliiencli itcnici CHHItOlET.

CHHBRBSfl
Carrocail» Braillilras S. 1.

¦Tinida Bratil, 13.141 • Ttl 30-3830

SKODA 1955, utility, vondo, CrS
700. Rua Canlilda Maciel, 61,
c/ 1 — Abolição. Ver após às
13 h.

© esta marca
lhe é familiar

t— ,feaa

Você está pensando em comprar um carro?
Pergunte a quem tem um VW ou venha
nos fazer uma visita.

ÇUúnOCOJl quomícAa caMiU. ltda.
SERVIÇO AUTORIZADO VOLKSWAGEN
Rui Voluntirio* da Pilria, 4B1/3 — Tele-

fones: 26-1372 - 26-1477

SIMCA 64 - Part. Ver na resi-
cioncia, equip. e conf., novinho,
Tal.: 29-6579. Rua Condessa Bel
mente, 261._ _
SKODA 50 - Bia 

"de 
tudo, 780

mil. Aceito oferta, cu 350, res-
tant« a combinar. Av. Santa Cruz
n.° 172 - Roalenno.
SEDAN 

"vw"63 
- Vende-s» um

em ótimas condições. Tratai* na
Av. Amaral Peixoto, 199, D. de
Caxias - RJ.
SIMCA CHAMBORD 63, 1.» serie",
radro etc. Est. nova. Ent. NCr$

800, saldo a combinar. Duque-
za de Br.Tnan;a, 85, sp. 309 —
Tel.t 38-2922. _ ¦_
SiMCA — Vende-r-e uma nova,

ncronizscfa, 1963, 2.fl serie,
NCrS 3 500,00 à vitta. Ver na
Rua Ganzaga Bsstís,_122.
SIMCA 63 - 3 

""sincres,, 
radio

Motorola, tranca. — Base: NCrS
900,00, depois das 11 horas -

58-8712. _
SIMCA 61, PresWepto, equipada,
estado da nova. Vende-se ou
troca-:c por carro de menor va-
lor. Negocio só à vista. Rua Bon*
to. Cardoso. :141, Penha Circular.
SIMCA 61 — Vendo, mecânica
ótima. — Rua dos Cariiós. 51,
ap. 102.

A categoria européia,
representada pela
técnica italiana, ao
gosto dos brasileiros,
por pouco mais do
preço de um carro
naciona!.

I 850
fflffl sport
Wfim ou

1500
sedan zo

o
3

/zr^jf/T^*^^^^*^. «

Veja e admire em

CÓHD0RSÂ SÁ™- ™
Av, Ataulfo de Paiva, 983-B-Leblon

TAXI DODGE 52 - Vendo, Rua
Eudoro Berlink, 291202 — Bon-
sucesso ou lel. 23-3534 - Ismael.
TAXI E PLACA - Compro e ven-
do. Faço permuta, transfiro de
propriedade, licenciamentos de
veículos novo* e usados, ônibus,
caminhão etc. — Av. Suburbana
n.o 10033, sl. 219 - Cascadura,
ao lado do Posto Almirante.

TAXI GORDINI 62 - NCrS 3 000
à visla. R. Marques Canário, 2a
lao lado do H. Miguel Couto).
TAXI Volkswagen 64 — Praçi
João Pessoa, 3.

TAXI Volkswaqen, compro, pago
à vista. Avenida Prado Júnior,
317. Tei. 57-8705.
TAXI - Vendo 2, um 63 e 66.
Tratar na Rua José Veríssimo,
33S:L—^ Méier - Sr.- Jdsér
TAXI - Vende-se Ford 51, taxi
Cap. Tratar na Av. Bartolomeu
Mitre, 399, ap._302^
TAXI Aero V/iflys 64 e 65 equi-
pados. Rua Carolina Machado n.°
560_c|_2. _Tel. 90-1377.
TÃXfDKW 

"1962. 
Tel". 54"-T4Õ2^

José Fernandes.

TAXI Chevrolet ano 46, maquina
retificada, pronto para trabalha.-
Tratar na Rua Cantilda Maciel, 89— Abo-Jic5o.
TAXI Dauphitie 62 — Barato. Avista, Estrada_. Intendente ..Maga-..
hães, 813 - V. Valqueire.

TÁXI COMPRO PLACAS
e taxímetro Capelinha —
Pago à vista, na hora, o
maior preço. Todas as
¦despesas por m| conta
- HENRIQUE - Telefo-
!ne 47-9290 até 22 h -
|Atendo a-domicílio. (B
TAXI DKW 62763"T~64 - Vendo

,equípados. Só à vista. Telefone:
134-9285 - Wiison.
TAXI GORDINI 63 - Vendo, óti
ir.o estado. Preço NCrS 3 £00
vista. Ver Rua 3 de Dezembro,
514, ap. 206 - Vila Isabel.
TAXIS* — Chevrolet 51, mecáni
co. Vende-se NCr$ 3 650,00 à
vista — Rua F.-ci Caneca, 272

jVcr sábado até 12 horas e se-
unda-feira — Sr. Cardoso.

TAXI - Pisca - Vende-se HCtÍ
1 200. Tratar R. Domingo» lo-
pes, 498, ap. 202, ou Estr. Por-
tela, 39, c/ Torres — Madureira.

TAX! — Compro carro de praça,mesmo parado ou placa e taxi-
matro. Pago à vista. Tcl. 23-1183.
TAXI Dodge 1949, das pequenas,taxi Capelinha. Vendo urgente.

800 000. Rua Leopoldino Bas-
tos, 615 — Eng. Novo.
TAXI - Vendo Chevrolet 193?
ou 50, taximetro Capelinha e li-
cença, ou só taximetro. Rua Orei-
'as, 13, op. 202, Ssnto Cristo.
TAXI. DKW 59 - Vendo-se, com'
maquina e caixa neva. Preço
vista: 4 500 000.

Geraldo.
Tel. 46-8545,

TAXI DKW 63 - Bom estads
CrS 5 3CO a visla. Tratar c,'
Raimundo, R. dos Araúios, 101

Tijuca.
TAXI Dauphíne — Vendo cu tro-
co por qualquer outro carro.
37-1110.
TAXI Gordini 63 - Capei. Facõ
qualquer prova, motor novo. R.
Csrvaiho de Mendonça, 24 «d.
502 - Tcl.: 36-2917.
TAXI Gordini 62 — Batido, pV-
quena avaria. Motor rei., meccn,
100%. Vendo no est. — Aceito
ofertas à vista. R. S. Clerr,cn's
n.o 176, c/13. Tel.: 46-2544.

TAXI e placa. Faço permuta. Dou
seu carro emplacado na praça em
6 dias. Rua Humaitá, 145, lel.:
26-1724. luiz Leão.

TAXIMETRO Crpeünha, completo^
n.o 52 979, aferido, com Nada
Consta. Vende-sc lambem luml-
nosos. — Bartolomeu Mitre, 354.
ap. 101.

TAXI Volkswagen 62, bom esta-
do geral, vendo, troco, facilito.
Praça República n. 52 Tel
52-0009, Sr. Fernando.

TAXI DKW 66, ultima serie, pren.ío para rodar, transfiro feires.
Ver Miguel Lemos, 90, Copaca-
bana. Tel.: 36-3204.

EHTRECOMOQU
ÉvPfcGUEtCOMO PUDER
CRÉDITO tólAÍÔí

CAPAS
de todas as marcas

Napa NCr$ 25,00
Courvin " 55,00
Vulcron " 55,00

BATERIAS
Fabricação
VULCANIA
desde NCr$ 40,00

EMER

MESESl
RÁDIOS

Desde

NCr$ 50,00
TODAS AS MABCAS.TOTAt.
MENTI TRANSISTOIIIZADOS

Os maiores estoques e
variedades da praça em

ACISSORIOS CROMADOS,
pelo menor preço do mercado

«*@-J
compramos bim
pan vender melhor

RUA GENERAL SEVERIAN0, 66-A
Bsm no Latgo entre o Estádio do Botafogo t o late Clube.

ÍU
SIMCA -- Consórcio - NCrS
124,00, entes e NCrS 155,00 do-j
pois de receber o carro. Vendo
quotas valor NCrS 1 755,00 par
NCrS 1 600,00. Av. Princesa Isa-
bel, 186, ap. 1008 - Leme. _
SIMCA TUFÃO 64 - Equipado,
motor 100% - Rua Alberto Si-
queira, 59 - Tel.: 48-5319 -
Tijuca. 

SIMCA Esplanada 1967
— Temos várias cores pj
pronta entrega. À vista
ou financiado. — Telefo-
ne 48-4787.
SKODA — De 4 portE-, pintura,
nova, cem rádio, ano 1956. Cr$
1 400. Tel. 36-7382. Ver dies
úteis, das 8 âs 17, Rua Malipo,
110 - Jacaré.
SIMCA 60/61, Chambord, pneus
b. b. radio etc. Vendo, troco e
fac. Rua Sorocaba, 129 — Bo-
tafogo.
SIMCA *3~-- BÕm~d-7 túdoTüquT-
pado, barato, troco, facilito. R.
Cardoso de Morais, -436. Ramos.

Caminhão
Mercedes Benz 1962

Com capacidade de carga de 7
ton. Pneus novos e parte mecânica
nova.

Tratar à R. Itapiru, 1.163 com Sr.
Marco Aurélio. (P

SIMCA CHAMBORD 61 - Dificil
hav»r malhor ou mais linda. Ra-
ríssima constrvação, macánica
perfeita, facilito, ba» NCrS 1 300
entrada. R. Maria Amilia, 47 —
Tijuca.
SIMCA TUFÃO <S4 - Conservação
impecável — lindo, compleíamen-
te revisado — Accíta-se troca e
facilita-se — Tcl.i 25-8451 —
REDI S|A.

RETIFICA DE MOTORES
*. Com o mais moderno parque in-

dustrial incluindo: a RETIFICA DE"CAMS" (ressaltos do eixo de co-
mando da» válvulaj) a MAGNET-
FLUX (pesquisa de fraturas em
eixos) e a EQUILIBRADORA (can-
trabaíonço estático n dinâmico de
eixos e volantes garante renova-
Ção perfeita do seu motor).

P E R U S I N
"A melhor e mais bem aparelhada retifica do Brasil"

Rua Clarimundo de Melo, 267, GB - Teli. 49-8120, 29-7584

SIMCA'-- Vendo e troco. Tra-
demínoo 26-1370, segunda-

leira 43-1553.
SIMCA 1962, l.a !erie, c/ mo-
tor novo, suspenaão nova, Ioda
equipada, linda cor. Fac. Cr$
1 800 ent., R. C. de Bonfim
n.o 577-A.
SIMCA .1933 - Todo de fabrica,'
Íe.-cIs neblina etc. 3 490 — Rua
Fe^eini de Siqu-aira, 79, Tijuc3.
SIMCA TUFÃO 19657 onf 

"estado

de 0 km, sup-erequlpndo, somen-
i. ho|e.' H. Lcbo,_303. 
IMCA TUFÃO - Vende-se em

bom estado. Ver e tratr.r na Rua
Visconde da Gsvej, 105, com o
Sr. Motta. Tel,: 23-05M.
SIMCA 3 — Ótimo estado de
ccmsrvação, Â cilindros, econ, —
Vendo com Cr$ 450 de entr. e
10x85 cu a comb. R. Parda
Malet, 26. Tel.: 28-7036.

TAXI - Vendo Plymouth 51,
mec. pneus pint. 100%. Ver R.
Alfredo Barcelos, 590 — Olaria.
-"Estação, 5r._AluÍzÍo.
TAXI — Vendo táxi « placa (Ta-
pe!. Tenho também DKW 63
pronto p/ permuVa, neg. urq. —
Ver na Rua Bom Pastor, 393 -
Tel.:_48.9448_- Tiiuca._
TAXI CHEVROLET 41'- Vende-se

Pneus novos, mecânica 100%
Pronto para trabalhar 2 200

à vista — 7ratr.r e ver na Ave-
nida_Narareth,_3049 — Anchieta.
TÁXI — Mercury 49 — Perfeito
estado. Rua Tiboim 231-A — Brás
de Pina.
TAXI Dauphíne 1962, 2 500.~~
Rua Desembargador Benevidei,
65 — Realengo (PiraquaroJ.
TAXI CHEVROLET 50 — Com ri-
dio, ou só placa e toxi, Neg. urg.
Rua Bom Pastor, 393 — Tijuca,
TÁXI — Dogde 52 — Capelinha,
perfeito estodo. Vendo b vista
Cr$ I 800. Ver Rua Laurindo Fi
lho 148 — Cavalcante.

TAXI DKW 64, luxo, Capelinha",
p. rodado, c/ radio etc, m. bom- Est. R. Paula e Silva, 29, São
Cristóvão. Tel.: 28-9738.

TAXI VOLKSWAGEN - Pronto
pt trabalhar, 4 500 à vista. Rua
Major Conrsdo 43, ap. 201.
Cordovil.
TAXI - 0OD5Í 52 - Rádio p.
b, branca, novo*, lâmpada fluo-
rescsr.te, máquina 100%. Vendo

lou trcco, Av. Nova York, 4 tel.
:S0-9629 — Bonsucesso.

SILENCIOSOS

CANOS

(TAXI Gordini 63, entrada CrS
2 400. Resto a combinar. Ver <
trav-r na Av. Guilherme Max
well, ponto de táxi, Bonsucesso
TÃXÍ--~DKW 63 muito bom -
Vende-sfi com parta facilitada.
Rua da República, n.° 386. Quin-
tino.
TAXI Aero Wiíiyt 61, todo 1Õ0
por cento. Vende-se na Eít, VI-
cente 6a Carvalho, 36-A — Vaz
Lobo.

$wQ&W%W»

PEÇAS PARA
TRATORES E MAQUINAS

SIMCA TUFÃO 65 - Superequi-

Êado, 
mecânica a toda prova —

om de mecânica — Aceita-:e
troca e facilita-se - Tel. 25-8651
- REDI S|A.
SIMCA 63|4 primeira sin. Ãcei-
ta oferta. Rua Major Ávila 455-
232. Sr. Paulo ou ci perteiro.
SIMCA — Reforme a sua Sim*
ca na Moncar — Rua Araújo Lei-
tão, «344 — Facilitamos o paga-mento.
SIMCaTRALLYE' ESPÉCIAtr"65~
A mais linda cór, ir.ecânícn à
toda prova — equipado — Acei-
ta-ie troca a fa:ilita-se — Te!.:
25-8651 - Rue Bento Lisboa, 116.
SIMCA CHAMBORD 1963 - Ven-
cío, luperequipada, com radio,
estofamento e pintura nova, me-
cênica » qualquer prova. Tratar
na Rua Rocha Fragoso, 31 — Vil»
lubel. J

INTERNATIONAL
HARVESTER

O

SKODA OTAVIA 1964|5 - 2 por.
tas, coupé, mecânica, 4 cil.. doe.
embaixada. Pra50 6 000. Telafona
36-2359^
SIMCA RAllY 1966 - Novs,
aquipada com radio, ate. côr,
platina, estofada a couro prato,
pouquíssima rodada com apenas
9 000 l:m, unico proprietário. —
Vende-se com a máxima urrjên-
cia, aceit.indo-so carro nacional
como parte de pagamento. Ver e
tratar à Rua Constante Ramos, 90
•p. 401 - Tel. 36-6622.

TÁXI — Aero 63, última
série, não roda na pra-
ça, estado excepcional,
motorola, capas, suspen-
são adaptada, pneus no-
vos, motor na garantia.
Troco por Volks parti-
cular de 63 em diante
ou facilito com 3 500 de
entrada e 15 de 300 -
Ver hoje na R. V. da Pá-
tria, 357, ap. 201 ou se-:
gunda-feira pelo telefo-
ne 42-1557.
TAXI - Gordini 65 - NCrS .'.'.
2 3r'0,00. pint. mec. etc. noves
— Dauphina 62. ótimo estado —
S~.!do a comb. Trcco. Rua S.
Francisco Xavier, 342-E — A",ira-
canè.
TAXI 

"VOIKSWAGEN" 
- Vendo",

ano 62, bom estado. Troco, fa-
cilito - 25-4747 - Da. Sueli.
TAXI DKW VEMAG 1963 

"-"Em

impecável estado de conservação.
Pneus, máquina, pintura, tapetes
ótimos — Facilito ou troco. Rua
Haddcck LôboL320.
TRIÜMPH'52 -Pint., forr., mec.
na sarantia - NCrS 680,00 à
vista ao 1.° que chegar. Rua S.
Francisco Xavier, 342-E — Mara*
cana.

TELS.:
32-3903
42-8358

TODAS AS
PEÇAS CO-

LOCADAS NA
HORA POR

TÉCNICOS ES-
PECIALIZADOS

DISTRIBUIDOR
DOS AMORTECEDORES

MONROE MATIC

LTDA.
av. MEM DE Sá, 88-92

ENTREGA IMEDIATA

AUT© PEÇAS BOMFIM
m*,1-;-; icoNCESSiON-VRÍÒT';/- r %:.;%¦¦
Av Braiil, 1 337, tels.: 28-1169 è 34-3452 • GB

TAXI GORDINI 66 - Nunca ro-
dou na praça. Vendo ou troco
por carro de menor valor. Av.
Suburbana, 7^240.
TAXI CHEVROfET 51 - Mec,
ótimo de tudo, preço 3 500 -
Tr. rçonto de táxis defronte Cine
Mauá em Ramos,_c!_M<-inue!.
TAXI" VOLKS 64 -Meu d«d'e
zero. Poucos kms. rodados emo'a-
cado h^je - Vendo tel. 25-6317
— Sr. Wanuel.

TAXI — Vendo um Chevrolet ano
52, estado geral novo. Rua Pe*
reira Pinto, 103 — Tomás Coelho.

TAXI Chevrolet 49, com radio olí
só placa e taxi Cap. Negocio urg.
Av. Pres. Vargas, 2683.
TAXI Volks. 63 - Vonde-ie ou
troca-se carro do passeio ou Ru-

R. Santana, 77, loja E, bor-
racheiro.
TAXI Volkswaeen~"áÕ e 62 - -
Vendo equipados, com rádio, c-õ-
pas e tranca, otlmo «r.iado, i*
vista moihor oferta. Tratar naRua Padre Roma, 531, ap. 102-_Un3.

TÃX 
~Vdlks. 

63, últi™ í7Fe",
cem pequena bntida. Iratar nr,
Rua Bittencourt, 633 — Caxias —
Sr. Fernando.

TAXI Chevrolet 39, luxo, tinindo
1 800. Traiar Sr. Dilma, ponto de
t.v,ti Cocotá — tlha do Gover
nador.
TÁXI PERMÜTÁS - Le-
galize já seu táxi — Ser-
viço completo, rápido e
eficiente, pelo menor
preço incluindo impôs-
to de serviço e lie. 67 —
Despachante HENRIQUE
- Tel. 47-9290 até 22 h.

(B
TAXI DKW 62 - Máquina o_caI-
xa novas. Táxi Capelinha, novo.
Vende-se ou troca-se por Volks.
Particular. Rua Cupertino, 29, es-
quina com Rua Goiás — Quintino.
Até o meio-dia.

Volk'streeí
FEÇAS E ACCESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS ITDA.

Rua Angélica Mota, 440 — lojas A • B

Telefone: 30-0821 - OlARIA

CPMUNICA:

SEUS PREÇOS PARA LINHA VOLKSWAGEN

Rádios 4 faixas -f antena Truffi embutida .. 120,00
Volantes Fórmula ONE (todos tamanhos) .... 90,00
Alavanca curso reduzido cromada 15,00
Fecho seçurancri quebravento 8,00
Farol neblina Rossi cromrdo (par) 25,00
Farol milha, brenco, amarelo, Rossi, Cibié (par) 34,00
Vala Bosclt 1,20
Silencioso Vacuum 9,00
Farol manual Polimatic 25,00
Painel . 3 instrumentos 45,00
Volantes, Abarlh, raiado, GT, Wclrcd 100,00
Super calota Guarujá (as quatro) 88,50
Tapete Bandeja (|6go 4 peças) 13,00
Sobre-aros div. modeios (iógo 4 peças) 10,00
Alavanca curso reduzido para Kombi 15,00
Calhas acrílico par 9,00
Buzina FER alemã 13,00
Dentadura baiano 4,00
Sinaleiro rotativo Spam com pilha 20,00
Lâmina pára-choque traseiro cromado vacuum 13,00

Esclarecemos que as mercadorias aqui anunciadas serão
vendidas pelos preços e marcas estipuladas.

Mantemos um serviço de copa e sala de espera A sua
disposição.

E LEMBRE-SE VOLK'S COÍA IT... VOLK'STREET

TAXI CHEVROLET 47 - Bom dc
mecânica. Facilito o pagamento.
Troco. R. Maria Amalia, 382 -
56-9887. Sr. Terra.
TAXI"VOLKS~63 - Vendo" à vis-
ta. Rua Ministro Moreira de
Abreu, 157 — Oioria — Procurar
Matodio.
TAXI - AERO WILLYS 62, prê-
t;, cm ótimo estado — Vende-se.
Ver e traiar na Rua Maia Lacer-
cia, 263, ap. 201. 
TAXI GORDINI 64 - Equipado
com biçiorrilhc, rádio transi?íoriza-
cb, rodas tala longa:. Eclá bem
ireimo, Rua Amaro Cav,-.TcaníÍ n.
1 787^ Tratarjel. 54-^592.
TAXI CHEVROLET 1948,""ólimo oj-
tado — Vende-se a vista. R. Con-
selhetro Jorino n.° 18. Telefor.fi
32-403J.
TAXI VÒLKS 66 - Vende-se, ver.
melho, equEoado — Avenida Itao-
ca n.° 1 064.
TAXI DKW 

"1965 
- Muito bom

estado geral. Aceito carro parti-
cular ern Hccn, facilitando o res-
tante em 20 meset - Rua Conde
3 anf lm, J25;

ranço, 1001
ràstints

lÁXt — Vendo Chevrolet 52 em
perfeito estado. São Clem-nla 73Tel.. 26-3133.
TAXI CHEVROLET 1940 100% ro.
dando na Praça, vende-se urgentsRua Grão Para 346, Enoenho
Novo — Jaime. Em frent» ao
Cíne_Sta. Alice.
TÁXI GÕRDÍNTóI - s"o""a~vi"s^
la Cr$ 3 880. Real GrandezB 193
loja 1. Ver t partir de legunda-
feira. ___^
TEIMOSO - 1 2Õ0 km - p"s7.~6"
se o contrato por Ct$ 7 700 res-
tante Caixa Econômica — Telefon»
58-5733.
TAXT VÕLKS. 64 - P"aTss^e~-i
contrato com NCrS 3 500. Rua
Padre lldefonso Penalba 173 -
Meier. Domingo dss_8 às 12 hs.
TAXI — Vende-se um Dauphln*
1963 em excepcional estado. Tra-
tar pelo tel. 58-4364 ou 58-7376
com Cavalcanti_.
TÁXI — Vende-se uma placa üum taximetro Capelinha. Tratar
pelo tol. 58-4364 ou 58-7376 com
Cavalcanti.
TAXI — Vende-se Plymouth-ãnõ
52, em perfeito estado podendotrazer mecânico, tratar na Rua d»
Fábrica 196, Bangú com o Sr.
P_a?iei*_J5L_£3--0575._CETEL._
TÁXI Volks 63164 motor""na 

"ga-
rantia pintura nova, troco por
particular motivo de transfereh-
cia, a vista ao primeiro que aoa*
recer, 5 650 - Ver e tratar na
Rua Paula Freitas 19, «p. 311 -
Copacabana.
TÁXI" DKW 

~62~""Èm"ótimo~e"si;

vendo financ. troco Volks par:.Ver hoie na Rua Riachuelo 42 —
amanhã, tel. 32-8142.
TÁXI Volkl 62, mec." lar.,, perfíEto estado, NCr$ 5 500,00 a vis-
ta. Avenida'Ataulfo de Paivi £0
EiLl-££i__L1?^ •_0omingo. ,
TÁXI Áêro Willys" 62 -Vendo
lindo carro, 5 milhõet • vigta —
Rua Taylor 24.
TÁXI Volkswagen ou DKW com-
pro a vista — Avenida Mem d*
Sá, 14-A junto Rua Passeio. Tel.
22-4229.  
TÁXI DKW 63 - Vende-se tm-
tivo de viagem só < vista. Ru»
da Passagem 48, C-6. — Herrr.i.
nío.
TÁXI — Alugo para motorist»
credenciado (Turitmo)_—_56-0449
TÁXI CAPELINHA Plymouth 39"^
Enxuta a vista pode trazer mece-
nico na Rua Ana CSmara 80, Fr»-,
guesia_ de lra';á. 
TÁXI CHEVROLET 47 - Vende
barato, bom de tudo, pneus no-
vos, tratar Posto El-Dourado, Av.
Brasil 7 380 ou conj. N. Hoiand»
Rua 4*18, Bonsucesso com o Sr,
Juca.
TÁX|""d"Ã"ÜPHINÉ""62 - Saldo de
retifica NCrS 1 500,00 do entra-
da, ponto do Pão-de-Açúcar até
1.3 ho ras. 
ÍAXÍ"DKW 67 - VÍndê*s» urgen-
te — EniYada facilitada — Rua
Ç.?ncJg. $?..$**?r*,.?!'..?®' eP* ^01-
TAXI CAPELINHA - Vendo, Rui
Correi» Vasques n.* 19 — 6*-
tácio.

'Ti

pVI

TAXI VOLKS 63 - Bom estado
e caixn sincronizadora (5 800) —
Troco Kombi 64 ou 65 — Av.
BrasU,_ 6 048.
TAXI — Voikswagen equipado.
Vendo 6 OCO com 3 000 milhceu

TAXI DKW 64 -
novo. CrS 4 500
em 10 mun. Rut Prudente delja"' entrõdã restante a combinar.,,'Orais, • "6- |V'er na Rua Opetario Sadock rie
TAXI VOLKSWAGEN - Modelo Sa n.° 126, domingo das 8 a: 17

967, novo Único deno — Ven-
ido ou tr.-cc menor valor — Ba-

de Mesquita, 129.
TAXI Chsv. 41 Capeiinha. Incen-
dlado. 1 550, ou placa e táxi

11 200. R. Parimá, 47 - P. Lucas.
TAXI Volks 61 e outro 62 - Su-
oerequipados, rádio Telespark,
blgorrllno, calotas, tranca, capot
e direção, capas napa, motor e

| pintura novos, à vista ou a pra-
zo. Prestações 275 mil. Rua Sá
Ferreira, 22811 036.

tjeep®d^
OU QUALQUER
OUTRO
UTILITÁRIO

WIUYS

'UfcKw ENAfíffJfWf^

TAXI GORDINI 64 - CrS 2 500.
Motor na garantia, cx. mud. no-
va, lataria perfeita. Saldo até 15

ímeseS; Barata Ribeiro, 147.

JAXI - VOLKS ALEMÃO 1955 -
•Vendo em perfeito estado, sá à
vista — Ver Largo São Francisco
ca P.rainha — Pça. Mauá, Copa-
Rio — Domingo, dal 8 il 12h,
c! Roberto.
TAXI CHEVROIÉT 51. luxo, rá"
d:of b. b. máq. nova, a vista.
Av. Oliveira Balo, 398 - Vila
da_ Penha.
TAXI" VOLKS 63"- Vendo 3 000
entrada, restante 15 mese;. Tra-
tar Rua Jacirandy# 129 — Cole-
oio, dia tedo.
TAXI GORDINI II 1966, 4 ma-
¦es de uso, pouco rodado, ven-
do.Jiuajtapiru, 792 — Daniel. _
TÁXi — Chevrolet 46, vendo em
ótimo estado geral. Rua dai Acá-
a-., 201, ap. 302. Gávea. TeU
47-7449.
TÁXI CHEVT. 37 - Vendo CrS
850 mil ou s6 a placa. Rua Eng.
Francelino Meta, 539, Largo Bi-
cão, Vüa Penha.

horas neste local. Segunda-feira,
na Rja Prof. Eüer de Melo n.°
15. Benfica. Sr. Mário.
TAXI — Volks 62 equipado ma-
quina, tudo 100% pronto par»rodar. Capelinha ml oferta •
vista. Maia Lacerda 222 apt. 501.
Estado.
TAXI — Automóvel de praça,marca Chevrolet 1941, será ven-
dido em leilão judicial peio lei-
loeiro Paulo Brame, segunda-fei-
ra, 27 de março de 1967 et 16
horas, na Travessa do Paço, 14
1.° andar. Mais inf.Jel^ 31-0228
TAXI Voiks 63 pouco rodado inv
pecavel o mais novo da praça
cor branco pérola. Vendo com
NCrS 3.000 de entrada. Rua
Teodoro da Silva 747. Posto. Sr.
Bonfim. Só hoie das 8 èi 13
horas.
TAXI DKW 1966 na garantia.
Vondo urgente. Rua Uruguai, 319
tels. i!9-<S20. 38-7B42.
TAXI Volkswagen 66 equipado
nunca rodou na praça km 16 mil
originais cor verde. Vendo Ru«
Silveira Martins 132 «pto. £08.
Sr. João.
TAXI Volkswagen impecável. Rua
Laura de Araújo 120. Estacíc. -j
Ver domingo e segunda-feira. ¦
TAXI Gcrdini ano 1962. 2.» te-
rie, taximetro Capelinha entreda
CrS 2 COO COO, 8 presta;cei d.
CrS 257 000,00. Rue Ttbortri,

886. Bras de Pina.
TAXI CAPELINHA - Vendo «
instalo, blindado, nada con **-*..
oficina autorizada Taxirai. Rua
loira n.° 10 — iacar».

*t___MWtl___Uiiiiiltiflltlll^llHIWMtllWIIIIIIlIrtllWMI^WIIlP1'^1''''1"' ' " I1 V ¦> i'H'"**«|i|« liin> iiiiii ¦¦ iiiii¦ i'm.11 i i 1; ¦ r "*• Tf •¦;¦*¦¦*?•-•. .J..C*-: ^*.y.'*sx:,.

Em



. 4* Cai., CIASSIHCADOS, Jornal Jo Brasil, domínno, 19, « 2. -folra, 20-3-6?

VEÍCULOS
USE 2 carro», Chévtolet VOLKSWAGEN 1961/62 - --, 

f,,-^ofirtã". - R-'¦ C
TAXI Dauphine 62. pro^o 31 500.000 .VENDEM-SE

iAna Meri, 615

T. _ I tjf-t m _ Vernelho. srenot, todo .VOLK5. 65, excelente eat. a qual.
jnddpt). m.-VOLKS 65 ótimo estado i™,6*,- voe„r™ 

do«!v«nde-.e qu.r prova, à ^'V™*^",";
?.6Í.Ll-y,,aM'La,ânín. canas. DneUSVã WM.. T.I. 96-0121 - CETEl cl 2 ^00_en«.,e».718 

m. Ru. 21
mecânico, capas, pneus;^ Molo, 316 - 48-7701._

VOLKSWAGEN - Ano 64. Von-,
de-;s. Humaitá - n. 2-13, ap.
601_. Tel. 26-1097. |
VENDA seu cario bem aborreci-1

Resende. Mie

TÁXI'.Volkswagen 63 superequl-l VOLKS 62 - Urgente
pado, estado impecável, vcnde-|c! rádio, capas, e-a3d?r? ;•} WNDO S.mca 6.1 -. UnA^fen^ - 5 000 à V.Sla. piid-W"?....! _. £* J &''ci 1 ^.nt^lBT | ir''-'!.!. -.W ..

CS CE l f . VI*.* Vl_.ii _||._, C,, *,-, ! DOIllllll, -OI, «("• ___.._— . rrll1 _:___..*__. *•.. jl. AT Di iU\ '_,.' <..'. _,, JU OIAI ¦._niliti.HA/i.tW _ fnmnrn. 111 DS-

soou troca-se por carro de nie-|Vor e tratar 
"i 

Av,

nor valor, negocio só a vista. R.J533. Tel._30-3575,. ..
Bento Cardoso n.u Ul. ^'"""ivEMAGEt 61 -.Vende-!- pi
Circular. ,U 000,00. Ruo Barão do Itaipu,

TAXI Do Soto 48 mecSnica, 6 cl- 174_—_Andareí.
lindros em bom estado, 2000.000 yõ"LKS 61 — Sincronizado a su-
16 a vista. Rua_Bonto Cardoso|psrec.u|pado. Vende-sa ou troca-

se por de menor valor. Estrada

«lhor. Facilito,'""oemõcr.tlco. 
Impossível haver mcliior. "•"""""> 138.0)57. Vlctor.

e Crí 1300 entrada. R. ManaW
bl — Tüuca

base

141. Penha Circular.

MEIER - Taxi Gordini 62 vendo
com NCrS 2.500 e saldo a com-
binar. Ver no Posto Ipiranga na
Av. Suburbana 5 644

Vicente dê Carvalho, 1216. A.jln-
do ou Marinho

Amai ia
VOLKSWAGEN Ó1-63--4 e 65

equipados, c/gorontio, entrado a

parlir de NCrS I 000,00, saldo em
15 me-s. Ao. Viana. R. Moril

e B«" . 724. Tels. 
'48-1403 e

287791. ___ ¦__
VOLKSWAGEN 62 - ótimo

VOLKSV/AGEN 60 — Ótimo es-* — V^r.c.0 p/

TAXI DKW 63 e 66 vendo. Rua
Dias da Cruz, .335-L._Sr!_Joi6. 

¦

TAXI — Vendo Gordini ótimo es-
v,do, preço a visto Sr. João.
58-9799. .
TAXI Dauphine 62 todo reforma
do pronto para rodar a vista
2 700. Rua Car.dido Mondes UV

VAUXHA LOl' - Excelente esta-, tado NCrS 3 500,00

do. Vendo ou troco por menor ml lio Berla ljer-J

valor. Negócio só à vista. Estra-
da Vicenle de Carvalho, 1 216.
Marinho ou Arlindo. 

VOLVO 48 444 — Vendo ou troco
c| maior..Rua Uranos, 791. Ramo;

VW 61 - Sincronizado, cór verde
mão, ótimo estido, capai/oej»;

Ver S
np. £01.

Er-
Trn

Dr. Ro-

jjiJ-- da cs**i:»rvíí'io
melhor oferta. Rua Uruguai n.'
191, c/ 5, c/ Sr.EIltmar.
VOLKSWAGEN 65/í'ò - novlssi
mo - único dono NCr$ 5 000,00
à vista - Rua General Ribeiro
da Costa', 107 ap. 702 - 36-7259

Dr, Hnn»

Rua Siqueira Campos,[vw-koMbi.- ¦•,jan;67 pi -e|R. 24 f.,«. ,1..

1_. tel. 36-0855. ~"" 
'*:' '

VOLKS 1962 - Vende-íe
celeale, cj rádio, tranca, n
etc, em perfeito estado.

«sul*
tforço
NCr$

3.6C0,C0. Av. Mem de Si, 120 A
- Loia - (Sr. Maniredo). 

VOLKS 64 — Veniio ureerite, mo-
-tiva cornpra ap.', c| fotiio, c;.;;c

 ¦ ' • 4 lüü

Bcl. Tel. J9-898S Evandro
VOLKSWAGEMl^fró - Vendi-ie, | au-f pp
Sua Vi lucrai ro, i', »P- 3uTi -,.; T7C0

J3J_Z_!__
VOLKS. 63, ólimo esl-. a i"a

ova :. vista, troco e f«C. 9<> * «H1?,'"?»
iB anl., « 10 n.. R.

Tiiuca. Fuad. |Maio, 316 - 48-270K
VOLKSWAGEN 67 Tigre - Vendo VOLKS.: 61, ótimo est
eo,u!p_do, corn riidio BloUkpunt.
FM: Rua Darke de Maio: n.° 196
- 303.
VOLKSWAGEN 1960 - O mais

EspeVOLKS 62 — Vendo úiiima sé- nipn.Trãnco, 30000 km. 4Í0O **'--*.l0 _\_ a;». Equipado
ídlo, capes, ótimo estido. vj=',„ (vale mais) sòrnente noie. .fSCulsr. 100%, mâqu ¦ : •. .•¦'•

lar 2a. Tel. 32-6454 - Dr. Ro- 3 6;0 .. Acs;,0 oferto. AIcTtiran-1 Bartolorue
drigues. te Gavião, 24 - Tiiuca - Jc'| - J.lbjun
r/nlKSWAGEN 64 — 0= '-"" O^"" '<¦ Carlos.^OLKSWABhN 04^^ . 5o0f so vende;je ca(rl) velkswagen'" Vtrequipado
mente à visla. Tel. 47-5037. ._„ .„", ótimo estodo. Ver = tratar w7 _ 2.Í0I73"""Da 

part-jRua Conde Bonfim 116 op. 301.

..V.tri 340, *p. 301 IrtaVUrBínl"»'." Entrada de 1 SOO,
_Ua!dò em 16 míius - R. Ris-

IVÒLKS tl"- le."-incron., ^\.\..*__^,J3._-__'}^_^H!^-.-r-r--
4"','iuJo, Av. Rui Baruoso 636, ap.jvpLKS.63 - Vendo, cor pérola,

__ VOLKSWAGEN 1*965 - ótimo es-
. ,  _ qual- lado, um so dono, NCrS 270,Ou

• r mov..'i vista, troco e foc. mensais. Aceitamos trocas. -Cai-

Tí SOO enl.. s.18 m. R. 24 «lo Munlz Volculps. Av. Coloçie-

Molo 316 - 4fl.-70.l- L«?J n--- '^'-Y. _. .

ÍÊNDEM-SE plçk-up.í,"rg«s.Forí|VOLKSW_AGENrc(66, ^1,^67,

Chgveíie
Super esporte

Azul cj luto de vinil prelo,
VOIKSWAGEN - Compro, mos-L^jo cm baixo, hid., 8 cil.

„do d._<«l>«»7-8 «; 
325 HP, equlpamentoa de luxo.
Rua Real Grandeza, 66 — 201

26-7613.

Ônibus

;mo precisar!

Aluga-.** para qualquer fim,
escoic.s, -fabricas e excursÕex
etc. Tel. 58-2052.

d\i. 34.U46S, h noi Io -ret.

e Chevrolet. Av. Suburbana n.° olnda
*, rat equipado, em•-¦'• ¦ .J Rua Barãoide Mesquita 174^

estado de iiòvo.

VOLKS i9 Bom estado
VOLKSWAGEN 66, único

Chevrolet 1957
1-Air

Sem coluna, 35 mil milhíi
rod.ido o rnois novo do ono,
n'.ecínico, tudo original. Rua
Morla Quiléria, 56 — Ipanema.

VOLKSWAGEN 63
cular, vendo, bom _preÇO

.VOLKSWAGEN 65 - Az. ot
vls-j— Josô Carlos. \'*(^ £éric. único o:.no, Rarifci.o'_!' 

Fone 36-3763.!'vÕLKSV.AGEN nio 6í, equipado,L.,; 24 CCO km, 5
dedes, Rua An-! -,.ü _ Or. G

fc, rádio, cs^as tle napa s nn-
tomas de 65 - Rua .Botueatu,

_il23 Graloii. Tei. 33-Slol - V^li-
.illiõeL

Tlbúrcio n. VOLKS 66, mod.. 67.

_--na. CrS 2 ÍÍO OúO. Rua Ba-,._ •/-,- , ; ¦ 
Bom Retiro, 723, ap. 201. no, equipado, em belíssimo ci
t.in «.ira, /", o, _ , 

conservação. Facilllo pnr
VOlKS 06 - Vende-as. iralar na " . B - lle Mesquita 174. Ver domingo neste local.

Barão do Flamenoo, 23. •P-j^1.5WÁGEN-•„; Tl.,_, ,fct!Y ¦

fslurúr. en.reçjo em-
Sua
601. as coiea
VOLKSWAOEN 65. P*«l», C.p.", ,..,.-.,„ em seu
dt napa pi»la — Nüo Um i»-i'," .,.._ n... n..

nome. Troco e
foc'iilto", Ruo Barão de Mesquita.,p, Ver dominoo, HÇr$ 3 250,00 ta. '46 domingo - rone «.-/-.. voitov» «« ¦"» -. • -— 

;; o . « «~ ™t, - 
g|; g- 67 .. ,;!5 ^i",oJll!:,, 

4tlmo ._.!¦_______ r|à vista. Rua Miguel bondes, -««j-^-- Vendo todo «Bu';i'í,"1,'Vrt-nc n. 42. Calete. - ^!,a_ 702ri Pral1 Vermelha. e 65 om est. de novo. Troce, «.die, ¦ M 
C./^Snlco - P«- 'w- r,—

fÃXl Volks 65, 3.» serie, semi- ,64 - Méier. _ ;"1" <à ,,u| _ Ver no Rua; d od . 'ellence, i-7-''-., 
,, ,:„:: An facilito. Rua. EiadiJjic, 38S. V it *'- 

%'. f; j"'*^,, _ Tel.t VOLKSWAGEN 54 62 -.Vendo
novo, todo equipado. Rua M»i°* VOLKSWAGEN 61 - SÚ^requips- guC"de Abrantes, 118-501 - Sr. 

^ 8W,Atlmo ett;, VENDO Volkswagen àO-,,:,..u^_tiJ,_WJ^^U^J^ vlll. mimç« vv 
of=rt_ 

. Vl_.„,
•^^.«.q.*:^!1!'-'""^ S8!-.do, sincron. Vendo pl 3 300 ou Sr, CEr|0S Aususto. Lío°dono/'prenlo p/ permutí L Bom estado. EclUlpa-VOIKS 62 - Tronca, rodlo, 6|I. ^[iTsWAGEN 64. lindo, «uperi- 

"^2043407;

a:'Il.c^ ?SP5S_rS,aaS?. US_1S: S'S^V -n», -jL, «m. - 
^^ Na. Rua Agostinho Me- volks - Vendo ffif .^ „„. R, « d. Malo, «ta- - 

^,-flg. ff»
t favor trazer mecânico, bom J0,rt dt figueiredo, 319 - Osval-

preço a vista, troco por porli- do Cruz- Troco p| carro pari
cular. Rua dos Aroulos 88. li- cu|ír_
!__________ '.—-,—*_ ,-sht VENDE-SE Volkswagen 59. Rua
TAXI VOLKSWAGEN 61 - 100<J'o jfi£g£ de Abrantes, 37 - Fia-Ruade tudo, fin-meia-se part*.
Silvo Vale, 861 - Cavalcante,

TÃXI~DAUPHINE* 63," multo bom

mengo,_Jo3é.
VOLVO 60 — Superesporte. esta-

• bonito, Capelinha, «roce parti,
<u!ar nacional. Aceilo ofoita, Cr*
3 300MJÍ0I do Crui. 75J, ap. 101.

TÁXI - Pormuta.se tíxi • placas.
Trotar Ruo Evarislo da Veiga 114,
Centro (Mendes). ._ .
TAXI — Carros esttanfloiroí ou
Bloca • táxi, compro, pag; »
vista. Rua 24 do Maio 154. Tel.:
484)987. __
TAXI* AERO *3 - Espetacular es
todo, superequipodo, radio, vut
cron, frisos piro-lama, protelo-
res, troco, facilito. Ru» 1* d»
Moio, 254 - 48-0987,

TAXI DKW - Vendo o visto ou
•fácil, algum - Eng. Françeiino
Mota, 539 - Largo Bicão - V. da
Penha.- Hoie ati ht :l2hhoras.

TAXI DKW VEMAG 1966 • 1965

permulados, impecáveis, lindas «¦
res, equipados seminovos, finan-
eis grande porte de acorde eom
sue* possibilidades aguardo ouo
visite oeeito corre particular na
troea. Ruo Maris • Borres, 126,
junto i' «»;a da '..Bandeira.

TÁXI VOIKSWAGEN 1963 -

Pormutodo » dias, estado de n8.
vo, oquioftdo, financio parte _ a
longo práso som fiador, aceilo
troco recebo • dou volto na nora.
Rua Marli e Berros, 126, iunto
à Praça da Bandeira. m

TAXI VOIKSWAGEN 1966-1965 -

Permutnde, impesávol, eslado ¦•<
minoyo, equipado, tíxi Capeli-
iha, cromado, carro todo revisa-
do ém no_*a oficina, tomo* pia-
noi do oeôrde cem suas posses,
aguardamos sua visita. Rua Mo-
riz »_ Barros, 126 - Projl do

andelra

do de novo. Lindo e único no
Pois. Troco e-fac. c] 2 300 mil_.
Rua das Laranieiras, 466, amanha

VOLKS 1963, sedan, greno, radio
etc. Preço de ocasião. R. Teixci-
n de_Melo,_Bl-401.
VENDE-SE unia camioneta Bed-
ford, tipo jordineira, por NCrt
400,00, à vista. Rua Maria Te'-
xeira, 58, ap, 104, O. Crur--_

VOLKSWAGEN 66 - Vendo por
receber 67. Rua Goiás, 500, Pie
dade, GB.

•I.i 
'53-7036 - Troco por D.'

phlne. 
TOLkTo"! - Azul-otlântlco,- fc
napa, bonda branca, radio etc
Excelente est. o W»l*WnEf V
25 mil km - Domingo 4j-0785
Uvels 48-3570 ¦- Sr. Waller.

VÕtksWAGEN 19-62- Equipado,
.1 rádio, forraçãd interna em na-
rio. mecânico 100%, pneus, pin-
ílVe,c.TeníoYaciil,=do com

neses, 98 - Tel.
58-0242. _ 
VOtKS 1963, ultíma serie, lm- VOLKSWAGEN 1963, 1964 - bi.

pccavel 100% em tudo, equipado VJrsos ^t__. Estado excelente

pneus novos. R. Maria Amália, Novo*, de" fábrica. Equipados,
363, op. 202, ¦ Mello

VÒLKS 62, em ótimo eitado, 6u-

perequipado, radio, copas, tais,
- __»a;. «tc Troco eu fin..-

Entrada desde 2 500, saldo
16 m^ias. R. Riachuelo, 33. Tel
23-7036
VOLKS 61 a.n<r.

VOLKSWAGEN, vende-se em per-
feito estado 3 SOO 000, aceito
proposto que preciso muito do
dinheiro, Tel....424)513;
VOLKS - 64, cinza prato, 3.» sé
rie. Lindo carro, sem nenhum
defeito. Financio pequena parte
Curupaiti, 549-101, Méier,

VOLKS 63. Azul golfo, último
série, perfeito de latario, pintu.
ra e mecânica. Rua Curupoiti, n
549-101. Méier.
VENDE-SE Austin A-40, ono 49.
Ver Rua Barão Itapagipe, 623,
op. 202.

Í3nO. _. r.
VENDE-SE Standard Vonquatd

1961 - ótimo estado. Rua Maré-

chal Francisco de Mouro, n.° 41o

ap. 104 -Tel. 46-5004.

VOLKSWAGEN 62, últ. série, ja-
nela abrindo, máq. nova. Trotar

Av Braail, Posto Beira-Mar. -

Ramos - Telefone 30-6926. _

VOIKSWAGEN éS - Pérel», est,

de luxo, príte «I _ »'erais, •*"'

pldlssimo, ridl. »taup«nV* *»t.

tapete lã, camaro eco, volante de

luxo • outros equip. Vendo to-

mente hoje pre.o de •«••'»•.-
Ver Ru» Boróo d» Iponeml ie»,

cosa * — Copacabana,

VtNDE-SE"** Chevrolet conversível,
6667 V-8, Molibu, superesporte,
oiriorolo, capota preta, «•"•91g11l_

pado, hldramático, pell melhor

Sferti - Ver e tratar R.1 Viscon;

d. d. PlraÜ 2«.,'S'"- Télí?n?

VOLKSY/AGEN
útirno «stado. Vendo urqenVe ps-

melhor off.rta - Rua Condi
d- Agrolongo, 8.59, op. 201 -
Penha, ____„_.„_™
VENDE-SE Aero Willys 61, per
feito de maquino. Nunca foi bo.
tido Vor e trotar no Posto Tri-
unfo. Rus Angélica-Mota n.° 35

mxTtà* - Equipa do el_-r6.dio. fcJMmJ^ItSlíri a.o.fel-!,Y;t*o""e 
"fiv.nc 

Trr.t.-.r
trnnca e capos novos. Motor c, WMg^«m»r 

B;|ma!,„, 211/406 feira, Aunusto Severo, 2S2-A.* NC'$I"• 
E„b._NovÒ. Tel. 52.8.184.

VOLKS '964, verde omazonas,
pouco rodsdo, muito bem con-

servodo, rodio, capo napa, etc.

4 600,00. Conde de Bonfim, 518,

ap^804.
VENDE-SE um Chevrolet de pra-

ço, bom. Rua Felipe Camoroo,
157 - V. Isabel

Vendo S
egunde-

7 5C0 km, na garantia.
e tratar na Av. Rodrigues Alves, 378„ Ru', Sanatório, 329. Cas

173, a partir de 2e.-fcira c/ t.ae- ^iw_
VOLKSWAGEN 66 - Vende-se,
impecável, cinza prata equip.
14 000 km. NCrS 5 800 - Rua
Xavier da Silveira, 110 - Copa-
cabana.
VAUXHALL 48, em ótimo esta^
do de conservação. Pr. NCr*
650 00. Rua Clarimundo de Melo
n._256, ao." 201 .Piedade. 

'¦: ¦;

VOLKS 66 - Cereia, meio equi-

podo, c. calhas, copas de^vuL

VOLKS 64, todo equipado. Rua

Conde de.Bonfim, 8*9,¦¦»P_-___°h

VW 66, equipado, vermelho. Mo-

riz e Barros, 933, porteiro.

VOLK*S 59, 
*T'RANS"fE*RÍDÒ 

p/ 62

£02. N.

_,v-lquer prove, único dono. Rua Js.VjiY, 
'.-" __ts, 

174.
Barão de Coteglpe, 594, op. 201 mw^WA6£NS 54/ 

'Js, 
61*. 62, vfNDE-SE um Jeep 61, ótimo •»

Vlloilsabej, 63, 64 e 65. Impecável eslado tado. Preço 2 200. Rua Otávio

geral. Vendo, iroco e financio. Tarquino, 'A, ap

Paim'Pamplona, 700 — Jacaré - lguaçu_
Tel. 49-7852. VÕLKS 65 e 67 - "Mentiroso

VOLKS 59 -• Ent*. 
* 

1 500, soldo - 
Jroco g^lUnl"''™.*

Chevy 11 1965
Mova do luxo. Mecânico, 4

portas, rádio. Troca-se e fi-
nnncia-so. Av. Prado Júnior,
335. Tol.; 57-8705 e domingo
- 57-4316.

Oldsmoblle 62
Cufíass

Duas portas, hidramátic, 8

cil., direção hidráulica, rádio, ar

quente e frio, superequipado,
esíoclo excepcional do novo. —

Todos imposlos pagos. — Acoi-

io troco, 46-2765.

Equipado, passo contrato
jerV3 domínio c| pequena entro
da. Preço financiado pelo preço
ciuase do ò vista. Ver na Rua
Gorcio d'Avilo, 26 — Ipanema.
Ou .egunda-feírn, depois das
13,30 pelo tel. 22-2889 - Sr.
Alfredo.

em 18 meses, bom estodo. Ver
o trator Ruo Poula Freitas, 31,
eo. 302.
VENDE-SE VOLKSWAGEN 1966 -

Equipado, ótimo eslado, 19 000
km. NCrS 5 900. Tratar na Rua
Conde de Bonfim ri." 55, np. 602.

VOLKSWAGEN 65, lindo, exce-
lente. Fac. c| 2 500. Troço. Sal-
do até 18 meses. R. 24 de Moio,
19, fundos. Tel. 28-7512

kron' etc. Rua Leopoldina Rego, 
ygj^s~l9, oleniSo, estado de

VOLKSWAGEN 60 - 61 - 63 ..,.
64 - 65, ótimos da lataria e 5» « 

Extensão 702.
mecânica, superequipodos, troco, í!—¦.:-¦;— ;r i„ .,, o» """""¦?- --:•-—--

facilito. R. S. Francisco Xavier, VEMAG 64 — Venae--t3 ,yQlKS 64, c'mza prata

47_i — Olaria.

VENDE-SE um Ford Prefect 51 —

Máquina nove, perfeito estado.
Financia-se 1500,00. R. Morla
José. 45 - Madureira.

VOLVO 50 444, bom estodo só
falta pintor, 1 670 a visto e
for. t. mec. oto amanha. Kua
Cuba _464_C .da. Penha.

VÓfKS - Ãío 1963. Único dono.
ótimo estado. Posto Shell. Largo

do Pechincha - Jacarepaguá.
NCrS

Visc. Pi-

novo. Fac. e longo proio com
entr. 1 500. R. S. Fronc. Xovier,
30A, até 13 h.
VOLKS 6* - Llnko dono, exc,
estado, entr. de CrS 2 COO, rest
longo prazo. R. S. Francisco Xa
vier, 30-A, até 13' h,
VOLKS 61 - Único dono, exc.
est. Entr. de CrS 1 700, rest.
ongo prazo. R. S. Fco. Xavier,

30-A, até 13 I),
VOLKS 65 — Único dono evc.

VOLKS 61, equipado em ótimo
estado - Vende-se, Av. Suburba.
?*Y_14___-T.el' *9-i02°-
VOLKS 64, último série, estado
de novo, pode trazer mecânico.
Troca-se por carro' americano —
P6sto Texaco, Praça Vicente Cor-

VOLKSWAGEN 62, equipado, ex;
celente. Fsc. c| 1 800, saldo ale
18 meses. Troco. R. 24 de Maio,
19, fundos. Tel. 28-7512.
VOLKSWAGEN 60, equipado, ex;
celente. Fac. c| 1400 . soldo até
18 meses. Troco. R. -4 de Moio,
19 fundos, Tel. 28-7512

_U!„_ __cf=rlr> 
'nnPUS 

2 500, rosto combinar. Visc. PI-
i-n ou, «- sériSTótí. em ót,m0 eS},.°' PSlrl ttWstS/W - Ip.nem..
geral, vendo urgente n0V0S. — ValOf INur$ yoLKSWAGEN 62 - NCrS 3 630

VOLKSWAGEN 60, 2.a sé,
mo estado gera!, vendo _
por preço íi combinar. Rua Sao
Clemente, 73.
VOLKSWAGEN 66, verde, equi-
pado, troco e facilito parte. Tel.
46-8524. Tem 14.000 km

TAXI GORDINI 1964 - Pormu.
tado este mês, esla como novo,
carre pari oua independência, se-

je patrão, fraga sua enlrada que
nós faremos sou plano de com-
pra. Rua Mariz e Barros, 126 -

Praça da Bandeira. .,
URGENTE — Vende-se aparelho
Gasômetro e/ mangueiras bicos,
tudo novo, Cap. 61: - Av. Copa
787 - Tel. 37-8091 - ' 

Segunda-
feira — Srta. íris. .

VOLKS 54 - Cobriolet. Vidros
rayban à visto Cr$ 2 800 000 -
Real Grandeza, 193, loja 1. Ver
teguntja-feira.

URGENTE - Vendo um Volkswa-
gen 64, equipado, único dono.

^Tel. 36-6875. D. Ruth.

VOLKS 64 - Equipado, vendo ou
troco por 67. Tel. 26-6325.
VOLKS 64 - 3.a s., réd„ pneus,
pint., udo nfivo. NCrS 4 500,00
— único dono. R. Alquindar, n.
31-101 — Brás de Pina. Tco,
p. amer. ou nac.

4 500,00. Ver e tratar
Rua Visconde de Ca-

ravelas, 30, tel. 46-0453
Sr. Sales.

"TfNDE-SE 
uma Kombi - Modelo

Standar - Ano 1965. Em perfel-
to estado de conservação. Tra or
a Avenido Paulo de Frontin,
694, ap. 401 - Sr.^Souza^

Sen. Furtado, 113-A c| 16.
Maríicr.nfi_: . _
VÒLKS 66 — VermeTno. todo nô-
vo, equipado. Ver na Rua Pereira
de Siqueira, S6 - Bar Tijuca

UM VOLKS — Compro de parti,
cular p uso oròprio, » dinheiro,
em s; domicilio. Tol.: 48-7132 -
Urgente.
VENDE-SE — Chevrolet 51 do
prato. Perfeito estado. Rua Rio
«leio, 194.  
VOLKS 59 — Motor original ale-
nino, em' bem eslado, negocio
honesto. Avenida Maracanã, 337
— Sr. Roque.
VÕIKSWAGEN~62 - Compro de
particular para use proprie. Pe.
ge o visto NCrS 3 600,00 -Or.
Darcy - Tels. 42-2374 e 22-7332.

VOLKSWAGEN 59-62, alemão
Equipado, bom de tudo, sem um
arranhão, o visto NCrS 2 800,00.
Tel.: 42-9008; Sr. Moreira.. __
VOLKS 63 — Único clono, adapt
65, c. rádio, capas napa/ tranca,
pneus novos, bom prego à vis-
ta. Rua Capitão Salomão, 4%
casa 6.

VOLKS 62 — Excelente estado,
equipado, rádio trans., copas etc.
A vista, 3 650 - Dr. Garnier fi.
720, áo. 109. Roche.
VOLKSWAGEN 60" e um 62, su-

perequipado, estado impecável -

Vende-se ou troca-se por carro
de menor valor neoocio sô a

visla. Rua Bento Cardoso, 141.
Penha Circular,

VOLKS 64, outubro, azul, otlmo
estado. Motor O.K, Sousa Lima,
68, op. 1202,

ferói - 6B51
VOLKSWAGEN 63, ótimo estedo,
equipado. Vendo NCrS 4 000 so
à vista. R. Marquês de Abrantes
__.-° 107, ap. 1 205, 
VOLKSWAGEN 66, modelo 67,
saido em dezembro, estado de
0 km, vidro traseiro largo, lim.
padores modificados. Vendo por
motivo de viagem, CrS 3 200 000
à vista e o saldo em 8 prestações
de Cr$ 5COC0O, sem iuros, rinan-
ciado pelo Auto Modelo. Tralar
leis, 49-7505 - 22-2376.
VOLKSWAGEN 1967 - O km. 46
H.P. seg. série, modelo ¦ 1 300,
várias cores, concessionário Rio.
Todas garantias de fábrica - Ven-
do ou troco menor valor. Rua Ba
rão de Mesquita, 129.

Impala 65
Hid., 8 cil., 4 portas. Acei-

lo troca. Rua Gomes Carneiro,
52 — Ipanema.

Impala 64
Stalion Wagon, hid., 8 cil.,

3 bancos, ar condicionado, su-

perequipado.' R. Gomes Car-
neiro, 52 — Aceito troca.

PEUGEOT
Transmotor S/A

DISTRIBUIDOR

EXCLUSIVO
ACEITA

ENCOMENDAS

PARA

IMPORTAÇÃO DIRETA

INFORMAÇÕES

PELO TELEFONE

4B-6223

VENDO Austin A-40 52 - Má-

quina retificado. Tel. 58.0162.
"VOLKSWAGEN 

65 - Vende-se pl
melhor oferta - Motivo transfe-
rGncio militar - Equipado -

Estodo do novo - Único dono.
Ver e tratar na Ruo Pedro

de Carvalho n. 416 - ap. 201
Telefone 29-1273

„.. Entr, de « 2f500, res^o 
toLkYóT*-. ó<T.mbo,_ em^e.

VOLKSWAGEN 66, 2." serie -

9 000 km, grená, superequip., c/
radio, capas etc. A vista 5 800

I João Lira. 161/402, Leblon

longo prazo. R. S.
30-A, eté 13 h.

VOLKS 63, íe serie, um só do-
no, sem batidas, olimo estodo,

preto, 3 6S0. Ver Marli e Borroa,
470, com_gorasist6J_
VOLKSWAGEN 

~66, 
vendo em

olimo estado de eonservosoo,
equipado, uso particular, uniço
dono, 1 visto, 5 680 000, telefo-
ne 46-0475.

VOLKSWAGEN 61 ótimo estodo,

VOLKSWAGEN 61 --3.» •frio.

superequipodo, lodo 66, novinho

nunca bateu. 3 300. Gomes Car-

neiro 60J02 - 'oa"""18'

VÕLKS 1960 - Vendo a vista

NCrS 3.000,00. Vor e 
"r"'"r7n?

R. Xavier da Silveira, 53, ep. 701

cl Sr. Flávlo,

VEMAGUET 65, muito bom esta.
do. Aceito Volks como parta do
pagameno. Tel.; 37-5793.
VÒLKS 65, todo equipado, rá
dio, copas de napa, 5 milhões
ou troco por 67. Volto cliferen-
ça è vista. Rua Figueiredo Ma-
galhães, 109, ap, 304. Augusto,

VENDO carro F-100 58. Picapo.
Tratar Visconde Silva, 77. Tel.

26:2644!
VOLKS* 65 - Côr pérola, equl-

podo, único dono. Preço 5 ml-

Ihões. Vende pelo melhor oferto.
Telefone 57-987A

tado de novos, tuperequiptoo:
fácil - Aceito troca - Av. De

moçrátlçoi, 533 - Tel.. 3M575.

VOLKS 59 — Alemão, ótimo es-
tado Base: CrS 1 800 e 10 *

200. Aceito ofarto i vista - /vr*
Democráticos, 533 - Telefonei
30-3575,

VÕLKS 64 vermelho, equipado,
excepcional eslodo. NCrS 4.700.

$4-3603.

VOLKSWAGEN 1962, 1965 e 1966
superequipados, excelentes, tioco
ou facilito até 20 meses. Rua Con-
de de Bonfim 66-A.Jcl. 34-9909.

VOLKSWAGEN* 1964 - Mod. 1965
vinho, em estado de novo, pou
co uso, único dono, vendo outro-, , 4 ( coluna, rádio
co menor valor - Ruo Bornb dei""' *¦ 

. •* '

Mesquita 129. acessórios no valor de CrS

VOLKSWAGEN'1965 - Equipado, 1 000 000. Ver o tralar à Es-

ótimo estado; um dono só; pneus trocta Coronel Vieira, 756 —

Impala
Cr$ 7 500 000
Vendo novíssimo, único do-

VÕOTSWAGEN 67 46 HP 0 km
Verde caribe. Vende-ie. Telefone
48-11783
VÕLKS lã, pérola, vendo, troco
Rua Gonzaga Bastos, 20, tel.
48-2583.

KOMBI 63, particular vende em
ótimo estedo, equipada, è visla.
3 650 000, 464M7S. ¦jJraente£«

VOLKS 64, cerâmica, enxuto, oti-
nunca bateu pl originei super-l
equipado, 3 300 a visto. ?".
Luiz. Rua Baróo de Petrópolis,yy- e(^,c5o. preço NCrS
47A .et. 102. Rio Comprido.- : W_«^,ffi._\Z} prop0stas
VÉNDÉ-SE Volks 61, «incroniza- Ru, s,nscior Alencar_19_ap._3J0.
do, cerâmica, em ótimo estado

VOLKSWAGEN 966 - Pouco ro
dado, capa, tudo 100%,- Ven-

do ou troco carro mais velho.
R. Real Grandeza, 66, op. ZUl.
Tel. 26-7818.

3 200 só a vista. Rua Alvoro 125
ap. 101. Engenho Novo,

VOLKS 64, equipado, pouco ro-
dado, ult, sorie, ótimo _ estado.

VOLKSWAGEN 1964 - Ótimo es.
lado. Tel. 26-2031, e] rádio.

VENQO Dauphine 61 — Otlmo es-
tade. Bento Lisboa, 64-A — Ca-
«te. _____________

VOLKS 62 - Azul. NCrS 3 550,00.
Ver depois dos 10 h. R. Monte-
negro, n. 26, ap. 402.
VOLKS 64 - Bege - Vendo óti-
mo estado, 100%, equipado,^ rá-
dio Blaupunkt etc. Praça Eugênio
Jardim, n. 55-602, Copacabana.
VOLKS 66 — Equipado, saido em

— setembro, perfeito estado, rAdio
VW 61 — Sinc, motor e rneca- americano. Av. Júlio Furtado, 66
nica OK. Apresentação magnífica. - Grajaú. ' •

VÕLKS 64 - Vendo com pneus
novos, rádio, ref.. pára-choques,
poria embrulhos, cor grenat, pre-
co NCrS 4 300 novos. Aristides
Esplnoía, 43, ap. 103. Telefone
47-7518.
VÓLKSW*AGEN consórcio f. corro
lá Daaos 4.300. Sorteio omantio

\ Sna;'tr.o.58Ebba.34U652.,
VÕLKS 67 - 46 HP - Pronta en-
trenó. Várias cores. Ruo Clori-
mundo de Melo, 858. Telefone
29-8265. César. Domingo pelo
Tel. Campo Grande 1008 ou Ce-
lei 94-1341. Reinaldo

VOLKSWAGEN 52, equip. no
melhor estado possível 4 vista
ou a prazo. Rua Assoré, 3B. Eng.
Novo.
võlkswagen"64 - últ. série,
todo equipado, corro novo, cs-

pos e pneus novos. R. General
B-ieoard, 150-B, Eng. Nove.

VOLKSWAGEN 66 Pérola, bem
eaulo. b. branco, •/ orranhoes.
R? Pedro, de Corvalho, 276, e133
_ Lin», 29 .401 - 5 830 000,

part. para par _,_
VOLKSWAGEN 67, 0 km - *t

HP - Verde, banda branca, Rio,
sl placa. R. Pedro de Carvalho,

novoj, com o proprietário, Cr.>
5-1C0 0CO a vista. Avenida Paulo

Frontin 500-A. Tel. 43-3333 -

??_6' «_
VOLKS um carro bom. Não
venda ee precisa ainneiro eu lhe

VOLKS 64 - Vinho. Vendo, tra-
co. Preço de oportunidade. Rua
flnnMoa Bastos, 20, tel.. 48-2583.

VOLKS 65, grená, equipado, ven
do, troco. Ruo Gonzago Bastos
20, tel. 48-2583

empresto sob (jorantia do mes-
rno, Tel, 38-5302, após as 15h -

Afonso.
VOLVO 51 - 790' 000, pint,
forr. etc, novos. Soldo a comb,
Troco Rua S. Francisco Xovier,
342-E — Maracanã

Macedo - 42-9391 ou 4/«uo, .^^^ ,_„,_ por mod. o6,67

VOLKS - 66-67 - Verde, vendo,
troco por carro mais barato Rua
Gonzaga Bastos, 20, tçl. 48-2583.

VOLKS 61, grená, superequipado,
vendo, troco. Rua Gonzaga Bas'
tos, 20, tel. 48-2583

Irajá, próximo oo Banco do Es-

lado cia Guanabara.

Simca -
Profissional 

'

ANO 1965 66
Vendem-se S carros Iuntos

ou separados. Em estado de
novo, equipados. Aceitam-se
ofertas. Rua Riachuelo, 132,
fundos. Sr. Alayr.

JK 1967
0 km. Vendo abaixo da la-

bela. Sr. Izicloro. 37-5908 ou

31-0332.

•S^Jíli r —ir- 3-7..1' non-part, 7 250 000.
Vendo pela melhor 

volkswagen 59 _ Alemão,
uma ióia, equipado, transf. pa-
ra 66. Ent. 1 600 mil e o saldo

VOLKS 65 - Vendo, ótimo esta-
do. Pérola. Rua Dialma Ulrich
n. 183.

VENDE-SE - Rover 53 excelente.
Ver Barão de Luceno, 64. Abdon.
—_Botafogo. .

VOLKSWAGEN 6*4 e 65 - Ven-
do um dos dois à visto, corros
de fino trato. 64 est. superequi-
pado, não tem igual. Ver no
açougue. Av. Meriti n.» 300 -

Vila Kosmos.

VOLKS 63 .--,- *- .
oferta c/ 55 mil km orig. azul

pastel, único dono. Telefone
42-3392,_ segunda. ,
VOLKS 60, ótimo estado. Facili-
to com 1 SCO de ent. Antônio
Rego,_541.
VOLKS 62, com radio, capas, es-
tado excepcional 3 430. Antônio
Rego, 541. Facilito.

Tudo 100%. Ent. 1 950 mais 15 x ««„„„,„„ .
220 ou 1 800 ent. mais 18 x VOLKSWAGEN 64

200 - Dr. Roberto - 25-2350;
das 11 às 15h.

VOLKSWAGEN 62 - Superequi-
pado em estado de novo - A
visla, 3 700 mil - Tcl. 45-7886.

VOLKSWAGEN 62 - Ultima sé-
rie. Vendo urgente, azul golfo.
Aceito proposta. Rua Oscar, 145
— Quintino. ______________

em 12 prestações de 200 mil.ou
como lhe convier - Av Suburba-

2 908, ap. 101 - Te . 49-1357.
VW - KOMBI - Sedan - 67,

Pé. de Boi - Tel. 49-8968. Evan-
dro.

VOLKS 64 - Completamente nô-
vo. Vende-se urgente. Sr. Au

gusto, 3B-7963.

Vende-se
Psssore 1966

Pela melhor orforta à visla.

Ver 2.a-feira. Garagem Lg. do

Machado, 29.

VOLKSWAGEN 6*2 e 63 - NCrS
1 590,00, quase novos, equips. -

Soldo o comb. Troco Ruo S. Fron-
cisco_Xavier,_342-E_j=_Moracana_
VOLKSWAGEN 59*- NCrS ...
1 290,00, alemão, equip. 62 c
capat, rádio, seminovo. Snldo a
comb. Troco Rua S. Francisco /a-
vier, 342-E — Maracanã.
VÕLKS*"^- Compro de 53 o 67 -

Pago i visla es melhores preços.^ 191979 çr Mnrro.
Tel.: 49-1357 - Jorge, de 9 os 333 — Tel. Tl-M/l. or. Morcos.|29 í682
20 horas, diariamente*.

VEÍCULOS DE CARGA
BASCULHANTE - Chevrolet 58 -
Máquina nova, vendo à vista cu

troco Volkswagem. Rua Alberü-

Karma«n~G 11a 67r5a°p-'°2~^2GrT,otuirnsui CHEVROLET 
Brasil, 1958 - Uma

0 KM 52 HP — Marfim pre- jóia. Vencio. Tratar com José ou
" 

co antigo. Av. Gomes Freire, Luís na Praça Alberto Monteiro
•,00 t.i -io,0-79 c. aA»,™ Filho n. 11 - Jacaré. Tel. ..

VÕLK. 62 equipado cerâmico,
obrindo jonelas troco 64, 65 ou
66 pago dif. • viste base 3 400
Rua Augusto Barbosa 171, iun-
to o ponte Todos os Santos

Vende*se
equipado — Em bom estado
Tratar amanhã — Tcl. 54-1449
Cláudio.

VOLKS 63 - Vende-se, equipa-
do,'na prata. Preso «combinar
Campo de São Cnstóvoo, 170 -

Sr. Mário. —
VOLKS 63 em bom estado, 3 700.
R. José Domingues, 359 ap. <uj
undos. Encantado.

VENDE-SE Volkswagen, ano 1964
adaptado 1965, côr verde, Petró
polis. Todo equipado, vale a pena
ver. Particular. Rua Chnves Faria,
338 op. 201 - São Cristóvão.

VOLKSWAGEN 61 - Ultima sé-
rie. Equipado, rádio etc. Troco
• facilito. Suburbano, 10 033,
fundos — Cascadura^

VOLKS 60 - Enxuto, vendo cór
vinho — Transformado para 66;
Roda Tala larga Cromado — Av.
Itaóca, 1341-A.

VEMAGUET 61 — Transformada
¦ara 66, ótima de tudo, rádio,'roço e facilito. Av. Suburbana,
:0 033, fundos - Cascadura.
VOLKSWAGEN 63|60 - Equipa-
dos, rádio capa etc. Carros no-
¦/os. Focilito parte Av. Subur

•ana, 907.1.

VOLKSWAGEN 59|62 - Lindo,
capa, rádio etc. Bom mesmo, fa-
cilito, troco. Rua Cardoso dr
Morais^ 436 - Ramos.

VENDEM-SE táxis DKW e Volks
só J vista, Rua Bulhões Marcial
n. 361 - Tel.: 30-1941 - lu-

VOLKS 61 - Sincr. único dono.

Pouco rodado Reo.- Peru, 362.

VENDE-SE Cadilaç 52 - 100%
de tudo. R. Panmá, 148 - P-

Lucas.
VENDE-SE Ford 1929 todo ori-

ginal o mais novo do Rio. Rua

Marechal Francisco de Moura, 63

ap. 106. Botafogo

VENDE-SE um corro marco Sim-
ca 8, quatro cilindros, do ano de
1949. Preso CrS 650 000. Rua
Cordovil, J53 ±__f. de .Lucas.

VENDE-SE Volks, 
"« 

»ôd« prova,
nunca bateu. Preto de ocasião.
Rua Rita Genialvei, 500 - Ne-
vo Iguaçu,

VENDE-SE uma camionete DKW
Vemaguet 1963, último série ou
troca-se por um caminhão Ford
ou Chevrolet 61 ou 62 - Que
eiteja em bom estado. Ver e
tratar ria Hua Conselheiro Gal-
vão, 683, Posto Texaco — Só aos
domingos, das 8 às J2h com o
Sr, Carlos.
VENDO FORD 50 - Ótimo estado
de conservaçÜo. Ver e tratar na
Estrada Henrique de Melo, 1289
- Osvaldo Cru: - NCrS 1 400

VÕLKS 62 - Ultima série. Vendo
urgente. 3 500 — Marcos — Rua
Laranieiras, 136 op. 1 204 - Tel.
45-3367. _
VOIKSWAGEN 66 - Cereia, me.
tálico, superequipado, rodas cro-
madas, frisos pára-fama, pneus
novos. Troco, facilito. Rua 24 dt
Maio 254 - 48-09B7._
VOLKSWAGEN 60 - Ult. tóriê,
mod. 62, ridio, tranca, pneus no-
vos, pintura nova, mec. 100% -
Base 2 900. Ac. oferta. Rui Si
Ferreira 228, ap. 705.
VOLKSWAGEN 60 a 66, compro
» vista. Ém bom listado. Rua 24
de Maio 254 - 48-0987.
VAUXHALL VELOX 52 - Forra.ão,
mec. boa, pint. nova, vendo ou
troco, ac. carro nac. batido. Rua
Barão do Bananal 319, Cate

VOLKSWAGEN 62-63 - Vendo
todo equipado. Ver na Figueire-
do Magalhães, 285 - Carlos,

WOLS. 67 - 46 HP - 0 Km.
Vendo 4 900 mais 13 do 180. -

Caívalho. Tel. 48-8331 • 2o.
feiro 34-4797
VENDE-SE outomóvel ford 27 *
trabalhar. Rua Lemos de Brito
576 com o Sr. Andrade

VOLKSWAGEN 1964 - Vende-se
h vista, com ridio, tranca . ça-
pas. Preto Cr$ 4 300 000. Ver
Rua Santa Claro, 154, garagem,
sábado dia todo e domingo to-
mente pela manhS.

VOLKSWAGEN 1960 - Vende-se
ò visla, de particular, bom es-
tado, pneus, pintura e motor, E
radio, capas, Ver • tratar 5r.
Roberto, na Ruo Comuirano, 91,
op. 202 — Botofogg. ,
VÕLKS 62 - Vende-se. Ver Rua
Afonso Pena,_10, _Si[vio.
VÍNDO Aeró Willys 1966. NCrS
8 700,00. '.Tel. 45-2841. ,
VOLKS 63, equipado, vende-se,
estodo de novo. Rua Alcameio,
217, Olaria, próximo Av, Brasil.

VOLKSWAGEN - Vendo 60 e 63
olimo estodo, a visto ou parlo
facilitada. R. Francisco Real, 1116
- Bangu  ___
VOLKS 50 o um 60. Vendo. Tro-
co por Kombi. Rua Cerqueira
Daltro, J47. .
VOLSWAGEN 66/65 - Capas,
radio, sinal 2 500, resto longo
prazo. Av. Mem de Sá, 14-A -

iunto_ R._Passejo,_22-4229.
VOLKSWAGEN 65/6*4 - Radio,

VOLKS 1966 - Pi de Boi sem
batida e ferrugem, ett. novo -

R. Beniamim Constant, 135. lo-
ninho, ___——
VOLKS 1966 - Grená, rád. ca-
Da, curvim etc, emplaco nome
comprador. R. Constante Ramos,
29 — Barbosa

VOLKS 67, 46HP, 0 km, aiul,
NCr$ 7 150, entrego imediato,
Rua Engenheiro Pinho Magalhães
45, teli 91-2304,
VOLKS 1962, rádio, capas, con-
sorvadíssimo, vendo urgente pe-
la melhor oferta. Ver na R. Bo
rão de Iguatemi, 164, ap, 4.

VENDE-SE Chevrolet 47 de Praça,
Todo bom dc tudo, i Rua Ca-
tumbl, 71. Só à vista. Manuel. _
VOLKSWAGEN 52 alemão, com
máquina 59. rádio e capas em
perfeito estodo. Vendo » Ruo Ma-
rechal Floriano, perto do SAMDU
de_Caxias. . ... —
VOLKSWAGEN óT conservado,
3 050 à visto. Troco Volks me-
lhor valor. Ruo Rui Crui de Al-
meida, 35, atrai do Posto Corlo-
ca. Freguesia de Irajá.

VÕLKS 1961 - O mais conser-
vodo do Rio, todo equipado, von-
do urgente p. melhor oferta. R.
Barão de Iguatemi, 164, ap. 4.
VOLKSWAGEN 66 verde emaio-
nos, todo «quipado, melhor ofer-
'«¦ Ru« S Ferreira 135-804.
VOLKSWAGEN 1964 - Vermelho
vinho, 3.3 série, todo equipado
pouco rodado, conservadícsimo —;
Preço à vista NCrS 4 350,00. Tel.i
48-8875. i
VOLKSWAGEN 1966 - Cereia na
garantia 8 000 km, revisão por
fazer, superequipado, estado de
zero. Tel. 48-8875.

VOLKSWAGEN 1962 - Em estado
de novo, único dono. Inteiro c
equipado — Troco o facilito. Rua
Haddock L6bo, 320,
VOLKSWAGEN* 1963 - Em ótimo
estado — Equipado. Vendo, tro-
co e facilito - Rua Haddock Lo-
bo, 320.
VOLKSWAGEN 1967 - Í5 HP,
0 km, para pronta entrega. Tro-
co, facilito. Rua Hoddock Lobo
n.° 320.

WILLYS

Karmann-Ghia 66
Cereia, interior preto, faróis

milha, rádio, 3 alto-falantes na
traseira, tronca, banda branca
etc. Vencio ou troco por Volks
65 ou 66. Ver c tratar na Rua
General Galiene, 121, Bonsu-
cesso — Sr. Artur. (P

CAMINHÃO CHEVROLET 64 - Ül-
tima série, eslado de novo, pneu»

ívc$. Ver R. $5o_Jf_nuáno, T42A

CHEVROLET Brasil,.60, vendo em
ólimo e_t«do cj -facilidade da
paoto. Ver na Praça Roberto Sil-
veira, 362 - Caxias - Est. do
Rio. 
CAMINHÕES Chev. Brasil 61, 63,
ótimos. Vendo melhor oferta. R.
Bulhões Marcial, 361, Parada de
Lucas. .
CAMINHÕES - Chevrolet 57, 6l",
62 e Mercedes LP 321-61, tam-
bem temoa basculantes. Vendo o
facilito. R. Uranos, 1180, Poslo
Esso.

VEMAGUET 61 - Única dono, cer

pinto gelo, estado d. nova -
Ver na Rua Edmundo lint, 2»,
durante o domingo — NCr$
3 600,00, só a vista,

capas." Sinal 2 000, resto longo
prazo. Av. Mem de 5S, 14-ft,
f. nto_R1_Pasesio. 22-4229.
VOLKSWAGEN 1965, particular,
único dono, vendo, motivo ter
recebido modelo 1967. Trator Ruo
Souso Cruz, 120, jp. 101

VOLKSWAGEN 65, ótimo estado,
Vendo ou troco Volks. menor va-
lor. Tel. 58-4203.
VEMAGUET 62 - Motor a eat.
xo na garantia. Preço barato. Ruo
José de Alvarenga, 426, diária,
mente,

VOLKSWAGEN 61 - Um «arro
paro quom conhece carro». —
Vendo o vista - 25-9415.

VOLKSWAGEN 1962 - Vende-se.
Trotar Ruo Aires Saldanha, 136,
1001. Tel.i 47-3685,

VOLKS 62 - Pérola. Totalmente
equipado e conservado. Bom

preço. Rua Pedro de Carvalho,
410 c| 5. ap. 301.

VOLKS 64 - Verde amazonas,
estof. misto, Iguol a zero Km.
equipado, fin. com 2 100. Av
Erig. Richod, 160-301 -r. 3S-2W*

VOLKSWAGEN 65 - 2 400 à

VENDE-SE carro Peugeot de 1»53
CrS 1 200,00. Tel,: 57-9773,

da manhã. 
VÕLKS 63 ezui, equipado, ótimo
estado. Cr$ 4 100. Rua Mariano
dc Moura, 3. M. Iguaçu. Se
Bunda-fejra

VENDO ou troco Oldsmoblle 59,
mecânico, mecânica nova, grená
e marfim por Volkswagen de 65
em diante. Av. Monsenhor Félix,
730-A — Irajá — Sérgio.
VEMAGUET 65 - Linda, supere-
tiuipada, como nova, lubrimate
aceito Iroca e facilito com
3 650, Barata Ribeiro, 323-A, 2-F,

VOLKSWAGEN 1964 - Verda-ia
mítica, novo, sujeito a qualquer
prova, DKW 1 001, 1965, novo,,
•quipado, aiul-jamaica. Volks
1965, bom ostado, vendo do par
ticular para particular. Telafone
34-3109. Caldas.
VOLKSWAGEN 63, ólimo esta.
do, côr creme. NCrS 4100,00. R.
Galdine Pimentel, 122 - Méier,
lado Dias da Crux.

VOLKSWAGEN 63 - Troco por
táxi de qualquer marca ou por
particular - 37-1150.

visto e 20 preitaçõea de 250
Tel. 54-0885.

VOLKSWAGEN 1965 - Vendo um

pouco rodado, equipado com. ri.
dio, copas, faróis de milha, lm-
da efir. Particular. Urgente. Cr5
5 070 000. Rua Condo da Bon-
fim, 539, ap. 403.

VOLKSWAGEN 62 - Vende-se VOLKSWAGEN 1956 (AlemSo)
pela melhor oferta. Ver e trator Equipodo com rádio, capas, fs-

• ' 'i. n« Estrada Aguo  -1*

Lucas. Telefone

VENDE-SE - Kombi Standard 60,
bom_eslado1_ToL_22-7435L
VÕLKS 66 - Vendo, ozul atlôn.
tico. 6 300 km reais, pele me
lhor oferta. Rua 5 de Julho 349.
Tel. 37-4196.

e sous seiviços autori-
zados, oficina a peças
genuínas v. encontra,
com todas facilidades.

VOLKSWAGEN 65 - Vende-se,
cór pérola, com ridio o capa.
Ótimo eslodo, 5 milhões. Rua
Assis Brasil, 70. Tel.: 36-1016.

sèaunda-feíra," na Estrada Agua róiVdõ" miiha, mecânico o todo
__. - . _¦.«_¦ !.._.____ T_.la.nna __. D,,_ fnnri
Grande, 1905
30-9850.

VOLKSWAGEN - Temos diver-
sos e várias cores, todos reviso-
dos e alauns nos revisões e go-
rantias, 6*7 Tigre. 0 km 66, mod,

.67-65-64-63. Trocamos e facili-
VOLS 63 - Vende-se ou -troca- 

tamos, Hoddock Lobo, 335-B.
_c por" 

"64. 
Rua Pereira de

queira, 75 ap. 202 fundos.
SI-

VOLKSWAGEN 65 - 10 000 km
rodados, equipado, cl rádio. Se-
nhora que viaia p| exterior, ven-
de urgente. Ver hoie, Pompeu
loureiro, 138'501 - 23-8910.

VOLKS 63 - Vende-se Sedan. R,
Gal. Arligas, 436 - Sr. Heleno.
VOLKS ól — Sincro — equipa-
do. Rádio TLPK - pneus b.b. -
Base 3 280 novos. Ver 2a.-feira
— tarde. R. Joaquim Nabuco n.°
226 ap. 603 - BRAGA.

VW 62 - Excelente estado tipo

arman-Ghio, 3 300 - Telefone
27-2458^
KARMAN-GHIA - Vende-ie ano
64 última série superequipodo cl

stereo e câmara de eco. Ótimo
estado. Tratar na Rua Pereira
Landim 191 ou pelo tel. 52-3237
horário comercial

VOLKSWAGEN 62, motor 0 km,
rádio, capas etc. Preço . 3 600 -

Rua São Francisco Xavier, 567,
10, 12 is 16 horos, urgente

VW 62 - Ultimo série ozul pos
tel, equipado, precisando re-
oaros - Só a vista. NCr». 3 500

Tcl. 37-1385.

VOlKS 61 - Motor novo - la.
série, equipado — ,Cr$ 3 200 -
Frederico Pamplona', 22 ap. 102
— Copacabna.

VOLKSWAGEN 60 - Estado dc
novo, 3 150 000 - Aceito ofer-
ta. R. Visconde Piraiá, 224, com
Rezende. VOLKS 65 per|capas courvin —

VOLKSWAGEN 60 - Estado im- l"*0' 
",á.di,° 

^^"'"'Í" """i?'
^ív,„i »,„,- «_.«_ r_f.in «te único d ti vista S 300 mau 12

pecavel, capas napa, rooio tic. , «nnl _,. ,rt . -,-n n n_
L 1 500, ...do 12 mese, - *,*», «* », <^50. R. .U.

-" J. 
Guanb. Tel. 96-1156 (06).

VOLKSWAGEN - Ano 1963 -

Perfeito estado. Vende-se. Rua
Violela, 394 c| 1.

VOLKS 66 — Vendo cor cereia
c/ 17 000 kms. equip. de luxo
mustang, rodas cromadas. Av.
Marechal Rondon, 477 c| 44 ap.
101. S. Fco. Xavier.

'fi*

VW 1965 - Vende-se, pérola, sl
rádio — Estado de nóvo.''NCr$
S 300 - Inf. 47-18,51 .¦ 
VOLKSWAGEN lj. 

~"*í- 
. Cinza

prata, saiu set. 66*, i1 000 kms,
todo novo, com tranca, rádio, ca-
pas, bagaflltos cromndos etc. —
Única dona, sem acidente — Ven-
do 5 800. Ver Av. Epitácio Pes-
soa, 664)101 — Ipanema — Sta.
Áurea - 27-3339.

VOLVO 1951 - Vende-se - NCrS
1 600 - Rua Prof. Gabizo, 266.
Tel. 28-9105 - Perto C. Militar.
VENDO ou troco por Kombi um
DKW Vemsg 62 jeminovo. Ver
Rua Cerqueira Daltro n.° 326 -
Tel. 29-8669 - Dai 8 às 12h
Cascadura.

VOLKS 65 - Novo, cór pérola
com 11 000 Km„ único dono. -
CrS 5 300. Tel. 48-0055.

VOLKS 63, perolo, novembro. —
Trotor 2._.feira. Av. Gal. Justo,
335-A- - -Pfaff.
VÕLKS 64 - Pouco rodado, inl-
co dono, perfeito estado, copas
nopa, tronco elemõ, no «eguro até
julho — Preço 4 500 'à vista. Tel.:
37-4917 - Ver na Rua Anita Ga-
ribaldl, 43 - Garagem,
VOLKS V965 - 22 mil km, super-
equipado, todo novo, troco p|
carro menor valor. Estudo peq.
financiamento. Rua Haddock Lo-
bo, 74 — Garagem 
VOLKSWAGEN 6*5 - 26 000 km,
verde. Vendo somente 5 milhões
à vista. Equipado, excelente esta-
do. Ver e tratar R, Prof. Gastão
Bohiana, 400/303 ou com o por-
te:

VÕLKSWAGEN 66 - Vendo »u
p.r.quipodo, 11 000 km, cor aiul,
base 6 000,00 ò visto, acoit» ofer-
.«- Tel. 28.2801.
VOLKSWAGEN 67 (TIGRE) - 0
km., verde caribe. Vendo a vi»
ta. le\.. 38-0244. Dr. Mauro,
VÕLKS. 1966, 1965, 1964. lenho
19) div. cores, equipadissimos, to-
dos revisados. Vendo, troco, fac.
bom preço à visto. Ruo Russel,
32-A. - Glória,
VENDE-SE 1 Peugeot 53, equipa-
do com rádio, ótimo estodo, 1 400
«.uzeiros. - Rus Baldraco, IW.
Final Ru. Aristides Caíra - Ca-
chambl

provo, urgente. Ruo Conde de
Bonfim, 539, op. 403 - Preço
CrS 2 570 000
VOLKSWAGEN 61, último sério,
corro consorvodíssimo, unlco do-
no. Facilito partÇ__I?i_._?_üi4°:..
VOLKSWAGEN 65 úit. série, único
clono, equipado, ióie. Vendo ou
troco Rua Dona Mario, 8B. Tel.
54-1303. Bom dc tudO;_

AGÊNCIA CAMPO GRANDE
DE AUTOMÓVEIS LTDA.

Av. Cesário da Melo, 953
Campo Qrande - Tels.
1010 - CETEL 94-1171
Praia do Flamengo, 244-
Lojas AeB-Tel.25-9776

Kombi 61
Segunda sério — Vencle-si

pela melhor oferta. Ver na

Rua Antunes Maciel, 502. S.

Cristóvão, Sr. Henry. (P

CAMINHÃO basculante - Ven.
de-se F-60O, 59, na Av. Min.
Edgard Romero, 743, P. Atlan-
iico — Voz lobo.  m:
CAtMNHÃQ~'CHEVROLET 59 -
Jóia, bom de tudo, preço de
banano, 2 650 - Vor Estr. Rio
do A, 659 — Viaduto — Campo
Grando,_ Sr, Nelson.
CAMINHÃO F-600 vende-se em
ótimo estado. Ver Av. Camões,
158 - Trotar tal. 52-9610.

CAMINHÃO Chevrolet 63 todo no-
vinho, vendo ou tioco por Volks
de 64 para cima. Posto Esso. R.
Antônio Josó Bitencourt, Nilopo-

VOLKSWAGEN 64, eq. c| rádio
trons., copas, etc, A v.: 3 890.
Mot. outro outo. Urgente. Rua
Guajerotuba, B0, ap. 101, Muda,
Tiiuca — Sérgio.

VEMAGUET 1001 - Equipada e
em excelente estado —Vendo o

sta 4 800 — Av. Copacobona,
75,_ op._50_6._ ._
VENDE-SE - DKW Vamagu.l»,
exc.Unta eslado, ono 62, aiul,
ridio, 2*00 mil. Tel.t 26-9116.

VENDE-SE Volks 67 — Bronco,
pérola, 1 300 - NCrS 6 800,00.
Toj. 34.94ó.__

VOLKSWAGEN 1963, ozul, pintu. . ,' 
to de maquina, cl;ção preta, garantia integral. —

Aero
1967

Zero km, duas cores, forra

VENDE-SE ou troca-se Kombi Jar
dineira 59, sincronizada e 1 Che-
vrolet 51, hidramotic por Rural
59'61. Rua Dias da Cruz, 620-F -

Méier. Tel. 29-0667
VEMAGUETE 63 - Equipido
Vendo ou troco. Tel. 40-J/e/.
Rua José Félix. 21.

VOLKSWAGEN 60, equip. c| re_
dlo tronst. Vendo. R. Bela, 186

Tel. 34-3035.
VOLKSWAGEN 61 - Sineron. râ-
dio, tronca, ótimo estado. Rua
Grajaú, 19B

Kombi 67
0 KM 52 HP — Preço antigo

Av. Gomes Freire, 333 — Tol.

22-1272. Sr. Marcos.

CAMINHÃO Chevrolet 1914, lm.

pecavel, novo o 1 Ford 1959,
muito bom. Rua Dr. Niemeier,
412, c| 13. Estação do Eng. Den.
Iro.
CAMINHÕES - Vencio dois Che-
vrolet Brasil, ano 62, Dodge 52,
Ford 48 — Av. Guilhermo Max-
well, 154-A — Bonsucesso.
CAMINHÃO Chevrolet 46 - Ven.
do, ótimo estado. Rua Coração
de Maria, 283 - Méier.

CAMINHÃO Chevroíet 56,59, 60,
62 e 64 todos revisados toda cro-
va. Vendo, troco o fac. R. Jcão
Romariz, 119, Ramos — Telefo-
nc 30-9684.

ro nova, penem
radio, forracão de napa, tranca
Preço único a vista CrS 4 000.000.
Rua Rita Ludolf 15 aplo. C-01.
Tel. 47-6917.

Vende-se, NCr$ 11 900,00. Tel.
27-6677, com Roberto.

VOLKSWAGEN 64 - Em eatado
de rara conservação. Equipado
Vendo com 2 800 entrodo. Rua
Desembargador Irídro, 07 • S,
Pena - Tcl.. 48-2887.
VOLKS 64 - Verde amazo-
nas, com banco reclinével de lu-

VOLKSWAGEN 65|66 4950. not xo, Iguoh„ zero |<m 
£"• Çom

vlssimo, superequip. ou troco. R. iJ^inÍjYi-,"9, 
K1"n*"~''

Guatemala, 360 - Penha. 301. 38-2157.

VÕLKS 66 — Superequipado, no-
vo, Cr$ 5 850 ou curto prazo, por,
receber 0 km. Haddock L6bo,
175, op. 201. Tel. 28-8693.

VOLKSWAGEN 1962 - Vendo,
ótimo de tudo, equipado. Ver a
Rua Teodoro do Silvo, 404. Tele-
fone 58-9845. Focilito parle, _

VOLKSWAGEN 64 - Equipado,
único dono. Vendo urgente me-
lhor oferto, focilito metade. R.
Raul Pompóis. 180 ap. 601 -

Copacabana._ ;_____
VEMAGUET i"966 - 

'Vende-se. 
i

vista, am estado da nova ,Cor
branca, estofamento «iul marinhe
— eVr • tratar domingo na Av.
Maracani n. 1 351, ap. 402._

!Í9Í).S ^ "d"Pl"d? l'bÍ* Y,l vlNÕSSE- «niiõneto Chevrolet,
2,500 - Carneiro do Rocha 470|-^," 1W7 cífl1 por cento. Rua

VOLKSWAGEN 1964 - Estado de
da novo, radio, pneus novos, na-
pa etc. Ver hoie até às 12 hs.
ou segunda-feira no Rua Bom-
bina, 14 - Botafogo. Motivo cop
ro nâvo.

VOLKSWAGEN 61 - Última oéne,
l.a sincronizado. Copai, tranca,

pneus novos, excelente estado
Rua Antônio Salema, 37, ap. 301
NCrS 3 200,00 a vlste^

jóia.,800 mil de equip.^ AcMro- 
^W^emaguet^ ^
tos. Tratar no Rua Monteiro da
Luz, 177

S"™p£VolS'.' dV 61 a' 64. Hoie. americano

até às 12 h. R. Borreiros, 210-C,
segunda-feira dia todo. Telefona
30-4891
VOLKSWAGEN 65, cinza prato,
ridio bloupunkt, copa de napa
excelente eslado, 29 000 km -

Vondo, e3tudo troca. R. Gustavo
Sampaio, 260, ap. 104-B - lame
- 37-3967.

Higienópolis.

op.

-tó"i
VOLKS 62 — Vende-se
Voluntários da Pátrio,
203 - NCrS 3 £00,00.
VÕLKS 66 - Modelo 67 com
3 000 km'comprado em 28-12-66,

YY.-.W' 
~>"-t"5" -"£¦.*" "ii&á.-''Y-f

Tr*: Y-Y ^
'¦ 

' 

.¦',-$ 
'

i . *-%
^>»._...1H(i-rjS

VW 66 - 13 000 km, equipado
— R. Miguel Lemos, 123, c| por-
teiro.
VOLKSWAGEN 62 - Ótimo, uni-
co dono, vendo, treco Vol!'i me-
nor .valor neg. à visto — Barão
da Torre, 125, ap. 201-F - Célio, equipado com rádio Motorola,
27-óoOj^ capas, tacc-te etc. Vendo á vis-"VÕLKS 

- Mod. 67, azul, 36 HP, ta ou troco por VW 63/64' em
3_300_km._LJm tó deno. 57-9944. \ excelente estado. Saido à vista.
VOLKS 62 -*Moto"r'nòvo, equii«-'|i°'-. 26-8491 - Sr. Christiano
do, pneus novos, tala larga cro-[vOLK5 60 — Bom de máquina
mada. Av. Afranio de Melo Fran-
co, 42;-IQ4. ¦
VOLKS - 0 km., Tigro. A vista
ou pequena parte' financiada. Tc-
lefone 47-7452, Dr. Poulo. Só ho-
je, manhã. 

Ministro Artur Co.ta n.o 432
tratir' J. América.

VOLKSWAGEN 63, ótimo estado
corn copas, e!c. Facilite» com NCr$
2 OCO, entrodo. Ruo Conde de
Bonfim,J 328_ com o pqrtelrp;
VOLKSV/AGEN 1965 — Superequi-
pado - 5 100 ¦ - Av. Nüzsré,
2796 — Pasto Texaco.
VOLKSWAGEN 1962*- Éõuipodo.
|Av. Nozsrí, 2 796 - Anchieta -
?cj.ito Texaco,

VOLKSWAGEN 1962 - Equipado
sl ridio, ótimo estado, à vista
NCr» 3 560,00. - Urgente, feç.
pequeno porte. Ru» Ssntoe Rodn-
gues, 37.

VENDE-SE Chevrolet 33, P»r"'ivoLKS 61 - Vende-se. Ruo Jo!
cular, em perfeito estado. R"» Silvo, 102 op. 101 - Olaria -
Maiia José, £57 caso 24, com OU- Olimo _eslodo, todo equipodo.'__
voito. IVOLKS 65|" superequipodo, tai

VOLKSWAGEN 1961, 1962, 1963,
1965 e 1966. Todos novos, equi-
nados. Troco e fac. «visados.
Ruo Conde de Bonlim, S77-A. Ta-
lefone £8-3852.

VOLKSWAGEN 66 - Estado de
novo. Único prop. NCrS 5 900 í
vista. Tel. 26:4788.
VOLKSWAGEN importado, ano
1964, procedência diplomático.
Estado de zero, motor Igual ti-
gre. R. Bombina, 42 - garagem.
Corro do Comte. Freire, Segundo-
feiro etn diante.

Bel-Âir 65
Perua nova

4 portas, 3 bancos, 6 cil.,
mec, dir. hidr., doe. Embaixa-
da. Preço 17 750, Rua Tonele-
ros, 186, ap. 504 - 36-2359.

CAMINHÃO GMC 1946 - Vende-
so um barato, precisando alguns
reparos. Ver e tratar na Rua Pes-
queira, 15 — Bonsucesso. t

CAMINHÕES Chevrolet Brasil 59
- 64. Vendo, troco e facilito.
O 59 no estado, o 64 revisado.
Rua Lino Teixeira, 97 - Tel.i ..
28-8974 - Ver e tratar; sexta

Precisamos para clientes mo-1 ssbado a 2a.-feira, hor. eo-

Mercedes-Benz

ciclos - 220 S - 220 - 190

anos 1960 a 1965 — Tratar:

LEBLON MOTOR S|A, Av. Atlân-

tica, 1536-B. .

jrcicil.

VOLKSWAGEN 66, pouco roda-
do superequipodo. Vendo ou tro-
co. Facilito. Av. Suburbona n.o
10 087. _ 
VOLKSWAGEN cor vinho equipo-
do, rádio Telespark, único do-
no. Tem faturas. Rua do Bispo,
47.
VOLKSWAGEN 64, última série,
único dono. Nunca teve um ar-
renhia. Vendo ou aceito troco.
R. Bispo, 47.

Chevy II 63 Mercury Cougar
1967Vendo urgente. — Telefone

57-2513.

VOLKSWAGEN 66, último série,
único dono, deide 0 km, equi-
oado. Pouco rodado. Côr ozul
otlònlico. Preço 5 7£0 cruzeiros
novos. Rua Silvoira Martins, 132

ep. 508. Sr. João.

VOLKSV/AGEN 60, 61, ,62, 63,
64 e 65 - Lindos corros, entro-
das desde CrS 1 500 e o soldo
em 10, 15, 20, 25 e 30 meses
— Av. Almirante Barroso, 91-A
-Tel. .2-6138. ¦¦'

VOLKi 64 - Vendo, ótimo e.-ia-
do, tadio, 4 foixís demais equi-
pamentos. De particular parainar-
ticular. Rua Humaitá 243-201 -
Dr. Álvaro. Tcl. 26-8018.

Concorrência

Capota de Vinyl, oito cilin-
dros, or condicionado, supere-

quipado. Pre;o base Cr$ ...
30 000 000. Tratar c| Corone1
Abdias, Rua Tocantins, n. 786
— Casa.

CHEVROLET BRASIL 62 - Estado
novo. Tratar Av. Duque do Ca-
xias, 641 — Duque do Caxias —

E^RJ.
CARROS DE CARGA - Vendem-
<e 3 enrros-tanques Chevrolet Bra-
sil - capac. 8 000 litros. Ver e
tratar á Rua do Trabalho n.o 370

Vila da Pjcnha.
CAMINHÃO Mercedes LP 32*1 -

Ano 62, vondo — Rua Santa
Mariana 260 - Tels. 30-6115 -

30-4735;
CAMINHÃO - Internacional L-160,
53. Vendo-se ou troca-se por car-
ro de passeio. - Trat. R. Tuna-
cu, 45. ,
CAMINHÃO - Vendo 2 Ford e
Chevrolet e Buick 51. Facilito.
Rua Van Erven, 126-A, c| Ci-

priano.

Mercedes-Benz
1964 Ponliac, Sedan, 8 mecâ-

nico, rádio placa 16-9570. 1964
Chevrolet Biscayne, Sedan, 6

mecânico, rádio, placa 10-99-49.
As propostas cleverSó ser en-

cal. luxo, lant. 65 etc. Rua Alm.
Gavião; 28. Tel. 28-2x94, Dr.
Martlna. _ 

VÒTKSWÃGEN 1959- - VendeVK|.')".7;põjM."«dSdoy^RÜ- BolílvOLKSWAGEN 5*4:65 r Está com
modificado 1965. estado ImpeCÍ-L,? S4 „m porteiro. 2 £00 km. O mais novo e equl-
vel. Tel. 47-3000 - Miranda. . volKSWAGtN 19*5 .-> .timo es' ]#&*££• 2K* SrnSSff £í
VOLKS 65 -Teto solar - ^Ven-j,,,,, _ A vil„ ,,r Ijn.ntiade - ,[f_±' vi"*fJ:5.P„a' "cup '?£_' 

u_.

l?requiptdo." bSrtáeulw 
'«todo" 

VOUSWlórií^^Sióó^-T^J5VNpo'yJiÍ.Àtft .í»6o; em 
"íllm.|viadas 

com um cheque
ccns-srvícü^» ledo rídlo, equipados, erq «••^«^Aí.lMtrta". T.V.: -7460Í. __ jde NCr$ 500,00 e enlrenues,

da' Bonfta* 569 Tel 580590. VOLKSWAGEN 1964 - Venda »- j,é 15h30m do dia 22 do cor-j230-0 km
r,-,„., ---- ¦-" .»-.i ii ll. m.lhor ofula. soment. a if' —- -'
VOLKS'
63

VENDE-SE Gordini II, todo aqui
pado - 27-4361.

Vendo pela melhor oferta. Praia
do Botafogo, 406 ap. 519.
VOLKSWAGEN 1961/1962 - Sin
cronizado, vende-st por NCr$
3 400 - Telefone 29-2249
Sinval.

-Jo, ótimo estado, rodio america-
no, copa, demais equipamentos.
De particular para particular -
Rua Gomes Carneiro 49-102. Dr.
José Ricardo.

VOLKSWAGEN 65 - Cor pírola,
capa napa preta, volante de ferro
e jacarandá, rádio transistor,
pneus banda branca, carro de
trato e pouco uso. Prefo-base

-5«' ,Y-'£5 NCr? 6 000,00, só à vista. Ver
<_»».*,. •**>.<£ Ruo Pn

VENDE-SE Aero Willys 1964 em
estado de novo, um único dono.
Ver e trotar na Rua Comte. Mau-
rill, .54.

VOLKSWAGEN 60 - Novo, çqui-
pado, ótimo de tudo. Vale.-.a
pena ver. Melhor oferta a vis.
ta. Rua Bariri, 251. Tel. 30-2955.
Procurar Oi! lio

3$ Rua Prudente de Morais, 7ó2,
na garagem, a partir de segunda-
feira, com o porteiro.
VOLKSWAGEN~65

VENDO DKW ono 1964 - Rua
do Bispo, 107. Tel. 48-6355 -
Preso 4 500 è vista. Trotar com
Sr. luis.

1
jK mo estado, equipado. Praça Noti

L» vidade Saldanha, 10, ap. 202. -
'Benfica. Tel. 48-1396. :
VW 61 — Sincronizado, verde be
rilo. R. Sdo Luit Gonzaga, 118-A
Tel. 48-2095 ou 28-9724

VOLKS novo ou outro carro
Aceito em troca de ap. na Vila

Vindo. ó*t;-jJ. do_ Penha c/ 2 qt., c/ erm.

VOLKSWAGEN 65 - Azul-otlân-
tico bom estodo, 4 750 000 -
Trotar 26-9770 ou 25-9776 - Al-
bino.
VW 67 — 0 lm, r.cebo em_1ro;

Av. Atlântico, 3 092.
S7-80S0, atf.itlh.

VOLKSWAGEN 1967 -
0 km, várias cores, ven-
do e troco — Av. Atlân
tica, 1936-A, tel. .....
36-3900.

T.l.f.n.|S«nt.,-A v^cu^- 
m_

«VAG:?! fr***, ou, oi, u-i-. ¦;¦—.--. - ¦ jj.m -jj. rente. Maiores informações

? .oníervíÃ'í Pe^'a° ,m'rl« gj- 
W.I « 9 hora. ..'2.8D55 - R. 458. (Pj

c saldo a longo praio. Auto- 13-14 • '»:•»-._ ....

230S—1967 — cinza claro,
230 S— 1966 — direção hidróu-

Itca. /
130 S—1966 — cinza claro.
230 S — 1966 — hidramático.

no valor,230-0 km - direção hldráu-
Íica.

vidro ray-ban.
220 5—1965 — ar condiciona

do.

VÕLKS 64 — Ultima série, pou-
co rodado, único dono, estado
de novo. Vendo por 4 700 à vis-
Ia - Tel.t 47-3175 - Gen. Ar-
tlgas 94, ao. 301 - Leblon

VÕTKSWAGEN 64 - 3." série,
verde Amazonas, pouco usado, ca-

poa novos, pneu» novinbos, tron-
co, pintura e lotaria orig. Nunca
boteu, mecânico auj. a qualquer
prova. Vendo à visto ou troco.
Rua Felipe Comerão, 138. Telefo-
ne 48-0962.
VOLKS. 64 - Excelente. Preço-
basá NCrS 4 400. Aceito oferta.
Rua Fernondes Figueira, 56, casa

co por <"".VW," »TT ro"1i 
VOLKSWAGEN

l£i.«0 •"&•„ "••pronta entrego.
37-4775, Koberlo. recebo carro como entrada
VOLKSWAGEN 59, oiemõo. Par- Laranioiros, 122-A - 25-3953.

Tiiuca Scenr Pena.

VOLKS 60 — Todo equipado e
mtfiiü bam conservado. 1 600 mil

, e prestações de 230 mil. Rua Jo-
sé Higino, 254, ap. 301.

ticular vende em ótimo estado,
cem 1 SOO de entrodo e 200 por
mès, lnf.-tel,s-32-36W,>«..D6clo.
VÕLVÓ 50 — Red, pneus, for.,
pint., tudo ótimo estado NCr$
1 900 ou fácil, parte - Rua Ta.
berari, 610 — Bras de Pins. Teo.

embutido, vaga de garügsm. no
melhor ponto do bairro. R. Gen.
Otávio Póvoas. 85 ap. 302 —
Fone CETEl 91-2095.
VENDO CHRYSIER 56 por ope-
nas 24C0. Molor e hid. exce-
lente, 4 portas, dir. hidriulico,;vOLKSWAGEN 1946, erul, eoul
ridio, er ventilado, perfeito dom.lpjíio b.b., 10 000 km. - NCrS
Bom Pastor 212, Tl|ucs. Dr. Co{- 5 850 - Av. ... S. Fatimo, 64,
lho, diai úteis - 58-5711. lop. 403 - Centro. Sr. Armando.

67-Ò"km""46-"*iTP",iVOlKSW-AGE-N 61 - Equipodo. ;
facilito, troco a Vendo urg. 3 1TO ou troco. Foc. ,

orno entrada. Rua!P.ua Haddock Lobo, 33. Telefone'.
•A - 25-3953. 34-6001.

Praio. R. Conde de Bonfim n.
645-B - Teis. -38-1135 e 38-1291.
VOLKSWAGEN 1959, 60, 61, 62,
63, 64 e 65, todos 100.0 de tnj
quina e lotorie. Perteito eilode
de conserveçõo. Pequeno entrada
e o aoldo o longo prazo. Auto-
Prazo. Conde de Bonfim, 645-B
a? -Tél». 38.1135 «38--291.
VÒLkSWAGiN 65 - Vando, n6-
vo • equipado NCrS 5.200,00.
Tal. 49-7047. Cap. Kgarnor. V.r
hele • amanhã Rua Maranhão,
157, ap. 101._ 
VOLKSWAGEN 196*4 - Enuipcdo,
cor azul, impecável. Facilito con:
2 500. Rua Jcsé Bonifácio, 266,
casa 1.

220 S— 1965 — Srermelho.

220 S— 1962 — prelo.

VEMAGUETE - Cinza e marfim
58 — Equip;, c/ srede e cf.pu

64, ridio original, colhas etc.,
bom estodo mesmo, miqulna
lOO.i, 2 donos, 2 200 1 visto
ou troco, Av. Nova York, 4 —

Bonsucesio, tel. 30-9629^

CAMINHÃO Chevrolet 1961 equi-

podo com 7 pneus novos, 2 lonas
_ ferramentas. Vendo urgente mo-
tivo viagem. Tralar com Luis na
Praça Alberto Monteiro Filho, 11.
Tel. 29-1682 - Jacaré. _.

CÂMINHAOZINHO OPEL 1955-
Rodas duplas, pneus novos, oti-
mo estado geral. Base CrS 2 200.
Rua Antunes Maciel, 47 - 5oo
Cristóvüa.
CAMINHÃO - Chevrolet 51 -

Pf-rfcito c-,lado. Gen. Bruce 721.
Não odi,-,nt3_tolcfo_nar. .
CAMINHÃO Chevrolet Brasil 61.
Vendf-se com serviço' garantido
com 3 000 de enlrada ou troca.
.« por taxi. Ver na venda da
Cru: (Niterói). Domingo — Sr.
Jcsé. _. .
CARRO*DE'TRANSPORTE - Ven-
do para industr., armazém, Avia-

VÕLKSWAGEN 65 cinza prato -
Vondo urgente, bom preço a vis
ta. Tratar sábado, domingo e se
ounds-feiro o dio todo. Av.
Amaro Cavalcanti n.° 511 ou pelo
tal. 29-0799.

Exposirão: LEBLON MOTOR:ção, cargo 1,50 ton, rebocando
-.AH '. - r_.__.t__.» _• O mntnrPt Glcít. nJO

S.A. — Av. Atlântica n. 1 536-B
(P

VENDE-SE Hudson Jel - Estad.
de novo, todo equipada. Preço:
NCr$ 3 000,00 - Vtr_e tratai-na . j Rua Xavicr da Silveira.
afâgr* Í53 - Copacabana.

Chevrolet
Embaixada

Vende-se, mecânico, ano
1963, ótimo estado, com rá- .„,,_.,,.„
dio transistor. Documentos de|pote,ro, vldracelro. Everest Auto

embaixada em ordem. PreçojAcessórios, *™á*Jj™*m'

NCr$ 11900,00. Ver c| o por-iB2, Botafogo. Tel. 46-9436.

Mecânica
Regulagem de motores, da-

arnbem, c| 2 motores eletr. não
produz centelhas e fumaça. Tel.
38-J477.
CAMINHAZINHO OPEL 54-6
pneus novos, mecânica toda pro-
va com ou sem cobertura do aço.
Pelo tol. 29-5646. Rua Djalma
Dutra 110. Pilares. Hoje. 49-4317.
Av. Suburbana 1201 - Benfico.
Dias úteis.

VENDO AERO WILLYS 1964 -I VOLKS 65.f Equipado, vinho de
Somente 1 vista na Rua Dona único dono, NCrS 4 900. Rua Sil-
Amélia n. 171 - Telefona va Pinto, 14B- V. Isabel.
8-5703. .——IvOLKÍÃAGEN 1964 - Preço itl-

VÕLKS 62 - Impecível di' 
'pin- 

VOlKS 1905, verde ,«]">»""'
tuTa la.a-io e n-ecanica, mod. 63i,:ão tem .«MOrlo.^ «££»*>•

¦ ' il novos. Troco voircs oj.

VOLKSWAGEN 65, azul.h°sl^.<w'pl<1'- Ru* P,r,,r8

est. novo, equip. Troco vwlf
e facilito - R- São F.
Xavier, 102. L

com ianelo obrindo - Facilito com,5,1 mi. .,.,,
2 000 e 15 de 255 - 58-4251. jTels.:.26-7635 _ou 26-0859.

""'" VENDÉ-SE 
um carro Fuscs, por

motivo d« viagem. Tratar Rua
Natsl, 45 - Tel. 26-6721 - Bo-
tafogo;

... _. 0 km. Vando om dl
ve.-ía. «orej. Rua Conde d« Bon
fim, 375. Garosam, Sr. João. Tra-
%m aasunda-fal».

VOLKS. 59, excelente eit., mo-
cinico a qualquer prova, a yiita,
troco a fa:. cl 1400 ent., s. 18 m.
ri. 24 Meio 316. - 45-7701

Oldsmobile 64
Jetstar 88

4 portas, s| coluna, 8 v, hid.

CAMINHÃO Chevrolet 46 - Bom
de tudo a qualquer prova. Ven-
do motivo doença. Rua Saturno
n.o 735 — Vigário Geral.

CAÃlÍNHÃCrBÃSCULANft - Ven-
do Ford F-600, ano 58, melhor
oferta. Tratar' Rua da Inspiração
243 an-_2qi_- Vila á' P"n""

CAMINHÃO Ford F-350, 1960 -

Carroçaria fechada, cabina seps-
rada. Ver e tratar na Rua Mar.

quês de S. Vicenle, 104. Givea.
c/ Sr. M. Felicio. Horário eo-

Cadillac 1954
Coupi de Villa

Estado geral excelente má
rina nova. Pintura nova, es-.Oir- ma., ire.o a or, ,au,u _--. Chevrolet Brasil

VOLKS""óó" ve"rd. .^zV/poucoÍv^LKSWAGEN - <W. wn.Uofam.nto n6vo. Rua Vol. da.cumentos Embaixada " P^°l^„do um 61. 62 63 e 64

us° equip', a vlst.*™co e fac. oberrecí-lo. V.|. ¦>• hor.ri. d. pí 
. 4B Sr. Costinhs. único 14 500. Ver Rua Tonele- 

^os^,do 
geral WWjJ

cl Í»D0 ent., .. 18 m. R. 24 ou. .rafaríncia . pas; he|a .mir l,0|# 83/ na g,ragem. 36-2359.lde Bonfim. 690. com tugenio.

Ida Mala 91* - 41-2701. '-inhelr*. - Tal. )««!•

»fe }



£ — 4.» Cad.- CIASSIF1CAD0S, Jornsl ia Br.sil, domingo, 1», • J.»-fc1ra, 20-3-67

HK^fDUUillOSIlCO
pHtkt É GRÁTIS

IPSÇAS USADAS OID5MOBIID emlOFlClNA mecSnie» d. nutonió-
jc-ara!, hiclram.ílico, gracía, difa* vots. Rua Um nos, 1-167. Passo
rançai e outras pecas. Av. Au- contrato. Tet. 30-5372. Alfredo —'tc.liável Clube 2 774 — Irajá. |Olaria,
PLACAS e ís.ííme.ros (Cap.), ven-
do — 2a.-fêirii. (iua José Maurf-
cia, 101 .'223 - Penha - 9
is 12h. ' 

p.ãdíos PÁUA"ÃUTOMôvei!T-
Haia particular t>\t revendedor.
Vendemos d» afamari:.; marcas
pi Cordin. * Daupltme. Tratar na
Av; Prec. Varoas, 446, D." an-
dar, :r.la ZHA. Tçl. 43-17S3.
MOTOR PEUGHOT 195
rencia) e cn. ds mudança. Ven--.
do-se uni na. Rua Navarro n. . iREFOR
lõ£,_ el_SERR!0.

fRÕ 
"'

OFICINA mecânica carnpletn —
Vende-se (mecânico/ lanternagem,
pintura, e.atr.cijío), contrato nó-
vo. 10 (inos. Alvará coni compra
« vencia clu peças e acessórios.
Ver e trater Esíracio do Itararé,
563 — Ramos.

leve seu carro a
IMPERIAL

efaça um teste gratui-
to no serviço noturno

OFICINA
on) carre
dè-se na

icúdura.

MOTA IMDIÃN cim ilnd-esr -
Vênde*5e pela melhor oferte pu-
ra desocupar lugar. Rua Marapen*
di J2.I4-A. Mar. Hcrmoa. 
MOTO NORTON S. 2. motor nô".
vo, 1 000 à vista. Facilito. Teie-
fone 37-2551 - Walter. Av.

© VEÍCULOS © MÁQUINAS E MATERIAIS

JàaI/YíciKO fr placa -- Vende
Rua Quintão. 559. Cascadura.

p/Voiksj"

Ataulfo de Paiva 1JJI5-A. _
VENÕÉ-SE - Vespa Ruo Ju.tlnl--
no da Rücl.n, 30S.
V ESP A* - Vondc- iêTTiua Comu

mecânica -.peciallzada X''hf ,„P-°, 
513 ponto de táxi

nac. c| 500 in2. Von- LkK™!S!rai! ~ L\È!_: _ . 
R. Valfirio, 344. Cci.,VEfJDE-S= uma lembrete LO- em;

ótimo eslado. Tel. 33-7131. Fa-
liar tj c__Sr. Brito. |

de carburadorci Ssle;i/FMhn v*tr.a a, ^1 HtwTiínTTrL
inciuiive embuchã-mento - Só na 2,7 JTi„ „„ P q *
VIt.lporís S. A. - Tei. 32-71851-- ' Arasaíuba na F,
- Av. I._m de Si, 2Ü9.

'ida Ça. Coelho Neto,
r.i-

TEMOS ecroa e pinhões
...., i -. _._ .tla ._ ' rt f ^I/*i r*v i #.

G'wdinT:Melhor%'ré"s;o"na'pr-5ãjMOTOS — IAMBRETAS 'TSinrinc
yiínlpart. S.A. •¦• Av. Mem de (iltn.H---.ua

Sa, 289. Jel. 32-7185. [LAMBRETA LD, 59, auperequlpa-'BICICLETAS' - Duas, aro 28,
TAXiMETRO CAPELINHA - ven- da, ótima cie ludo. Vende, po- rapaz e moça, coina novas, sem
do seminovo. Rua Emílio de Me- dendo facilitar. R. André Cavai* uso, vendo as duas, Crí 30 CCO
neses, 301 - Pieclod.. TelefoneIçantl, 127_cp. 102. Içada. Para desocupar 1'jtjar. Ru»

LAMBRETA LD"- Nova, tupèít-i...'!» Saivador 100:301. Pie-
íiulpado, enxuta, ir.eli.cr oferia h
vista. Kua Bambina, 42 — Si-
fjunda cm diante.

ANDES I

29-9424, Soares
VíNDÊ-SE uma cnhina e lataria
nova para caminhão Chevrolet,

¦o 1963. Tratar pulo telefono
5*550 - Petrópolis. ______
VENDE-SE um pinhão e curo:,
usada, caminhão Ford F. 800 e
900 — Rua Siqueira Campos n.¦78-A.

VENDE-SE-uma casa de pesos do
automóveis com ofícini, borra-
:heiro eletricista e com lubriíi-

cantei. Rua Pinheiro Guimarães.
18 - Botafop.o.

VENDO um* placa de praça c/
taxfn.utro Capellnha, melhor ofer-
ta. Tel. 58-0993.

MOTONETA JAWA - Vende-se
usada. Rua Barão de Jaguaribe,
390 - 47-2701.

dade.
BICICLETA para môçn vendo aro
24, perfeito estodo da nova. Rua
Ipiranga, 33 — Laranieirei.
PARTICULAR vendo bicicleta Mo.
nark, aro 28. Tel. 34-0526.

MÁQUINAS
E MATERIAIS

TRADIÇÃO,
QUALIDADE
PARA 0 SEU
AUTOMÓVEL

CAMINHÃO Chevrolet Drasil 62
—_Em £Stadõ_novo.__3Q5086_—
CHEVROLET 47 -" 

"o 
km, Perua

C-l-116 e C-1JU - à vista e fi-
nanciado - 3.1-4920 - 34-6067
— Mário. _
CAMINHÃO

VENDO caminhão Mercedes-LVn:.,
Lp. 321, ano 53, perfeito eslodo
para viajar, troco p/ caminhão
mj vnlor. Ver e tralar Rua Maré-
chal Floriano, 457, frente a Sam-
du - Tel. 2022 - Sr. Jonas
D. Caxias.
VENDE-SE um 

"Furoãõ 
Chevrolet

ano 50 — 100% de tudo — Ver
e trntnr na Rua Cerquelra Del
iro, b'2Z — P. São João — Sá
bado t caminpo eié ôa 12 horui
- Tol.: 29-8819.

cilito, troco F. 600 ou Chsvrolftl VENDE-SE vm Alfa Romftu *tn|
Brasil — Rus Santana, 77 - Loijjp*rf*iio ©stado da tor.se!VJç3oi
£. [metIvo cutros noç;ôcioj. Vsr

HEVP01.ET 194ó cm
ótimo estado. Sujeito n qualquer
prove. Só a vista. Ver e tr«tar
Pua 7 - Casa 333 - IAPC -
Coalho Neto.
CAMÍNHAO,AtERCEDES 59 - LP-
32!, bom estado — Vende-se fa

{\%_?U PTiÔNEPÍI\_S ' ___XLA _\____\_____\ \_Y____\
jf^^.i— T ^^^*^^^b^i^w __* ^wm ^m ^^r ^w ^^ ^^ ^m^r ^v^^ wtK^B__—__————————__—_——MW————MM—^__W__^'

ri L~ ARMVIM P^^ ^^*"SH
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MAO. INDUSTRIAIS
!SINGER -- Maquines Industriais -
Vendo torpedos, chuloar, casc-af,
pregar botões, cortar, etc. Mo-

(vas e Uâada:. A visla e' a prazo
!-. Rua Frei Ca:ieco, 194 - Tel.
32:1740-'e,-32-5337.

ISINGER -INDUSTRIAL - Ven-
de-sa máquinas Torpedo, do ca-
sear, cliulesr, pregar '¦ botou, 5
fios ris cortar, de inca c disco
e todos os tipos de máquinas pj
confecções. Representantes cxclu-
slvos das máquinas de passar e
virar golas e camisa?. Aceitam-
se consertos e reformas. Venda
a visla e a- praso. Run André
Cavalcanti. 13 — Loia C - Tol.:
52-3237.
TORNO NTPN d« 200 x 3-CO mm.
Ótimo vslftdo. V»nde-c«. Tclafo-
ne «-149I. ;__

[TÔRMO MITTO de 200 x \ SWmm
otlmo «'hicío. V«ndc-!6. Ttlt*

fina 52-1491.
TÓP.NO Dib REPUXO ou madêf-
rs orande. NCrS 1.100,00. Tei.
4S-8632. Dr^ Mamou.
TÍPOGRAFTa - Vando guHhàti-

manual 72 cms. est. nova."Bremamssis", R';a Theodoro da
Silvo, '217 — Jíír ou Cláudio.

VENDE-SE, reiarior ?. KVA, 113
vnlis, 60 ciclos, partida eletri-
ca, motor Brigas Stratton, perfei<to esiado — Tel. 4Ó-4C40. Ra.
mal 12 — 5e(junda*f*ira npót 10
horas.
VENDO máquina colarinho e
PS.l3:-J_e.'l. _j4;3841 - José.
VENOE-SE uma plaina [ngfês-a com
4 faces semi-nova com 0,ó0 de
largura. Preço de ocasião paradesocupar lugar. Tratar em Du-
que de Caxias na Rua Tuiutl n.
167 - Tcl. 23S3.

CAMINHÃO CHEVROLET - 53 em
ótimo ostado — Tcda prova, bem
calçado, pronto parti, viajar, Ven-
do 3 100 a visla - Hun Paim
Pamplona, 103.
CAMINHÃO'- International k 5.
1946 - Vendo à Rús Marechal
Floriano, 4ò7 — Perto do Sandu
de Caxias,
CAMINHÃO - Chevrolet BraVil -
Ano ÓO, mecSnica 100%, bem cal-
çAdo. Ru.3 Monte Cazciros, 16 —
Duque de Caxias — Perto da
Prefeilura — Francisco,
CAMINHAO .- Fargo 57 mac. ret"
Tol. fábrica 7 500' V.ilo - Valor
1 000. - Ruo Antônio Rege, 708
tp. 301. _ ; __
CAMINHÃO MERCEDES BENS LP
321, vende-se em perfeito estado
de funcionamento e conservação
— Est. Berro Vermelho — Esq.
D|\_ Luiz Bicalho — Pôsto Esso.
CAMINHÃO FNM - 1957"- Ven-
do pela melhor oferta à vista —
Eom estado, fali.indo pequena
lantarnaoem. Ver Demingo _ Rua
Chu Í; 181 — Madureira.
CABINE MERCEDES"- Perfeita -
Ver Red. Pres. Dutra, 1 510, car.
rocsrjús ~ Bons Amigos. __
CAMINHÃO FNM D, 11 000 -
Vftndo nu troco por automóvel
ou csmíitiinc menor. Tratar Rua
Lúcio TaVaret, 310 — Nilopolis —
Pôslo 5'jfvaulo.
CHEVROLET 48 - Basculante ven-
ce-se pela melhor ofert;. ou se
troca por carro de praçs. Rua
Tiraden.es 167 — Mesquita — B.
da Areia.
CAMINHÃO Chevrolet enxuto eno
£4 venda-se. Rua Joíè Bonifac
752. Facilita-5e_._ Canriido. 
CAMINHÃO - Chevrolet 60. Em
bom estado, vendo, financio, tre
co carro passeio. Paim Pamplo-
na 700 - Jacaré. Tol. 49-7852.
CAMINHÃO - Chevrolet 58 -
Em bom estado» Vendo, financio
e troco carro passeio — Paim
Pamplona, 700 — Jacaré — Tel.' 49-7S52.
CAMINHÃO Chevrolet 59 - Em
bom estndo. Vendo, financio e
troco carro passeio — Paim Piam-
pba, 700 - Jacaré — Tel.:
49-7852.
CAMINHÃO FORD f-600, Sno~55,
est. novo, à visla _ 700 COO. Ver
« tratar Av. Nove Iorque, 637
Bonsucesso. _
CARRETA Basculante Pontal para4 m3. pj trator de A rodas nova
Vende-se tralar tel. 22-3622.
CAMÍÕNÊtAS- V.ndem.so duas
Chevrolet 50-3 100 Pick-Up,
carroçar!* d» madeira, 500 qui*
los, Ford 51 - F-3 - 1 SOO qui-los. Negócio urgente. Rua Grilo
da Silveira, 83. Comera na fn
tendente Wof.iNiâes, 5Ó4, próxi*m-j éo Campinho.
CAMINHÃO Forc! 41 - Vcnde-lê — Tel
barato, equipado, pronto paralsirlevtrabalhar. Sua Martins Laje, pon-io de caminhão — Estação de
Enç. Novo.
DODGE 1953"(novij~- 7"tone-
ledas, carroceria de pronchões de
lei, p| construção civil — 3,20m3
Preço NÇr$ 3 500,00. Ver no do-
mingo, à Rua Santa Alexandrina,
900.

Iratar domin_o ito Pôsto Eiso do
Campinho.
VÍ.NDÊ-SÉ caminhão tanque Mer-
redes, 8 mil (Itro3. Praça Ame-1
ri cana 50 — Penha.
V£NDE'-SE~ caminhão Ch.vrcicf 62.
Ver Rua Capitão Félix, 28 CADEQ
— Praça Gor.il n.° 15. Telofone
54-2734 - Válter.
VENDE-SE camfnhÉo International
ano 1942, bom estado. Ver e tra-
tar na Av. Democráticos, 252 —
Pôsto Vila Turismo.
VENDO Caminhão Chevrolet Bra-
sil 60 — Troco Jeep ou Rural. —
Tratar Pôsto Presidente. __
VENDE-SE 2 caminhões Chevrolet.
40 e 4\, barato. Rua Bolívia, 83
~- E. Novo.
VENDE-SE caminhão Chevrolet
Brasil nno 1958, em perfeito esta-
do. — Ver e tratar na Rua Mar-
quêsa de Santos, 57. Garagem.
VÉNDE-SE um caminhão Stude-
becker. R, 17 - 51 todo reformado
pela melhor oferta. Rua Visconde
do Abaelé, 48c. J - Vila Isabel.
VENDE-SE 1 (um) caminhão" Ford
— 46 — Tratar com o Sr. Ge-
rnldo â Rua Cario, lote 26, qua-
dra 379 — Bangu, ou polo tei.:
.íS-0267^
VENDO 2 caminhões F-6 . ano
t>] — Perfeito estado. Pela melhor
oferta — Procurar R. Cupertino
Dur5o, Leblon, Sr. Amaro. Tel.:
27-7489.

I Rua Riachuelo, 360-A 11
1 tejs.32-5823 / 32-151111

Terraplanagem
vendo

Escavadeira 22-B cem sho-
wel, moto Scraper DV/-10, Loa-
der Eüdyd 9-BV, tratores D-7
3-T, HD-20, D-8, 2U, D-4 7U,
D-6 SU, bascjlanies Ford r-
600, CômlÒnetes Chevrolet c
rorci, cavalo e carreta rebaixa-
da, caçambas Dempster para
pedreiras, fônquss pora égua —
Roâárlos, roieíes, guinchos etc.
TD-18. Ver e tratar è Rua Be-
lém, lóO — Realengo, km 30
da Av. Brasil.

TIPOGRAFIA - Vende-se urna
máquina dc Imprimir Cobal form.
ofício e um ca valete do tipos.
Tel. 52-8333 - Joel.
1ESOU1ÍÃO de cortar chapa -
Compra-se. Tel. .12-1631 - Se-
gunoa-félra.
VENDEM-SÊ: í traçador pi me-
tais, 1 moinho, 1 misturador, 1
balanclm pj ladrilhos, prensa
comprimido:., corte couro ele,
eopisdor. escrever no estado, ser-
rc circuliir, de fita, tico-íico Acer-
bi, dt-sengrôno rôformado* em
pllhadeira manual, balança/ mo-

|r5Ca„!a""'-dR; 
PÚSrTelxed^>f, <g lado do'pô?

In.o 11. Tcl. 28-8411. IPresid.) Tel. CbTEL 91-128S. (P

Vendem-se grupos geradores
Entrega Imediata

Transformador
112,5 KVA

Entrada 4 000 c 13 200, sal-
da 220 c 380. Vande-se, pro-
curnr Sr. Farias da 2a. e 6a. no
horário comercial na Rod, Pres.

Guaribe
S/ Auto

Pintura o NCrS 120,00?
lantern&gem e reformes a pra
zo? Mecânica de precisão e
reforma, do motores? Não
precisa perguntar. B.O.S.S.A.
FAZ. R. Ary Parreiras 355 —
Rocha.

Camionetas
Furgão

Vendtfmos diversas usdcías,
Ver na Rua Almirante Baltazar
n. 333 — São Cristóvão a par-
tir de segunda-feira dia 20. —
Tratar com o Sr. Dantas. (P

Caminhão
a frete

A Instituição de caridade
Lar de Júlia oferece cominhão
a frete lodo equipado, faz-se
mudanças preços reduzidos. R.
Garcia Redondo, 19, Cachambi

p/f. 49-5895. Dona

F-Ó0O — Tono novo. Vendo, tro-
co, facilito. Rua Barão de Bom
Retiro toi — C| Hé Ison.
FORD 1954 FK' - Vendo, troco
facilito, um lodo reformado. Ba-
te 3 000 000. Ver e tratar a Rua
Conselheiro Galvão, 58 — Grupo
4.0 — De segunda-feira è sába-
dr-, dos 8 ès 12 horas. C. Ba-
liitO. _
FURGÃO - Ford. —dVende-se. em
bom estado. Tralar a Rua Gueibá,
276 - Dra. Pina.
FÜRGÃÕ"VOLKS 1962 -
Tratar Av. Gomes Frei-
re, 559, s| loja.
F-60O - 1966 - V.ndo Bas.ulante
étimo eslado. Ver • tratar Av.
irá. de Pina 1341. Posto Taxeto.
Vas* 9 000.
FUaGON-FCRO 1951 -. Carga c
passageiro — Vendo. Rua da
Gamboa, 153 — Procurar Ama-
rai.
FNM — Carro tanque — Vende-se
em perfeito estado, com serviço.
Av. Brás de Pina, 253 - Pôslo
gaiolipa.

AUTOPEÇAS E REVEND
CAMISAS, pistões e anéis paracarros nacionais e europeut. Ga-
rantimos os melhores preços —
Vitalparts S.A. - Av. Alem de
Sá, 209. Tel.: 32-7185.-
COROA E PINHÃO pára carros
nacionais, europeus e Americanos
garantimos os melhores preços —
Vitalparts S.A. - Av. Mero de
Sá, 2e_9._Tel.:_32-7185;
CARBURÀDOR" ORIGÍNÃL SOUX

para VW — 55 000; para Gor-
dim — 70 000; para Dfuphine —
70 000; para DKW - C5 000; re-
paroí — 9 000; bomba gasolina11000. Vitalparts S.A. -
32-7185. Av. Mem tia Si, 28V.
Garantimos os melhores preços.
CABINE — Super Ford completa,
com frente, capu. Rua Apia 4óó

V. de Penha.
COMPRA-SE carroçaria - de . Rural
ou Pick-Up Willys em bom es*
tado. Tratar' com 5r. Paulo. Te-
I.-Í--10 n-BlIB.Horário comercial.

FORD F-Ó00 - Vendc-ie ou tro-
Cí-se por carro de menor valor —
Negócio só à vista — Estrada de
Vicente Carvalho, 1216 - Pro-
curar Adindo ou Marinho.
LOTAÇÃO - Mercedez Benz 58 -
ptima mecânica. Melhor oferta. —
Ver dominejo c segunda-ieira. Na
Av. Suburbana, 7 2-10 — Frente
Posto' Elliabet —_ Abolição.
MG TD S2,-.Em olimo"tijíadoT-
Vpr e tratar Av. Epitacio Pessoa,
/.íS.

lu ,o — Ccmpra-se lança para
guindaste Link-Belt 98 — Telefo-
ne 43-2885 — Dirceu.
LOJA de bateriais e 'mat, elé-
tricô p/autos — Vende-ie à Av.
Brás de Pina 603 — Tratar pelo
tel. 29-9143 - Nino.
PNEUS 560x15 s/uso, vendo 4,
juntos ou separados. 38-2634 —
Pereira.
TDCA-FITAS para carro - 4 e 8
tracks, últimos modelos — Tels.
47-6559, 36-4656 - Fernandes
Guimarães, 99-B.

// //Raybanização
de pára-brisas

Sem tifar o vidro. Proteção

conlra calor, farol alto e* bri-

lhos. Garantia 1 nno, R. Real

Grandeza, 238, i. 10-D. —

Botafogo.

KSUPP 
GENERAL A\OTORS 
ATLAS POLAR 
BURMEISTER & WAIN ..
BURMEISTER & WAIN ..
NATIONAL/BRU3H (cada)
NATIONAL/BRUSH (novo)
WORTHINGTON 
MAN 
MIRLEES 
S1MMERING .'
MWM 
MWM 
IRAT. DOG 
COLONO 

.„.'¦¦¦: {ft
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Uma razão existe para essa preferência.
Fabricadas com a garantia do padrão mundial

WESTINGHOUSE, a máquina da
ELETROMAR opera com plena eficiência,

na soldagem de toda espécie de aços
e ligas, com os mais variados tipos de
eletrodos. Com retificador de silício de

alto rendimento, assegura baixo custo
operacional e ampla escala de intensidade

de corrente. Para maiores detalhes,
peça folhetos técnicos.

Concessionária WESTINGHOUSE

ES-401. A DIODOS DE SILÍCIO. 400
AMPERES. PARA REDES ELÉTRICAS
DE 220/380/440 VOLTS, 50/60 Cl-
CLOS, TRIFÁSICAS.

TCC0 KVA
93o KVA
540 KVA
490 KVA
425 KVA
344 KVA
344 KVA
294 KVA
206 KVA
175 KVA
90 KVA
60 KVA
50 KVA
15 KVA

75 KVA

GRUPOS NOVOS E SEMINOVOS COM GARANTIA

Montamos t entregamos em funcionamento

Av. Gra;a Aranha, 145 — Tel.: 32-8833

COLLETT & SONS S/A
Engenharia, Comércio e-Indústria

...em eletricidade, símbolo de qualidadel
Esírada Velha da Pavuna, 105 -. Rio de Janeiro GB.

MANAUS-BELÉM-RECIFE- SALVADOR -VITÓRIA - BELO HORIZONTE
BRASÍLIA-RIO DE JANEIRO-SAO PAULO-CURITIBA-PÔRTO ALEGRE

AGENTES E DISTRIBUIDORES EM TODO O PAÍS

Retíficas
DE EIXOS DE MANIVEIAS

Vende-s» em bom «stado,

funcionando ds 2,10 m entre

pontas. Rus Bruno Seabra, 60
- Tcl.: 29-7270 - Jacaré. (P

,., ~_  _jj

TR08UE SEU MOTOR

•USADO

-_. PECÒNOIciONADO.-'

COM
OmMTIA

12
MIL
KM.,

„ fcfHOOÇAO IMEDIATA

3 PAGAMENTOS
SM JUROS

PELO PREÇO DE A VJSTA

NCrS 622,40

jgT_y|§v\

Ku» S. Fr*nclic9 Xivler
n.« 190 — Ttl.: 48-353J

TAMBÉM- REr.ONOIONAMpS'
.-. ¦'-¦: J6Ü MpífOR EM ,. í í, ,.•':j'- 3 PAGAMENTOS «.'¦

OFICINAS
GRANDE oficina mecânica em
pleno funcionamento, vende-se.
Rua Borja Reis 620. Engenho de
Dentro.
OFICINA MECÂNICA - Vendo va-
zla, com jiríu de 36 m2, ótima
lacaíização. Ent. 30%, resí. em
10 picses. Toi. S8-9940.
OFICINA de eletricista o baíerisí
com vendo de material. Vende-se
- Av. Brát de Tina, 683 — Pc-
nha.
OFICINA VOLKS. - Passa-se óti-
ma em condições de financia-
mento, com peças e acessórios
Volks. Aceita-se automóvel no
negocio — Avenida Mem de Sá
200-A.
OFICINA AUTOMÓVEL com bas-
tante freguesia no coração da
Zona Sul, na Rui Sao João Ba-
tista. Vendo ou passo contrato
sem maquinaria — Tel.t 46-0364.

ÔNIBUS MERCEDES - LP-áÍNH
-7-4061. Rodoviários. Vendemos ',- - ,
diversos. Bom estado. Aceito tro- "r- .
cs. facilito pagamento. Tralar na nscl0?5ls
Rua Antunes Maciel, 47 — Tel ita-° l3r-
S4-3925_ou 28-7230. .G-rdini.
ÔNIBUS MERCEDES-BENZ

MACK — A-51 — Ver.de-se rn;
t~r ccmpletc. Rud Apia, 4£6 •
V. 'Ia Penha.

OFICINA — Gávea — Especializa-
do em Volks. Vende-se contrato
3 anos, renovável por mais 5
anos, ótima localização cop. 20
carro:, totalmente coberta e

[equipado elevador, compressor".]etc. sem passivo -- Cartas para
.(portaria deste Jornal «ob o nj-

imero 223 710.

uropcui
pira Volks, DKV7

Garantimos os melhores
-Tj—ípiccos. Vilalparts* S.A. - To!.:

rf.m.i. ônibus cm bon, J.Z,fí_?_i_____J_V!L_!___i--J_í_.
*n/> 1960 • 1962, l;po vt banes -PEÇAS para Citroen, carros cu-
caroçaria» Bons Amigos. Rodovia repeus. Garantimos os melhores

ttm&riõiTmn carros LCF.1C"JA mecSnie». Passo con
t europeus, inclusive ;;a'D,,ro™' l0!0. c'" BcnswMj.

"-] Alvar» e ferramenta Inr..
25-Í40'/.

Pr»si'd«nl» Duln n.» 1 S10.*
PICK-UP CHEV. 51 - Proco de
ecasião — Troca-se. Ver Estr. Rio
do A 659 — Viaduto — Campo
Grande - Sr. Nelson.

preços. Vitalpar:; S.A. — Aveni-
di Mem de Sá, 289. TeI.; 32-7135.
FERRAMENTAS "ÃRA VOLKS -
Cx. rretal * bcgsgeiro — Ttl.
¦45.2023.

O SKJ ÇARBURADQR. SOLEX es-
tá cem tíeísito, então só com o
AlemSo/jTom 40 anes de prática.
Av. Me;n dr. Sá, 239. Telefono
32-7185.-Vltalpart». S. A.
OFICINA Mecânica. P.isaa-se por
motivo) dono nSo entender do
r«mo. Barato. Rue São Fran-
cisco, n. 36. Tei. 58-1943, dic
todo.

COMPRA-SE
PRENSA EXCÊNTRICA

2 colunas - tipo GUTMANN.
80 toneladas - entre colunas
llOOmm-Mesa 1 080 mm
750 mm - G.oites por minuto: 45 aprox.
Curso: 80 mm.
Tratar com Fernando Pires - Tel. 30-0355. (P

TRATORES DE ESTEIRAS
DE 64 HP - MOTOR DIESEL - PER

Com lâmina hidráulica Angledozer.
Para pronta entrega.

s

STIIL S/A. - RIO - Telefones: 22-3153 -"52-3318 - Felar
com Sr. Jorge. (P

VENDE-S

LEVE • MDDERNA
POTENTE

1
K)a

Tesoura
elétrica

il aplicações em trabalhos de corte em ferro, aço etc.
Dupla isolação oferecendo máxima segurança.
Um produto Lesto de fama mundial.

A linha completa de ferramentas elétricas
universais BOSCH e LESTO compreende
furadeiras, politrizes, esmerilhadeiras, serras,
tesouras, parafusadeiras e rosqueadeiras.

Uma ferramenta para cada tipo de serviço.

SECADOR - "SPRAY TOWER"
CALDEIRA
PASTEURIZADOR DE PLACAS TIPO APV
EQUIPAMENTO PARA PROCESSAMENTO DE OVOS.

Vende-se, pela melhor oferia, 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 inieressado
poderá utilizá-los onde se acham instalados, ou, se quiser, dali retirá-lo:.

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
(Pcritério.

Compressor de ar
Conceituada empresa vende um compressor

de ar INGERSOLL-RAND, modelo HK-105-40, que
poderá ser visto na Rua Conselheiro Mairynk, n.°
92 (Rocha), com o Sr.. Saturnino de Morais, no
horário comercial, onde os interessados poderão
receber os formulários para as propostas que
serão aceitas até o dia 29 do corrente. (P

Geradores o motores
IMEDIATA:n.VENDEMOS, PARA EM.

3 Grupos-geraaores 75 KVA ;„.. > ikios, gerador
DELCO com pouco uso, moioi GM-Diesel 6-71,
recondicionaclo com peças originais. Garantis
de NOVO.

1 Grupo-gerador 180 KVA, motor GM-Diesel Sé-
rie 110. Estado de NOVO.

1 Motor GM-Diesel 6 V 53,195 HP. Estcdo de
NOVO.

1 Motor GM-Diesel Série 110, com equipamento
marítimo, reversível, hidráulico, 3x1. Estado de
NOVO.

BRASIDIESEL S/A INSTALAÇÕES E MONTAGENS
Rua Estudantes, 346 - Tels.: 37-6794 e 36-6754.

SAO PAULO

DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS
com oficina e assistência técnica:

Equipamento para fabricação
de postes

Vende-se um completo para fabricação de
oostes de concreto, tipo redondo ôco, marcai
TRILHOR.

I
Prooosra, em envelope fechado, sob a re-j

ferência "EQUIPAMENTO PARA FABRICAÇÃO DE;
POSTES", para a Rua Itambé, 114, 8.° andar, tel.:
4-9700, ramal 248, Beio Horizonte, até o dia 23:
de março. (P

RIO DE JANEIRO:
R. Senador Dantas, 117, sj 1210 Fone; 42-3253

_wfalm\\ii_. r\\_m B^W '• m ¦
Mii«-_aiiimimn«ã^ Z^Bj

REDUÇÃO FIXA ATÉ 1:4 *^-Hw**l J'j*l VI
CAPACIDADE 0,5 ATÉ IS HP SíteS-sOS' ^Í-!"l ^B*. \K

! Wê, à ¦%'¦'-
evltoi prcdt)tot tra tèiíé
« FcCUTOSES DE VELOCIDADE

motoíeduiop:. de vr.ocDADr
MISIU3ADOPE5 IMDUSISIAll
ACOrlAMtNTO.'.

^«'.¦fjai róptíoi

IDU 1 O '. _ i

(Tf)~lRÃNSMÕlICNICA SA.
v-^ SÃO fAULO

FILIAL:
P.UA HÉX:CO, 111-CfiLIFO ICCÕ-TEL:4Í-250S. FIO DE JANERO-ie-f--1

"*Aj^A~


