
TEMPO: bom. TEM-
PERATURA: estável.
VENTOS: Sul a Leste,
fracos. "VISTB.: boa.
MÁX.: 32.8. MIN.:
211.7. (Mais detalhes na
página 20 do 1.° Ca-
demo)

JORNAL DO BRAS
Rio de Janeiro — Domingo, 26, e segunda-feira., 27 de março de 1967 Ano

Pap • _#• •a intensifica a luta con
S. A JORNAL DO BRASIL - Av.
Rio Branco, 110/112 - End. Tel.
JORBRASIL - GB. - Tal. Rede
Interna 22-1818. - Sucursais: S.
Paulo — Rua Barão de Itapetinin-
ga, 151, conj. 21/22, Tel. 32-8702,
Brasi lia — Setor Comercial Sul,
Ed. Central, 6.° and. gr. 602/7,
Tcl. 2-8866. B. Horizonte — Av.
Afonso Pena, I SOO, 9.» and. Tel.
2-5848. Niterói — • Av. Amaral
Peixoto, 195, gr. 204, Tel. 5-509.
P. Alegra — Av. Borges do Me-
deiroa, VI5, Á.° and. Tel. 4-7566.
Recife — Rua União, Ed. Sumaré,
a/1003, Tel. 2-5793. B. Aires -
Flórida, 142, loias 10 • 14, Tel.
40-3855. Correspondentes: Belém,
S. Luis, Fortaleza, Natal, João
Pessoa, Maceió, Salvador, Curiti-
ba, Montevidéu, Washington, M.
Iorque, Paris, Londres. PREÇOS:
VENDA AVULSA - GB e E. do
Rio: Dias úteis, Cr$ 200 ou NCr$
0.20 — Domingos, Crí 300 ou
NCr$ 0,30,-SP, DF • BH: Dias
úteis, Cr$ 300 ou NCrS 0,30
Domingos, CrS *400 ou NCr$ 0,40;
Citado» do Sul: Dia» úteis, CrS
300 ou NCrS 0,30 — Domingos,
CrS 500 ou NCr$ 0,50; Nordeste
(até PB): Dias úteis, Cr$ 300 ou
NCrS 0,30 - Domingos, CrS 500
ou NCrS 0,50; Norte (RGN até
AM): Dias úteis, CrS 500 ou NCr$
0,_0 — Domingos, CrS 800 ou
NCr$ 0,80; Oeste (GO, MT): Di»..
úteis, CrS 300 ou NClf 0,30 -
Domingos, CrS 500 ou NCrS O.S'"
SERVIÇO POSTAL (BRASIL): Ano,
CrS 45 000 ou NCrS 45,00; So
mestre, Cr$ 23 000 ou NCrí
23,00; Trimestre, CrS 12 000 ou
NCrS 12,00 - ENTREGA DOMI
CILIAR: Trimestre, Cr$ 18 000 ou
NCr$ 18,00; Semestre, CrS 36 000
ou NCrS 36,00. - EXTERIOR (V,
AÉREA) - EUA: Mensal USS 10;
Trimestre US$ 30; Argentinai PA$
60 • PAS 100; Uruguai: 38, dias
úteis • $15, domingot.
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ACHADOS E PERDIDOS
DOCUMENTO PERDIDO - Foi
extraviada a carteira profissionaln. 5 269-D, do CREA da 5a. Re-
gião, registro n. 13 857. Pede-se
fl quem achou o obséquio de te-
lafonar para 37-9061.
FORAM extraviadas oito cautelas
(8) do Bnnco Civia S. A. solici-ta-se a quem es tiver encontradoa fineza de comunicar-se com oSr. JOSÉ PEDRO, residente naRua Frei Caneca, 148, ap. 910,
Gratifica-se imediatamente.
MARCELLINO MARTINS FILHO
EXP. S.A. — Foi perdido um re-
abo de Capalazia da A.P.R.J., N.
30 056, de 24-6-66.
PERDEU-SE Carteira do CREA -
5 356-D, informações para Aveni-
da Presidente Vargas, 2 560 . 9.0

EMPREGOS
DOMÉSTICOS

AMAS, ARRUMADEIRAS
E COPEIRAS
ARRUMADEIRAS, copeiras • ba.bas. Precisam-se. Ótimos orde-
nadoe — Rua Senador Dantas, 39-2.° andar ¦ Sala 206.
ARRUMADEIRA - Precisa-s. deume. Paga-se bem. Tratar naRua Barão de Mesquita n. 643— casa 18. — Exigem-se refe-
rências.
ARRUMADEIRA - Precisa-s. creferencias, na Rua Guaxupé n.37 — Tijuca.
ÁRRUMADEIRA - •*Pr"_ci"T"sí deuma para arrumar e copeirar
Pedcm-se referencias. Tratar no
Rua Frudenle de Morais n. 589

ap. 201 — Ipanema.
ARRUMADEIRA para trabalhar emcasa família terças, quintas, sá-
bados. Dialma Ulrich, 329, ap.
301. Copacabana.
ARRUMADEIRA - Precisa-se com
pritica. Tel. 46-9659. Ordenado
5íJ mil. Rua Joaquim Campos
Porto n. 70. Jardim Bolirico.
Entre Rua Pacheco Leão.
ARRUMANIRA - Pr.els.-t* cem
pritlc. • boa aparência. Gomas
Carn.iro, 141, ap. 701 — Ipa-
nema.
ARRUMADEIRA-COPEIRA 70777".
geir.' pr.cisa-.. com pritlc. «ref. T.l. 27-3503 - Av. Allinlica
3 786, ap. 1 101.

ga-s. muito b.m. Traiar cartei
[f. ,°" referencies na Rua Jo_<Higino n. 372 — ap. 401.— Ti,
iuca.

ARRUMADEIRA - COPEIRA -
Precisa-se. Bom ordenado n. R.Bambina n. 152 — ap. 201. Te-lefone _26.980l_.  

"":?':__'

BABA' 
"PARA* 

NITERÓI -.Preci- BÁBÃ - Precisa-se de uma pelsa-se para 2 crianças ei refs. soa com muita pritica para umademai_ de um ano - Paga-se menina de 3 anos. Exige-se re.
5VUr5,o - 

J""8' n„° .•¦*¦• •••• Mncla». Ru. Toneleiros, 14637-8919 no Rio ou Praia d. Ics-iap. 603.rai n. 45 — Niterói.

trqt
N.o 70

O JORNAL DO BRASIL
de hoje circula com 76
páginas, em '5 cadernos,.
Caderno Especial, Revista
de Domingo e Caderno B.
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A publicação de uma èn-yji
cíclica de caráter social,*:
abordando a pobreza, a^jáerç*
me e os direitos das naapes 

"''•
em desenvolvimento, swág^
anunciada hoje 'peto^Paua
Paulo VI na mensafcm Íe
Páscoa que pronunciada*™
balcão que domina a Praça
de São Pedro, antes da tra-
dicional bênção Vrbi et Orbi
da festa'pascal.

O texto da enciclica —
que deverá destacar também
a. necessidade de coordenar-
se o esforço mundial para a
ajuda aos povos que surgem,
após a independência, na
África e na Ásia — será di-
vulgado na próxima terça-
feira pelo Monsenhor Paolo

a pobreza
Vigília

í>o.upard, da Secretaria de
Estado do Vaticano, duran-
te uma entrevista coletiva.

No Rio, as cerimônias da
Pascal começaram

às 13 horas de ontem, na
Igreja da Candelária, e prós-
seguiram na Catedral Me-,
tropolitana, no Mosteiro de
São Eento e em todas as pa-
róquias da Cidade. A Bênção
do Fogo mais pomposa foi
entre os monges beneditinos,
que mantêm há muito tem-
po. esta tradição.

As missas de hoje, Do-
mingo de Páscoa, serão re-
zadas em todas as igrejas ca-
riocas, nos horários comuns,
menos na Igreja de Nossa

Juscelino Siseno no
sonda para comando do

II Exército

.^.Logo cf>day o* pequenos âexcohremhoie qve a Páscoa, também lem gosto ãe festa

regressar
O ex-Presidente Juscelino

Kubitschek está ansioso para
voltar ao Brasil e, com esse ob-
jetlvo, já autorizou um grupo de
amigos a promover discretas
sondagens junto ao Governo
Costa e Silva, mas só o fará a'o-
solutamente seguro de que seu
regresso não será pretexto ao
agravamento do momento poli-
tico nacional.

Com compromissos assumi-
dos na "Europa e Estados Uni-
dos, o.Sr. Juscelino Kubitschek.
mesmo que quisesse, não pode-
ria regressar em abril. Nos con-
tatos com o novo Governo, os
amigos do ex-Presidente têm
observado que sua presença no
Brasil não significaria a rutura
do status jurídico fixado pela
Revolução para os políticos por
ela punidos. (Página í)

Conduzido pela manhã ao
posto de general-de-exército,
uma das 15 promoções assina-
das pelo Presidente Costa e Sil-
va em audiência com o Minis-
tro Aurélio Lira Tavares, õ Ge-
neral Siseno Sarmento foi no-
meado ontem à noite para o Co-
mando do II Exército, sediado
em São Paulo, em substituição
ao General Jurandir Bizarria
Mamede'

Hoje. segundo se informou
cm Brasilia, o Presidente da
República assinará os atos de
movimentação dos 11 coronéis
promovidos a generais-de-briga-
da e dos três novos generais-de-
divisão. O General Siseno Sar-
mento estava sendo apontado à
tarde como o futuro Comandan-
te do I Exército, com sede no
Rio. (Página 4) '

Senhora da Paz, em Ipane-
ma, que será de hora em
hora. Ainda acamado, o Car-
deal Dom Jaime de Barros
Câmara está sendo substi-
tuído nas festas da Páscoa
por Monsenhor Ivo Calliari.

Foram poucos este ano,
nos bairros do Rio, os judas
com críticas ao Govêmo do
Estado, por temor à nova Lei
de Segurança, "que é muito
vaga e a gente não sabe o
que pode ou não dizer", como
afirmaram os principais cria-
dores daqueles bonecos no
Largo da Cancela, onde fo-
ram confeccionados 46 ju-
das. (Noticiário, página 14,
Caderno B e Revista de Do-
mingo)

Mac Dowell
quer CPI
para tortura

O Deputado Mac Dowell de
Castro vai pedir, amanhã, a
abertura de uma Comissão Par-
lamentar de Inquérito para
apurar o que êle classificou de"desmandos das Polícias Civil e
Militar: corrupção desenfreada
e torturas impostas indistinta-
mente a marginais ou pessoas
honestas que caem nas mãos
daquelas autoridades".

Alguns deputados estão dis-
postos a pedir informações ao
Coronel Darci Lázaro, Coman-
dante da PM, sobre o paradeiro
de dois operários que estão de-
saparecidos desde o espanca-
mento sofrido no quartel do 2.°
Batalhão da PM, a cargo do Te-
nente Dyson Ferreira Paiva, co-
nhecido por Pau Quadrado. Te-
me-se que os operários tenham
sido assassinados. (Página ã)

Imposição militar leva Mao a Costa e Silva anula demissão
suspender revolução cultural dos interinos da Previdência

Mao Tsé-tung suspendeu
ontem a revolução cultural
nos principais territórios au-
tònomos da China — Tibete,
Sinkiang e Mongólia Inte-
rior —, sob pressão dos co-
mandos militares das re-
giões, que se opõem ao movi-
mento, informaram ontem
em Hong-Kong fontes dos
serviços secretos ocidentais.

O jornal Star, também de
Hong-Kong, por onde está
sendo filtrada a maioria das
informações sobre o queocorre na China, informou
que 70 pessoas morreram ou

ficaram feridas num aten-
tado a bomba contra um
general do Exército chinês
em Cantão, onde tem havido
choques constantes entre
grupos maoístas e anti-
maoístas.

Em Moscou, o Governo
soviético condecorou os 189
funcionários de sua Embai-
xada de Pequim, que os
guardas vermelhos mantive-
ram cercada durante vários
dias, no começo do ano, em
represália ao espancamento
de um grupo de estudantes
chineses que tentaram reali-

zar um comício na Praça
Vermelha, diante do túmulo
de Lênine.

Os serviços de Informa-
ções soviéticos informaram
que os trabalhadores chine-
ses atravessam uma fase de
penúria tão grande que mui-
tos deles não podem ir ao
trabalho porque não têm di-
nheiro para pagar a passa-
gem do transporte. Acres-
centam que um trabalha-
dor chinês; precisa trabalhar
cinco meses para comprar
uma bicicleta. (Página 2)

Os 1480 servidores interi-
nos da Previdência Social
demitidos na última semana
do Governo Castelo Branco
agora poderão voltar aò tra-
balho, pois o Presidente Cos-
ta e Silva autorizou o Minis-
tro do Trabalho, Sr. Jarbas
Passarinho, a baixar porta-
ria sustando os efeitos do ato
de exoneração assinado pelo
Presidente do INPS. Sr. Na-
zaré Teixeira.

Em audiência realizada
ontem pela manhã com o
Marechal Costa e Silva, o Mi-

nistro do Trabalho recebeu
a incumbência de designar
uma Comissão Especial paraexaminar cuidadosamente a
situação dos interinos, ao
mesmo tempo que terá um
prazo de 30 dias para solu-
cionar definitivamente a
questão.

Num memorial de quatrolaudas entregues ao Minis-
tro Jarbas Passarinho, a Co-
missão Nacional de Defesa
dos Interinos procura derru-
bar a tese de que existe ser-
vidor em demasia, "pois o
número de segurados üa

Saigon cere
URSS pode

por foguetes da Açúcar chega Mil tiros
mas sem
preço fixadosofrer ataque maciço para prender

Jair "Bala "
A Cidade de Saigon está

praticamente cercada por
um anel de plataformas de
lançamento de foguetes so-'
viéticos de 140 milímetros,
com o alcance máximo de
dez mil metros, e poderá a
qualquer momento sofrer
ataques maciços, segundo in-
formaram ontem fontes au-
torizadas do comando mili-
tar dos Estados Unidos no
Vietname do Sul.

Na região setentrional do
país, enquanto isso, o Viet-
cong passava à ofensiva, em-
boscando por três vezes dois

comboios, um americano e
outro sul-vietnamita,, que
percorriam a Rodovia Nacio-
nal n.° 1 nas proximidades
da base de Da Nang. Dos 121
caminhões do comboio sul-
vietnamita, 80 foram des-
truídos ou danificados.

. Em Washington, o Pentá-
gono negou que a Junta de
Chefes de Estado-Maior das
Forças Armadas americanas
tivesse estudado ou exami-
nasse no momento o emprê-
go de annas ou artefatos nu-
cleares na guerra do Vietna-
me. Em Paris, um porta-voz

de Lorde Bertrand Russel, o
matemático Laurent Sch-
warz, desmentiu que estives-
se definitivamente escolhida
a Capital francesa para sede
do júri que examinará os
atos de guerra dos Estados
Unidos no Sudeste Asiático.

Em Moscou, a agência
Tass informou que o iate
americano Phoenix, tripula-
do por oito pacifistas ame-
ricanos, chegará terça-feira
a Haiphong, com dez mil
dólares em medicamentos.
(Página 2) .

Ao anunciar ontem a chegada
de açúcar vindo de São Paulo e
medidas enérgicas para que seja
respeitado o preço determinado pe-
lo Presidente Costa e Silva — NCrS
0,43 (quatrocentos e trinta cruzei-
ros antigos) — o Ministro Macedo
Soares entrou em choque cem no-
ta oficial distribuída quinti -feira
pelo próprio Ministério da Indús-
tria e do Comércio.

Aquela nota trazia ameaças aos
refinadores para que saldassem
seus débitos junto a fornecedores
ae cana. alegando que a divida era
agora Injustificável, em vista do
aumento do quilo do produto pa-
ra NCr$ 0,46 (quatrocentos e ses-
senta cruzeiros antigos), num re-
conhecimento tácito de que a ele-
vação determinada pela SUNAB
tra válida. (Página 3)

Dos mil tiros disparados
pela polícia paulista, na Sex-
ta-Feira Santa, contra o la-
drão e assassino Jair Bala,
de 19 anos, apenas um o
atingiu, assim mesmo de
raspão, na testa. Antes de
entregar-se à prisão, Jair
agüentou cinco horas de cêr-
co, quase cinqüenta bombas
de efeito moral, pois tinha
uma Winchester, dois revól-
veres e muita munição.

Êle só não teve a lealdade
de sua amante, Maria Lúcia,
que estava de acordo com a
polícia e ajudou-a a caçar o
perigoso bandido. (Pág. 16)

Previdência Social é de 8 mi-
lhões, e o de dependentes de
24 milhões, num total de 32
milhões de beneficiários".

— De acordo com êsses da-
dos — diz mais o documento
— o número de servidores da
Previdência Social represen-
ta apenas 1,04% do total de
segurado.", e 0,26% ao total
de beneficiários, isto é, dez
servidores para cada grupo
de mil segurados, e menos de
três servidores para cada
grupo de mil beneficiários.
(Página 3)

Rio tem mais
45 casas
interditadas

Quarenta e cinco residências
próximas ao Morro do Urubu, em
Terra Nova, foram ontem lnterdl-
tadas, em caráter permanente, pe-
la Administração Regional do
Méier, atendendo à recomendação
do laudo do Instituto de Geotéc-
nica, que verificou a reativação do
processo de deslizamento naquele
morro, durante as últimas chuvas.

Prosseguem enquanto isso as
obras de contenção nas encostas
do Morro do Cantagalo, onde já
estão interditados 60 barracos. Um

. velho casarão ameaça desabar na
Rua Góis Monteiro, em Botafogo,
e a casa n.° 131 da Rua Comenda-
dor Martinelli, no Grajaú, foi
abandonada ontem por seu mora-
dor, assustado com as rachaduras
que o prédio apresenta. (Pág. 16).

BABA' - Pr.cliij» nm praticapara crlan;a d* um ano — Pa-

..„,, „ -= «ABA - Governanta 100 000 com
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!"¦ R"« ' do muita prática • wpomabilidadaMnado, Ui, moça educada paralcom mait da 2S anoi, para mani-cuidar ac um ca.al de crianças. :na d* 2 anoi. R«.eréneia_ mini-

h". ^ÍHr.„?„° 
<™°*?9°. Família mai da J anos . documentos. R.
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BABA Preciso. Rua Oliveira
Figueiredo, 110, fundos, ap. 102— Vaz lobo.
BABA' - Preciso - CrJ 70 000- Senador Vergueiro n. 52, 7.oandar - ap. 14 - Tel
25-6216.
BABA — Precisa-se para duas cri-
ancas, com prática e referências.
Rua Toneleiros, 380, ap, V02 —
Fone 57-2072.
CASAI ESTRANGEIRO procuraempregada por hora competan-
le t. serviço da seg. sábado.Pref. quem more perto Ipanema.
Sal. 60 000. Exigem-sé referên-

leis. .17.9851.

COPEIRO com prálica de café,
bar. Precisa-se com urgência. R.
Sacadura Cabral, 168.
COPEIRA - ARRUMADEIRA -
Precisa-se, CrS BO 000 por mês
casa de ello padrão, serviço à
francesa, casal com um filho —
Tratar na Rua dai Laranjeiras n.
550, ap. 1 004 - depois das 9
horaa com Dona Maria Luíta —
Trazer^ referencias.
ÇÕPEIRA**:- ARRUMADEIRA -
Precisa-se de 25 a 30 anos paracasa d* trato, com referências ro-entes • documentos. Ordenado:CrS 90 000. Apresentar-se pessoal-mente na Av. Copacabana n."

1262, 1.» tndar.

COPEIRA ARRUMADEIRA Pre-
cisa-se. Boa aparência, para casa
de trato. Tratar a Rua Anita Ga*
ribaldi, 26, ap. 801 (Cop.).
COPEIRA-ARRUMADEIRA - Com
prática do serviço, apresentando
referências. Paga-se bem. Não se
atende por telefone. Tratar pela
m.nliã na Rua Leóncio Correia,
200.
DOMESTICA para todo o servi-
ço — Dou preferencia que durma
no emprego — Tratar na Rua
Nossa Senhora das Graças ri. .
265 - ap. 202 - Ramos.
EMPREGADA - Precisa-se. Ord.
Cr$ 55 000. R. Siqueira Campou,
164, ap. 404. Copac.

EMPREGADA com pratica precise— dormir no emprego, na Rui
Lúcio de Mendonça n. 27, ap.
305 - Praça dt Bandeira. Ttl.
48-2418.
EMPREGADA - Precisa-st paracasal com filhos • que durma
no emprego — Rui Haddock L6-
bo n. 419 - tp. 503 - Ti-
iuca.

EMPREGADA - Crí 70 000 -
Preciso para senhora só em pe-
queno ap. refs. mais de um ano— Tralar pela manhã na Av. Co*
pacabana n. 387 — Ap. I 105.
EMPREGADA - Preciso. Ptgo
bem — 13.° salário, feriai e
repouso semanal — Rua Pio
Dutre n. 80 — Freguesit. —
Ilha.

IMPREGADA pari fedt • servi.
{o menos lavar roupa, portuguê*
sa «u espanhola, com, boat r*>
comendaçoes, — precisa-se tm
apartamento do «ma pessoa. —
Ordenado de M mil — Telefonar [EMPREGADA — Precisa-se
para 45-0166, dis 9 ati 12 ho-jHfimengo com referências. Tratar
rt«. 'R. levradie, 1*1 - 2.» tndar.

EMPREGADA -- Preciso p| coii-
nhar, lavar casa 3 pessoas. Rua
Homem Melo, 126 {fim Rua Uru-
guai¦ Tel. 38-7617.

EMPREGADA - Prtcist-st ptrti EMPREGADA - Prtcitt-st qutcoptlrtr, arrumar t mait servi- soja muito limpa part faur to.
ços om ap. do casal, quo durma do o serviço do uma casa. Tra-
no tmprtge. Exigem-se referên. I tar nl Avenida Meriti n. 2 540
cias — Tratir na parto dl minha
na Rut Ditt Ftrreirt n. 25, tp
402 - Leblon.
EMPREGADA — Precisa-se para
todo serviço da peq. família. Pa-
ga-se bem. Rua Gustavo Sampaio,
4II, ap. 402. Leme. Tl. 37-0881.
EMPREGADA — Precisa-se no Rua
dos Artistas, 71, ap. 105 — Pa-
ga-se bem.
EMPREGADA - Precisa-se. Av.
N. S. Copacabana, 750, ap. 1110.
Paga-se bem,

— Vil» da Penha, próximo ao
Largo do Bicio — Domingo ató
12 horas ou segunda depois das
7 horas.

EMPREGADA - Precisj-ee uma
para serviços Uvas a qua saiba
cozinhar. Praia do Flamengo, n.
374, ap. 203 - Bloco C - 1.°
andar. Paga*sa bam.

EMPREGADA p. todo o serviço
— Exijo referencias — Telefono
26-4 844.

EMPREGADA - Preciso prefe-
renda parte da manhã. Também
pi dormir emprego. R. Babaçu,
363 — Cacuia — Ilha do Gover-
nador. .
EMPREGADA — 60 mil, para ap.
peq. casal, sabendo cozinhar, d
ref., dormida fora, Av. Copeca-
bana, 380604.

EMPREGADA - Precisa-se para
cozinhar o arrumar. Com referên- _ . 
ciai. P:qa-se bem. Hilário Gou-1 bans, 379, ap. 501, de i és 12
vtia, n.<> 77, ap. 901. lhores,

EMPREGADA - Todo serviço ce-
sal, inicial 50 mil. Pede-se re-
ferências — Tratar Av. Copaca-

_t_K_e_&_fa / í
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Vietcong cerca Saigon com foguetes soviéticos
Mao manda parar a

**¦

revolução em três
regiões autônomas

HOMEM FORTE NÃ INTIMIDADE

Hong-Kong, Moscou, Ma-
cau (UPI-JB) — Fontes dos
serviços secretos ocidentais
afirmaram ontem em Hong-
Kong que foi suspensa a
revolução cultural nas
principais regiões autôno-
mas da China — Tibete,
Sinkiang-Uigur e Mongólia
Interior. A suspensão teria
sido ordenada pelo próprio
Mao Tsé-tung.

Acrescentaram os infor-
mantes que Mao entrou em
acordo com os comandantes
militares dessas regiões,
dando-lhes podêres para
realizar a revolução cultural
quando e como entendessem
melhor. O comandante mili-
tar de Sihkiang, General
Wang En-mao, foi apontado
várias vezes como aberta-
mente hostil à campanha de
Mao.

BOMBA

O jornal Star, por sua
vez, afirmou, com base no
depoimento de viajantes re-
cém-chegados do sul da
China, que uma bomba ex-
plodiu durante recente co-
mício na Cidade de Cantão,
Capital do Kwangtung, ma-
tando ou ferindo cerca de
70 pessoas, inclusive crian-
ças, pisoteadas pela multi-
dão em pânico.

Um general recém-chega-
do de Pequim e não identi-
ficado escapou por pouco ao
atentado, do qual seria o ai-
vo principal. A Polícia pren-
deu um suspeito.

Em Moscou, o Governo so-

viético condecorou 189 fun-
cionários de sua Embaixada
em Pequim que enfrentaram
no inicio do ano o prolonga-
do cerco do edifício pelos
guardas vermelhos.

Esses funcionários foram
condecorados com a Ban-del-
ra Vermelha do Trabalho e
as medalhas do Mérito do
Trabalho, do Valor do Tra-
balho e da Excelência do
Trabalho.

BICICLETAS

Os serviços de Informa-
ções soviéticos divulgaram a
notícia de que os trabalha-
dores chineses atravessam
uma fase de tão grande po-
breza que precisam traba-
lhar cerca de cinco meses
para poder comprar uma bi-
cicleta. Como muitos deles
nem assim podem compra-
Ias, têm grande dificuldade
para ir ao trabalho em fá-
bricas distantes, pois tam-
bém não dispõem de dinhei-
ro para pagar a passagem
de ônibus.

MENINGITE

Em Macau, autoridades
da saúde pública adverti-
ram a população para o pe-
rigo de um surto de menin-
glte procedente do sul da
China. Vários casos já te-
riam sido comprovados na
própria Cidade de Macau.

... «¦^¦¦¦¦M_________________________________Ke'V<^^<'.!-9-»_M-_________¦_______. -_L_B Jmb' • /S1Ü __w ^HB PüSI I Wm
___L___-. _fl IÜ' -1 BL. o»! El

-_____¦ ____Í_a_---fl _K-*.ÍM___k ''y____ _B!_L-_I?'« HI
jfl HPMRB| HF J ________L ______¦____. Be-B-t j0* «9

¦ ^^^^F ^^^-B u... J___^. ¦•mÊk ....fl -SflSr^-^Jfl

! T. - -» ¦ JffiB lt- *-k-__flR« i* ••ir*1' jÉBIMrliiHiiiM^^1-4 7 .HHL, ^_-K'Í«à_ül ¦'• •¦**"• _t"' 4
____¦___. .-__¦ ___PV _¦_.-.^_^__P<-lr'\ m .-¦'" ¦'¦¦â

______!________- 1^1 tp! **** ÍWk '^fc**K. 9
¦*.-' T^M WM^Eiíà' » JF i" _________ tttr ' ' 9¦[ HP^^^H ' '*^H^ I ^^L_. -__F^'*m% ^B^ jl¦¦llIPPjF ' fi ^Bfc L_^j8^fl_______. ^rí^li^itr^

^¦1 ¦»'* '"¦ ijflE HÍ>
f--k--___H_!______E__)Qen ^B^v ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^T*
_M Hfr* .'¦, v* vSÉ <|^H|^^^^^H^^^^^^BÉ_j

^__f_______________^ff^l^___-B^__________--______________^_________r '•^ _____¦. *

¦M MBaM

________________»--%-'* '¦t7-k]___k?,%3_M_^_^__H ~^^^^^^^^^^^^^^^^^^B-
^K^-é^-Ç^^Hh «v, - V____^___________________________L

..Bu ? ¦ ..HÍÍÍ ¦¦
üraW wM-í...,. >.í)—¦¦. ,v..,,,.......-. . ..^fl --.-H---.-.
O Coronel « a Sr.a Gemia a «eu» três filhos, fotografados em Nova Iorque (UPI)

Exército de Serra Leoa chama
coronel para chefiar governo

Freetown (UPI-JB) —¦ Os oficiais das Pôr-
ças Armadas de Serra Leoa que deram o se-
gundo golpe de estado em menos de cinco dias
chamaram o Tenente-coronel Ambrose Genda,
membro da representação diplomática daquele
país na Organização das Nações Unidas, para
chefiar o novo Governo.

Depois de destituírem os dois aspirantes ao
cargo de Primeiro-Ministro, Siaka Stevens e
Sir Albert Magai, os oficiais elegeram Ambro-
se Genda Presidente do Conselho de Reforma
Nacional, dissolveram todos os Partidos políti-
cos e suspenderam a Constituição.

RETROSPECTO

A crise que se encerrou provisoriamente
com a entrega do Governo ao Tenente-Coronei
Ambrose Genda teve inicio na semana passa-
da, quando o Governador-Geral Sir Henry
Lightfoot-Boston deu posse a Siaka Stevens no
cargo de Primeiro-Ministro. O Partido de Ste-
vens, que militava na oposição, havia vencido
por pequena margem as eleições realizadas na
semana passada.

Na ocasião da posse de Siaka Stevens. o
ex-Primeiro-Ministro Sir Albert Magai decla-
rou que os resultados das eleições não eram

definitivos e que tinha havido fraude. A seguir,
o Comandante-em-Chefe do Exército, General
Davld Lansana, amigo de Magai, prendeu Ste-
vens logo depois que êle prestou juramento co-
mo Primeiro-Ministro.

Para justificar sua atitude, Lansana de-
clarou que Lightfoot-Boston agira de modo in-
constitucional dando posse a Siaka Stevens sem
esperar os-resultados finais. Um grupo de ofi-
ciais descontentes com a confusão decidiu agir
e, com a ajuda da Policia, prendeu Lansana,
Margai, Stevens e Lightfoot-Boston.

Um porta-voz da junta de Govêmo disse
ontem à noite aos jornalistas que os militares
devolverão o Governo aos civis "logo que a si-
tuação melhore."

Todas as noticias sobre os acontecimentos
políticos de Serra Leoa estão sendo prejudica-
das pela rigorosa censura às comunicações com
o exterior, depois que elas foram restabelecidas
a partir de sexta-feira.

Fontes autorizadas disseram que a tensão
política diminuiu consideravelmente depois que
a junta de oficiais rebeldes assumiu o con-
trôle total dos pontos vitais de segurança. Há
notícias de que tribos rivais entraram em luta
em pontos estratégicos da capital.

OS QUE VOAM PELA

lli

NAO ACREDITAM QUE
TODAS AS UNHAS AÉREAS
SEJAM IGUAIS
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... por isso, voam pela
SWISSAIR

JL/esde o instante em que Você sobe a bordo do
moderno jato da Swissair, Você se'convence que 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 ... e também os de seus filhosl

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

legítima porcelana, acompanhada de talheres de
reluzente prata e de cristais dc' 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 que a
Swissair lhe oferece ! Consulte seu agente de viagens
JATA, ou peja informações à

I
?_**

SWISSAIR -h
LINHAS AÉREAS SUÍÇAS

Rio: Avenida Rio Branco, 99, loja - Tel.: 23-1950
S. Paulo: Avenida São Luiz, 153, loja - Te!,: 37.5108 ,

A CARGA EM NOSSOS JATOS 6 TRATADA COM O MESMO CUIDADO DE UM PASSAGEIRO

Saigon (UPI-JB) — Forças
do Vietcong cercaram Saigon
com um anel d« plataformas
<le lançamento de foguetes so-
riéticos de 140 milímetros, a
maior .peça de sua airtilliaria, e
poderiam atacar a capital a
qualquer momento, disseram
ontem fontes autorizados do co-
mando militar americano.

A informação seguiu-se a um
dia de surpreendente movlmen*
tação dos guerrilheiros, que ata-
caram com grande violência
nas proximidades do Paralelo
17 e alguns quilômetros ao sul,
perto de Danang, emboscaram
três comboios americanos e sul-
vietnamitas com minas e me-
tralhadoras.

FOGUETES

Segundo as fontes america-
nas, algumas plataformas já fo.
ram descobertas nas .mediar
ções de Saigon. São semellian-
tes às encontradas no mês pas-sado perto da base de Denang,
após violento ataque com fo-
guetes de fabricação soviética.

Muitos camponeses sul-viet-
namitas foram também vistos
nas proximidades de Saigon, le-
vando os longos tubos pretos
dotados de instalação elétrica
que servem pare o lançamento

dos foguetes até & distância d.
dez mil metros.

Acrescentaram os lnforman-
tes que êsse movimento e a no-
va ameaça a Saigon são sin-
toma de enfraquecimento e não
de fortalecimento do Vietcong.
Os guerrilheiros estariam con-
vencidos da impossibilidade de
sublevar a cidade, e por isso já
não hesitariam em atacá-la
com artilharia. Já em novem-
bro, no que poderia ser um en-
saio paia a nova ofensiva, o
Vietcong lançou granadas de
morteiro contra o Q. G. do co-
mandante das forças america-
nas, General William Westmo-
reland.

COMBOIOS

O primeiro ataque de ontem
«os comboios que trafegavam
perto de Danang atingiu um
carregamento dos fuzileiros
americanos, de volta da base de
Chu Lai. A cerca de 40 qui-
lômetros de Danang, uma ex-
plosão de mina destruiu um dos
caminhões, matou dois fuzilei-
ros e feriu seis.

O segundo ataque atingiu o
mesmo comboio, três quilo-metros adiante. Outras expio-,
sões destruíram dois veículos,
mataram outro fuzileiro e íe-

riram mais quatro. As carca-
ças carbonizadas dos cami-
nhões foram abandonadas na
estrada.

O terceiro ataque, uma em-
boscada bem planejada, íoi di-
rigido contra um camboio da
121 caminhões do exército sul-
vietnamita,' que voltava d«
Quang Ngai e Da Nang. O ata-
que teve inicio com a detona-
ção de minas terrestres, o quadeixou dezenas de veículos em
pedaços. Em seguida, os guer-rilheiros abriram fogo com me-
tralhadoras, armas pesadas a
armas leves. Um batalhão da
infantaria, chamado com ur-
gência, socorreu o comboio,
mas quando chegou 82 veículos
já tinham sido destruídos ou
danificados.
PARALELO

De posições em território
norte-vietnamita, peças de ar-
tilharia pesada atacaram on-
tem, por sobre a faixa desmi-
litarizada do Paralelo 17, po-sições ocupadas pelos fuzilei-
ros americanos. Depois do ata-
que, os fuzileiros entraram em
choque direto com forças iden-
tificadas como norte-vietnami-
tas, matando pelo menos 148
inimigos em seis encontros su-
cessivos.

EUA não cogitam de armas nucleares
Washington (UPI-JB) — O

Departamento da Defesa dos
Estados Unidos desmentiu on-
tem as notícias divulgadas se-
gunda-feira, segundo as quais
a Junta de Chefes de Estado-
Maior das forças armadas
americanas estaria estudando a
utilização de armas nucleares
na Guerra do Vietname.

— A Junta não recebeu para-' exame qualquer proposta nessa
sentido, como também não
apresentou ao Secretário da
Defesa qualquer estudo ou su-
gestão sobre o emprego de ar-
mas ou artefatos nucleares no
Vietname — disse o porta-voz
do Pentágono.

FORA DE COGITAÇÃO

Acrescentou o porta-voz que"nenhuma outra autoridade
responsável do Departamento
da Defesa considera no mo-
mento o emprego de qualquer
arma ou artefato nuclear na
guerra".

Em São Francisco, enquanto
isso, o diretor de Material Bé-
lico do Exército, General Franle
Besson Jr., anunciava que sua
arma gasta 500 dólares por se-

.gundo, mais de 38 milhões de
dólares por dia, para abastecer
as tropas que lutam no Viet-
name. -

MONOPÓLIO

O Departamento da Justiça
e o Departamento de Estado
anunciaram o inicio de ação
conjunta contra um monopó-
lio estrangeiro — o grupo ho-
landes Scheming — acusado
de provocar a alta do preço
do quinino, ao ter conheci-
imento de uma epidemia de
malária entre as tropas ameri-
canas no Vietname.

O Secretário-Adjunto da
Justiça, Donald Turner, de-
clarou que a Divisão de Mono-
pólios do Departamento reali-
zará um Inquérito sobre a ai-
ta. O Departamento de Estado

informou que uma subcomis-
são do Senado já está invés-
tigando o caso • qua serão
consultados os Governos brita-
nico, alemão, francês e holan-
dês.

Até agora, a subcomissão cio
Senado já teria apurado queuma firma holandesa do gru-
po monopolista íqi em 1960 a
maior compradora das 11 mi-
Ihões de onças de quinino das
reservas estratégicas do Go-
vêrno americano, então postas
ã venda. Tais partidas foram
compradas ao preço de 21 cen-
tavos a onça; a partir de 1964,
o preço começou a subir, ten-
do chegado agora a quase dois
dólares a onça, ou seja, quasa
dez vezes mais. O mais impor-
tante, porém, é que o preço
começou a subir quando sa
soube que somente o quinino,
e não os sintéticos, serviria pa-ra o tratamento de um novo
tipo de malária que atacou as
tropas americanas no Viet-
name.

Pacifistas americanos já noTonquim
Moscou (UPI-JB) — O lata

Plioenix, que partiu quarta-fei-
ra de Hong-Kong tripulado por
oito pacifistas americanos, le-
vando medicamentos no valor
de dez mil dólares para o Viet-
name do Norte, já entrou em
águas do Golfo de Tonquim •
devei'á chegar ao porto de Hnl-
phong na terça-feira, informou
ontem a agência Tass.

Em despacho de seu corres-
pondente em Hanói, a Tass
anunciou que outro pacifista,
Karl Zielow, já chegou ao Viet-
name do Norte, para preparar
o desembarque dos companhel-
ros. A agência entrevistou Zie-
low mas não informou por que
meios chegou êle ao país.

RESPONSABILIDADE

Zielow declarou que êle e
seus amigos do Grupo de Ação
Quaker são pacifistas e por is-
so estão convencidos de que a'
responsabilidade pelo derrama-
mento de sangue no Vietname
cabe ao Governo dos Estados

Unidos, por ter violado os Acôr-
dos de Genebra de 1954 sô-
bre a Indochina.

Disse também que nenhum
dos membros do grupo teme as
possíveis conseqüências legais
dós próprios atos. Ao embarca-
rem no Phocnlx, estavam to-
dos decididos a ir até o fim
da missão, mesmo ao risco de
prisão na volta aos Estados
Unidos.
PATRULHAS

Assim como ao sair de Hong-
Kong, em cujo porto estavam
fundeadas várias belonaves
americanas, o Phoenix cruza
desde ontem com as unidades
dai 7." Esquadra que patrulham
o Golfo de Tonquim e operam
contra posições costeiras e em-
barcações do Vietname do Nor-
te. Sabe-se que essas unidades
têm ordem de náo molestar o
iate dos pacifistas, cuja deso-
bediència ás advertências do

• Departamento de Estado só se-
ria punida quando voltassem
aos Estados Unidos.

A expedição está sob o co-
mando do Dr. Earle Reynolds,
médico de Yellow Springs, Co-
lorado. Os outros membros são
Phillip Drath, da Califórnia;
Horace Chapney, de YelloW
Springs; Ivan Massar, do Mas-
sachussets; Robert Elgin, da
Filadélfia; William Heick, da
São Francisco; Richard Fuan,
do Havaí; e a Sr.B Betty Board-
man, da Pensilvánia.

PESCADORES SUICIDAS

Em outro despacho de Ha-
nói, a agência Tass informou
que pescadores suicidas do Viet-
name do Norte têm arriscado a
vida diariamente saindo para
pescar nas. águas do golfo de
Tonquim.

— Além dos tubarões — diz a
despacho — esses pescadores

4 enfrentam um inimigo cem vê-"zes mais perigoso, a 7.» Esqua-
dra americana. Os piratas
afundam embarcações .pesquei-
ras, atiram nos pescadores ou
prendem-nos por meses e meses
em cárceres sul-vietnamitas.

Hanói volta a recusar voluntários
Londres, Taipê, Moscou (UPI-

JB) — O Vietname do Norte
íéz saber ã União Soviética e
ã China que náo aceitará, até
segunda ordem, quaisquer con-
tingentes de voluntários desses
.países, pois tem efetivos sufi-
cientes para o prosseguimento
da guerra, revelaram ontem
fontes diplomáticas autorizadas
em Londres.

Além de não sentir necessidade
demais tropas, acrescentaram
essas fontes, que o governo de
Hanói está convencido de que
o tipo.de operações de que par-
ticipam seus homens — quase
sempre ações de guen'ilha —
exige um conhecimento do tei--
reno que o melhor combatente
estrangeiro levaria muito tem-
po para obter.

AJUDA

Ao fazer essa comunicação,
o Vietname do Norte teria res-
salvado que prefere, em troca,
receber mais ajuda militar a
econômica, tanto de Moscou

quanto de Pequim. Os dois go-
vemos, em resposta, teriam
reafirmado o oferecimento de
voluntários, para o caso de o
Vietname do Norte vir mais
tarde a considerá-los necessá-
rios.

Com a recusa de voluntários,
disseram as fontes de Londres,
o Vietname do Norte resol-
veu dois problemas que preo-
cupavam a China: sua decisão
de não permitir que chineses
combatessem lado a lado com
os "revisionistas soviéticos" (a
aceitação de voluntários chine-
ses implicaria áutomàticamen-
te a aceitação de voluntários
da URSS), e seu receio de en-
trar em confrontação direta
com forças dos Estados Unidos.

ESCALADA

Em Taipé, a agência central
de notícias do governo nacio-

IMPOTÊNCIA
Doenças lexuais crônicas, fimose,

pré-nupcial, atraso do desenvolvi-
mento, tratamento rípido. Dr. Augus-
to Marques. Radioscopia. Consultas 8
às 20 horas. Sábado • feriado atei
i> 18 horas. Cartas e informações
telefonesi 22-7481 e 32-6671. Rui
Riachuelo, 386 — Rio. (P

ZIRTAEB uwim
ADIANTAMENTO ATf 3 MESES

OE ALUGUÉIS
Confit-not • recebimento dei
mui eluguíii, pesquisei, cen-
tratei • contrtlet fiteeis.
Rua da Alfândega, 11-A -1.*
Teli.i 23-3996 a 23*9177 • Ria

Clínica de
Doenças Sexuais

Trat. da Impotência — Pré-Nup.
elei. Orientação Dr. Gilvan Torres.
— Av. Rio Brinco, 156, lale 913.
Telefonei 43-1071.

PREVIDÊNCIA
NACIONAL

LTDA.
Carte Petente Federal 140

SEDE - SÃO PAULO
30 anos de projeção

em todo o Brasil
RESULTADO DO SORTEIO

DE MARÇO
PRÊMIOS PRINCIPAIS

1.» Prêmio — 08749
7." " — 28008
3.o " — 86128
4.» - — 44786
5." ** — 49844

Nove sorteio dia 26 de Abril

Mais 118 prêmios menores, no
valor de CrS 12 225 000, de
acordo com .o Regulamento dos
Planos União e Consolidação.

Orlando Canton
Fiscal Federal

Avenida Presidente Vargas,
529 - Rio — GB.
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nallsta informou ontem que a
China Popular entrou em fase
de escalada de sua ajuda ml-
lítar ao Vietname do Norte,
fornecendo-lhe canhões pesa-
dos para as baterias de costa
que enfrentam as belonaves da
7.R Esquadra americana, e mais
60 caças a jato Mig.

Citando relatórios secretos
dos serviços de inteligência, o
informe acrescenta que a Chi-
na já tem no Vietname do
Norte cerca de 90 mil técnicos
civis, dos quais 40 mil especial.-
zados em engenharia ferrovia-
ria e encarregados de reparar
as ferrovias danificadas pelos
bombardeios americanos.

Além desses, estariam no
Vietname do Norte alguns
agentes políticos civis • mili-
tares, que se infiltrariam Com
forças norte-vietnamitas em
território do Vietname do Sul,

Epidemia de
varíola
no Paquistão

Daca, Paquistão Oriental —
(UPI-JB) — Uma epidemia da
varíola semelhante & que ss
manifestou no Estado de Bi-
har, na região oriental da ln-
dia, já matou 40 pessoas na Ci-
dade de Daca, a principal do
Paquistão Oriental. Acredita-
se que tenha tido origem em
pessoas contaminadas proce-
dentes da Índia.

A única sala de isolamento
do hospital de Daca esta
cheia de doentes;. e noticias
chegadas do interior dizem quo
surgiram vários casos da doen-
ça em várias cidades da região.
Em 1958, uma grande epideüiia.
de varíola provocou quase 60
mil mortes no Paquistão. No
ano passado, a doença matou
quase 15 mil pessoas.
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Jornal do Brasil, domingo, 26-3-67, Ifl Cad. — 3

Costa e Silva readmite os interinos demitidos por Castelo Branco
Representantes de Estados
vêm ao Rio para discutir
adaptação de Constituições

Representantes dos Governos estaduais e das Assem-
biéias Legislativas estarão reunidos no Copacabana Palace
dc 31 de março a 2 de abril para estudar e debater as re-
formas ou adaptações das Constituições estaduais em face
da nova Constituição do Brasil.

O simpósio, promovido pelo Instituto Brasileiro de Ad-"ministração Municipal (IBAM) em colaboração com o Ins-
tituto Brasileiro de Direito Público e Ciência Política da
Fundação Getúlio Vargas, já recebeu a adesão de nove
Estados, dos Ministérios da Justiça e do Interior, além do
BNH, SERFHAU. IBGE e Tribunal de Contas da União.

OBJETIVO PRINCIPAL
O Presidente do Instituto de

Direito Público e Ciência Po-
litica da PGV. professor Te-
místocles Cavalcanti, disse que"o objetivo do simpósio é esta-
belecer lima troca de idéias e
Informações entre os respoii-
sáveis pela reformulação dos
sistemas municipais nos Esta-
dos, em face da nova Consti-'tuição federal. No simpósio
surgirão novas dados para os
que não possuem elementos su-
ficientes para uma boa com-
preensão de novo texto cons-
titucional. E o encontro servi-
rá também para estabelecer
um mínimo de uniformidade
nessas reformas constitucio-
nais - leis orgünicas, de ma-
neira a conceituar o problema
municipal dentro de uma filo-
£Ofia politica que permita dar
ao município uma expressão
realista como instrumento üo
nosso desenvolvimento".

— Uma das coisas mal1; im-
portantes que teremos em dc-
bate — prosseguiu —- são a.s
condições mínimas para a cria-
ção de novos municípios e a
regulamentação do processo de
Instituição de novas unidades
municipais. Assim, o município
passará a ser uma realidade
econômica e social, e não ape-
nas uma criação jurídica e po-
litica desprovida de meios para
seu funcionamento e para a

manutenção de seus serviços
por faltar-lhe, como freqüen-
temente ocorre, condições' fi-
nanceiras para isso.

Embora o tema central seja
O Município, o simpósio dará
oportunidade para a discussão e
o esclarecimento de outros te-
mas referentes à adaptação ou
reforma das Constituições esta-
duais à Carta de 67, uma vez
que a êle estarão presentes os
relatores das comissões das As-
sembléias Legislativas. Os es-
tudos se desenvolverão segun-
do o seguinte temário:

Limitações Conslituicionais ã
Competência dos Estados para
Organizarem os Municípios;
Variação da Organização dos
Municípios Segundo as Peculia-
riducles Locais. Competência
dos Municípios; Criação dos
Municípios; Fiscalização da Ad-
111 inislração Financeira dos
Municípios; Intervenção no
Municipio; Responsabilidade
ilas Câmaras Municipais; Áreas
Metropolitanas e Planejamento
Local; e Assistência. Técnica
aos Governos Municipais.

Os Estados que já têm pron-
tos ou em fase final os ante-
projetos de reforma ou adapta-
ção de suas constituições, en-
viarão cópias para o simpósio,
de «iodo a beneficiar parti-
culanmente os debates com a
comparação dos diferentes tex-
tos.

Concluído o anteprojeto
da nova Carla fluminense

Niterói (Sucursal) — O Go-
vernador Jeremias Fontes re-
ceberá nas próximas 48 horas
o anteprojeto da nova Consti-
tuição fluminense, concluído
na Sexta-Peira Santa, e é seu
propósito enviá-lo ainda esta
semana à Assembléia Legisla-
tiva.

O Secretário de Administra-
ção, Sr. Francisco Cunlia Go-

mes, Presidente da Comissão,
informou ontem ao JB que o
anteprojeto abrange todos os
setores do Estado, Inclusive o
Tribunal de Contas. Na As-
sembléia, um grupo de parla-
mentares elabora trabalho pa-
ralelo, que será fundido ao do
Palácio do Ingá, para compor
a futura Carta estadual.

Açúcar chega de São Paulo
e Macedo Soares* ameaça os
que não respeitarem preço

Grande quantidade de açúcar proveniente de São Paulo
foi desembarcada ontem no Rio, e as refinarias terão de
respeitar o preço estipulada pelo Governo — NCr$ 0,43
(quatrocentos e trinta cruzeiros antigos) — segundo afir-
mou o Ministro da Indústria e do Comércio, Sr. Macedo
Soares, "porque, senão, serão tomadas medidas enérgicas".

A afinnativa do General Macedo Soares choca-se com
a nota oficial distribuída quinta-feira — e publicada no
JB sexta-feira — pelo Ministério da Indústria e do Comer-
cio, onde se dizia que, em vista do aumento do açúcar paraNCr$ 0,46 (quatrocentos e sessenta cruzeiros antigos), as
refinarias ficavam obrigadas a saldar suas dívidas junto
aos fornecedores de cana, sob pena de perderem os créditos.
SEM "LOCK-OUTH

O Vice-Presidente da Asso-
ciação Nacional de Refinarias
Autônomas de Açúcar e Dire-
tor da Refinaria União, Sr.
Paulo Colares Moreira, infor-
mou que a refinaria continua-
rá trabalhando noite e dia pa-
ra entregar o açúcar normal-
mente, "como vem fazendo du-'
rante esta última semana", e
que não existe nenhum propó-
sito de lock-onl.

Depois de afirmar que, até
o dia 22 de março, a Refina-
ria União entregou jã mais de
280 mil sacos de 60 quilos, con-
tra cerca de 277 mil no mesmo
período do ano passado, o Br.
Paulo Colares Moreira disse
que os cálculos com .relaçãoaos fretes de S. Paulo e Campos
são feitos dentro de uma mé-
dia ponderada e que, portan-
to, náo determinarão aumento
de preço. Afirmou que ontem
recebeu 6 S50 sacos de açúcar
bruto è já está sendo provi-
dènciado o embarque de São
Paulo de mais 50 mil sacas.

Disse que a entrega ao co-
mercio varejista vem sendo
íeita até com aumento de
quantidade, mas que a usina
já foi comunicada de que ha-
verá sábado próximo um cor-
te de energia elétrica das 7 às
17 horas, porque a linha Ma-
nuel Vitoríno vai ser vistoria-

da, sendo este "um dos gran-
des problemas que as refina-
rias vêm enfrentando nos úl-
timos meses".
PRECÁRIO

Já a Companhia Usinas Na-
cionais informou que a refina-
ção tem sido feita precária-mente por íalta da matéria
prima que vem de Campos, mas
que estáo sendo esperados no-
vos carregamentos, conforme
anunciou também o Ministro
da Indústria e do Comércio,
frizando que este açúcar bruto
estava depositado como garan-tia de dinheiro conseguido no
Banco do Brasil.

Enquanto isso, os varejistas
afirmam que a última entrega
das refinarias foi íeita na
quinta-feira, com promessa de
mais uma amanhã. Foram dis-
tribuidos 1500 quilos de açú-
car, mas a necessidade é de
cinco mil quilos, conforme
consta dos pedidos.

Para os comerciantes, a
quantidade distribuída não dá
para abastecer o mercado, uma
vez que, devido à grande pro-cura, "acaba quase que na mes-
ma hora". Afirmaram que a
falta do produto é notória e
que o maior fornecimento vem
da Refinaria Uniáo, porque as
Usinas Nacionais 1180 têm mais
estoque.

BANCO DO POVO S. A.
Matriz - RECIFE

Tem o prazer de participar ao Comércio e
Indústria da Guanabara a abertura de sua

Ag. URBANA - Rua Chile - Salvador (BA.)
e informa, ainda, que outros novos Departamentos
serão inaugurados, brevemente, em outras praças
do País, dando prosseguimento a um cuidadoso
programa de expansão, para melhor servir.

DEPARTAMENTOS NA GUANABARA
Rua da Candelária, 4 - Tel.: 31-3250

• Av. N. S. Copacabana, 581-F - Tel. 36-5522.

(P.

Brasília (Sucursal) — O
Presidente Costa e Silva
autorizou ontem o Ministro
do Trabalho, Sr. Jarbas Pas-
sarinho, a baixar portaria
suspendendo os efeitos do
ato de exoneração dos 1480
interinos da Previdência So-
ciai, assinado pelo Presiden-
té do INPS, Sr. Nazaré Tei-
xeira Dias, na última sema-
na do Governo Castelo
Branco.

O Ministro do Trabalho
irá designar agora uma Co-
missão Especial para examl-
nar cuidadosamente a si-
tuação daqueles interinos ao
mesmo tempo que terá um
prazo de 30 dias para solu-
cionar definitivamente a
questão. A decisão do Pre-
sidente Costa e Silva foi to-
mada durante audiência 011-
tem pela manhã com o Mi-
nistro do Trabalho.
MEMORIAL

O movimento da Comis-
são Nacional de Defesa dos
Interinos, que culminou com
o memorial entregue ao Mi-
nistro do Trabalho, anali-
sando a situação dos deml-
tidos, iniciou-se com a pos-
se do Sr. Jarbas Passarinho,
ocasião em que representan-
tes — quase 300 — dos in-
terinos demitidos ocuparam"num movimento de unida-
de" os corredores do Pala-
cio do Trabalho.

No memorial, de seis pâ-
ginas dactilografadas, assi-
nado pelo Presidente da Co-
missão Nacional de Defesa
dos Interinos, Sr. Carlos
Garcia, são estudados por-
menorizadamente os aspec-
tos jurídicos e sociais das
portarias do Presidente do
Instituto Nacional da Previ-
dencia Social, demitindo

1480 interinos do Serviço
Público Federal.

Na sua primeira metade
— onde está' a defesa jurí-
dica dos interinos —, o do-
cumento diz que "as porta-
rias 36, 37 e 38 se funda-
mentam no § 1.9 do Art. 12,
da Lei n.o 1711, de 28 de
outubro de 1952, e na falta
de amparo aos interinos pe-
las disposições das Leis n.°s
4 054 e 4 242".

Inicialmente, observa
que o § 1.° do Art. 12 da Lei
n.° 1 711 (Estatuto dos Fun-
cionários Públicos) não tem
o objetivo de obrigar o Po-
der Público a exonerar o
servidor interino que com-
plete dois anos de serviço,
mas levar o órgão compe-
tente a promover concurso
dentro daquele prazo.

Mais adiante:
Em segundo lugar, não

é exato que os servidores
Interinos exonerados este-
jam ao desamparo da Lei

4 242, de 17 de julho de
1963, pois, ao contrário, têm
a proteção do ü Ifl do Art.
õO, que diá o seguinte:"Art. 50 — O disposto no
parágrafo único do Art. 23
da Lei 4 069, de 11 de ju-
nho de 1962, aplica-se aos
funcionários interinos no-
meados até a data da refe-
rida Lei, e aos capelães mi-
litares de todos os credos re-
iigiosos que servem nas Fôr-
ças Armadas, nomeados de
acordo com o Decreto-Lei
n.° 9 505, de 23 de julho
de 1946".

5 1.° — Não contando ain-
da os servidores a que se
refere êsie artigo, cinco
anos de serviço publico, per-
manecerão nos cargos até
que se complete êsse prazo

a fim âe serem definitiva-
mente enquadrados.
EFEITOS

—-' As exonerações lançam
à fome . à miséria cerca de
seis mil pessoas, a quanto
atinge a soma dos exonera-
dos e dos seus dependentes,
problema tanto mais grave
quando se sabe da difícil
situação do mercado de tra-
balho nas empresas priva-
das ^— diz o memorial na
análise do aspecto social do
problema criado com a de-
missão dos interinos.

Depois de considerar co-
mo "desumano o ato em
apreciação", o memorial
aponta o sigilo absoluto com
que foram colhidos os ele-
mentos da elaboração das
portarias, até a publicação
no Diário Oficial, que apa-
nhou de surpresa os interi-
nos exonerados.
NÚMEROS

Numa tentativa de sensl-
bilizar o Ministro do Tra-
balho, a Comissão Nacional
de Defesa dos Interinos pro-
cura derrubar a tese de que
existem servidores em de-
masia "pois o número de se-
gurados da Previdência So-
ciai é de oito milhões e o de
dependentes de 24 milhões,
num total de 32 milhões de
beneficiários".

— De acordo com esses
dados — diz o documento —
o número de servidores da
Previdência Social represen-
ta apenas 1,04% do total de
segurados e 0,26% do total
de beneficiários, isto é dez
servidores para cada grupo
de mil segurados, e menos
de três servidores para mil
beneficiái-ios.

Fortaleza
tem nôvo
Prefeito

Fortaleza (Correspondeu-
te) — o engenheiro José
Válter Cavalcanti, ex-Supc-
rintendente cia Rede Viacão
Cearense, assumiu ontem a
Prefeitura desta Capital, em
solenidade realizada no Pa-
lácio da Luz e presidida pe-
lo Governador Plácido Cas-
telo. O nôvo Prefeito, em
sua declaração de bens, de-
clarou possuir NCr$ 180 mil
(180 milhões de cruzeiros
antigos).

ESPETACULAR LIQUIDAÇÃO!
Faqueiros Aço Inox, 101 pçs.esf.tnad 48.000
Faqueiros Aço Inox,.130 pçs. est mad. 86.000
Faqueiros Praia 90, 130 pçs. est. mad ....259.000
Faqueiros Eberle, 130 peças Praia - 90, «-,, nnrtbanhados a ouro 18, estojo de madeira oao.UUU
Faq. Wolff Praia - GO. 130 pçs. est. mad, 465.000
Jgs. Copos, Crisla! Tclieca, 61 pçs 185.000
Temo.'; também grande e variadíssimo estoque de CRISTAIS
TCHECOS: Vasos, Centros, Fruteiras, Garrafas para licor, sala»
deiras, Cinzeiros, Garrafas Syphon -tudo em liquidação, apro»
veite! fino acondicionamenlo - entregas a domicilio.

Tratar com Da. Conceição pelo telefone 57-8496

Telefone para ZZrlOiO
e faça a sua assinatura do

JORNAL DO BRASIL

Condenada Previdência unificada
O Sindicato dos Empregados em Empresas

de Seguros Privados e Capitalização, em memo-
rial lançado ontem, condena a unificação da
Previdência Social "nos termos e na forma
como foram estabelecidos pelo Governo ante-
rior, cujos resultados tristes, somados a ab-
surdos e erros inomináveis, jíl estão apare-
cendo".

Depois de fazer inúmeras criticas à desor-
ganização que a unificação dos institutos trou-
xe à Previdência Social, pergunta o manifesto
dos securitários por que não foi jogado, "nesta
vértice diabólico, o IPASE e a Caixa de Pc-
cúlio dos Militares, criando uma discriminação
injustificável".

OS RESULTADOS

Diz o manifesto dos securitários que a Con-
federação dos Trabalhadores em Empresas áa
Crédito, CONTEC, com toda a autoridade qu»
lhe confere os diplomas oficiais, e o enorma
contingente humano representado por banca-
rios e securitários em todo o Brasil, várias vê-
zes se dirigiu ao então Ministro do Trabalho,
Sr. Nascimento e Silva, apontando-lhe o des-
serviço que a unificação iria trazer. O carac-
terístico determinismo que íoi a tônica do Go-
vêrno Castelo Branco, mais uma vez prevale-
ceu. E os resultados al estão.

— Chegam-nos do Paraná, São Paulo, Es-
tado do Rio e aqui da Guanabara, diariamente,
relatos os mais estarrecedores de como entrou
em colapso total o atendimento administrativo,
social e médico do nosso antigo e já saudoso
IAPB.

Continua o manifesto: — Mal acostuma-
dos na prestação de serviços para os quais sem-
pre foram pagos pelos associados de outros ins-
tltutos, e não sofrendo a constante e necessá-
ria vigilância, enfermeiros, atendentes, funcio-
nários burocráticos e médicos dos demais IAPs
estranham c revidam grosseiramente a simples
solicitação de uma informação que lhes pe-
dem beneficiários ou os próprios securitários e
bancários.

Em Niterói, prossegue o manifesto dos
securitários, o Serviço Médico do ex-IAPB íe-
cliou suas portas e mudou-se, atendendo, evi-
dentemente, a determinação superior, sem que
um simples cartaz, ainda que rabiscado a mão,
informasse onde procurá-los; em Nilópolis e
Nova Iguaçu desapareceu, como que por mila-
gre, todo o estoque de amostras grátis que es-
lava nos armários, além de termômetros, es-
t.etoscópios e aparelhos de pressão arterial e
de uso particular dos médicos.

As casas de saúde credenciadas para re-
ceber securitários e bancários Já começaram a
estabelecer preços, tendo sido exigido a uin se-
curitário o depósito de NCr$ 150,00 (150 mil
cruzeiros antigos) para a realização do parto de
sua esposa. A uma farmácia, que pertencia ao
ex-IAPB, foi dada a ordem de atender a "tô-
das as pessoas que apresentassem carteira pro-
fisslonal", resultado: no mesmo dia o estoque
acabou.

O manifesto dos securitários termina por
conclamar a classe para manter-se unida em
torno do Sindicato, comparecer às assembléias-

erais e dar toda a ajuda possível para a luta
Je reconstrução da Previdência Social.

Izrí BfíTiÜL \p\

AVISO AOS
PRETENDENTES A TELEFONE

(EDITAL N.° 3.
INSCRITOS EM 1951 E 1952)

A Companhia Telefônica Brasileira, autorizada pelas au-
toridades competentes, convoca os senhores pretendentes a
telefone, inscritos em 1951 e 1952, a comparecerem aos postos
do Serviço de Atendimento de Novos Assinantes — SANA-GB:
no Centro à Av. Almirante Barroso, n.° 54; na Zona Sul, apenas
para os inscritos para a Zona Sul, à Av. Copacabana, 462; e
na Zona Norte, apenas para os inscritos para a Zona Norte, à
R. Conde de Bonfim, 289-A, entre os dias 27 e 31 de março,
das 8,45 às 17 horas, a fim de confirmarem suas inscrições
através do Plano de Participação Popular na Expansão do Ser-
viço Telefônico na Guanabara, de acordo com as normas e
instruções que vêm sendo amplamente divulgadas pela im-
prensa. Os interessados deverão se apresentar munidos de
carteira de identidade e do comprovante de inscrição.

Para maior facilidade, os postos da Zona
Sul e da Zona Norte funcionarão também aos
sábados, no mesmo horário. (P

PROCURANDO SERVIR SEMPRE MELHOR
Et1 'áJ

SOLUÇÃO PARA MORAR
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Coluna do Castello
"Frente" no MDB e nào

MDB na "frente"
Brasília (Sucursal) — Reafirmando suaatitude contrária ao ingresso do MDB naírente ampla, o Senador Oscar Passos, Presi-

dente do Partido oposicionista, declara queseria, no entanto, -favorável a um movimento
reverso, isto é, a que a frente ampla ingresse
no MDB.

A seu ver, o MDB já é uma frente, uma
federação de tendências e de setores partida-¦ rios, podendo, por isso mesmo, abrigar novasseitas, como a que se constitui em torno dosSrs. Carlos Lacerda e Juscelino Kubitschek.
Já o ingresso ão MDB na írente não\ teriasentido, pois, Partido organizado jurídica-mente, deve funcionar na base ãas decisõesdos seus órgãos ãe comando. Entrando nafrente, o Partiáo se obrigaria a ser o executor
ãe decisões políticas tomadas por elementosestranhos aos seus quadros, vindas, portan-to, de fora, o que lhe parece carente de lógi-ca, de realidade e de legitimidade.

A isso acresce que a frente é apenasmanifestação ãe intenções. Favorável à plu-ralidaáe partidária, o Senaãor Oscar Passosentenáe que os correligionários dos Srs. La-cerãa e Juscelino deveriam arregimentar-se
mim novo Partido, ainda que isso custasseao MDB a perda ãe alguns ãeputaâos e se-nadores. Quando se reimplantar a "verdade
partidária", disse, é inevitável que tal ocor-ra e que surja não só um terceiro Partidomas um quarto e um quinto.O Presidente do MDB declarou-se tam-bem favoravelmente impressionado com osdiscursos âe posse dos atuais Ministros.

_ — Esses pronunciamentos — disse — nosãao muitas esperanças. Vamos ver como asidéias se traduzirão em fatos concretos apósa Semana Santa. Isso poderá nos dar a medi-da exata ãa orientação ão novo Governo. ¦
Acrescentou que, sendo o MDB Partidooposicionista, não pratica todavia a oposiçãosistemática, apoiando todos os atos ão Go-verno que atenãerem aos objetivos programa-ticos e políticos áo MDB e combaterá com vi-gor tudo que julgar contrário aos interessesdo Pais e do Partido.
Ambos os assuntos — relações com aírente ampla e relações com o Governo Costae Silva — serão examinados na reunião derotina da Executiva Nacional do MDB quedevera realizar-se na próxima quinta-feiraSabe o Senador Oscar Passos que diversos deseus correligionários são favoráveis a uma in-tegraçao do Partido na frente, mas sabe tam-bem que muitos a isso se opõem. Entende

que, no momento em que a frente ampla seconstituir num novo Partido, a aliança dosdois movimentos estará facilitada, pois'se tra-tara ãe entendimento em nível politico âeorganizações que tenham eventuais iãentiãa-des ãe programa e ãe objetivos políticos.
Limites du resistência

A atitude do Senaãor Oscar Passos nãotraduz, aparentemente, ponto-de-vista degrupo muito numeroso da bancada parlamen-tar do MDB. Mesmo ãa antiga ala trabalhis-ta, os expoentes mais notórios, como os SrsOsvaldo Lima Filho e Ivete Vargas, já se en- 
'

tenderam com o Sr. Carlos Lacerda e aceitamaideia da integração áo movimento oposicio-nista, através áe uma das fórmulas susci-ittaas.
O Líder oposicionista do Senado, Sr Au-relto Viana, é, no entanto, de parecer iãên-tico ao do Sr. Oscar Passos e o reforço dessaatitude estaria na corrente janista que se ex-prime no Partido através dos Srs. Oscar Pe-dwso Horta e Mário Covas (malgrado as dis-sensoes deste último com o ex-Presiâente) Noentanto, os janistas estariam realizanáo, nes-te,momento um movimento âe aproximaçãocoma frente ampla, havendo expectativain-clusive áe que o Sr. Peãroso Horta retifiquesuaâefiniçao ortoâoxamente emeâebista paramúitar as negociações âe que se incumbeo Sr. Renato Archer.

Os dilemas da "frente" . 4
A frente ampla, por seu laão, pareceatravessar um momento difícil na sua arti-culação, ãesãe que é chegaãa a hora ãasopções o movimento já não poãe ficar in-definido entre a simpatia ao Governo e a ovo-stçao ao regime e já não pode ficar indecisoentre permanecer como articulação ãe cor-rentes políticas e constituir-se num Partido

mÉ _<__\ c?da,opção a ser feita> corresponde
possibilidade definida ãe avanço ou áelimi-taçao áos seus planos. Como simples frentenao parüãana, por exemplo, poâerá vir a in-clmr no seu esquema o MDB, apesar âa re-sistenciaâo Presiãente âo Partiáo, mas nãoterá instrumentos próprios áe ação parla-mentar. Terá ãe valer-se âos instrumentosalheios aináa que soliâários. Organizanáo-secomoPartião, cinãe, em princípio, o setor atéaqui tulo como oposicionista mas crescerãosuas possibilidades áe arregimentar numero-sa bancaáa no Senaão e na Câmara, que lhedará seu próprio instrumental ãe ação e lhecriara processo para atuação politica objeti-
T»™* mome.llto, ninguém, ão MDB ou âaAKENA, sacrificará sua situação partiãáriapara integrar um movimento que não lhe as-segurara legenâa e meios váliáos áe ação par-tidana. Definindo-se como Partiáo, a frente
SannP/eJeCfD^rer"?í^^ a Parlamentaresdo MDB e áa ARENA, constitúináo-se em fôr-ça autônoma. '
„»„ Se a .—nte aPr°fundar sua inclinaçãopara prestigiar a nova politica áo Governotraâuziãa nos âiscursos áe posse áos Minis-tros, o caminho mais objetivo para explorar
Â2%ltaMades *" P°si^ã0 seria realmenteconstituir-se em organização partiãária aue
lílt^COrr^Jom a ARE^, oferecendo al-ternatwa valida aos que apoiam o Governo
n Si P°r conseqüência, se vêem ¦ obrigados ¦
a um tipo áe convivência regional ináesejaáa.Nesses próximos áias, a frente ampla ái-ftcümente poderá adiar novamente suas ãe-fmiçoes. Ou se ampliará para comandar aOposição ouse restringirá para ser um Par-tiâo âe colaboração com o Governo enqua-arado por objetivos próprios.

Carlos Castello Branco

Costa e Silva promove 11
coronéis a generais e
cia a Siseno nova estrela

Brasilia (Sucursal) — O Presidente Costa e Silva as-slnou ontem, durante despacho com o Ministro AurélioLira Tavares, os decretos de promoção de 11 coronéis aoposto de gemeral-de-brigada, de três generais-de-brigadria general-de-divisão e de um general-de-divisão — Sise-no Sarmento — a general-de-exército.O General Siseno Sarmento, com-sua promoção, seránomeado nos próximos dias para o Departamento de Pro-duçao e Obras e mais tarde, .segundo informação oficiosaira para o comando do I Exército, cm substituição ao Ge-neral Adalberto Pereira dos Santos, futuro Chefe do Es-tado-Maior do Exército, cargo atualmente ocupado- peloGeneral Orlando Geisel, que será designado para o EMFA.
OS PROMOVIDOS

O.s três novos generais-de-
divisão são os seguintes: Dir-
ceu de Araújo Nogueira, Cló-
vis Bandeira Brasil e Oscar
Lopes da Silva.

A Genoral-de-Brigada fo-
ram promovidas os seguintes
Coronéis: Newton Paria Fer-
reira (Engenharia); Romão
Mena Barreto e Carlos Albcr-
to Cabral (Infantaria); Ed-
gard Bonnecazi Ribeiro, Obi-
no Lacerda Alvares, Argus Li-
ma e Rubem Contineiitino
Dias Ribeiro (Cavalaria); Cê-
sar Montagna de Sousa e Josô
Pinto de Araújo Rabelo (Arti-
liiaria..

O Coronel de Cavalaria téc-
nico José Carlos Leal Jourdan
e o Coronel de Artilharia téc-
nioo José Alves Martins fo-
ram promovidos a General-
de-B.iga.da, engenheiro mili-
tar.

Na manhã de ontem, o Pre-
sidente Costa e Silva despa-
chou ainda com o Chefe da
Casa Militar, General Jaime
Portela, o Chefe da Casa Ci-
vil, Deputado Rondon Puclie-

co. e o Ministro Jarbas Pas-
sarinho, do Trabalho.

Depois do almoço, o Maré-
chal Costa c Silva reuniu-se
com o Ministro Costa Cavai-
càníi, das Minas e Energia. ,
NO RIO

Segundo informações do Se-
cretário de Imprensa Heráclio
Sales, o Presidente da Repúbli-
ca deverá, viajar ao Rio (na
sua primeira saida de Brasília
desde que assumiu o Governo)
entre os dias 1 e 5 de abril.

No dia 31, porém, concederá
uma entrevista coletiva à im-
prensa nacional e estrangeira
110 Palácio do Planalto e terá
um despacho com o Ministro
Magalhães Pinto, das Relações
Exteriores, quando vai exami-
nar a agenda da Conferência
dos Chefes de Estadas Ameri-
canos, ei se realizar em Punta
dei Este entre os dias 12 e 15
do próximo mês.

O Marechal Costa e Silva re-
servou o dia de hoje para des-
pachar cinco malotes de pro-cessos diversos que chegaram
a Brasilia na sexta-feira.

Juscelino sonda o Governo
através de amigos sobre
o seu regresso ao Brasil

Amigos do Sr. Juscelino Kubitschek iniciaramsondagens dentro e fora do Governo Costa e Silvapara avaliar as possibilidades de seu regresso ao Bra-sil. Alguns deles disseram ao JORNAL DO BRASILque nao e inexata a informação de que já estariadecidido o regresso do ex-Presidente em meados de£10111,
— Estamos esperançosos de que o novo Govêr-no compreenda que a presença do Sr. JuscelinoKubitschek no Brasil não significará qualquer que-bia do status jurídico fixado pela Revolução para oscidadãos que perderam seus mandatos e tiveram seusdireitos políticos suspensos, indicaram amigos do ex-Presidente. "

COMPROMISSOS

O Sr. Juscelino K11U it schek
nao poderá retornar ao Brasil,
mesmo que deseje, em abril,
porque assumiu compromissos
nos Estados Unidas c na Eu-
ropa, particularmente na Fran-
ça e na. Itália, para realizar
conferências sobre problemasda América Latina. No momen-
to, o ex-Prcsidente' se encon-
tra nos Estados Unidos, acom-
ipanhando a filha Márcia, ope-
rada num hospital em Hous-
ton, no Texas.

De IA, fará conferências pa-
ra auditórios universitários na

Itália e na. França, retornai!-
do a Lisboa, onde tem casa.

O Sr. Juscelino Kubitschek
deseja ter absoluta segurança
de que seu regresso ao Brasilnao será pretexto ao agrava-mento do quadro politico.Logo após as eleições diretasde outubro de 1965, o ex-Pre-sidente esteve no Brasil e sua
presença foi apontada comonm dos motivos da edição doAto Institucional n.° 2, que |:i.Mauo critério das eleições diretas.Pouco depois, em circunstân-
cias desagradáveis, o ex-Pre-
sidente Juscelino Kubitschek:
teve de deixar novamente oPais.

Presidente rezou em
7 igrejas de Brasília

Acompanhado de D. Iolanda
e de um ajudante-de-ordens,
o Marechal Costa e Silva de-
dicou o fim da tarde da Sex-
ta-Feira Santa — entre as 17
e as 19 horas — à visita de se-
te igrejas de Brasilia, parando
em todas elas para fazer bre-
ves orações.

O roteiro do Presidente foi
iniciado na Igreja de Santo
Antônio, Catedral provisória de
Brasilia, situada na Avenida
W-4. Daí, seguiu para a Isre-
jinha de Nossa Senhora de Fá-
tinia, na SQ-308, onde soltou
de mãos dadas com D. iolanda,
rezou, cumprimentou os padrese saiu por uma pporta lateral,
evitando atravessar «, massa de
pessoas que bloqueava a entra-
da principal do templo. Reto-
mando a Mercedes de chapa
particular e seguido por um

carro do seu serviço de segu-
rança, o Marechal Costa e Sil-
va rumou então para a porteinferior da Asa Sul, na Avenl-
da .V-2, onde visitou, em se-
qüência, a Igreja de Santa Ri-
ta de Cássia, a Igreja de San-
ta Rosa e ainda duas pequenascapelas situadas junto a cole-
gios naquela zona. O roteiro
foi concluído 11a Capela de N. S.»
da Alvorada, na própria rest-
dencia presidencial.

Pela rapidez com que chega-
vam e saiam de cada uma dasigrejas visitadas, o Marechal
Costa e Silva e D. Iolanda —
trajando vestido roxo, e usan-
do óculos escuros e cabelos sol-
tos caindo a costas — eram re-
conhecidos «penas por grupos
reduzidos de fiéis que se encon-
travam ã porta.

Marinha comemora dia 28 na
Tijuca o 101° aniversário
da morte de Maris e Barros

Com solenidades que começarão às 9 horas e só termi-narao no fim da noite, a Marinha cie Guerra a^Esso Bra«lelra de Petróleo e a Gemini Editora e Livraria comemolm^IVLT TIjuca ° 101-° ™ári° ^ ™™.
g_i?sg& a?a_a ysss ___k_tjb_l/_;Guerra das Chatas, em 28 de março de 1866 no Rio Para-guai, no movimento da Tríplice Aliança.
O PROGRAMA

As comemorações, promovi-
das sob pos auspícios da Admi-
nistração Regional da Tijuca,
começarão ás 9h, com toque
de Alvorada na Praça da Ban-
deira, pela Banda do Corpo de
Fuzileiros Navais, que desfila-
rá até o n.° 1093 da Rua Ma-
riz e Barros.

A inauguração de uma pia-ca de bronze, às 9h30m, peloMinistro da Marinha e peloGovernador do Estado, será se-
guida do desfile das escolas,
marcado para as lOh, e 45 mi-
nutos depois haverá a entrega
dos Diplomas Mariz e Barras
com uma saudação da SATI,

da Associação Comercial e In-
dustrlal da Tijuca, ao íim da
qual haverá um coquetel às
autoridades e imprensa.

A TARDE

A neta do Presidente da Re-
pública, a menina Carla Cas-
ta e Silva, inaugurará, ás I7h,
na presença dos heróis da te-
levisão Batman e Robin. a Li-
vraria Infantil Minl-Gê, na
Rua Mariz e Barros, 1093.

As 20h, no mesmo endereço,
será inaugurada a Livraria
Gemini, com uma noite de áu-
tógrafos do ex-Governad or
Carlos Lacerda e um coquetel.

m Antabi diz que movimento
contra Flexa na ARENA é
de minoria sem expressão

O movimento contra a indicação dos Srs FlexaRibeiro, Lopo_Coelho e Rafael de Almeida Magalhães
para a direção da ARENA da Guanabara não secoaduna com a linha adotada pela quase totalidadedos mernbrardo diretório, segundo afirmou ontemo Sr Jose Antabi, da Comissão Diretora do PartidoSegundo o informante, "as pequenas intrigasalimentadas por partidários do Sr. Mendes de Mo-rais carecem de importância, sendo um movimentoisolado que nao tem nenhuma repercussão dentroda agremiação, nao se verificando, portanto nenhu-ma crise interna na ARENA carioca"

ANTES
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VERBA
¦ Ao portador ¦ Isentas de impostos

¦ Negociáveis ¦ Juros de 8% ao ano
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Capital e reservas: CrS 1.338.612.626 Carta deautorização n? 207 de 29-9-64, do Banco Central
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MAIORIA ABSOLUTA
A decisão que levou & dire-

ção da ARENA carioca os Srs.
Flexa Ribeiro, Lopo Coelho e
Rafael de Almeida Magalhães
íoi resultante de um movimen-
to espontâneo que aglutinou
42 dos 55 membros do direto-
rio regional, sem conhecimen-
to dos indicados, segundo o Sr.
José Antabi.

A indicação desses nomes,
além de demonstrar mai uri-
dade política, baseou-se em
dispositivos legais, como o Ato
Complementar n.° 29 e o do-
eumento constitutivo da ARE-
NA. Trata-se, do ponto-de-vis-
ta partidário, de matéria jádefinitivamente decidida e•vencida. Do ponto-de-vista ju-
ridico, estamos diante de eoi-
ea julgada, pois o Tribunal Re-
gional Eleitoral homologDii porunanimidade de votes as indi-
cações feitas pela Comissão
Diretora.

Inexiste qualquer crise cu
divisão dentro da ARENA ca-
rloca, que, pela maioria cios
seus membros, agiu democrà-
ticamente. Contra a solução
democrática ficaram apenas
três ou quatro descontentes,
antigos militantes fervorosos
da candidatura Mendes de Mo-
rais, que desejavam a todo
custo aproximar-se do Govêr-
no Negrão de Lima. Havendo
o Marechal Mendes de Morais
renunciado, de medo Irrevogá-
vel, a sua pretensa candidaíu-
ra, bem como do cargo de Vi-
ce-Pre_idente do Partido. íi-
cou tão-sòmente a indicação
do Professor Flexa Ribeiro pr.-
ra a Presidência, sem qualquer
opositor, uma vez que cs actep-
tos do Sr. Mendes de Morais
não articularam qualquer ou-

Casa de Saúde
São Miguel

Aberta à
classe médica

- Rua Conde de lrajá, 420
Botafogo. Tel. 46-0808.

(P

fl

:-'.."¦.' »-*¦'-.-.'-;¦:,'.:..p. . p ¦/.-'-.-.

Tel_.»nt pira ailll• f»_i > ipm minihiri i
JORNAL PO BRASIL

tra candidatura. Insatisfeitos
com o resultado, os adeptos do
Sr. Mendes de Morais procuramde qualquer modo induzir o
Sr. Lopo Coelho a não ai.ei-
tar a indicação feita, ussocian-
do aos seus próprios deácon-
tentameiitcs o fato de não ter
sido este último nomeado Mi-
nistró do Trabalho.
APOIO E OPOSIÇÃO

— Dizem os membros da
Comissão Diretora — contl-
nuou o Sr. José Antabi — qua
encara os problemas da ARE-
NA carioca, beni como os te-
mas fundamentais do Estado,
como assuntos de grande en-
vergadura, inclusive do ponto-
de-vista da política nacional.
Sentem-se na responsabilida-
de de organizar democrática-
mente a ARENA para colabo-
rar com as tarefas que o nô-
vo Governo federal se dispõe
a empreender, com o dever in-
deelinável de cumprir a mis-
são fiscalizadora de Oposição
ao Governo estadual.

O diretório não pode mais
deter-se diante da pirraça ou
do esbirro de uma minoria
inexpressiva ou das 

' 
indecisões

pretensamente habilidosas do
Deputado Lopo Coelho, o qual.
tendo merecido a confiança
espontânea da maioria, terá
que assumir ou recusar a Se-
cretaria-Geral. Ein caso de re-
cnsa. cabe-lhe arcar com a
responsabilidade moral do seu
próprio ato. Esperamos eme o
parlamentar corresponda á
confiança que o diretório nè-
le depositou, marcando com
seu gesto uma posição clara.
Amanhã, haverá uma reunião
cia Comissão Diretora, na qual
já estarão investidos os novos
dirigentes.

Arrecadação
deixa Sodré J
apreensivo m

São Paulo (Sucursal) — O
Governador Abreu Sodré está
muito preocupado com a queda
de arrecadação em todo o Es-
tado, que se vem acentuando
cada vez mais e poderá acar-
reter a paralisação de obras '
importantes da atual adminis-
tração. Dias antes de deixar
a Secretaria de Fazenda, o
atual Ministro, Antônio Delfim
Neto, informou ao Sr. Abreu
Sodré sobre o problema, que se
agravou na -última «emana.

Política de Magalhães '
é desenvolvim.eiHi-.ta

Octavio Bomfim
Ao dar posse, segunda-feira passada, no novo Secret\riO-Geral de I-olítica Exterior do Itamarati. o MInistro Ma(aOiaee Pinto reafirmou que, stl„ prejuízo , „s o™Set^a política exterior do atual Governo daria ênfase aos"ÍSStos econômicos e científicos, visando ã refomada d„ ?e_S_Viraento nacional. «escnioi-
Coube ao Embaixador Sérgio Correia da Cosia ao .eempossar naquele cargo, dar a necessária dimensão' __ „£nova abertura das relações diplomáticas brasileiras, ao acen-luar que a ação do Itamarati seria "invariavelmente 

políticaeminentemente política", na consecução daqueles objetivos?'
INICIATIVA RETOMADA í

A predominância dos interesses econômicos — cuio for-undavol revestimento político nenhuma Chancelaria jX•morar, sol) pena de perder a exata perspectiva das relSS5e_iu ernacionais de hoje _ significa a retomada, do í ama-* ti. da iniciativa nesse setor que. no Governo anlerl r fôlprerrogativa do Sr. Roberto Campos, a quen, cabia plSéWdVX^„Tcs_^^^",ca e< 5m!ca - --^tSSS
Embora « 3HU3 nunca estivesse ausente das nc_ocia*-Õe_«ion«m.cn_;e comerciais, pela dinâmica de sua pró r_i condiçao de orgfto de contato com o exterior, a verdade i «ue"v Iram-se os Chanceleres do período revolucionário nl .òntinl_.nc.a de abrir mão das iniciativas no setor. Afinal o M.lmsteno do Planejamento e Coordenação Econômica ã._pareça un. Supermlnlstério, cujos tentáqulosTprXtS'

Sea. 
' CXtCrnan,e"lc' "°r ™">* *«°™ «la administração

Procura, agora, o Ministro Magalhães Pinto recolocar ascoisas nos seus devidos lugares, embora seja dc se esner _rque a «nentaçao a ser se(r..ida nas relações econômicas corn^exterior resulte do entendimento entre „s setores do Governo

f pÔu-ica nadonkr" ° CXCCUt°r' "° C!,mp° •»*•*»*«.*.

CAMINHOS ABERTOS

Embora o Governo do Marechal Costa e Silva ainda niotenha especif.cado de que modo pretende utilizar »--.„'d,p omat.ca para. a retomada do desenvolvimento os otecr-vadores acreditam que isso será reito numa combinação deesfmentos privados externos, de créditos de. ins tuirõc.ímance-ras internacionais, da integração econômica rc"io aíe ile uma agressiva política de comércio exterior com toda _as arcas. Para tanto, conta o Sr. Magalhães _ nlo^ *, _.n .caminhos ,a abertos pelo Itamarati. nos últh.os .ri, ___cabendo-ihe consolidá-los e ampliá-los em be e cio __„ 
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fir Ü? in_?rí'SSf- •*-> atual Governo continuai* com _pohlica dos investimentos privados externos, terá „ Mh. strodas Relações Exteriores oportunidade de dar prosseeuime.2com as negociações visando ã assinatura de acordo" sôh.é

_i ^fS 
C°m Pa-SeS lnves'""»^ notadamen e „n Emo?

F-Indnc ti -? 
enTcon'ra.êI« ^ô*-«í«s com a Suécia „npão ,Estados Unidos. Junto ãs instituições financeiras lnter,i-.,°i„«ais, o cr dito do Brasil está restabeledd™ „£, _èn. S*se necessnno, an.piiá-Io ou renová-lo. Quanto ã 1 cão

INTEGRAÇÃO REGIONAI,
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eco,,ômil-** ¦•"ffioual é nm dos setores ond»o aspecto político se fará sentir mais fortemente Nunca f*.

desse objetivo continental e não se pode esperar que mudfe-
a aspiração final. Ate agora « Brasil tem sido naeients ,m«ra ar do assunto dentro da ALAI.C. sem fcer va er _cumaior peso especifico naquclo organismo, sobretudo diante as

Os diplomatas-cconomistas do Brasil enteudem «me a in-tegraçao deve ser setorial, até que se poss.*., a longo pr*.,o
c'«oal'„Se„uaT 
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Um mercad0 «™^^Ja«no-aS°:cano, o qual, no entender dos técnicos, dificilmente noderí*
Zn M_t 

"n,a rca!i(ll."ic.1'» K~* "esejado pelos Es/ado^ V__ldos. Mas essa propnaf integração setorial rem sendo entra-vada pelos interesses políticos de alguns paises Caberá aoChanceler Magalhães Pinlo dizer se o Brasil pretende ou n„«
-H_ :,m-r,,1WCÍ*nt^me,,te espera,1(,°' "» se vaM-Smir novontmo as negociações na espera, da Ai,\LCAinda nesse campo é importante saber-se se vamos con-tinuar a manter ou modificar a posição assumida, e rela"ãn
«os à Améric^l _. 

°"al *l0S M™™t°* * recursos S
«»_.. 

Amerlca 
^aUna' «•* 9"*>is seriam aplicados no Conti-nente como um todo, por um órgão acima das naclonãlidaSeLEspecia mente defendida pelo Chile, essa linha polítka enco^tra Íorte opos.çao por parte do Brasil, Argentina 

"5,

o d",,ÂL4LraA•b^Sf,, qUe re,n ^-^^oTd^nvolíSto d.v ALALC. A. falam mais alto os interesses de cad» naçáo
ti,?. T"! 

COnSUtUÍ Um <los P0"*** em «-»« o aspecto p»u!tico sobrepoe-se as aspirações econômicas comuns
Significativa também, para a posição brasileira, é a idéiarecentemente defendida pelo Sr. Rodrigo Boterof Secre áriopara Assuntos Econômicos do Governo colombiano, de crinSôde uma comunidade econômica Caribe-Andina, integrada pe!los pa.se» da America Central, a Venezuela/a Colômbia „Equador e o Peru. Ao expor seu ponto-de-vi ta o Sr.Tto"

.rla-£HVa,S_bria 
Va"dcZ de "»«<*»'¦**• «este momento. umcritério global de avance até a integração econômica da An™-rica Latma» e acentuava que o reconhecimento de sub".e-gioes econom.cas no Continente "náo deveria ser consideradopre exto .wra repudiar o Tratado de Montevidéu," «Z To

esse Tratado, a llm de que a ALALC seja mais efetiva" Sô-bre esse assunto terá o Chanceler que meditar e ouvir o» e_-pec.aiistas do Itamarati.

COMÉRCIO EXTERIOR

Inegavelmente, o comércio exterior brasileiro ampHou-sea adnumstraçao an erlor, por força de uma orientação rea!hsla. Muito prec sara ainda ser feito e um dos po._tos que oChanceler Magalhães Tinto deverá desenvolver é o de pro-curar convencer outros setores Industriais brasileiros a ajuda-rem no dcsenvoh.mcnto do Pais através da conquista de mer-cados externos. Para isso muito útil será seu desejo de dialogarcom todos os setores da tida nacional, a fim dé interessá-los napolítica exterior do País.
A América Latina, a Africa e a Ásia são áreas cujosmercados nao foram convenientemente explorados pelo Bra-

„._. ?.» !?0r "Ulpa d0S »eU>res Prlva**<>s brasileiros do quepor falta de ação governamental. Na Europa o comercio vemexplorando as possibilidades existentes, tendo sido retoma?cios vários contatos com mercados outroi-a ativos, notando-se já sensível melhoria neles. Em relação aos países da ãreasocialista, os resultados obtidos durante o Governo revolu-c.onarlo foram bastante significativos, abrindo para a atualadministração um caminho Importante, que precisará serconsolidado e ampliado, sem qualquer temor de contrapar-tida política, i_ certo que o Governo do Marechal Costa e Sil-va vai ter que tomar uma decisão política da qual advirá aconfiança comercial dos socialistas: a compra dos navios no-loneses. ""
O Marechal Castelo Branco herdou do Sr. João Goulart

o compromisso de adquirir, na Polônia, uma usina termo-
elétrica em troca ila aquisição de mais café brasileiro. Verifi-
cando que o equipamento oferecido não interessava ao Bra-
sil, mas não desejando fugir ã palavra empenhada, o Govêr-
no anterior negociou a substituição da usina por navios. Co-
nio os entendimentos foram concluídos quase ao final de
seu mandato, o Marechal Castelo Branco preferiu deixar para
seu sucessor a decisão sobre o acordo, contra o qual há forte
oposição interna, eipeciaímcnte pelos setores da indústria, de
construção naval do Pais. Manter o compromisso, embora
substituindo o produto por outro (tratores, por exemplo), con-
solidará aquele mercado. Rompê-lo, significará possibilidade
de descrédito.

Finalmente, dois temas importantes que certamente, jã
estarão nas cogitações do novo Chanceler: as relações com
o Mercado Comum Europeu e a II Conferência das Nações
Unidas de Comércio e Desenvolvimento, a realizar-se em No-
va Déll, no ano próximo. Com relação ao MCE, até agora tèm
sido Infrutíferos os esforços conjuntos dos paises iatino-ame-
ricanos no sentido de estabelecerem um diálogo visando n eli-
minação das barreiras que entravam e prejudicam o comer-
cio com o mesmo. Deverá o Sr. Magalhães Pinto insistir nes-
se ponto, seja em ação conjunta ou isoladamente, pois a
eliminação do obstáculo é fundamental para o combate ao
subdesenvolvimento. >

Quanto à II CNUCD, ela constitui o mais amplo fôrn
Internacional onde as nações subdesenvolvidas procuram con-
vencer os industrializados que o progresso de todos é um de-
ver de sobrevivência da própria Humanidade. Para ela já.
vem o Brasil se preparando, de longa data.

¦
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Tremor de terra já causou mortes
no Brasil e abalou Rio três vezes

^Muitas vezes Já tremeu o chão do Brasil
(inclusive causando mortes e destruindo po-voações), e o do Rio, três, que se contam em
1866, 1962 e recentemente, a 22 dêste mês."Com intensidade suficiente para fazer vibrar
o Morro do Castelo, a ponto de perturbar a
marcha dos relógios", a terra carioca tremeu
pela primeira vez, em .1866, de acordo com in-
formação de Luís Cruls, deixada ha Revista do
Observatório do Morro do Castelo, de junho*daquele ano. O tremor de 1962, na noite dé
16 de janeiro, foi particularmente sentido na
Tijuca, e o de 22 dêste mês, além de abalar
os bairros e subúrbios de Grajaú, Tijuca, Ja-
carepaguá, Ipanema e Leblon, atingiu uma
faixa de 150 quilômetros, pelo litoral, entre
Rio e São Paulo, tendo sua intensidade máxi-
ma nas Cidades paulistas e fluminenses de
Caraguatatüba, Cunha, Taubaté, São Luís do
Paratinga, Angra dos Reis, em Mangaratiba e
na Ilha Grande.

Apesar de a Geologia esclarecer que os ter-
remotos vulcânicos, de grande poder destrui-
dor, não se registram no Brasil há milhões de
anos (a ocorrência dos últimos foi na Ilha de
Fernando de Noronha e da Trindade e em
Poços de Caldas há 50 milhões de anos), a in-
formação histórica a partir do século XVI re-
vela que o País foi abalado por tremores de
terra: 22 vezes em Minas Gerais; oito em Ma-
to Grosso e Rio Grande do Norte; quatro em
São Paulo, Bahia, Pernambuco, Estado do Rio
e Rio Grande do Sul; duas no Maranhão, euma no Ceará, Pará, Espírito Santo e Amazo-
nas.

O pi-iineiro
A informação sobre o primeiro terremoto

ocorrido no Brasil está no livro II da Crônica
da Companhia de Jesus, do padre Simão de
Vasconcelos, e relata que em 1560 "sobre todasaquelas vilas da Capitania de São Vicente selevantou uma grande tormenta, a mais desu-sada que viram os homens por muitos tempos.De improviso, junto ao pôr-do-sol, se começou
a desfazer o céu em ventos, chuvas, raios etrovões, com espantoso estrondo, e tremer deterra horrível, que parecia desfazer-se a má-
quina do universo todo; e não com pequeno es-trago, porque levava pelos ares as casas, asarvores e os próprios homens, onde muitos pe-reciam. No meio desta confusão e perigo re-
partem-se os religiosos, e o principal foi o
padre Luís de Grã, o qual, desprezando o pe-rigo em todo o tempo que durou a tormenta eo tremor de terra, andou correndo as casas dosmoradores portugueses, e índios, animando-os,
preparando-os com o sacramento da confissão".É Rocha Pombo, em sua História do Brasil
(I volume da 1.» edição, página 421), quem in-

forma que "entre uma e duas horas da tarde
de 2 de dezembro de 1852 foi sentido, com bas-
tante intensidade, no Distrito de Aracati, no
Ceará, um tremor de terra tão forte que a co-
moção chegou a rachar a terra em alguns lu-
gares".
O recorde

Em Minas — que detém o recorde brasi-
leiro dos terremotos — o primeiro tremor ocor-
reu, segundo Nelson de Sena, em seu Anuário
de Minas Cerais; edição de 1906, às 11 horas
da noite de 15 de junho de 1839, ha Cidade
de Campanha e localidades do Sul do Estado.
Informa que o fenômeno "durou alguns se-
gundos, enchendo de sobressaltos o povo, ame-
drontado com o abalo subterrâneo sentido".
Teixeira de Melo, nas suas Efemérides Nacio-
nais (pág. 45 do II volume), diz que a 25 de
julho de 1855 "sentiu-se no arraial de São João
Batista do Morro Grande, em Minas, logo ao
romper do dia, um tremor de terra que des-
pertou e assustou os seus habitantes pela sua
terrível novidade". Informa ainda que "em al-
gumas casas os trastes estremeceram e se des-
Jocaram".

A 8 de abril de 1863 a Cidade de Campanha,
em Minas, voltou a ser sacudida por um terre-
moto, que, segundo Nelson de Sena, durou 10
segundos, começando às 11 horas e 45 minutos
da noite, "ouvindo-se profundo e nítido ruído
subterrâneo". Êsse abalo Xoi sentido também
em Águas Virtuosas, Lambari, Rio Verde, em
toda a zona meridional mineira e no Vale do
Rio Grande, próximo à Cadeia da Mantiqueira.

Os mortos
Perto de Serro Frio, em Minas, a 11 de no-

vembro de 1872 — diz ainda Nelson de Sena —
houve um abalo tão forte que causou muitos
males, soterrou casas, aluiu morros e fêz mui-
tas vítimas. Êsse foi, sem dúvida, o único ter-
remoto que provocou, no Brasil, a morte de
pessoas, sendo, porém, ignorado o número
delas.

Está no livro Efemérides Nacionais, volume
I, pág. 372: "Na madrugada de 9 de dezembro
de 1876, Ouro Preto, Minas, foi abalada porum tremor de terra tão forte que se estendeu
até a Cidade de Cristina e reproduziu-se na
noite seguinte". Luís Cruls, no número 6 da
Revista do Observatório do Morro do Castelo,
escreveu que "a 9 de maio de 1880, com epi-
centro registrado em Minas Gerais,, um tre-
mor de terra fez-se sentir- em Porto Novo do
Cunha, Retiro, Santana, Santa Fé, Pombal,
Ouro Pino, Volta Redonda, Vassouras, Petró-
polis e outras localidades. Êsse terremoto
abrangeu, de forma elíptica, uma superfície

Mac Dowell pedirá CPI para
apurar torturas na Polícia

O Deputado MacDowell Lei-
te <le Castro vai pedir, ama-
nhã, a abertura de umai Co-
missão Parlamentar de Inqué-
rito para apurar o que ciassifi-
cou como "desmandos nas Po-
lícias Civil e Militar: corrup-
ção desenfreada e bárbaras tor-
í-uras ai que vêm sendo subme-
tidos, indistintamente, margi-
nais « pessoas honestas quo
caem nas mãos dessas autori-
dades".

Alguns deputados estão dis-
pastos a ir â presença do Co-
ronel Darci Lázaro, Comandan-
te da PM, para saber o paia-
deiro de dois operários que de-
sapareceram após violento es-
puncamento a que foram sub-
metidos no 2.° Batalhão da
PM, na Rua São Clemente, a
cargo do 2.°-Tenente Dyson
Ferreira Paiva, conhecido pelo
seu talento torturador como
Pau Quadrado.
A SUSPEITA .

Os deputados vão exigir do
Comandante da PM o roteiro
dos dois operários desapareci-
tios, pois suspeita-se que êlej
tenham morrido em conseqüên-
cia da bárbara tortura sofri-
da no Quartel do 2.° Batalhão,
a cargo do Tenente Dyson Fer-
reira Paiva e seus ajudantes
conhecidos como Tartaruga e
BigwHnho.

A crônica de torturador do
Tenente Dyson Ferreira é pró-
diga em adjetivos: desde os
tempos de CPOR êle tinha a
mania de prender e espancar
qualquer pessoa. Cultivou estes
gostos e chegou ao requinte de
aperfeiçoá-los, como já o de-
monstrou ao prender diversos
operários "para averiguações".

A queixa contra o Tenente
Dyson foi feita pelo padeiro
Vicente Alves de Freitas, que
contou com riqueza de deta-
lhes como êle e mais dez toa-
balhadores foram presos no
Quartel do 2.° Batalhão da PM
e ali espancados a socos, pon-
tapes, pau-de-arara e choques
elétricas nas partes mais sen-
síveis do corpo, "para confes-
sar quem tinha atirado num
carro dai Polícia".

Segundo o padeiro, após os
espancamentos eles receberam
um pedaço de papel assinado
pelo tenente Dison, no qual
estava escrito que os trabalha-
dores estiveram ali "para pres-
tar esclarecimentos de Interes-
«e da Justiça, e foram soltos
às llh20m do dia 21-3-67".
Na ocasião, o oficial advertiu
que ninguém poderia tomar co-
nhecimento do papel assinado
pelos presos.
A PRISÃO

tas que êle e mais dez colegas
foram detidos no 2.° Batalhão
da IM e ali permaneceram
por cinco dias, pois o Tenente
Dison, o Pau Quadrado, que-
ria à força saber onde pode-
ria encontrar um elemento co-
nhecido por Paràzinho, resi-
dente na Rua São Clemente,
no Morro do Solar, que teria
atirado num policial.

Assim, entre outros foram
detidos Francisco Bezerra, o
Pará, confundido com o assai-
tante raràzinho, a quem o te-
nente procurava; seus amigos
Inácio Rodrigues Pompeu, em-
pregado da Sudamtex; Benedi-
to Cavalcanti, jardineiro da
Pontifícia Universidade Cato-
Íica; Vicente Alves de Freitas,
empregado da Padaria Regina,
no Leblon; e Severino Ramos
Morais, empregado da Famiá-
cia Corcovado.

A TORTURA

O padeiro Vicente Alves de
Freitas, o mais corajoso, resol-
veu aceitar o desafio do Te-
nente Pau Quadrado e denim-
ciar seus agressores. Contou
que foi raptado por um jipe da
PM quando passava pela Rua
São Clemente, simplesmente
porque disseram ser êle amigo
de Betinho, outro trabalhador
preso anteriormente pela Po-lícia Militar.

Fui levado para o Quar-tel do 2.° Batalhão e colocado
num xadrez infecto, onda jáse encontravam diversos co-nhecídos meus presos na vés-
pera. A noite, só porque pedipara ir ao banheiro, fui agar-
rado, levado para outra sala eespancado a bordoadas até des-maiar — disse o padeiro .Mais adiante, revelou:Por ordem do Tenente
Dyson — chefe do IPM ins-taurado para saber quem ati-rou na Polícia -, os soldadoslevaram Francisco Alves Be-zerra, o Pará, que supunham
ser o assaltante Paiàjúiiho, e otorturaram até de madrugada
deixando propositadamente queos outros presos ouvissem eeus
gritos lancinantes de dor.
Quando o devolveram à salaem que estávamos, éle surgiuem pedaços, sangrando e comas partes mais sensíveis doC?ÜP? inchadas Pelos choqueselétricos que levou.

A LIBERTAÇÃO

O padeiro Vicente Alves deFreitas revelou que na terça-feira êle foi libertado, mascom a condição de assinar um

papel onde havia os motivos
de sua detenção. O Tenente
Dyson lhe ameaçou mais uma
vez: "Se contar alguma coisa
a alguém poderá morrer".

Um oficial do 2.° Batalhão
que preferiu não identificar-se,
temendo represálias, informou
que os operários presos não
morreram trucidados porquehouve interferência do nutri-
cionista Moacir Niemaier Se-
gadas Viana, que, ao saber da
prisão e das torturas, pediu
pelos mesmos. A Sra. Maria
Helena, irmã do nutricionista
Moacir Niemaier, disse que êle
ficou tão horrorizado com as
torturas que está disposto a
levar o caso k frente e prome-teu falar até com o Governa-
dor do Estado, se fôr neces-
sário.

A AMEAÇA

Antevendo o escândalo queestava para vir à tona, o Te-
nente Dison enviou seus au-
xiliares ao Morro do Solar pa-ra intimidar os parentes dos
operários presos. Advertiu quese alguém falasse alguma coi-
sa í'seria jogado no Rio
Guandu".

Conhecidos do Tenente Di-
son Pau Quadrado informaram
que êle costuma andar sempre
vestido como playboy — ca-
misa vermelha, calça esporte
e sapatos sem meias —, mas
não dispensa sua pistola 45,
que usa sempre acintosamen-
te na cintura.

MAIS TORTURAS

Informava-se ontem que ou-
tro grave caso de espancamen-
to ocorreu na 29.» DD, quan-
do ali estava lotado o Delega-
do Nílton Espírito Santo: um
comerciante português íoi pré-
so e submetido a diversos- ve-
xames, Inclusive o clássico"pau-de-arara", tudo presen-
ciado pelo antigo titular da-
quela Delegacia, hoje lotado na
22.» DD.

- Após o espancamento, o co-
merciante comunicou o fato ao
Cônsul de Portugal, que, hor-
rorizado com a violência, pro-
curou o General Dario Coelho
e pediu providências. A 8e-
cretaria de Segurança Pública
mantêm absoluto sigilo sobre o
caso, mas informou-se que o
General Dario Coelho mandou
fazer sindicâncias para apurar
tudo detalhadamente.

Em suas declarações, disse o
padeiro Vicente Alves de Frei-
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com 22 mil quilômetros". Êsse terremoto é con-
firmado por Brauner em sua Geologia (páéi-na 107).

O Anuário de Minas Gerais, edição de 19Ü6,
dá notícia de que "a 21 de fevereiro de 1883,na Cidade de São José de Além, Paraíba, naZona da Mata mineira; Bacia dó Rio Paraí-ba do Sul, e já quase nas proximidades da Ca-
dela do Mar, ocorreu um tremor de terra leve,
rápido e sem conseqüências".

A Cidade de Serro Frio — está na página196 áo Anuário de Minas Gerais para ÍUOU 
voltou a ser abalada por uin tremor de terra
a 25 de julho do 188G. Nos anos dc 1900 e 1901
(segundo J. Branner, em sua Geologia) asSerras de Bonsucesso e Ibituruna, e os'Morros
das Almas, da Pedra Branca, do Gusmão, da
Babilônia, do Chapéu e do Xavier, em Mina.s,
foram sacudidos por violentos abalos sísmicos.
Outras tremedeiras em Minas Gerais: a 4 dc
dezembro de 1900, em Carandai: em 1961, em
São Lourenço e Caxambu, e a 21 de marco de
1964, na localidade de Pontevila, a 13 quilo-metros da Cidade de Formiga (êste, por se ter
repetido, poucos minutos depois, causou pânicona região de Furnas).

Balança, uias não cai

O primeiro terremoto em Mato Grosso, de
que há noticia, ocorreu a 24 de setembro dc
1744 e íoi registrado por Aires do Casal em sua
Coroi»ra_i_. Brasilica (volume I, pág. 261): "ao
meio-dia e tempo claro, se ouviu um trovão"
subterrâneo e imediatamente tremeu a terra,
dando vários balanços compassados, que cau-
saram grande susto em todos os lugares de
Mato Grosso e Cuiabá". Outro terremoto em
Mato Grosso: também a 24 de setembro, mas
em 1749. Esta informação- está no parágrafo IX
do capítulo IV, do I volume de Viagem ao Rc-
dor do Brasil, de Severiano da Fonseca, que dá
noticia ainda de mais dois terremotos, ali: a18 de setembro de 1832 e a 1 de outubro de
1860. Diz Severiano da Fonseca ter visto numa
parede do calabouço do Forte Príncipe da Bei-
ra, no Guaporé, a seguinte inscrição que uni
preso deixara a ponta de estilete: "No dia 18
de setembro pelas 2 horas da tarde, tremeu a
terra, 1832".

Os outros terremotos em Mato Grosso fo-
ram: em Cuiabá, a 3 de setembro de 1865 (se-
gundo notícia de Teixeira de Melo, página 172
do volume II de Efemérides Nacionais); a 26
de junho dc 1876, na Fazenda Camará, às 9 e
meia da noite (informa Severiano da Fonse-
ca, página 198 do volume I de Viagem ao Re-
dor do Brasil) e a 1 de março de 1879, na Ci-
dade de Cuiabá, que, segundo Teixeira de Me-

Npnnalo Masson
lo, "fêz cair paredes e muros de algumas ca-sas cia Rua da Boa Morte".

A Bahia treine

Na Bahia, na manhã de 4 de janeiro de1724, a terra tremeu, estendendo-se o abaloaté a Ilha de Itaparica (relata Cerqueira Sil-va na pág. 159 do volume I dc suas Memórias
Históricas e Políticas da Bahia). Foi a 1 deagosto de 1767 que o Espírito Santo tremeu pe-la primeira vez, segundo está na pág. 155 dotomo XXII da Revista do Instituto Histórico.
Geográfico e Etnográfico Brasileiro. A Bahia
voltou a tremer a 1 de agosto de 1769, pelasnove e meia da noite — informa Teixeira deMelo, na pág. 58, volume II, de Efemérides Na-
cionais, em cujo livro está escrito (página 70)
que a 8 cie agosto de 1808, pelas oito horas cia
manhã, em Açu, Rio Grande do Norte, "desde
a costa até 20 léguas para o interior e ao lon-
go da costa até o sertão do Piauí, houve um
tremor de terra que abalou por tal modo as
pessoas, que mal podiam suster-se de pé".

Está registrado à página 43, tomo II, deEfemérides Nacionais, que "às 5 da tarde de
um dia de julho de 1879 a Cidade de Natal, Rio
Grande <lo Norte, íoi sacudida p^r um abalo
sísmico". A 27 de agosto de 1963 a Cidade deLajes, também no R. G. do Norte, loi abalada
por mn tremor de terra, que danificou alguns
edifícios, o que ocorria pela quarta vez, e vol-
tou a ocorrer a 3 de setembro do mesmo ano.
Em Baixa Verde, no mesmo Estado, no mesmo
ano e mès, foi registrado um terremoto, queelevou para quatro o número de sismos no Mu-
nicípio..'

Luzes se apagam

Na sua memória sobre as Tradições ou
Vestígios Geológicos sòbrc os Terremotos noBrasil, o Barão de Capanema informa (página
155) sobre a ocorrência de um tremor de terra
a 8 de agosto de 1808, em Pernambuco, e Ro-
cha Pombo, na sua História dio Brasil, trans-
creve o depoimento de Manuel F..de Faria (en-tão proprietário do Diário de Pernambuco) sò-
bre um terremoto "que se deu a 29 de outubro
de 1811, pelas 8 horas da noite, no Recife e em
Olinda, sendo ouvidos três estrondos muito for-
tea, guardando os mesmos intervalos, e todas
as luzes se apagaram". Três vezes o Munici-
pio pernambucano de Caruaru já íoi sacudido
por tremores de terra: em 1963, 64 e 65.

O Rio Grande do Sul registrou o seu mais
violento tremor de terra em 1813 (segundo o

Barão de Capanema) ou em 1811, ou ainda em1312, conforme registro de Francisco InácioFerreira, no seu Dicionário das' Minas do Bra-sil (pág: 510). O tremor de 1811 teria ocorridoem Porto Alegre, os outros na Foz do Jacui. .

Treine o Sul

John Branner, em sua Geologia, Informasobre terremotos em Goiás, em 1826 (pág. 106'e 1834 (pág. 107). O Barão de Capanema dáainda uma informação sobre tremor de terrano R, G. do Sul: "em 1851 foi registrado umterremoto no Rio Grande, que se manifestou
mais forte no Estado Oriental do Uruguai, pa-recendo ter vindo de Montevidéu", na pág. 18do tomo II de Efemérides Nacionais está es-ento que "no dia 12 de julho de 1860 tremeua terra em Vigia, no Pará". Às 10 horas e 15minutos da noite de. 13 de dezembro de 1963,em Manaus, ocorreu nm tremor de terra com'duração de 10 segundos.

Treme o Norle

Em São Luís, Maranhão, a terra já tremeuduas vezes. A primeira íoi "pelas 11 e meiahoras de 23 de novembro de 1864 um forte
abalo da terra produziu o desmoronamento deum ou outro muro antigo arruinado", segundo
está em Efemérides Nacionais (pág. 257, tomoII). O jornal A Pacotilhn. que circulava em SãoLuís, edição de 13 de março de 1905, noticia
que na véspera "pelas quatro horas da tardecaiu sobre a Cidade uma chuva miudinha e,repentinamente, sem uma explicação plausível.'vindo do mar, forte vento surgiu, assim como'unia espécie de tufão, e mn forte tremor abalou
a terra, quase virando-a pelo avesso e fazendo
soçobrar as embarcações ancoradas no Porto.O pavor da população foi grande, porém, foramsegundos apenas".

As causas

O geólogo Alípio Gama esclarece que os Es-
tados de Minas e Mato Grosso tém sido os demaior ocorrência de abalos sísmicos, em vir-
tóde de estarem as suas coordenadas geográ-ficas mais próximas da Bolívia, Peru e Chile,
achando provável que os terremotos neles ob-
serrados tenham a sua origem naqueles paises,tornando-se fracos pela ação protetora da Cor-
dilheira dos Andes. Tratand ode Mato Grosso,
Aires do Casal diz na Corografia Brasilica queo terremoto de 1746, que destruiu a Cidade deLima, "foi bem sensível em Cuiabá, causando
um grande susto aos seus habitantes".

Você-que se inscreveu
na CTB em 1951 ou 1952-
venha conf irmar
sua inscrição
num destes 3 postos:
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Av. Copacabana,462
(inscritos para a Zona Sul)

«Í^híã;Av. Almirante Barroso, 54 R.Conde de Bonfim, 289-A
(que continuará atendendo (inscritos para a Zona Norte)
inscritos para todas as áreas)

.A partir de amanhã, a Companhia
Telefônica Brasileira passará a aten-
der os pretendentes a telefones, já ins-
critos, em três diferentes locais: Centro,
Copacabana e Tijuca. Estes três. postosde atendimento funcionarão em horário
corrido, das 8,45 às 17 horas. E, paramaior facilidade, os postos da Zona sule da Zona Norte funcionarão também aos
sábados, no mesmo horário.

Se você se inscreveu em 1951 ou
1952 responda ao edital de chamada
que a CTB publica hoje, apresentando-se

munido de sua carteira de identidade, e
se possível, do talão de inscrição, Se você
preferir enviar um preposto, as duas
carteiras de' identidade - sua e dele -
deverão ser apresentadas.* Caso sua inscrição seja posterior ã
1952, aguarde mais uns poucos dias.
As chamadas estão sendo
feitas em ordem 'cronológi-
ca 7 e a inauguração de
dois novos postos intensifír
cará a chamada dos inseri-
tos. Logo chegará a sua vez.

PLANO DE
EXPANSÃO

COMPANHIA TELEFÔNICA BRASILEIRA— procurando servir sempre melhor
ffsm%w
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Cartas
dos leitores

O máximo do mínimo

O Sr. Eduardo Martins
conta que, quando chegou
ao Rio, em 1927, começou "a
trabalhar no escritório de
uma companhia Inglesa
com o ordenado mensal de
i50$000. Era mn salário, ao
tempo, tão baixo que o pró-
prio gerente da companhia
perguntou-lhe se .não Iria
endividar-se. Nenhuma casa
comercial decente pagava
menos do que isso a um
principiante. Mas para se
ter uma Idéia do valor dos
lõO$000, basta dizer que
uma refeição comprada, do
tipo mais modesto — res-
tanrante chinês — custava
1$000. Assim, com 15OSOO0 o
comerciário podia comprar
150 refeições do tipo mais
modesto. (E não havia des-
contos). -Agora, decorridos
42 anos, o salário minimo é
de NCr$ 105,00, mas uma
refeição modesta custa no
minimo NCr$ 1,00. O salário
minimo, portanto, desconta-
dos NCr$ 8,40 da Previdên-
cia, só dá para 97 refeições.

Em conclusão, o salário
minimo caiu mais dè 50%
nesses 42 anos. Assim, com
o salário de 150$000 que ga-
nhava em 1927, o comercia-
rio paga hoje: 8% à Previ-
dência... NCr$ 8,40; 8% do"
empregador à Previdência,
NCr$ 8,40; 8% do emprega-
dor ao Fundo de Garantia,
NCr$ 8,40; seu 13.° salário,
NCr$ 8,75; recebe, liquido,
NCr$ 96,60; deixa para o
empregador NCr$ 19,45. To-
tal: NCr$ 150. E ainda rece-
be a culpa pela elevação do
custo de vida. Sem comen-
tários".

Solução para
deslizamentos

O Sr. Alberto P. Ribeiro
acha que "nada, absoluta-
mente nada, poderemos fa-
zer contra as chuvas de ve-
rão: haja ou não pedras
em seu caminho, elas cairão
formando rios e lagos.

Apenas poderemos ajuda-
la em sua erosão contumaz,
aumentando a canalização
nas encostas dos"morros,
construindo rios e lagos ar-
tificiais (subterrâneos), de
modo a evitar as enchentes
verificadas. Provocar desll-
zamentos nos locais de real
perigo, será melhor do que
evitá-los. A natureza, cedo
ou tarde, se manifestará, e
levará em sua avalanche do
mais humilde casebre ao
mais forte arranha-céu.

Esta tarefa, deveras mui-
to pequena em relação a ou-
trás que o Brasil precisa,
é, sem dúvida, um problema
a ser resolvido urgentemen-
te pelo Governo estadual,
desde que apresentemos so-
luções honestas e eficazes."

Cansado da fila

O Sr. Cardoso da Cruz pe-
de que o JORNAL DO BRA-
SIL "transmita à Compa-
nhia Telefônica Brasileira o
seguinte recado: Nós, os
pretendentes a telefones
dessa Companhia, Já esta-
mos muito velhos para en-
frentar filas de 450 preten-
dentes de há vinte anos pas-•gados. Se os senhores que-
rem vender telefones aos

. inscritos de 1948, procurem-
nos a domicílio. Estamos to-
dos aposentados, ou refor-
mados, e à espera dos se-
nhores a qualquer hora do
dia. Eu sou um deles, Ins-
crito em 1948, quando esta-,
va ainda na ativa, com 45
anos de idade, e moro na
mesma casa e no mesmo
bairro de então.

Na verdade, como refor-
mado, só mesmo para mi-r
nhas netas, precisaria dis-
so agora."

A atenção de Negrão

A leitora Ebréia de Castro
Alves "apesar de já ser len-
daria a inépcia do chamado
Governador da Cidade", es-
creve "para chamar a aten-
ção da "Administração"
(sic) para a Iluminação do
Túnel do Pasmado, que tem,
possivelmente, 70% de suas
lâmpadas queimadas".

Ainda eni campanha

O Sr. Júlio Nascimento,
soi-disant "o famoso JN-70",
escreve para enviar seus pa-rabéns pela "grande e sls-
temática campanha contra
o Governo do Sr. Negrão de
Lima" e informa que "já
previa tudo isto ao lançar
a sua candidatura pára Go-
vernador do Estado", expli-
cando: "Fui o maior oposi-
tor deste homem, pois acha-
va que êle não tinha gaba-rito para governar".

Favor humano

A Sra. Maria Francisca
Alves, "há 20 anos leitora
de nosso grande-JB", vem
pedir o "favor muito huma-
no" de incluir nas Cartas
dos Leitores o seguinte:"Tendo precisado internar
minha mãe enferma, numa
emergência toda especial,
ela com 75 anos, tivemos amelhor acolhida do atual
Diretor do Hospital dos Ser-
vidores do Estado, Dr. Silvio
Moreira, que tudo facilitou,
apesar dos problemas com
que luta o HSE, além do ra-
cionamento e íalta de água".

JORNAL DO BRASIL Coisas da Política

T>Ir et or -Presldent*:
C. Pereira Carneiro

Kio, 26 • 27 de março d« M-7
Diretor:

M. F. do Natcb-cnto Brito
I_Utor-Cl.ef»i
Alberto Dinei

Sintomas de perturbação
na liderança do MDB

Sentido de Liderança
O Sr. Negrão de Lima não tinha como certo

ser o candidato oposicionista à sucessão estadual
de 1965, mas acabou recaindo nele a preferência
da Oposição. Uma vez oficialmente candidato,
era duvidosa a possibilidade de eleger-se no pouco
tempo de campanha eleitoral que lhe restava. No
entanto, a vitória lhe sorriu ao fim da jornada.
Sua diplomação motivou inconformismo, mas a
Justiça Eleitoral, cumprindo a lei e respeitando
a vontade popular, diplomou o candidato eleito.
Sua posse foi contestada e provocou uma crise
com repercussão militar, mas o Presidente Castelo
Branco enfrentou as dificuldades e garantiu a
posse do nôvo Governador. Vencendo assim o
pessimismo e toda sorte de dificuldades, o Sr.
Negrão de Lima galgou o Poder estadual e, antes
dos demais Governadores eleitos em outubro de
1965, instalou-se no Palácio da Guanabara.

Faltou-lhe de pronto capacidade de transmi-
tir a impressão de que detinha de fato as rédea,
da Administração. Ficou difundida na opinião
pública a impressão de que todas as energias
foram consumidas na expectativa agoniada da
posse, ao mesmo tempo que se reduziam a cinzas
muitas das esperanças do esquema político vito-
rioso nas urnas. As únicas promessas feita» em
campanha e depois cumpridas, relativamente ao
setor administrativo, foram as que diziam respei-
to ao compromisso de desfazer.

Cora pouco mais de um mès de empossado,
o Governo foi posto à prova em condições dra-
máticas: as chuvas de janeiro de 66 evidenciaram
uma concepção tímida e fatalista de administra-
ção pública. Empenhado em justificar-se, faltou
ao Governo recém-instalado sensibilidade para
avaliar a importância psicológica de afirmar-se
naquela oportunidade. A obsessão política, volta-
da exclusivamente para o passado, que lhe pesa
como Tim fardo, mostrou um Governo sucumbido
a uma mensagem antiga, que vive do conceito
pequeno de administração, porque reduzida ao
papel de serva eleitoral da política.

Passadas as chuvas, o sol dissipou a lembrança
da catástrofe. Veio o carnaval e o ano de 1966 se-~
guiu seu curso. As providências não foram além
da rotina burocrática: as ruas foram desentulha-
das, os deslizamentos nos morros foram esquecidos
e o Governo recolheu-se, satisfeito cóin umas tantas .
medidas desprovidas de vontade, ^fèjL^va..^

Confirmando, infelizmenté, as advertências 3é
uns poucos que se recusavam a esquecer a catas-
trofe — e o JORNAL DO BRASIL esteve entre
eles —, as chuvas pesadas voltaram a cair, com
todo o seu cortejo dramático. Houve desabamentos
e mortes. Porta-vozes oficiais tentaram em vão
convencer a opinião pública com o rol de obras
realizadas, mas os dados eram inconvincentes
diante dos fatos dramáticos que abalaram a popu-
lação. Restou aos porta-vozes o recurso de fazer
oposição ao passado. A opinião pública, em prin-
cipio generosa e predisposta à compreensão, não
poderia mais, porém, aceitar as desculpas protoco-
lares. O quadro do presente tinha e tem mais
poder de impacto e de convicção: racionamento de
energia, trânsito anárquico, ausência de polícia,

ruas enlameadas e esburacadas, pedras ameaçando
rolar do alto dos morros, deslizamentos sucessivos
pondo em risco milhares de vidas.humanas.

Para uma situação excepcional, de verdadeira
calamidade pública, o Governo não soube con-
ceber, planificar e pôr em prática as providencias
que o momento reclama. A insegurança genera-
lizou-se e multiplicam-se as ameaças. Os esforços
despendidos por funcionários dedicados, dentro de
iun quadro de desorientação e de falta de.liderança
verdadeira, não são suficientes para reconciliar a
Cidade coni o mínimo de segurança que torna pos-
sivel o cotidiano. Tanto mais que as chuvas con-
tinuarani a cair, e, em poucas horas, desfaziam o
pouco que a Administração conseguia executar. A
terra empilhada nas calçadas, antes de ser remo-
vida, muitas vezes voltava a obstruir as. ruas e as
galerias pluviais. O lixo se amontoa e cresce o
volume de detritos que os morros — setle de uma
miséria aguda — lançam sôbre o asfalto.

Impotente diante das tarefas cada vez mais
exigentes, o Governo estadual mal dá conta de ali-

. mentar a sua rotina. Nesse estado de espírito, em
que sobra desânimo e escasseia comando, seria
ocioso apelar para manobras diversiouista., através
do anúncio de projetos ambicioso» que não iriam
além da formulação no papel. O Governo nâo
pode, por outro lado, contar apenas com o fim da
estação das chuvas, esperando que o tempo se firme
para retornar ao clima de inapetência com que
parece conformar-se. i

A população, depois de tantos meses de ex-
pectativa, dá sinais de cansaço e de impaciência,
sobretudo quando se convence de que o mesmo
Governo, que se revela aquém das exigências da
Administração, não poupa energia quando se trata
de satisfazer a politicagem tradicional, disposta a
eternizar o sistema de loteamento dá Cidade em
feudos de rendimento eleitoral, mesmo em bene-
fício de terceiros. Os deveres da Administração são
de fato incompatíveis com a concessão aos con-
chavos, dentro de velhas praxes políticas de que
já nos devíamos ter libertado.

O que importa, o que a Cidade exige é ação
e capacidade de trabalho à altura das necessidades
excepcionais e dramáticas que a população en-
frenta. É por êsse caminho, pela mobilização geral,
que o Governo poderá recuperar a confiança po-
pular, capaz eütãó^dê^b^rdhe^iúmYcrédiíò^que é
difícil de ser aberto nas atuais circunstâncias,
quando a Administração continua a falhar nas
responsabilidades elementares. Acima dos com-
promissos meramente políticos, tenham ou não
raízes no episódio eleitoral de 1965, ò Governo
terá de marcar a sua presença. É zelando pela
tranqüilidade geral que chegará a banir os fan-
tasinas que o imobilizam, e talvez lhe tirem o sono.
Uma Cidade crivada de ameaças, torturada e afli-
ta, só aceita, a esta altura, uma mensagem de tra-
balho ao nível das tarefas a desempenhar. Enquan-
to não encontrar essa mensagem, o Governo Negrão
de Lima estará longe daquele sentido de liderança
que o momento reclama e tem por urgente e indis-
pensável.

Participação nos Lucros
O tema da participação dos trabalhadores no

lucro das empresas pode ser considerado de di-
versos ângulos. O mais importante é, contudo, sem
dúvida alguma, o do significado da medida para
os seus beneficiários. E a melhor forma de equa-
cionar o problema consiste cm examinar as razões
que presidiram ao seu aparecimento.

A participação dos trabalhadores no lucro
começou a ser discutida na segunda metade do
século XEX, sobretudo nos meios intelectuais ca-
tólicos que se preocupavam com a situação do ope-
rariado. A Revolução Industrial proporcionara o
rápido enriquecimento das sociedades capitalistas
e se procurava, então, difundir esses ganhos por
todas as camadas sociais. A participação nos lucros
foi unia das fórmulas sugeridas, e o seii elevado
conteúdo ético não pode ser pôstó em dúvida.

| Com o início dos levantamentos macroeco-
nómicos, que ganharam importância após a Se-
gunda Guerra Mundial, o problema da distribuição
da riqueza e da justiça social apareceu sob uma
luz inteiramente nova. Comprovou-se, em primeiro
lugar, que nos países onde as classes trabalhadoras
viviam em situação de maior mi.crahilidade, uma
repartição, mesmo rigorosamente igualitária, em
pouco ou nada melhoraria sua sorte. Ou, como se
passou a dizer, o problema era de aumentar o .bolo
e não apenas reparti-lo. No Brasil, por exemplo,
as cifras relativas às Contas Nacionais nos per-
mitem concluir que, sc o lucro fosse integralmente
transferido aos assalariados, a remuneração destes
não aumentaria de mais de 20 por cento, o que é
insignificante diante dos baixos níveis de vida
atuais. E mesmo esta solução não parece exeqüível,

dada a necessidade de orientar a maior parte dos
lucros para novos investimentos. O desenvolvi-
mento econômico firmou-se, pois, como a única e
grande solução dó chamado problema social.

Outra constatação, permitida pelos levanta-
mentos macroeconômicos, foi que, nos países capi-
talistas, funcionavam mecanismos que assegura-
vam, automaticamente, a participação dos traba-

'.lhadores na prosperidade geral. Verificou-se, em
última análise, que, contrariamente à previsão dos
teóricos socialistas, a participação dos assalariados
na renda -nacional permanece constante. Assim
sendo, sempre que o produto cresce mais que a
população, sua remuneração aumenta proporcio-
nalmente. Situando a questão em outros termos,
pode-se dizer que os rendimentos do trabalho
sobem em ritmo idêntico ao da renda per capita.
O problema da distribuição perde, assim, sua iden-
tidade, confundiudo-se com o do aumento da pro-
dução. -,.../

A Constituição de ,1946, que 
'nasceu 

no limiar
dos levantamentos macroeconômicos, incorporou a
fórmula da participação dos lucros que, desde
então, jamais deixou de preocupar nossos legisla-
dores, e governantes. Agora que o assunto entra
novamente em pauta, é bom ter em mente que
estamos, de certa forma, diante de um anacro-
nismo. A ciência econômica moderna comprova, de
maneira cabal c insofismável, que o desenvolvi-
mento constituiio único meio eficiente para elevar
o padrão de vida das massas. Dentro desse con-
texto, a participação nos lucros revela-se, na me-
lhor das hipóteses, inócua, e, na pior, altamente
nociva, pondo em xeque o dinamismo econômico.

Brasília — Tanto na
ARENA quanto no MDB,
há movimentos de con*
testação das lideranças.
Mas. enquanto a da
ARENA, alardeada, pa*
rece na realidade incon*
sistente. a do MDB, man*
tida até agora em relati*
vo silêncio, poderá prós*
perar e conduzir a per*
lurbações interessantes.

A força de agressão
desfechada contra o líder
governista Ernani Sátiro
tem. origem localizada e
limitada, não escapando
ao seu conhecimento. Há
um certo entusiasmo ju*
venil que pretende afãs*
tar o líder, não em re*
presália por qualquer
gesto ou omissão, mas
para obter a vacância
do cargo e, em seguida,
o seu provimento. O es*
tímulo fundamental para
essa tentativa — além,'naturalmente, 

da justa
c.mbição de quem, ao
chegar à Câmara, sonha
logo sentar na primeira
cadeira da primeira ban*
cada — seria uma certa
simpatia pessoal presu*
mida no Marechal Cos*
ta e Silva pela expressão
mais marcante dos ma*
ços. Na própria área do
Governo, porém, espe*
cala-se que uma' verifi*
cação dessa simpatia, em
termos radicais, poderia
frustrar os que nela de*
positam suas esperanças.

Ditas tais coisas, pode*
se imaginar que a lide*
rança do Deputado Ernú*
ni Sátiro é bastante fir*
me e certamente não se*
rá pela discrição do seu
comportamento que éle
se perderá, pois nunca
se viu Lider da Maioria
agitando. Discrição, por
sinal, que lhe custa gran*
de esforço, evidente para
quem o conhece há mais
tempo.

MDB

Já a liderança do
Deputado Mário Covas
pode vir, mais cedo ou
mais tarde, a sofrer aba-
los impostos por áreas
descontentes, se nelas
vicejar uma certa decep*
ção que apenas começa
a brotar. Talvez seja por
timidez, mas o fato é que
o deputado paulista é
alvo da acusação de que
$e mantém em atitude
um tanto distante em re*
lação aos companheiros,
tanto em seu gabinete
quanto no plenário, ten-
do sido notada sua au-
sência jias três vezes em
que deputados novos,
mais ardorosos * em suas
posições, ocuparam a
tribuna — os Srs. Her-
mano Alves, Davi Lerer
e Bernardo Cabral.

Embora também éle
um môç.o, o Sr. Mário
Covas teria uma queda
pela convivência maior
com os deputados niais
experientes, notadamen*
te do antigo PSD, tanto
para compensar a sua
própria inexperiência
nas atividades eminente-
temente políticas quanto
por um razoável senti-
mento de gratidão, pois.
foi nos quadros pessedis-
tas que sua candidatura
nasceu, contra um deses-
perado esforço petebisla
para derrotá-lo.

Para ficar bem claro:
o Sr. Mário Covas goza
ainda de grande apreço
pessoal em toda a banca-
da, pela probidade, pelo
espírito público e pelo
fervor no trabalho. Mas
a sua liderança estará,
ainda por muito tempo,
sujeita a análises, já que
não é uma liderança na-.
tural. Se, entretanto, o
Partido evoluir para o
oposicionismo radical, se-
rá difícil imaginar o Sr.
Mário Covas comandan-
do um combate violento

ao Governo. Nâo pela
estima de que goza nos
altos escalões da nova
administração, mas por-
que tal estilo lhe foge ao
gosto e à vocação.

Jânio
Ainda poderá pesar na

sua situação o conflito
que foi levado a manter
com o ex-Presidente Já-
nio Quadros, que preten-
deu em vão e sem que
se conheçam os motivos, '
liquidar politicamente o
Sr. Mário Covas. O ex-
Presidente apenas conse*
guiu impedir sua eleição
para a Presidência do
MDB paulista, em mano-
bra, portanto, de cúpula,
mas terá sido surpreen-
dido pela votação espe-
tacular do Sr. Mário Co-
vas nas urnas da Baixa-
da Santista, contra a pre*
ferência do Sr. Jânio
Quadros por um oulro
nome, que mal consegue
se elager.

Existe agora, na ban*
cada paulista, um outro
nome que se projeta rà* '

pidamente — e é um au- .
têntico representante ja- 

'•

nista: o Si: Pedroso Hor-
ta. Sua atitude tem sido
absolutamente solidária
com o Sr. Mário Covas,
a tal ponto que, quando
êste se recusou a pro-
curar o Sr. Jânio Qua-
dros, o Sr. Pedroso Hor-
ta, compreensivamenle,
lhe disse:

— Eu sou papisla, fa-
ço o que o Papa man*
dar; você é reformista, é.
luterano. Mas s o m o..
ambos cristãos. ;

Como o Papa, no ca*
so, não ê muito ecumê-
nico, pode ser que o Sr.
Pedroso Horta não te**
nha por muito tempo çò*
mo sustentar sua solida- ¦
riedade ao líder, que as-;".'
sim encontraria mais um
sério obstáculo a vencer
paia preservar a lideran-
ça. % .

Os heróis de 1817
:>' Barbosa Lima Sobrinho

Comemorou-se, há pou-
co, no Recife, o 150.° ani-
versário da revolução de
1817. Acontecimento, sem
dúvida, relevantíssimo.
Dentro do longo proces-" so do que classifiquei co-
mo "nacionalismo anti-
lusitano", 1817 se desta-
ca e avulta, com o relê-
vo dos interesses e das
idéias que o produziram.
Os choques entre a me-
trópole e a colônia data-
vam, por assim dizer, das
lutas da restauração per-
nambucana, quando os
interesses pura mente
brasileiros se dissociaram
tanto da exploração mer-
cantil da Companhia das
índias Ocidentais, quan-
to das conveniências po-
líticas de Portugal, ex-
pressas no Papel Forte
do jpadre Antônio Vieira.
Dai por diante, os conf li-
tos se sucederam, com
maior ou menor intensi-
dade. A revolução nor-
destina de 1817 nada fi-
ca a dever à Inconfidên-
cia Mineira, nem pela
importância do movimen-
to, nem pela força inspi-
radorá dos ideais que as
animaram. Recife sem-
pre se destacou, ao lado
do Rio, Salvador e Belém
do Pará, entre os centros
populacionais em que
mais vigorosamente se
fazia sentir o antagonis-
mo entre portugueses e
brasileiros, como mam-
festação ou antecipação
de tuna consciência na-
cional, que iria compor a
infra-estrutura do movi-
mento da Independência.

Varnhagen.não simpa-
tizava com os revolucio-
nários de 1817, nem com
os revolucionários em ge-
ral. Sua fidelidade a Pe-
dro II se estendia até os
ancestrais do monarca
brasileiro. Detestava
também a Inconfidência
Mineira, que não passa-
ria de uma conspiração '

quase idiota, se a Histó-

ria fosse escrita pelos
cortesãos e aduladores do
poder, convencidos das
excelências da Ordem,
até mesmo como limita-
ção ou renúncia dos in-
terêsses nacionais. Du-
rante muito tempo, o Al-
feres foi amesquinhado e
ridicularizado. Foi preci-,
so que os brasileiros se
empenhassem na defesa
de seu nome e na exalta-
ção de seu sacrifício, pa-
ra que a Inconfidência,
tomasse o relevo que ná
verdade lhe cabe, na afir-
mação do nacionalismo
brasileiro; A glorificação
de Tiradentes inscreveu-
se entre os objetivos do
Partido Liberal, no tem-
po do Império, como se
constituiu em artigo de
fé na propaganda repu-
blicana. O que não impe-
de que o seu nome atra-
vesse fases de exaltação
e de declínio, de omissão
e de reconhecimento. Há
quem considere subversi-
va a apologia da conspi-
ração de um alferes, co-
mo se a revolução tires-
se que ser, necessária-
mente, monopólio de ge-
nerais.

Os revolucionários de
1817 conheceram tam-
bém épocas de prestígioe fases de negação e cen-
sura. Mas os negadores e
os censores acabam sem-
pre esquecidos e despre-
zados, como os turiferá-
rios do despotismo. Nun-
ca se poderá escrever a
História do Brasil sem
exaltar as figuras herói-
cas, que pagaram com a
vida o seu amor ao Bra-
sil. O sucídio, o arcabu-
zamento e a força arro-
laram alguns nomes gio-
riosos, como os do padre
João Ribeiro, o do padre
Miguelinho, os de Domin-
gos José Martins, José
Luís de Mendonça, Do-
mingos Teotônio, José de
Barros Lima, Amaro Cou-
tinho e Inácio Leopoldo

r

de Albuquerque Mara-
nhão, o do Tenente-Coro-
nei Silveira, os de José
Peregrino de Carvalho e
Antônio Henriques Rabé-
lo, os dos padres Tenório
e Antônio Pereira. Sem
esquecer a figura real-
mente impressionante do
padre Roma. Uns no
Campo da Pólvora, em
Salvador, outros no Cam-
po do Erário, em Per-
nambuco, foram _acrifir
cados aos seus ideais,
enquanto uma turba en-
treguista exaltava, nos
seus hinos, os "valorosos
lusitanos". Algumas cen-
tenas de bons brasileiros
pagaram por tudo isso no
exílio e nas prisões, ate
que um rei português os
anistiasse. Mas na mar-
cha para a Independeu,
cia la ficou o degrau de
1817, com os seus heróis
e os seus mártires.

E que resta dos que os
processaram e acusaram?
Que resta dos carrascos
que os executaram? Que
resta de todos eles senão
uma recordação omino-
sa? A História se forma
de duas galerias, uma de
heróis, outra de répro-
bros, uma de mártires,
outra de carrascos. O sa-
crifício por um ideal
engrandece, sempre '¦¦

que êsse ideal traduza
unia aspiração coletiva'
ou iun interesse social. Y
Ninguém pensou, até ho-
je, em elevar monumen..
tos à eficiência dos algo- .
zes. Nesse sentido é que ¦
se poderia dizer, com Be-
nedetto Croce, que a His-
tória é uma façanha da
Liberdade. Ou mais pre-
cisamente — marcha pa-,
ra a Liberdade, marcha
em que os retornos só
aparecem como recuos e
retrocessos.

Pode-se tirar o feriado
de Tiradentes. O que não
se consegue é atribuir ês-
se feriado aos que o con-
denaram ou executaram.



Jornal do Brasil, domingo, 26-3-67, 1.° Cad. — 7

UFF abre seu jogo de reforma para, admitir excedentes
Universidade
de Minas
irá à greve

Belo Horizonte (Sucursal) —
Quatrocentos alunos dos Ins-
titutos Centrais de Fisica, Qui-
mica e Matemática da TXFIMG
ameaçam entrar em greve
amanhã, se o Reitor Gérson
Boson nâo conseguir ônibus
para Irem do Centro de Belo
Horizonte à Cidade Unlvefsl-
tária, na Pampulha, num per-
curso de 12 quilômetros.

Os estudantes tém perdido
várias aulas porque o Reitor
proibiu-os de usar os ônibus
da Universidade que transpor-
tam os funcionários, obrigan-
do-os a utilizarem a linha re-
guiar, descer na Avenida An-
tônlo Carlos e andar dois qui-
lômetros de manhã e à tarde,
para chegar aos novos prédios
dos Institutos Centrais.

MAIS PROBLEMAS

A situação pior é a dos alu-
nos do terceiro e quarto ano,
que têm aulas de Didática na
Faculdade de Educação, no*
Bairro de Santo Antônio, e,
pelo horário organizado, só
têm dez minutos para chegar
à . Cidade Universitária. A
maioria está perdendo a fre-
qüência, pois só os que têm
carro conseguem chegar a
tempo.

Os ônibus para a Pampulha
náo tém capacidade para
transportar os universitários e,
a partir desta semana, quandoo Curso de Jornalismo da Fa-
culdade de Comunicação tam-
bém se transferir para a Cl-
dade Universitária, aumentará
para 600 o número de estudan-
tes que precisam do transporte.

Lúcia Godói
volta ao Rioi
para ficar

-telo Horizonte (Sucursal) —
A soprano mineira Maria Lú-
cia Godói, após oito meses de
exibição nos Estados Unidos,
quando foi considerada porBiciu Saião como sua herdeira
na; interpretação de Vila-LÔ-
bos, voltará ao Brasil no dia 17
do abril, para residir no Rio
com seu marido, o regente
Isaac Karabtchevski.

Maria Lúcia Godói já per-correu 15 cidades morte-amerl-
canas e em todas elas foi
aplaudida, de pé, quando can--tava a Bochiana _.• 5. Nos
dias 3 e 13 do , próximo mês
estará cantando no Carnege
Hall e no Lincoln Center,
acompanhada pela Orquestra
Filarmônica de Nova Iorque,
regida por Leopoldo Stok-
cov/sM.

Rádio ficou
fora do ar
por castigo

São Paulo (Sucursal) — A
Rádio Difusora de São Paulo
esteve fora do ar durante as
24 -horas de sexta-feira últi-
ma, cumprindo pena impôs-
ta pelo Conselho Nacional de
Comunicações como resultado
do processo instaurado peloMinistério da Justiça, no Go-
vêrno anterior.

O. processo teve origem nas
transmissões das greves e pas-seatas dos estudantes em se-
tembro passado, consideradas
alarmistas pelo Governo. A
pena, entretanto, foi cumprida
na sexta-feira santa, dia em
que hão havia programação re-
guiar nem grande audiência.
.' '.í*.am4: ¦'_-'¦ ¦ .-.'¦"

Curso ensina
diagnóstico
de Rorschach
¦ Em colaboração com o Ga-
Mnete de Psicologia do Sanató-
rio de Botafogo, o Centro de
Orientação Psicológica e Pro-
fissional realizará a partir da
primeira quinzena de abril um
curso intensivo sobre o psico-diagnóstico de Rorschach, o
qual se divide em três períodosbásicos e um suplementar.

As aulas serão ministradas
pelos especialistas Franco Lo
Prest? Serainério, professor da
UERJ, Otávio de Freitas, Che-
fe do Gabinete do Sanatório
de Botafogo, e Francisco Cam-
pos, psicólogo.
ESTRUTURA

O curso foi estruturado paraeer realizado em três períodosbásicos e um suplementar assim
divididos: 1.° — teoria e aná-
lise das .principais técnicas de
Interpretação; 2.° — o Rors-
chach na Orientação Psicoló-
gica • na Seleção Profissional;
3.° — o Rorschach no diagnós-
tico clínico psiquiátrico —
análise de casos; e um período
suplementar sobre o Z-Teste.

DURAÇÃO

O curso terá a duração de 12
«emanas e se destina exclusl-
ramente a psicólogos, psiquia-
tras, orientadores educacionais
e profissionais e também uni-
versitários a partir da segunda
série do curso de Psicologia.
As aulas serão realizadas na
ABI às segundas e quintas-
feiras das 18h ãs 20h.

Piquet dirá em Brasília
que Medicina deve recusar
vagas para os excedentes

A Faculdade de Ciências Médicas da UEG não irá apro-
veitar os excedentes de medicina, segundo adiantou, on-
tem, o Diretor Piquet Carneiro, que na reunião de terça-
feira com o Presidente Costa e Silva vai explicar que o
problema do Brasil não é de escassez de médicos, mas sim
da má distribuição dos profissionais e da falta de estí-
mulo às carreiras auxiliares.

O Professor Piquet Carneiro, destacando que o Bra-
sil possui 42 mil médicos para 85 milhões de habitantes,
de um profissional para cada grupo de duas mil pessoas,
disse que este é um "índice bom e bastante equilibrado,
se levarmos em conta que, nos países mais civilizados do
mundo, a relação médico—população é da ordem de um
para cada mil pessoas".
EQUÍVOCO

Segundo o Diretor da Fa-
culdade de Ciências Médicas,
há um grande equivoco quan-
to às propaladas vantagens da
profissão médica, devido à fal-
ta de informações tanto do
Governo quanto das famílias
dos candidatos:

— Todo o jovem que esco-
lhe uma profissão tem, entre
outros, o interesse de encon-
trar um meio de vida, ou seja,
uma profissão que lhe propor-
cione uma boa situação fi-
imnceira. Ora, apresentar a
(profissão médica, atualmente,
como uma vocação cheia de
vantagens do ponto-de-vista
social e econômico, merece
uma retificação.

Explicou que "há muito ela
deixou de ser uma profissão
vantajosa para se transformar
numa carreira sacrificada. Ais
escolas de Medicina da Gua-
nabara formam médicos de-
mais para a população. Há 11
mil inscritos no Conselho Re-
gional de Medicina para uma
população 

' 
de pouco mais de

4,5 milhões de habitantes, o
que representa um índice mé-
dico — população superior a 2
médicos para cada grupo de
mil pessoas.

Baseando-se numa publica-
ção do Ministério do Planeja-
mento, o Prof essor Piquet Car-
neiro destaca que a região Su-
deste do Brasil, compreenden-
do Guanabara, Estado do Rio,
São Paulo e Minas Gerais,
possui 69,1% de todos os mé-

dicos do Brasil, e a Região
Nordeste apenas 13,5%.

Os médicos da Guanabara —
destacou —, em sua maioria, jã
estão vivendo de dois ou mais
empregos que mal dão para o
sustento de suas famílias. Tô-
das as escolas de Medicina, do
Espirito Santo ao Amazonas,
que representam 32,4% das es-
colas brasileiras, formam ape-
nas 26,3% dos médicos. Há, po-
sitivaniente, um desequilíbrio
que se agrava aaiualmente em
relação à Guanabara.

O Professor Piquet acha que"há uma necessidade urgente
de limitar as matrículas de
alunos nesta área e ampliar as
restantes, sobretudo no Nordes-
te, no Norte e no Ceniro do
País. Para isso faz-se também
urgente a elaboração de um
plano nacional para atrair mé-
dicos para as áreas carentes de
assistência médica, propician-
do-lhes boa remuneração, ga-
rantia de assistência médica e
estimulo para o trabalho".

— A única preocupação dos
governos, até hoje, tem sido a
de formar médicos. As demais
profissões auxiliares são pouco
estimuladas. O higienista, o
pesquisador, a enfermeira e os
técnicos de laboratório e
raios-x não tém recebido a
atenção necessária. — Este
planejamento é vital e uma
obra que desafia a capacidade
de trabalho no novo Governo, a
quem todas as escolas médicas
tia Guanabara dão o seu iritei-
ro apoio.

Semana da Inconfidência
começa a 17 de abril com
o I Salão de Ouro Preto

Belo Horizonte (Sucursal) — A Semana da Inconfl-
dència de 1967 terá inicio.no dia 17 de abril, com a inau-
guração oficial do I Salão.de Ouro Preto e da I Feira Re-
gional de Artesanato e com a apresentação do Grupo
Aruanda numa representação folclórica e do Madrigal Re-
nascentista num concerto em Mariana.

Ainda no dia 17, um grupo de atletas da PM mineira
partirá da Cidade de Tiradentes, terra natal do Alferes
Joaquim José da Silva Xavier, carregando a tocha olím-
pica, que chegará a Ouro Preto no dia 21 de abril, pas-
sando por São João Del Rei, Barbacena, Conselheiro La-
faiete e Congonhas para iniciar, então,, as celebrações do
Dia da Inconfidência.
AS SOLENIDADES

Como nos anos anteriores, a
Semana da Inconfidência terá
solenldades cívico-militares queestão sendo organizadas pelaCasa Militar e pelo Cerimonial
do Palácio da Liberdade. Pa-
ralelamente haverá dia 18 um
concurso de serestas e uma re-
presentação teatral pelo Tea-
tro de Arena de São Paulo,

com a peça Arena Conta: Ti-
radentes.

Para o dia 19, está progra-
mado um concerto da Orques-
tra Sinfônica da Polícia Mi-
litar de Minas e a encenação
da peça O Soldado e o Secre-
tário. No dia 20, um conjunto
de solistas do Rio de Janeiro
realizará um concerto e, pos-sivelmente, haverá outra apre-
sentação do Teatro" de Arena.
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A Universidade Federal Flumi-
nense matriculará todos os exceden-
tes de Medicina e Odontologia, se ins-
talar imediatamente o Centro de
Ciências Biológicas, antecipando, as-
sim, de alguns meses, o início da Re-
forma Universitária no Estado do Rio
— tal é o teor da proposta que o Rei-
tor da UFF, Professor Manuel Bar-
reto Neto, apresentará, depois de
amanhã, ao Presidente Costa e Sil-
va, durante a reunião de reitores,
convocada especialmente para estu-
dar o problema dos excedentes em
todo o.Brasil.

O projeto de reestruturação da
UFF — prevista para entrar em vigor
no último quadrimestre deste ano e
funcionar no ano escolar de 1968 —
já está quase completo. Sua elabo-
ração levou em conta os resultados
da análise do mercado de trabalho
na área geo-econòmica onde se en-
contra a Universidade, bem como dos
meios e instalações de que ela dis-
põe e que foram herdados e recupe-
rados de uma experiência anterior,
cuja memória é pouco louvável na
vida universitária brasileira.

FEDERALIZAÇÃO

O ensino superior, no Estado do
Rio, era ministrado através de uni-
dades particulares, como a Faculda-
de de Direito Teixeira de Freitas, Fa-
culdade Fluminense de Medicina e
Odontologia, Escola de Medicina Ve-
terinária, Faculdade de Farmácia e
Odontologia, Faculdade de Ciências
Econômicas e Faculdade Fluminense
de Filosofia. Foram criadas, também,
uma Escola de Agronomia e mais uma
Faculdade de Direito em Campos, que
fecharam logo após a sua criação.

Com raras exceções, eram esco-
las que funcionavam precariamente,
cada uma lutando sozinha com a es-
câssez de recursos e com a necessida-
de de atualização cientifica, técnica
e didática. Tal fato determinou a uni-
ficação dessas escolas em Universida-
de estadual. Dentro dêsse projeto
nasceu a Faculdade Fluminense de
Engenharia, que, por ser nova, con-
seguiu afirmar-se em pouco tempo,
enquanto qüe às demais pouco pro-
grediam com a unificação, em termos
estaduais.

O Governo federal, considerando
o problema do ensino superior no Es-
tado do Rio, absorveu a maioria, das
faculdades existentes, transformai.-
do-as em unidades federais indepen-
dentes, ligadas ao Ministério da Edu-
cação. Em setembro de 1961, íoi cria-

da a Universidade Federal Flumi-
nense, formada pelas unidades Já ci-
tadas e outras, tais como a Escola de
Enfermagem e a Escola de Serviço
Social.

É evidente que a centralização de
antigas unidades que se geriam in-
dividualmente tenha provocado um
delicado processo de ajustamento ad-
ministrativo, que ocupou larga faixa
das atividades da UFF, durante al-
guns anos, retardando o atendimen-
to a outros projetos, em especial os
de construção e ampliação das esco-
las.

W A crise de instalações tornou-se
t|ç> profunda na UFF, que a Reitoria
teve de ceder o seu prédio para uma
nova unidade e funcionar em algu-
mas salas cedidas pelo Hospital Esco-
la Antônio Pedro, onde se encontra
desde 1965. A urgência com que se
colocava a questão não permitia uma
_olução a longo prazo, como a que
sugeria a construção de uma sede
para a Reitoria e as novas unidades
universitárias.

Assim, quando os proprietários do
Hotel Cassino Icarai colocaram à ven-
da o imóvel, propondo a operação à
Reitoria da UFF, o Conselho Univer-
sitário determinou a realização de
estudos para a efetivação da compra.
Constatou-se, em primeiro lugar, que
a localização do antigo cassino da-
ria uma condição privilegiada à sede
de Universidade, pois todas as unl-
dades universitárias encontram-se no
mesmo bairro, de maneira que a UFF
realizaria facilmente a tarefa da mo-
derna Universidade, que é a de inte-
grar-se completamente na comunida-
de, e não mais isolar-se no campus
distante.

Os proprietários do Hotel Cassi-
no Icarai concordaram inicialmente
com a transação, na ordem de NCr$
2 milhões (Cr$ 2 bilhões), mas, pouco
depois, queriam escusar-se do paga-
mento do Imposto de Lucro Imobi-
liàrio. O Conselho Universitário pro-
pôs, então, ao Ministro da Educação,
íôsse o imóvel desapropriado, em be-
nefício da Universidade.

O início do processo de desapro-
priação coincidiu com as especulações
em torno da suspensão da proibição
do jogo em todo o território nacional.
Começou, então, em Niterói, uma
campanha de defesa do antigo Cas-
sino Icarai, em nome da indústria de
turismo, eufemismo largamente utili-
zado pelos grupos interessados na ex-
ploração do jogo.

Um dos argumentos apresentados
contra a desapropriação é o de que
o Hotel Cassino Icarai é o único ho-
tel decente que se encontra em Nite-
rói; so o imóvel passar para a Uni-
versidade, nenhum turista poderá vl-
sltar ou passar suas férias naquela
Cidade. Tal afirmação é desmentida
pelo levantamento realizado nos re-
gistros do Hotel: nos últimos três
anos, ali se hospedaram apenas 102
pessoas, o que dá uma média de 2,8
hóspedes por mês. Além disso, os dois
cinemas do antigo Cassino estão fe-
chados há muito tempo. Em toda
aquela área construída funcionam
realmente um bar-pizzaria, um salão
de beleza e, periodicamente, as reu-
niões do Rotary e do Lions.

A UFF instalará no antigo cassi-
no três Faculdades, o Serviço de As-
sisténcia Social e a própria Reitoria.
Nos salões abandonados dos cinemas
serão realizados cursos de extensão
cultural, conferências, seminários, bem
como atividades artísticas, de iniciati-
va da própria Universidade: concer-
tos, espetáculos teatrais e o cinema
de arte. A atividade cultural e artís-
tlca a ser promovida pela UFF con-
tribuirá muito mais para o movimen-
to turístico, do que qualquer outro ti-
po de empreendimento que se queira
realizar no velho Cassino Icarai.

A desapropriação já íoi decreto"-
da e dentro de alguns dias a Univer-
sidade Federal Fluminense tomará
posse do imóvel, faltando, para isso,
a decisão do Juiz dos Feitos da Fa-
zenda Pública, que aguarda novo lau-
do de avaliação de um perito.

De acordo com o decreto-lei quedeterminou em novembro de 1966 a
Reforma Universitária, a UFF deve-
rá apresentar até maio próximo, ao
Conselho Federal de Educação, o seu
projeto de reforma. Em linhas ge-rais, a reestruturação da UFF ba-
seia-se na instituição de Centros de
Ciências e Institutos Centrais, des-
fazendo o sistema antiquado e one-
roso das Faculdades.

Além dos Centros de Ciências
Biológicas, Humanas etc, a UFF será
a primeira Universidade a criar o
Centro de Atividades Artísticas e
Culturais e o Centro de Educação Fí-
sica e Desportos. No Centro de Ati-
vidades Artísticas e Culturais fun-
eionarão os Institutos de Arte e de
Comunicação Coletiva, este com es-
colas de Jornalismo, Cinema, Rádio-
TV e Publicidade e Propaganda.

Anatomia
de um
Reitor

Departamento òe Pesipúsa-

No triste domingo _e 1961
em que o incêndio de iim cir-
co em Niterói reclamo«i a ko-
lidarledade de todos os brasi-
leiros, tornou-se também co-
nhecido o Hospital Antônio
Pedro, em virtude de suas pre-cárias condições. Quando os fe-
ridos — a, maioria crianças —
ali chegaram, havia apenas as
paredes e os aparelhos inutUi-
zados. Nem gaze, nem algodão,
nenhum medicamento, apenas
os médicos comovidos com a
própria inércia.

lioje, o mesmo Hospital ago-
ra com o nome majs compri-
do — Hospital Universitário
Antônio Pedro — funciona com
eficiência. Além de prestarassistência médica de urgência,
tem maternidade e um serviço
hospitalar completo, para tó-
«las as clinicas, o que permiteo desenvolvimento da pesquisamedica no Estado do Itio. Ser-
ve ã população de Nite-
rói, os municípios circunvizi-
nhos e parle da área fisiográ-
íie» da Guanabara.

O autor da transformai*ão do
HAP foi o Professor Manuel
..arreto Neto, um norte-rio-
grandense dc 5(> anos, cate-
«irático de Anatomia Falol«>gi-
«a da Faculdade Fluminense
de Medicina, autor de uma
centena de trabalhos de suaespecialidade, Docente Livre
de todas as escolas de Mediei-
rta da Guanabara e filiado a
numerosos institutos interna-
cionais de Patologia. Foi o pri-meiro diretor do Hospital An-
tónio Pedro, quando este se
transformou em hospital-esco-
la e, graças ao seu trabalho
administrativo e educacional,
íol chamado pelo Conselho
Universitário para ocupar, emfins de 1965, a Reitoria da
UFF.

Scu método de trabalho é o
constante diálogo com todos os
colaboradores, dentro e fora
dus quadros da Universidade e
uma respeitosa consulta aos
estudantes, scinpre os primei-ros interessados — segundo dii— em melhorar o ensino uni-
versitário. j.

LvpvU no Ria.
Embarquei num BOEING 707-387 B da
AEROLINEAS ARGENTINAS. Superjatos

novinhos em folha... os mais modernos, os mais
rápidos que existem. Extremo conforto, luxo

requintado. Cinema panorâmico, música
estereofônica, presentes finíssimos... E o melhor

serviço de bordo do mundo. De todas as
vantagens, só pude desfrutar o conforto, dormindo
profundamente. Também pudera! A poltrona-Ieito

é tão macia e acolhedora... o vôo tão sereno
e silenciosoi Quando acordei, só tive tempo de

fazer jús a um "breakfast" espetacular. Estávamos
chegando. Pena a viagem ser tão curta!
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De como aniar ou não
amar a disseminaçãos

Luís Edgar de Andrade
Editor rntérnnciõnhl

' Durante a entrevista coletiva que o Marechal Costa e
Silva, então Ministro da Guerra e ainda aspirante a can-
didato, deu em janeiro do ano passado no Hotel Crillon
em Paris, um jornalista francês indaç/ou-lhc o que pen-
sava da não disseminação atômica. "Sou contra", disxe
o Marechal, à queima-roupa. Percebeu-se na sala o qui-
proquó: o futuro Presidente não entendera direito a per-
gunta, e logo atenuou a sua resposta.

Na primeira semana do Governo Costa e Silva, um
matutino carioca dá o seguinte titulo ao despacho do seu
correspondente na Conferência de Desarmamento: "Brasil
contra EUA e URSS em Genebra". Ê justamente umi tra-
tado contra a proliferação nuclear que está em discussão
eni Genebra, por iniciativa conjunta das duas superpo-
tências. Todos os paises são em principio pelando disse-
minação, mas há divergências quanto ao modus faciendi.
A reunião entrou em recesso até maio, para que Wash-
ington convença alguns de seus aliados, principalmente a
Alemanha Federal e inclusive o Brasil, a aceitarem o
pacto.

Cinco anos
Ao ser convocada pela ONU em março de 1962, era

conhecida como Conferência dos Dezoito, mas seus mem-
bros ficaram reduzidos a 17, porque: a França nunca'
ocupou a cadeira que lhe. destinaram. Eis os partici-
pantès: ..-

Cinco paises ocidentais — Estados Unidos, França,
Grã-Bretanha, Itália e Canadá.

Cinco paises comunistas — URSS, Polônia, Tcheco-
Eslováquia « Bulgária.

Oito paises não pertencentes nem à OTAN, nem ao.
Pacto de Varsóvia — Birmânia, Brasil, Etiópia, índia, Mé-
xico, Nigéria, Suécia e RAU.

Durante cinco anos de discussões em Genebra sobre
desarmamento, dois tratados importantes foram assina-,
dos, ambos em Moscou: o de julho de 1963, que proíbe as
experiências atômicas na atmosfera, no espaço e na água,
e o de janeiro passado, que consagra a utilização paci-
fica do espaço cósmico e dos corpos celestes. Òs dois, a
bem dizer, não dependeram da Conferência. Americanos
e soviéticos os discutiram bilateralmente.

Projeto secreto
Nenhum governo, exceto Washington, Moscou e Lon-dres, já viu o projeto americano-soviético de não proli-i

feração, mias só de falar nele criou-se imediatamente umà
situação paradoxal. Até agora eram os pequenas nações
que tentavam fazer pressão junto às grandes para o de-,
tarmamento. De repente, são os dois swpergranães, com
o apoio britânico, que 'pressionam os pequenos paises a
fim de que seja mantido o atual monopólio nuclear.

Até onde se sabe, o texto acertado no encontro ão
Presidente Johnson com o Chanceler Gromyko, em ou-tl
tubro, adota as linhas básicas do projeto ãe 1965, apre-;
sentado pela URSS em Genebra. Uma concessão dos Es-
tados Unidos possibilitou o acordo. Os americanos abri-
ram mão definitivamente da idéia de criar a Força Mui-
tilateral dentro da OTAN. Quando Washington comuni-
cou isto a Bonn, eliminando as esperanças de um dedo
alemão no gatilho atômico da Aliança Atlântica, o Pre-
sidente Johnson selou a sorte âo Gabinete Erhard.

A não disseminação consistirá, portanto, no seguinte:
1) As potências atômicas se comprometem a não for-necer armas atômicas aos países delas desprovidos.
2) As potências não atômicas assumem o compro-

misso de não fabricar nem adquirir, sob qualquer formaarmas atômicas. '
3) Os não atômicos aceitam o controle da Agência

Internacional ãe Energia. Atômica, organismo russò-ame-
rlcano com sede em Viena, para supervisionar suas ati-viâades atômicas ãe caráter pacífico.

Quatro reações i >í ...
Recebendo o Embaixador da Alemanha Federal em

Washington, o Secretário de Estado Dean Rusk disse-lhe,alarmado: "Se não chegarmos a um acordo de não pro-liferação o mais depressa possivel, a índia terá a suabomba dentro de 18 meses. Depois da índia, poderá sera vez da Suécia e — por que não? — de Israel e doEgito. Uma dezena de países, nesse caso, terá a bombadaqui a cinco anos."
Quanto aos soviéticos, eles temem sobretudo queBonn fabrique a bomba. O Primeiro-Ministro Kossiguin,numa entrevista em Londres, disse textualmente que "a

Alemanha Federal, assinará o tratado, quer queira auernão queira." ,
O projeto ãe Genebra suscita quatro tipos de reação-1) Os três membros ão Clube Nuclear — Estaãos

Vniãos, União Soviética e Grã-Bretanha — assinarão evl-dentemente.
2) As ãuas outras potências atômicas — França eChina — não assinarão. A França, porque De Gaulle con-tiâera o tratado uma hipocrisia russo-americana. A China

porque Mao Tsé-tung condena "a partilha do mundo peladupla dos imperialistas e revisionistas".
3) Os pequenos paises, que não dispõem de meios

para fabricar a bomba, querem assinar.
4) Os que têm capacidade técnica e industrial parate tornar potências nucleares estão relutantes: Japão,fndia, Israel, Itália e sobretudo a Alemanha. A posiçãoBrasileira, atê certo ponto, afina com êste grupo.

Motivos a favor
O método da difusão gasosa encarecia demasiadoa fabricação da bomba, mas o processo da ceiitrifugaçâo

que esta em aperfeiçoamento colocará o átomo ao alcancede todos. Dentro ãe 10 a 20 anos qualquer nação, mesmo*eü? maturidaãe Política, terá acesso à bomba. Pela pri-meira vez na história, será concébível o desencaâeamentoanônimo ãe uma guerra mundial a partir ãe um subma-rino ãe nacionalidade desconhecida.
Os Estaãos Uniâos ea União-Soviética têm interesseevidente de evitar a guerra e manter o chamado equilí-brio âo terror, que será estável se-o número de membrosdo Clube Atômico se conservar limitado. O risco ãe con-flito nuclear aumentará, é claro, na meâiãa em que au-nenwr o numero ãe nações possuidoras da bomba. O tra-tado visa a limitar a ameaça que pesa sobre o mundo eVie, de um momento para outro, pode tomar-se incon-trolavel.

Argumentos contra' Os países subãesenvolviãos exigem como preço detuaaâesao ao pacto EUA-URSS a segurança de uma prv-teção aãequaãa contra qualquer ataque ou chantagem porparte das potências nucleares* não signatárias âo tratadoQuer dizer contra a ameaça âa •China. Por sua vez, asnações industrializadas se recusam a ter sua indústriaeontrolaâa pela Agencia de Viena. Isso eqüivaleria a-umaespionagem industrial russo-americana
«hJjirn<VáAflJ1Ueoídois suPeroranães afastem êséesobstáculos Ainda assim, os adversários da não prolife-ração total conservam uni argumento: o tratado estrati-ficara, uma -discriminação internacional. Passará a ha-ver permanentemente dois tipos de nações- as votèncias de primeira classe, que utilizam por meios pfômlosa energia atômica, e as potências ãe segunda classe auerenunciaram para todo o sempre aêssTiipo aeirogr^s.
M_^fÈM^^nM^^óàm esoviétícTnãôestarão impedidos de aperfeiçoar, e aumentar seus res-pectivos arsenais atômicas. '_¦

O fim das alianças

n„ £.A1.emc"lha> 9Uf -não faz parte da Conferência dosDezoito se tornou de repente, o porta-voz das potênciasnao atômicas. "Prepara-se Um novo Ialta'\gritaoex.Chanceler Adenauer. O atual Chanceler, Kurt-Georae
?f„inT?Z*Je7ÀU?Cla!'a cumPli?M«te Cômica dosEule da URSS". O jornal conservador Die Welt, dc Hambur-go, convida Bonn a retirar-se da OTAN se o pacto.tor.assinado Desde a rebelião de De Gaulle, nunca se-tinha visto tamanha grita no campo ocidentalA guerra fria está morta. Mas as alianças militares,ainda dtoquele tenipo se fingem de vivas. Em sua estra-tegia global, Washington e Moscou decidiram que suaaliança comum contra a próxima guerra — quer dizer t.contra a China — ê mais importante ão que a OTAN"e o Pacto da Varsóvia, condenados juntos à mesma morte.

PRODIGALIDADE
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tiobert ti.minp.rty è cumprimentado por populares ao nascer seu décimo filho (UPli

Polícia caça foragido que
conspirou contra Kennedy

Nova Orléans (UPI-JB) —A
Polícia de Chicago foi mo-
bilizada ontem, a pedido do
delegado de Nova Orléans,-
Louis Hyde, para prender o ex-
dono da boate Gordon Novel,
acusado pelo Promotor Jim
Garrison como implicado numa
possível conspiração para as-
sassinar o ex-Presidente Ken-
nedy e que está foragido desde
quarta-feira, quando foi expe-
dida ordem judicial autorizan-
do sua prisão.

Novel vendeu no domingo a
boate que tinha em Nova Or-
léans, Jamaican Village, e
quarta-feira deixou precipita-damente a cidade, dirigindo-se
a Columbus (Ohio) mas no dia
seguinte saiu do hotel em quese hospedara dizendo que ia ;para Chicago'. Ao fugir, disse
que havia ajudado o Promotor
GaaTison em süa investigação
mas que tinha sido traído e
só voltaria a Nova Orléans com
garantias.
PARADEIRO
• O advogado de Novel decla-
rou que a investigação que es-
tá, sendo realizada pelo Promo-
tor Jim Garrison — que inü- '
mòu mais dois implicados a
deporem perante.o.Tribunal deAcusação: Layton Martens é .
Donald Dooty — é uma fraude e
que sabe onde está, seu cliente
mas só revelará seu paradei-ro quando receber garantias daJustiça de que êle não será per-seguido.

O Juiz Matthew Braniff.que
preside o Tribunal de Acusa-
ção,. informou que pedirá a ex-

Nacionalistas
de Adem nao
recebem ONU

Cairo (UPI — JB) — O líder
nacionalistas de Adem que se
exilou na RAU, Abdud Cawi
Mackewee, declarou ontem quenão aceita conversações com a
missão investigadora nomeada
pela ONU para estudar o íu-
turo daquela colônia britânica
porque ela está sendo utilizada
como instrumento dos inglê-
ses.

A delegação das Nações Uni-
das é liderada pelo Embaixador
da Venezuela junto à, organi-
zaçâo internacional, Manuel
Perez Guerrero, e ¦ chegou ao
Cairo ontem à noite, para ini-
ciar,, segundo se anunciou em
Nova Iorque, conversações com
os dirigentes nacionalistas de
Adem que estão exilados na
RAU.

OBJETIVO j •¦

. Mackewee, que é secretário-
geral da Frente de Libertação• do Iémen Meridional (FLO-
SY), disse que o objetivo da
Grã-Bretat)ha é utilizar a mis-
são da ONU como instrumen-
to para íorçâ-lo a coriferenciar
com os xeques dos outros 19
pequenos principados que for-
mani com Adem a Federação
da Arábia Meridional.

Destituído da chefia do Go- ¦
vêmo de Adem pelos ingleses
em 1965, Mackewee desmentiu
que pretenda regressar àquela
tolônia para dirigir a onda d»
violências que a FLOSY, pro-
meteu desencadear quando a
miss&o da ONU chegar àquele
território em abril.

TERROR

No momento em que a mis-
são da ONU chegava ao Cai-
ro; mais dois árabes morriam
no Adem vitimas da ação ferro-
rista da FLOSY, que apreSen-
tou um saldo de 44 mortos e
239 feridos só nos meses de
janeiro e fevereiro. O objetivo
dos nacionalistas é transformar
o Adem num inferno para os
Inglese*.

tradição de Gordon Novel de
onde quer que se encontre se
não se apreaantar imediata-
mente a Nova Orléans para
depor. Braniff fixou em 50 mil
dólares a fiança que Novel te-
rá de pagar para permanecer
em liberdade caso se apresente
por sua própria vontade.

SUSPEITOS

Os outros dois intimados pelo
Promotor Jim Garrison sâo:
Layton Martens, de 24 anos,
que foi preso pelo PBI por "ati-
vidâdea subversivas" três dias
«após o assassínio de Kennedy
e logo depois libertado, e Do-
nald Dooty, sobre o qual não
se dispõe de informações. Mar-
tens depôs já duas vezes e foi
submetido ao detector de men-
fcl ras, mas voltará a prestardepoimento, quarta-feira; pe-
rante o Tribunal,

Em entrevista, à televisão.
Martens confirmou que era
amigo do ex-pilôDo David Fer-
rie, que apareceu morto em seu
apartamento em Nova Orléans
ino dia 22 de fevereiro último,
após ser apontado pelo Promo-
tor Jim Garrison como suspel-
to de cumplicidade com Clay '
Shaw, até agora a única pes-
soa acusada formalmente de
conspiração para matar Ken-
nedy. Shaw está preso, mas
ainda não foi anunciada a data
de abertura de seu julgamento.
TESTEMUNHAS

A principal testemunha apre-
sentada pelo Promotor Jim

Garrison contra Shaw é Perry
Russo, de 25 anos, agentes de
seguros de Batou Rouge, Lui-
siana, que declarou perahte o
Tribunal haver assistido, em
setembro de 1963, no aparta-
mento de Ferrie, à conspiração
deste com Shaw e Lee Oswald
para assassinar Kennedy.

Outra testemunha-chave é
Vernon Bundy, negro corpu-
lento viciado em narcóticos,
que afirmou, também sob ju-ramento, haver visto Shaw en-
tregar um pacote de dinheiro
a Lee Oswajd — apontado pe-lo Relatório Warren como o
homem que matou Kennedy
sem ajuda e cumplicidade ds
terceiros — em meados de
1963.

MANCHESTER

O ex-chefe do Serviço de In-
formaçõe» dos Estados Unidos,
Carl Rowan, contestou ontem
a afirmação de William Man-
chester no livro A Morte de um
Presidente, segundo a qual
Kennedy foi a Dalas, onde foi
morto, por insistência do então
Vice-Presidente Johnson.

Segundo Rowan, Kennedy
declarou ao receber o Embaixa-
dor da Finlândia em Washing-
ton a 20 de novembro de
1963, dois dias antes de ser
assassinado, que tinha necessi-
dade de ir ao Texas, reduto.
do racismo, para desfazer as
suspeitas e hostilidades de mi-
lhões de brancos que o acusa--
vam de haver ido longe demais
em seu apoio aos negros.

EUA põem Canário no espaço
com ajuda do Brasil para
que a América Latina fale

Washington, Moscou e Cabo Kennedy (UPI-JB) — O
satélite Canário, lançado ontem ao espaço com a colabo-
ração de vários países latino-americanos, inclusive o Bra-
sil, íoi colocado numa órbita sobre a linha do equador, em
posição estacionaria em relação à superfície terrestre,
possibilitando enquadrar a América Latina nó sistema in-
ternacional de comunicações e duplicar os recursos de
transmissão existentes atualmente em todo o mundo.

O'novo satélite, pertencente ao International Telecó-
munications Consortium (INTELSAT) — do qual partici-
pam como acionistas o Brasil, a Argentina, a Colômbia, o
Chile, México e Venezuela ~ permitirá ligar América La-
tina e África à rede mundial de comunicações espaciais,
desde que sejam instaladas as estações terrestres necessá-
rias a êste fim. • v>- •'

SISTEMA DE
RETRÁNSMISSÕES ' '.

Segundo as últimas informa-
çoes,; o Canário, que pesa 87
quilos, alcançou, aparentemen-
te, uma órbita estacionaria a
35 775 quilômetros sobre o
Atlântico, mas os cientistas en-
carregados do projeto de lan-
çamento declararam que preci-sam de 24 horas para terem
certeza dó êxito da operação.

Um foguete Instalado a bor-
do do satélite fo} acionado on-
tem de manhã e "os cientistas
disseram que os aparelhos íun-
cjoiiiim perfeitamente. A ma-
nobra foi feita para tirair o sa-
télite de lime órbita elíptlca e
colocá-lo- em posição de apro-
ximar-se do-outro satélite, o
Pássaro Mádr.ugador, para es-
tabelecer uma ligação de sis-
temas de telefones e televisão
entre a, América e a Europa.

Devido à posição de suas an-
tenas, o Pássaro Madrugador'
pode apenas retransmltir co-
municações entre a Europa e
Estados Unidos. Foi colocado
em órbita estacionaria há dois
nnos e tem apenas « metade do ¦
tamanho do Canário.

Assim como seu predece.-;sor>o Canário ficará em órbita íl-
y.-i, podendo manejar 300 cir-,
cuito de televisão é 'telefone e
realizar transmissões ao vivo
entre os três continentes. Po-
dsrá também enviar e receber
simultaneamente transmissõet /
de teletipo, radiofotos. trans-
missões de alta velocidade, co-
municações tm código • d« tt-

levisão, tanto preto e branco
como a côres.

Também ontem, ha União
Soviética, íoi lançado ao es-
paço um novo satélite não tri-
pulado da série Cosmos, o do
número .152, ò quart*,.. a ser
colocado em órbita no decor-'
rer de uma semana e o oitavo
em um mês.

A agência noticiosa Tassin-
formou que o Cosmos-152 en-
trou normalmente em ' órbita,
mas não deu outras informa-
çõ?s sobre os primeiros reSul-
tados obtidos.' Enquanto isso,
em algumas capitais ocidentais,
os observadores acreditam quea intensificação do iançamen-
ío de satélites artificiais sovié-
ticos pode ser o sinal de uma
nova vlageni tripulada ao es-
paço.

Há mais de dois anos, a
União Soviética não realiza
qualquer vôo tripulado. Neste
espaço de tempo, novos satéli-
tes com. capacidade para até
seis tripulantes foram construí-
dos. O Cosmos-146, lançado no
inicio deste mês, foi,' segundo-afirmam cientistas nortè-ame-' ricanos, o protótipo des-tas gi-
gontescas naves espaciais.
O DESASTRE DO APOLO-1

Em Cabo Kennedy, foi noti-
ciado ontem que a comissão
que.investiga o incêndio ocor-
rido a 27 de janeiro a bordo
da cápsula Apolo-1 adiou pa-ra o dia oito de abril a entre-
ga de seu relatório final, para
qué possa obter informações
adicionais » respeito do aci-
«nt».

Bob Kennedy
épaipela
décima ves

Washington (UPI-JB) — À
Sr.a Ethel Kennedy, mulher do
Senador Robert Kennedy, deu
á luz ontem, prematuramente
o décimo lilho do casal, que
já foi batizado, mns ainda não
recebeu nome. O menino nas-
ceu seis semanas antes do pre-
visto, pesando dois quilos e
quatrocentas .gramas. O parto,
no Hospital da Universidade de
Georgetown, foi auxiliado por
uma cesariana.

Com dez filhos, q Senador
Kennedy tem prole mais nu-
nierosa que todos os irmãos e
que o próprio pai, o ex-Embai-
xador Joseph Kennedy, pai de
nove filhos. O parto prematuro
da Sr.a Kennedy obrigou o se-
nador a interromper uma fase' de intensa atividade politica,
iniciada com sua proposta de
suspensão dos ataques aéreos
no Vietname.

Gorila tímido
estréia em
Zoq espanhol

Barcelona, (UPI-JB) — Floco
de Neve, um gorila de olhos
azuis e pele còr de platina,
apareceu ontem em público,
pela primeira vez, e estava tão
nervoso quanto as crianças que
compareceram ao Jardim Zoo-
lógico para conhecê-lo.

O animal, de dois anos e
meio, morou durante dois anos
na casa do veterinário do Jar-
dim Zoológico, Román Luera,
depois de ser trazido pnra Bar-
celona, vindo da Guiné Espa-
nhola, onde foi capturado.

Luera afirmou que Floco de
Neve conquistou grande popu-
laridade entre as crianças. E'
explicou: "Ele estava um pou-
co nervoso, mas minha mulher
ajudou a acalmá-lo".

Floco de Neve, que pesa 14
quilos, ficou brincando com
uma bola de futebol, um ba-
lanço e um boneco com aspecto
de gorila. Enquanto os diretores
procuram uma companheira
adequada para Floco de Neve,
cie continuará dormindo num
pequeno quarto ao lado da re-
sidência do veterinário Luera.

Criador do
MCE quer a
Europa unida

Bruxelas (UPI-JB) —
Walter Hallstein, Presiden-
te do Mercado Comum Eu-
ropeu, declarou> ontem, a
propósito do décimo aniver-
sário do Tratado de Roma,
que a unificação da Europa
continua sendo um dos obje-
tivos básicos daquela comu-
nidade econômica criada a
partir de 1957.

Afirmou também Walter
Hallstein que "a política da .
unificação da Europa, em
seus métodos e. objetivos
é tão exata e necessária ho-
je como em 1950" e que"nem os Estados Unidos,
nem a União Soviética de-
vem temer uma Europa uni-
ficada".

UNIFICAÇÃO

Walter Hallstein comèn-
tou que "os sistemas mono-
líticos do Atlântico ou da
União Soviética sobre qual-
quer lado da linha de de-
marcação... evitam a au-
to-determinação e . frus-
tram a esperança de uma
redução permanente da ten-
são". Na opinião do mais
alto dirigente dó Mercado
Comum Europeu, uma Eu-,
ropa unificada "liquidaria
pacificamente o perigo ina-
to nas fronteiras e elimina-
ria o centro de tempestades
do qual derivaram as- duas
guerras mundiais numa Eu-
ropa balcanizada".

No entender de Hallstein,
o Mercado Comum não é um
instrumento da guerra fria,"nem da Europa' de Ialta,
mas de uma Europa de con-
fiança". Finalizou o Presi-
dente do MCE sua. mensa-
gem dizendo que "a. integra-
cão econômica ajuda acôr-
dos em campos como a po-
lítica internacional e da de-
fesa, e que dez anos de Mer-
cado Comum provaram que
pode ser atingido o objetivo
da unificação".

Enviados presidenciais não
modificaram agenda que os
Chefes de Estaclo discutirão

Montevidéu (UPI-JB) — Os representantes dos
Presidentes americanos terminaram o estudo técni-
co da agenda da reunião de cúpula que se iniciará
dia 12 de abril, em.Punta dei Este, sem terem feito
qualquer modificação no esboço original. Dos seis
temas sugeridos inicialmente pelos Chanceleres, os
representantes presidenciais não debateram apenas
o último, que trata dos gastos militares desne-
cessários.

Como passo final antes do início da Conferên-
cia dos Chefes de Estado, a agenda será examinada
agora pelos Chanceleres das nações membros da
Organização dos Estados Americanos em reunião quecomeçará dia 8 de abril em Montevidéu. Segundo
fontes oficiais, acredita-se que não será feita qual-
quer alteração na agenda.

Estado em termos precisos e
claros, com poucas possibilida-dcs de provocar os dcbnies vio-
lentos que ocorreram na Capi-
tal argentina, no mês passado.

Vallego confirmou que dos
seis pontos do temário, apenas
um não íoi examinado, o quese refere a gastos militares des-
necessários. Isso porque — ex-
plicou — a reunião de Monte-
vidéu foi de técnicos e o pro-' blema dos gastos militares obe-
dece a uma linha politica quefoge um pouco da órbita da
reunião.

TEMAS

O principal assunto debatido
pelos representantes presiden-ciais trata da integração eco-
nômica latino-americana e da
liberação das restrições paraseus produtos. Estes problemas
poderiam, segundo os observa-
dores, passar pelo exame dos
Chanceleres e chegar às mãos
dos Presidentes sem que te-
nham sofrido uma "depuração
total" para um acordo definiti-
vo que atenda os interesses co-
muns de todo o Hemisfério.' Acredita-se que a reunião
dos representantes presiden-ciais deu-a tônica da boa vonta-
de existente entre os países re-
presentádos para superar tô-
das as dificuldades e chegar a
conclusões que ponham cm evi-
dência mais uma vez a unida-
de e solidariedade interánieri-
canas. Os porta-vozes oficiais
das delegações dos representai!-
tes presidenciais deram ênfase,
nos contatos mantidos com jor-nalistas, que apesar do segredo
das sessões, as divergências quesurgiram foram facilmente su-
peradas pelo que se classificou
de "espirito de boa vontade",
o que muitas vezes não ocorreu
na ¦ Conferência de Chancele-
res, em Buenos Aires.

PRECISÃO

O Presidente da Comissão
Geral, Joaquim Valle.jo, tía Co-
lômbia, afirmou que o do-
cumento debatido na sede da
ALALC em Montevidéu 'irá á
consideração dos Chefes de

BOLÍVIA

O problema criado peiaameaça boliviana de que o Pre-
sidente René Barrientos sòmen-
te comparecerá a reunião de
cúpula se a agenda incluir a
discussão de uma saida bolivia-
na para o mar, poderá ser re-
solvido durante a Conferência
dos Chanceleres. Segundo Joa-
quim Vallego, os representantes
presidenciais não chegaram a
discutir explicitamente o
problema boliviano, "limitando-
se e um exame geral da situa-
ção de vários paises america-
nos sem mar, detendo-se em
particular sobre o setor de co-
municações".

O Mercado Comum Latino-
Americano, assunto tratado com
muito cuidados pelos represen-
tantes presidenciais, mereceu
uma atenção especial, clicgan-
do-se à conclusão de que o Mer-
cado deverá estar "substancial-
mente aperfeiçoado" nos 15
anos posteriores a 1970.

Esquerda latino-americana
sè une contra Conferência

Havana (UPI-JB) — A Or-
ganização L a t i n o-Americaua
de Solidariedade, que congrega
os revolucionários do Hemisfé-
rio, fêz um apelo da rádio de
Havana para que todos os mo-
vlmentos populares do Conti-
nente "unam-se num movi-
mento de oposição à Conferên-
cia de Presidentes".

No mesmo apelo, a Organi-
zação Latino-Americana de
Solidariedade lembra que "to-
dos os revolucionários autênti-
cos da América devem apoiar
com ardor a I Conferência de
Solidariedade dos Povos Lati-
no-Americauos, fixada para
julho". Esta reunião, segundo
fontes norte-americanas, será
uma réplica à Conferência de
Cúpula.
DESMENTIDO

Em Washington, o Departa-
mento de Estado desmentiu
ontem que o Subsecretário de

Estado Lincoln Gordon, envia-
do pessoal do Presidente Lyn-
don Johnson a Conferência de
Montevidéu, tenha assumido
um compromisso secreto para
que os Estados Unidos conce-
dam tratamentos preferenciai»
de intercâmbio ã América La-
tina.

O porta-voz do Departamen-
to de Estado, Robert McClos-
key, assegurou que o projetado
Mercado Comum Latino-Ame-
ricano não significará relação
especial alguma no comércio
entre os Estados Unidos e a
América Latina.

Segundo McCloskey, a posi-
ção dos Estados Unidos con-
tinua sendo a mesma definida
no mês passado em Buenos Ai-
res: "os; EUA estão dispostos
a estudar a possibilidade de
conceder tratamento preferen-ciai, não individualmente, mas
de forma geral, a todas as na-
ções em desenvolvimento".

Colômbia sem meios para
dizer se Cuba fornece as
armas usadas por rebeldes

Bogotá (UPI-JB) — O Ministro da Defesa da Colômbia,
Gerardo Ayerbe Chaux, disse ontem que não tem meios pa-
ra confimar ou desmentir as- informações de exilados cuba-
nos sobre presumíveis remessas de armas às guerrilhas co-
lombianas pelo regime de Cuba, num valor total de 3 mí-
lhões de dólares.

— Teríamos que alinhar todos os guerrilheiros — con-
tinuou Ayerbe — e revistar seus equipamentos. É impossí-
vei, no momento, determinarmos com que tipo de arma-
mento os guerrilheiros estão operando em nosso terri-
tório.
INSTABILIDADE

O Ministro Ayerbe Chaux
afirmou que a ordem pública
na Colômbia é instável e que
as tropas estão em alerta para
reprimir qualquer novo ataque
dos .guerrilheiros que operam
no norte e no sul do país.

No mês passado, 28 militares
e policiais foram mortos em
três ataques dos guerrilheiros
em diferentes locais, obrigando

o Governo a adotar um "plano
de segurança" que possibilitou
a detenção dos principais diri-
gentes comunistas do país.

O Governo prometeu para
abrir a chegada dos primeiros
helicópteros encomendados pelo
Presidente Carlos Lleras Res-
trepo no exterior para lntensl-
ficar a luta contra os guerrl-
lheiros; Mais dez aparelhos se-
rão recebidos posteriormente.

SOUTH AMERICA LIMITED

Ó BANCO DE LONDRES comunica a nomeação do Sr, Frederick Spencer
GOODMAN para o cargo de Gerente da Filial de São Paulo, em substituição ao
Sr. T. E. S. HODGSON. O Sr. Goodman já foi Gerente da Filial de Belo Horizonte
e ocupa atualmente elevado posto na Gerência. Principal no Brasil.

O Banco comunica, oútrossim, a promoção do Sr. Thomas Elwin Stroud
HODGSON para o recém-criado cargo de Gerente Regional Chefe, na Gerência
Principal no Brasil. As atribuições do Sr. Hodgson compreenderão a supervisão
das operações bancárias de todas as Filiais no País. O Sr. Hodgson exerce atual-
mente a função de Gerente da ^Filial de São Paulo.

Tais nomeações serão efetivadas a partir de 31 de março de 1967. (P
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Europeus acorrem à

França para ver

o mar recuar 10 km

* St. Maio, Rança fUPI-JBi — Para presenciar o fenô-
ineno da Maré do Século, quando o mar retrocederá dea
quilômetros, em questão de horas, turistas de várias partes
cia Europa, lotam as praias atlânticas da França e do Canal da
Mancha.

Desde primeiro de Janeiro de 1960 não se observa difc-
rença tão marcada entre a maré alta e a baixa. Esta última
já registrou o nivel que alcançará na próçlma segunda-feira
— cerca de 22 metros, quando o normal é de apenas nove
metros-e meio. i.'.*

NOVIDADE PARA TODOS
Espera-se que o mar retroceda durante tempo suficiente

par?, pôr à mostra não somente rochas e areias do fundo, como
?.ambém barcos que afundaram e cidades antigas encobertas
pelas águas. Todos terão sua oportunidade. i

Geólogos e outrrs cientistas poderão estudar trechos da

costa que somente podiam ver por meio de sondagens em .
embarcações.

Os pescadores estarfio satisfeitos, recolhendo os peixes «j««
«, maré baixa vai deixar nas poças.

Em Grayan Mousteílln e vãxios outros locais serão vistas
j milenãrias vilas çaulesas que outrora se erguiam altks a

secas e que um dia íoram cobertos pelo mar.
Técnicos em salvamento poderão aproximar-se de muitos

navios que soçobraram entre as rochas, muitos deles há eé-
culos. Entre 05 naufrágios para investigar figuram o do cru-
zador Rdmiral Coitbert, afufundado a seis de janeiro de 1944
e uns 12 navios da frota do almirante francês De Tourville,
afundados cm 1692 pelas armadas britânica e holandesa. Tam-
bdm pode ficar a descoberto o cemitério de barcos de Ar-
romanchcs. onde muitos navios aliados foram afundados no
Dia D, durante a invasão da Normandia em junho de 1944.

Não resta dúvida de que os turistas presenciarão algo excep-
cional uma vez em suas vidas.

COMUNICAÇÃO
Escritório Técnico Mercantil de Organiza-

cão e Administração S/A.
Comunica a seus clientes e amigos suas

novas instalações à Rua Visconde de Inhaúma,
58 - Gr. 701.

OPERAÇÃO
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22fdü

Cr$ 32.300

DORMITÓRIO CIMO ;r «*»,
Modelo Carioca. _-
Qualidade Cimo, UP^ 97 lU
linda madeira de

conjugadas.

PEÇASAVÜLSAS
de .dormitórios, e .salas

lí

$Í_ÍIÍH_ÍÍ fi^ i\\.
, ' 'í^í iiir

B>; "- fflPH_____B» I

" .. .|| conjugaaas. 11 iU.J'!Ji'' JJILJII..-fi, IIII

S0FA-CAM.VGIGANTÉ ^
ffl Em napa azul. J|ft

Aberto, cama HO Ç111 *¦
de casal, com ampla;IUf |||f
mala para roupas.. :^j^

fi ^_4^m'.,.'.'.'.WJ..:V>:.^:.>::'..:^

B*_a_ - J^^.»f3 /-,v tflSfi

• 1'SAUMADRID l-MMll ^^gJíB^B: H Emcavmna A- «* IiHUM (m^^S^^^hm
m e marfim,8 yffjQl •» flCHU I:-'d-^ffif&E^M
I peças. Me- "»W4lf |li|S ' lilíSMill 1
g s« console. Cr$ 21.400 ^^^^mSÊ^Jfí^S'^ ^1
» PEÇASAVÜLSAS— Grand» ' VTllltlSl! iKrV! ¦
fi variedade d» peças, para con- U-"^^ « \1 1

POLTR0NA-CAMA
GIGANTE
Forma com 

"o,

sofá um (indo
conjunto.

MENSAIS'

Kií5,70
Cr$. 5.70O

'ontürr/oÉmz? CEIÍRO
Rua Uruguaiana
Av. Passos
Av. Marechal Floriano

COPACABANA

PENHA -
RAMOS .
MADUREIRA
CAMPO GRANDE
NILÓPOLIS
N. IGUAÇU

S. J. MERITI
CAXIAS
NITERÓI
SAO GONÇALO
BRAS.LIA
TAGUATINGA

Sensacional liquidação na Loja de Caxias AGORA NA PENHA
Rua Plínio de Oliveira. 40
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Informe JB
Desconfiança

Ê difícil encontrar, na história ão
¦Rio de janeiro. Governo mais desastra-.
do e infeliz do que êste que a 5 de ãe-
tembro de 1965 passou a ocupar as de-
pendências do Palácio Guanabara.

Inaugurando no Rio o sistema da,
administração pela inércia, o Governo
assiste, contrafeito e embaraçado, ao
desmantelamento progressivo. da Cida-
de, sem o menor respeito pelo povo que
o instalou no Poder.

Em poucos meses, o atual Governo
.conseguiu implantar na Cidade um cii-
Ma de desesperança, um conformismo
mortal que anestesiou a população e vai
habituando o carioca a aceitar fatalis-
ticamente tôâas as desgraças, tidos os
incômodos e inconvenientes. Ninguém
protesta. O carioca sofre para comprar

..açúcar, sofre nos ônibus superlotados,
sofre a falta de luz, sobre a falta de
gás, sofre as ruas esburacadas e mal
iluminadas.

Sofremos a ameaça das pedras des-
truidoras, sofremos o lixo que se acumu-
la, sofremos as enchentes periódicas das
nossas ruas, o abandono dos parques pú- Açúcar
blicos, a infernal confusão ão trânsito..,)

Estacionamento

Já que o Departamento de Transi-
to não toma outras providências, pode-ria ao menor fazer alguma coisa paramelhorar o atendimento nos currais da
estacionamento, objeto de grande ce-
leuma quando foram criados na admi-
nistração passada.

•' »
Pois a verdade é que o Estado só

tem uma alternativa: ou decide abrir
mão das regras de estacionamento, li-
berando-as inteiramente ao público, ou,
então, assume a responsabilidade pelo
que acontece nelas.

O que não é possível é haver na-
quelas áreas funcionários do Departa-¦mento de Trânsito, e, portanto, do Es-
tado, e o cidadão não ter nenhuma se-
gurança quanto ao que acontecerá ao
seu automóvel, se o deixar guardado
ali.

* *
Na Praça XV, à noite, os automó-

veis ficam abandonados. Nas áreas da
Avenida General Justo, da Avenida Chi-
le; só há guardadores até 22 horas, e se
um carro fôr roubado depois daquela
hora o azar é nosso.

Esta é, positivamente, uma situa-
ção que nâo pode continuar.

Em melo a isto, em meio a esta ca-
tâstrofe institucionalizada em que se
transformou o Rio, vem o Governo e diz
que aonde não vai o carro ão particular
também não vai o carro do Governo. E
ponto. Devemos, então, conformar-nos?
Devemos aceitar passivamente a nossa
falta de sorte? Ou devemos lamentar a
nossa falta ãe Governo?

Os. Governos existem para isto. Exis-
tem para que seus carros vão aonde
fôr preciso ir, existem para que o povocreia e confie neles. O povo paga tm-
postos para ter luz, gás, ruas decentes,
bem iluminadas, praças bem cuidadas,
transportes coletivos humanos. Já não
temos sequer isto.

Já não temos sequer _. confiança, ecumpre ao Governo restaurá-la.
"Best sellers"

As últimas chuvas e o resto fizeram
de João Cabral de Melo Neto o poetado momento, no Rio: seu livro A Eâu-cação pela Pedra i o mais vendido emtodas as livrarias.

Também o poema de Carlos Drum-
mond de Andrade, Vma Pedra no Ca-minho, está fazendo grande sucesso.

E o conjunto de rock'•¦ dáatualidade,-
é sem dúvida o The Roling Stonea.

Plano

Há uma certa confusão quanto aoPlano Decenal de Desenvolvimento
Econômico e Social, uma boa idéia doGoverno passado a que faltou um tra-balho capaz de ganhar para ela a con-
fiança e o apoio popular.

O Plano Decenal se resume numasérie de diagnósticos sobre os variados
problemas nacionais, acompanhada deuma estratégia racional para resol-
vê-los.

Deliberadamente todo o conjuntodo plano não foi aprovado nem pelo Sr.Roberto Campos nem pelo ex-Presiden-
te Castelo Branco, nem pelo Governo
passado. Trata-se de um estudo aindaa nível técnico; o atual Governo, se
quiser, é que deverá examiná-lo agora,
para decidir se vai ou não vai executa-
lo — com aquele nome ou cõm outro.

Z fififi'. £ ' í
Guarda .^

Afora o nome, que não parece decoisa séria, a. Guarda Vermelha não dei-xa de ser um movimento com certocharme. Que pretende a guarda? Trans-
formar a ARENA num Partido comIdéias e princípios nítidos e definidos,
e reformar o.Congresso de tal forma
que êle possa participar efetivamente
da vida nacional, adaptando-se ao nôvocontexto criado pela Constituição de1967.

Como diz o Sr; Rafael de Almeida
Magalhães, não adianta pensar num
programa ideal,-mas sem viabilidade
prática; não adianta pretender qijp o:Congresso recupere podêres que teve no
passado e perdeu, o que Importa, se-
gundo ainda Rafael, é dar ao Congresso
condições para cumprir efetivamente a•ua missão fiscalizadora, para que o
povo se sinta de fato representado.

_ Essa ridícula novela da falta de
açúcar não poderia acontecer se as
autoridades tivessem um mínimo de res-
peito pela opinião pública do País.

Nunca o preço do açúcar esteve tão
baixo, no mercado internacional. Há
uma superprodução mundial, e aqui
mesmo, no ano passado, milhões de ca-
nas apodreceram nos canaviais, por fal-
ta de colocação. Agoraj enquanto se
discute uma questão de preços cujo re-
sultado-ninguém ignora, fica a popula-
ção correndo às filas para comprar açú-
car no câmbio negro.

Bahia

O Sf. Luís Viana Pilho segue terça-
feira próxima para Salvador, onde vai
assumir, a 7 dé abril, o Governo do Es-
tado.

O Sr. Luís Viana Pilho, que rece-
beu aqui no Rio, nos últimos dias, inú-
meras homenagens, assume o Governo
da Bahia cercado do maior carinho e
de grandes esperanças. O nôvo Gover-
nador baiano encontrará o Estado num
surto de desenvolvimento sem preceden-tes na sua História.

Energia

O engenheiro John Cotrim, Presi-
dente das Centrais Elétricas de Pumas,
anuncia para maio a conclusão das
obras da termelétrica da Guanabara,
que representará um acréscimo de 150
mil kW no abastecimento de energia dos
cariocas.

* * *
Até o íim.do™ano, por outro .lado,

. estaremos recebendo energia de Furnas.
Mas o aproveitamento desse nôvo con-
.ingente energético dependerá essen-
cialmente da mudança de clclagem, o
que é uma operação mais ou menos com-
plicada, e que deve ser feita tanto peloGoverno quanto pelos particulares. *

.;.•••- i i
Recomenda o Sr. John Cotrim quea mudança de ciclagem dos elevadores

seja feita nas próprias empresas fabrl-
cantes, para evitar a especulação desen-
freada que já lavra por aí. Há casos em
que foram pedidos 3 milhões de cru-
zeiros para adaptar um elevador. Rega-
teando um pouco, conseguiu-se reduzir
os 3 milhões a 700 mil cruzeiros (an-tigos).

O negócio, portanto, é regatear. \

Comunicações

O primeiro problema do Professor
Carlos Simas, Ministro das Comunica-
ções, será comunicar-se com o seu Mi-
nistério, cujo único funcionário é porenquanto o próprio Ministro.

Baiano, o Sr. Carlos Simas tem de-
pois uma grande tarefa: é ligar a Bahiaao resto do País. Hoje, é praticamenteimpossível falar com Salvador pelo te-lefone. fi.fi,.,-.:-

Frentes

O -.partidarismo gerou no Brasil o
plurlfrentlsmo.

Temos aí a frente, ampla, a frenteda esperança, a frente da juventude, a
guarda vermelha, o bloco dos casados,a ala dos solteiros, gordos e magros, ca-recas e cabeludos, os Jovens profetas •as madalenas arrependidas.

E o mais engraçado é que todomundo de repente começou a querer serJovem.

Lance-livre
se vier ao Rio, nos próximos dias, oMarechal Costa e Silva virá entre 1 e 6 deabril.
O propósito de permanecer em Brasília,manifestado pelo Presidente da República,esta dando o que falar. Há quem diga queteto é só no começo: o Marechal Castelo

^früo0' i_rf, ?JÍ,meiras «-nanas, tambémreunia o Ministério em Brasília e pouco saía
bi«dMaP,idélaCOn,renCeU-M dft ta,pratiCft-

O Marechal Costa e Silva, entretanto,parece um pouco maia firme, nesse capituloSe decidir mesmo ficar em Brasília, desta veallSpf1 T * T1Ü "" ""* teemendS
Têrça-íeira, às 9__, na Rua Marli «Barros 1093, a Esso, o Serviço de Relações

.5ES--V-»MartaSTe a Ad__Waç_oR_!
glonal da Tijuca comemoram mais umaniversário da morte do ..«-Tenente AntônioCarlos de Maris e Barros. As 17h do mesmo
íwP^la»da._!fta e s*-va' ne*a do •Presi-
Xantll Mini-Gé e às 20__ o Sr. Carlos Lacerda,teaugurando a Livraria Gemlnl. autografará«eu livro crfifeo . Autocrítica..

O médico Osvaldo Serra foi eleito Pre-
dada'Brasileira de Dermatologia. O Vice-Presidente é e medico Aldl Barbosa Lima.

ü™.™ ,eBaçáo dÉwL18» <-<* Estados Árabes
_òP?£R_f com um coquetel, no próximo dia29._8h30m, na Mesbla, o 22.» anlversáríSda Liga dos Estados Árabes. •

Encerra-se no dia 15 de abrü o nraz»para adesão à Caixa de Assistência dos PWc -nários do Banco do Brasil dos servidoresvinculados *. Presidência oficial, para quepossam gozar as vantagens dè complementa-¦P-o da aposentadoria e das pensões em casotie morte. _ •
Como st esperava, o Sr. Gilberto Má-rinho renunciou à Vlce-Presldência • o Sr.

J0-.^?.-10 nfi0 »ceit0>» * Seeretarla-Geral.da ARENA da Guanabara. O partido se rèú-ne amanhã (se houver número).
,% Enquanto a questão da Presidência d»Congresso nfio se decide, trava-s» uma pe-quena luta entre os partidários dos Sn.Pedro Aleixo e auto de Moura Andrade, iO Sr. Pedro Aleixo, que considerai,prowema como uma questão política paT* oGoverno, está tranqüilo; o Sr.Auro de Mou-
í=4„~a5ade,_:que I*ao «-P*-* W " coisascaiam do céu, está agindo. Os amigos doBr. Pedro Aleixo acham, toda essa históriaprofundamente desagradável,, acusando o Sr.Atiro de Moura Andrade de falta de ética:os seguidores dõ Sr. Moura Andrade enteri--em por sua vez que êle nSo tem nada aver com a ética, mas com o que está escritona Constituição. «*--w*

JB e Air France vão lançar Cabeleireiros d« R^ acham
¦» quase impossível fabricar

/// Concurso de Esculturas peruca com crina de caval°
O JORNAL DO BRASIL e a Air France

lançarão o III Concurso de Esculturas na
Areia, cujas provas serão realizadas nos
dias 6 e 13 de maio próximo, na Praia de
Copacabana. O vencedor irá e voltará de
Paris pela Air France representando o
Brasil no Campeonato Mundial de Escul-
turas na Areia, na Praia de La Baule, na

Normandia. . .
O concurso está aberto aos meninos de

8 a 15 anos. Nos anos anteriores foram
premiados os jovens Luís Carlos Di Filippi
e José Arnulfo Alves de França. Todas as
informações podem ser obtidas no Serviço
de Relações Públicas do JORNAL DO BRA-
SIL e na Agência da.Air France, no Co-
pacabana Palace.

PROMOÇÃO *

Foi o Diretor de Relações Públicas da
Air France, Sr. José Luís de Abreu,' quemteve a idéia de incluir o Brasil nessa pro-moção, que tem, na França, o patrocíniodo jornal Le Figaro.

O. Sr. José Luís de Abreu vê o concur-
so como importante na medida que êle
incentiva o gosto pela arte, dando ainda
aos Jovens, a oportunidade de conheceroutro país e entrar em contato com mè-
ninos de várias partes do mundo.

Explica a exigência de que os candi-
datos reproduzam monumentos nacionais¦ em areia, afirmando ser. esta uma das
normas adotadas na fase final, na França,"pois assim o vencedor sal preparado parabrilhar no exterior, fazendo propaganda
de seu País".

O REGULAMENTO

regulamento do. concurso, transcri-
to abaixo em sua íntegra, está ã disposi-
ção dos interessados a partir de amanhã,
no JB (Relações Públicas) e Air France
(Agência Copacabana).

— O Concurso Esculturas na Areia,
organizado pelo JORNAL DO BRASIL e Air
France (Rio de Janeiro) eo jornal Le Fi-
garo (França), é destinado a crianças e jo-vens de nacionalidade brasileira, e será
realizado na Praia de Copacabana (em
frente ao Copacabana Palace). O vence-
dor representará o Brasil, o JORNAL DO
BRASIL e a Air France no Campeonato de
Esculturas na Areia que será realizado na
Praia de La Baule (França).

II — Poderão concorrer crianças e jo-vens nascidos em qualquer dia e mês dos
anos compreendidos entre 1952 e 1959, isto
é, de idade de 8 a 15 anos.

III — Para concorrer, o participante
deverá inscrever-se no Serviço de Rela-
ções Públicas do JORNAL DO BRASIL (Av.
Rio Branco, 110/1.°), assim como na agên-
cia da Air France (Av. Atlântica — Copa-
cabana Palace Hotel), de 3 de abril a 3
de maio.

a) No ato de inscrição, o futuro con-
corrente receberá uma ficha de compareci-
mento, que deverá ser apresentada ao Co-
mitè Diretor para rubrica, antes do início
de cada prova.

;&} vPodçrãa. /concorrer-r membros¦¦.de .
uma mesma família, porém, cada um de-
verá ter sua inscrição pessoal.'-._).. Não poderão concorrer funciona-
rios do JORNAL DO BRASIL e da Air Fran-
ce, nem seus familiares próximos ou re-
motos.

IV — O Concurso Esculturas na Areia
constará de duas provas, assim discrimi-
nadas:

Prova eliminatória — Presença de-to-
dos os concorrentes.

Prova final— Presença dos dez íina-
listas escolhidos na prova anterior.

a) As provas serão realizadas em dois
sábados, 6 e 13 de maio, e terão a duração
de duas horas (de 10 às 12 horas). Caso
haja modificação de data e hora, essas
serão anunciadas pela RADIO JB e JOR-
NAL DO BRASIL.

— Os concorrentes às provas eliml-
natória e final deverão obrigatoriamente
executar na areia a reprodução de um mo-numento nacional.

a) Considera-se monumento qualquerobra de arquitetura ou escultura que per-petue um nome ou um fato, ou que porsua beleza identifique o lugar onde se en-contre. Exemplo:. Estádio do Maracanã,
Igreja da Candelária, Igreja do Outeiro daGlória, Monumento do Ipiranga, Congres-so Nacional, Arcos da Lapa etc.

VI — Nas provas eliminatória e final
, somente poderão ser utilizadas água eareia.

a) É terminantemente proibido o em-
prego de fôrmas, sejam quais forem;

b) é terminantçmente proibido o em-
prego de qualquer produto do mar, tais
como algas, conchas etc;

c) o concorrente poderá Indicar um
parente ou amigo que o ajudará no trans-
porte de água do mar, podendo ficar norecinto onde se realizarem as provas, àexclusão de qualquer outra pessoa;d) a dimensão da base (espaço ocupa-
do pela escultura) não poderá ultrapassar
dois metros de lado, e o mínimo exigidoserá de um metro;

e) qualquer Infração aos itens cons-
tantes do Artigo VI implicará na desclas-
sificacão sumária do candidato.

.VII — Os candidatos ao concurso de-verão apresentar-se às 9 horas na Agência
da Air France localizada no Copacabana
Palace (lado da Avenida Atlântica), mu-nidos de Identificação e ficha de inscrição,
que deverão ser apresentados ao Comitê
Diretor.

a) O Comitê Diretor'se reserva o dl-reito, por motivo de força maior, de adiar
uma ou as provas, com aviso prévio;

b) No caso de mau tempo observado
no início de uma das provas, esta será
cancelada e realizada no sábado seguinte.:

VIII — Os prêmios serão os seguintes:
Prova-eliminatória: Os 10 concorren-

tes escolhidos receberão uma assinatura
de JORNAL DO BRASIL e um brinde daAir France.

Prova final: O primeiro colocado ga-nhará uma viagem de ida e volta à Praia
de La Beaule, com estada de três dias em
Paris, pelo jato Boeing da Air France (Prê-mio JORNAL DO BRASIL), e participarádo Campeonato Mundial de Esculturas na
Areia, mas sem direito a concorrer ao
Prêmio Internacional, que é reservado aconcorrentes europeus.

O segundo colocado receberá a Taça
Air France.

O terceiro colocado receberá á Taça
JORNAL. DO BRASIL/Air France.

LX — o júri será composto por um
representante da Administração Regional
de Copacabana, por um representante do
JORNAL DO BRASIL e três artistas piás-ticos indicados de comum acordo pela Àir
France e o JORNAL DO BRASIL.

a) A decisão do Júri será encaminha-
da ao Comitê Diretor, que não terá ne--nhuma influência ou responsabilidade,nos
resultados anunciados;

b) a decisão do júri será definitiva e
não poderá ser contestada.

— No caso de o vencedor da provafinal ser menor de 10 anos (ainda não
completados até o dia 16 de agosto de
1967, data da partida para La Beaule)
terá direito a um/uma acompanhante em
sua viagem à França (bilhete de avião).

a) As despesas dêsse/dessa acompa-
nhante serão por conta própria. .

XI — O vencedor terá a assistência,
na França, de um. comitê formado por re-
presentantes da Ãlr France e do jornalLe Figaro.

XII — Os casos omissos serão resol-
vidos pelo Comitê de Direção, que será
formado por elementos do JORNAL DO
BRASIL e da Air France.

Apesar de um criador de cavalos de Goiás afirmar
que está ganhando dinheiro com a venda de crinas depotros para a confecção de perucas, vários cabeleireirosdo Rio disseram que isto é praticamente imuossível "pois
o pelo de cavalo não tem nenhuma flexibilidade e por issoe muito difícil de ser penteado".

Também um fabricante de perucas, Sr. Jacob Fiszoanafirmou que a crina de cavalo, e até mesmo de potro, émuito dura, "prejudicando inclusive a própria confecçãoda peruca pelo sistema de implantação, além de não apre-sentar um aspecto bonito, pois não tem o menor brilhoessencial a uma boa peruca". '
IMPRATICÁVEL

Entre os cabeleireiros queafirmaram ser Impraticável aconfecçáo de uma boa perucacom crina de cavalo está Jam-
bert. Na sua opinião " apenas
para desfiles ou para fotogra-
fias êste tipo de peruca pode-ria ser utilizado, já que nestas
ocasiões é necessária uma maior
rigidez, sem que seja precisoum penteado mais leve".Mas para se fazer um pen-teado bem feito, ela não podeser utilizada', inclusive porqueirrita a pele de quem a usa
por ser muito dura e áspera.

A cabeleireira Marisa, do Ma-
ritd, também é contrária à cri-
ma de cavalo para perucas "e
apenas para Uma trança, ou
um rabo de cavalo mesmo, ela
poderia ser empregada, já quefl) crina possui fios bem longos
e lisos, como multa gente
gosta".Entretanto, ela não podeoferecer um aspecto bonito, pois

não tem o mesmo brilho docabelo natural, além de ser du-ra e difícil de trabalhar.
Também o cabeleireiro Re-nault, do Copacabana Palace,

mostrou-se descrente quantoaos bons resultados de um
penteado feito com uma peru-ca de crina de cavalo, "a me-nos que eles recebam algumtratamento que torne os fiosmais sedosos".

— Acredito que apenas a cri-na de potros teria um resul-
tado melhor, pois seus fios sãoainda sedosos. Mas num cava-lo mais velho Isto é impossl-
vel. . :

SOLUÇÃO

A cabeleireira Marisa refe-riu-se á crina de cavalo como
uma possível solução para o
problema» das perucas de cabe-los naturais, "pois eles são dl-fíceis de ser encontrados, tor-
narído-se cada vez mais raroí
e caros".

ENARCO vai construir quatro mil
casas para segurados do IPASE

O IPASE acaba dé firmar
Importante convênio com o
Banco Nacional de Habitação,
para construção de quase 4 mil
unidades habitacionais, as
quais serão futuramente vendi-
das aos associados desse Insti-
tuto.

Várias grandes empresas
apresentaram projetos à con-
corrência aberta, destacando-
se o do arquiteto J. A. OrtI-
gão.Tiedemann, para a Cons-
trutora ENARCO, o qual apre-
senta como maior inovação a
utilização de apenas 13% (treze
por cento) do terreno (em VI-
cente Carvalho) — 300 000 me-
tros quadrados — onde seráo
construídos prédios com 25 pa-

vimentos, ao Invés de pequenosconjuntos.

EXPANSÃO

Essa solução — adotada há
mais de 20 anos na Europa eEstados Unidos — permitirá,no futuro, a construção de par-quês e a expansão do conjunto
na área não utilizada.

Nesses 13% serão construídas
mais de 3 400 habitações, ofe-
recendo aos futuros usuários
todo o conforto da residência
de tipo médio, inclusive eleva-dores — sem onerar o preço.Em decorrência dessa feliz so-lução, o projeto se destaca ain-
da pela relação de massas •a correlação de elementos ver-
ticala • horizontais.

TEATRO MUNICIPAL
APRESENTA"SING-0UTDEUTSCHLAND''

EM

VIVA A GENTE!
UMA EXPLOSÃO MUSICAL

COM A PARTICIPAÇÃO
DE 150 JOVENS ALEMÃES
Produção do Rearmnmento Moral

DIAS: 29 de MARÇO, !'.• e 2 de ABRIL às 20.45
HORAS

PREÇOS: Poltronas e Balcão Nobre — NCr$ 6,00,
Frisas e Camarotes — NCr$ 30,00, Balcão
Simples - NCr$ 3,00, Galerias - NCr$":,- 2,00.
Estudantes com 50%.

Ingressos a venda na bilheteria do Teatro
(P

.1 WM_i IS
< uva* h >5*e10%

DE DEDUÇÃO
NO IMPOSTO DE RENDA

«S? s a.satlsf^a,? de: comunicar que já estamosfornecendo o certificado de: compra de açâeé.^conforme o Decreto-Lel ri> 157. de 10 dê fevereiro
M; l?sen|u« 

dedução de 10% às pessoas fiS
«i«?.àsJp8S_oa- jurídicas contribuintesoo Imposto de Renda.

Para tíue você tenha garantido o seu direito. ,
quejsenta de 10% e 5% o contribuinte '

&mWSS^3m*%W-eompra de -çSe-
%m_\mWLtmW^l - p-'-sraf- w-°
até a apresentação da,declaração de renda.

Estamos a seu dispor em nossos escritórios páramaiores esclarecimentos. p

BOZANO. SIMONSE3. SA.
CRÉDITO, RNANOAMENTO E ÍNVEStlMENTO

CWf» 9MMtt N.« 181, *h 4 4* Mui* 4, 19M
C-p»t! • RMWvMt C«$ H7..9SIS47

*

Rio de-Janeiro - Av. Rio Branco, 156 - salas 1810/12
Sâo Paulo - Largo da Misericórdia, 24/30 _.f8> andar

EDIFÍCIO de
4 PAVIMEN-
TOS JÁ NA
2a LAJE!

PENHA
RUA MONTEVIDÉO.I222Í

J«;n.o à Estação, no melhor local do
bairro. Obra em ritmo acelerado com
poucas unidades à venda. Sala e
quarto separados ou sala e dois
quartos, ambos com quartoa de em-
pregada e dependências completas.

Mensalidades desde;

NCr$ 150,00
Sinal de

NCr$ 700,00
Vendas exclusivas a cargo da

NOBRE S. A.
COMÉRCIO E INDÚSTRIA

gb

Av. Rio Branco, 131-12.- and.-Tel. 52-4153
uma organização ligada ao grupo NOBRE
CRECI 707
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AÍVIAÇÃO

100 PASSAGEIROS EM VÔO: CONCORD

Mais de 100 "passageiros" representando 15 companhias
aéreas fizeram seu primeiro "vôo" no supersônico angló-frances:
Condord. O passeio teve lugar em um modelo em madeira da ca-
bina, de dimensões rigorosamente exatas, e que íôra equipada e
preparada de acordo coin os padrões esperados do já famoso
avião dó futuro.

As condições reais da cabina são simuladas em um glgan-
tesco hangar obscurecido, onde foi completado um mcdèlo de
600 mil dólares do avião, nas instalações da British Ah'craft Cor-
poration, em Filton. Inglaterra. O aparelho voará normalmente
a velocidade de 2 320 quilômetros horários, em uma altitude de
mais de 20 mil metros e seus ocupantes no vôo simulado conhe-
ceram não apenas o modelo da- cabina, mas também três ver-
soes simuladas da cabina de comando, durante um simpósio de
engenharia de uma semana de durtTção.-

SIGNIFICADO DA FUSÃO BRANIFF-PANAGRA

Desde 1 de fevereiro passado, com a concretização da fusão
Braniff-Panagra, houve um desenvolvimento de tremendo impacto
no campo dos transportes aéreos na América Latina. Com efeito,
o plano de reorganização posto em prática e as providências
tendentes a tornar o serviço mais efetivo, fêz com que das duas
empresas a se fundir surgisse uma terceira mais poderosa e mais

•eficiente.
Com a fusão Braniff-Panagra, a Braniff ficou com um to-

tal de 30 vôos semanais entre os Estados Unidos e 13 cidades

em 9 paises da América Latina, além de novos vôos do Rio de
Janeiro e São Paulo com uma só escala a Mia mi e Nova Iorque.

ATIVIDADES DA SWISSAIR EM 1968

Durante o ano de 19G6 a Swissair serviu, entre tôdas as suas
rotas de aproximadamente 135 000 quilômetros, o total de ....
2 410 000 passageiros (mais S>c.'o tío ano anterior). A oferta cm
kms/toneladas elevou-se de 546,6 milhões de kms/tons para 590,3
milhões e ultrapassou a dó ano anterior cm 8c;. Ao tedo a
Swissair eclocou à dispesição 4.9 niilhóss de assentos'kms c o
número de passageiros por quilômetro eleyoú-se.' em lOTo para
aproximadamente 2,7 bilhões.

Observe-se que estes resultados favoráveis foram obtidos com
uma frota quase sem renovações, uma vez que a introdução do
primeiro DC-9 procedeu-se somente em fins de agosto e alem
disso, três Metropolitans foram postes fora de circulação e vcn-
didos ao exterior.

VÔO A MÜSCULO: 30 MIL DE PRÊMIO

Um prêmio de 30 mil dólares espera agora o homem que íi-
zer o primeiro Vôo bem sucedido utilizando apenas a força fí-
sica, segundo anunciou em Londres a Real Sociedade de Aero-
náutica. O concurso está aberto a tôdas as nações.

O prêmio constitui doação do homem de negócios brita-
nico Henry Kremèr, que originàriamente reservou 15 mil dólares
para o prêmio, limitado apenas a naturais da Commonwealth.
O regulamento do Prêmio prevê um vôo contínuo em íorma de

S, com cs pontos de retomo a náo menos de 800 metros entre si,
linha de partida a mesma da chegada e os competidores voando
a pelo menos três metros do chão durante a prova.
NOVO LUBRIFICANTE PARA OS BOEINGS

A divisão de pesquisas do Boeing está testando um novo lu-
brificante para uso nos aviões supersônicos. Composto de vários
elementos inclusive o tungsténio, o novo lubrificante é compacto
c suportou bcm a temperatura entre 200°C e 660°C. assim como a
exposição às radiações nucleares e ao vácuo externo.

Das vantagens do novo lubrificante basta lembrar que os
óleos comuns, quando submetidos a extremas condições de pres-
são e temperatura, se decompõem perdendo suas caracteris-
ticas principais. Mesmo o grafite, considerado como lubrifi-
cante excepcional, acima de 11.000 metros de altitude perde a
umidade e se torna levemente abrasivo.

SERVIÇO DE CARGA AÉREA DA TAP
A TAP — Tranportes Aéreos Portugueses ¦— vem de inau-

gurar um completo Serviço de Carga Aérea, reunindo todos
os serviços relativos ao transporte de carga, tanto -para Impor-
teção como para exportação, bom como bagagem não acom-
panhada, aceitando — diz o comunicado da empresa. — qual-
quer tipo de mercadoria sensível à temperatura ou ã ventilação,
devido ao sistema de pressurização dos compartimentos tie tar-
ga de seus modernlssimos Jatos Boeing 707-320 B. Para isso,
a TAP nomeou seu agente geral de carga para o Rio de Ja-
aieiro a Bel Air Viagens, que nos endereçou atenciosa carta a
respeito.

No que concerne eo tráfego aéreo na Europa e África do
Norte, as festas da Páscoa da Air France começaram dia 19
de março e irão prolongar-se até 5 de abril vindouro; para
este período a companhia francesa programou 45 mil lugares
extraordinários que estão sendo oferecidos aos passageiros, com I-partida de Paris para os principais pontos turísticos da Europa je da África do Norte, numa verdadeira corrida para o eol,
depois do inverno europeu. Entre estes pontos destacam-so jNice (8 mil lugares) Palma de Maiorca (5 mil) e Málaga,
Las Palmas, Roma, Atenas, Marrocos, Tunísia e Argélia.

Com este aumento de freqüência para as festas de Pás-
coa, Air France bate o recorde de 150 mll lugares oferecidos
(normais e extraordinários) àqueles que deixam Paris para um
período de férias priaiavèrls.

ATERRISSAGEM AUTOMÁTICA PARA SUPER VC-10S

A british Aircraft Corporation • a Elliot-Automation de-
monstraram recentemente para altos funcionários da BOAC,
entre eles o próprio presidente da empresa, o sistema de ater-
rissagem inteiramente automática, "desenvolvido 

por ambas es
companhias e ora sendo incorporado aos jatos intercontinentais I
Super VC-10 da BAC.

O princípio do sistema de aterrissagem inteiramente auto-
mática BAC-Elliot desenvolvido no Super VC-10, que Incorpora
um pilôto-automático duplo e um novo conceito de recuperação— de registro de dados para casos de acidentes com perdatotal — está sendo agora utilizado como base de quase todos
o» demais sistemas de aterrissagem automática no mundo.

CRIAÇÃO REVOLUCIONÁRIA DE PVCCI PARA
AEROMOÇAS DA BRANIFF
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Com o advento ãa fusão
Braniff-Panagra, as jo-
vens aeromoças ãa Pana-
gra passarão a adotar o
famoso e revolucionário
uniforme ãe bordo criado
por Emílio Pueci especial-
mente para a Braniff In-
ternational. Maria Ver-

,mes e Sílvia Daube (fo-
to) tomaram conheci-
mento âo novo moâélo
que passarão a usar mui-
to em breve, quando en-
contraram as jovens ae-
romoças da Braniff, Ca-
rol Bascom e Sue Pedler
no aeroporto internacio-
nal de Miami. Usarião
este uniforme, as jovensda Panagra passarão a
adotar a nova linha nas
novas rotas da Braniff
que agora compreendem
30 cidades em nove pai-ses da América

Seu aparelho
ELETROMAR
também merece
um check-up?
Sem dúvida. Utilizando nosso serviço de manutenção e conservação,
V. terá certeza de que o seu aparelho ELETROMAR continuará a
iser-Ihe útil por muitos e muitos anos. Pode ser ainda — o que é
Jncomum — que êle esteja precisando de algum reparo. (Afinal de
contas, como toda máquina, um aparelho elétrico está sujeito a
problemas eventuais.) Nesse caso, V. será atendido sempre bem.
Geralmente nossa OFICINA DE CONSERTOS tem muito pouco movi-
mento. (Não é um atestado expressivo da qualidade dos nossos produtos?)

« ELETROMAR
INDUSTRIA ELÉTRICA BRASILEIRA S.A

...em eletricidade, símbolo de qualidade!
Rio d* Janslro • Estrada Valha da Pavuna, 108 - Tal.i 3O-086O

^ S&o Paulo* Rua Amador Bueno, 608'- Tala.i 81-12BO, 61*3398

OU EM UMA DE NOSSAS OFICINAS AUTORIZADAS

GAME Ncrs IO.00
EM CADA HcrS 100,00
DE SEU IMPOSTO DE RENDA
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e encarregue fl(|ÍNM^ de fazer
com isso mais lucros para você!

A lei lhe permite agora deduzir
10 % do seu Imposto de Renda pessoa!
e mais 5% no de sua firma.
Basta que você aplique esse dinheiro
na compra de ações, através de
uma companhia de financiamento.
A Sinal fará isso para você da
maneira mais lucrativa.

A Sinal lhe dá a orientação
jurídica - Você poderá tirar
as vantagens máximas, dentro da lei.

A Sinal lh» di a assistência
técnica -Vocô receberá seu capital
em ações das mais sólidas
e-prósperas empresas; selecionadas
com rigor técnico. E receberá
também todos os dividendos e lucros I
A Sinal lhe dá. o Certificado
de Compra de Ações - Com esse
Certificado é que você poderá
obter os descontos da lei e transformar
em lucros o que teria de pagar
ao Governo,

Procure a Sinal antes da
apresentar sua declaração de
renda - Os prazos ee encerram
em abril para as pessoas -físicas e,
ante?, para as pessoas jurídicas.

Peça informações aos
seguintes Bancos:
Banco Nacional de Minas Gerais S.A.

. Banco Comercial de Minas Gerais S.A.
Banco de Brasilia S.A.
Banco Sotto Maior S.A.

SINAL SINAL S.A.-Sociedade Nacional de Crédito, Financiamento e Investimentos,
Carta d» Autorizaç&o n.o 145 do Banco Central do Brasil.
Capital • Reservas: NCr$ 3.870.000,00
Av. Rio Branco, 115-4.* andar-Tels.: 31-3621. 31-3622 e 31-3230
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MUSEU DE ARTE MODERNA
DE 6 A 24 DE ABRIL
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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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Damy
São Paulo (Sucursal) —

Um programa nuclear pró-
prio poderia ser empreendido
pelo Brasil, que Já alcançou,
na opinião do Professor Mar-
ceio Damy de Sousa Santos,
Chefe da Divisão de Física
Nuclear do Instituto de
Energia Atômica da Univer-
sidade de São Paulo, "o de-
«envolvimento industrial exi-
gido por uma tarefa desse
porte".

A criação da Atomobrás,
na qual o Professor Marcelo
Damy de Sousa Santos acre-
dita, "sobretudo se ela fôr
constituída nos mesmos mol-
des da Petrobrás", será dis-
cutida numa' reunião de fí-
sicos marcada para os dias
30 e 31 deste més, nó Rio,
sob o patrocínio da Socie-
dade Brasileira de Física.

ENTREVISTA

Sobre a reunião e as possibi-
lidade de um programa nuclear
brasileiro o Professor Marcelo
Damy concedeu ontem a se-
guinte entrevista ao JORNAL
DO BRASIL:

PERGUNTA — Professor, o
Presidente Costa e Silva, na
mensagem que dirigiu à Na- .
ção dia 16 último, durante a
primeira reunião Ministerial,
declarou que procurará desen-
volver, no setor de relações ex-
terlores, uma diplomacia volta-
da para. o desenvolvimento do
País. Disse também que "nes-
se contexto a energia nuclear
desempenhará um papel relê-
vante e poderá vir a ser uma
das mais poderosas alavancas
a serviço do nosso desenvolvi-
mento econômico". Em que
medida acredita o senhor qua a
exploração da energia nuclear
pode aclerar intensamente o
desenvolvimento brasileiro?

RESPOSTA — Todos os cl-
entistas nucleares brasileiros
que Ge dedicam à energia nu-
clear que há muitos anos têm
tido a preocupação constante
de alertar as autoridades su-
periores do País paira a neces-
sidade lmpostergável de ser
«lado amplo desenvolvimento

considera País em condiçoe
eo problema da utilização pa-
cífica da energia atômica. Es-
sa consciência da importância
do problema refletiu-se, em
1951, na criação do Conselho
Nacional de Pesquisas, órgão
destinado, primordialmente, ao
desenvolvimento da investiga-
ção cientifica e tecnológica e
ca energia atômica para íins
civis. Graças ã visão do s;u
fundador, -o eminente Almi-
rante Álvaro Alberto da Mota
e Silva, foi possível dar apre-
ciável desenvolvimento ã in-
vestigaçáo científica e implan-
tar de maneira segura as bases
Indispensáveis à utilização do
átomo, através da proibição da
exportação dos nossos minérios
nucleares, pela prospecção de
Jazidas de materiais de inte-
rêsse nuclear e pela formação
de cientistas e técnicos
indispensáveis à consecução
desse objetivo. Graças â ação
tíêsse grande brasileiro, foi pos-
eivei íormar-ss uma consciên-
cia da importância' do proble-
ira nuclear, cujo desenvolvi-
mento veio a exigir o estabele-
cimento da Lei n.° 4 118,' de 27
de agosto de 1962. Esse diplo-
ma legal criou a Comissão Na-
cional de Energia Nuclear co-
mo autarquia diretamente su-
bordinada à Presidência da
República. Estabeleceu, a
exemplo do que ocorre em to-
dos os países desenvolvidos, o
monopólio estatal dos mate-
riais e minérios nucleares e íoi
regulamentada pelo Decreto
n.° 51 726, de 19 de fevereiro de
1963. Essa lei, cuja importância
para o futuro do País só pode
ser comparada com a do Esta-
tiito do Petróleo, foi mutilada
por decreto recente, que alte-
rou o Código de Minas.

As alterações introduzidas no
que se refere ao monopólio es-
tatal dos minérios e substân-
cias de interesse ao desenvol-
vlmento da energia nuclear, no
meu entender, constituem-se
em grave ameaça & segurança
nacional e às nossas possibili-
dades de desenvolvimento ln-
dustrial. A partir de cerca de
1980, o Brasil não terá outra
alternativa para manter seu
ritmo de desenvolvimento a

não ser pela utilização da ener-
gia nuclear em reatores pro-dutores de energia elétrica, pois
o potencial hidrelétrico eco-
nômicamente explorável estará
praticamente esgotado. Não
dispomos de carvão de boa
qualidade que possa ser utili-
zado para a geração de energia
a preços razoáveis e nossas re-
servas tíe petróleo são limita-
cias. Ao lado desta última con-
sideração é importante lembrar
que as usinas termoelétricas
que utilizam Fitei Oil consti-
tuem método que se tornará,
rapidamente obsoleto, em vir-
tude do preço elevado da ener-
gia gerada, da inevitável po-luição do ar que seu funciona-
mento impõe e da circunstância
de que os derivados de petró-
leo já são utilizados em nossos
dias para a produção de mais
de 10 mll produtos, que vão da
aspirina aos plásticos. Como as
reservas mundiais de petróleo.são limitadas e se antevê a sua
exaustão (como as do carvão)
para p fim do século, trata-se
de material que deverá ser uti-
lizado com parcimônia, párafins mais nobres do que a sim-
pies combustão. ,

Essas considerações mostram
que os cientistas nucleares bra-
sileiros apoiam e aplaudem a
Inclusão da energia nuclear
como uma das metas básicas do
novo Governo que ora se Inicia.
Na realidade, esse pronuncia-
mento e as medidas que aguar-
damos para a consecução dês-
se objetivo irão evitar a des-
truição dos nossos centros de
pesquisas nucleares, seriamente
atingidos nos últimos três anos
pela ausência de um progra1-nia nuclear a longo prazo e do
estímulo necessário. Essa situa-
ção, que apenas apresentou me-
lhoras a partir do segundo se-
mestre do ano passado, foi o
fator fundamental do êxodo de
cientistas e técnicos, especiall-
zadas no País e no exterior,
de todos os nossos centros
nucleares.

O desenvolvimento da ener-
gia nuclear requer o aprimo-
ramento de várias ciências, téc-
nicas e tecnologias fundamen-
tais à autonomia de um país.

s de ter seu plano nuclear
abrangendo problemas de Geo-
logia, de Química, de Física, de
Metalurgia, de Engenharia Me-
cânica e Elétrica, de Eletrôni-
ca e de Automatização. Com-
preende-se por isso que seu de-
senvolvimento, no aprimora-
mento desses setores, permitiráo desenvolvimento tíe novas
técnicas e de novas descobsr-
tas cientificas no setor cias
Ciências Fundamentais e Apli-
cadas. Os exemplos tío desen-
volvimento cientifico e tecno-
lógico da França, do Japão e
da índia são bem conhecidos.

Segundo levantamento re-
cente realizado pelo Comissa-
riado para a Energia Atômica
da França, os lucros propor-
cionados pela indústria fran-
cesa como subproduto do seu
programa nuclear ultrapassou
a todo o investimento feito
para o seu desenvolvimento.
Graças ao aprimoramento de
suas Indústrias, necessário ao
desenvolvimento nuclear, a
França conquistou mercados
novos e pôde concorrer no
mercado Internacional com vá-
rios produtos para os quais
não encontrava mercado. A
índia e o Japão desenvolveram
sua metalurgia e eletrônica em
ritmo que seria Imprevisível hâ
uma década. Mesmo nos pai-¦es altamente industrializados,
como os Estados Unidos, a Co-
missão de Energia Atômica
mostrou que só no ano de 1963
a economia feita pela indús-
tria mediante emprego de ra-¦ dioisótopos ultrapassou a, USS
2 tíilhões e na-Inglaterra atin-
giu a pouco mais. da metade
desse valor.

ÉsseS exemplos e o fato queo reator nuclear representa no
momento uma das maneiras
mais seguras e eficientes de
produzir energia elétrica, a
preço competitivo com a gran-de maioria das usinas hidrelé-
tricas ou térmicas convencio-
nais, mostram que o nosso
País poderá acelerar o seu rit-
mo de progresso em escala im-
previsível mediante o desen-
volvimento de suas atividades
nucleares por meios próprios.Este aspecto do problema é lm-
portante, pois nenhum benefi-

cio teríamos se nos limitasse-
mos a importar reatores ecombustível nuclear do exte-
rior: seriam simples caixas
pretas e seus botões seriam
apertados pelos brasileiros. Anosso ver, essa maneira de en-
carar o problema está clara-
mente expressa na Mensagem"a Nação do Presidente Cosia
o Silva ao afirmar, após assi-
nalar a importância da ener-
gia nuclear para o País, que,"de outro modo. ainda não li-
bsrtos de uma forma de sub-
desenvolvimento, iremos rápi-
damente afundando em uma
perigosa modalidade, que se-
ria o subdesenvolvimento cien-
tífico e tecnológico".

Rutherford, o descobridor donúcleo do átomo, afirmou cer-ta vez que os habitantes deum país sam ciência e tecno-logia estão fadados a se trans-formarem em baldeadores deágua e em carregadores de le-
nha para os povos civilizados.
Nos nossos dias, essa atividade
se apresentaria como a dos ca-vadores.de terra e dos trans-
portadores de minérios para os
povos civilizados.

AS CONDIÇÕES DO BRASIL
PERGUNTA — Está o Bra-sil em condições econômicas,

técnicas e' tecnológicas pararealizar um programa nuclear
com conseqüências imediatas,
ou a curto prazo?

RESPOSTA — As possibili-dades do .desenvol vi ma n-to nuclear foram seriamente
afetadas com o êxodo de cien-
tistas e engenheiros nos últi-mos anos. Os elementos que os
substituíram são, muitas vezes,
apenas segundos violinos na
orquestra científica. Em outros

.casos, ião simplesmente espa-cialistas em generalidades quanão tocam nenhum instrumen-
to. Como a formação de cier-
tistas é lenta e nosso País è,notoriamente, carente de cien-tistas e técnicos de nível ele-vado, nossas possibilidades dedesenvolver um programa emritmo intenso estão condicio-nadas às possibilidadesde atrair novamente para os la-boratôrlos os elementos que oj
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de goiraz
...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.

j^fente como -você
trabalhando

pam servi lo

abandonaram em procura deoutros países ou de atividades
Industriais. Os fatores prlnci-
pais que condicionam essa pos-sibilidade são de natureza íi-nanceira (baixos salários) e denatureza científica: parece-ma
que seria difícil pesquisas cien-
tíficas ou tecnológicas com su-
cesso na indústria nacional ouno exterior se não lhes fôr as-
segurada a possibilidade de po-d?r exercer sua atividade deforma útil ao Pais, na realiza-
ção de um programa nacional
estabelecido a longo prazo. Hou-
ve um atraso geral nas pesqui-sas de energia atômica nosúl-
timos-anos e, como já tive aoportunidade de mencionar, sò-mente nos últimos meses équafoi possível obter-se um ritmo
de desenvolvimento razoável. Otempo perdido fe os projetos queforam paralisados representam
ao menos três anos de prejuí-z» que precisam ser recupera-
das rapidamente. Essa retra-
ção dependerá sempre do apoio
governamental que fôr dado aodesenvolvimento nuclear e daexistência de um clima de tran-
qüilidade e de confiança, sem o
qual o trabalho criador nfio serealiza. Em conseqüência nãodevemos esperar resultados
imediatos, mas é importante
assinalar que, como o uso daenergia nuclear é inevitável, eas forças que se têm oposto aoseu desenvolvimento no passa-do têm menos possibilidade deconvencer algués a preferira realização de viagens de lon-
gas distâncias em diligência oua cavalo, por serem meios di>transpprte mais baratos do queo automóvel oti o avião, cadadia perdido tio programa nu-clear representa um dia perdi-do e irrecuperável, um dia anier.es para o nosso País trans-formar-se numa grande po-•tència.

Sob certos aspectos, entre-¦tanto, os resultados podem serimediatos: refiro-me aos bene-fícioò decorrentes do empregode isótopos radioativos e deradiação em problemas da Me-dicina, da Biologia, da Agri-cultura e da própria indústria,além dos benefícios indiretos,de natureza Industrial, a queme referi ao responder à pri-meira pergunta.

ENCONTRO DE FÍSICOS

Pergunta — Estamos infor-mados de que nos próximosdias 30 e 31 deverá realizar-se,
na Rio, uma reunião convoca-
da pela Sociedade Brasileira
de Física, à qual comparece-
rão cientistas ligados a váriosorganismos governamentais.Paralelamente, volta a falar-se,depois de um período em quea tesa caiu em ponto morto,na formação da ATOMOBRÁS.
Pensa o senhor que dessa reu-nião poderá resultar uma su-
gestão ou proposta do Govèr-no para a organização daATOMOBRÁS e para o desen-volvimento de um programanuclear brasileiro.

Resposta — Os cientistas
possuçm plena consciência desuas responsabilidades perantao País e já deram numerosos
exemplas: durante a Segunda
Guerra Mundial tornaram pos-sível a construção de equipa-mentos para navegação (eco-foatímetrcis) e para a detecçãode submarinos para' a nossaMarinha de Guerra, têm cola-toorado em vários problemaade produção e aperfeiçoamen-
to de armamentos etc. No caso
particular da energia atômica,e justo que se reconheça que,se não fosse a sua atuação,
dificilmente eu estaria respon-
dendo a estas perguntas, pois- grande parte ou talvez a to-talldade de nossos minériosnucleares já teria sido expor-tada ou trocada por trigo —
como se pretendeu fazer em1955. O desenvolvimento dasatividades nucleares no Pais,como aiiãs ocorre no mundotodo, depende da existência defísifcos capacitados e da um
parque industrial desenvolvi-
do — como é o nosso caiso.Creio, por isso, que' os físicosnão poderão se omitir na atualconjuntura e prestarão às au-toridades superiores do País asua cooperação, seja atravésde sugestões, como a da ne-cessldade premente de ser cria-da a ATOMOBRÁS, seja inda
pelo seu trabalho nos labora-
torlos, para ajudar a tornar
uma grande realidade essa im-
portante meta do Governo.

QUE SERA A ATOMOBRÁS
I

PERGUNTA — No seu èn-
tender, quais os objetivos, as
atribuições e o sistema de fun-
clonamento da ATOMOBRÁS?

RESPOSTA — A ÁTOMO-
BRAS será objeto de discus-
são na reunião dos físicos nos
dias 30 e 31 do corrente. Na
minha opinião, ela deveria
funcionar em relação à Co--
missão Nacional de Energia
Nuclear, como a Petrobrás em
relação ao Conselho Nacional
do Petróleo. Esse funciona-
njento, entretanto, prersupõe o
restabelecimento do monopó-
lio estatal da energia atômi-
ca no País, como estabelecido

pelo Lei 4 118, de 27 de agfts-
to de 1962.

PLANO DOS EUA
PERGUNTA — No dia 22último, os Estados Unidos

apresentaram em Genebra, du-rante a Conferência do'De-
sarmamento, um plano de cin-co pontos no sentido de quea.s potências não atômicas pos-sam desfrutar dus benefícios
das explosões nucleares comfins pacíficos. O primeiro pon-to sugere que, quando 

'as 
ex-

plosões nucleares forem possi-veis, técnica e eeonômicamen-
te, as potências nucleares for-neceriam os explosivos nuclea-
res e serviços necessários àsdetonações, que ocorreriam sobcontrole internacional, ficandoos artefatos nucleares sobcustódia e controle do Estado
que prestasse os serviços, Queacha desse plano no contexto
anunciado pelo Presidente Cos-ta e Silva, relacionando comnoticias de que as autoridades
militares se opõem à desriu-clearização da América Latina,
porque isso implicaria numen-
trave ao desenvolvimento na-cional?

RESPOSTA — A posição doBrasil perante o problema dedesnuclearização da América
Latina deve ser examinada emface do texto do acordo pro-posto, dos compromissos inter-nacionais Já assumidos nessesetor e do tratado para a não
proliferação dos armamentos
nucleares em discussão na Con-ferência do Desarmamento,
proposto pela União Soviética
e pelos Estados Unidos.

Um exame da evolução dostextos dos acordos bilaterais
entre países em desenvolvi-mento e os membros do clubeatômico, e da evolução do sis-tema de salvaguardas da Agên-cia Internacional de Energia
Atômica revela exigências crês-centes, por vezes descabidas,
que ameaçam o próprio espíri-
to da criaçfio do programa deÁtomos para a Paz pelo Presi-dente Eisenhower e da própriaAgência Internacional deEnergia Atômica. Em ambos oscasos, eram previstas salva-
guardas destinadas a evitar quemateriais íísseis fornecidos pe-Ios Estados Unidos ou pelaAgência, cora o intuito de de-senvolver a energia nuclear
para fins pacíficos, viessem aser utilizados no desenvolvi-
mento de armas atômicas. Es-se sistema inicial, simples e
perfeitamente justificável, vemsendo objeto de exigências,crescentes e de âmbito mais
gorai, tornando, em alguns ca-sos, tal auxílio dificilmente
aceitável. Uma discussão por-menorizada desse problema es-caparia ao âmbito da pergun-ta, razão pela qual limitar-
nw-ei a lembrar que tal siste-ma só se.aplica aos casos em
que o Pais interessado em re-ceber auxílio técnico, científi-co ou material o.solicita da ou-tra parté:'contr'tftanté.

De outro lado, o Tratado deDesnuclearização Impõe a de-terminadas áreas do mundo umsistema de fiscalização e deinspeção permanentes até pa-ra as atividades desenvolvidas
sem qualquer auxilio téonico,científico ou material das po-tências nucleares. Essa inspe-
ção não se limita ao terreno
puramente nuclear, mas atin-
ge outros como, por exemplo, odo desenvolvimento de meiosde transporte que poderiam vira ser utilizados para artefatosnucleares que tais países viés-eem a produzir, o que envolve
a inspeção de modelos deaviões,, de foguetes etc , queapresentam interesse comer-ciai

Em qualquer desses sistemas
de inspeção não é aplicável o
princípio da reciprocidade: os
países ' detentores de bombas
atômicas inspecionam os quenão as possuem mas desejam
«tilizar a energia nuclear paraíins exclusivamente pacíficos,enquanto que o inverso náoocorre. Isso seria feito paraevitar a proliferação nuclear
e, com esse propósito, o trata-
do ora em discussão na Confe-
rência do Desarmamento pre-vê, entie outras cláusulas, queos países que Já possuem a tec-mologia nuclear avançada nãocontribuam para prestar qual-quer colaboração a outros pai-ses que pudesse ser útil ao de-senvolvimento de armas mt-cleares. Como não existe uma
diferença essencial entre as-tecnologias necessárias para odesenvolvimento da energia
nuclear destinada a fins paci-ticos e íins militares, isso elg-.
nifica que a aceitação de tal
tratado impedirá a troca de in-
formações de natureza cienti-
fica e tecnológica que são in-
dispensáveis para o progressodos países subdesenvolvidos,
para os quais a utilização des-
sa nova forma de energia re-
presentà a grande esperança
d3 vencerem as barreiras do
atraso, da miséria e da igno-
râncin. Compreendemos assim
a relutância'' de vários paísessubdesenvolvidos, e de outros
altamente industrializados, em
aceitar tal acordo A índia, o
Japão, a Itália, a Alemanha

Federal, o Brasil, o Canadá ePortugal opuseram-sè veemen-temente.
As razões invocadas pela de-legação brasileira quando seopôs ao acordo de desnuclea-

rização da América Latina,
considerando que a sua acei-tação implicaria na impossibi-
lidade de desenvolver a ener-
gia atômica para fins pacífi-cos, com graves reflexos só-bre a soberania e o futuro rioPaís, encontraram o mais vivoapoio dos cientistas e dos bra-sileiros em geral.

Um conflito nuclear não po-de ser estabelecido sem a exis-tència de armas nucleares eestas só os membros do clubaatômico as possuem: os paísesdesnuclearizados, com algumas
exceções, não dispõem nem dacientistas, nem de tecnologia anem dos recursos para a pro-dução de armas atômicas. En-tre estes — como é o caso damaioria dos países da AméricaLatina — um compromisso denão se nuclearizar não repre-senta, na realidade, nenhumacontribuição para o estabeleci-mento de um clima de paz.Se o desejo sincero dos mem-bros do clube atômico fôr a
paz nuclear, será necessário
que dêem o exemplo, desnuclea-
rizando-se e aceitando, como
propõem aos demais, o contro-le Internacional de suas insta-lações para fins militares. Emcaso contrário, as medidas' pro-postas para desnuclearizar vas-tas áreas no nosso planeta, tan-to por parte da URSS comodos Estadas Unidos, apenasserviriam paria o estabeleci-
mento daquilo que o GeneralDe Gaulle qualificou de "co-
lonialismo atômico", com umanova forma de Tratado dasTordesilhas que somente bene-flçiaria esses paises, transfor-mando os demais em seus sa-télites nucleares.

CONDIÇÕES ATÔMICAS -':-
NO BRASIL

PERGUNTA - O Brasil temcondições técnicas para a ía-bricação de uma bomba atômi-ca? Qual o prazo exigido, den-tro dessas condições,-para isso?RESPOSTA — O Brasil deve-rá envidar todos os seus esíor-
ços no desenvolvimento daenergia atômica para fins pa-cificos por meios próprios, con-tando com a imprescindível,..,
cooperação de todas as naçõesamigas que estejam dispostas
a nos auxiliar de maneirai siü- ¦
cera. Existem vários acóráos"
internacionais que permitem arealização desse objetivo (comos Estados Unidos, França,
EURATOM, Itália, Suíça, Por-tugal, Paraguai).

As dietas ! fundamentais ce-rão sempre a utilização pacf-fica do átomo, pois não co-nheç-o nenhuma manifestação
de autoridade responsável fa-vorável à eventual consldera-x.,
çao de. fabricar,armas nuclea-res no País. Isso seria total-mente impossível antes de ser" -
atingido a auto-suficiência naconstrução de reatores produ-tores de energia elétrica fun-cionando com urânio natural a
plutônio. As considerações de-senvolvidas na resposta & se-
gunda pergunta mostram co-mo essa possibilidade eventual
seria remota.

QUEM Ê O PROFESSOR
DAMY

O Chefe da Divisão de Físt-ca Nuclear do Instituto de'Energia Atômica da USP, Pro- '
fessor Marcelo Damy e Souza
Santos, licenciou-se em Fisica
pela Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras. Na mesmaUniversidade realizou cursos deaperfeiçoamento, e estágios da
pós-graduação na Universida-
de de Cambrldge, na Inglater-ra, e de Illinois, nos EstadosUnidos.

Durante a II Guerra Mun-
dial encarregou-se. dos estuda?e da construção de detetores
de submarinos para o Minis-tério da Marinha, recebendo aMedalha do Mérito Naval, no
grau de Comendador.

Instalou em 1950 um beta-tron de 23 milhões de eletro-
volts no Dapartamento de Fi-
sica da Universidade de SãoPaulo, que foi o primeiro de-sintegrador atômico a funcio-
nar no Hemisfério Sul. Em
1956 foi encarregado de orga-
nizar o Instituto de Energia
Atômica e teve a seu cargo ainstalação e a operação inicialde um reator de pesquisas decinco megawatts de potência.Esse reator, o primeiro a fun-cionar xio Continente, permitiuo início do desenvolvimento
das atividades de energia atô-mica no País."

É professor catedrático porconcurso na USP, foi Presi-dente da Comissão Nacional deEnergia Nuclear durante oüGovernos Jânio Quadros aJoão Goulart e foi, durante
esse período, Governador doErasil na Junta de' Governa-
dores da Agência Internado-
nal de Energia Atômica, fimembro de várias sociedadescientificas do País e do ex-
teriôrí

Nilo prefere
comandantes
do Exército

Recife (Sucunal) — O de-
cieto do ex-Presidente Castelo
Branco,.impedindo os oficiais
superiores das Polícias Milita-
rés de comandar as suas pró-
prios corporações é, na opinião
co Governador de Pernambuco,
uma medida "muito justa".

O Governador, comentando o
assunto, lembrou que desde o
Governo Carlos Lima, há 20
«nos, o comando da Força Pú-
blica é exercido por oficieis üo
EsArcito, constituindo-se, por-
Unto, uma fcrodiçio * manter.

Empresários
abrem curso
sobre Rendas

A Associação de Dirigentes
Cristãos de Empresa da Gua-
nabara iniciará, no dia 3 de
abril próximo, um Curso Prá-
tico sobre Imposto de Renda,
para pessoas jurídicas, cuja
aula inaugural será proferida,no dia 30 de março, pelo Sr.
Orlando Travancas, que abor-
cará as últimas inovações da
Lei do Imposto de Renda. O
Curso será realizado na sede
da ADCE, na Rua São José, 90— salas 608-609, e terá cemo
coníerencista o Sr. Alcides Be-
zerra Neto, do Ministério da
Faasnda.

S. Paulo temí
100 árvores %
mais por dia

São Paulo (Sucursal) —,A
Prefeitura de São Paulo es-
tá plantando' 100 arvores
por dia, para cumprir um ..
plano de arborização que
deverá ser executado em ,__
cinco anos e foi iniciado no
ano passado, quando foram
plantadas 10 mil árvores.

Êste ano deverão ser plan-
tadas 20 mil mudas, 30 mil
em 1968 e 40 mil em 1969,
até atingir o total de 100
mil, incluindo as reformas
em parques e Jardins.
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DeLamare kmbra
que Meta-Homem
começa no berço
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"A principal meta do atual-Governo é o Homem e a suavalorização. Mas o indivíduo,
para chegar à idade adulta, foi,forçosamente, bebê, criança oadolescente. Se essa% etapasda vida nSo foram bem aten-didas, do ponto-de-vista daalimentação, nutrição, preven-Ção e educação, vamos chegar«m» ponto em que chegamos noano passado em Sfio Paulo, oEstado bem dotado da Nação,onde 60% dos Jovens chama-dos ao serviço militar foramdeclarados incapazes por ra-zoes médicas."

Essas declarações foram fel-tas pelo Diretor do Departa-mento Nacional da Criança,
pediatra Rinaldo de Lamare,
para quem "a base da valmi-zação do Homem é uma prorteçáo à infância bem feita", eque ontem almoçou em Brasi-na com o Presidente Costa eSilva, para; informá-lo sobraos planos e problemas de seu
prgao, cuja atuação recai sô-bre mais de 43 milhões dabrasileiros, isto é, mais de 52%da população nacional.

PLANOS FEITOS
O Departamento Nacionaloa Criança, órgão do Ministé-«o da Saúde, Já tem planosestabelecidos para a proteçãoa infância, maternidade e ado-

Luiz Gonzaga Làrqué

lescêncla, informou no JOB-NAL DO BRASIL o Sr. Binai-do de Lamare, de acordo como que determina expressamen-
te o parágrafo 4.° do artigo167 da nova Constituição: "A
lei instituirá a proteção à ma-ternidade, à infância e à ado-lescência".

Segundo dados do IBGE, de1965, 43 043 218 brasileiros
(52,2% da população) temida-
de abaixo dos 19 anos e, porisso, estão, pelo menos teórica-
mente, sob a responsabilidade
do Departamento Nacional daCriança (DNCr).

De acordo com esses dados,
em 1965 era de 3 033 992 (3,6%da população) o número delactentes, isto é, crianças de 0a 1 ano de idade; 14 832 850
(18%) e de pré-escolares, comidade variando entre 2 e 6anos; 16 460 844 (20%) o deescolares, entro 7 e 14 anos- é8 T15 532 (10,6%), o de adoles-centes entre 15 e 19 amos.

— O DNCr — disse o pedia-tra Riamldo de Lamare — quaé o órgão máximo de proteçãoà maternidade,, infância e ado-lescência do País, deseja esta-belecer normas de ação divt-dindo essa imensa população'jovem: o primeiro e o segando
grupos Olactentes e pré-esiola-res) ficariam sob a ação pre-ferencial do próprio Departa-mento; o terceiro (escolares)

UMA VISITA IMPORTANTE
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Borel vai
eleger nova

toria
A União dos Moradores do

Morro _ tío Borel elegerá hoje
a sua nova diretoria, prevendo-
se que. cerca de mil das 10 mil
pessoas residentes na favela
compareçam à votação paraescolher os futuros dirigentes
entre as chapas Azul e Rosa.

A Chapa Azul, que atual-
mente dirige a União dos Mo-
radores,. é encabeçada pelo Sr.
Tomas Coelho Barroso, quetentará reeleição por mais um
período de dois anos. AChapa
Rosa, .oposicionista, é liderada
pelo Sr. Sebastião Bonifácio, • -
Já apresentou um plano da
melhoramentos, inclusive a
conclusão de uma escola pri-mária no Morro do Borel.

Casa das Mágicas
Aprondo •fam mágic» na ht».Dirtfa» de («mou ilusionista in.

Porta de ferro
decorativa

LAMD
mala beleza para seu lar!
maior segurança para os seus!

torno<»nol Professor Roborttnt
Anhrertirie», fortinhoi, tomos mi.
Site; de 1.» Cotogorio. - «. ete
Omrider, 55-1.» ond. •/ o.• Tols.: 3I-236S ou 324041.
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Modelo 403
Diversos modelos em fama-

nhos "standard"
Enfeites e fechaduras em

bronze
Pront» entrega - facilidades

do pagamento
Preco» especiais durante este

més

Coniulte-no» sem compromisso

LAMD
Decorações Metalúrgica

Arta Moderna Ltda.
Exposlcíe o Vondasi Rua Álvarodo Mirando, 172-B - PILARESTols.t 494731 o 29-5835

ATENDE-SE
SÁBADOS E DOMINGOS
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Recebido, .pare/Ao, com Mca/a rfe ^n, aJaativeís as necés.*,dadesj,es,o.,a... Inclusive o único «o mundo de embatíe•n, molde .natômico... todinho dentro do ouvido! Aten.lemos a domicilio. Sem compromiêto. Facilitmm__.__BERMESFEWANPES SJL. Av^Lun^m^

estariam sob a responsabilida-
de do Ministério da Educação,
atraTrès das escolas primárias e
da Campanha Nacional de Me-

, renda; enquanto o último agru-
pamento (adolescentes) ficaria
sob a ação direta da Fundação
Nacional do Bem-Estar do

, Menor. ¦
Além disso, contribuiria em

todo esse trabalho qualquer
Instituição que preste serviços
de assistência à maternidade.
Infância e adolescência, como
a Legião Brasileira de Assis-
tência, Pioneiras Sociais, Cari-
tas,' associações evangélicas e
outros órgãos federais, esta-
duais, municipais ou partícula-
res, "que obedeceriam a um
comando único, para evitar a
superposição de órgãos assis-
tendais para determinado se-
tor em certa região e ausência
absoluta deles em outras".

LEITE ASSISTENCIAL

O Diretor do DNCr afirmou
ter sido criada no órgão "o.
que podemos chamar de poli-tica assistencial desenvolvi-
mentista: ao mesirio tempo
em que se está socorrendo o
próximo através de um traba-
lho de assistência social, ali-
mentar, de vestuário e educa-
cional,. estamos produzindo ri-
quezas; fixando o homem ao
solo e a mulher em seu lar, c
criando oportunidades de cm-
pregos e mercado certo paraa sua produção".

Explicou o pediatra Rinaldo
de Lamare que isso está sen-
do feito através de cooperati-
vas de produtores de leite pa-ra fim assistencial. Existe em
Pelotas, no Rio Grande do
Sul, uma empresa chamada
COLACTI (Cooperativa Cen-
trai de Lactiçjnios da Região
Sudeste do RS), cuja íábri-
ca foi feita còm as contribui-
Ções do Ministério da Agricul-
tura, dando o prédio; do FISI
(Fundo das Nações Unidas
para a Infância), dando o
equipamento; do Governo do
Estado, dando o terreno e ou-

tras facilidades, e que hoje
reúne cerca de quatro mil pe-
quenos proprietários.

O DNCr compra, de acordo
com sua verba, a produção
pelo preço de custo, estabele-
cido por um auditor seu, e o
excesso da produção pode ser
comercializado pela cooperati-
va, cujo lucro reverte em be-
nefício dos pequenos proprie-tários.

— Quando assumi a direção
do DNCr — afirmou o Sr.
Rinaldo de Lamare — a fá-
brica estava em péssimas con-
dições, recebendo apenas se-
te mil litros de leite diários.
Com o apoio dado pelo Gové-
no, a sua presperidade é evi-
dente, tendo no mês passadoentregue 60 mil litros por dia,
e as perspectivas são as me-' lhores possíveis, pois podeatingir aos 200 mil litros diá-
rios dentro de pouco tempo.

O leite produzido por essa
cooperativa —- continuou — é
chamado leite assistencial. E
desnatado ecorrigido com
uma fórmula de (farinha de
arroz, açúcar, vitaminas A e
D e óleo de caroço de algodão,
o que facilita a sua conserva-
ção em envoltórios plásticos
ou papelão, dispensando a fô-
lha de flandres, que eleva ex-
traordinàriamente o custo do
produto.

Esse tipo de leite já foi
testado no Instituto Fenian--
des Figueira, órgão de pesqui-
sa do DNCr, com resultados
plenamente idênticos aos do
leite enlatado das grandes fá-
bricas,

NOVAS FABRICAS

No Governo Castelo Branco•foi organizado um grupo de
trabalho que estudou novas
zonas onde podem ser esíabe-
lecidas tais cooperativas, esco-
lhendo Batalha, em Alagoas;
Itapetinga, na Bahin, e Cas-
trolíindia, no Paraná.

Se nos fôr possível reali-
zar nosso projeto, construindo
mais três fábricas, teremos

perto de 400 mil litros, por dia,de leite assistencial, que irão
socorrer a faixa vulnerável dos
bebês desprotegidos nos quatro
primeiros meses "de 

vida.
Informou o Diretor do DNCr

que, no Brasil, há aproximada-
mente um milhão de bebês de
um a quatro meses de idade;
dispensam assistência porquesão filhos de pais com poderaquisitivo; 30% . tomam leitehumano mas 50%, isto é, 500
mil récem-nascidos, não têm
possibilidades de serem alimen-
tados por seus pais.

Disse o Sr. Rinaldo de La-
maré que, "se dermos a cada
bebê 800 gramas de leite pordia, vamos precisar de 400 mil
litros Siáriçs, justamente a
produção das quatro fábricas
de leite assistencial do nosso
plano, que trabalham sem ob-
jetivos de lucro comercial."

O leite assistencial atualmen-
te está sendo distribuído ape-
nas no Sul do País mas, ss fo-
rem construídas as outras três
fábricas, será levado pelos or-
ganismos federais, estaduais,
municipais e particulares a to-
do o Brasil, dentro de um pia-no estabelecido, e entregues às
mães nos postos de puerioultu-ra e associações filantrópicas,
gratuitamente ou de acordo
com uma pequena taxa, "pois
o paternalismo absoluto deve
sem sempre evitado."

OUTROS PLANOS

— Infelizmente — continuou
o Diretor do DNCR — o pro-blema da fome no Brasil é de
uma extensão imensa, sobre-tudo ainda no primeiro ano de
vida. De quatro meses aj um
ano, temos perto de três mi-
lhões de crianças, das quais20% (600 mil) têm recursos
satisfatórios, mas o restante,
(2 400 mil) ainda precisam ser
socorridas.

A solução encontrada peloDNCr, após demoradas pesqui-sas, foi o chamado leite assis-
tencial tipo 2. para crianças
maiores de quatro meses (pré-

escolares e escolares), e quecomeçará a ser distribuído no
próximo mês em todo o Brasil.

Manipulado pela Fábrica
Mococa, de São Paulo, o pro-duto é empacotado em plásti-co. fi de fácil díssolubiUdade ede bom paladar. o leite assis-
tencial tipo 2 é preparado com
uma fórmula composta de50% de farinha de soja, 25%
de deite desnatado, 24% deaçúcar e 1% de óleo de soja,
que forma um leite pulverizado,de fácil manejo, boa digestão,
assimilação e baixo custo, cujas
provas foram feitas no Institu-
to Fernandes Figueira ""dando
excelentes resultados".

LEITE DE CABRA
Acentuou o Sr. Rinaldo de

Lamare que, "para melhorar acota de proteína da alimenta-
ção da infância, teremos querecorrer também ao emprego
do leite de cabra", cujo reba-
nho bovino, com 13 milhões de
cabeças, poderá dar 700 mil
litros diários do produto.— Aqui no Brasil, o uso deleite de cabra foi afastado pe-•los próprios pediatras, porqueera acusado de produzir uma
certa anemia. No Instituto
Fernandes Figueira, entretan-
to, está sendo feita atualmen- -
te a reabilitação desse leits,
mostrando como êle pode serdiluído, enriquecido e prepara-do para as crianças com exce-
lentes resultados. Dentro em
pouco, veremos os cinco mil
pediatras do País afirmando,
sobretudo no Nordeste, que oleite de cabra fresco e tratado
com leite de vaca dá os mes-
mos resultados.

ASSISTÊNCIA
DESENVOLVIMENTISTA

Entre os planos do DNCr
para combater a- desnutrição
infantil estão várias projetasvisando- dar às mães sem re-cursos ensinamento sobre como
melhorar a alimentação deseus filhos.

Entre esses, destaca-se um, ode produzir farinha de soja.
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de uso doméstico, em excelen-
tes condições, e que o DNCr
começará a ministrar, a partirde julho, em seus 1 200 Clubes
de Mães existentes no País.

Os Clubes de Mães são as-
sociações instaladas no inte-
rior, sob a assistência de um
médico puericultor, unia enfer-
meira, uma assistente social,
uma educadora e uma Instru-
tora de artesanato, que ensi-
nam práticas medieo-higiêni-
cas, educativas e sociais e pe-
quenas atividades para reforço
da economia doméstica.

Ainda ná questão do melho-
ramento da alimentação infan-
til, o DNCr contratou o Pro-
íessor Nelson Chaves, Diretor
do Instituto de Nutrição de
Recife, para pesnuisar a utili-
zação do feijão chamado de
corda, frade ou aiacassa, queé nativo no Nordeste e tão ri-
co em proteínas quanto a so-
ja, podendo também entrar• como componente de alimen-
tos considerados complexos, co-
mo o próprio leite.

NOVOS PROGRAMAS

Outro programa preferencialdo DNCr — disse o Sr. Rinal-
do de Lamare — é o proble-ma do pré-escolar. No Brasil
temos 7 milhões e 600 mil cri-ancas no segundo, terceiro e
quarto anos de vida, e 4 mi-
lhões e 500 mü com cinco e
seis anos. Sabemos que essas
crianças, quando não podemdispor de escolas maternais ou
jardins de infância, ficam em
casa entregues a irmãs maio-
res, vizinhos, ou ficam mesmo
abandonadas, porque seus paisnão dispõem de recursos para
pagamento de instituições par-tículares, ou o Município não
tem nenhuma instituição pú-blica.

Atualmente no Brasil exis-
tem apenas 3 320 jardins deinfância, dos quais 1 785 par-ticulares e 1 535 públicos (21
federais, 1 2Q0 estaduais e 314
municipais); dando cobertura a
aproximadamente 300 mil cri-
ancas.

O Sr. Rinaldo de Lamare
lembrou que em uma reunião
da ONü, em 1965, cujo tema
era a proteção em massa dos
pré-escolares em países em de-
senvolvimento, apresentou um
relatório no qual, conslderan-
do a enorme população pré-escolar no Brasil, somente
aproveitando-se as organiza-
ções do serviço social das Igre-
jas seria possível realizar-se
um trabalho aproveitável

— Êsse plano — afirmou —
já está pronto, e prevê a cria-
ção do que denominamos Cen-
tros de Recreação, com meren-
deira, recreadora e servente.
Têm a finalidade de dar prote-
ção, alimentação, vacinação «
educação recreativa às crian-
ças enquanto as mães vão ao
trabalho, ou quando elas não
dispuserem de tempo paracuidar dos seus filhos .

Há, no País, informou, 22 mü
igrejas católicas e 11 mil «van-
gélicas, e os centros de recrea-
ção serão Instalados eo lado
desses templos para aproveitar
e sua organização de assistên-
cia social, enquanto os párocos
e' ministros, nos seus sermões
dominicais, motivarão o volun-
tariado na comunidade.

Ainda êste ano começarão a
funcionar esses centros, a ti-
tulo experimental, em três Es-
tados: um na Guanabara, ou-
tro no Rio Grande do Norte «
o terceiro no Piaui, todos em
articulação com a Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil.
Outros três, esses em coorde.
nação com es igrejas evangé-
licas, deverão eer inaugurados
ainda em 1967, dependendo dos
estudos que estão sendo con-
cluldos.

— Se esses centros de recrea-
ção forem bem sucedidos, pro-curaremos Instalá-los aos mi-
lhares em todo o Brasil, ao
mesmo tempo em que executa-
remos os nossos outros planos,como a criação de bancos deleite, de centros de reidraía-
ção e todos os demais que com-.
põem o programa do Departa-
mento Nacional da Criança.
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Carioca limitou-se a comprar os pequenos ovos de Páscoa
4 FESr^ DE SEMPRE
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As crianças serão es mais
presenteadas hoje, porque omovimento do comércio foimaior sobretudo nas lojas ouseções de artigos infantis ebrinquedos, enquanto as casasde ovos de Páscoa registrara™
vendas superiores fts do ano
passado,

Embora a venda de artigos
de Páscoa estivesse fraca, 

"no
principio da semana, houve
wii grande aumento na mn-uliá _ de onteiri;—musr-ievido
aos altos preços, a procura re-«aiu sôbre os ovos de chocola-
te pequenos ou coelhinhos de
plástico recheados de balas.
MOVIMENTO

As lojas de artigos infantis,
como roupas e brinquedos, es-lavam praticamente intransitá-
veis na manha de ontem, tal-vez porque a maioria delas es-tá em liquidação, enquanto aslojas de tecidos, aparelhos elé-tricôs e artigos em geral es-tevam quase vazias, com mo-vimento inferior ao normal
dos sábados, segundo observa-
ram alguns vendedores,' Quanto aos ovos de Páscoa,
estavam sendo comprados émtamanho pequeno e principal-mente nas embalagens em
forma de coelhos, de plásticos,
por NCr$ 2,00 (dois mil cruzei-
ros antigos), mas eram vendi-
doa também, por camelôs, na
esquina da Rua do Ouvidor

As crianças d* São Cristóvão, eoino Jt todo • Rio viram a, alegrias üo Sábado de Aleluia com a malhaçâo do juâa

Temor à punição impediu que
judas criticassem o Governo

O receio de que críticas pudessem en-
quadrar-se na Lei de Segurança, Nacio-
nal impediu que a maioria dos cariocas
aproveitasse e Aleluia para gozar o Go-
vêrno e os que tentaram —• como os mo-
radores de Benfica, que caracterizaram
oito de seus 46 judas com a pessoa doGovernador Negrüo de lima -— tiveram
seus bonecos apreendidos durante a ma-
drugada, pela Policia.

Os .policiais, que lotavam -a viatura11-80, nfio conseguiram evitar, porém, queos moradores de Benfica substituíssem os
Judas que representavam o Sr. Negrão deLima por um boneco que diziam ger oex-Presidente Castelo Branco, deitado em•uma mesa, tendo à sua volta algwi_y de-eretos-leis e quatro vela* acesas.
JA ESPERAVAM \

Pol sem «uiprèsa que os moradoresde Benfica verificaaram pela mamhâ, noLargo da Cancela, que faltavam os oito•bonecos, todos ostentando cartazes d»criticas à administração estadual. Os 46
Judas foram colocados tia noite de sex-
ta-feira e ficaram sOb a vigilância de um
olheiro, que anotou o número do carro
policial e viu, sem qi» pudesse esboçar
qualquer reação, quando os bonecos des-
ciam dos postes e eram jogados na «tx-
rocerla.

Oomoijá, prevlaan á interfeitocia da
P(»lícia, os moradores hayiaai preparado
um outro boneco, de taioanho natural,

. representando ó ex-Presldente Castelo
Branco, considerado como o "boneco ds
honra". Sua malhaçâo íoi por último «
começou às 12 horas,, com a participação
de todos «moradores, inclusive mulheres
Idosas.. A cena foi jüesenclaidairpw alguns
policiais à paisaíia que não Interferiram,
mas só deixaram, o local quando o tatlmo
judas estava malhada ¦'"-¦. .

Os cartazes e a maioria dos judasmalhados no Largo da Cancela: critica-vam o comércio local e caracterizavam-
se pela gozação aos moradores locais. Oscomerciantes que não quiseram contribuir
para a decoração das ruas durant eo Vil-timo carnaval foram os mais visados, as-.sim como alguns inpazes que fazem partede um conjunto iê-iê-íê.

Nem todos, entretanto, apoiam a tra-dioionctl mialhação de Judas no Largo daCancela, segundo alguns moradores deVila Isabel, que estiveram ontem no JBpara protestar contra elementos que tirambonecos de outros bairros e, como atuamde madrugada, costumam andar arma-dos, ameaçando todos os que tentamimpedir sua ação*.
CATDMBI TEM. MANIFESTO

Os moradores do Catumbi, além dojudas, providenciaram também a dista*buição de um manifesto contra ScffifiJíSg
r^rJxecutiv-a <le F">Mos EspecíficM(CEPE), "que pretende demolir os"pré-dios velhos da região para favorecer oscomerciantes ricos, os tubarões do ramo
da construção e da contratação de servi-
ços públicos".

Em sinal de protesto, colocaram em
cada quarteirão um Judas ostentando cri-
ticas k CEPE e exortando os moradores'
a lutar para que o Governo do Estado
não desaproprie o local.
O MAIS ENGRAÇADO" -V

O judas mais engraçado, • por isso
mesmo poupado,pelos moradores de Vila
Isabel, íoi o da Maria do Cabaré, cujo
testamento chegou a engarrafar o transi-
to e a provocar algumas discussões entrs
motoristas e passageiros de ônibus que,
a todo custo, queriam ver o que o boneco
dizia. :*!*¦;;

Maria do Cabaré da Petrobras estavamuito bem vestida e trazia vistosa e co-lorida fita na cabeça. Seus sapatos eramde salto alto e a bolsa na última moda.Seu testamento dizia assim:"Eu, Maria do Cabaré da Petrobras,lego os meus .bens aos que^ gos-taram da minha vida e a favoreceram.Ao Lula, eu deixo a minha casa de jogo• o meu amor pelo Cadinho. Quem não
gostou de mim que vá pro inferno porqueeu fui boa pr'a cachorro. Ao Afonsinho,há! O Afonsinho, eu deixo qualquer ne-gocio. Do Jamelão, eu não esqueço. Pr'aele eu deixo as cuecas do Dadinho. Pr'a-todos os meus fãs, eu deixo milhões debeijocas e votos de que achem outra comoeu".

ALELUIA SOB Ò MEDO
iate ano, os cariocas não se preocupa-

,;rw,.veítt^ctíticar tj_ Governo, porque, "a
/Lei de Segurança èrnijiítotvagã e a gente'não sabe afinal o que poíie ou não dizer".Alguns ainda tentaram, mas assim queviam o cario da Policia retiravam o bo-neco do posttí o destruíam, com medode represália.

Como em todos os anos, a Zon$ Nortefoi a mais festiva. Na Zona Sul, haviaapenas imi ou outro pendurado nos postes,como na Rua Bento Lisboa, rio Catete,cujo boneco representava um comerciantelocal, com fama de pão-duro, lendo um
jornal. Na Glória, um outro também comalgumas criticas, aos comerciantes dasredondezas, principalmente os donos d»imobiliárias.

As crianças de Copacabana, Flamen-
go e Leblon aproveitaram o sábado en-
solarado e foram jogar bola na praia.
Algumas crianças que moram nas favelas
da Zona Sul ainda tentavam ensaiar uma
malhaçâo de Judas e, como não tinham
bonecos, enchiam sacos de papel com pe-
daços de pano e inciavam a pancadaria.

Judas fluminenses eram conlra racionamento
Niterói (Sucursal). — Embora a Ale-

luia, devido às reformas introduzidas nocalendário litúrgicó pelo Concilio Ecumê-nico Vaticano n, só tenha rompido ameia-noite de ontem, surgiram cedo nos prin-cipais bairros judas pendurados em pos-tes, prontos para serem malhados, com
cartazes contra o racionamento de ener-
gia elétrica imposto à Cidade.

Na Praça da República foi malhado
um judas com críticas ao Governador
Jeremias Fontes, pelo atraso do paga-ment» do funcionalismo, enquanto um
outro, no .Barreto, criticava o aumento
do custo de lida.

Em frente ã. Faculdade de Direito deNiterói, foi malhado um judas com vis-toso cartaz condenando o ex-Ministro daEducação, Professor Moniz de Aragão,

\
pela crise de vagas universitárias. O car-taz pedia a atenção do Presidente Cos-
ta e Silva para o problema.

Os principais clubes de Niterói con-trariaram o novo calendário litúrgicó, ao
iniciar seus bailes de Aleluia antes da
meia-noite de ontem, quando deveriam
íazè-lo, de acordo com a Igreja, depois
daquela hora.

Boneco deFontehele malhado em S. Paulo
Sto Paulo (Sucursal) — com a ma-lhaçôo de.um Judas de camisa listrada,simbolizando o Coronel Fontenele, Dire-tor do Trânsito, os paulistas iniciaram

no bairro de Santo Amaro as comemora-
ções do Sábado de Aleluia, encerradascom os tradicionais bailes noturnos nosclubes, num dos quais — o do Corintians— o ingresso era um par de sapatos ou

uma peça de roupa, pára as vitimas datromba-d'água em Caragnatatuba. EmSantos, duas escolas de samba desfilaram. '
Hoje, às 10 horas, no altar montado

nas escadarias da Catedral Metropolita-
na,.na Praça da Sé, o Cardeal-Arcebispo
de São Paulo, D. Agnelo Rossi, celebrará
— sob uma chuva de flores — missa

campal em que será lida mensagem do"Papa aos brasileiros.
Haverá em seguida desfile dè corpo-

rações militares, agremiações religiosas,
escolas e representantes de coletividades
estrangeiras radicadas em São Paulo, quese apresentarão com trajes típicos.

Os hinos religiosos serão cantados porum coral de 80 vozes.

com Avenida Rio Branco, qu«anunciavam a "oferta de Pás-coa": dois por NCr$ 2,50.
SUBSTITUTOS

Devido aos preços elevados— já que um ovo de tama-nho médio custa entre NCrS5.00 e NCr$ «,oo — muitas
pessoas encontraram uma fór-mula mais acessível de pre-seníenr as crianças: um reci-
piente de Jsópor,- imitando~òvo
dc Páscoa e recheado de ba-Ins (compradas á quilo), fa-zia o mesmo efeito, depois deembrulhado em papel de pre-sente, como explicou um se-nhor, nas Lojas Americanas,
que comprava presentes paraoito netos.

— Cada presente desses sai
por menos de NCr$ 3,00 —• ex-
plicou êle —, porque um quilode balas pode ser comprado
por NCr$ 0,6Q e cada isopor
custa, menos de NCrS 2,00. En-
quanto isso, o quilo do choco-late está a NCr$ 18,00.

Outras pessoas substituíamo tradicional ôvo de Páscoa
por caixas de bombons, ao pre-ço médio de NCr$ 4,00, e atémesmo por objetos mais prá-ticos, como sabonetes em for-ma de coelhinhos, "que sãomais úteis. e. não deixam delembrar a Páscoa, devido aoformato, além de custarem
apenas NCr$ 0,63 — explica-
ram vendedoras da Casa Slo-
per.

Procissão em Niterói
teve mais de 20 mil

Niterói (Sucursal) — Os pa-dres da Catedral Metropolita-
na de São João Batista cal-cularam em 20 mil o númerode fiéis que acompanhou, naSexta-Feira Santa, a Procissãodo Encontro, ponto, sito ''<"*

Na Catedral Metropolitana
de São João Batista, Dom An-tõnio presidiu ontem as soleni-dades da Vigília da Ressurrei-
ção e da Renovação das Pro-avessas e do Batismo.

comemorações litúrgicas e que.serão encerradas hoje com mis-Sas solenes nas 40 paróquias eigrejas da Arquidiocese de Ni-terói, compreendendo bênçãoscom Indulgência plenária.A Procissão do Encontro deCristo com Nossa Senhora, aCaminho do Calvário, percor-reu as principais ruas de Nite-rói; com a população acenden-
do velas nas janelas ao longodo percurso. Na Ação Vésper-
tina, 'nu Catedral, Dom Antô-
nio de Almeida Morais Júnior,
Arcebispo de Niterói, chegou àslágrimas ao analisar as Esta-
Ções da Via Sacra.

CULTOS

Os protestantes também vão'
comemorar, hoje, com cultos
especiais, os Mistérios da Pai-
xão, concentrando-se o pontoalto das solenidades na Igreja
Batista da Rua Marquês deParaná, a maior do Estado.

CONCLAMAÇÃO

Belo Horizonte (Sucursal) —
As solenidades da Semana San-ta, em Belo ¦ Horizonte, encer-ram-se iwje às 11 horas coma missa celebrada pelo Arce-bispo Dom João Resende Costana Catedral da Boa Viagem!Em circular a todos os católi-'cos da Cidade, D. Resende pe-diu que "com Cristo contemosao Pai o louvor c o agradeci-
mento pela Sua ressurreição
que é também a nossa".

Em Ouro Preto, o programa,de encerramento começa ãs 8horas com a Procissão da Res-surreição, que sairá da Matrizde Antônio Dias com destino aMatriz do Pilar; às 17 horas,haverá missa solene com o ser-
mão da Ressurreição e das Ale-
grias dek Maria Santíssima, se-
guido da coroação d» Nossa
Senhora e Te Deum em ação
de graças.

A Páscoa no tempo
e n a Liturgia

Departamento áe Pesquisa
_A festa da Páscoa não é outra coisa que a antiga festa

ffi«ivJ con?erva<|a ? transformada pelos cristãos: no caso dosjudeus, ela relembra a libertação relativamente ao Egito-no caso dos cristãos, recorda a complemehtacão da obra dècristo neste mundo, encerrada por sua Paixão e selada porsua Ressurreição. "c '"¦'"' *""
A data da festa cristã íoi incerta durante os primeirosséculos, seguindo, a principio, a época da festa judaica comouníco ponto de referência. Só no século VI, íoi definitivamentefixada para o primeiro domingo depois da lua cheia que sesegue ao solstlcio da primavera (no Hemisfério Norte), ou seja,tendo 22 de março e 25 de abril como limites extremos.

OS SEIS SÉCULOS

Mas, até se chegar a essa fixação final, a história é cheiade idas e vindas nos seis primeiros séculos. Uma primeira di-difuldade surgiu do fato de que o dia 14 do mês de Nisan, dataoficial da Páscoa judaica, podia cair em qualquer dia da se-mana. Os cristãos sabiam, como o testemunham os Evangelhos,
que Jesus tinha morrido na véspera do Sabbat e tinha ressus-citado dois dias depois, quer dizer, num domingo. Dai a ten-déncia.de fixar sua festa para ttm domingo.

O desejo de se libertar dessa dependência em relação àautoridade religiosa judaica e as dificuldades quase íntranspo-níveis de tentar íazer concordar o calendário judeu com o deoutras nações levaram os cristãos a buscar outras bases paraseus cálculos. Usos diversos estabeleceram-se então em Antioquin
e Alexandria.

Em Antloquia, celebrava-se a Ressurreição do Cristo no do-mingo seguinte á Páscoa Judia, o que de cçrta forma aindamantinha a dependência de que se procurava fugir. Em Ale-xandria, calculava-se a data diüj Páscoa por um método direto.
O conflito foi resolvido pelo Concilio de Nkéia. no ano 325, em
íavor dos alexandrinos. Todas as igrejas do Oriente conforma-
inm-se então com as determinações pascais propostas pelo Bispo
de Alexandria. •--'.}. '.•-rtltestnva. çstender ao Ocidente a.unidade estabelecida no
Orieiúé. Como conseqüência das diversidades dc cálculo e tio
uso, a 'data de comemoração da Páscoa em Roma diferia ire-
qüentemente da de Alexandria. Os conflitos surgidos a propõ-sito dessas diferenças resolvlam-se na maior parte das vezes
amigavelmente entre o Papa e a Igreja grega. Deixaram de
existir inteiramente uo ano 524, quando Roma resolveu ado-
tar o método estabelecido em Alexandria.

Pequenas .divergências ainda surgiram no Ocidente porquena Gália e na Bretanha não se seguiu imediatamente o mé-
todo adotado por Roma (conforme o Missel Dominicain Quoti-dion, 4.» edição, Editlons du Cerf., Paris, 1948). Entretanto,
essas diferenças são desprezíveis e i legitimo afirmar que,desde o Século VI, as igrejas cristãs, em seu conjunto, ceie-bram na mesma data a festa da Ressurreição do Salvador.
A LITURGIA

O caráter da Liturgia pascal formou-se de traços origina-
dos em parte da memória da Paixão, da Morte e da Ressuv-reição de Cristo, e em parte do fato de ter sido a Páscoa naépoca do catecumenato a única data legal para o batismo.Estas razões e a alta dignidade da íesta explicam que a Li-
turgla da Páscoa distinga-se da de todas as outras festas e
que neste dia'observe-se um certo número de ritos que nãose encontra em outros dias do ano.

Esses dados nos permitem compreender ein parte a litur-
gia da Vigilia Pascal (ontem), onde as preces e funções sãotodas ordenadas segundo o rito do batismo. Assim, as orações
da oitava de Páscoa (os oito dias que se seguem o- Páscoa)têm em vista alternativamente os dois objetos de alegria pró-prios da solenidade, quer dizer, a Ressurreição de Nosso Se-nhor e o aumento do número de fiéis (pelo batismo;. Êsteúltimo objeto é expresso claramente em particular nas orações
de terça-feira, quinta e sexta-feira da oitava de Páscoa.

Os evangelhos, da semana pascal contém a narrativa de di-versas aparições do Salvador depois de sua Ressurreição. Odomingo da oitava de Páscoa — chamado Domingo in albis —
íol nomeado por essa expressão incompleta por marcar a da-ta até a qual os ueófltos -(cristãos recém-batlzados ua épocado catecumenato) deviam manter suas vestes brancas, que se-riam depostas no dia seguinte.

Os domingos que se sucedem daí por diante até Pentecos-tes prepararam ,os fiéis para a partida de Cristo para juntode seu Pai, partida pela qual termina sua obra: na terra: porisso é que os evangelhos dos terceiro, quarto e quinto domin-
gos depois,da Páscoa são tirados do 16.° Capítulo de São João,no qual;Nosso Senhor narra a seus apóstolos suas ligaçõescom seu Pai e a chegada próxima do Espírito Santo.

Res s u r r e i ç ã o tle Cristo
é anunciada com "Aleluia"

O canto do Glória e a entoa-
çáo dó Aleluia, na Candelária,
forãiii os primeiros anúncios
da Ressurreição de Cristo, cuiascerimônias antecipadas da Vi-
eília Pascal iniciaram-ss às 18
horas de ontem, enquanto asmesmas solenidades se realiza-
ram às 22 horas na Catedral
Metropolitan», no Mosteiro deSão Bento, e em diversas pa-róquias da cidade.

No Domingo da Páscoa, amaior festa da Liturgia cato-
lica, haverá missas nos hora-
rios comuns dos domingos, des-tacando-se ai da Matriz de Nos-
sa Senhora da Paz, em Ipa-nema, onde se celebram 16 mis-sas, de hora em hora e nas meiashoras, das 6h30 às 21h30m, emambiente refrigerado.

SOLENIDADE

A Vigília mais solene íoi a doMosteiro de São Bento, oficia--
da pelo abade Martinho Mi-chler. A Bênção do Fogo Novo
realizou-se no pátio em frentea igreja, seguindo-se a Pro-cissão do Círio Pascal, ao ar
liwe e com luzes apagadas,
e depois as outras funções, den-
tro de espírito litúrgicó pom-
poso, característica! dos mon-
ges beneditinos.

Monsenhor Ivo Calliari, quesubstituiu o Cardeal Dom Jai-me, iniciou a Vigília Pascalcom a Bênção do Fogo. à portada Catedral Metropolitana, às22 horas, com a participaçãodos seminaristas da Arquidio-
cese, que deram coto seu can-to um toque festivo às ceri-mônias.

OBRIGATORIEDADE

Os fiéis que participaram daVigília Pascal, incluindo a Mis-
sa da Ressurreição, não preci-sam assistir hoje-a outra missa,
porque já cumpriram com aobrigação de assistir ã missa
aos domingos, segundo a nor-ma posconciliar- que permitaassistir à missa na véspera dosdias santificados.

Embora a Igreja aconselhs
aos católicos a obrigação da Co-munhão Pascal, durante a Se-maiia Santa e na Páscoa, noBrasil esta obrigação pode ser
satisfeita até o dia 16 de julho.Para a Liturgia da Igreja,
as alegrias t as promessas daRessurreição se resumem na
palavra hebraica composta dadois termos: Allelu, louvai, aYah, abreviatura de Taveh, no-me dado a Deus no AntigoTestamento, significando, por-tanto, Louvai a Deus!

Negrão prometeu e não
foi à Fazenda-Modêlo

Enquanto aguardavam ansio-
sos a anunciada presença do
Governador Negrão de Lima,
que não apareceu para distri-
buir ovos de Páscoa à criança-.
da, a Ala dos Compositores da
Fazenda Modelo compôs ontem
dois sambas de protesto — Ou-
viu Seu Doutor e Agora Fia-
gelados — onde dizem que "não
somos condenados para traba-
Ihar escoltados."

A falta de camas, o desço-
nheciniento quase total de no-
ções mínimas de higiene pelos
flagelados e um surto de sa-
rampo que começou a grassar
esta semana, são os principais
problemas atuais da Fnzsnda.

JUDAS

Pela manhã, as crianças da
Fazenda Modelo malharam o
judas Capitão Sujeira, enquan-
to as mulheres lavavam rou-
pa numa cachoeira .próxima e
os homens improvisavam uma
batucada perto do pequeno
campo de futebol, entoando.os
dois- sambas da Ala dos Com-
positores, liderada por Jorge
Vieira da Silva, que perdeu seu
barraco em Mangueira.

Jorge, a princípio, teve mê-
do de mostrar Ouviu Seu Dou-

ter e Agora Flagelados, pois oMajor Teixeira estava presente.— Você tem o direito dacantar o que quiser, critican-
do o que achar errado, poisnada lhe acontecerá — csela-receu o Major. Teixeira.

Mais tranqüilo, Jorga
mostrou o samba Agora Fia-
gelados: "Agora flagelados/
íaço outro samba . ritmado/,,
vamos rezar por aqueles coi-
tados/ que ficaram soterrados/
Foi na Fazenda-Modêlo, foi/
para onde eu vini/escoltadò por
guardas/nunca mais esqueci/
nós não somos condenados/
prá trabalhar escoltados".

O Major Armando Teixeira
explicou que o samba referia-
se aos primeiros dias da Fa-
zenda, após o temporal, "quan-
do se tornou indispensável for-
mar um grupo de flagelados
para limpá-la, já que eram
más as condições de habita-
bilidade".

Jorge cantou a seguir o Ou-
viu Seu Doutor, no qual são
cantadas as crianças, qua na
fawla "brincavam no terreiro
e os homens trabalhavam, o dia
inteiro" e elogiada a Impren-
sa, pois a "reportagem corria
o mundo inteiro, trabalhando
em beneficio do flagelado bra-
sileiro". *':*¦ :''>' -^y:;

Basílica iluminada
Passagens para Cabo Frio estão sobrando

Niterói Sucursal) — Nâo há proble-ma de viagem para. quem, ainda hoje,
queira passar o dia èm qualquer dasCidades da Região dos Lagos,'como é ha-bitual em todo fim de semana, porquebs passagens estão sobrando nos guichèsde.todas as empresas que ligam Niteróia Cabo Frio, AraruamftvSaquarèma? SãoPedro da Aldeia, Macaé e Campos.Na Estação Rodoviária o movimentode ontem foi grande^ pois as empresas,

colocaram ônibus extras, na expectativa de
que o tempo bom aumentasse o fluxo de
passageiros para aquelas cidades, ainda
mais porque as estradas, embora não,in-
teiramente normalizadas, dão acesso atoda aquela região.

PELA i VARIANTE

Ó Departamento de Estradas de Ro-
dagom do Estado informou que o tráfe-

go para Friburgo continua normal e tam-bém normalizado para Rio Bonito e Ara-ruaraa (RJ-51). A RJ-5 continua livreentre Niterói e Maricá, mas interditadaem toda a região da Serra de. MatoGrosso, que vai de Maricá às proximida-des de Saquarema, Esta e as demais ci-dades da Região dos Lagos, assim co-mo Macaé e Campos, podem ser atingi-das em condições seguras através da Es-trada Rio Bonito—Araruama.

vê o Papa
oficiar atos da Ressurreição

AGÊNCIA DO
JORNAL DO BRASIL em

CASCADURA
PARA ANÚNCIOS CLASSIFICADOS!
E ASSINATURAS

AV. SUBURBANA/10 736
Largo dt Cascadura

E. do Rio já
deu 300 mil
para Talões

Niterói (Sucursal) — Já fo-
ram fornecidos mais de 30.0
mil certificados da primeira
série do concurso Seus Talões
Valem Milhões pelas 102 cole-
torias e 13 recebedorias da Se-
cretaria de Finanças do Es-'
tado do Rio, sendo que sõ-
mente so prédio do Tesouro
fluminense, na Capital, foram '
trocados mais d* 100 mil anvc-
Jopes.

Chegou ao Rio
Secretário da
Emb. Indiana

O novo Secretário da Km-
baixada da Índia no Brasil,
Sr. Dali Rangaramauujam
Krishnaswami, chegou sá-
bado ao Rio, a bordo do na-
vio Arlanza, prometendo es-.
íorçar-se para melhorar as
relações diplomáticas, co-
merciais c culturais entre
seu pais • o Brasil. O Sr.
Krishnaswami serria aute-
Homunte ao Imqu*.

Cidade do Vaticano'(UPI-
JB) — O Papa. Paulo VI
presidiu pntèm à noite as
cerimônias da Ressurreição
de Cristo, quando as som-
bras em que esteve a Basí-
lica de São Pedro se conver-
teram num mar de luz e os
cânticos alegres para a ce-
lebração substituíram o lu-
to que guardava a igreja
pela cruciíixão do Senhor.

Cardeais, diplomatas, pe-regrlnos, de todo o mundo e
milhares de fomanos se uni-
ram ao Pontífice, vestido de
branco, no maior templo ca-
tólico do mundo, para par-ticipar da cerimônia que 6

possivelmente a mais signi-
ficativa da Igreja católica.

A Ressurreição deixou
atrás a tristeza de Sexta-
Feira Santa, quando Sua
Santidade levou aos ombros
a Cruz, pelo caminho da Co-
lina Palatina, rememorando
a marcha de Cristo para a
morte no Gólgota.

• Os sinos das 500 Igrejas
de Roma ainda não haviam
começado a replear nà fria
e clara noite romana, para
anunciar a Ressurreição do
Senhor, mas o ambiente era
de gloriosa antecipação. O
acender do "novo fogo", o
acender da vela pascal, e a

bênção da água, são todos
símbolos da nova- vida de
Cristo. . '

' O trono papal e as sagra-
das imagens de São Pedro
estavam ainda cobertos por
véus violetas quando o Pon-
tífice desceu para a Basili-
ca por um elevador, desde
seus aposentos particulares
dò. Vaticano, levando um
manto vermelho, a côr de
luto papal, e uma alta mi-
tra prateada.
"VIACRÜCIS"

Na noite de sexta-feira,
cumprindo o ritual de luto,
o Papa, sem seu anel pon-

Espanhol caminha 1 200 km coin unia

-•vk

O espanhol Manuel Bere-
la viajou 1200 qutVfcetroscom uma cruz de 25 quilos
nàs costas, mas não pôde
entrar na Basílica de São
Pedro. Berela tem SS anos •
quatro filho» • fêt a promea-

•{

sa de ir a pé de Gerona, na
Espanha, até Roma, com a
sua cruz.

Como tinha calculado, o
espanhol, carpinteiro de
profissão, chegou na Sexta-
Feira Santa à Cidade do Va-

ticano, depois de 44 dias de
viagem.

A REVOLTA

Os policiais que estavam
na entrada da basílica olha-
ram para Manuel t disseram

tificial e usando um hábito
roxo, caminhou descalço e
ajoelhou-se para beijar o
crucifixo da Basílica de San-
ta Maria, repleta de fiéis.

Sua Santidade dirigiu-se
para o crucifixo distante al-
guns passos, deteve-se, ineli-
nou-se três vezes e, em se-
guida, ajoelhou-se e beijou
os pés da imagem de Cris-
to, enquanto os sinos das
quinhentas igrejas de Roma
mantinham-se mudos e em
Jerusalém, a despeito da
chuva, milhares de peregri-nos começavam a percorrer
o caminho que Jesus seguiu
rumo ao Calvário.

cruz
que êle poderia entrar, mas
a cruz não.

O carpinteiro não discutiu.
Foi para uma rua lateral,
partiu a cruz em três peda-
ços e íoi e m bo ra. dizendo
que la voltar de trem paracasa.
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Trovadores abrirão
em Petrópolis seus
III Jogos Florais

A União Brasileira dos Tro-
tadores est& ultimando os pre»^parativõiTpara a reaiVinÇüo. em
abril, dos HI Jogos Piorais da
Petrópolis, que constará de um
concurso de trovas tendo como
tema a Harmonia, é uma sério
dè; outras festividades, entre as
quais uma recepção aos dez pri-

meiros colocados, que terão
dois dias para passear pela Ci-
dade com todas as despesas pa-
ga,

Esta é a primeira promoção
da entidade, criada em Janeiro
para dar novas dimensões &
trova em vista do Interesse dos
editores pela publicação de li-

vros do gênero — um dos mais
antigos da literatura — e o
sucesso dos Jogos Florais.

O INICIO

O aparecimento da trova na
Provença, no Século XI — épo-
ca em que a elite só se preo-
cupava coin os lautos banque-
tes e as guerras — teve enor-
me significado para a literá-
tura, marcando o Inicio de
uma fase de florescimento xul-
türal, social, político e agrico-
la. Eram chamados de trova-
dores os artistas que compu-
nham versos e, ao mesmo tem-
po, músicas. .

Depois de uma época áurea,
o movimento trovadoresco co-
meçou a declinar, até que em
Toulouse, por volta de' 1323,
nasceu o Consistório dos Sete

Mantenedores dos Jogos Fio-
rais, promovidos sempre no
mês. das flores — maio, e por
oferecerem . aos vencedores dos
concursos poéticos jóias repre-
sentando flores, os torneios fo-
ram denominados de Jogos
Florais. Os concursos poéticos
prosseguiram através dos sé-
culos, deles tendo participado
escritores franceses como Vol-
taire, Chateaiubriaiid, Lamarti-
ne, Vitor Hugo e Copée.

NO BRASIL ¦

A primeira rase da trova no
Brasil, no fim do século passa-
do, tinha seu interesse volta-
do unicamente paira o folclo-
re. ,A partir de 1910 alguns
poetas conhecidos, entre éle3
Antônio Sales, Ádelmar Tava-
res e Belmlro Braga aderiram
& trova, mas somente 30 anos

depois apareceram os poetas
especializados neste gênero li-
teràrio.

Os Jogos Florais no Brasil
começaram em 1014, mais pre-
cisamente em Santos, quando
o Liceu Feminino Santista or-
ganizou um, de âmbito muni-
cipal e apenas para jovens.
Dal por diante, todos os anos,
em várias capitais, e cidades
brasileiras o movimento cres-
ceu e o número de trovadores
aumentou. Apesar disso, ain-
da havia um problema: ne-
hhúma editora sé atrevia a
lançar livros de trovas.

BIBLIOGRAFIA 
";•

.,(Òf panorama não se. modifir
cou até. que em 1956 surgiu
uma coletânea • com duas mil
trovas de.600 autores brasilei-.
ros — Meus Irmãos Trovado-

res —, a qual situou-se, du-
raute ura mês, entre os pri-
meiros das listas de best-sel-
lers.

Em 1960, a Editora Vecehi
lançou livros de trovas de Luís
Otávio e J. G. de Araújo Jor-
ge. No mesmo ano, a Livraria
Freitas Bastos publicava outra
coleção ds trovas, organizada
por Zálkind Piatigórslcy.

Hoje, tardes de autógrafos
de trovadores, palestras em co-
légips, associações e clubes
impulsionam o movimento tro-
vadoresco brasileiro que teve
no nwimento editorlalista e.
nos Jogos Florais seus dois
maiores incentivadorès. ¦ ' .-
A TROVA
ó linda trona perfeita ;
que nos dó tanto prazer, 

'
tão fácil. — depois de feita,
tão difícil de fàser.

Luís Otávio, considerado um
dos maiores trovadores brasi-
leiros, acha que a trova ain-
da é motivo de dúvida para
muita gente.

Trata-se de uma composição
poética de quatro versos setes-
silábicos, rimando pelo menos
o segundo com o quarto verso
« com sentido completo. No
Nordeste o trovador é o vio-
leiro, o repentista, enquanto
no Rio, em São Paulo e em
alguns outros centros, o poeta
popular.

A trova é classificada em
três tipos: lírica," filosófica e
humorística, e, sem deixar d«
ser eminentemente popular,
feia identidade com o senti-

mento do povo, é, atualmente,
um dos gêneros literários maist
respeitados, havendo verdadeijí
ras obras-primas.

Grandes poetas brasileiros
foram também trovadores: na
fase romântica, Castro Alves,
Gonçalves Dios, Casimiro dá
Abreu; na fase parnasiana:
Olavo Bilac, Vicente d« Car-
valho; na fase modernista::
Manuel Bandeira. Cassiano RI-
cardo e Cecilia Meireles.

Ccm o objetivo de tomar o>
movimento mais coeso, foi fun-
dada, eni Janeiro, a União Bra?
Eilelra dos Trovadores, com de-!
legados em vários Estados, es-*
tando a- Direção nacional ¦*¦¦
cargo de Luís Otávio, í
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A solução encontrada em. Porto Alegre joi construir, um edifício para últimas moradas'

prefeito de Porto Alegre Elis Regina
proporá aos vereadores está noiva
a cremação dos defuntos de Bôscoli

Porto Alegre (Sucursal) — O Prefeito Célio
Marques Fernandes anunciou que. enviará, dentro de
pouco tempo, projeto propondo a cremação de cor-
pos nesta Capital. A proposta vai reforçar projeto
anterior que, entretanto, não encontrou maior res-
sonância e muito menos a apreciação dos vereadores."¦¦;¦-¦¦ Ò zelador de um dos cemitérios locais, dando sua
opinião sobre o assunto, disse que isso já devia estar
em execução, responsabilizando a Igreja Católica pela
rejeição do projeto. Mas Dom Vicente Scherer jus-
tificou a condenação, lembrando um dos dogmas do
catolicismo: a cremação afeta "a idéia da ressur-
reição".

COMEÇO

Depois de muitos discursos
de sua tribuna, conseguida
através da legenda do extin-'tó;PTB e com votos macl-
çoa dos umbandistas, o
Deputado Moab Caldas apre-
sentou, em abril do ano pas-
sado, à Assembléia Legisla-
tiva gaúcha, projeto insti-
tüindo fornos crematórias
nos cemitérios existentes no
Estado.- •¦'•¦•

: Segundo o seu autor, a ins-
talação de fornos cremató-
rios se daria por iniciativa
do Estado ou por entidades
particulares, por delegação.
E.ós cadáveres poderiam ser'cremados desde que as pes-
soas, em vida, dessem per-
missão para tal, quando em
uso de suas faculdades men-
tais; ou quando a familia
do morto decidisse sobre oassunto.

Ciente de que a questão
daria origem a muitas dis-
cussões, o então Deputado
Moab Caldas justificou sua
proposição com recortes de
jornais onde o clero cato-
licq.se pronunciava favorá-
vel à medida, em diversas
partes do mundo, e com o
parecer do relator de proje-
to semelhante, apresentado
à Assembléia Legislativa da
Guanabara. Também leu du-
rante süa exposição de mo-
tivos; notícia publicada no
JORNAL DO BRASIL sobre
a incineração de T. S. Elllot"que durou apenas 30 minu-
tos".

Ã "ORIGEM

Processo utilizado desde a
antigüidade, a cremação de

.cadáveres tòrnoú-se uma
- opção para os países moder-

nos, que apresentam aos
seus cidadãos a chance de

.uma escolha na destruição
da matéria, depois de sua
morte. Entretanto, a crema-
ção não é adotada por ne-

.nhum país cuja religião oti-
, ciai seja a católica.

Por motivos religiosos, a
índia é o pais cuja maioria
de mortos é cremada, e nos
países anglo-saxões prevale-
ce à chance dá dupla esco-
lha. Nos Estados Unidos,-cremar corpos deu origem a
uma espécie de monopólio-particular, enquanto que em
Buenos Aires, o município-ajuda particulares a pagar
o preço da cremação.

O CUSTO

O preço da cremação de
corpos não é pequeno, pois~ós 

aparelhos incineraderes
e sua, manutenção são ca-"ros.'Entretanto, o custo de-
verá ser muito menor do que
o aluguel de túmulos ou.ca-'tacümbas 

que,. atualmente,"foram transformados em

verdadeiros negócios imobi-
liários,

O preço exorbitante faz
com que haja cremações de
restos mortais depois de ul-
trapassados os prazos de
permanência nos Cemitérios
e que não são renovados ge-
ralmente por questões de or-
dem econômica, pois morrer
e consumir-se custa di-
nheiro. x * .

Em Porto Alegre há tam-
bém distinções de classes
sociais depois da morte. A
maioria dos cemitérios per-

. tence a sociedades e a gru-
pos étnicos ou religiosos
(Cemitério Espanhol, Israe-
lita, Protestante etc). Os
restantes são explorados por
irmandades e, como a con-
corrência é pequena, os lu-
cros são grandes.
ARQUITETURA

• Original em sua arquite-
tura, o Cemitério de São
Miguel e Almas tem preçosdiferentes para abrigar os
mortos e divide-os em três
categorias, nas catacumbas.
Os túmulos localizados em
baixo, nos muros, custam
NCr$ 600; os do melo, a cêr-
ca de l,30m do chão, custam
NCr$ 1 mil. E os nichos lo-
calizados bem em cima, são
intermediários e custam ...
NCr$ 700.

Êsses preços são para os
jazigos perpétuos e bem
mais elevados se, em vez de
catacumbas, o morto fôr se-
pultado num túmulo. Ao
contrário de outros cemlté-'
rios locais, o de São Miguel
e Almas dá garantia ao têr-
mo perpétuo "que quer di-
zer perpétuo mesmo, e não
significa 50 anos, como no
Cemitério Espanhol, nem
90, como no Israelita".

ESPAÇO

Para a Irmandade de São
Miguel e Almas, não é beim
negócio vender uma cata-
cumba. o melhor é alugar,
por preços que variam de
NCr$ 36 (trinta e seis mil
cruzeiros antigos) a NCr$
46' (quarenta e seis mil cru-
zeiros antigos) por áno, con-
forme a ordem respectiva.
Aluga-se por uni prazo de
um á três anos e, depois, os
restos são passados para um
nicho menor ou para um
depósito geral, dependendo
das condições financeiras
da familia do morto.

Por ser algo inevitável, os
preços não afugentam o
mercado. Pelo contrário,
pois devido ao aumento po-
pulacional, cada vez exis-
tem mais mortos. A solução
encontrada no São Miguel e
Almas foi a de construir pa-vimentos. Nuina área pe-
quena, milhares de mortos
são abrigados em cinco an-
dares.

Pôr to Alegre (Sucursal) —
Elis Regina apresentou-se on-
tem no Teatro Leopoldlna com
uma aliança de platina na. mão
direita e anunciou seu noivado
com Ronaldo Bôscoli, 6em ln-
formar, contudo, a data do ca-
samento, "pote Isto é problema
nosso".

Com os cabelos multo curtos,
cortados a navalha, Elis deu
um show, também, numa boate
da Capital gaúcha, quando ln-
formou que embarcará dia 12
tíe. abril para a Venezuela, onde
fará 14 representações em sete
dlajs pára "ganhar bastante di-
mlieiiro".

Feira de
Santana
abre Museu

Salvador (Correspondente) —
O Museu Regional de Feira de
Santana será inaugurado ama-
nhã em solenidade que contará
com a presença do Governador
Lomanto Júnior, do Embaixa-
dor da Inglaterra, Sr. John
Russel, do jornalista Assis Cha-
teaubriand e outros convidados.
No mesmo programa, o Govêr-
no estadual inaugurará em
Feira de Santana, o Parque Ro-
doviãxio, a Escola Técnica de
Comércio, a Estação de Mi-
croondas e a Estação Rodovia-
ria.

Cascudo
homenageado
em Natal

Natal (Correspondente) — A
Assembléia Universitária rea-
llzou ontem solenidade para
entregar ao escritor Luis da
Câmara Cascudo o título de
Professor Emérito da Universi-
dade Federal do Rio Grande
do Norte.

Na mesma solenidade foi fel-
ta a entrega de medalhas aos
conclulntes . laureados no ano
passado em todos os estabele-
cimentos Integrantes daqUela
Universidade.

Mandim vai
analisar
ação da CTC

6 Deputado Salvador
Mandim pedirá nesta sema-
na uma reunião da banca-
da da ARENA na Assembléia
Legislativa, a fim de apre-
sentar seu relatório sobre as
denúncias de lrregularida-
des ha Companhia de Trans-
portes Coletivos, formuladas
pelo representante da Opo-
sição na diretoria da emprê-
sa, Sr. Antônio Carlos Frei-
re.

As denúncias referem-se a
desvio de peças, no montan-
te de NCrS 1 milhão (um
bilhão de cruzeiros antigos),
prática de jogo do bicho
em setores da companhia,
falta de cumprimento por
parte de duas firmas de con-
trato para limpeza dos ôni-
bus e compra de um gera-
dor para a Gávea Pequena.

Quando uma
deve anunciar ?

financeira

Quando tem, pelo me-
nos, colocação entre as
10 maiores empresas
do ramo, no país?

Quando tem, pelo me-
nos, em seu balancete,
um mínimo de 40 Bl-
LHÕES em operações?

Quando tem, pelo me-
nos, 3 BILHÕES de
capital e reservas?

Quanto tem, pelo me-
nos, o respaldo de um
estabelecimento de cré-
dito do porte do BCN
- BANCO DE CRÉ-
DITO NACIONAL, com

40 Bilhões
em depósi-
tos e maisBCN

de 30 agências, em to-
do o país?
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de .Autorização, 105 do Banco do Brasil- Capital e Reservas aplicar em ações. (C.C.A.Decreto Lei 157).

NCrS 3.033.633,49-Rio - Rua do Ouvidor, 70 A- sobreloja.
S. Paulo - Rua Boa Vista, 208 - 2.» andar

Onde é que V. compra um
carro de classe
internacional em 12 meses,
pelo preço à vista,
sem juros?
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Só no Convênio dos
Revendedores Simca
Essa é a sua grande chance .de comprar o Chambord 67 em
condições mais fáceis e econômicas. Faca as contas: V. ganha
NCr$ 2.400,00 em relação à tabela normal.

IBELA NORMAÍ-'
PMffm.. HGt*M:*Qi.oa*Juro»...„»tv.. .tiÇ;0*2'AOO.OÍ*
Tatlt .ai^fiéí? 14.692,00
Enlnd»...,../?,.'" JJCrS 4.882,00
12 pagamejtp'd» 'iíl"-,
NCr$ 8gJiÔ0..t....NCrS i:;9.600;,00
Tolalfír....... NCr? 14.592,00

CONVÊNIO SIMCA
Prífl», NCr$ 12.182.00
Juro».,:%,, NADA
Tolal .....NCrS 12.198,00

Entrada..... NCr$ 4,882,00
12 pagamantM dt
NCr$ 600.00. flCr$ V.KJO.ÓP
Total....; NCrt 12.192,00

Agora raciocine conosco.
O Chambord é o carro de classe internacional de menor custo.
Em sua categoria, nenhum outro o Iguala em potência, beleza,
conforto e atualização. Como todoa os carros da linha Simca 67,
o Chambord também apresenta grandes melhocamentos mecâni-
cos: embreagem de comando hidráulico, freios de ação instan-
tânea, alterrtador de voltagem de 34 ampères, etc. E agora V.
pode comprá-lo em 12 meses, pelo preço de tabela, sem juros
e sem qualquer acréscimo. V. quer mais razões para preferi-lo?

Seu carro usado vale mais como entrada:
SIMCAl 1963

|NCr$ 3.800
1964

NCr$ 5.000
1965

NCr$ 5.800
Pagamos também o melhor preço da praça por qualquer oulra marca.

«Juros decrescentes d« Cias. de Financiamento

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

'-*L-7-J,

'7

¦<¦>#:¦

O CONVÊNIO SIMCA é uma realização dos revendedores

CIN AVE
Ruà Vol."da Pátria, 323-Tel. 46-2525

REDI
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-r80SO
R. Alm. Coehrane, 173 tel. 34-1277

Sr-%-
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Interditadas 45 residências próximas ao Morro do Urubu
Saúde Pública não
tem sanitaristas
exigidos por lei

A Superintendência de Saúde Pública do Estado, que
deveria ser dirigida por médicos sanitaristas, conformo es-
tabelece o regulamento baixado pelo Governo federal, cm
1963, está entregue a um clínico, um laboratorista e um gi-
necologista. E dos 23 centros de saúde da Cidade, apenas
três têm diretor sanitarista: o da Tijuca, Méier e Enge-
nho Novo.

Embora os três médicos responsáveis pela Superinten-
dência — Eduardo Henrique do Amaral, o laboratorista,
Paulo Félix de Sousa, clínico-geral, e Geraldo D'Arienzo,
ginecologista — sejam competentes em suas especializa-
ções, nenhum deles tem o curso de pós-graduação da Es-
cola de Saúde Pública.

Com a revogação, pura e
simples, dos regulamentos e
leis anteriores a 1966, a Supe-
rintendência teria que provi-
denciar a elaboração urgente
de um regulamento, onde se-
riam taxadas as multas paraaplicar aos infratores. Se ai-
gum fiscal ainda aplica mui-
tas, baseado nos regulamen-
tos passados, poderá ser até
processado pelo infrator, poisa aplicação da multa é irre-
guiar, já que foram "revoga-
das todas as disposições em
contrario" no dia 4 de agosto
de 196G, com a publicação do
Código de Saúde Pública do
Estado.

PISCINAS

A maior parte das piscinas
que existem no Rio teriam seu
funcionamento suspenso se
houvesse, de fato, uma fisca-
lização naquele setor, pois re-
gularmante deveria se?r feito
um exame da água e da por-centagem do cloro existente.
Náo há boletins contendo oresultado desses exames e amaior parte dos que freqüen-
tam as piscinas não sabem quea Superintendência de SaúdePiiblíca deveria manter umserviço de fiscalização perma-nente. volante, capaz de per-correr todas as piscinas da Ci-dade.

Em alguns clubes que tem
piscina, não existe nem esta-
ção de tratamento da água. Osseus diretores alegam que alémde custar muito dinheiro exi-
ge um gasto diário, o que pre-judicaria até as finanças dosclubes.

CARTEIRAS DÊ SAÜDE

A distribuição de carteirasde .saúde é um verdadeiro ri-tuai, que aborrece os mais de-savisados. A repartição exige,além de dois retratos tania-nho 3x4 e de NCrS 1.00 (milcruzeiros antigos), a prova deresidência — que pode ser umrecibo da Light; ou atestado
da Policia — e a permanên-cia, por muitas , horas, em
grandes filas que se formamdesde às 6 horas à porta doscentros de saúde. No fim, ca-da centro só atende no má-ximo a 20 pessoas.

As carteiras de saúde, en-tretanto, não são fornecidas
por todos os centros de saúde
que funcionam na Cidade:
apenas alguns possuem servi-
ço de raio X e, portanto, sãoos únicos • capacitados paratirar abreugrafia e atestar queo candidato tem os pulmõesem perfeita ordem.

Muitos médicos sanitaristas
são de opinião que a carteira
tíe saúde deveria ser gratuita,sem exigir retrato ou selo deNCr$ 1,00 (mil cruzeiros anti-
ges), pois é um documento
necessário, que protege o seu
possuidor e aqueles que coméle trabalham. A dificuldade
em obter esse documento faz
com que muitos empregadores,
negligentemente, dêem emprê-
go a pessoas das quais náo co-
nhecem o estado de saúde.

Bandido paulista resiste
na Sexta-Feira Santa
a mil tiros da Polícia
| São Paulo (Sucursal) —• Depois de resistir atiros por quase cinco horas ao cerco da Polícia, queutilizou bombas de efeito moral e de gás lacrimo-
geneo e atirou mais de mil vezes para desalojá-lo
da casa em que se refugiava, Jair Batista, de 19anos, acusado de ser ladrão e assassino, foi feridoé preso na tarde de Sexta-feira Santa.
t, Procurado pela Polícia há meses, como autorde vários assaltos e um latrocínio, Jair Bala, comoe conhecido, preto, de baixa estatura e franzino,estava escondido na casa de sua amante, Maria Lú-cia da Silva, com dois revólveres, uma carabinaWinchester e muita munição.

Esgotou-se a munição dos
policiais, que não podiam
aproximar-se da casa. Cha-
maram, então, um pelotão
de choque da Força Públi-
ca. Depois de quebrarem as
telhas da casa com tijolos,
tiros de metralhadora e até
paralelepípedos, que atira-
vam de telhados vizinhos, os
soldados começaram a jogar
bombas de efeito moral. Fo-
ram atiradas 60 e de gás'la-
crimogêneo, 25. Somente
depois de atingido por um ti-
ro no supercílio e por mais
outros três, todos de raspão,
Jair se entregou. Medicado
nos Hospital das Clínicas,
foi autuado em flagrante.
Nenhum policial íol ferido.

PALHA INJUSTIFICÁVEL

Uma das maiores falhas da
Superintendência é a sua igno-
rância a respeito de certos ia-
tos considerados normas pelos
sanitaristas. Durante as en-
clientes de janeiro, por exem-
pio, ela ièz um apelo à popu-
lação do Rio pam que "todos
se vacinassem", quando não
era necessário e todo sanita-
rista saberia que somente, as
pessoas que mudaram-de resi-
dência estavam obrigadas « so
vacinar.

Outra falha: embora saúde
, pública seja, íundamentalmen-

te, profilaxin. a Superintendeu-
cia não se preocupa muito em
prevenir a população quanto os
perigos de certas doenças. Só
começa a vacinar se qualquer
calamidade — os enchentes,
por exemplo — ou se uma de-¦terminada epldtmia jà atingiu
um beirro inteiro.

FISCALIZAÇÃO
' A fiscalização do leite é uma

da.s tareías da Superintendeu-
cia, mas há muito tempo ela
deixou de cumpri-la. Se o. po-
pulação do Rio bebe ou não
letie com água, ou com outras
impurezas, não há jeito de sa-
ber: a repartição não dispõe
dos instrumentos pam medir
& densidade do leite - m de
condução para ir até os pos-tos de venda oü mesmo aos lo-
cais onde o produto é engarra-
fado.

O Instituto de Brom&tologia,
setor importante da Saúde Pú-
blica, encontra-se inteiramen-
te desaparelhado, sem a menor
condição de analisar o q-je a
Cidade consome falsificado e,
muitas vezes, deteriorado, co-
nio acontece'com algumas
águas engarrafadas.

UM BOM CÓDIGO

O Código Estadual de Saú-
de Pública, transformado em
lei no més de agosto de 1966,
chegou a surpreender algun»
sanitaristas pela sua qualida-de: era uma inovação o que&e pretendia implantar na Ci-
dade, "resultado do trabalho
de uma comissão altamente
especializada". O Código na-
da mais era, no entanto, queuma cópia do Regulamento
Federal de Saúde Pública, bai-
xado em 1963 pelo Governo do
ex-Presidente João Goulart. O
texto transformado em lei pe-lo Governo do Estado trans-
crevia capítulos inteiros, omi-
tindo apenas, como é natural,
os problemas da competência
da Uniáo.

REVOGAÇÃO DE MULTAS
No último parágrafo do Có-digo de Saúde Pública do Es-

tado da Guanabara, as ora-
ções "éste Código entrará emvigor na. data, de sua publica-
ção, revogadas as disposições
em contrário", tornam sem
efeito a aplicação do Regula-
mento Federal, que prevê aaplicação de multas para asdiversas ' infrações cometidas
contra a saúde do povo.

BATALHA

iJair íol denunciado por
Maria Lúcia, que já estive-
rà presa e se comprometera
com a Polícia a avisá-la, as-
sim que êle aparecesse. Na
manhã de sexta-feira, ela
saiu de casa e contou a um
guarda-civil que Jair estava
em sua casa. O policial foi
recebido a tiros é chamou
reforço. Chegaram cinco
carros da guarda-civil, que
cercaram a casa, na Rua
José Joaquim Seabra, em R.
Pequeno. Os policiais intima-
ram Jair a se entregar, mas
êle atirou em resposta. Co-
meçou então a troca de ti-
ros por volta das 11 horas
da manhã de sexta-feira.

A Administração Regional
do Méier, baseando-se no lau-
do do Instituto de Geotécnlca,
interditou ontem em caráter
permanente, 45 residências
próximas ao Morro do Urubu,
em Terra Nova, que vem so-
frendo grande processo de des-
lizamento, reativado, segundo
so constatou, durante as últi-
mas chuvas.

O Administrador Regional
do Méier, Sr. Vilmar Pauis,
i n f o r m ou • ao JORNAL DO
BRASIL que o último tempo-
ral provocou novos desloca-
mentos da camada, colocando
sob ameaça de desabamento os
prédios interditados. ¦ Segundo
o laudo, outras casas se en-
contram em observação, po-
dendo vir a sofrer interdição,
caso continue a processar-se o
deslizamento.

PRÉDIOS INTERDITADOS

São os seguintes os prédios
interditados pela Administra-
ção Regional do Méier:

Na Rua Domingos Pires' os
ns. 163, 169, 173, 177, 181, 180,
184, 188, 191, 202, 205, 215, 217,
221, 229, 231, 244, 248, 250 e
252. Na Rua Caetá os ns. 15,
35, 45-A e 45-B; na Rua Ader-
bal de Carvalho os ns. 94-B,
106, 143, 197, 205, 219. 219-F,
233 e 235; na Rua Benjamim
Magalhães os ns. 334, 344 e
344-A; na Rua Jacareí os ns.
609, 553, 553-F, 665, 565 fun-
dos; e ná Rua Terra Nova os
ns. 3, 5 e 7.

O laudo, de acordo com' a
Administração Regional, foi
elaborado pelos Srs. Francisco
Danciger, Nilo Carvalho Neto
e Ana Margarida Fonseca, e

indicou que o processo de de;-
lizamento de terra sofreu
grande reativação com as úl-
timas chuvas.

A interdição íoi determina-
da tão logo a Administração
teve em mãos o laudo. Foi
imediatamente providenciada
a evacuação dos prédios, em
operação acompanhada poruma assistente social. Os ne-
cessitados tiveram transporte
e alojamento à sua disposição.

O Sr. Vilmar Pallis infor-
mou que na semana passadaruiram quatro casas, sem no
entanto causar vitimas, e que .
até ontem foram completadas
198 vistorias em prédios situa-
dos cm encostas, a fim de
prever as casos de perigo de
desabamento.

PARQUE GUINLE

A Administração Regional
de Botafogo informou ontem
que não oferecem perigo as
duas pedras localizadas no ai-
to do morro de Santa Teresa,
acima do Parque Guinle, em-
bora, nos próximos dias, se irá
proceder à sua destruição, cor
mo medida de precaução, se-
gundo determinaram os geó-
logos que estiveram no local.

Na sexta-feira, as 21 íamí-
lias residentes no edifício nú-
mero 232 da Rua Paulo César
de Andrade, foram alarmadas
por notícias que diziam estar
todo o bloco — formado pelos
edifícios 200, 222, 232, 240, 274
e 296 — ameaçado por gran-
des pedras localizadas no alto
daquele morro. A conclusão do
laudo do Instituto de Geotéc-
nica não apontou iuconveni-
ência na permanência dos mo-
radores.

TELHA CARCAÇA

Trabalhos de contenção
prosseguem no Cantagalo

Apesar de terem sido inter-
rompidas ontem pela Adminis-
tração Regional da Lagoa as
demolições de barracos no Mor-
ro do Cantagalo, 25 dos quais
localizados mais próximos da
encosta estão condenados, no
trecho da Rua Barão da Tòr-
re até as proximidades do Pa-
noramai Palace Hotel, conti-
nuaram ontem os trabalhos de
proteção no morro, onde mn
trator e diversos trabalhadores
deram prosseguimento às obras
de contenção.

Das 26 famílias que terão
seus barracos destruídos, ape-
nas seis estão abrigadas no
galpão da Fundação Leão XIII,

.e os engenheiros interditaram,
ao todo, 60 barracos, ameaça-
dos por quedas de barreiras,
no ceso de novas chuvas.

Diversos policiais foram des-
tacados para o policiamento da
área, cooperando com os enge-
nheiros da Administração Re-
gional nos trabalhos de remo-
ção das famílias desalojadas.
Até o momento, somente seis
barracos íoram destruídos, dos
26 condenados. Informam os
funcionários da Fundação que
os trabalhos devem ser intensl-
ficados durante a semana, to-
mando-se providências para
abrigar as famílias que não
tém onde se alojar.

Na Rua Baráo da Torre, que
foi muito castigada pelos úl-
timos temporais, com a queda
de barreiras, vários garis do
DLU terminavam ontem a re-
moção da lama e dos detrito*
depositados nas calçadas, de-
vendo concluir os trabalhos ate
amanhã.

Falta tle segurança íaz
morador abandonar casa

A casa dc número 131 da
Rua Comendador Martineili,
iio Grajaú, foi abandonada on-
tem pelo seu morador, Sr. Es-
peridião Habib, por não mais
oferecer segurança, pois desde
o ano pn.ssado sofreu um abíi-
lo. no _eu entender "motivado
pela dinamitação do edifício
ao lado". A SURSAN, entre-
tanto, atribuiu o fato à infil-
tração provocada pelas chuvas.

O Sr. Esperidião Habib es-
clareceu que a dinamitação do
prédio vizinho pelo Estado, em
abril do ano passado, abalou
visivelmente a sua casa, "e a

prova de que este íoi o moti-
vo é que o Governo tomou a
inciativa de, repará-la.. .Ante-
ontem, a situação piorou, e fui
obrigndo a abandonar a casa".

A dinamitação da casa vizi-
nha, segundo o Sr. Habib, pro-
vocou rachtiduras em sua resi-
dência e na do Coronel Paulo
Lima Pacheco — no 143 — ao
lado da sua. O Departamento
de Obras, após constatar que
sua casa foi realmente atingi-
da, providenciou o trabalho de
escoramento, que se prolongou
até a semana passada.

Fechada rua que liga
Santa Teresa a túnel

A Rua Prefeito João Felipe,
que liga Santa Teresa ã boca
do túnel Catumbi—Laranjei-
ras, foi interditada completa-
mente ontem, para que uma
pedra de dez toneladas — cm
vias de rolar pela rua — fossa
retirada. Esta rua estava in-
terditada parcialmente ao
trânsito de veículos há três
semanas.

Os 12 operários encarregados
dos trabalhos tentarão liberar,
já amanhã, um dos lados da
rua para o tráfego de veículos,
ao mesmo tempo que reforça-
râo a encosta do morro com

um muro de arrimo; mais
abaixo, farão uma murada
com os pedaços da pedra re-
tirada.
LIVRE DE PERIGO

O responsável pela firma
Sergen — Serviços Gerais de
Engenharia, empreiteira da
obra — informou que espera
livrar o trecho de novos des-
lizamentos de terra nos pró-ximos meses. Apesar da demo-
ra da conclusão dos trabalhos,
a firma empreiteira confia não
precisar mais interditar a Rua
Prefeito João Felipe.

Alunos sem escola vão
ter abrigo provisório

Serão iniciados amanhã os
trabalhos de montagem de
uma casa pacote na Rua Pl-
nheiro Machado, 60, destina-
da a servir de abrigo provisó-rio para os 1 200 alunos da Es-
cola José de Alencar, interdi-
tada pelo Instituto de Geotéc-
nica, durante as últimas chu-
vas, sem aviso aos professores.

Sendo tôda a obra do tipo
pré-fabricado, sua montagem
deverá ficar concluída até fins
de abril, enquanto os alunos
da Escola José de Alencar con-
nuam perdendo aulas, embora
a Secretaria de Educação do
Estado informe que está sen-
do providenciada a matri-
cuia nas Escolas Ana Frank

e Albert Schweitzer, em La-
ranjeiras.

O estabelecimento provisório
terá dez salas de aula de fibra
prensada, e funcionará até o
término das obras de conten-
ção da encosta que ameaça de-
sabar sobre a Escola José de
Alencar.

A Secretaria de Educação in-
formou ainda que o Governa-
dor Negrão de Lima autorizou
a contratação de grande nú-
mero de empreiteiros, afir-
mando também que mais 188
escolas- construídas no Govêr-
no anterior "necessitam de re-
paros urgentes, sendo que 87
delas estão em estado rui-
noso".

Favelados comem bem
mas não têm higiene

As assistentes sociais qa<atendem os flagelados pelasenchentes alojados na Fazenda
Modelo informaram não haver
ali problemas de alimentação,
muito abundante, e que a maior
dificuldade a enfrentar é "a
falta quase total de noções d»
higiene da parte dos flagela-
dos, muito compreensível, ém
vista das. condições sociais em
que vivem nas favelas".

Informaram as três assisten-
tes sociais da Secretaria de
Serviços Sociais que dão plan-tão permanente na Fazenda •
são obrigadas a agir com ener-
gia para evitar "ou pelo menos
conter tôda a sorte de hábitos
e atitude anti-higiênicas-'.
ELOGIOS

Na sexta-feira, os flagelados
consumiram quase uma tone-
lada de peixe, e o almoço de
ontem, multo elogiado, constou

de carne seca, macarrão, arroz
e_ feijão. A Secretaria do Go-
vêrno tem fornecido os manti-
mentos com regularidade.

Na última semana, ocorre-
ram 12 casos de sarampo naFazenda Modelo. Assim que a
doença é constatada, a criança
é enviada para o Hospital Es-
tadual Eduardo Rabelo, espe-
ciaiizado em doenças infecto-
contagiosas.

Os policiais e assistentes so-
ciais que servem na Fazenda
Modelo nada sabem a respeito
do destino a ser dado aos fia-
gelados, " atribuição da Secre-
taria de Governo".

— Ouvimos dizer — afirmou— que a solução será a cons-
trução de novas casas nos mes-
mos locais, mas nada sabemos
ao certo. A ordem que temos
é a de permitir a saída de qual-
quer família, mesmo se ela ain-
da nAo arranjou nova moradia.

^!*iÜ..<^i...^^

Embora receba vários pedidos, o proprietário do casario não providencia tua derrubada

Chuva deixa 120 desabrigados
em Governador Valadares

Belo Horizonte (Sucursal) — Cento e
vinte famílias estão desabrigadas na Cida-
de de Governador Valadares, em conse-
qüência das fortes chuvas que caíram du-
rante tôda a semana na região, provocando
mais de 20 desabamentos e dando prejuízo
de NCrS 20 000,00 (20 milhões de cruzeiros
antigos) ao comércio e à indústria locais.

p Prefeito de Governador yaladares,
Sr. Hermínio "Gomes'da Silva, alojou as
famílias em colégios e grupos escolares da
Cidade, enquanto espera auxílio do Govêr-
no estadual, pois a Prefeitura local não
tem verbas para íazer consertos nas ruas
danificadas pelas enxurradas e reparar as
residências invadidas pelas águas do Cór-
rego da Figueirinha.

CARAGUATATUBA

São Paulo (Sucursal) — O sol brilha-
va ontem, pelo sexto dia, em Caraguatatu-

ba, mas o principal motivo de alegria na
Cidade era ainda proporcionado pela água
trazida por mangueiras do Corpo de Bom-
beiros da nascente do Morro do Tatu. que
sempre abasteceu a população, e fica lo-
callzada a alguns quilômetros da praça
principal.

Continuam em ritmo intenso os traba-
lhos de remoção de lama, escombros, e de-
tritos, más) a Cidade ainda não tem— •
não terá tão cedo — o aspecto normal que
sempre apresentou. De vários pontos do
Estado, principalmente da Capital, chegam
em caminhões donativos de alimentos, re-
médios e dinheiro.

Mais de 30 famílias estão desabrigadas
no Vale do Paraíba, na região de Guará-
tinguetá, devido à enchente do Rio Parai-
ba, cujo volume continuava a crescer on-
tem de madrugada, atingindo principal-
mente arrozais e as casas de oleiros que
trabalham com o barro das margens.

Rio Grande do Norte não tem seca
Natal (Correspondente) — Continua

chovendo regularmente em todo o interior
do Estado-, onde praticamente nenhum mu-
nicipio deixou de receber chuva éste ano.

As chuvas de ontem atingiram princi-
palmente os Municípios de Tangará, Pedro
Velho, Lajes, Ceará-Mirim, Pendências, Ma-

cau, Marcelino Vieira, Angicos, Martins e
Pau dos Ferros.

Durante uma chuva que caiu em Mos-
soro, um raio atingiu o Grupo Escolar An-
tônio Gomes, no Bairro de Paredões, não
causando mais do que um susto, pois o fa-
to ocorreu fora do horário de aulas.

Dragagem ein estudos no E. do Rio
Niterói (Sucursal) — Técnicos da 8.» Re-

sidência do DNOS têm encontro amanhã, nes-
ta Capital, com engenheiros da Prefeitura de
Niterói e da Secretaria de Obras Públicas do
Estado, a fim de ser acertado um plano de
dragagem imediata dos principais rios e ca-
nais de Niterói e São Gonçalo, que transbor-
dam, freqüentemente, em épocas de chuvas.

No encontro, os técnicos da Secretaria de
Obras vão sugerir ao DNOS a dragagem, tam-
bém em regime de urgência, dos Rios Palati-
nato. Quitandinha e Plabanha. em Petrópolis,
considerados responsáveis pelas inundações
que ocorreram, nos últimos dois anos, na Ci-
dade serrana. Em Niterói e São Gonçalo, os
rios que transbordam com mais facilidade são
o Alameda, Bomba, Alcântara e Hospital.

Casarão em
Botafogo
ameaça ruir

Os engenheiros da Secretaria
de Obras, que realizam um le-
vantamento, em toda a Cida-de, dos prédios velhos que pre-cisam ser demolidos, para quanão provoquem acidentes, de-
sabando eispontáneaaneivtt, ain-
da não visitaram, por certo, a
Rua Góis Monteiro, em Bota-
fogo, onde um antigo casarão,
no n.° 198, pode cair a qual-
quer momento.

Além de constituir perigo
para o edifício vizinho — n."184 — o prédio ameaça as pes-soas que passam na calçada, e
que podem ser atingidas pelosdestroços constantemente pro-jetados sobre a rua. Na última
quarta-feira, uma criança qua-se foi vitimada, ao passar »m
frente ao velho casará».

Os moradores do edifício n."184 da Rua Góis Monteiro vèm
pedindo com insistência que aSecretaria de Obras proceda á
demolição do casarão desabita-
do, mas até ontem ainda não
havia aparecido um engenhei-
ro para vistoriar o prédio. Te-
mem os moradores do n.° 184
que a queda natural e desorde-
nada do casarão possa afetar o
edifício de dez andares e ainda
atingir pessoas que estejam
passando pela calçada.

O JORNAL DO BRASIL Cí-
teve ontem no local, a pedidodo síndico do edifício n.° 184.
e constatou a precariedade em
que se encontra o velho ca-
sarão. Seu proprietário anun-
ciou recentemente a vencia do
imóvel por NCr$ 100 mil (cem
milhões de cruzeiros antigos).
mas evidentemente ninguém
quis adquiri-lo, e, apesar doa
apelos que Hie têm sido feitos,
não providencia a sua demo-
lição.

A parte das íundos do casa-
t&o ruiu há pouco tempo, * a
coluna que dá para a partefronteira Já rachou, podendoceder a qualquer momento.

Falta de água!
dura um mês
em S. Teresa

Uma comlss&o de morado*
res da Rua Júlio Otôni, em
Santa Teresa, esteve na reda-
Ção do JORNAL DO BRASIL
para denunciar que há, mai»
dei um mês há, falta dt água
naquela área.

Esclareceram os moradores
que já íizernni uma série de
reclamações &s autoridades
mas a resposta é sempre.,»
mesma: "Desconhecemos, .ca
motivos por qu« falta água ali".

APELO

— Apelamos para as autori-
dades — disse um deles — to-
marem as providências neces-
sárias, pois, além dos encana-
mentos da rua serem muito
antigos, h$, pessoas que usam
bombas de sucção, para conse-
guir água e encher as suas
piscinas. Apesar de isso ser
proibido, essas pessoas têm per-
missão para fazê-lo.

Reclamaram ainda que na
entrada do túnel Catumbi-La-
ranjeiras corre muita água, dia
c noite, procedente do morro,
desde o ano passado. A água
alaga completamente a Rua
Alice e ocasiona uma série de
derrapagens dos carros que so-
bem para o Corcovado levando
turistas.

A praça que fica em frente
ao túnel encontra-se danifica-
da, "virou depósito de lixo e
terra. São os próprios cami-
nhões do Estado que os levam
para ali, embora haja uma pia-
ca no local proibindo essa ir-
regularidade".
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ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO

Ficam convocados os Senhores Acionistas para se reunirem em
Assembléia Geral Extraordinária na sede da Companhia, è Rua Can-
delária n.° 66, ás 14h30m, do dia 28 de abril próximo, a Íim da
deliberar sobre uma proposta da Diretoria para o aumento do ca-
pitai social de NCrS 75.000.000,00 para NCrS 100.000.000,00, sen-
do a parcela de NCrS 20.518.496,12 mediante a correção monetária
de bens do seu ativo imobilizado, nos termos do art. 3.° e seu
parágrafo 4.° da Lei n.°. 4.357, de 16.7.64, a parcela da NCr$ ..
4.089.940,00, mediante a incorporação do saldo da reserva de ma-
nutenção de capital de giro próprio relativa ao exercido de 1964
e « parcela de NCr$ 391,563,88 mediante a incorporação de parta
da reserva de manutenção de capital de giro próprio relativa ao
exercício de 1965, ambas essas reservas constituidai nos termos do
ar». 27 daquela Lel n.° 4.357, de 16.7.64.

De acordo com o disposto no artigo 10 doi Estatutos da Com-
panhia só poderão tomar parte na Assembléia!

a) — Os possuidores de ãçõci nominativas ou nominativas en-
dossáveis Inscritas em seu nome nos livros próprios da
Companhia até 8 (oito) dias antes da realização da Assem-
bléia, mediante apresentação da prova de Identidade e,
quando representadas por procurador, exibindo o respec-
tivo instrumento.

b) — Os possuidores de ações ao portador que cocnprovarem o
depósito da» respectivas ações na aede da Companhia ou
em estabelecimento bancário até 5 (cinco) dia? antes da
realização da Assembléia.

Rio ds Janeiro, 21 de março da 1967

H. M. Mili
Dlretor-Presldehte.
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SOCIEDADE DE CAPITAI ABERTO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam convocados os Senhores Acionista» para ae reunirem em

Assembléia Geral Ordinária na sede da Companhia, i Rua Candeia-
ria n.° 66, às 14,00 horas do dia 28 de abril, a fim de:

a) — Deliberar sóbre o relatório da Diretoria, Balanço Geral a
demonstração da conta de Lucros e Perdas relativo» ao
exercício encerrado em 31 de dezembro de 1966.

b) — Deliberar sobre uma proposta da Diretoria para a eleição
de mais dois Diretores, com as funções previstas no artigo
27 dos Estatutos, pelo resto do mandato da atual Diretoria,'isto 

é, até a data da Assembléia Geral Ordinária que de-
liberar sobre as contas do exercício de 1967.

c) — Eleger o Conselho Fiscal para o exercício de 1967.
d) — Deliberar sóbre os honorários da Diretoria e do Conselho

Fiscal para o exercício de 1967, observado quanto aque-
les, o disposto no artigo 17 do» Estatuto».

De acordo com o artigo 1.° do» Estatuto» da Companhia »6
poderão tomar parte na Assembléia:

a) — O» possuldore» de açõe» nominativa» ou nominativas en-
dossáveis inscrita» em seu nome no» livro» própric» da
Companhia até 8 (oito) dia» ante» da realização da Assem-
bléia, mediante apresentação de provas de identidade e,
quando representados por procurador, exibindo o respec-
tivo Instrumento de mandato.

b) — Os possuidores de açõe» ao portador que comprovarem o
depósito das respectivas ações na sede 6a Companhia ou
em estabelecimento bancário até 8 (oito) dias antes da
realização da Assembléia.

Acham-se à disposição dos Senhores Acionistas, na »ede social,
os documentos a que se refere o artigo 99 do decreto-lei n.° 2.627,
de 26.9.40.

Rio de Janeiro, 21 de março de 1967.

¦-''*' ^ H. M. Mili
DIretor-Presidente.
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Padre e general
armam o Recife
contra as cheias

Recife (Sucursal! —
Quando a rede de rádio da
Policia fornecer à SUDENE
dados que prenunciem en-
chentes no Rio Capibaribe,
padre Hélder Câmara e o
Comandante da 7,n RM, Ge-
neral Rodrigo Otávio Jordão,
porão em prática a Opera-
<jão-Alívio, que colocará a
salvo, em abrigos predeter-
minados, a população que
seria atingida pelas águas.

A Operação-Alivio — pia-
no elaborado pela General
Rodrigo Otávio Jordão —
foi debatida e aprovada por
50 técnicos, militares e sa-
cerdotes. reunidos no Pala-
cio dos Despachos, térça-fei-
ra a noite, quando o Gover-
nador Nilo Coelho afirmou

que se tratava de medida
destinada a "evitar que a
Cidade sofra catástrofes co-
mo as do Rio".

O plano será coordenado
em todas as suas fases pelo
Comandante da 7,a Região
Militar, e terá como colabo-
radores imediatos o padre
Hélder Câmara, com sua
Operação-Esperança, os Se-
cretários de Viação, Saúde
e Segurança e o Comandan-
te da Polícia Militar, pelo
Governo do Estado, e, repre-
sentando a Prefeitura do
Recife, o Assessor de Plane-
jamento e os Secretários de
Viação e de Higiene e Saúde.

Embora não divulgado,
"porque ainda está em ela-
boração final", o plano pre-

vê o uso de uma cadeia de
rádio — a Policia já oíere-
ceu os seus aparelhos trans-
missores — que durante os
meses de abril, maio, junho
e julho, considerados "o pe-
xiodo crítico das enchentes",
fornecerá â SUDENE os da- .
dos de uma rede de pluviõ-
metros colocados à margem
do Rio Capibaribe, desde a
sua cabeceira. À base do ín-
dice de precipitação das
chuvas, uma central de cál-
culos daquele órgão anun-
ciará, com a antecedência
dè 12 horas, a vinda da
cheia, quando começará a
Operação-A 1 í v i o própria-
mente dita. A Cidade será
dividida em sete zonas, sob
o comando de militares, e
antes que as águas che-
guem, toda a população que
seria flagelada estará a sal-
yo, "em locais compatíveis
com- a dignidade humana e
recebendo o auxílio de todos
os órgãos assistenciais, co-
ordenados pela Operação-
Esperança".

SOLUÇÕES FINAIS

Durante a reunião, técni-
cos da SUDENE e do DNOS
revelaram que a solução de-

finitiva para as enchentes
do Capibaribe está no dis-
ciplinàmentò do rio em seu
médio curso, com a cons-
trução cie uma barragem
que beneficiaria, também,
parte da população da zona
do Agreste, carente de água
a maior parte do ano.

Acentuaram, ainda, que.
na impossibilidade de ser
tomada essa medida, "se íaz
necessário, já que estamos
nos meses que antecedem às
grandes cheias, que os es-
coramentos das cinco pon-
tes danificadas pelas cn-
chentes do ano passado e
ora reconstruídas pela Pre-
feitura sejam retirados, ou
com a colocação urgente
das pilantras definitivas, ou
com a destruição de parte
das obras ou das próprias
pontes, para que se evite o
représaméhto das águas, o
que causará danos imprevi-
síveis à população".

Na ocasião, o Prefeito Au-
gusto Lucena, criticado for-
temente pelo Governador
Nilo Coelho, explicou que a
demora na reconstrução das
pontes deve-se ã falta de
ajuda do Governo federal
"pois enquanto o orçamento
previsto para as obras é de

NCr$ 5 300 000,00 (cinco bi-
lhões e oitocentos milhões de '
cruzeiros antigos), a Prefei-
tura só recebeu do Poder
Centrai NCrS 2 300 000,00

i dois bilhões e trezentos ml-
lhões de cruzeiros antigos).

— Isso tudo — continuou
— com um agravante: a no-
va legislação tributária di-
minuiu em 40'/t! a arrecada-
cão da Prefeitura, que nâo
conta, atualmente, com ne-
nhum recurso. Volto a afir-
mar, e o povo já está avisa-
do. que caso não sejam
enviadas as verbas, ninguém
poderá me responsabilizar
por qualquer catástrofe que
se abata sóbre esta Cidade.

DOIS HOMENS

Padre Hélder Câmara, li-
der popular, homem bem fa.
lante, é o General Rodrigo
Otávio Jordão, técnico de re-
conhecidas qualidades, mas
quase sempre calado, che-
gando mesmo a ser tacitur-
no. estão unidos para salvar
a população do Recife do seu
maior flagelo: as enchentes.
O Arcebispo querendo apro-
veitar o exemplo da catas-
trofe do ano passado, quan-

do o Rio Capibaribe desabri-
gou 400 mil pessoas e o Rio
Beberibe matou 33 outras,
para solucionar, definitiva-
mente o problema dos mo-
cambos localizados nas zo-
nas alagadicas; e o militar
se prendendo, unicamente,
ao perigo do momento, as
águas cm fúria, mas sem
conseguir esconder, na sua
aparente frieza, que foi èle
o idealizador da Operação-
Alivio, que se traduz, segun-
do padre Hélder, "em solida-
riedade, em puro amor ao
próximo".

CHEIAS E PROVIDÊNCIAS
O Recife, nos últimos cin-

co anos, foi atingido por
três grandes cheias, sendo
duas do Rio Capibaribe e
uma do Rio Beberibe. A pri-
meira, em 1965, matou 14
pessoas, desabrigando ou-
iras 26 mil, íato que levou
padre Hélder Câmara a
criar -a Operação-Esperan-
ça para socorrer as vitimas.
Üm ano depois, no dia 1 de
Junho, as águas do Rio Be-
beribe, avolumadas pela in-
tensidade das chuvas caídas
no Recife e cidades vizi-
nhas, mataram 59 pessoas e

colocaram nos postos de as-
sistencia coordenados pelo
movimento de padre Hélder
cerca de 40 mil flagelados.
Quando a população come-
cava a se refazer da catas-
trofe, no dia 15 de julho, o
Rio Capibaribe, acrescido
pela grande precipitação de
chuvas na sua cabeceira,
na Zona do Agreste do Es-
tado, inundou dois terços
da Cidade, desabrigando
400 mil pessoas, mas sem
causar mortes. Foi de novo
a Operação-Esperança que
coordenou os socorros e es-
timulou a reconstrução c'as
centenas de casas destruí-
das.

Agora, para evitar que a
população seja atingida pc-
las águas do Capibaribe ou
do Beberibe, o General Ro-
drigo Otávio Jordão plane-
jou a Operação-Alívio, que,
na sua opinião, poderá di-
minuir em muito os prejui-
zos materiais e dará ao re-
cifense, com o prévio co-
nhecimento dc que haverá
cheia, oportunidade de se
abrigar, com, pelo menos,
parte dos seus bens, em lu-
gar seguro.

General vê
subversão em

m&

teatro municipal
sob os auspícios do Jornal do Brasil, a Associação de
Ballet do Rio de Janeiro apresenta

margot fonteyn
nureyevrudolf
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DALAL ACHCAR
NINA VERCHININA, TATIANA LESKOVA E GIANNI RATO.

GISELLE - METASTASIS - LE CORSAIRE
DANÇA EM 3 DIMENSÕES - MARGUERITE e ARMAND.

Recitas de assinatura sexta-feira, 21 e terça-feira, 25 de abril, às 21 horas. ,

RESERVAS PREÇOS SOMENTE PARA ASSINATURAS

direção geral de

colaboração de

programa

Frisa NCr$ 300,00
Camarote NCr$ 300,00
Poltronas e Balcões Nobres NCr$ 60,00
Balcão Simples NCr$ 36,00
Galeria NCr$ 20,00

Nome

Endereço .

Telefone

assinale no quadrado a quantidade desejada
Essas reservas devem ser encaminhadas às Relações Públicas
JORNAL DO BRASIL - Avenida Rio Branco, 110 - 1.° andar - até o dia 6 de abril, devendo ser retiradas na bi-
lheteria do Teatro Municipal a partir do dia 10 de abril, data em que será iniciada a venda normal.

Central Elétrica de Furnas S.A.

EDITAL N.° 18
Venda de veículos e
equipamentos usados

A CENTRAL ELÉTRICA DE FURNAS S.A. torna público que re-

ceberé propostas para venda a dinheiro, no estado em que »e en-
contram, dos veículos e equipamentos abaixo relacionados:

10 Camionetas Ford F-100; 11 Perua» Ford-F-100; 26 Jceps
Willys; 6 Peruas Willys; 2 Camionetas Willys; 9 Caminhões Ford
F-600; 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 para água, diversas; 6 Geradores, até 3 kVA; 34
Motores a gasolina, até 9 hp; 1 Torno Mecânico, de bancada.^

Relações discriminativas e detalhes da concorrência serão for-
necidas aos Interessados nos escritórios da Companhia, nos ende-
rèços abaixo:

ri
Recife (Sucursal) — O dura

tíe Ari Toledo, A Criação ílo
Mundo Seguindo Ari Toledo —
que foi recorde de bilheteria no
Rio e considerado pela critica,
especializada como o melhor
espetáculo da temporada, du-
rante todo o tempo cm que
permaneceu no cartaz — acaba
do ser classificado dc "subver-
sivo e imoral" no Rio Grando
do Norte pelo Secretário ds
Segiffança, General Ulisses Ca-
valcánti, que ameaçou prender
o cantor e enquadrâ-lo na no-
va Lei de Segurança Nacional.

A Criação do Mundo Stgun-
dn Ari Toledo foi visto em Nar
tal, na sua primeira e única
apresentação, por mais de 600
pessoas e estava já com a bi-
lheteria assegurada para a íé-
giinda exibição, haja vista o
grande interesse despertado
entre o público. Ari Toledo,
que ontem voltou ao Recife,
informou que o Chefe da Cen-
sura no Rio Grande do Norte,
Sr. Mário Siqueira, autorizou'
o show sem ler o texto. O Ge-
r.eral Cavalcanti disse que
prende Ari Toledo se èle tentar
¦voltar a qualquer ponto do «eu
Estado.

5?

PASSOS (MG)
USINA DE FURNAS
BELO HORIZONTE
SÃO PAULO
RIO DE JANEIRO

Travessa da Matriz, 56-6
Passos — MG
Rua Rio de Janeiro, 462, 20.° andar
Rua Sete do Abril, 261,'ll.0 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 da
Furnas, Belo Horizonte e São Paulo « até às 15:00 horas, do dia
26-04-67, no Escritório Central de Furnas, sito à Rua São José, 90
— 3.° andar — Rio de Janeiro. V

Instituto de
Resseguros do Brasil

Concorrência Pública n.° 005/67
Para a execução de obras na Av. Teixeira de

Castro, 472, em Bonsucesso, Guanabara.
1. Comunica-se, para conhecimento dos interessados, que, de acfirdo

com o Edital de Concorrência Pública n.° 005/67, publicado no Diário Ofi-

ciai do Estodo da Guanabara de 17/03/67, página 3962, serão recebidas,

até às 15 horas do dia 4 de abril cie 1967, na sede do .Instituto de Res-

seguros do Brasil, à Av. Marechal Câmara, 171, 7.° andar, sala n.° 708,

propostas para a execução das obras na Av. Teixeira de Castro n.° 472,

Guanabara, de acordo com o projeto iá aprovado e especificações estabelt-

cidas, t que se constituem de:

a) demolição de tapume, barracões dc madeira e de muro de placas

át concreto existentes no local, na Av. Teixeira de Castro n.° 472;

. b) construção de muros de alvenaria, calçadas, pequeno depósito

para materiais e dependências para moradia de vigia (projeto e

especificações serão fornecidos na Sede do IRB).

.2. As propostas, que são para realização da obras sob o regime de

empreitada global, serão abertas às 16 horas do dia 4 de abril de 1967,

na sede do Instituto de Resseguros do Brasil, à Av. Marechal Câmara n.°

171, 7.° andar, sala n.° 708, Guanabara. —- (P

Telefone para 22-1818
e faca a sua assinatura do

JORNAL DO BRASIL

"Dobradinha
de novo para
o carioca

Satram novamente para a
Guanabara os NCrS 250 000,0a
iL'50 milhões de cruzeiros an-
tigos) da dobradinha da Lo-
teria Federal, cabendo o prê-
mio ao bilhete n.° 34. 749, da
extração n.° 448, realizada on-
tem.

Os demais prêmios, de
NOr$ 24 mil, 6 mil, 4 mil e 3
mil (24, 5, 4 e 3 milhões de
cruzeiros antigos, respectiva-
mente) couberam à. Santa Ca-
tarina, Bahia, São Paulo e
Bahia novamente.

Foi o seguinte o resultado
da última extração da Loteria
Federal:

1.° prêmio — NCrS 125 000,00
Bilhete n.° 34 749 — Gua-

nabara; 2.° prêmio 
NCrS 24 000,00 — Bilhete nú-
mero 10 008 — Santa Catarir
na; 3.° prêmio — NCr$ 5 000,00

Bilhete n.° 08 128 — Bahia;
4.» prêmio — NCrS 4 000,00 —
Bilhete n.° 30 78G — São Pau-
lo; 5.° prêmio — NCrS 3 000,00

Bilhete n.° 00 844 — Bahia.
Foram premiados com 

NCr$ 600,00, correspondentes
âs nove aproximações anteria-
res e nove aproximações pos-
teriores ao primeiro prêmio,
vendidos nos Estados do Cea-
rá, Guanabara e Minas Gerais.

Foram premiados com —
NCr$ 500,00, correspondentes
ao milhar íinal do primeiro
prêmio: 04 749 — Sáo Paulo:'
14 749 _ Paraná; 24 749 —
Guanabara.

Os cinco prêmios de 
NCrS 500,00, tiveram a seguin-
te distribuição: 36 728 (Sáo
Paulo); 08 788 (São Paulo);
22 987 (Santa Catarina), ...:
02 875 (Rio Grande do Sul) e
06 212 (Guanabara).

Todos os bilhetes terminados
com a centena 749, ílnal do
primeiro prêmio, estão premia-
dos com NCr$ 80,00.

Todos os bilhetes, terminados
com as dezenas 46, 47, 48, 50,'
51, 52, 08, 28, 86 e 44, estão'
premiados com NCr§ 24,00.

Todos os bilhetes termina-
dos com o n. 9, íinal do pri-
meiro prêmio, estão premiados
com NCr$ 24,00.

Jacójáquer-
voltar
ao bandolim

Já está praticamente íora de
perigo, no Hospital dos Servi-
dores do Estado, o instrumen-,
tista Jacó do Bandolim, inter-
nado em conseqüência da emo-
çáo que sentiu ao saber que
receberia a Comenda n.° 1 dá
Ordem da Bossa e por ter sido
ovacionado pela juventude ao
acabar de apresentar-se no Ca-
sa Grande.

CURSO ERICSSON SOBRE EQUIPAMENTO TELEFÔNICO
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Foi concluído nest» mês mais um "CURSO ERICSSON" Intensivo tôbr. equipamento lelefónico. Durante 3 meses.

engenheiros c técnicos das Companhias Telefônic» Brasileira, Telefônica do Espirito Santo, Telefônica Parane-

gui, Telefônica Catarinense, Telefônica Oeste Brasileiro, além do pessoal da própria ERICSSON, acompanharam o

curso Intensivo sobra equipamento CROSSBAR-ERICSSON e sua sinalização MFC. Na foto, Dr. J. A. Wlltgen, D.retop.

Técnico di CTB, quando entregava o certificado da conclusão ao técnico da Companhia Telefônica Catarinense*
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Bancos arrecadaram quase cem
bilhões de impostos federais:
Brasil e Mineiro do Oeste à frente

BELO HORIZONTE (Sucursal) — A Delegada Regional de Arrecadação
do Ministério da Fazenda, em Minas Gerais, arrecadou por intermédio da
ride bancária de Belo Horizonte a importância de Cr$ 99.617.441.625 d»
tributos federais, no período compreendido de abril a dezembro de 1966.
Segundo o relatório oficial assinado pelos srs. Benedito Onofre do Ama-
ral. Delegado Regional, Raimundo Gomes Parreiras, Chefe da Seção de
Controle da Arrecadação Regional • Mário Santos, Chefe da Seção de Es-
tàtfstica Regional, houve uma movimentação de 824.599 documentos dis-
tribuiclos nos 31 estabelecimentos que Integram a rede arrecadadora oti-
dal. O Banco do Brasil foi o que mais arrecadou, uma vez que existem
impostos que somente o estabelecimento oficial está autorizado a receber.

S Na rede bancária particular, o Banco Mineiro do Oeste obteve a pre-
fjjrência dos contribuintes num total do Cr$ 17.457.900.615, com um
rrçovimonto do 166.524 documentos em seus gulcliês. E de se ressaltar qu»
o Banco Mineiro do Oeste vem obtendo o primeiro lugar na arrecadação
dos Impostos, desde que o governo federal autorizou aos bancos recebe-
rem os seus tributos.

É o seguinte o quadro demonstrativo da arrecadação de Impostos fe-
derais em Belo Horizonte, fornecido pela Delegacia Regional de Minas Ge-
ríáis:

'A

BANCO N.° DE DOCS. ARRECADAÇÃO

do Brasil - Ag. Centro 19.062 45.434.855.903
do Brasil — Ag. Cid. Industrial 93 148.661.597
Mineiro do Oeste 166.524 17.457.900.615
Mercantil de Minas Gerais 131.566 6.907.896.484
de Mina» Gerais .,,"¦ 41.304 6.381.173.450
da Crédito Real 106.255 3.778.958.B10
da lavoura de Minas Gerais 79.125 3.255.778.308
Nacional de Minas Gerais 48.004 3.046.524.974
<2omérclo • Indústria MG 34.510 2.393.307.401
Mineiro da Produção 32.354 1.850.243.596
irmãos Guimarães 26.149 1.733.427.715
Nacional do Comércio MG 21.425 1.114.239.077
Hipotecário • Agrícola 33.844 1.023.189.498
Mineiro 8.140 809.071.115
Agrícola Mercantil 18.795 728.848.243
<jo Estado de São Paulo 1.960 695.753.235
Brasileiro de Descontos 12.585 582.750.301
tar Brasileiro 7.922 551.957.278
Mercantil do Rio de Janeiro <¦¦¦'' 18.944 429.493.930
Moreira Salles 1.594 234.567.144

j;ed. Itaú p/ América do Sul 2.880 223.476.557
do Est. do Rio Grande do Sul 1.114 177.948.629
Francês • Italiano p/ A. Sul 3.054 174.675.5B6
Comorclal e Indústria MG 319 146.434.986

Mercantil de São Paulo 1.989 111.057.978
Francês • Brasileiro 690 84.463.805
Mercantil e Ind. do Paraní 1.131 64.114.935
Ribeiro Junqueira 1.336 46.227.794
do Estado da Guanabara 713 14.230.327
Bandeirantes do Comércio 951 11.917.626
Agrícola de Sete Lagoas 267 4.294.728

22-1818Telefone para
e faca a sua assinatura do

JORNAL DO BRASIL

PETRÓLEO BRASILEIRO S/A -

PETROBRÁS
físicos e matemáticos

Estamos recrutando Físicos e Mate-
máticos para preenchimento de 2 (duas)
vagas de Geofísico, existentes no Depar-
tamento de Exploração e Produção. Aos
habilitados será dado treinamento especia-
lizado.

Requisitos para inscrição:

a) ser portador de diploma registrado
(ou equivalente) de Bacharel em Fí-
sica ou Matemática.
idade: até 35 anos.
documentos:

b)
c)

1

1.1,
1.1

Prova de quitação com o Ser-
viço Militar.
Título de Eleitor.
Carteira de Identidade.

Informações e Inscrições:

As inscrições estarão abertas entre os
dias 27/3 e 7/4, no seguinte endereço:

'P Av. Rio Branco, 81 - 18.° andar. (P

Petróleo Brasileiro S/A

PETROBRÁS
AVISO

A PETRÓLEO BRASILEIRO S/A -
PETROBRÁS, avisa a todos os seus acio
nisías e ao público em geral que, a par-
tir do dia 27 de abril e até o dia 2 de
maio próximo vindouro, estarão suspen-

•sas as transferências de suas ações pa-
ra que a Emprêsa posso preparar o re-
gistro e a emissão das cautelas repre-
sentativas dos títulos relativos a boni-
ficação aprovada pela Assembléia Geral
Extraordinária, realizada em 8 de março
corrente. (p

semana econômica —
João Muniz de Souza

Reivindicações rurais

< A Confederação Nacional da Agricul-
tura, em estudo enviado ao Presidente
Costa e Silva, traçou o que considerou as
reivindicações da classe rural ao novo Go-
vêrno, baseadas em duas metas funda-
mentais: a produtividade e mais valia
econômica, e que o Governo limite sua
atenção aos setores de fomento e facui-
te aos empresários os elementos para pro-
duzir mais e melhor na lavoura e pe-
cuária.

Presidente da CNA, Sr. íris Mem-
berg, entende que "limitando suas atri-
buições a setores em que pode e deve
atuar, o Estado verá consideravelmente
aumentado o rendimento de seus esforços,
enquanto, colaborando com a iniciativa
privada, sentirá que o empresariado cor-
responderá melhor aos apelos oficiais".

Sem prejuízo de quanto foi recomen-
dado no referido estudo sobre aspectos
tecnológicos específicos de determinados
setores da produção e do comércio de
produtos agropecuários, a Confederação
Nacional da Agricultura pediu a atenção
do Governo que se inicia para as seguin-
tes diretrizes: a) O Estado deve dar prio-
ridade à pesquisa e experimentação para
que não se reproduzam os danosos erros
do passado, que tanto desprestigiaram os
Poderes Públicos perante empresários ru-
rais; b) Em seus planejamentos e pro-
gramas de trabalho, o Governo deve coor-
denar os esforços dispersos que visam ao
incremento da mecanização agrícola, em
todos os seus aspectos; c) A mecaniza-
ção deve ser entendida em amplitude,
abrangendo inclusive a fase de transfor-
mação e industrialização dos produtos
agropastoris; d) .Promoção de intensa
campanha de racionalização da produção,
desde o estudo do solo e a escola da gle-
ba, até os processos de semeadura, adu-
bação, defesa sanitária, colheita, expur-
gof padronização, embalagem e colocação
em mercado.

Açúcar em pauta
— Mais uma série de conferências

em Genebra terminou sem que se con-
guisse estabelecer as bases para um nô-
vo Convênio Internacional do Açúcar. A
Comunidade Econômica Européia — se-
gundo porta-vozes das Nações Unidas —
disse que não se pode negociar sobre as-
sunto de tal importância, devido à Série
Kennedy que termina em fins de abril.
A Comissão Consultora do Açúcar, da
Organização de Intercâmbio e Desenvol-
vimento das Nações Unidas (UNCTAD),

resolveu, por sua vez, concluir sua reu-
nião de uma semana para reiniciá-la sò-
mente em maio. Enquanto isso, o Secre-
tário-Geral da Comissão, economista Raul
Prebisch, recebeu instruções no sentido
de prosseguir nas conversações de son-
dagem entre os principais paises expor-
tadores e importadores do produto, in-
cluindo até visitas às respectivas capitais.
A Comissão Consultiva, ao que se sabe,
tem a seu cargo a organização de uma
nova conferência, esperada para o ter-
ceiro trimestre deste ano, desde que haja
perspectivas razoáveis de êxito. È bom
mesmo um pouco de cautela, uma vez que
esta última reunião de Genebra não deu
margem para qualquer otimismo.

2 — Com a maior cota dos paises
latino-americanos destinada ao México —
5) 841 toneladas — o Departamento de
Agricultura dos Estados Unidòfr concedeu
uma importação adicional de 50 mil to-
neladas de açúcar para o segundo tri-
mestre, distribuídas entre 16 produtores
entre os quais o Brasil com 3 314 tone-
ladas. Informou o Departamento que, com
as 50 mil toneladas de açúcar para o se-
gundo trimestre do ano em curso, atinge
o total importado a 1150 000 toneladas,
acrescentando que foram recebidas soli-
citações de 16 paises e que as concessões
íoram feitas com base na média da pri-
meira metade das importações preceden-
tes desses países. Além do México e do
Brasil, foram distribuídas concessões adi-
cionais aos seguintes produtores:

Filipinas, 16 894 t.; República Domi-
nicana, 8 358 t.; Peru, 3 922 t.; Índias Oci-
dentais Britânicas, 2 318 t.; Equador, 530
t.; Argentina, 941 t.; Costa Rica, 819 t.;
Nicarágua, 667 t.: Colômbia, 435 t.; Gua-
temala, 122 t.; Salvador, 438 t.; Vene-
zuela, 122 t.; e Belize (Honduras Britâni-
cas), 42 toneladas.

Controle de preços
A Confederação Nacional da Indús-

tria aprovou, em sua totalidade, o estudo
realizado pela Federação das Indústrias do
Estado da Guanabara sobre o decreto re-
gulamentador da lei que trata dos incen-
tivos fiscais visando à estabilização dos
preços, condenando sumariamente a le-
gislação citada.

Diz o estudo que a preocupação de
ampliar a área de interferência direta do
Govêmo no processo de formação dos pre-
ços inspirou, certamente, a criação do nô-
vo sistema de concessão de incentivos íis-

cais à contenção dos mesmos. A aülica-
ção generalizada da sistématátis». con-
tida na regulamnetação revela, de pronto,
a sua inadequação, uma vez que cria exl-
gências para as quais a estrutura das nos-
sas empresas não está preparada. Ademais,
pelas injustiças que contém, por riua in-
compatibilidade com os objetivos a que
se propõe e, principalmente, por contra-
riar os princípios fundamentais de uma
economia de mercado, torna-se ela im-
praticável.

O trabalho apresenta longa justifica-.
tiva da posição da indústria em relação ã
regulamentação do Decreto-Lei n.° 38, re-
velando a impraticabilidade da sistema-
tica adotada para a contenção dos pre-
ços, e conclui por afirmar que as falhas
contidas na regulamentação decorrem do
próprio DL 38, "que foi inoportuno e está
longe de concretizar a solução racional do
problema" e _ne "sua vigência marcará
nma etapa de lutas entre o Estado e a
economia privada e será fatalmente ino-
perante por sua incompatibilidade com os
objetivos a que se propõe".

Estatuto da terra

Os problemas da terra, as possíveisfrustrações da reforma agrária no Brasil,"com excesso de burocracia e delírio fls-
calista" são temas tratados no Estatuto
da Terra Comentado, do advogado J. Mota
Maia-, com habilidade e conhecimento de
causa, cujo volume já se encontra em se-
gunda edição, uma vez que a primeira jáse esgotara em menos de três meses.

Mota Maia é um estudioso dos pro-blemas do campo, e de longa data vem
realizando trabalhos relativos à econo-
mia agrícola. Nesta segunda edição do
seu Estatuto, consideravelmente aumen-
tada, mostra o autor a necessidade de se
instituir uma campanha de esclarecimen-
to capaz de melhorar as relações' entre
todos os que vivem da terra e dela podemfazer um instrumento de progresso eco-
nomico e social.

Compras da CVRD

Compras de equipamentos e materiais
no montante de quase NCrS 60 milhões
(60 bilhões de cruzeiros antigos) foram
feitas pela Companhia Vale do Rio Doce
durante o ano passado, no País, para seus
diversos departamentos da Guanabara,
Espírito Santo e Minas Gerais, onde se
localiza a área operacional da emprêsa.

Esclareceu a companhia que se to-mando como índice 100 o ano de 1961,as aquisições de materiais, equipamentos
e mercadorias diversas feitas pela em-
presa no mercado brasileiro apresentam
os seguintes percentuais até 1966: 196] 
100%, 1962 — 194%, 1963 — 244%, 1964 —
745%, 1965 — 1 600% e 1966 — 2 780%.

Comércio Brasil-Inglateria

O intercâmbio comercial entre a Grã-
Bretanha e o Brasil, em 1966, em compa-
ração com 1965, registrou acentuada me-
lhora em ambas as direções, tendo as ex-
portações brasileiras atingido 31 milhões
e 500 mil libras esterlinas, sendo que a
Grã-Bretanha vendeu ao nosso País mer-
cadorias no valor de 16 milhões e 900 mil
libras esterlinas, contra £ 28,1 milhões e
£ 10,6 milhões, respectivamente em 1965.

As estatísticas, divulgadas peio Mi-
nisterio do Comércio, informam ainda que0 aumento das exportações brasileiras de-
veu-se principalmente a maiores vendas
de açúcar (2 milhões e 200 mil libras),
café e madeira. Outros produtos mostra-
ram pequena variação em relação a 1965,
ao passo que do lado britânico os itens
que acusaram melhores resultados foram
maquinaria não elétrica (2 milhões e 300
mil libras), produtos químicos e artigos
manufaturados diversos.

A pauta de exportações de ambos os
paises foi a seguinte: exportações brasi-
leiras para o Reino Unido: madeira —
6 367 558; café — 4 495 294; minério ds
ferro — 3 836 270; açucar — 3 441 976;
frutas e verduras — 3 434 056; peles e
couros — 1 119 887; carne — 1 025 034;
óleos animais e vegetais — 827 378; ma-
quinaria não elétrica — 564 550 libras es-
terlinas.

Exportações britânicas para o Brasil:
maquinaria não elétrica — 4 983 089; pro-
dutos químicos — 4 236 270; equipamen-
to de transporte — 1 945 782; artigos ma-
nufaturados variados — 1 608 284; ferro e
aço — 1 117 285; maquinaria e aparelhos
elétricos — 644 541; uísque — 458 927;
artigos manufaturados de metal —
374 101; metais não ferrosos — 336 367.

A posição relativa referente aos três
anos anteriores foi a seguinte: exporta-
ções brasileiras: 1963 — 27,4; 1964 — 30.0;
1965 — 28,1; e 1966 — 31,5 milhões de 11-
bras. Exportações britânicas: 1963 — 18,8;
1964 —.12,9; 1965 — 10,6; e 1966 — 16,9
milhões de libras.

Petróleo Brasileiro S/A -
PETROBRÁS

REGIÃO DE EXPLORAÇÃO DO NORTE-RENOR

EDITAL DE LEILÃO
T. A Região de Exploração do Norte — RENOR — situada à Rua
Senador Manoel Barata, 532, Belém-Pará, fará realizar leilão no dia 2 de
abril de 1967, para venda dos seguintes equipamentos*

a) Máquinas móveis:

5 - Tratores de esteira, "INTERNATIONAL - TD-18")
2 - Tratores de esteira, "ALLIS-CHALMER - HD-10";
2 - Tratores de esteira, "ALUS-CHALMER — HD-19";

— Trator de rodas agrícola, "WALL", motor MWN;
— Escavadeiras' "INSLEY", com lança apropriada pari operar eomo

GUINDASTE, equipadas com "clamisliell" • caçamba de arrasto;
1 — Escavadeira "KOEHRING" transformada em sucata, possuindo lança

e "clamishell";
— Motoniveladora, "TROJAN",

— Betoneiras, "REX";

1 — Lote formado de dois tratores "CATERPILLAR D-7", em estado
de sucata.

b) Embarcação:

1 — Rebocador, denominado "NAGIB", com casco de madeira, com-
primento 13 metros, boca 4 metros, tonelagem bruta 19,500 to-
neladas, capacidade para 25.000 quilos, motor GM-6-71, 160 HP,
motor auxiliar MWN, módêlo KD/12, 11 HP, 2.000 RPM, acoplado
> gerador monofásico "IRENE" tipo EME 11/4 de 7,5 KVA a
1.800 RPM.

2. O leilão realizar-se-á na Base do Tapanã-PETROBRÁS, situada na Es-
trada Belém—leoaracy, em Belém-Pará, ás 9.00 horas do dia 2 dè abril
de 1967 e será apregoado por leiloeiro da praça de Belém.
3. Os equipamentos serão vendidos no estado em que se encontram.
4. Os interessados que desejarem examinar os equipamentos ou qui-
serem maiores detalhes, deverão se dirigir à Base do Tapanã, no horário
de 7,30 às 17,00 horas, nos dias úteis, ou escrever para o endereço do
1.° item — atenção da Comissão de Alienação.

Belém, 10 de março de 1967.

•) Otávio B. Mele
.£¦ Superintendente da RENOR

Fretepoderá
aumentar
para

Porto Alegre (Sucursal)
— A nova modalidade de
cobrança da taxa de utili-
z;ação dos portos, que prevê
o pagamento desta em fun-
ção da tonelagem de regis-
tro líquido das embarcações
e não, como anteriormente,
considerando a tonelagem
de mercadorias movimenta-
das, poderá acarretar sen-
sivel aumento dos fretes ou
afastar os navios dos por-
tos gaúchos, com prejuízos
consideráveis para a econo-
mia do Estado.

A informação foi presta-
da pelo Presidente da Asso-
ciação Comercial de Porto
Alegre, que salientou ser a
nova medida prejudicial
para portos como os do Rio
Grande dó Sul, que se en-
contram praticamente no
extremo do País, onde os
navios chegam normalmen-
te transportando quantlda-
des de carga inferiores à da
tonelagem de registro li-
quido. Acrescentou que a
vantagem mais aparente da
medida, que seria a facili-
dade na cobrança das taxas,
não se justifica em face das
desvantagens que acarreta.

OS TRINTA PRINCIPAIS BANCOS DO PAIS
Os principais bancos do país — Posição em 31-12-66 — Em milhares de Ncr$

i
¦ ¦'*

BANCOS Disponível Raaliiivel
•;•'*' Caixa

— Estado de São Paulo 38.555,6 620.733,4
— Brasileiro de Descontos .,,.. ,56.655,3 354.102,4
— Lavoura de Mina» Gerais .... 37.436,0 456.523,0
— Nacional de Minas Gerais ... 33.609,8 279.818,5'
— Mercantil de São Paulo 47.823,7 266.124,9
— Moreira Sale 27.407,6 289.845,7
— Crédito Real de M. Gerais ... 31.637,5 343.714,0

S — Comércio e Ind. da S. Paulo 
* 

30.074,8 223.965,3
9 — Estado da Guanabara 27.643,5 565.712,7

10 — Comércio e Ind. de M. Gerais . 33.529,8 180.597,4
11 — Federal Itaú 23.987,9 185.965,8
12 — Comercial do Est. S. Paulo .. 25.174,8 151.043,9
13 — Mineiro da Produção 27.786,7 181.421,2
14 — First National City Bank 25.917,7 160.389,1
15 — Bahia 23.513,7 196.131,9
16— Mercantil de Minas Gerais ... 24.992,6 117.872,6
17— Noroeste do Est. de S. Pjulo 20.631,1 113.395,5
18 — Econômico da Bahia 16.971,0 138.142,6
19 — Estado do Rio G. do Sul ... 18.830,9 127.741,5
20 — Português do Brasil 16.836,6 124.271,6
21 — Bank of London & S. América 18.723,1 131.645,8
22 — Minas Gerais .'.'...... 16.029,5 143.144,6
23 — São Paulo 15.231,0 129.682,9
24 — Predial do Est. R. Janeiro .. 16.544,4 114.961,9
25 — Boavista 17.398,8 91.305,3
26 — Brasul de São Paulo 22.254,5 101.575,2
27 — Mineiro do Oest» 29.314,5 100.361,0
28— Irmãos Guimarães 15.783,5 119.805,0
29 — Ur Brasileiro 19.405,7 131.701,3
30— América do Sul 15.569.0 103.863,7

FONTES: Dados coletados pelas entidades dos bancos. Quadro do BC/Semanal n. 356

<

Nis exigível Exiglvel
Capital • Reservas Depósitos

73.561.4 348.499,9
56.291.3 275.794,3
38.631,9 249.197,7
28.384,8 218.610,0
35.448.1 207.504,0
28.310.2 205.460,2
•29.534,8 200.771,0

34.037.5 162.794,6
15.798,5 164.704,1
24.577.1 134.9Í2,8
21.007.5 132.906,6
24.011.4 128.530,6
20.118.8 125.666,4
8.810,5 116.463,5

24.631.6 112.592,0
11.360.6 96.052,6
13.694.5 94.641,4
15.213,0 94.040,8
12.696.0 91.730,3
14.736,4 91.088,9
17.857.7 90.382,6
15.294.3 89.672,1
20.742.9 89.205,7
14.840.2 88.939,6
16.794.4 85.436,0
18.559,1 85.391,0
8.821,3 82.602,3

17.085.1 82.534,3
24.815,9 80.580,5
10.835.5 79.804,9
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Têxteis de São Paulo pedem
a Arrobas aplicar o ICM
sem sofreguidão de multar

São Paulo (Sucursal) — O Presidente do Sindicato da
Indústria de Fiação e Tecelagem, Sr. Luis Américo Medel-
ros, enviou ofício ao Secretário da Fazenda, Sr. Arrobas
Martins, solicitando que nos seis primeiros meses de vigên-
cia do regulamento do Imposto sôbre Circulação de Merca-
dorias, a ação fiscal seja caracteristicamente orientadora,
"ao invés da sofreguidão de autuar e impor multas".

Frisando que os fiscais deveriam observar os erros e
cominar prazos para a sua correção, justificou que a indú-
tria vive um momento dificil, confundida com um sem-
número de novas disposições de leis federais, estaduais e
municipais, e argumentou que por maior boa vontade e
esforço em bem executar as exigências legais, os emprega-
dós encarregados da contabilidade fiscal são passíveis de
erros ou omissões, "pois é humanamente impossível uma
adaptação tão brusca ao nôvo sistema tributário".:

daquelas que resultem, ou da
incompreensão ou do excesso
do autuante, importa prática-
mente aium cerceamento do di-
reito de defesa.

O Presidente do Sindicato da
Indústria de Fiação e Tece-la-
gem em Geral no Estado do
São Paulo concluiu o oficio,
enviado ao Secretário da Pa-
y.enda, afirmando que "o bem-
estar social repousa, em gran-
¦de parte, no harmonioso cn-
tendimento entre Fisco e con-
tribuinte, pois é do desenvolvi-
mento e da capacidade tributa-
ria deste último que advêm as
receitas com que o Estado pode
melhor exercer as altas iun-
ções que lhes s&o cometidas".

ENTENDIMENTO
DIFÍCIL

No caso especifico do ICM
disse — os seus 237 artigos
alguns de dificil entendi-

mento — não permitem, aos
que devem obedecê-los, uma'
compreensão tão rápida, tanto
assim que em uma daquelas
disposições estabeleceu-se que
as multas poderão ser revela-
das "quando ss infrações te-
nham sido praticadas nos seis
meses iniciais de vigência da
Lei ji.» 9 600 (Art. 234)".

Por outro lado — prosse-
guiu —, a obrigação do depósl-
to prévio da importância im-
posta nas autuações, mesmo

Ivo Silveira assumirá »a

presidência do Conselho de
Desenvolvimento do Sul

Curitiba (Correspondente) — O Governador do Estado
de Santa Catarina, Sr. Ivo Silveira, será o próximo Presi-
dente do Conselho de Desenvolvimento do Extremo-Sul,
— CODESUL —, sendo que a sua posse no cargo, até então
ocupado pelo Governador do raraná, será efetivada du-
rante a reunião dos chefes de Executivo dos três Estados,
que será realizada em Porto Alegre.

No decorrer daquele encontro, será também formal!-
zada a escolha do nôvo nome que substituirá o Sr.1 Ari Bur-r
ger, ex-Secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul, na
presidência do Banco Regional do Desenvolvimento do
Extremo-Sul — BRDE —, órgão integrante do sistema de
desenvolvimento daquela região, criado juntamente com o
CODESUL, através de convênio celebrado cm 1961, entro
os três Estados sulinos.

pelo eonvencionado o Rio
Grande do Sul ocupa desde
1961 o comando do BRDE. Vai
este ano passá-lo ao Paraná,
que o entregará a Santa Cata-
rina no próximo qüinqüênio.

O mesmo sistema áe» rodii-
zio prevalece na direção do
CODESUL, sô que, nesse ca-
so, os comandos são mudados
anualmente.

O SUBSTITUTO
O nome que substituirá o

futuro Diretor do Banco Cen-
trai na Presidência do BRDE,
será indicado pelo Governador
do Paraná, Sr. Paulo Pimen-
tel, em vista do compromisso
formal existente entre aquê-
les Estados, que estabelece o
sistema de rodízio qüinqüe-
nal na diretoria do banco, e

Aproveite (BEM) os
descontos de 10 e 5%
no pagamento do seu
Imposto de Renda.

D» conformidade 'com o Decreto-Lei 157, as
pessoas f[sicas e jurídicas poderão deduzir
10 e 6%, respectivamente, no pagamento do
Imposto de Renda, desde que a importância
equivalente seja aplicada em CERTIFICADO
DE COMPRA DE AÇÕES, para cuja emissão

; * HANDRA m; encontra capacitada. Aproveite
esta oportunidade para aumentar seu patrimônio,
procurando desde já um especialista da HANDRA,
em nossa sede ou nos endereços-abaixo;

R. Sete de Setembro, 34- • Loja
R. da Alfândega, 49 • Loja
R. Figueiredo Magalhães, 286 - Lojs C
(Galeria Cine Condor] ,

Handra s. a
Crédito. Financiamento e Investimentos

Rua Sete de Setemb.ro, 54 - 4*° andar
Telefones: 52-8661 e 52-2844 - Rio - GB

S.J, t-M.ll. - 83.003

Delfim tem dilema na dosagem entre
ê

grau de inflação e desenvolvimento

A dificil conciliação entre os dois
objetivos principais do Governo Costa e
Silva no campo econômico — a contei.-
ção do processo inflacionáiio e a reto-
mada do desenvolvimento — poderá fazer
com que o atual Ministro da Fazenda, Sr.
Antônio Delfim Neto, perca muitas horas
de sono e as que dedica, diariamente, a
ouvir música clássica, pois terá que deci-
dir, "entre o grau de bem-estar que a
sociedade deseja no presente e o que de-
seja em cada horizonte de tempo*'.

O único Ministro solteiro do atual
Gpvérno, que chegava a trabalhar 14
heras por dia no seu gabinete, na Se-
cretarla da Fazenda de São Paulo, terá
de enfrentai outros problemas à frente
do Ministério: conciliar suas opiniões
econômicas com. o programa geral" de Go-
vérno. resistir às pressões de grupos eco-
nômicos internos interessados em dar
determinada orientação à politica econô-
mlco-financeira do Governo e mesmo lu-
tar contra a influência de organismos
internacionais, "que não hesitam em re-
comendar que se condicione o auxilio
econômico para o desenvolvimento à exe-
cução desta ou daquela medida", segundo
afirmação do próprio Prof. Antônio Del-
fim Neto.

PLANEJAMENTO PARA
O DESENVOLVIMENTO

Desde o inicio de suas atividades
como economista, o Prof. Antônio Delfim
Neto acredita na necessidade do desen-
volvimento econômico do País como fator
de integração no mundo os valores cons-
truidos pela civilização ocidental a partir
da segunda metade do Século XVIII,
conforme deixou claro na tese apresen-
tada á Congregação da Faculdade de
Ciências Econômicas e Administrativas
da Universidade de São Paulo para. o
concurso de provimento da cadeira dè
Economia Brasileira, Planejamento Go-'
vernamental e Teoria do Desenvolvimen-
to Econômico, em 1962.'— 

Essa consciência de que somos li-
vres para escolher a miséria e o bem-
estar material representa, sem dúvida, o
aspecto mais positivo da hora presente.
Da perplexidade de que fomos tomados
diante dessa nova abertura de perspec-
tiva decorrem a nessa força e, paradoxal-
mente, todas as nossas dificuldades: Á
nossa íôrça porque hoje sabemos que o
nesso destino nos pertence, as nossas difi-
culdades porque, tomada de surpresa, nos-
sa sociedade ainda náo conseguiu galvani-
-iir todas as classes sociais em torno do idenl
do desenvolvimento, dificultando a unlfi-
cação de todos os esforços no mesmo sen-
tido. A íalta de identificação de alguns
setores e com a ideologia do desenvolvi-
mento representa um atraso considerável
nas nossas possibilidades de realizá-lo.

Depois' de afirmar que o ideal que
desejamos atingir pode resumir-se em
duas proposições básicas — a maximiza-
ção da taxa de desenvolvimento econô-
mico do Pais, com uma extensão, tão rá-
pida quanto seja possível, dos beneficios
de iSl d8ènyôlvi_k_tó'á'todos os cida-
dãos, e uma descentralização do poder
político que torne, possível a todos os cida-
dãos desfrutar, livremente, desses benefi-
cios —, o Professor Antônio Delfim Neto
frisou que "para um país subdesenvolvido
o problema é muito mais complexo, pois
ps suas decisões não podem restringir-se
de campo da distribuição, mas têm de
abranger, também, o campo da acuara-
laçãò de capital. Na medida em que se
tem que decidir nesses dois campos, as
contradições se aprofundam, pois nem
o capitalismo liberal nem as lmplemen-
tações conhecidas do socialismo são satisf a-
tórios".

MISTICISMO DE MERCADO

O Professor Antônio Delfim Neto
julga que o processo de desenvolvimento
econômico não pode ser traduzido por

um aumento persistente do produto na-
cional liquido per capita, mas "pelas mo-
dificações qualitativas, que alteram não
apenas a estrutura do sistema econômico
mas tambem os valores básicos c as for-
mas de comportamento das sociedades
tradicionais". Atribui ã crença mística
do mercado, ao seu livre funcionamento,
o fato de "muitas pessoas combaterem
todos tipos de planejamento por inúteis
ou comunizantes".

Salienta que, para os países subde-
senvolvidos, o custo social do desenvolvi-
mento chega a se tornar insuportável,
principalmente para as classes trabalha-
doras, porque "a introdução da tecnolo-
gia se faz de maneira descontínua,- aos
saltos, o que produz desequilíbrios dc
magnitude dificilmente absorviveis pelo
sistema de preços, a não ser à custa de
altas e baixas muito violentas". Sugere,
então, que "as modificações estruturais
mais importantes sejam previstas e su-
peradas antes de se tornarem um fator
impeditivo da aceleração do desenvolvi-
mento econômico".

Ao lado dos aspectos puramente eco-
nômicos do planejamento, o Ministro da
Fazenda se preocupa também com seus
aspectos políticos: "Os objetivos do pia-
nejamento não sáo definidos dentro de
sua própria esfera de ação, mas dentro
do poder político. Ê a minoria que dtém
o poder político em todos os sistemas e
que decide quais os objetivos a serem
íilcíincíidcs**.

— É preciso que a coletividade seja
capaz de dirigir de forma adequada os
seus fatores de produção, a fim de con-
seguir uma tnxá de desenvolvimento ra-
zoàvel, sem produzir um sério desequi-
líbrío monetário ou do balanço de pa-
gamentos. O primeiro levaria à desorga-
nização social e o segundo á submissão
da soberania nacional a interesses es-
trangeiros^-

OBSTÁCULOS
AO DESENVOLVIMENTO

No seu trabalho Alguns Aspectos da
Inflação Brasileira, de abril, de 1965, o
atual Ministro da Fazenda aponta os
obstáculos ao desenvolvimento: "A curto
prazo, o comportamento populacional
tende a acentuar as pressões inflacioná-
rias latentes nas economias subdesenvol-
vidas. Além disso, se as disponibilidades
do fator capital são escassas em relação
ao fator trabalho, ao se tender a incor-
porar técnicas produtivas ecenomizadoras
de mão-de-obra (características de eco-
nomia. maduras), não só haverá dimi-
nuição do crescimento potencial da ofer-
ta de bens e serviços, como menor será
a capacidade de absorção da crescente
Werta de mão-de-obra." Acrescenta que"a aceleração do desenvolvimento eco-
nômico tende a ampliar as necessidades
de importações, porque o produto nacio-
nal tenda a crescer com maior rapidez
do que o decréscimo do coeficiente de
importação. Criam-se, assim, condições
para o aparecimento de um déficit no
balanço de pagamentos cuja cobertura
deverá ser feita através da ampliação das
exportações, de endividamento externo
ou de ambos. O aparecimento deste de-
íiclt dá claras indicações aos empresa-
rios nacionais sôbre novas possibilidades
de investimento, mas contém em si im-
portantes estímulos inflacionários, porque
o processo de substituição das importa-
ções se faz. em geral, a custos monetá-
rios mais elevados (ainda que não ne-
cessàriamente a custos sociais mais ele-
vados)".

VARIÁVEIS DA INFLAÇÃO

O Sr. Antônio Delfim Neto explica a
inflação brasileira através de quatro va-
riáveis: os deficits do setor público e sua
forma de' financiamento, as pressões de
custo derivadas dos reajustamentos sa-
lariais; as pressões de custo derivadas
das desvalorizações cambiais, e as pres-
soes derivadas do setor privado da eco-
nomia.

-.-¦ri. Luiz Antônio Maciel

da Sucursal de São Paulo

Por outro lado constata que "existem,
pelo menos, quatro aspirações latentes
que precisam ser atendidas: aceleração
do crescimento da renda per capita, au-
mento rápido do volume de emprego, di-
minuição das desigualdades entre indl-
víduos e entre regiões, e manutenção de
relativo equilíbrio monetário", e salienta
que esses obejtivos não são inteiramente
compativeis.

Comenta que a demanda popular por
padrões de vida mais avançados força o
Governo a aumentar sua participação
nos gastos da economia, criando pressões
inflacionárias. "O crescimento do melo
circulante não deve ser encarado como
causa da inflação, mas apenas como uma
forma de propagação dos efeitos dos de-
ficits sôbre o nivel geral de preços. E
fundamental, portanto, que qualquer po-
litica 'de combate â inflação atente de
maneira especial paia o controle do se-
tor público, sem o que ela estará desti-
nada ao fracasso".

— Do ponto-de-vista de- uma política
antiinflacionária, é possível minimizar os
efeitos dos reajustes salariais, desde que
a política salarial seja compatível com a
distribuição de rendas. Reajustes salariais
efetuados a taxas que elevem substancial-
mente o salário médio real do periodo
seguinte alterariam fundamentalmente a
participação relativa dos diversos seto-
res no produto. A resistência dos demais
setores em ceder voluntariamente uma
parcela, de sua renda anularia êsse efei-
to redistributivo, através de um aumen-
to do nível geral de preços.

Para o Ministro da Fazenda a infla-
ção brasileira tem sido alimentada pela
aceleração da velocidade-renda da moe-
tia devido ãs pressões do setor privado,
que se dirigem ao sistema bancário no
sentido de obter uma ampliação de suas
margens de crédito e, na medida em que
tais solicitações são atendidas, tendem
a se elevar os níveis de redescontos aos
bancos comerciais, crescendo, em conse-
qüência, o meio circulante na proporção
do aumento do redesconto.

Considera, também, que a taxa de
inflação é acelerada pelo aumento da ta-
xa de câmbio real, o que poderia suge-
rir um caminho visando à estabilização
dos preços através da manutenção de uma
taxa cambial fixa. "Ora, tal alternativa
conduziria ao agravamento do déficit no
balanço de pagamentos, desde que n de-
manda de importações permanecesse crês-
cendo (já que a renda real estaria au-
mentando e o custo real das importa-
çóes caindo) e a expansão da receita de
divisas fosse muito pequena.

Se existir o objetivo paralelo de me-
lhoria da situação do balanço de paga-
mentos, poderá haver certa incompati-
bilidada entre os dois fins. A manuten-
ção de uma taxa cambial fixa conduzi-
ria, em determinadas circunstâncias, a
uma necessidade de concessão de subsl-
dios aos exportadores, o que poderia im-
plicar em emissões adicionais de papel-
moeda."

- ¦ O Ministro Delfim Neto considera,
ainda, què "são necessárias alterações
substanciais em nosso sistema fiscal, de
forma a taxar pesadamente o que possa-
mos considerar consumo conspicuo e a
estimular fortemente os Investimentos no
sentido de ampliar a capacidade produtiva
do Pais. Tal sistema viria, de um lado,
conter algumas pressões inflacionárias do
provimento-derlvado e do,chamado efeito-
demostração. De outro, estimularia o crês-
cimento do produto, acelerando a taxa de
desenvolvimento econômico".

O Prof. Delfim Neto entende por"ef eito-demonstração" o processo pelo qual
os hábitos de consumo das nações líderes
no desenvolvimento econômico passam a
constituir-se em aspirações nas nações
ainda em estágio de desenvolvimento, e
por "desenvolvimento-derivado", os efei-
tos concretos dessas aspirações na evo-
lução de uma sociedade.
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consulte
averba

. antes
de pagar

a primeiracota
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) ç 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 Estaão. dó Rio âe 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.

?I*VERBA a A. E*
Crédito, Financiamento e Investimentos.

Capital e reservas CrS 1.049.212912
Carta de autorização n.» 207,

de 29-9-64, do Banco Central
Av. Amaral Peixoto, 35-10.» andar

Tel.: 7839,3021 e 6097 - Niterói

tf
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Uma empresa do grupo liderado pelo Banco Predial

REDUZA 0 SEU IMPOSTO DE
RENDA

ADQUIRINDO CERTIFICADO DE ACOES
OAS MELHORES. CIAS. FINANCEIRAS,
10*/, PARA PESSOA FÍSICA E 57, PARA
JURÍDICA. DECR. LEI _.' 157.;

renda
RUA DA ALFÂNDEGA, 49

A-tMCIA DO *
-OHNALDOBBASILn»"'

MEYER
FARÁ ANÚNCIOS CLASSIFICADOS I
( ASSINATURAS I

KUA DIAS DA CRUZ / lll
•DAS 8.30 AS 17.50 HORAS
pÁBADOS: DAS SAS 11 HORAS

I

Albuquerque Lima empossa CMN verá
Bentes na SUDENE dia 30 na compensação
presença de Governadores e juros

Recife (Sucursal) — O Ministro do Interior, General
Afonso de Albuquerque Lima, presidirá, dia 31, às 10 horas,
a solenidade de posse do General Euler Bentes na Presi-
dência da .SUDENE, em substituição ao Sr. Rubens Costa,
que reunirá todos os governadores nordestinos e outras
autoridades da região.

, O Secretário-Geral do Grupo Especial para a Raciona-
lização da Agroindústria Açucareira do Nordeste, Professor
Mário Lacerda, informou que aquele órgão recebeu o pri-
meiro projeto integrado da politica do GERAN para a
diversificação agroindustrial canavieira, apresentada pela
Usina de Cucaú. ;.'¦:',¦ »

PIONEIBISMO

Com o sentido de pioneiris-
mo na reestruturação da agro-
indústria nordestina, a Usina
Cucaú experimenta um traba-
lho de diversificação da produ-

ção, incluindo desde o cultivo
da cana, até o plantio de fibras
para uso industrial, gêneros de
subsistência e a pecuária, su-
perando a fase de monocultu-
ra, que prejudica a produção
açucareira do Nordeste.

ainda há tempo
para você
se decidir a
economizar no
seu imposto
de renda
(e para lucrar com isso) I

CREFISULT

Ao declarar o seu imposto de .Renda, declare
também que deseja adquirir "Certificados de
Compra' de Ações", Você reduz
10% (como pessoa física) ou
5% (como pessoa jurídica) .
do total a pagar e os investirá em seu benefício.

Para maiores detalhes, entre imediatamente em

contato com a equipe especializada do

BANCO CREFISUL
DE INVESTIMENTO SA.
segurança em todas as faixas do mercado de capitais.
Capital e Reservas: CrS 8.377.092.984-
RÍO DE JANEIRO: Av. Rio Branco, 156 (Ed. Av. Central)
2.asobre!oja n.»s 307 a 311 - Tel; 22-1170,32-6571 e 52*9389
SÃO PAULO: Av. São Luís, 50 (Ed. Itália) . 19.» andar
PORTO ALEGRE; Rua 7 de Setembro, 601 I i

O Conselho, Monetário Na-
cional — CMN — examinará
na sua primeira reunião do
atual Governo, em abril pró-
ximo, a questão da compensa-
ção de cheques no mesmo dia
e as medidas práticas que adó-
tara quanto à redução da taxa
de juros.

Os banqueiros acen tuaram
que a adoção do horário úni-
co para o funcionamento da
rede bancária do Pais — que
seria das 12h30m às 16h30m —
de acordo com a decisão ado-
tada pela Federação Nacional
de Bancos, somente será dis-
cutido pelo Conselho Monetá-
rio Nacional, após o equaciona-
mento das duas questões já
citadas.

Declaração
de renda
tem curso

Com um almôço-debate, a
que o Sr. Orlando Travancas
deverá comparecer como
convidado especial, a Asso-,

. ciação de Dirigentes Cris-
tãos de Empresa dará Ini-
cio, no dia 30 do corrente,
ao Curso Prático sôbre Im-
posto de Renda, podendo os
interessados inscreverem-se
na sede da ADCE-GB, à Rua
São José, 80, sala 608.

O almoço está marcado
para as 12h30m na Casa da
Suiça, à Rua Cândido Men-
des, e as aulas começarão
no dia 3 de abril, na sede
da Associação, às 18 horas.
O curso terá a duração de
12 horas e custará para os
associados NCrÇ 50,00 e para
outras pessoas Interessadas,
NCrí 70.00.

VSf. Industrial
VSr. Comerciante

REFERÊNCIA:
0.ereto.Lln.«7/e»

Como diversificar o

no lmposio u«
da sua Empresa?
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Comissão dirá a Jeremias
amanhã como estão estudos
sobre a ponte Rio—Niterói

Niterói (Sucursall — O Governador Jeremias Fontes
receberá no Palácio cio Ingá, às 15 lioras cie amanhã, a co-¦ missão de técnicos designada pelo ex-Ministro Juarez Tá-
vora para realizar os estudos necessários à construção da
Ponte Rio—Niterói, da qual ouvirá um relato sobre" o que
foi feito até o momento.

Na reunião, o Sr. Jeremias Fontes vai dizer aos com-
ponentes da comissão, integrada por representantes do
DNER, governos carioca e fluminense e Ministério dos
Transportes, que o traçado da Ponta do Caju à Ilha da
Conceição é o que melhor atende aos interesses do Estado
do Rio.

TODA AJUDA

Antecipando o pronuncia-
mento que íará na reunião, o
Sr. Jeremias Fontes afirmou
que vai colocar todos os re-'cursos técnicos do Estado do
Rio a serviço da comissão e,
pessoalmente, depois de um en-
cont.ro ciue manterá com o Ml-
nistro dos Transportes, Coro-
nei Mário An.dr.___a, procura-
rá interessar consórcios inter-

nacionais na construção da
ponte.

O representante do Estado
cio Rio na comissão, engenhei-
ro Ciro Pinto Bravo, do DER,
vai demonstrar amanhã porque
o traçado Caju—Ilha da Con-
ceição melhor consulta os ln-
terésses fluminenses. Da reu-
nião participarão também o
Secretário de . Comunicações e
Transportes e Energia Elétrica
do Estado, além do Diretor do
DER.

Poloneses dizem que livro
sobre as raças do Brasil
e uma defesa dos nazistas
ii__-_Be'o Horizonte (Sucursal) — O Presidente da Associa-
cão Beneficente e Cultural Polaco-Brasileira, Sr. Vladisiaus
Zagloba, divulgou, ontem, manifesto condenando o livro
Raças e Classes Sociais do Brasil, escrito pelo professor
lani, que éle considera como uma defesa dos nazistas.

No manifesto o autor é acusado de "não tratar de ra-
ças, mas de grupos étnicos". O livro, cuja capa é Ilustrada
por uma cruz suástica estilizada, foi divulgado, segundo
o manifesto com a "cobertura moral e o apoio oficial do
Comandante da ID/_, General Dióscoro Gonçalves do Vale".
PRECONCEITOS

O desagravo contra a publi-
cação do livro -taças e Classes
Sociais do Brasil, que é assi-
nado também pelo Presidente
da seção mineira da Asso-
ciação dos Ex-Combatentes do' Brasil, Sr. Orlando Ferreira,
diz em um dos seus trechos
que a obra deveria ser intitu-
lada "Os Preconceitos de Ale-
mães e seus Descendentes".

Afirmam os poloneses que o
professor Ianni confessa em
seu livro a falta de fontes de
Informações precisas, supri-
miúdo esta falha com cônsul-
tas a jovens de 1<> a 22 anos
de idade c a bibliografias da
autores alemães.

Partindo da afirmação de
que todo o material recolhido
pelo autor foi previamente es-

colhido para desfazer o que
éle chama de "mito de demo-
cracia racial no Brasil", os sig-
natários do manifesto acham
ciue "os brasileiros nativos se
não são tão democratas, tíio
tolerantes e isentos de discri-
minações e preconceitos como
dizem alguns, ao menos acham
que deveriam sê-lo, procuram,
alcançar este ideal e sentem-
se envergonhados quando os
fatos demonstram que falha-
ram.

Certamente, não hâ outro
lugar no mundo ondo haja
menos preconceitos e discrimi-
nações que no Brasil, por mais
longe que isto se encontre do
idenl, e este íato constitui um
motivo de Justo orgulho para
todos os brasileiros nativos e
todos aqueles que amam e
respeitam este país".

MAPA DO TEMPO - JB
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ANALISE SINÓTICA DO MAPA - Frente fria em dissolução enlre os Es-
tado» do Paraná • SSo Paulo, devendo ocaríetar forte nebulosidade *
Chuva3 fracas passageira* nesses Estados, e no Rio © Guanabara em seu
deslocamento pera Nordeste. Linha de instabilidade no Interior doi Estados
de Minas Gerais « Bahia, acarretando trovoeda a pancadas no Interior
desses Estados e região Norte e .erras do Estado do Rio t Guanabara.
(Análise Sinótice do Mapa do Serviço de Meteorologia Interpretada pelo
JB)

TEMPERATURA
E TEMPO
NOS ESTADOS

Maranhão, Paráf Piauí, Ceará, P.io
Grande do Norte, Paraíba, Pernam-
buco, Alagoas, Sergipe — Tempo:
Instável com chuvas e pancadas no
período. Temp.: Estável.

Bahia — Tempo: Instável com chu-
vas .raças no litoral, e trovoedas
e pancadas no interior. Tenip.j Es-
tável.

Minas Gerais — Tempo: instável
com trovoadas e pancüd.s no pe-
ríodo. Temp.: Estável.

Espírito 5anto — Tempo: Bom com
nebuto-sitlüde variável. Temp.: Ein
ligeira elevação.

Rio de Janeiro, Guanabara — Tem-
po: Bom com nebulosidade. Insta-
bilidade pas.ageira no período.
Temp.: Estável. Ventos: Do Qte.
Sul a loíte fracos. Visib.: Boa.

Goiás — Tempo: Instável com chu-
vas íraess no decorrer do período.
Temp.: Estável.

Mato. Grossa — Tempo: Instável com
trovoadas e Bancadas esparsas no
período. Temp.: Em elevação.

São Paulo — Tempo: Bom com ne-
bulosidade. Instabilidade passageira
no período. Temperatura: Estável.

O SOL

____

MASC - 5h57m
OCASO - 18h04m

A LUA

CHEIAO
OS VENTOS

&
NO RIO su>-

—¦ FRACO

<3i£pr AS MARÉS

BOM
PREAMAflt

3hl0m/l,4m e 15lt!0rr-./l,5m
AUXIMA: **!*.._ BAIXAMAR:

MÍNIMA; 20.7 9h40rn/0,3in e 22M5m/0,1m

TEMPO NO MUNDO (UPI-JB)
icmp.ratu-s máximos cio ontem, • previsão tio tempo psra hoje nas Cida-
d»:, seguintest Buenns Aires, 26°, bom; Santiago, 18°, cíaro; Montevidéu,
24°, parcialmente nublado; Lima, 25°, bom; Bogolí, 10°, nublado; Caracas,
25°, parcialmente nublado; México, 11°, claro; San Juan, 29°, parcielm_nt«nublado; Jamaica, _7=>, nublado; Port of Spain (Trinidad», 30°, claro; Nov.
lorqua, 7o abaixo de 0o, nublado; Miami 16°, clarot Chicago, 13" abaixa
de C°, claro; Lot Angeles, 19°, nublado; Londres, 9°, chuvas; Paris, 11°,
nublado; Berlim, 8o, nublado; Moscou 2° abaixo ds 0°, nublcdo; Roma,
16°, bom; Lisboa. U°, claro.

CTB chama
inscritos

de 51 a 52
Os candidatos inscritos du-

rante os anos de 1951 e 19ô2
no programa, de participação
popular para expansão dos
serviços telefônicos na Gua-
nabara íoram convocados pe-
la Companhia Telefônica Brasi-
leira a comparecer, a partir
de amanhã, até o dia 31 —
sexta-feira —, nos três postos
cie atendimento da CTB (Rua
México, Copacabana e Tiju-
cai, a íim de confirmar suas
inscrições.

O posto cia Bua México, es-
quina com Av. Almirante Bar-
roso. atenderá indistintamen-
te a todos os inscritos residen-
tes nos bairros que compõem
a área de concessão da CTB,
o de Copacabana atenderá ex-
clusivamente aos candidatos
residentes .na Zona Sul e o da
Tijuca unicamente aos candi-
da.tos residentes na Zona Nor-
.te,

RIO—SAO PAULO

Informa ainda a Compa-
nhia Telefônica Brasileira quo
chegaram ao Brasil, esta sc-
mana, equipamentos para a
instalação de mais 120 canais
nos circuitos de micro-ondas
na rota Rio—São Paulo, adqui-
ridos na. Suécia pela Compa-
nhia. A CTB aguarda para
breve a chegada ao Brasil de
novos equipamentos de micro-
ondas encomendados na Sué-
cia, sendo 120 canais para a
mesma rota Rio—São Paulo,
que passará a contar então
com <!00 canais, duplicando a
capacidade atual de comuni-
cação na rota.

Israel regressa amanhã a
Belo Horizonte com lista
dos prováveis secretários

Belo Horizonte (Sucursal') — O Governador Israel P\-
nheiro regressará amanhã da Cidade de Paracaki, onde
passou a Semana Santa com a famiiia, depois de visitar
o núcleo de Brasilândia, trazendo nina relação dos nomes
do.s seus prováveis novos secretários, que serão nomeados
até princípios cie abril.

O 8i*. Israel Pinheiro pretende, com a nomeação do
oióvo Secretariado, secundo revelou ao Deputado Guilher-
me de Machado (ARENA), garantir a formação da frente
mineira, já que vai recrutar elementos da ex-UDl" e do
MDB, visando a promover uma ampla integração politica
no Estado.

OS PROVÁVEIS

O Sr. Israel Pinheiro ainda
não fêz. segundo fontes pala-
cianas. nenhum convite até o
momento a político mineiro
para integrar seu Secretaria-
tio. Algumas .sondagens, en-
tretanto, já foram realizadas.
Para a Secretaria da Fazenda,
o nome em evidência é o tio
Deputado José Maria Alkmin
(ARENA). Os outros ex-pes-
sedistas falados são o Depu-
Cado federal Hugo Aguiar
(ARENA), que iria para a Se-
cretaria da Educação e o cs-
tadual Délson Sc ar ano
(ARENA), que iria para a de
Comunicações.

A ex-UDN teria duas secre-
taria s: a do Interior, a ser
ocupada pelo Sr. Paulo Cam-
pos Guimarães, e a do Traba-
lho, que seria dada ao Sr. João
Franzem de Lima. O ex-PR
teria também uma pasta, pro-
vàvelmente a da Saúde, que
seria entregue ao médico Má-
rio Hugo Ladeira. O MDB se-
ria contemplado com cargos
nos chamados escalões médios
da administração estadual, co-

mo a CEMIG. o DAM, a.s mis-
tas e a Caixa Econômica cs-
tadual.

Para a Secretaria da Segu-
rança não está afastada a hi-
pótese de convocação de um
oficial do Exército, embora o
nome do Deputado Ozanam
Coelho (ARENA), esteja ain-
da em cogitações. O único se-
cretário que permanecerá é o
Sr. Evaristo de Paula, da
Agricultura.

Automóvel
atropela
mãe e j

Presidente da Federação de
Homeopatia avisa que muito
chá de ipê pode prejudicar

O Presidente da Federação Brasileira de Homeopatia,
Sr. Amaro Azevedo, esteve na redação do JORNAL DO
BRASIL para advertir a população de que o uso indiscri-
minado do chá da casca de ipè (ou pau d'arco) pode ser
até perigoso, pois nenhum estudo comprovou que êle pode
curar câncer, leucemia ou diabete.

A advertência do Sr. Amaro Azevedo se deve ã pu-
blicação em determinada revista de uma reportagem sò-
ore um paulista que está distribuindo em Piracicaba o ipê,
e anunciando que seu chá íaz milagres. O Presidente da
Federação Brasileira de Homeopatia afirmou que "já era
tempo de a Polícia ter tomado alguma providência".
PROCURA

O Sr. Amaro Azevedo revê-
lou que os cariocas estão com-
prando casca do ipê em gran-
de quantidade na esperança de
se livrar de câncer, leucemia
e diabete, "mas não sabem o
risco que estão correndo."

— O que pode acontecer —
afirmou — é o aparecimento
de infecções ou mesmo moles-
tias graves, pois ninguém ain-
da pesquisou se a tintura má-
zer serve ou não para estes
casos. Acho que primeiro de-
vem ser feitas experiências
para comprovar a utilidade do
ipê contra o câncer, e princi-

palmente sobre o uso do seu
chá.

— Há quatro espécies de ipè
espalhadas desde a Bahia até
o Rio Grande do Norte. O tipo
Tecoma Curales foi estudado
por Freire Alemão e serve para
adstringente. O Tecoma Ipê,
pesquisado por Von Matius,
era usado pelos Índios para
confecção de arcas e flechas.
O Tecoma Imperliglnoso, tam-
bém estudado por Von Mar-
tius, serve para a cura de leu-
correia e catarros uterinos, e
finalmente o Tecoma Lcucanta
foi considerado por Freire Ale-
mão como ótimo para medica-
mentos diuréticos.

DNOS abrirá concorrência
amanhã para construir 2.a
adutora de Juiz de Fora

Belo Horizonte (Sucursal) — O Diretor-Geral do
DNOS, Coronel-Engenheiro José Luís Otoni de Car-
valho, autorizou fosse aberta amanhã a concorrèn-
cia pública para a construção da segunda adutora
de Juiz de Fora, obra orçada em NCrS 2 500 000,00
(dois bilhões e meio de cruzeiros antigos).

Este será o primeiro investimento do Fundo Ro-
tativo de Águas e Esgotos (FRAE) organismo recém-
criado pelo Governo federal.

O FRAE dispõe de capitais nacionais e interna-
cionais (BID, Aliança para o Progresso e USAID),
para realizar grandes obras em cidades com mais de
40 mil habitantes, por meio de empréstimo com pa-
gamento amortizável num prazo que varia de 20 a
30 anos.
UM ANO

O Prefeito de Juiz de Fo-
ra, Sr. Itamar Augusto
Franco, já manteve os pri-
meiros entendimentos com
a direção do DNOS para a
imediata assinatura da mi-
nuta do contrato, devendo a
obra estar pronta em doze
ineses.

A segunda adutora de
Juiz de Fora, com 9 mil me-
tros de extensão vai au-
mentar a atual capacidade
de fornecimento de água, de
150 litros por segundo para
600 litros, resolvendo o pro-
blema do abastecimento alé
um limite de 500 mil habi-
tantes. A população atual
da cidade é dc cerca de 200
mil.

De acordo com a regula-
mentação do FRAE a devo-
luçâo do empréstimo é fei-
ta de acordo com a viabili-
dade econômica da região
e, no caso de Juiz de Fora,
se o pagamento fosse ini-
ciado hoje, c.êrca de 70~ó da
população deveria pagar se-

Niemeyer tem
sinal verde
na América

Washington (UPI-JB) —
O Diretor do Serviço de lm-
prensa do Departamento de
E.stado, Robert J. Mccloskey,
disse ontem "não haver
problemas" na solicitação do
visto do mundialmente ía-
moso arquiteto brasileiro
Oscar Niemeyer para visitar
os Estados Unidos.

a
A Sra. Zilã Carvalho da Cos-

ta, de .15 anos, e sua filha Olga
Maria, de sete, íoram atrope-
Jadas ontem pelo automóvel
de chapa GB 4-43-25, dirigido
pelo Sr. André de Oliveira, na
esquina, da Avenida Atlântica
com a Rua Figueiredo Maga-
Ihães.

As vitimas foram levadas
para o Hospital Miguel Couto,
onde ficaram internadas, e o
motorista foi preso em flagran-
te pelo PM 2 SIG. que o con-
duziu.para a 12." Delegacia
Distrital para ser autuado.

gundo as seguintes normas,
após a conclusão da obra. O
FRAE concede um prazo de
carência de até 3 anos, fin-
dos os quais inicia o paga-
mento, amortizando-o em
20 anos.

O empréstimo de NCrS ..
2 500 000,00 (dois bilhões e
quinhentos milhões de cru-
zeiros antigos), se fosse res-
sarcido por uma popula-
ção de 75 mil habitantes,
caberia a cada cidadão pa-
gar NCrS 2,00 (dois mil cru-
zeiros antigos), por ano, du-
rante vinte anos.

O FRAE dispõe, para apli-
cação em 1007. de NCrS ...
50 000 000,00 (50 bilhões de
cruzeiros antigos) e, segun-
do as explicações do Sr. Ita-
mar Franco, visa, prin-
cipalmente, "acabar com o
paternalismo g o vernamen-
tal, possibilitando ao povo
custear suas próprias obras
que, de outra forma, pelo
seu vulto, seriam de reali-
zação praticamente impôs-
sivel",

Desconhecido
assassinou
comerciado

O comerciôrio Áureo da Cov
ta (Rua Barão de Capanema,
7ij3 — Bangu' Ioi assassinado
ontem com um tiro pelas cos-
tas por uma pessoa, náo lclen-
tificada, que a Polícia presume
íeja da intimidade da vítima.
A 34." Delegacia Distrital está
encarregada, de elucidar o ca.so
. Já iniciou bs diligências para
capturar o crirnino-Q.

Brasil treina
para festival
de folclore

A delegação brasileira ao III
Festival La tino-Americano de
Folclore, marcado pare o pró-
ximo mês na Província, de Sal-
ta, na. Argentina, fêz ontom nó-
vo ensaio, quando ficou defi-
nitivamente acenada a partici-
pação da cantora Ellen de Li-
ma no grupo. A apresentação
de despedida será dia 2 de
abril, na Embaixada da Ar-
gentina.

O jornal Èl Tribuno, de Sai-
ta, que nos últimos dias tem
dedicado a maioria de suas pá-
ginas ao certame, destacou a
presença do grupo brasileiro
que, por contar com atrações
de escolas de samba, foi con-
siderado como o mais prova-
vel vencedor. O Brasil, no úl-
timo festival, representado pe-
lo Rio Grande do Sul, ficou em
terceiro lugar.

ÜLTIMOS DETALHES

Com figuras das Escolas de
Samba dc Mangueira, Portela,
Salgueiro, Unidos de Vila Isa-
bel e dos blocos Cacique de
Ramos o Arranco, alóm de re-
presentantes do Rio Grande do
Sul (danças típicas) e dai Bahia
(capoeira e candomblé), a de-
legação brasileira fêz. ontem à
noite, na Rua Adolfo Berga-
mini, 196, um de seus últimos
ensaios.

Em recente contato com os
promotores do Festival, o Che-
fe da Delegação Brasileira, Sr.
Pompilio Vieira rie Sousa, ioi in-
formado de que as Estados Uni-
dos, a Espanha e Portugal par-
ticiparão do certames, sem con-
correr a qualquer prêmio. Soube
também que os três primeiros
colocados em Salta representa-
rão a América do Sul no Festi-
vai Internacional a ser re.li-
zado em Junho, em Los Ange-
les, Estados Unidos.

AVISOS RELIGIOSOS

Amaury Novena a Nossa
f-i n SenhoraGonçalves Rocha (MILa---Sa.

MISSA DE 30." DIA " *n'° ''° Senhor «núncio, a
AWia * p Verbo Divino se Encar-

rJL A hmüh d= AMAURY nou.
H GONÇAtVES ROCHA agra- Avs Mar;3,

doce ns manifestações de Eis oqul t Escrava do Senhor,

pe2ür por ocasião do teu faça-se em mim aeeundo _ Sua

falecimento € convida parentes Vontade.
amigos para a missa em sua inten- Ava Maria...

ção segunda-feira, dia 27, is llh Minha ílma «nsrandece, ao Se-

na Igreia da São Francisco de Paula. phor e meu Espíri,° " rsi'jbila em
Deus meu Salvador porque olhou

para a baixeza desta Sua Serv».
Ave Maria...

A Canta Marta (E5,a novena dove ser re"da dia"
M JCJIUCI .Vlti. Id riamente, de 25 de mar.o a 25 de

Agradeço e gra.a alcançada. dezembro, oi nove meses da gesta-

çao de Nossa Sennora).
Agradece e graça alcançada.

Maria Luha

ARQUITETA

DIANA ELIZABETH

(MISSA DE 30.° DIA)
A turma de Arquitetos de 1965 convida

parentes, professores e amigos para a
missa em intenção da alma da inesquecí-

vel amiga DIANA, que mandará realizar à Igreja
São Paulo Apóstolo, à Rua Barão de Ipanema, 85,
às 9h30m, de 27 de março.

ARQUITETA

FEDERAÇÃO CARIOCA DE FUTEBOL

FL0RIPES GONÇALVES M0NCÂ0-> _

(MISSA DE 7.° DIA)

Federação Carioca de Futebol e seu De-
partamento Autônomo convidam os paren-
tes, colegas, amigos e desportistas para a

missa de 7.° dia que mandam celebrar em inten-
ção à sua alma, segunda-feira, dia 27 do corren-
te, às 10h30m, na Catedral Metropolitana, à Praça
15 de Novembro. Agradecem a todos que compa-
recerem a esse ato de fé cristã.

VICE-ALMIRANTE

GASTÃ0 BRASIL CARMO JÚNIOR
ANNA BRASIL CARMO

l.aCL—TA—AR

RAUL CORREIA DE ARAUJO
(MISSA DE 7° DIA)

A DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS,
convida parentes e amigos para a mis-
sa que se realizará em intenção cie suas

almas, dia 28, terça-feira, às 11 horas, na Igre-
ja da Candelária. Desde já agradece o compa-
recimento.

ALMIRANTE
GASTAO BRASIL CARMO JÚNIOR

(MISSA DE 7.° DIA)
O Ministro da Marinha convida paren-
íes, colegas e amigos cio Almirante
GASTAO BRASIL DO CARMO JÚNIOR

e esposa Dona ANNA BRASIL CARMO para a
missa de sétimo dia qjue, em sufrágio de suas
almas manda celebrar dia 28, às 11 horas, no
altar-mor da Igreja da Candelária.

IhÊRMINIO DOS SANTOS

(MISSA DE 7.° DIA)
Olga dos Santos, Waldyr dos Santos, Walderniro
P. Liberafo, Eliane M. dos Santos, Lúcia P. Liberato,
Lucy P. Liberato e Carlos Frederico, filha, genros,
netas, bisneto e demais parentes, agiôdecem, sen-

sibiiizados, as manifestações de pesar recebidas por ocasião
do falecimento de seu inesquecível pai, sogro, evô e bisavó,
e convidam para a missa de 7." dia que mandam celebrar
em intenção de sua boníssima alma, 2.a-feira, dia 27, às
8,30 hs., na Igreja Nossa Senhora da Conceição, à Rus
Catulo Cearense, no Engenho de Dentro (Chave ds Ouro).

ALMIRANTE

JOÃO BAPTISTA DE
MEDEIROS GUIMARÃES ROXO

(MISSA DE 7.° DIA)

#.Sua 

família convida os parentes e
.amigos para assistirem a Missa que,
•em intenção de sua boníssima alma,
manda celebrar segunda-feira, dia 27,

às 11 horas, no altar-mor, óa Igreja da Can-
delária. (P

A YMF Í1Í- MhNnílNi á

(MISSA DE 30.° DIA)

Olívia Ribeiro Magalhães, Eduardo R. Ma

galhães, Alexandre R. Magalhães e famí
lia convidam parentes e amigos para a

missa de 30.° dia que mandam celebrar por sua
filha e irmã DIANA, amanhã, segunda-feira, às
9h30m, na Igreja de São Paulo Apóstolo.

DR. WALDEMAR COSTA E SILVA
(MISSA DE 7° DIA)

A família do Dr. Waldemar Costa e Sil-
va leva a todos aqueles que por qual-
quer meio lhe levaram a solidariedade,

carinho e simpatia, no doloroso transe porque
passou com'o falecimento do seu querido e
inolvidável chefe, o penhor de sua reconheci-
da gratidão e participa a realização da missa
de 7.° dia, às, 9 horas da manhã, no próximo
dia 28, terça-feira, na Igreja de São Francisco
de Paula.

CORONEL
EDUARDO DO COUTO PFEIL

(MISSA DE 7.° DIA)

Sua família agradece as manifestações
de pesar recebidas por ocasião de seu
falecimento e convida parentes e ami-

gos para a missa de 7.° dia que será celebrada
segunda-feira, dia 27, às 11 horas, no altar-
mor da Catedral de São João Batista em Nite-
rói. Antecipadamente agradece.

(MISSA DE 7° DIA)
Lélia Pereira de Mendonça e família,
Octavio de Mendonça, senhora e filhos,
Luiz de Mendonça, senhora e filhos,

Emília, Odete e llka de Mendonça agradecem
sensibilizados a todos que compareceram ao
sepultamento de seu esposo, irmão, cunhado
e tio, e convidam para a missa de 7.° dia, que
mandam celebrar dia 27, às 11 horas, na igre-
ja do Santíssimo Sacramento. (Av. Passos).

Nicola Rivello
Fortunata Rivello, Lina Rivello, Raphael

+ 

Rivello, senhora e filhos, ítalo Rivello e
senhora, Renato Rivello e senhora sen-

sibiiizados agradecem as manifestações de pe-
sar por ocasião do falecimento.de seu boníssi-
mo esposo, pai, sogro e avô Nicola Rivello e
convidam os demais parentes e amigos para
a missa de 7.° dia, a realizar-se no dia 28 (tér-
ça-feira) às 10 horas na Igreja N. S. do Carmo

(Rua 1.° de Março).

Primeira Classe Taifeiro
Raul Correia de Araújo

(MISSA DE 7.° DIA)

O Ministro da Marinha convida parentes,
colegas e amigos do 1 .a Classe TA-AR RAUL
CORREIA DE ARAÚJO para a missa de sé-

timo dia, em sufrágio de sua alma manda celebrar

dia 28, à$ 11:00 horas, no altar-mor da Igreja da
Candelária.

" -"- ¦"'*¦-¦-^AfrAi*-'^-^"'--*..
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Mujalo na raia leve pode vencer o "Paul Mame
Fusão ganhou bem da força
La Française com uma boa
direção do freio S. Silva

Fusão ganhou ontem de La Française n Prova Espe-
ciai. tendo recebido por parte do freio 3. Silva uma di-
reção bastante acertada, pois veio no momento decisivo

para decidir a competição e no Íinal escorou uma carga

da favorita que acabou perdendo por dois corpos.
Floco também pegando uma pista de areia como gos-

ta. não teve dificuldades em deixar Desatino na dupla,
enquanto Estio bem corrido por J. Borja acabou no ter-

ceiro placê. Os outros pouco produziram de útil aqui.

1.' PAllEO — I 310 metros. 1'isla. AT. Prêmio: NCr$ I 100,00

Kg NCr$ Dupla NCrJ

í' Frceuesa, J. Machado 57 o. 13 11 0,113
2.o'-Trcclm, -M. Silva '•' 1&& v- U--A
a.» Rondadora, P. P. Pilho 57 0.34 13 0.41
4.» Jocllne, J.Martins ST 4,57 °-l'i
5.» Lady Mnnon. A. Ramos •''" Cj" 22 íiy
6.» Solderã, J. Pinto, ap 53 1,23 23 2,37
7.» Cavada. H, Carmo, «.p 54 2,93 24 1,52
8.» Cura-Iieuíu, M. Andrade .',7 1.;ifi 33 J::'G1

44 4,77

Diferenças: 2 1(2 corpos r. 1 corpo. Tempo. 85". Vencedor: (I) 0.13.
Dupla: (1) 9,98. Placés: (D 0.10, (-•) 0,10 « (7) 0,10. Treinador: Uriitmi
Freitas.

;.• PAllEO — 1 mio metros. Pista. Al'. Prêmio: NCrJ 1 100,00

Kc Nl'r$ Dupla N< l.

l." Ana Maria, F P. Pilho 58 0:!!> !t °.níí
2.» Piora Alixia, L. Santos 56 0.25 12 0,5(i
3.' Esliwça, M. Silva 54 0,55 Hi 0,4')
4.° Fair Miss, J. Queirós, np 34 0,56 14 0.24
5.° Espátula, .T. tlamos 3~ 32 3,03
6." Maria Cambalhota, o. P, Silva 5! 1,63 2:1 1.1.1
7/joinha, M. Alves, .ap r'n 0.39 24 o,7(i
3.° Noyelle, S. Sllva ¦"'-: 0,30 :« .;..>.:
9.« Bela Luiza. J. Santos 50 !¦•'¦'' :i4 ".69

44 O.iid

Diferenças: Paleta _ 34 de corpo. Tempo: fi.V':!,5. Vencedor: (2) U.39.
Dupla: (1!) fl.:4. Placés: (*) 0,13, (1) 0,12 e (2) 0.16. Treinador: Orüui-
do Serra.

3.» M.TSEO — 1 600 metros. Pista. Al". Prcmio: NCr$ 1 600,00
(PROVA ESPECIAL)

Kg NCrJ Dupla KCr$

l.«'PU640, 6. Silva «2 0,58 12 0.32
2.» La Française, P. P. Pilho 34 0,19 13 0,39
3.« Estilhelra, J. Tinoco 52 0,67 14- 0,26
..' Lutlne, J. Portilho 53 0.31 22 2,83
5.» Caucaslana, J. Heis 53 0.91 23 1,29
6.- Lady Godlva, J. Machado 52 0.41 24 O.o9

Náo correu: Carreira
Diferenças: 2 corpos r. 3 4 dc corpo. Tempo: 104"4|5. Vencedor: <2>

fl.M. Dupla: (12) 0,3>. Placés: (2) 0.23 e (1) 0,13. Treinador José S. da
Silva.

4." PAREO — 1 300 meiros. Pista: AN. Prêmio: NCrf 1 100,00

Kf NCr$ Dupla NÇv$

1.» Fine Chnmpagne, M. Henrique 53 0.46 11 2.29
2.° Cantarola, R. Carmo, ».i 54 1.51 13 0.37
3.0 Palmoa, S. Silva 54 1,83 13 0.30
4.0 Emenda, A. Rnmos 57 0,10 14 U.iil
5.0 Fabienne, J. Machado 54 0,72 22 .'1.52
6.0 Flora Gabíroba, J. Tinoco 54 2,02 23 0,66
V.o Cambrocirn, J. Brizola, np 53 0.33 24 0.77
8." Ãrdenza, J. Borja 65 0,88 33 . 1,36
9.0 Cobiçada, S. M. Cruz 57 3.82 34 0.63

10.0 Raure, I, Oliveira 57 5.05 44 2,15
11.» At telra, O. P. Silva, np 52 2.43 —

Diferenças: minima e 1 corpo. Tempo: 8ã"4/5. Vencedor: (3) 0.46.
Dupla: (24) 0,17. Placés: (3) 0,24, (10) 0,41 - (7) 0,47. Treinador: Bc-
nedlto Ribeiro.

í.° PAREO — 1 3011 metros. Pista: AU. Prêmio: NCr$ 1 300,00

Ke NCr$ Dupla NC)'.?

l.o San Isidro, J. Pinto, ap '. 53 0,45 11 2,05
2.0 Corcel, A. Ramos 57 0,24 12 0.CK
3.0 Albi&O, M. Sllva 57 0,50 13 0,35
•l.° Flattery, A. Marcai 57 1,74 14 0,58
3.0 cuore, A. Ricardo 57 0.34 22 1,51
6.0 Dragão, J. B. Paulielo 57 23 0.45
7.° Tom Jones, J. Brizola, ap 56 1,10 24 0.70
3,o Retrospect, J. Portilho 37 1,91 33 0,68
ll.0 El Maestro, L. Correia 57 0.78 34 0,40

44 2.31

Não correu Feitiço da Vila. Diferenças: vários corpos e vários cor-
pus. Tempo: 104"2/5. Vencedor: (4) 0,45. Dupla: (23) 0,45. Placés: (4)
0,14, (5) 0,12 e (8) 0,14. Treinador: Celestino Gomes.

€." PAREO — 1300 mctroi. Pista: Al'. Prêmio: NCr$ 1600.00

(PROVA ESPECIAL)

Kg NCr> Dupla NCr$

l.o Floco, P. Pereira Filho 52 0.27 il 0.99
2.° Desatino, M. Silva 53 0.31 12 0,37
3.0 Estio, J. Borja 60 13 0.36
4.0 Ceró, F. Maia 53 0.73 14 0.70
5." Krlvolo, J. Reis 53 3.91 22 1,76
(i,° Kalap::lo, A. Ricardo 56 0,35 23 0.36
7.» Este, A. Ramos 52 1,33 24 0,8»
R.o Slvel, J. Machado 52 0.40 33 0,81»
8.° Codajaz (•), F. Esteves 52 1.53 34 0,77

44 3,10

(*) Rebentou a rédea.
Difcrcnqas: 1 corpo c 1 corpos. Tempo: 83". Vencedor: (1) 0,27.

Dupla: (12) 0.37. Placés: (1) 0.16 e (3) 0,16. Treinador: José Luis Pe-
drosa.

7.0 PAREO — 1 300 metros. Pista: AC. Prímio: NCr$ 1 600,00

Kb NCr$ Dupla NCrx
l.o Aattan, C. Morgado 56 0.50 11 0,64
2.o Leio de Bagé, J. Brizola 56 10,59 12 0,33
3.° Royal Fox, F. Pereira Pilho 56 3,00 13 0.41
4,o Gocd lipoMng, J. Machado 56 0,18 14 0.24
a.0 Mocanl, F. Menezes (•) 56 4,48 22 5,96
5.0 Denoto, J. Borja (*) 58 0,99 23 2,14
7.o Tapirai, A. Ricardo 56 0,60 24 1.31
8.° Palpito Infeliz, D. P. Silva 56 0,60 33 4,35
9.» iPl-churi, A. Ramcí 56 0.94 34 0,78

lO.o Laço, F. Estévets 36 3,89 44 1,07
ll.o liuluca, F- Alves 56 6.36
12.° Atenon, J. Terrcs 56 9,00
13.° Lord Samba, A. M. Caminha 56 1.19

Não correu Falgamar.
Diferenças: 1 1|2 corpo e 1 lfi corpo. Tempo: 84". Vencedor: (13)

. 0.50. Dupla: (44) 1,07. Placés: (13) 0,35, (14) 1,04 . (9) 1,03. Tri i-
nador: Paulo Morgado.

8.» PAREO — 1 300 metros. Pista: AU. Prêmio: NCr> 1 300,00

Kg NCrJ Dupla NCr$

l.o Inoat, J. Reis 57 0.83 12 fl.24
, 2/> Haneur, A. Ricardo 57 0.25 13 0.35

3.0 Fair Boy, O. Cardoio 57 0.23 14 0.54
4.0 Atasuiin, J. Rc-rja 57 1.21 22 2,26
5.° Snowking, J. Machado 53 0,36 23 0,42
6." Ragamnífin, .J. Silva 57 2.PG 24 0.69
7.° Mengo, J. Negreió 57 0,93 33 1,36
8.0 Fenton, A. M. Caminha 57 2.09 34 0,95

44 2,35

Não correu Vadico.
Diferenças: 2 1/2 corpos e paleta. Tempo: 85". Vencedor: (3) 0,83.

Dupla: (23) 0,42. Placés: (5) 0,24, (3) 0,14 c (1) 0,14. Treinador: Clau-
demiro Pereira.

9.» TAREO — 1 SOO metro». Tista: AU. Prêmio: NCr$ 1 100,00

Kg NCr$ Dupla NCrS
l.o Eais, P. Alves 57 0,24 11 2.00

2.o Pie-no, O. F. Silva, ap 50 0.98 12 1,14
3.o Siiai, J. Pinto, ap 54 0.S5 13 0.74
4.0 Espadhn, O. Cardoso 54 0,55 14 0,74
5.o Seu Mozart, L. Santos 58 0.48 23 0.42
6.0 Egmcnt, L. Carlos, ap 32 3,09 24 1,17
7.0 Sinai, A, RcL* 55 0,38 33 0.33
E.o Cheitan, A. Ramos  57 0,67 34 0,37
Sfi Blley, J. Queiroz, ap  52 2.2S 44 1,23

Não correram: Juc-Jac, Levitico t Hal-Tuto.
Diferenças: 1 corpo e 1''_ corpo. Tempo: 85" 1/3. Vencedor: (7)•.24. Dupla: (33) 0.33. Placés: (J) «,17, (9) 0,2? • (11) 0,25. Treinador:

Valdemiro G. Oliveira.

MOVJ.MF.NTO DAS APOSTAS  NCtí 292 322.50
CONXURSOS  .VCrJ 22741^

TOTAL  jíP-j 3]{j n^j

Veras é
bom na
serra

Verus é um filho de Hy-
perio e Polly, reservado do
Haras. Vale da Boa Espe-
rança, que apareci' hoje no
Prêmio Paul Maugé, rom
f o r.l e s possibilidades (if
triunfo, principalmente se
confirmar o que faz em Te-
resópolis onde jamais per-
deu para Prince.siia em ira-
balhos, é uma autêntica bala
e vem eom gás natural da
-serra,

lmperator é uma das me-
lhores promessas do treina-
dor Ernani de Freitas para
este ano, tanto que aparece
eomo um do.s mais adianta-
dos nos trabalhos. Apesar
de estreante num páreo im-
porfcante, este filho de Fort
Napoleon e Font tem condi-
ções para fazer valer toda a
sua categoria.

BOA ESTRÉIA

Haca, é uma filha de Mal.
Cocagne e Sica, que estréia
bastante galopada e è tida
na cocheira tio treinador
Manuel de Sousa eoftio 11111
dos bons trunfos déste pro-
fissional para esla tempo-
rada, aqui vai aparecer com
chance positiva de sucesso,
lendo, inclusive, uni apronto
de 22" na quinta-feira, com
a raia pesada.

Marilu é uma descendeu-
te de Kameran Khan e Lou-
rinha, que o treinador Ex-
pedito Coutinho espera ver
ganhar logo, principalmen-
te numa raia pesada, onde
sempre deixou a melhor das
impressões no seu trabalho.
No apronto veio bastante
controlada e, mesmo assim,
agradou aos observadores
com 38" para os 600 metros
com M. Silva, fazendo posi-
ção 110 seu dorso.

UMA MAQUINA

Invitation é uma das re-
servadas do Stud Liimeu de
Paula Machado para esta
temporada, tendo v á r i o s
trabalhos a c e 1 táveis que
chegaram a chamar a aten-
cão dos observadores das
matinais. Seu apronto não
deixa dúvida quanto á sua
boa forma, técnica, porque
cravou 4õ" para os 700 me-
tros na raia pesada e com
J. Machado sempre fazendo
posição no seu dorso. Não
sentindo as emoções da es-
tréia deve ganhar, m e s 111 o
enfrentando rivais que esta
mais aguerridas.

REGULARES

Gainly é um p o tr o que
promete ganhar logo, m a s,
ainda parece um pouco ver-
de nesta sua primeira apre-
sentação nas pistas, tendo
apenas feito os 1 000 metros
em 67", de forma regular,
pois. chegou um pouco me-
xido no íinal pelo jóquei O.
Cardoso. Deve ter melhora-
do no apronto, porque veio
dos 3G0 metros em 22" com
alguma ação. Mostrou ser li-

sgeiro neste floreio. Marueo,
um filho de Bravo Buck e
Xareta, vai estrear ainda
bastante verde, achando o
bridão J. Borja que êle, con-
seguindo entrar no marca-
dor, já está muito bom. Seu
melhor trabalho foi de 68"
nos 1000 metros, e vinha al-
go mexido. Não aprontou
forte, tendo se limitado a
passar os 360 metros em 24"
sem obrigar em parte algu-
ma. Deve aguardar u m a
melhor chance.

Nossos
palpites
para hoje

1.

3.

Escaldado — Rajan
Camafeu

Héia - Invitation
Êsula

Itararé - Harari
Gainly

4. Lord Byron - Feitiço da
Vila - Foxbridçje

5 . Mujalo • Sinaleiro
lmperator

6. Gália -Gov»
Laura

7. Aitá - Virajuba
Kirinéa

8. First Cigal • Bouche-
ron - Estouro

9. Birk - Rudah
Bigurrilho

Resullíulo
dos

concursos
Bolo de 7 pontos — Não
teve vencedor; acumulou

. NCr$ 16 395,34
Betting Duplo — Não teve

vencedor; acumulou
NCr$ 4 691,77

lmperator aprontou firme e
leve cotação aumentada para
estrear eom possibilidades

lmperator teve os seus preparativos encerrados para
o semiclássieo cie hoje á tarde, na Gávea, percorrendo 70(1
metros em 'lfl" 2/5, inteiramente á vontade, n.i direção do
jóquei José Machado, e revelando boa forma técnica e li-
sie;i i' passando .1 ser uma esperança ;i mais nu páreo em
que a parelha Mujalo-Sinaleiro coniu com .1 preferência
dos observadores.

Nos aprontos parn ;i corrida clc hoie. as melhores mar-
cas pela urdem, foram as de Rajan. Héia. Gainly. Lord
Byron, Gália, Aitá. Bouehercn e Bigurrilho. tendo Bou-
cheron. estreante do Stud Seabra. fiiho cie Alberigo e
Boukhra, agraciado muito, porque chegou agarrado com
Snowking em 52" 2.'5. com Ronaldo Penicío em seu dorso,
sempre multo tranqüilo.

samora 'J. Reis) chegou cou-
iici:.i cm 30" n rela e Coarasul
'J. Rcísn chegou agarrado com
Pa ir Kino iF. Esteve?) em 38"
ii rela.

Mu.i.ilii rm pista normal, íic-
vi- correr n ciue. salte e |iinle,
pndeiiiln mesmo vingar a <lo-
brudinlia com Sinaleiro, fican-
ilu lmperator. Ilipiis. l"rmari-
nu. Brasamura r Hanói, na ex-
peclaliva.

RAJAN

Rajan '!' Alves) vindo ci-?
mais lonue completou os 7110
em 47"2ã. com grande facili-;
¦dade. Escaldado IA. Ramos)
chegou ajustado atrás cie Tlüí-
lheira <J. Tinoco) em 53" ü 5
os, 300 e Paçoca (A. Ricardo)
of. 700 em 48", .suavemente. E':-
mer (A. Hodeclter) os 800 em
õ4". nfio chegou a agradar. Sl-
nóco iR. Carmo) melhorou
para 5J"2ã. deixajido muito
bou impressão. Good H:\md
(A, Ricardo) finalizou n reta
em 87", agradando muito.

Haja 11 para vencer basta sft-
meu te confirmar as últimas
atuações, H cando Iítc-iiitaclo,
SiixYeo c Goí.tl jlound comu
adversários

HÉIA

Héia (A. Santos) não encon-
trou nmiia dificuldade cm do-
minar 11 uma companheiro em
:m" a reta. Êsula cJ. Tinoco)
Igualou e chegou com ótima
disposição. Maria Christina
(O. Ricardo) os 3(i0 em 22" 2 5,
muito ajustada Invitation iJ.
Machado) os 700 em 45", agra-
dando mui;o e Randana iL.
Correia) os 300 em 23" 2 5, com
sobras,

Héia ligeira como ê. e mais
apuerrida, .-.ómente estará eom
as demais ira partida, ficando
Estila e Invitation nas demais
(M.h.c.içõr-s.

GAINLY

Gainly (O. Cardoso) desceu
a reta em 3il". a meio correr.
Ilararé i.J, Machado) melho-
rou para 38"2'5, iv meda da
casa. Urbslo (C. Morgado) deu
um pique de 3G0 em 23", ã von-
tade. Camury iJ. Santana) a
rota cm 38". com sobras. Int:-
nito iH, Silvai chegou agarra-
do coin Hanói (.1. B. Paulie-
lm cm líü" 2 ã a rela. Cariipá
<P; Alw-o vindo mais largo
rios setecentos em 4fí" 15 íol
ajustado nos ultimes 360 em
23" 2 5, sem convencer. Marucó
|J. Borja) os 300 em 24\, sua-
vemenw

Ilaxaré, Harari. Gainly e Ir-
bel» -'áo ns melhores nomo,
ifiulo mesmo muito difícil cies-
taoar o vencedor.

LORD BYRON

Salvatorc iJ. Portilho) che-
gou sobrando na reta oposta
ao lado de um companheiro
em 18" os últimos 300 metros.
Lord Byron (J. Pinio) a reta
cm 33"2 5, eom grande faci-
lidade e aguardando com
grande interesse uma pista de
grama e Light-Já (A. Ramos)
chegou sobrando ao lado de
Fração (A. Ricardo) em 30" a
reta.

Lord Byron eni pista normal
venderá muito caro a derrota,
Feitiço lla ,Vila, Peblo, Fox-
bridgc e Malanuto aguardam o
barro paia influírem no rrsnl-
lado.

MUJALO

Sinaleiro u\. Ricardo) che-
gou com algumas reservas ao
lacio do Mujalo (A. Ramos'
mas este nada mais fêz cio
que vir esperando peio com-
panheiro em 38" a reta. Hipos
(A, Santos) igualou e chegou
sobrando ao lado de Exagero
VL. Carlos). Urmarino (P. Pe-
reira F.) levou a melhor sóbre
um companheiro cm 37" a re-
ta. Obstacle (J. Portilho) não
se empregou nesta partida de
23"2]5 os últimos 3C0. Impera-
tor (J. Machado) os 700 em
46"2õ, ã moda da ca.sa. Bra-

!f*t

NAO HA FORÇA

Comentando acerca dos cen-
correntes inscritos nos 1 200
metras. cio Prêmio Maugé. dis-
se Paulo Morgado que na sua
opinião não existe um nome
de grande destaque, pois a po-trada está ainda numa fase de
oscilação, 110 qus se refere k
liderança. E acredita quc. à
medida ciue as distâncias fo-
rem aumentando novos nom;.?
irão se projetando.

MAIS CORDA

Comentando, depois, sóbre
Vila Isabel, disse que sua pu-
pila engordou bastante e vai
se apresentar multo m?lí bo-
ruta, estando agora a, vitória

I

francamente nas suas cog.ta-
ções. E informou que a casta-
nlia é muito cerredora. mns
não podia render o esperado
atuando com pè.io abaixo cio
necessário e com o tratamento
que lhe íoi feito deve apresen-
tor resultado certamente posi-
t ivo.

DEVAGAR

Com relação a Camafeu. sa-
iieiuou qus .-eu pupilo depois
eio afastamento das pistas, vai
apanhar corrida aos poucos .
cieve (eiuai* melhor na tarde cie
Hoje e melhor, ainda, na pró-
xima apresentação, até encon-
trar o fstado ideal, o que devs
fer conseguido correndo fesr.n-
damentt-.

O potro Mujalo reaparece
na tarde de hoje, no Prêmio
Paul Maugé. principal pro-
va da reunião na Gávea,
quinto páreo, em 1 200 me-
Iros, bastante credenciado
pelos exercícios cia semana,
e tendo mesmo o melhor
apronto, ao percorre;' a reta
em 38". justos, coin muita
facilidade depois de esperar
p.'Io companheiro Sinaleiro.

Sinaleiro, lider da geração
dos dois anos, assumiu a
posição vencendo o Grande
Prêmio Remonta cio Exerci-
to, confirmancio a vitória da
es;veia e demonstrando scr
muito pronto cie partida e
valen!,- no percurso. Mujalo
decepcionou no Remonta,
mas seus responsáveis espe-
ram que. na raia ieve ou
macia, êie possa, inclusive,

derrotar o companheiro de
Stud.

ESTRÉIA AGUARDADA

No mesmo páreo, estreia
o alazão lmperator. filho cie
Fort Napoleon e Fontaine,
du Haras São José e Expe-
cliclus. que é roncador, mas
veio operado da fazenda;
com exercicio cie til!" em
raia péssima, de barro, pode
influir no resultado cia com-
petição, mesmo na condição
rie estreante e enfrentando
animais já corridos, alguns
mesmo ganhadores.
CARREIRA EQUILIBRADA

O campo cio Prêmio Paul
Maugé eslá bastante equili-
brado, em que pese o favo-
riüsino cia parelha Mujalo-
Sinaleiro, diante da presen-
ci cie Hanói, Urmarino. e cia
parelha cia chave quatro,
Brasamora ou Coarasul e

Fair Kino. Hanol. por exem-
pio, secundou Sinaleiro no
G. P. Remonta do Exér-
ciio. no mesmo dia em qua
Urmarino toi o terceiro colo-
cado. Brasamora vem tam-
bém cie uma colocação, o
que ciá aos quatro posslbl-
lidades quase idênticas. O
próprio Veros, fiiho cie Hy-
pério f Polly. pode chegar
colocado, por peripécias e pe-
la filiação — muita raça -x-,
permanecendo Obstacle co-
1110 mn bom azar, embora
pareça mais fraco, no mo-
mento, cio que alguns dos
inscritos.

Hu :nuira expectativa para
que o tempo permaneça fir-
me. secando a raia eie gra-
ma. porque na pista anor-
mal e muito difícil que iun
animai atropele, tornando
assim o resultado ímprevi-
sivel. quando o.s mais fracos
se igualam aos mais fortes.

GÁLIA

Gorja cl. Borja) vindo cie
mais longe, desceu a reta em
30"2'5. trazendo desta feita
melhorou para 38", eom algu-
ma facilidade. Vlia Isabel iJ.
Potrilboi os 700 em -17''. con-
lida. Ledermaus <P. Tavares)
a rela rm 30**2 ã. í cavemenie.
c;ui'b:i '-M. -Silvai aumeuiou
para 41", sobrando ao lacio de
11:11 companheiro. Diamelita
(A. Ramos) o.s últimos 300 em
25". cie galope largo ao lago
de um spnrrlng. Querença ',1.
Terres) 11a rela oposta, trou-
xe 40" para a mesma, em pé.--
simas condições e com um
pouco cie hemorragia, náo dc-
vencio por isto ser apresen-
tada. Flora Boneca CL. Cor-
rela) galopando até mais ou
menos os oitocentos. trouxe
para a reta final a marca de
3H"2 5. de galope largo.

Gália eslá quase absoluta,
diante ile Gavu. Laura, Fio-
ra Boneca r Actrcís,

A ITA

Virajuba <J Tinoco) a rela
41 "2õ, muito á ventade. Aitá
(C. R. Carvalho) chegou cor-
íenclo muito em 3íi" a reta.
Quala (C, R. Carvalho 1 me-
lhorou para 3"'*2 5, agradando
muito. Kirinéa (R. Carmo) os
3110 em 'JJ". eom sobras. Sa-:e-
la (P. Alves) aumentou para
22"25, um pouco solicitada.
Di.lce Fanheutc (L. Alvaren-
gai a rela em 30". com algu-
mas reSérVãs". Jantiinha ia.
Ramos) aumentou para 40"2ã,
a meio correr.

Aitá, dentro das suas carae-
turísticas e numa raia normal,
dificilmente encontrará eom-
p: liilnras, a não ser que br-
ffiie mal. então favorecendo Vi-
rajttba, Quale, Kirinéa e Dolce
Fsirnicnte.

BOUCHERO.N*

Boucheron tR. Penido) che-
gou agarrado com Snowking
(J. Machadoi em 52"2 5 os 800.
Malapane ij. Borja) o.s 700
em 47", com sobras e Guinou
(J. Reisi vindo mais largo dos
oitocentos, desceu a reta em
39"2 5, de galopmho. Bodegon
CA. Hodecker) os 700 em 47",
náo agradando. E-touro 10.
Cardoso! os 800 em 54"25, dei-
xando excelente impressão e
sempre pelo caminho mais lon-
go e Vislinu (A. Santos 1 os
700 em 47" eom algumas re-
servas.

Uonchoiiin, da forma eomo ar-
rematou ao lado ele Snowkiiifr,
será um competidor dc fraudes
qualidades para First Cisai,
Guinéti e Estouro.

BIGURRILHO

Bigurrilho iL. Acuna) os
700 em 4G". agradando muito
e sempre pelo centro da pista.
Guarcli (O. Ricardo) a reta
em 395, à vontade. Altalin iR.
Carmo a reta cm 40", suave-
mente e Bomarc U. Portilho)
a reta em 49". com sobras.

A parelha Itudah Uirk é a
mellior indicação, ameaçada
por Bigurrilho, Guardi c Bo-
marc.

Montarias oficiais treinadores c
últimas "performances'3 

para hoje
JÓCJ1IPÍ3 Cl, K?. ! Tratador CH-. PcriormHr.ee | IMsi. PNta Trinpn

J.° l'ÁREO — AS 1,'imOM — 1 HU" METROS — UECORDK: 97" 25 — FAKINELLI — PRÊMIO-NCRS I 1011,00

1 "' KAjun. !'. Alves :,!> K. Sllvn 3.» Seu BecSo 1400 AP
2—2 E*-y.ú-ü-. A. Rajnos •¦ sn ; a Araújo l.» Caueasi&a» 1 6110 Al,." Pficoca, R, Penieio .,e : meni 7.° Esealdaeln 1 600 AL
3—-a Elaisr. A. Hodecker 54 ' Ci. Fei.ió 3.» Hscnklaelo 1 600 AL,

4 SinOco. R. CV/mn 56 .1. .1 Tavuies 3." Sivel 1 300 AP
4—,1 dooíl Hounri, A, Ricardo .iíi ( tl. p. Coutinho fl.° Scu Bccfto 1 400 ap

6 Cnmnleu, C. Murgiuln ,. ia P. Moinado 9." Slvel 1 '.iilti AP

2." PAREO — ÀS 13H50M — 1 (KW METROS — RECORDE: SK" 4.'
PRÊMIO: NCR$ 2 000.00

ROYAL BAME

l—l llélu, A. Snntos 33" .Hu;-.., .1. Sousa fl J5
2—2 fisulíl. J. Tinoco ........ ri 50

:; M. Cliristlnu, A. Ríciu-do :>'.,
3—4 Marltl, ^t. Silva 55

;> Ai\uióe, J. Heis o3
4—il Invitation, ,1. Machado .í 55

7 Raiidana, L. Corroía .... õ5

3.» PAREO — ÂS 14H20M — 1 00(1 METROS — RECORDE: 50" 4 3
PRÊMIO: NCRS 3 OÜU.flfl

J. L. Pedrosa, 4 ° Etnira ] 1 000 Ar 65' SS
M. Sousn Estreante Estreante
.1. Araújo 2." Elmira 1 000 AP 65" 2 5
XI. Canelo ; Estreante ' Estreante
K. Coutinho Estreante Estreante
P. Costas :i ° Eimlru 1 «00 AP 6,'V i;,
E. Freitas Esireunie ; Estreamc
O. J. M. Dias 4." Has 1 OCI) Al, 64" .

— ROYAL BAME

1 — 1 Hanirl, A. Santos 55 : :.r. Sousa I 2.° Secrlon 1 000 AP 65" 4,5
2 GainU', O. Cnrdoso ;o 35 w. Aliano Estreante Estreante

2—:i Itaravé. .;. Machado 55 ] ;¦:. Ircitn.s 2." Irajá 1 000 AP 63" 3,J
4 MlliUah. L. Santos :; 55 il. Tobias Estreante Estreante

3—5 (Jri)elo. C. Morgado 55 I t;, Morgado 5.° Coarasul i ODO AP d.i'' ir.
Camury, .1. S.mtiuia .... 55 ¦ .1, C. Sllva 5.» Fair Kino i 000 CIM 59" 3:,
S.in Queniin, F. P. Filho íl 5Í E. Caminha ?.." Secclon 1 000 AP 65" 4,.=>

4—8 Inílsiito. -M. Sllva 55 .1. S. Siiva 2.» Mujalo l 000 .«.!> 63" 3.i
ll Citllpó. P. Alves fl;, L. Ferreira 4.° Secclon 1 OM AP 65" 4,5

lu Marueo,' J. Borja 55 R. Costa Estreante ,| Estreante

4," PAllEO — AS 11H50M — 1 200 METROS — RECORDE 70" 45
N'cu$ i ::oi).on

CI.ATSTRO — PRÊMIO:

1—1 Feitiço d.i Vila. A. Ricardo *
2 Pebl.i. J. Brizola 1

2—3 Foxbridge, M. Andrade .. "
¦l Salv: turc, .1. Portilho .. 2

3—õ LijrU Byron, J. Pinto .... ¦
Manield, L. Ciu-vallio 4
Tahur.i. J. B. Flaulielo 5

4—ú M.uuudto, L. Alvarenga *
9 Light-Já. A. Ramos 6

10 Hippo, J. Santana 3

K. Carrapito
>í. Tripocll
C. Morgado
A. Morales
T. II. Gomes
M. Sales
C. Oomes
11. Oliveira
A. Araújo

J. C. Silva

2.» Cel.-:o
1.'-' Sansovillo
B.i Hctrospect
1." Dc;;e.\
:í.° Betroupect
7.° Cciso
5. o Hctrospect
.!.o Celso
:'..'> Retroapect
9 ,o Celso

1 1)00 AP Sô" 4(5
I ailO NP 77" •! S
1 200 GU 7;:" lií
1 600 NP 109" 4i5
1 200 GL 73" 1 5
1 300 AP SS" 4'5
1 2.0 Ol, 7?." lfe
I liúU AP 38" 4[5
3 2CO OL 73" IS
1 300 AP <,3" 4 5

5." PÃREO — AS 15H25M
NCRS 8 000,00

1 200 .METROS — RECORDE 10" 4 5 — CLAVSTRO — PRÊMIO:

1—1 S::ia;eiro. A. Ricardo .... 5" Mujalo, A. Ramos  t,
Tilphmo. J. Nsgreio ... !0

2—3 Hanói, J. B, Paulielo .. íi
-i Hipos, A. Santos  t

Verus. M. SUva  n
;>—ii Urmarino, F. I'. Fiiho ..11

7 Obstíicls, J. Portilho .... 7
3 Sue?.. .1. Borja  •

4—» lmperator, J. .Machado . ii
JO Brasamora, J. Hem  ;í" Coarasul. .). Reis  2

" Fair Knis, F. Esteves .. 4

A. Araújo
Idem
a. Feijó
J. S. Silva
M. Almeida
M. Gil
.1. L. Pedro:
p. Morgado
lí. Caminha
K. Freit.is
F. Costas
Iüem
ldcm

1.3 Hanól
10 " Sinaleiro

ü.° Siutüeiro'?..<> Sinaleiro'ò.° Secclon
Estreante
3.° Sinaleiro
2." Coarasul
ó.o Seccion
Estreante
<1.° Sinaleiro
1." Obstacie
5.° Mujalo

1 000 OP 62" 115
1 000 OP 62" 115
1 COO OP . 62" 15
1 000 GP 62" 1Í5
1 000 AP 65" -t>
Estreante
1 000 GP 62" 15
1 000 AP 65" 2 5
1 OOO OP 62" lj»
Estreante
1 000 GP 62" 15
1 000 AP 65" 2,5
1 000 AP 63" -Ji

li." PÃREO — AS Hi HORAS — 1 300 METROS — RECORDE
NCRS 1 000,00

"" — OKAYAMA — rRÊMIO:

1—1 Gava, A. Ricardo 56 AI. Souf.a 2.» Oold Mino 1400 AP 93"" Gahela, A .Santos io 56 ldcm 5.» Old Neide 1 000 AP 113"
2 Gorja, .1. Borja :i 56 c lto?a 7." Gold y,'.::e 1 "00 AP 93"

2—3 Gália,, F. Esteves 56 !¦;. Frcixs 2." Old Neld« j 1 000 AP 63"
•i Vlla Izabel, .1. Povtillio .. "56 p. .Morgado 10.° Prliiccsltvi 1 400 AU P0"
5 Ledermaus. A. Marçnl ... 511 M. Tavares l.o Groclàndiii \ I 000 AL 6,1" •!.',

3~t) Laura, J. Pinto jü i:. Coutinho Estreante Estreante
7 Guoba, M. Silv., 56 .1. h. Pedro» 4." Goid Mine 1400 AP D3""Diamelita, A. Ramos 56 Idem , 10.» Galil Mine 1 000 AL 62" aifl

4—3 Çuercnça. .1. "Iene.-, 
56 ., V.. Alves ; 8.° Oranílnu j 1 200 GL 76" 2 5

II Flora, Boneca, L. Correia 56 J. Tinoco D.» Ctold Mine 1 000 AL (12" 3;S
10 Actress, P. Alves 56 H. Tol)ii.3 , 8.° Adoiis 1 300 AL Sj" tjã

7." PÃREO — AS 161I35M — 1 200 METROS — RECORDE
NCRS 1 .100,00 — (BETTING)

ifl" 4 5 — CLÃESTRO - PRÊMIO:

Paulo confia em Obstacle
e espera que Vila Isabel
mais gorda corra mellior

Antes de embarcar para o Paraná, onde passou è.sic fim
cie semana. Paulo Morgado explicou ciue a inscrição cie
Obstacle no Prêmio Paul Maugé não deve .surpreender
ninguém, pois, mesmo aparentemente inferior a alguns, o
estado cie um potro se modifica muito em início de cam-
punha e o seu pupilo pode aparecer cemo uma surpresa.

Explicou, inclusive, que Obstacle. além da possuir ex-
celente estado, tem capacidade, pela linhagem, de se apre-
sentar atuando com maior destaque não somente na tar-
clc de hoje como futuramente, .iá que deixou bem claro
ser dos animais de dois ano.s da sua cocheira um cia-
queles em que deposita maior confiança.

1—1 Virajuba, .). Tinoco .... 57 P. y. Campos ' 2.° Velocity " 1 300 AP £3"
Fração, A. Ricardo 57 A. Araújo 3 ° Bertie | 1 200 OL 73" 1|5
Viação, J. Santos 57 S. Câmara. 10' Bertie 1 2iiü OL 73" 1,5

2—4 Aitá. C. R. Carvalho 57 H. Sousa | 2." Bertie 1 200 OL 73" 1|5
(Jualn, 1-. Meneses 57 .' O. Serra 3." Veiucitv 1 suo AP 35" .
Ferônln, A. Santos .... 57 A. Cardoso ; 10." Velocity j 1 30O AP B3" :.

3—í Kirliiil. O. Cardoso .... .,? Z. 13. Guedes | 1 .o M-ugutnha 1 200 NP 79" ¦" Kirinéa, K. Carmo 53 Idem : 4." Bertie I 1 2C0 OL 73" 1Í3
S Cássia, P. Alves ,w W. G. Oliveira D." Diana 1 200 AU 76" '
!) Hetaira, JI. Silv; 57 1. Pinheiro ; .6." licr.ie 1200 OL 73" 115

4-K) U. Furuiente, L, Alvarenga 57 M. Araújo :'.." Velocity 1 300 AP 88"
n Van ... \. IlDdscker 57 A. Vieira 7." Bertie 1200 OL 73" ti
12 J.mdinh . A tinuios ... 57 M [•'. Neves ia.0 Veiiiclty , 1 300 AP SS" '
13 Samoirúrlii, M. Antlrade 5T C. Morgado , 1." Cinti mina 1 :.U0 AP E7" 2,5

f!" PÁREO — \S 171I10M — l «00 METROS — RECORDE:
MK, 1 000,00 — (UETTINGj

— EAIÍINEI.LI — TRÉMIO:

•1 First Ci.al. L. Acunu .. 56 w. Aliano
\v. Htiuter, J. B. Kauilelo 56 A. Vieira

¦¦-, Bouciieron. R. Penido 56 A. Araújo
4 üanover. ,f. S:;nta!iíi* .. -i .".*J i:. Carrapito

-.5 llalspurie. •>¦ Uorjn 56 ,' li. Caminha" Gulnéu. .1. K;:s :t 56 Idem
6.Bodeaon. A. iioü-.-.-er .. 56 \ O. M. lema
7 Estouro, O. Cardoso 56 j A. P. Silva

Vishim. A. Santos 56 ; Al. Sales
9 Eremlta, D. Neto 56 j A. .Nahid

__:

1 400 CL S6" Ij5
, 1 3C0 AP 87" 1,5

Estreante
1 41)0 GL Sé" li
1 OJO AP 61" 3 5

] 1 400 AP 92" 315
1 400 GL ÍI6" 1]5

1 500 AL fi4"
1 4'I0 AL 89" 3;.r-

i 1 400 GL 86" 1 5

9." PAREO — ÁS 17II15M — 1 000 METROS
NCRS 1 100,0(1 — (BETTING)

4.° Luluca
8." Mocani
Estreante
D." Luluca
5.» Royal Fox

j !í.° Gerânio
7." Luluca

; li ° Goiás
7° Laramie

] 10." Luluca

RECORDE: 00" 4 5 — BLAMELESS —PRÊMIO:

1—1 Blrk. F. Meneses 55 s D'Ambra 2." Koimoto j 1 000 AM 62" 4,5"Rudah, N. Lima 56 ldcm ; l.o Mais-Teu 1 W)0 NP 04" 3(5
2 _::__,... J. B. Pauiieiu .1 56 (.'. Gome." l.o Rudah 1 000 AP 64" 2;5

2—3 Bigurrilho. L. Acuil.i .... 55 C. Morgado 2.° Cambrocirn 1 300 AP 87" 4:5
Cabuçu. A. Santos ..3 , s. D.-2:rr.i 14.° Lord Cedro i 400 AP «3" 1;5
Ccelado, P Alves 56 H. Toh.r.s 12.» Espadim | 1 400 AP 93"

3—6 Otiardl. A. Ricardo 56 | M. Cr.nejo 5.° Cunbroclra 1 :.C.) AP K7" 4;5
7 Cuidado. A Hodecker 53 N. Pires 8.° Rilcy | 1 200 AP 73"
S Niniii), A. liamos 57 | 7.. D. Guedes : 3.° Pleno -, j 1H00 AM- 64"
S Atalln, K. Carmo 33 ] E. r. Filho i 8° M. Morumoi : 1300 NP 80" 4S

4-10 Bomarc, J. Portliho 53 | A. Mordes | 2.» Pleno | 1 CCO AM 64"
II Tripoli, .7. Martins 56 I O. F. Reli ' El." Kon(:o'.n I 1000 AM 62" 4,3
ia Dintel. N. correrá .. .. 56 : P. Simõe? 15." Espadim t 400 AP D3"" Dom Octãrio, I. Se>_efi JS | A. V. Nete» , 10.o Eipadim 1 400 A!> 83"-- *•¦*;'
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DOIS DO TlUPl
5w»m;g

ruzeiro muda dois na.
defesa, por contusão e
conserva, meio-ae-ca

Belo Horizonte (Sucursal) — O Cruzeiro fará duas mo-rtifieaçoes na dcíe.sa, para o jogo dc hoje à tarde, contra aPortuguesa, entrando Dawson no lugar de Pedro Paulo,
que está com o tornozelo bastante inchado, e Vavá no
lugar de Célton, que se contundiu durante o jogo contra
o Vasco, e conservará Zé Carlos no lugar de Wilson Piazza,
que ainda não se recuperou da torção no joelho.

Ambas as equipes são vice-líderes de chaves no Tor-
neio, devendo jogar com arbitragem do paulista Anaclcto
Pielrobon, custando as gerais NCrS 1.00 imil cruzeiros an-
tigo.s), arquibancadas NCrS 2.00 (dois mil cruzeiros -anti-
gos), cadeiras numeradas NCr.S 4.00 (quatro mil'cruzei-
ros antigosi, e cadeiras especiais NCrS 6.00 (seis mil cru-
zciros áulicosi .

A jalta de Wilson Piazza tem influenciado o ritmo de Dirceu Lopes e Tostão, muito embora Zé Carlos seja um jogador da alia categoria

AÇÚCAR REFINADO
A Associação Nacional das Refinarias Autônomas de Açúcar (ANAUTO) dirige-

se ao Povo e às Autoridades para eslabelecer a verdade dos fatos em relação ao
preço do açúcar refinado.

Em 8 de março de 1965, o açúcar refinado passou de CrS 218 por quilo
para CrS 320, ou seja, aumentou em CrS 102. Esta majoração foi necessária
para atender aos reajustes então ocorridos nos preços do açúcar cristal, fretes, etc.

Em 14 de março de 1967, isto é, dois anos após, tornou-se imperioso novo
reajuste, tanto para o açúcar cristal como para o refinado, ainda pela ocorrência
cie agravamentos em iodas as parcelas do custo, passando então o quilo do açúcar
refinado de Cr$ 350 para Cr$ 460, correspondente a Cr$ 110 de aumento.

A alteração havida entre o preço de Cr$ 320 acima citado e o de Cr$ 350,
que se verificou em janeiro último, decorreu estritamente da variação tributária
e assim foi autorizada pela SUNAB.

A manutenção do preço por tão longo espaço de tempo determinou a ma-
joração atual de 32%, que a muitos pode parecer excessiva. Entretanto, o quadro
abaixo evidencia que os refinadores apenas o reajustaram em função dos au-
mentos ocorridos nos custos, sem o mínimo exagero.

Os Refinadores, que sempre procuraram cooperar com as autoridades, espe-
rarn a compreensão do público, 

'esclarecendo 
que não existe nenhum propósitode "lock-oui". A falia, no momento, é ocasionada por irregularidades no rece-

bimento da matéria-prima, decorrente de vários fatores que já se vinham fazendo
sentir desde janeiro último, quando ocorreram deficiências no transporte e no
fornecimento de energia.

Podemos assegurar que as nossas associadas já'tomaram todas as providèn-cias cabíveis para pronta normalização do abastecimento.

ALTERAÇÕES NOS PREÇOS DE VENDA DO AÇÜCAR REFINADO
EM RELAÇÃO AO AUMENTO ANTERIOR AUTORIZADO

PELA SUNAB (HA 2 ANOS)

UNIDADE: Cr$ (VELHOS) POR SACO DE 60 QUILOS

HISTÓRICO
PORTARIAS DA SUNAB

Super 271/65
De 83-65

Super 146/67
De 17-3-67

Diferenças
Para

I+ / -
Preço da Matéria-Primaj
(Açúcar Cristal) : 12.180,00

Fretes/Carretos e despe-
sas financeiras 

Custeios — Mão-de-Obra/
Industrialização, Dístribui-j
ção e Administração Geral!

Margem Industrial

Impostos Refinaria

PREÇO DE VENDA AO
VAREJISTA 

Margem do Varejista ...

Impostos Varejista •

909,50

2.223,00

306,00

1.662,00'

17.280,50

816,00

1.104,00

PREÇO DE VENDA AO
CONSUMIDOR (P/SACO)! 19.200,50

(P/QUILO) 320,00

15.770,00*

2.640,00

4.460,00

450,00

2.660,00

25.980,00

1 .190,00

430,00

27.600,00

460,00

3.590,00

1 .730,50

2.237,00

144,00

998,00

8.699,50

374,00

(-) 674,00

8.399,50

Golfistas receberam ontem
em Petrópolis os prêmios
por suas vitórias no verão

Os golfistas que venceram torneios na temporada de
verão do Petrópolis Country Clube, de Nogueira, recebe-
ram ontem à tarde os prêmios pelas suas vitórias, cabendo
ao Diretor do JB, Sr. Manoel Francisco do Nascimento
Brito, entregar o.s troféus aos ganhadores do Torneio de
Golfe JORNAL DO BRASIL, disputado em duas categorias
de handicaps.

Douglas McNair, José Luís Osório de Almeida Filho e
Cecília Smiíh rie Vasconcelos foram os quc mais rece-
beram prêmios por suas atuações nos torneios de verão
do Petrópolis, chegando a acumular várias taças nas me-
sas que ocupavam, e ficarem cansados de tanto levantar
para ir recebê-las e agradecer os aplausos.

MUITA CONTUSÃO

O lateral Pedro Paulo estA
praticamente afastado tia pnr-
lida de hoje, pois seu tornoze-
lo não melhorou, devendo
Dawson entrai' em seu lugar.
Também o zagueiro Célton que
ks contundiu no jogo contra
o Vasco pede ficar dc fora, en-
trando Vavá, pois Wllliam, ti-
tulnr da zaga central, está com
ruptura do.s ligamentos, só vol-
tando a jogar dentro de dois
meses. O médio Piazza iéz
aplicações no joelho de três em
(rês horas nos últimos dias,
mas sua presença cm campo
também é duvidosa, continu-
ando Zé Carlos, se o titular
nâo se recuperar.

Os jogadores fizeram ind:-
vidual ontem cedo no Barro
Preto, e depois voltaram para

a concentração da. Pampulha.
.-\ viagem para São Paulo, on-
de o Cruzeiro enfrenta o Co-
ríntians na quarta-feira, e o
Palmeiras no domingo, jã está
marcada para terça-feira. A
delegação deverá voltar a .se
hospedar no Hotel Normandy
como das outras vezes pois o.s
jogadores acham que "éle dá
sorte".

O Sr. Carmine Furleti, di-
retor de futebol do Cruzeiro,
disse que vai pedir à CBD um
adiamento da partida marcada
para dia 7 de maio. contra o
Grêmio em Porto Alegre, para
levar o time a Nova Iorque,
mas se o pedido fôr negado, o
clube mandará sua equipe re-
serva aos Estados Unidos, pois
o contrato não exige a presen-
ça de Totão, Piazza nem Dir-
ceu Lopes.

Cruzeiro quer que CBD
facilite seu calendário

OS PRÊMIOS

José Augusto Duarte Fiães
(Guga) foi o ganhador da
Taça JB, na categoria de zero
a 23 de handicaps, recebendo
como prêmio um troféu repre-
sentando uma bola de golfe,
dourada, apoiada sobre um tec.
Coube a Lars Norgren o .se-
gundo prêmio, com a diferen-
ça de ser prateada. Jaime Fran-
ci-seo do Nascimento Brito e
Eduardo Albuquerque M a y e r
foram os vencedores ria Taça
JB para a categoria extra de
24 a 36 de handicaps. cabendo
uma taça de prata pnra cada
um.

Josó Luís Osório de Almeida
íoi, entretanto, o que mai.s ta-
ças ganhou, recebendo muitos
aplausos de todos o.s presentes,
José Luis levou nté várias bo-
Ias novas de golfe que esti-
veram em jogo nos torneios
do íietd-.lay, que ontem eu-
cerrou a temporada de verão
no clube.

FERNANDO VEUCEU

Curitiba (De Douglas Mac
Farlane, especial para o JOR-
NAL DO BRASIL) — O golfis-
ta Fernando Chaves Barcelos,
do Rio Grande do Sul, conquis-
tou ontem à tarde, nos links do
Graciosa Country Clube, o tí-
tulo de campeão da categoria
scratch cio Torneio Aberto de
Curitiba, com o escore de 307
tacadas gross p«ra os 72 bum-
cos da competição, o que lhe
deu uma vantagem de, três
slrokes .sobre o carioca Douglas
Moç Farlane, quc oconpou a se-
funda colocação.

Entre os profissionais, a vitó-
ria ficou com Mário Gonzalez,
do Gávea Golfo Clube, do Rio,
que cumpriu os 72 buracos do
torneio em 284 tacadas, seguido
de Igoiatá rias Reis iPeiaco.,
com 291 e Emílio Schillipack

o campeão tio nno passado
com 293. A. Monastier Fi-

lho. na categoria dc zero a no-
ve de handicaps, Carlos Morri-
ra Filho, na de 10 n 15. e Mar-
ros Axelrud, na de 16 a 24, fo-
ram os outros vencedores do
Aberto, pela primeira vez dispu-
tado de quarta-feira a sábado.

OS ESCORES

A.s colocações dos prin-
cipais competidores à categoria
scratch foram a.s seguintes: 1 °,
Fernando Chaves Barcelos (7,")-
76-81-75), 307: 1", Douglas Mac
Farlane (77-79-77-77), 310; 3.",
A. Monastier Filho (80-83-7S-
731. 311; 4.", Mário Gonzalez
Filho (77-75-85-771. 314, c 5>(
Salmo Paciorniek (78-84-77-
77), 316 tacadas s'"tes.

Entre os profissionais, os re-
sultados foram êstes: 1.°. Mn-
rio Gonzalez (75-67-71-73),
284; 2.°, Igoiatá dos Reis (73-
72-75-71), 291, e 3.°, Emílio
Schillipack (73-72-74-74), 293.

As categorias de handicaps
tiveram os seguintes resultados
principais: zero a nove — 1.",
A. Monastier Filho, 275; 2.°,
Douglas Mac-MacFarlane, 282,
e 3.°, Salmo Paciorniek, 288.
Dez a 15 — 1.°, Carlos Moreira
Filho. 271. e 2.", Ademar Gui-
marães Filho, 273. Categoria
de 16 a 24 — 1.°, Marcos Asei-
rucl, 271, e 2.°, Nestor Campos,
287.

O Diretor de Futebol do Cru-
zeiro. Sr. Carmine Furlett-i,de-
clarou ontem quc- seu clube vni
enviar um ofício à CBD comu-
nicando que não aceita mais
jogar ao mesmo tempo pela Ta-
ça Libertadores da América e
pelo Torneio Roberto Gomes
Pedrosa, porque a.s viagens e
jogos seguidos estão esgotando
e machuoando seus jogadores.

O Sr. Carmine Furletíi disse
também que outro motivo para
forçar a CBD a organizar um
calendário melhor para o Cru-•zeiro c que os times do Peru —
Sport Boys e Universidade —
serão adversários bem
mais fortes do que os venezue-
lanos, Para êle. os jogadores
não estão sentindo e.staía por
causa do bom preparo físico
que têm. mas as contusões po-
rie provocar a queda do time.

MAIS MACHUCADOS

O Cruzeiro chegou sexta-fei-
ra í Beio Horizonte com mai.s
dois problemas para o jogo de
hoje no Minas Gerais, contra a
Portuguesa de Desportos. Ola-
teral-direito Pedro Paulo e.stá
eom o tornozelo direito bastan-
ie inchado e Célton está con-
fundido na perna direita.

Os jogadores — que ficaram
12 dias' em concentração per-
manente — fornm dispensados
no aeroporto e só voltaram a
se apresentar hoje à noite. Fi-
cam concentrados novamente
até a hora da partida de do-
mingo, estando programado um
ligeiro individual na conecn-
tração para amanhã.

PROBLEMA DO TÉCNICO

O técnico Aírton Moreira,
está encontrando problemas
com as contusões na sua equl-
pe, pois o elenco é pequeno —
só tem 22 jogadores contrata-
dos — e a maioria, dos resev-
vas não está à altura de sub.:-
atuir os quatro titulares já
machucados e não pode con-
tar também com o zagueiro
Cláudio, que esta brigado com
o clube, e com Wilson Almei-
da, sem contrato.

Aírton Moreira diz que a .sé-
rie de jogos que o Cruzeiro vem
disputando não atrapalha e
acha que até melhora o con-
junto, pois a equipe só tem
enfrentado times de categoria.
Os problemas com as comu-
soes sáo diticies de solucionar
e por isso muitos jogadores e.s-
tão sendo sacrificados, entran-
do em campo- contundidos, co-

mo no caso de Tostão, quc es-
lá com as pernas ferida., e lem
jogado com duns caneleiras ein
cada perna, c Hilton Oliveira,
eom escoriações generalizadas.

SEM S'A1DA

Aírton Moreira disse que a
solução seria o Cruzeiro dispu-
tar os dois torneios separada-
mente, mns não sabe como
conseguir isto. pois pelo regu-
lamento da Taça Libertadores
da América, a fase preliminar
termina no dia 15 de maio e
o Cruzeiro até esta data ain-
da joga no Torneio Roberto
Gomes Pedrosa.

Pnrn o técnico, a CBD dis-
criminou o Cruzeiro, marcan-
cio os jogos do Sul do País em
datas muito diferentes.

So ns partidas contra o
Grêmio, Internacional e Per-
roviário fossem seguidas seria
uma viagem só, mas como tó-
das elas têm um intervalo
grande, o time tem que fazer
três viagens, e as constantes
viagens e as. concentrações
muito longas são o que mais
contraria e cansa o jogador.

O técnico afirmou que a CBD
devia ter considerado o Cru-
zeiro. como representante do
Brasil, e elaborando para éle
um calendário com folga para
a disputa, dos dois torneios,"mas alé mesmo sabendo que
Unhamos um jogo acertado cm
Nova Iorque no dia 7 de maio,
a CBD mareou para Porto Ale-
gre. no mesmo dia, a. partida
contra o Grêmio".

O jeito va! ser mandar
aos Estados Unidos um time
misto, pois o contrato com éle.;
diz oue Tostão, Dirceu Lopes
ou Piazza têm que atuar —
disse Aírton.

OLDAIR «E OS OUTROS

Aírton Moreira esiá precl-
sando tíe cinco novos jogado-
res para continuar disputando
o Torneio Roberto Gomes Pe-
drosa: um goleiro, um lateral,
um jogador de meio campo,
um ponta-de-lança e um pon-
teiro direito. O goleiro Marqui-
nhos, o lateral Expedito e Rai-
mundinho, que joga, no ataque,
estão fazendo experiências,
mas ainda náo podem ser
aproveitados.

Oldair é o Jogador que mais
interessa ao técnico atualmcn-
te. pois "éle é muito bom e o
problema é que por isso o Vas-
co vai pedir muito".

- Preço fornecido pelo Instituto do Açúcar e do Álcool.
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UNHA AMERICANA
SAÍDAS DE SANTOS

LINHA' AMERICANA
SAÍDAS DO RIO

IOIDE PERU (Cargueiro)
Sairá a 2 de abril, para

Paranaguá — Rio — Vitória - Trini-
daddad — Jacksonville — Nova York — Fi-
ladélfia e Baltimore.

1 IOIDE PANAMÁ (Cargueiro)

Sairá a 20 do corrente, para
Vitória — Trinidad - Nova Orleans

— Houston — Tampico (Opcional).
LOIDE URUGUAI (Cargueiro)

Sairá a 27 do corrente, para
Rio - Vitória - Cabedelo - Trini-

dad — Nova Orleans — Houston —
Tampico (Opcional).

UNHA EUROPÉIA
SAÍDA DO RIO

IOIDE MÉXICO (Cargueiro)

Sairá a 28 do corrente, para
Vitória — Trinidad - Nova York —

Filadélfia — Baltimore.

PEREIRA CARNEIRO (Cargueiro)
Sairá a 27 do corrente, para

Vitória - Salvador - Recife - Ha-
vre - Antuérpia - Roterdam - Bremem
e Hamburgo

LOIDE URUGUAI (Cargueiro)

Sairá a 29 do correnie, para

Vitoria — Trinidad - Nova Orleans 1
ffl 

C Hanlb"r9°- 1 - Houston - Tampico (Opcional). (P 1

!
JB DA PRÊMIOS

________H____SBffi____S___n___KiiwPlH™^ T^S_S____^%ri^3_m_l_H '""¦?* '*''•*"-,

Lar* tiarp-tn rettbtu tio Diretor do JB, Sr. M. ¥_, da Nascimento Brito, o prêmio pela sua atuação na Taça JORNAL DO BRASIL

Brasii. sü<;-;i
à tarde com
a Argentina

A s su n ção (UPI-JB) _
Brasil e Argentina jogarãohoje à tarde, no estádio da
Liga Paraguaia de Futebol,
a partida semifinal do Cam-

. peonato Sul-Americano ,7u-
venil, ficando o vencedor
com o direito a disputar o
titulo eom o Paraguai, eni
.iü»o a scr realizado na pre-xiraa quarta-feira, no mr.-.-
mo local.

O.s dois quadros estiveram
empenhados nos últimos
dias em intenso treinamen-
to. recebendo na tarde de
ontem a.s últimas Instruções
dos técnicos Mário Trava-
glini, do Brasil, e Juan Car-
los Jimenez, tia Argentina.
O treinador argentino dlssa
que Converti c Hector Mar-
fcínez melhoraram das suas
contusões c deverão jogar.

Atlético tem
prioridade
sobre Dario

Belo Horizonte (Sucursal)'
O Atlético ganhou ontem a
prioridade para contratar o
atacante Dario. do Palmei-
ras, através cie um telefone-
ma do Sr. Femicio Sandoli,
Vicc-Presidcnte do c 1 u b e
paulista, dando a o Diretor
de Futebol Antônio Pauli-
no um prazo até têrça-fei-
ra para que o Atlético dè
uma resposta se vai com-
prar o jogador.

O Palmeiras quer NCr$ 80
mil (30 milhões antigos)
por Dario e, se o Atlético
aceitar esse preço, o ata-
cante pode vir definitiva-
mente para Minas junto
com a delegação do clube
paulista epie joga quarta-
feira no Estádio Minas Oc-
rais contra o Atlético. Da-
rio vinha sendo pretendido
pelo América Mineiro, que
chegou a marcar a sua
apresentação para quinta-
feira passada, pois seus di-
retores estavam certo que
conseguiriam contratá-lo.
EDUARDO iREAGE

O Sr. Eduardo Magalhães
Pinto encontrou uma fórmu-
la para sair da presidência
do Atlético,': mantendo ò.:sen
prestigio pois determinou
que a reunião do Conselho
Deliberativo fosse marcada,
para o dia 31, sexta-feira,
quando espera estar mais
fortalecido; depois de uma
vitória do time sobre o Pai-
meiras. que êle conta como
certa.

O nome de sua confiança
quo Eduardo Magalhães
Pinto indicará ao Conselho
para seu substituto será o
do Sr. Carlos Alberto Neves,
ficando o médico Fábio
Fonseca candidato da Opo-
sicão como segundo vice-
presidente encarregado dos
assuntos cie futebol profis-
sional.

O time treinou individual-
mente, ontem às duas da
tarde no Estádio Antônio
Carlos e o técnico Gérson
dos Santos já tem como cer-
ta a volta do jogador Hélio
contra o Palmeiras.

Os jogadores voltam a
treinar segunda-feira e dc-
pois ficarão concentrados
no Hotel Taquaril.

Liga dos EUA
conta ponto
extra por gol

Nova loiTiuc (ÜPI — JB) —
A Liga Nacional de Futebol in-
formou que vai adotar um nõ-
vo sistema dc contagem ds
pontos, contando seis pontos
por vitória, três por empate e
um ponto extra para cada gol
marcado, até três tentos.

As atividades da- Liga se lni-
ciarão no próximo mês, com
tio7, times disputando o campeo-
nato, e os seus dirigentes
acham que esse é o melhor
meio pan; aumentar o interês-
se do público norte-americano
e conseguir rendas compensa-
doras.

CONTRIBUIÇÃO

— A Liga decidiu que êste
é o melhor sistema para esti-
mular o ataque com ações rá-
pidas que, cremos, os torcedo-
res norte-americanos desejam
ver — explicou o dii-igente Ken
Macker. — A contagem não vai
afetar as regras do jogo e se
ela encontrar acolhida popular
esperamos que seja adotada em
todo mundo.

Ken Macker acrescentou que
esta ó "a contribuição mais
importante para intensificar o
desenvolvimento do futebol cm
todu. mundo".

A Liga não í reconhecida
pela Associação Norte-Ameri-
cana nem pela FIFA. mas an
que parece seu sistema será
adotado pela sua concorrente,
a Associação Unida de Fute-
boi, entidade oficial dos Esta-
dos Unidos.
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Bangu usou Paulo Borges como arma
de contra-ataque e venceu Fia por 4 a 3

Na grande arca
"iérgio Noronha

Interino

POR CIMA
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_( /«//« cobrada por Áladim, encobrindo Marco Aurélio t descendo dentro do gol, anulou a única vantagem (l x 0) quc o Flamengo teve

A MEIA ALTURA
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Oulro fulta.sesta cobrada por Ademar, foi mal defendida por Ubirajara, que devolveu a bola em condições de Cárlinhos marcar o 2.- gol

POR BAIXO
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£m mais uma jogada individual, Paulo Borges entrou na área e, ante a saída de Marco Aurélio, desviou a bola fazendo o 3o gol

Com uma atuação espeta-
cular de Paulo Borges, que
aproveitou inteligentemente
os contra-ataques para mar-
car três dos quatro gols do
seu time, o Bangu derrotou
o Flamengo por 4 a 3, on-
tem à tarde, no Maracanã,
mima partida que agradou
ao público presente por sua
movimentação, embora não
tenha sido das mais técni-
cas.

Ademar abriu o escore pa-
ra o Flamengo aos 30 segun-
dos de jogo, Aladim empa-
tou cobrando uma falta aos
7 minutos, Paulo Borges de-
sempatou aos 12, aos 20 mi-
nutos Cárlinhos empatou de
novo e, no segundo tempo,
Paulo Borges marcou aos 5,
Jair empatou aos 9 e Paulo
Borges fixou o marcador em
4 a 3 aos 18 minutos. A ren-
da somou NCrS 54 756,00 <òi
milhões, 756 mil cruzeiros
antigos).

GOL DE SAÍDA

Os quadros começaram o
jogo assim: Flamengo —
Marco Aurélio. Murilo, Jai-
me, Ditão e Leon; Jarbas e
Cárlinhos; Paulo Choco,
Américo, Ademar e Bodri-
gues. Bangu — Ubirajara,
Cabrita, Mário Tito, Luis
Alberto e Pedrinho; Jair e
Fernando: Tonho, Pauio
Borges, Ocimar e Aladim. O
árbitro foi o Su. Arnaldo
César Coelho, com boa atua-
ção.

O Flamengo começou
marcando logo aos 30 se-
gundos de jogo, no lance da
saida do jogo. Américo chu-
tou de fora da área, Ubira-
jara largou a bola para a
frente e Ademar chutou íor-
te, de baixo para cima. O
goleiro Ubirajara, que fa-
lhou no lance, passou alguns
segundos reclamando dos
seus colegas ds defesa.

O gol-relâmpago, entre-
tanto, parece ter tido in-
fluência negativa mais nos
jogadores do Flamengo do
que nos do Bangu, que pas-
saram a armar suas joga-
das com facilidade. O Bangu
concentrou seus jogadores
no meio do campo e ficou
trocando passes até surgir
uma oportunidade para os
lançamentos a Paulo Borges
e Tonho, únicos que avan-
cavam. As investidas de Mu-
rilo, que não trouxeram ne-
nhum proveito para o Fia-
mengo, proporcionaram es-
paço para os passes a Paulo
Borges, que sempre caiu pa-
ra a esquerda do ataque do
Bangu.

DOIS EMPATES
Taticamente melhor ar-

\ mado em campo, o Bangu
soube explorar logo as fa-
lhas da defesa do Flamen-
go, que, mesmo não estando
numa tarde inspirada, foi
mais vulnerável quando Mu-
rilo resolvia ser ponta-direi-
ta. Numa bola lançada para
Aladim, que estava desmar-
cado, este entregou a Jair e
quando éle chutou, Ditão
rebateu com a mão fora da
área. Aladim se encarregou
da cobrança, colocando a
bola no ângulo direito do
gol de Marco Aurélio, que
ainda tocou na bola, mas
sem força suficiente para
espalmá-la, estabelecendo-
se o primeiro empate aos 1
minutos.

O Bangu descobriu que o
melhor lugar para penetrar
na área do Flamengo era
pelo lado de Murilo, E, aos
12 minutas, Aladim fêz um
lançamento para Paulo Bor-
ges, desmarcado. Com espa-
co suficiente, Paulo Borges
driblou Ditão duas vezes e
finalizou rasteiro, no meio
do gol, para fazer 2 a 1. Aos

13, Itamar substituiu Jaime,
que saiu machucado. Aos 21
minutos, graças a outra fa-
lha de Ubirajara, o Flamen-
go voltou a empatar. Ade-
mar cobrou uma falta de fo-
ra da área, Ubirajara sol-
tou a bola para a frente, do
que se aproveitou Cárlinhos
para marcar como quis. Ou-
tra vez, Ubirajara reclamou
de toda a defesa do Bangu.

Murilo tentou driblar
Paulo Borges e perdeu a
bola, criando com isso
uma situação de perigo para
o Flamengo. Paulo Borges
chutou, mas a bola bateu
em Ditão e íoi para escan-
teio. Logo depois, aos 40 mi-
nutos, Rodrigues cabeceou
cobrindo Ubirajara e quan-
do a bola la entrando Luis
Alberto salvou o gol.
BANGU MELHOR

Jair substituiu Cárlinhos
no segundo tempo, passan-
do para a ponta de lança en-
quanto Américo desceu pa-
ra o meio-campo. O Bangu
continuou no seu sistema
¦tático, que variava de um
4-3-3 para um 4-4-2. mos-
trando-.se sempre mais ob-
jetivo. Quando o Flamengo
atacava, diante do bloqueio
dos bangüenses, ficava tro-
cando passes laterais até
perder a bola. Aos õ minu-
tos, Fernando féz excelente
lançamento para Paulo Bor-
ges, mais uma vez desloca-
do para a esquerda, e, ã sai-
da de Marco Aurélio do gol,
êle deu um leve toque para
o gol. Ditão saiu correndo
atrás da bola, deu um carri-
nho sem conseguir evitar o
gol.

Numa jogada pessoal de
Rodrigues, que driblou Oci-
mar e Cabrita e depois chu-
tou rasteiro, o Flamengo
empatou através de Jair. A
bola. chutada da esquerda,
passou pela írente do gol e
Jair empurrou de carrinho
para dentro do gol. O Fia-
mengo substituiu Ditão por
Altair aos 13 minutos, pro-
vocando uma mudança to-
tal na sua defesa: Leon
passou para lateral direito,
Murilo íoi para o lugar de
Ditão e Altair entrou na la-
teral esquerda.

Paulo Borges deu a vitó-
ria ao Bangu aos 18 minu-
tos em mais uma jogada in-
dividual. Recebeu a bola da
Fernando, ajeitou-a e chu-
tou rasteiro no canto es-
querdo de Marco Aurélio,
que nada pôde fazer. O
quarto gol do Bangu provo-
cou no Flamengo o desejo
de uma reação, que, con tu-
do, não foi armada. Seus
ataques terminavam sempre
nos pés dos jogadores do
Bangu, que trataram de re-
forçar mais ainda o meio
do campo. Na frente, Paulo
Borges sozinho era sufi-
ciente. Tonho se machucou
num choque com Altair,
sendo substituido por Ênio,
aos 30 minutos.

Foi ainda o Bangu que
perdeu uma boa chance.
Aladim chutou por cima
uma bola que Paulo Bor-
ges lhe deu, aos 35 minu-
tos. Mas o Flamengo per-
deu talvez a maior oportu-
nidade de gol de todo o jô-
go aos 40 minutos. Na co-
branca de uma falta e dp-
pois de lances confusos,
Ademar ganhou a bola e en-
trou como quis pelo meio.
da área. Ajeitou-a e chutou
Jorte, porém em cima d©
Ubirajara que espalmou no
susto.

O Bangu respondeu com
um lançamento para Paulo
Borges, que dominou a bo-
la, ganhou na corrida de
Murilo e Itamar e depois foi
derrubado dentro da área
por Murilo. O árbitro esta-
va longe da área e não deu
o pênalti.

Terminado o jogo mais emocionante dês-
te Torneio Roberto Gomes Pedrosa, um nome
íicou na boca das duas torcidas: Paulo Bor-
ges. O Flamengo íoi heróico, vibrante, mas a
cada bravura de seus homens Paulo Borges
respondia com um gol da mais alta categoria.

Com a devida vênia para Mário Tito è
Ocimar, os gols de Paulo Borges íoram de
sua inteira criação. Os lançamentos foram
bem feitos, mas a facilidade com que Paulo
Borges se livrou dos defensores do Flamengo
foi antológica.

No seu primeiro gol, segundo do Bangu,
Paulo Borges deu dois dribles longos em
Ditão e disparou de perna esquerda quando
ninguém esperava. No segundo, tocou tão do
manso na bola que deu a impressão de que
ela mal chegaria às redes e ainda obrigou
Ditão a um esforço supremo que o tirou da
partida. No terceiro, então, ajeitou a bola e
deu um chute seco com tal precisão que a
bola acabou na emenda da rede, à meia
altura.

Mas não foram apenas os gols que êle
marcou — e ainda um pênalti que sofreu
quando faltava um minuto — a causa da
admiração geral. O equilíbrio perfeito com
que sofreu os entrechoques com os zagueiros
do Flamengo, a colocação em campo e até
um passe longo que deixou Aladim cara a
cara com Marco Aurélio foram o recibo de
que Paulo Borges é no momento um dos
maiores atacantes do Brasil. *

Do Flamengo pode-se dizer que seus joga-
dores lutaram muito, tentaram suprir o des-
nivel tático e técnico com muita correria,
mas seu time sofreu dois golpes irreparáveis:
a falta de preparo físico e os avanços derna*
siados de Murilo.

A rigor, o Flamengo tinha como atacante
apenas Roãrigues, já qtie Paulo Choco recita
demasiadamente e não sabe como bater seu
marcador, e Ademar e Américo não têm velo-
cidade para penetrar em uma área. Ê verda-
áe que Ademar se salva pela extraordinária
presença perto do gol, vias precisa de um
companheiro veloz para entrar quando éle re-
tém a bola entre a intermediária e a meia lua.

Quando o Bangu percebeu que o duo ão
Flamengo precisava ãe terreno para tramar,
armou-se em um 4-4-2 que encheu ãe gente
o meio-de-campo, ficando o jogo por conta
da habilidade de Ocimar. E nessa esparrela
caiu o afoito Murilo, deixando um enorme
terreno por onde Paulo Borges recebeu livre
para marcar duas vezes, tendo apenas um
desesperado Ditão nas suas ilhargas.

E para completar, o correto Marco Auré-
lio esteve em uma tarde infeliz, tão infeliz
que corria à boca pequena que não era êle e
sim seu irmão gêmeo Marco Antônio quem es-
tava no gol do Flamengo.

Baseado nos dois últimos jogos que vi,
recomendo a todos que compareçam em mas-
sa ao Maracanã, local em que se tem jogado
um futebol de coração e alto nível técnico.

A partida de hoje, por exemplo, tem
tudo para agradar, já que o Vasco está &
beira de ver seu crédito protestado pela tor-
cida, já cansada de esperar por uma vitória
no torneio. O Santos, por seu turno, precisa
continuar a vencer para ficar ao lado do Pai-
meiras e dessa necessidade deverá surgir o
velho Santos das jornadas ofensivas.

Mestre Zizinho, escaldado pelos insuces-
sos, abandonou o 4-2-4 e partiu para o 4-3-3
com Zèzinho mesmo, que Danilo e Salomão
não são de ferro. Hoje, diante da presença
de Toninho, Pele e Edu, sugiro que mais al-
guém recue para fazer o vaivém pelo meio,
local normalmente habitado ora pelo vigor
de Lima, ora pela malícia de Zito.

Ou então, que faça como o Botafogo, que
colocou os 10 lá atrás e ainda estacionou o
ônibus da delegação na porta do gol.

*S*Í!,
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Paulo Borges foi excelente e construiu a vitória

Ari.

•¦ Paulo Borges, com uma
atuação magnífica, íoi a
grande figura da partida de
ontem entre Flamengo e
Bangu, constituindo-se no
grande condutor da vitória
da sua equipe, com a con-
quista de três gols à base de
individualismo puro, da me-
lhor categoria.

Além de Paulo Borges,
mas num plano bem inferior,
destacaram-se Jarbas, Oci-
mar, Aladim e Ademar, to-
dos exibindo um futebol de
primeira qualidade, numa
partida que foi boa sob to-
dos os aspectos.
ATUAÇÕES

Individualmente, as atua-
ções foram as seguintes:

UBIRAJARA — Soltou
duas bolas que resultaram
em dois gols do Flamengo.
Saiu mal da meta algumas
vezes, mas fêz algumas boas
defesas, contando inclusiv»
com sorte, como no lance do
final frente à írente com
Ademar.

CABRITA — Esteve mal e
levou sempre desvantagem
com Rodrigues, principal-
mente quando este tentava
a jogada pelo miolo. Pro-
curou marcar à distância e
o resultado íoi desfavorável.

MARIO TITO — É um jo-
gador sério, responsável, que
não enfeita as jogadas.
Atuação positiva.

LUÍS ALBERTO — Féz
boa partida. Seguro na mar-
cação e na cobertura.

PEDRINHO — Não teve1"
muito trabalho com Paulo
Choco, que quase nunca
atuou como ponta avançado.
Complicou algumas jogadas
fáceis, mas foi aceitável a
sua produção.

OCIMAR — Incansável no
trabalho de meio-campo.
Combate muito bem o ad-
versário de posse da bola e
estica sempre os passes,
procurando a velocidade dos
atacantes. Muito habilido-
so, é uma das peças mais
Importantes do time.

JAIR — Andou um pouco
sem sorte, principalmente
quando tentou chutes à me?
ta, mas correu muito e foi
mn ótimo auxílio para Oci-
mar.

TONHO — Atuação nega-
tiva. Perdeu o duelo com
Leon e depois com Altair.
Parece que não tinha boas
condições e acabou saindo
seriamente contundido.

ÈNIO — Entrou no final.
Nada fêz de útil.

PAULO BORGES — Ga-
nliou a partida com joga-
das de grande efeito e maior
beleza. Marcou três gols be-
líssimos e esteve a pique de
marcar outros tantos. Sòzl-
nho, praticamente, levou
desespero à defesa do Fia-
mengo, todas as vezes que
partiu com a bola domina-
da. Hã muito tempo nao se
via unia atuação individual
tão boa.

FERNANDO — Bate bem
na bola t procura jogar de
primeira. N&o estava muito

presente nos lances de área,
mas seus deslocamentos fa-
cilitaram as penetrações de
Paulo Borges.

ALADIM — Excelente
atuação. Tem um fôlego im-
pressionanie, disputa todas
as jogadas com decisão,
presta um auxílio valioso
ao meio-campo e íaz lança-
mentos primorosos nos es-
paços vazios. Fêz ainda um
gol chutando otlmamente a
bola parada.

MARCO AURÉLIO — Fa-
lhou no primeiro gol do
Bangu, quando ainda tocou
na bola com a mão. Ficou
nervoso por causa disso, an-
dou soltando algumas bolas,
mas depois firmou-se e fêz
defesas empolgantes, como
na bicicleta de Paulo Bor-
ges. Ê realmente um bom
goleiro.

MURILO — Não consegue
disciplinar os seus avanços.
Deixou sempre um buraco
ás suas costas quando o
Bangu contra-atacava, rol

sacrificado ao passar para
zagueiro de área, marcando
Paulo Borges, mas mesmo
assim fê-lo melhor que Di-
lão.

DITÃO — Não repetiu a
atuação contra Pele, no do-
mingo passado, mas difícil-
mente algum zagueiro con-
seguiria dominar um joga-
dor com a inspiração de
Paulo Borges na tarde de
ontem. Machucou-se ao ten-
tar salvar o terceiro gol e
continuou em campo na ba-
se do sacrifício, mas não su-
portou e acabou saindo.

JAIME — Recebeu uma
pancada no rosto ainda no
início da partida e foi subs-
tltuido. Mostrou-se eficien-
te enquanto esteve em cam-
po. . . - •¦

LEON — Fêz ótima parti-
da enquanto esteve na la-
teral esquerdo, dominando
Tonho e distribuindo bem o
jogo. Na direita, sem cober-
tura. passou maus momen-
tos eom o ataqu* do Bangu.

ITAMAR —• Entrou no
lugar de Jaime e jogou bem.
As vezes dá a impressão de
indecisão, mas acaba acer-
tando a jogada. Não estev»
bem na cobertura de Leon
e Murilo.

ALTAIR — Seguríssimo
na marcação contra Tonho
e mais quem aparecesse pt-
la direita, embora abusan-
do do jogo ríspido, mas er-
rou muitos passes, trazen-
do saudade de Paulo Henri-
mie.

JARBAS — Está em exce-
lente forma. Ê o eixo do ti-
me do Flamengo, indo e vol-
tando com uma facilidade
impressionante. Tanto des-
trói como constrói muito
bem. Teve fôlego para ten-
tar pique.s à área adversa-
ria até no final do jogo.
ótima atuação.

CÁRLINHOS — Fêz um
gol, o que não é dos seus
hábitos, mostrando calma e
categoria para concluir.
El.gant* • virtuoso com a

bola nos pés, nunca tentou
jogar do primeira, atrasan-
do sempre o ritmo veloz dos
ataques.: Cansou no fim do
primeiro tempo, pois vinha
de Inatividade, e íoi subs-
tituído.

PAULO CHôCO — Inter-
cala jogadas bisonhas e ra-
zoáveis. Ajuda no trabalho
de armação, mas quando
participa das manobras
ofensivas como ponta-direi-
ta, não existe. Perde todas
as jogadas em que o adver-
sário utiliza o corpo.

AMÉRICO — Entendeu-se
bem com Ademar, embora
lhe faltasse pique na hora
de tabelar em profundidade
e velocidade. Deu bons
passes c distribuiu o jogo.
Cansou no segundo tempo,
quando passou a atuar na
armação, em lugar de Car-
linhos.

JAflt — Entrou no ata-
que, no lugar de Américo, e
criou várias situações de pe-
rigo. Esteve sem sorte nas
finalizações, mas mostrou

qualidades. Talvez precise
mais confiança em sl mes-
mo. Foi oportunista e ln-
tuitivo no gol que conquls-
tou.

ADEMAR — Fêz ótima
partida, embora perdesse o
gol mais feito do jogo, nos
últimos minutos, chutando
no corpo de Ubirajara.
Disputa todas as bolas com
classe e coragem e se perde,
às vezes, quando procura
resolver tudo sozinho. Foi
um perigo constante na área
do Bangu e o melhor do
ataque do Flamengo.

RODRIGUES — Esteve
muito bem, dominando seu
marcador com facilidade.
Podia ter feito muito mais,
já que marcação ruim lhe
proporcionou ótimas opor-
tunidades. Pecou, também,
por preferir jogadas indivi-
duai.s quando a situação
indicava que o passe seria
mais produtivo.

l
i

'-¦.«¦•¦¦• 
.¦¦:-' ¦;¦<¦¦

":<:^:*--.-'.a;..:- ;..;' i^i'^r.^*:''5^?--.--^:j^^.:-?-----:^ .l*f*1**. >A..r
- 

"¦'**» ¦Al •



>antos invicto enfrenta Vasco ainda vitória
ULTIMA CONVERSA

lillM^
m77:rfrrrrlrr

¦FF

::-í ¦ 7r7777F7r77rM

mm^Wêm^rrr
rWFFF'F.mFFF':.F7':
i;s:*:'::->:-' :'í'¦¦'.:¦:• S''i--if-l-i: -:: V.:-.'-:-l : "i

fe-.:::!ír.-^:V:;ys:,>-.-.--:--!::;--. ¦:,>,¦:

<S§fe,
<& #¦: JB*. ws*

.¦'¦:W»..':';:'¦^'i^íSW^CTSBfcC-: ::-:

S:'::-;::;Ií í' í: í ¦ íí írrrr;rtr:?i;;.';: .¦.?¦•;'':
tf-:.;:;:-:*;*:^:^^^ ísíisíví;

Zizinho encerrou seus preparativos ontem pedindo aos jogadores mais aproveitamento nos chutes a gol

Brito insiste em jogar de
qualquer maneira para
provar que não Leme Santos

0 zagueiro Brito afirmou ontem ao técnico Zizinho.
que se preciso fóv tomara ale uma injeção de novocama
no seu tornozelo esquerdo machucado, pois quer jogar hoje
de qualquer maneira porque há três partidas contra o
Santos êle não entra por contusão e já soube que alguns
torcedores vascainos estão dizendo que se trata de farsa
para não atuar.

O médico José Marcozzi tão logo soube da pretensão
de Brito lhe explicou que jamais aplicaria ou deixaria ai-
guém lhe dar a Injeção, mas tranqüilizou-o declarando
que suas chances para jogar hoje são muito grandes, já
que não existe mais o derrame no local e o próprio joga-
dor disse que as dores diminuíram, e recomendou-o a con-
tintiar com o tratamento com água quente.

Botafogo e Grêmio jogam
hoje usando retranca que
lhes deu bons resultados

Porto Alegre (Sucursal) — A maior expectativa da par-
tida de hoje, entre Grêmio e Botafogo, reside no fato de
os dois treinadores, respectivamente Carlos Fronet e Ad-
mildo Chirol. estarem dispostos a usar o mesmo sistema
tático, a retranca, com a qual conseguiram bons resulta-
dos nos seus últimos jogos.

Jogando praticamente com apenas Sicupira e Aírton
na frente, recuando Rogério e Paulo César em auxilio da
defesa, o Botafogo conquistou um empate contra o San-
tos, em São Paulo, a exemplo do Grêmio que vtnceu mui-
to bem o Palmeira, aqui, por 2 a 0, com Sérgio Lopes,
Áureo e Paica fixos no meio-de-campo, ajudados muito
ainda pelo recuo constante de Babá.

SUBSTITUIÇÃO

CONTUNDIDO POR
SALOMÃO

Estn. contusão cie Brito se
originou na partida contra o
Cruzeiro. Contou o zagueiro
que quem lhe machucou íoi
.Salomão, num lance em que
ambos prensaram um chute de
Tostão. A pancada atingiu o
dorso do pé e o tornozelo es-
querdo cie Brito. Anteontem,
o jogador jâ não treinou por-
que o local estava muito ciolo-
lido e deu derrame. Brito, en-
rão, foi para a concentração da
Lagoa c intensificou seu trata-
mento na ânsia de poder jogar
hoje.

Durante todo o dia de on-
tem o jogador voltou a íazer
aplicações de água quente e
aproveitou que nâo participou
do treino individual, pela ma-
nhã em São Januário, e Iam-
bém fez tratamento com infra-
vermelho. .

Caso Brito não possa jogar,
entrará Sérgio na zaga central,
embora, no decorrer da parti-
da, Zizinho pense em lançar

Ananias na posição para obser-
var seu rendimento.

CRUZEIRO QUER OLDAIR

O Sr. Armando Marcial in-
formou que alguns dirigentes
do Cruzeiro já lho procuraram
extra-oficialmante para saber
as possibilidades do Vasco em
negociar o passe de Oldair. O
Vice-presidente de Futebol do
Vasco afirmou que Okialr po-
dera ser cedido desde que o
Cruzeiro coloque no negócio o
médio Zé Carlos.

— Depois — frisou — iremos
conversai- sobre o dinheiro que
eles têm que dar por íora. A
troca pura e simples de um por
outro só se fôr por Dirceu
Lopes.

O Vasco treinou 15 minutos
de individual ontem e depois
Zizinho organizou um bate bo-
la especial para os atacantes
contra os goleiros. O técnico
detalhou seus ensinamentos a
maneira como os jogadores de-
vem chutar a bola para melhor
aproveitamento dos tiros a gol
de longa distância.

Contudo o técnico Fronet
resolveu iniciar a partida com
Jcão Severino no lugar de
Pai cn.

No Bota fogo. Roberto, qui
se contundiu durante cs trei-
nos em preparativos para a
partida contra o Santcs, .vol-
tavá heje. entrando no lugar
de Aírton, permanecendo Si-
cupira na ponta-cie-lança. pois
além cie ter agraciado oo téc-
nico em São Paulo, è. outro
elemento que sabe jogar na
defensiva.

Os dois quadros já jogaram

entre si por quatro vezes, es-
tando o Botafogo em vanta-
gem, pois tem duas vitórias,
contra um empate e uma der-
nua.

A delegação carioca chegou
na tarde de sábado a Pór;o
Alegre. hospeciando-se no City
He tal, chefiada peles Srs. João
Citro e Nei Cidade Palmeira.
O Botnfogo. além de jogar ho-
je centra o Grêmio e quarta-
feira contra o Internacional,
fará ainda duas partidas amis-
tosas. Dia dois — domingo —
jogará em Bagc, contra, o Gua-
rani. c dia quatro em Uru-
guaiana, com a seleção Iccal.

Botafogo ganhou título do
Torneio Início de Juvenis
vencendo Fia nos pênaltis

O Botaíogo sagrou-se campeão do Torneio Inicio de
Juvenis ao derrotar o Flamengo, na partida final, por 3 a 0,
em decisão por pênaltis, depois de empate por 1 a 1 no
tempo regulamentar — dois tempos de 30 minutos — e na
prorrogação — dois tempos clc 10 minutos — ontem, no
Estádio Proletário, em Bangu.

Para conquistar o titulo, o Botafogo começou vencendo
o,Fluminense por 1 a 0, no tempo regulamentar. O seu se-
gundo jogo, contra o América, íoi decidido nos pênaltis,
mas só na segunda série, porque a primeira terminou
empatada. O juiz da partida final foi Almlr Salime e a
renda somou NCrS 448,00 (quatrocentos e quarenta e oito
mil cruzeiros antigos).

RESULTADOS

Os resultados das partidas
foram os seguintes:

O Olaria eliminou o Campo
Grande, na cobrança de pé-
naltis, por 3 a 2;

O Bonsucesso eliminou o
Madureira por 1 a 0, no tem-
po regulamentar;

O Plumüiense eliminou o
São Cristóvão, por 1 a 0, no
tempo regulamentar;

O América eliminou o Vas-
co. na cobrança dos pênaltis,
por 3 a 0:

O Flamengo eliminou o Ola-
ria por 2 a 1, na cobrança dos
pênaltis;

O Botafogo eliminou o Flu-
minense por 1 a 0, no tempo
regulamentar, tendo os diri-
gentes do Flummcnse recla-
mado da atuação do juiz Ru-
bens Carvalho;

A Portuguesa eliminou o
Bonsucesso, por 1 a 0, no tem-
po regulamentar;

O América derrotou o Ban-
gu, na cobrança dos pênaltis,
por 3 a 0.

O Flamengo eliminou a Por-
tuguêsa. por 1 a 0 no tempo
rejulamentar;

O Botafogo eliminou o Amé-
rica na segunda série de pê-
naltis por 1 a 0. Na primeira,
houve empate por 2 a 2.

JOGO FINAL

Na. partida íinal. as equipes
Jogaram cem as seguintes es-
calaçòes: Botafogo — Wendell.
Gagulnho, Franz, Queirós e
Castelo: Roberto e Gustavo;
Silvio, Ferreira, Zezé e Vali-

nha. Flamengo — Walknaer,
Marcos, Marins, Jonas c Tin-
tureiro; Alcir e Rodrigues; Zè-
quinha, Messias, Luís Henrique
e Arilson.

Os gols foram conquistados
por Zezé, cobrando uma pena-
lidade fora da área, e Luís
Henrique, aproveitando um Ian-
çamento de Zèquinha da linha
de fundo, que bateu em Franz
e sobrou para o atacante do
Flamengo.

Na decisão dos pênaltis, de-
pois de empate na primeira sé-
rie, Zezé converteu os três da
segunda série e Luís Henrique
desperdiçou logo o primeiro,
chutando fora, garantindo a
vitória do Botaíogo.

SEM TITULARES

O Botafogo já tem pronto
um ofício a ser dirigido á Fe-
deração solicitando que a sua
equipe não faça nenhuma par-
tida pelo Campeonato Carioca
antes da devolução dos seus
jogadores que estão convocados
pela CBD para a seleção do
Brasil e disputam o Campeona-
to da Juventude da América
do Sul, em Assunção.

O Botafogo tem quatro de
seus titulares na seleção e não
quer começar a temporada dês-
te ano sem contar com eles,
pois p r e t e n de apresentar-se
com a força máxima a fim de
tentar o titulo de bicampeáo
carioca. A própria Federação,
em pedido não oficial, pediu a
devolução das jogadores, mas
a CBD não atendeu, alegando
qu? eles são indispensáveis a
seleção.

Torneio tem mais orne

partidas esta semana
Mais onze partidas estão proa rumadas ãe quarta-

feira até domingo, pclo Torneio Roberto Gomes Pedro-
sa, algumas delas podendo começar a definir a luta que
os dois grupos de participantes estão travando pelas
quatro vagas no turno final. As partidas são as seguintes:

Quarta-feira à noite — Flamengo x Grêmio, no
Maracanã; Corintians x Cruzeiro, no Pacaembu; Atléti-
co x Palmeiras, em Belo Horizonte; e Internacional x
Botafogo, no Estádio Olímpico de Porto Alegre.

Sábado à tarde — Vasco x Fluminense, no Mara-
cana; e São Paulo x Santos, no Pacaembu.

Domingo A tarde — Bangu x Grêmio, no Maracanã;
Palmeiras x Cruzeiro, em Belo Horizonte; Atlético x
Flamengo, em Belo Horizonte; Internacional x Corin-
tians, em Porto Alegre; e Ferroviário .r Portuguesa, em
Curitiba.

Com o resultado üe ontem, n situação por pontos
perdidos é esta:

Grupo A — Bangu, 1 — Botafogo, Corintians r.
Cruzeiro, 3 — Fluminense, Internacional e São Paulo, 5.

Grupo B — Palmeiras e Santos, 2 — Grêmio e Por-
tuguêsa, 3 — Ferroviário e Flamengo, 5 — Vasco 6 —
Atlético, 7.

Dos quinze candidatos, Bangu, Botafogo e Santos
são os únicos que ainda náo perderam, sendo que o Bo-
tafogo também ainda não venceu.

Carlos Alberto se recupera
e enfrenta Vasco mas Rildo
cede seu lugar a Geraldino

Carlos Alberto recuperou-se da contusão no tornozelo,
garantindo assim sua escalação no time do Santos, para
o jogo de- logo mais, contra o Vasco, mas Rildo ainda não
apresenta condições, e, embora tenha viajado para o Rio
com a delegação, não jogará, sendo substituído por Ge-
raldino.

O técnico An toninho. satisfeito cm poder contar cem
o Carlos Alberto na lateral direita, só chegou ao Rio mais
tarde, uma vez que não pôde viajar com a delegação,
porque fei dirigir um time misto do Santos, num jogo no
interior paulista.

VASCO SANTOS

Franz Gilmar

Jorge Luís Oberdâ
(Sérgio) Brito .''» Geraldino

Salomão Carlos Alberto
Fontana Zito

Oldair fi Haroldo
Zèzinbo Copcu

NcJ !> I.imã
Adilson I oniniin
Danilo 10 Pele
Morais I Edu

CRÍTICA INJUSTA

Os jogadores chegaram ao
Galeão por volta das nh, ru-
mando direto para o Hotel Nó-
vo Mundo, onde ficaram con-
centrados. Carlos Alberto, en-
tretanto, foi direto do aero-
porto para sua casa, a fim de
visitar a família e somente
mais tarde dirigiu-se ao hotel,
ainda há tempo de jantar com
os companheiros.

Enquanto jantavam, os jo-
gadores argumentavam se iam¦ ou não sau do hotel para dar
uma volta, mas a maioria es-
tava mais disposta a assistir
programas de televisão e dor-
mir bem cedo.

Pele disse que não soube dss
críticas feitas por pnrte da lm-
prensa carioca, de que tinha sc
poupado multo no jogo contr»

o Flamengo. Considera todas
elas injustas no que diz res-
peito à falta de esforço, pois
segundo ele, não pode ser
acusado disso, uma vez que não
gosta dc perder, e por isso
mesmo luta bastante.

— Pode ser que minha atua-
ção não tenha agradado a ai-
guns — disse — e é mesmo di-
íicil agradar-se a todo o mun-
do, mas náo procurei poupar-
me, e. pelo contrário, acho que
lutei bastante. O que muitos
não vêm é que geralmente
exercem marcação cerrada só-
bre mim. dificultando o con-
tróle da bola. Por isso — íi-
nalizou — na maior parte das
jogadas, tenho que passar a
bola adiante, tão logo ela che-
gue ate onde estou, o que po-
rie dar a impressão rie que. es-
táo me poupando.

GRÊMIO BOTAFOG
Arlindo Manga

Altemir Chiquinho
Ari Ercílio Dimas

Áureo Paulistinha

Paulo Sousa Nei
Everaldo Leónidas

Babá Rogério

João Severiano Afonsinho

Alcindo Roberto
Sérgio Lopes 10 Sicupira

Yolmir II Pnulo César

SÃO PAULO FLUMINENSE
Fábio Vitorio

Osvaldo Cunha Oliveira

Jurandir Jairo Augusto
Lourival Roberto Pinto

Dias Áltair

Tenente Severo
Carlos Alberto Mário

Nelsiuho Samarone

Prado Cláudio

Fefeu 10 Jardel

Canhoto .11 Lula

CRUZEIRO PORTUGUESA

Raul Orlando

Dawson Zé Maria

(Vavá) Céltou Jorge

(Piazza) Zé Carlos Marinho
Procópio Llisses

iSeco Henrique

iNatal Ratinho

Tostão Pais

Evaldo Leivinha
Dirceu Lopes ]0 Ivair

Hílton 11 Rodrigues

FERROVIÁRIO

Paulista

Brando

Antenor

Renatinbo
Pinheiro

Celso
Pedro Alves

Jaime
Ari ei

Juarez
Humberto

PALMEIRAS

Valdir
Djalma Santos

Djalma Dias
Zcquiiiha

Minuca
Ferrari
Gallardo

Servílio
César

10 Ademir da Guia

11 Rinaldo

Santos e Vasco jogam às
16 horas de hoje, no Mara-
cana. pelo Torneio Roberto
Gomes Pedrosa, o Santos
defendendo sua condição de
Invicto e a liderança quedivide com o Palmeiras no
grupo B, enquanto que o
Vasco, penúltimo colocado
do mesmo grupo, tenta ain-
da a sua primeira vitória,
depoi.s de duas derrotas e
dois empates em quatro par-tidas.

Armando Marques será o
juiz. completando-se a ro-
dada de hoje com os seguiu-
tes jogos e arbitragens: em
Porto Alegre. Grêmio x Bo-
tafogo. Aírton Vieira de
Morais; no Pacaembu. São
Paulo x Fluminense. Guál-
ter Porteia Filho; em Belo
Horizonte, Cruzeiro x Por-
tuguêsa, Ariacleto Piet.ro-
bon; e em Curitiba, Ferro-
viário x Palmeiras, Étel Ro-
drigues.

Rio
Santos e Vasco são dois

extremos que se encontram
esta tarde, no Maracanã,
vindos de diferentes come-
ços de campanha. O Santos
é um dos lideres do seu gru-
Po e continua invicto, em-
bora sem ter cumprido ne-
nhuma atuação excepcio-
nal nesse torneio. Já o
Vasco, apenas um ponto na
frente do Atlético, ainda
não venceu uma partida se-
quer e entra em campo
ameaçado de sair dele como
último colocado do mesmo
grupo. Do ponto-de-vista
técnico, o Santos é uma
equipe que vai reencontrou-
cio o seu caminho, reestru-
turando-se. recuperando-se
de uma íase má. O Vasco,
pelo contrário, tarda a se
armar. Pelas partidas ante-
rlores, nota-se que, se o
Santos não é hoje a mesma
equipe de dois anos atrás,
conta ao menos com exce-
lentes jogadores para de-
fender sua posição, ao pas-
so que o Vasco — a julgar
pelas indecisões do seu téc-
nico — ainda precisa de
muita coisa.

O Santos já venceu o
Atlético (1 a Oi, o Interna-
cional (5 ali e o Flamengo
il a 0), tendo empatado
com Grêmio (1 a 1) e Bo-
tafogo io a Oi. O Vasco per-
deu para Bangu (2 a 0) e
Palmeiras (5 a 0), empatan-
do com Portuguesa (3 a 3)
c Cruzeiro (1 a 1). As duas
equipes, na última quarta-
feira, empataram, o Santos
com o Botafogo, no Paca-
embu, c o Vasco com o Cru-
zeiro, em excelente partida,
no Maracanã.

Ingressos para hoje
As bilheterias do Mara-

cana começarão a funcio-
nar às 13hl5m e os portões
serão abertos quinze minu-
tos depois. Os preços dos in-
gressos são os seguintes:

Camarote lateral, NCr$ ..
25,00 (vinte e cinco mil cru-
zeiros antigos); camarote
de curva, NCrS 15,00 (quin-
ze mil cruzeiros antigos);
cadeira especial, NCrS 10,00
(dez mil cruzeiros antigos);
cadeira numerada, NCr$ ..
5,00 (cinco mil cruzeiros an-
tlgos); cadeira sem nume-
ro. NCrS 3,00 (três mil cru-
zeiros antigos); arquibanca-
da, NCrS 2,00 (dois mil cru-
zeiros antigos): geral, NCrS
0.50 (quinhentos cruzeiros
antigos): e militar na geral,
NCrS 0,25 (duzentos e cin-
qüenta cruzeiros antigos).

Pôrlo Alegre
A partida programada

para esta tarde, no Estádio
Olímpico de Porto Alegre,
talvez seja a mais impor-
tante de toda a rodada, em-
bora todas as outras va-
lham por dois pontos que
podem definir a escolha dos
quatro finalistas. É que o
Grêmio, sobretudo após suas
duas últimas partidas, in-
cluiu-se entre os candidatos
fortes, estando a um pon-
to de Santos e Palmeiras,

SÓ DE PRIMEIRA

dentro do grupo B. E o Bo-
tafogo, por sua vez, mesmo
sem ter conseguido vencer,
estã lado a lado com Cru-
zeiro e Corintians, no gru-
po A. todos os três a dois
pontos- do Bangu, qtiç é li-
der isolado.

No eiitanto, as perspectl-
vas para esta tarde, em
Porto Alegre, são de um jô-
go defensivo, o Grêmio com
seus dois liberos avançados,
segundo expressão do tec-
nico Carlos Froncr. e o Bo-
tafogo obediente a um 4-3-3
retrancado. Nas partidas
anteriores, o Grêmio per-
deu para o Internacional
(2 a 0) e depois venceu o
Palmeiras i2 a Oi, rogis-
trando-se entre os dois o
empate com o Sanlos íl ?,
1). Já o Botaíogo só colheu
empates: Atlético (4 a 4),
São Paulo (1 a 1) e Santos
(0 a 0), ficando, nesta úl-
tima partida, mais evidente
o seu sistema.

São Paulo
São Paulo e Fluminense

a exemplo do Botafogo
ainda não venceram,

mas ocupam posição pior.
Sáo eles, ao lado rio Inter-
nacional, os últimos coloca-
dos do grupo A —• e pode-
se dizer que uma derrota,
hoje à tarde, significará o
fim das poucas esperanças
que qualquer dos dois ainda
possa alimentar. E tanto o
São Paulo, com Sílvio Pirilo
não sabendo como armar o
ataque, como o Fluminense,
com a paciência de Tim
tendo-se esgotado no treino
dc quinta-feira, estão mes-
mo sem muitas esperanças.:
são duas equipes sem condi-
ções de chegar à final.

O São Pnulo, em seus três
jogos, perdeu para o Ban-
gu (2 a 1) e o Internado-
nal (1 a 0) e empatou com
o Botafogo (1 a 1). O Flu-
minense foi derrotado pelo
Palmeiras (4 a 2) e Cruzei-
ro (3 a 1) e empatou com
o Corintians (3 a 3). Têm
ambos cinco pontos perdi-
dos.

Belo Horizonte
O Cruzeiro cumpre esta

tarde sua sexta partida em
dez dias. preso que está a
compromissos simultâneos
pelo Torneio Roberto Gomes
Pedrosa e a Tara Liberta-
dores da América. Diante
desse esforço, sua equipe,
embora bem colocada no
Grupo A. começa a correr
perigo, náo só por causa de
algumas contusões que a
desfalcaram, como tam-
bém pelo próprio estado fi-
sico' de jogadores sarijeados
a uma campanha, de sacri-
íícns. A Portuguesa, apesar
da modéstia de sua equipe,
também estã bem colocada,
a um ponto tíe Santos e
Palmeiras, na classificação
do outro grupo.

O Cruzeiro já venceu o
Atlético Hil) e o Flumi-
nense (3 a 1), perdendo
para o Flamengo (2 a 0) e' empatando coni o Vasco. A
Portuguesa também já em-
patou com o Vasco (3 a 3),
mas antes disso foi derro-
tada pelo Flamengo (2 a 1)
e venceu o Internacional (2
a 1).

Curitiba
Depois de alguns resulta-

dos que não agradaram
muito à sua Diretoria, o
Ferroviário se apresenta ho-
je sob o comando dc um"tritinvirato de técnicos",
conforme palavras de seu
Presidente, Sr. Hipólito Ar-
zua, um dos membros dês-
se tritinvirato. Os outros
dois são o Vice-Presidente,
Sr. Eli Macedo, e o treina-
dor Odilon Costa, que auxi-
liou Marinho enquanto este
se manteve na direção da
equipe. Muito modificada —
fora e dentro do campo —
o Ferroviário terá pela fren-
te o Palmeiras, um dos gran-
des candidatos ao título, em
que pese seu último resul-
tado.
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Pele negou tyie esteja se poupando e argumentou que a marcação cerrada o obriga a jogar de primeira
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UMA MENSAGEM AOS
TEATROS DO MUNDO

/los 26 anos, quando abandonou
o colégio porque o diretor proibira
a. encenação de O Livro das Can-
ções, de Heine, a -jovem Helene
Weigel estava começando o duplo
protesto que orientaria a sua vida:
ela seria atriz, contra a vontade dos
país, e defenderia um teatro quc
falasse à maioria das pessoas, sem
mentiras nem omissões. Em outras
palavras, ela era a mulher ideal pa-
ra Bertolt Brecht.

Aos 67 anos, dividindo seu tem-
po entre a direção do Berliner En-
semble, fundado por Brecht, e o ar-
quivo onde estão guardadas milha-
res de referências à obra do mari-
do, Helene Weigel está muito longe
de ser lembrada apenas como "a

mulher de Brecht". Considerada
uma das maiores atrizes dêste sé-
cuio, clu é hoje uma diretora que
deu ao Berliner alguns dos seus

melhores momentos. Foi aplaudida
em todos os paises da Europa e sua
categoria como atriz — que Brecht
não se cansava de louvar — só nâo
impressionou, os produtores de Hol-
Itnvood, onde ela esteve com o ma-
rido durante a Segunda Guerra. De
volta à Alemanha, os dois escolhe-
ram Berlim Oriental. Atê a morte
de Brecht. em 56, trabalharam jun-
tos em vários projetos e de lá para
câ o Berliner tem estado sob sua
direção constante.

Amanhã, 27 de março, o dia uni-
versai do teatro, a presença de He-
Iene Weigel será lembrada cm todo
mundo. FX.a é a autora desta men-
sagem que será lida antes dc todos
os espetáculos de teatro, c na qual
ela relembra a tarefa da arte a quc
dedicou toda, sua vida: fazer este
planeta enfim habítável, onde o ho-
mem será ajuda no homem.

O teatro e as artes que lhe
íuo relacionadas têm deveres e
responsabilidades por demais
elevados era relação à comuni-
dade humana. O resultado de
nossos trabalhos é considerável
e já pode ser avaliado por além
de. nossas fronteiras. É para
apresentar ao pútyico, de ma-
neira divertida, com inteligência
e elegância, imagens fiéis de nos-
sa realidade, que o convidamos
ao teatro, a fim de que possa
conhecer e compreender essa
realidade. Nós, a gente de tea-
tro, contribuímos, com os meios
que nos são próprios, para que
o nosso planeta se torne enfim
habitável. E isso significa, ainda
e acima de tudo, que fazemos
teatro para um presente de paz
e um futuro de amizade no qual
o homem será uma ajuda ao
homem.

Tal é a mensagem de bons
votos que dirigimos a todos os

teatros do mundo em 1967. Nós
pedimos que todos optem em fa-
vor de uma arte para a qual
Brecht via a seguinte alterna-
tiva:

"A Arte, nesta época de
grandes opções, também tem de
optar. Ela tanto pode fazer-se
instrumento da ínfima minoria
que interpreta para o maior nú-
mero possível o papel de Desti-
no, exigindo uma fé antes de
tudo cega, como podo'colocar-se
ao lado dos mais numerosos e
confiar-lhes seu destino. Ela po-
de levar o homem à embriaguez,
à ilusão e ao milagre. Pode au-
mentar a ignorância ou ampliar
o conhecimento. Ela pode apelar
para as forças, cuja eficácia se
revela em sua capacidade de
destruição, ou para aquelas que
se mostram construtivas."

Helene Weigel

INSETÍSAN
Tel.27-9797

JORNAL DO BRASIL - Rio de Janeiro, domingo, 26, e segunda-feira, 27 de março de 1967.
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Basta comprar para ganhar um mug e mais

fabulosos prêmios, no "Grande Concurso
*4**\ nín rlrtc _V_M_aC -¦ I 1 "Comprando já, em qualquer uma das /o/as c/o REI DA VOZ,

 __ °° 
U'° OUS *'«"eS • • • 

vocé ganha um mUg — fonfe inesgofáve/ de sorfe pora você

! VOLKSWAGEN DA REAL S.A.El KARMANNGHIA. 1 secadora d. roupa -•í^^^i^^Ãg'™ parfíc/par d° "GRMDB

- gásBRASTEMP • 1 máquina de lavar BENDIX • 1 geladeira Vitória Regia da CLÍMAX CONCURSO ^onu nrlo JAMAIS REALIZADA!'.!
m 1 televisor de 23" (59 cms) 7ELEKING « 2 televisores portáteis STANDARD ELECTRIC Jf > * "°* 
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• 6 haledeiras de bolo e 3 maquinai de costura • 6 ferros elétricos • 3 c/ormifórios £ você sabe... no REI DA VOZ, alem dos melhores produtos

MEGASON m 3 tosladores de pão • 3 grí//'f • 5 purificadores de ar NÁUTILUS e da mais perfeita assistência técnica, você tem os menores

10 sinalizadores "Roto-light" • 10 balanças de cozinha • 100 discos "bng-playings" preços e as mais vantajosas condições de pagamento.
9 100 campados m 6 misturadores de massa • 10 "bobmaiics". ESTÁ 

ESCRITO: "A1UG-TUB".'
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QUALIDADE ÍJO PRESENTE,

As lojas do Rei da Voz nos bairros,

aberias diariamente até 22 noras.
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CLÓQUIS, A GALINHA SIMPÁTICA
ESPETÁCULO DE BONECOS PARA CRIANÇAS

í passeia nu sua estranha passarela

Tudo é lirismo e côr. Uma
total liberdade de movimentos,
uma música pura e linda con-
tam a história da Clóquis,
aquela simpática galinha que
está lá no Teatro Pax todos os
sábados e domingos.

Quando a luz vermelha
acende começa todo o bailado
dos bonecos. É um mundo de
maravilhas. A casinha de Lili
e Laurinho, a^ cidade colorida
são os cenários do Teatro de
Bonecos de Ilo e Pedro. Não há
limites de criação e de imagi-
nação no espetáculo. Os movi-
mentos são livres, o cenário é
completo.

A BOSSA DOS BONECOS

Por trás do cortinado mar-
rom, Pedro e Ilo conversam
com as crianças, movimentan-
do os bonecos que dançam e
conversam como se íôssem
gente. O texto de Pedro, a mú-
sica de Celina e o cenário de
Uo se ajustam ao principal
do teatrinho: o movimento do
boneco.

Eles vieram da Argentina.
Já se apresentaram na Bolívia
e no Peru. Há cinco anos estão
no Brasil, apresentando mon-
tagens as mais complexas, co-

mo aquela ' no Conservatório,
Seu Hei Mandou Dizer, quandocarrinhos com os bonecos pas-scavam bem perto da meni-
nada.

Agora estão no Pax, tra-
zendo de volta Lili e Lourinho,
veteranos do grupo, que já bri-
lharam em outras histórias.

No intervalo das aulas
que dão na Escolinha Girassol
e na Escolinha de Arte Brasil,
Pedro e Uo bolam novas téc-
nicas para cada vez mais dina-
mizar o seu teatro. Muita im-
provisação e muito bate-papo
é sua última bossa de como
conquistar a garotada.

Para eles nesta conquista
deve-se utilizar de todos os ar-
tiíícios para "ir de encontro
com a imaginação da crian-
ça". Tudo isso não é tão difícil
assim, pois a criança se iden-
tiíica facilmente com o boné-
co. O boneco é sempre boneco
e com êle ela se relaciona par-ticipando ativamente do espe-
táculo.
A VEZ DA CLÓQUIS.

Esta é a vez do óvo de
Ouro Falso. A bruxa que quera Clóquis com seu ôvo de ouro.

Cabelos grandes, mini-
saias, aquelas pessoinhas não

estavam entendendo o efue
apareceria por detrás daque-
le pano marrom. Será cinema?
O que que é isso?

"É um homem". "Que coi»
sa engraçada". "Ih, é um bi-
chinho!" Numa questão de se-
gundos tudo é esclarecido.
Àquela flor do lado esquerdo
do palco se transforma num
lindo sol, imediatamente co-
meça a movimentação dos bo-
necos apresentadores que clan-
cam, conversam e discutem.

O primeiro cenário é a ca-
sa de Lili e Laurinho que tem
tudo; janela, porta e escada
por onde eles sobem e descem
procurando a bruxa. Esta es-
panta quando aparece, seu ta-
manho é bem grande. Assusta
a qualquer um acostumado
com aquele marionete sem
grandes bossas.

Tudo é surpresa no Tea-
tro de Bonecos. Os' olhos da ga-rotada não se despregam da-
quele mundo novo de bonecos
falantes que não param um
minuto. A fada. que coisa lin-
da! Lá vem ela toda azul, mui-
to alta e magra. Muito engra-
cado achou aquele menino que
quando ela apareceu gritou lá
de trás: "Olha só, uma formi-
o\nl"(**»(**

LAN VIU ASSIM
"QUATRO NUM QUARTO"
NO TEATRO MAISON DE FRANCE
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UNIVERSITÁRIOS DE JUIZ DE FORA NA PUC
Com a doença dos adiamentos

que se apoderou do teatro carioca,
só ê possível anunciar um lança-
mento como certo, 7ia melhor das
hipóteses, no momento em que o
pano sobe. Esta semana, ao aue pa-
rece, teremos um caso bem dije-
rente: um espetáculo que não es-
tava previsto nem anunciado, «
que deverá estrear amanhã. Tra-
ta-se da apresentação ãe Coronel
de Macambira, de Joaquim Corda-
so, pelo Teatro Universitário de

Juiz ãe Fora. cujo lançamento es-
iá programado para amanhã, ás 22
horas, no ginásio da PUC (Rua
Marquês de São Vicente, 206).
O espetáculo será repetido terça-
jeira, às 17 horas, em sessão es-¦pecial dedicada à PUC, e /«rá as
suas despedidas quarta-feira, às
22 horas, sempre no mesmo local.
O ç/rupo de Juiz de Fora teve, no
ano passado, a primazia do lança-
mento mundial da peça de Joa-
quim Cardoso,, que está sendo

A MORTE DE UMA AMIGA
YAN MICHALSKI RECORDA CLAUDE VINCENT

Com Claude Vincent, fale-
cida em Londres esta semana,
depois de longa e impiedosa
doença, desaparece uma íigu-
ra marcante do cenário con-
temporâneo do teatro mun-
dial; mas desaparece também
uma grande amiga do Brasil
e do teatro brasileiro que
trouxe uma contribuição mui-
to importante — embora ràpi-
damente esquecida, com a me-
lancólica ingratidão que nos
caracteriza, pela esmagadora
maioria da nossa classe teatral
— para o desenvolvimento e
amadurecimento da mentali-
dade artística em nosso país.

A posição de Claude Vin-
cent no teatro mundial era in-
teiramente sui generis; ela não
era autora, nem diretora, nem
atriz, e não chegou a partici-
par diretamente, ao. que nos
conste, de qualquer ativjdade
cênica; e a sua obra como crí-
tica, embora respeitável, não
íoi suficiente para lhe granje-
ar renome internacional; mas
o seu grande título de glóriafoi o de ter sido, durante algu-
mas décadas, uma amiga do
teatro e, concomitantemente,
amiga de uma impressionante
plêiade de homens e mulheres
que construíram o teatro do
nosso século. A começar por
Bernard Shaw e por Mrs. Pa-
trick Campbell e a terminar,
por exemplo, por um Giorgio
Strehler, Claude Vincent - pri-
vou da intimidade de várias
das mais destacadas figuras
do teatro europeu; e a sua
inesgotável paixão pelo teatro
a levava a debater e a exami-
nar, com todqs eles, as mais
variadas facetas do fenômeno
dramático. Graças a esta con-
vivência com uma importante
parcela da elite do teatro in-

ternacional. Claude Vincent
transformou-se numa teste-
munha viva, talvez sem igual,
da evolução da arte dramáti-
ca do nosso tempo. É uma lás-
tima que todo êste imenso po-tencial de experiência, de co-
nhecimentos e de lembranças
não tivesse sido transformado
num livro, pois dali resultaria,
possivelmente, um depoimento
de imensa importância para a
história do teatro con têmpora-
neo.

No Brasil, onde passou cêr-
ca.de dez anos (entre 1946 e
1956, aproxi ma damente),
Claude Vincent foi inegável-
mente responsável, ao menos
em parte, pelo surgimento de
uma nova mentalidade crítica,
documentada, construtiva e ri-
gorosa, diametralmente opôs-
ta à mentalidade que predomi-nava até então, com pouquís-simas exceções, na crítica tea-
trai brasileira. A sua ação nes-
te sentido exerceu-se não sò-
mente através do exemplo dos
seus artigos publicados na Tri-
buna da Imprensa, de cuja se-
ção teatral foi titular durante
alguns anos, como também, e
principalmente, pelas intermi-
náveis conversas nas quais pro-curava, com seu constante de-
sejo de comunicação e com sua
enorme bagagem cultural, in-
cutir aos jovens de e n t ã o o
gosto de um enfoque moderno,
analítico e intelectual do fenô-
meno teatral. Mesmo aqueles
críticos que, como êste colunis-
ta não chegaram a participar
destas conversas, são um poucoalunos de Claude Vincent, porvias indiretas. E mesmo os jo-vens atores, diretos etc, quecomeçaram a trabalhar depois
da sua partida, e que talvez
não a conheçam nem de nome.

atualmente ensaiada também peloTUCA-Rio. O espelácuio foi dirigi-
do por José Luis Ribeiro, tem ce-
nários de Anisio Medeiros, música
de Maurício Tapajós e direção
musical de Maria Aparecida Cor-
reia Costa. Um- disco com cinco das
dezessete músicas compostas por
Mauricio Tapajós para a peça será
vendido, no horário áos espeta-
culos, no ginásio da PUC.

têm uma dívida para com ela:
é um pouco, graças a ela, queo teatro em nosso País passou a
ser encarado, aceito e estuda-
do como uma nobre atividade
da mente humana e não ape-
nas como um passatempo gia-moroso que merece, automà-
ticamente, ser tratado com
palmadinhas nas costas.

Mesmo afastada do Brasil
há muitos anos, Claude Viiv
cent — que foi condecorada
em 1961 com a Ordem Nacio-
nal do Cruzeiro do Sul — per-maneceu em contato com o
teatro brasileiro. Algumas das
últimas manifestações dêste
contato pertenceram à coluna
de teatro do JORNAL DO BRA-
SIL, que teve o orgulho de pu-blicar, durante algum tempo,
as Notícias Italianas de Claude
Vincent, especialmente prepa-radas para os nossos leitores.,
A grave doença que a perse-
guia há muitos anos acabou
por afastar Claude Vincent
dessa correspondência com o
público carioca. Mas até no seu
ritual fúnebre acha-se simbò-
licamente refletido o seu vin-
culo. com as coisas do nosso
teatro: a última contribuição
direta de Claude para os nos-
sos palcos foi a sua tradução
de Meu Querido Mentiroso, quetinha seu ponto alto na des-
crição, por Bernard Shaw, da
cena da incineração dos restos
mortais de sua mãe; agora, es-
tamos lendo nos despachos te-
legráficos de Londres que, de
acordo com a derradeira von-
tade de Claude, também os
seus restos mortais foram inci-
nerados. Quem sabe se ela não
se lembrou, ao determinar que
assim fosse, • do belíssimo mo-
nólogo que ela tão bem sou-
be transpor para a nossa
língua...
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A MULHER SENTADA
As pessoas que gostam de estar por dentro dc

todos os assuntos, Jnvolos ou sérios, começam ago-
ra no Rio a fazer a apologia de um jovem mestre
do desenho humorístico: o argentino Copi, 27 anos,
atualmente cidadão de Paris. Nada mais justo: des-
dc James Thurber, não surgia um novo poeta do
desenho, até que Copi entrou em cena. (Recente-
mente êle apareceu numa reportagem de Fatos &
Fotos, e há dois domingos o suplemento humorísti-
eo do Jornal áos Esportes publicou cinco historietas
.suas. uma das quais pode ser considerada obra-
prima).

Copi tem sempre uma anedota para contar.
O centro do universo, em seus quadrinhos, é uma
sala na qual está uma mulher sentada numa cu-
deira. Durante semanas ela apareceu sentada no
Nouvel Observateur, e quando finalmente se ergueu
da cadeira, houve tanta emoção em Paris quanto
nos Estados Unidos no dia em que Ferdinando Bus-
cape se casou com Violeta. A mulher sentada tem
uma filha menina; um marido quc já morreu e que
se chama Albert (de vez em quando, o finado res-
suscita para amolar a paciência de sua viúva); so-
brinhos, filhos adotivos, agregados e amiguinhos
que são patos ou pintos ou caramujos, todos falan-
tes. Na sala em que a mulher está'sentada reinam
a solidão, a inveja, o ciúme, a saudade, a melanco-
lia, o ódio, a ineomunicabilidade, o amor, tudo isto
misturado a uma sucessão desconexa de aconteci-
mentos e repassado de lirismo surrealista. Exemplos;

1. A menina entra na sala trazendo um ca-
ramujo amarrado por um barbante. Silêncio. (São
longos e magistrais os silêncios de Copi). "Mamãe",
diz então a menina. "Eu estou noiva dêste caramu-
jo"'. A mulher sentada saboreia um pouco a surprê-
sa. depois pergunta se o caramujo gosta mesmo da
menina (resposta afirmativa) e se tem boa situa-
ção financeira (tem). Então ela admite o casamen-
to; menina e caramujo vão embora. A mulher con-
tinua sentada, meditando. Finalmente, com granclemelancolia: "Ah! Eu, tão moça, já vou ser avó!"

2. Duas borboletas voam lado a lado na sala,
diante da mulher sentada e impassível. Primeira
borboleta: "Eu sou a mais linda borboleta do mun-
do". Segunda borboleta: "A mais linda borboleta do
mundo sou cu". As duas pousam aos pés da mulher
sentada. Esta, num gesto feroz, esmaga as vaidosas.
Depois, feliz: "Eu é que sou a mais bela borboleta
do mundo!"

3. Ela está sentada, serena. Recorda: "Meu
marido era tão gozado..." Contempla, sorrindo, o
infinito de suas lembranças. Recorda alegre: "Éle
fazia cada brincadeira!" Cruza as mãos ao peito e
ri gostosamente. Pousa as mãos nos joelhos, fecha
os olhos e saboreia novas recordações. Lembra: "Um
dia êle me disse..." (Imitando o marido). "Fique
sentada nesta cadeira, que volto para te buscar em
seguida..." Ela esconde os olhos com a mão di-
reita e chora de tanto rir. Depois fica séria, com-
preendendo finalmente o alcance da brincadeira do
marido. Baixa a cabeça, cheia de tristeza e ressen-
timento.

Jbest 3MmM*im'
Jornal do Brasil, domingo, 26-3-67, Cad. B — 3

A PÁSCOA AMEAÇADA

Sensacionais OFERTAS!
Descontos de 407.

Novíssimos modelos europeus
jamais vistos no Brasil!

luzes, dc 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
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Av. Presidente Vargas, 529 - 3." andar
Niterói: Rua Aurelino Leal, 31

ACADEMÍA OE BELEZA FRANCE-BEL
Aprenda a preparar

ieçóei, tremej, perfumo», e demaii
«rligoi para tratamento cie faeleze
e maquiagem no NOVO CURSO DE

COSMETOIOGIA

MATRÍCULAS ABERTAS
Av. N. S. Copacabana, .583 Gr. 407 - Tel. 57-2042

,scoa;
nm pouco de si;
há tanta gente
precisando de
você. A.||,

V

Telefone para 22"l8l8
c faça a sua assinatura áo

JORNAL DO BRASIL

FARROW NO PRiMEIRO FILME

Mia Farroto, a mulher clc Sinatra. até
agora conhecida apenas como tal. prepara-
se, enfim, para lazer o seu primeiro filme. E
preparo-se cuidadosamente: a moça vai usar
roupas ãe Pierre Cardin. dentro de sua linha
1!)07; para tal Mrs. Sinatra esteve em Paris,

O EMBAIXADOR E O MORRO

Quando o Embaixador Sr. José Manuel
Fragoso, clr Portugal, aqui chegou, há pouco
tempo atrás, e em pleno verão de chuvas
e enchente.1-', uma de .suas primeiras preo-
eupações foi a de visitar o seu vizinho da
São Clemente, .Embaixador da Grã-Bretanha,
para sondá-lo e informar-se a respeito das
condições de segurança que oferecia o morro
por detrás das duas Embaixadas. Lorde Rus-
sell, com toda a sua fleugma, tranqüilizou-o:
já se havia munido, numa manhã bem cedo,
de pá e picareta, para explorar c auscultar
a qualidade da terra. Quc é dura e não oíe-
rece o perigo de desabar.

O ALMOÇO DE DIRETOR

Bossa nova, cuja malícia, já náo pega
bem, entre os diretores financeiros de cer-
tas estações de TY cujo atraso no paga-
mento é mesmo uma vergonha: se se tele-
fona às 10 horas o diretor financeiro ainda
não chegou ao trabalho: se se telefona às 11
horas, êle saiu para almoço, aonde fica até
as seis da tarde para já ter terminado o ex-
pediente às seis e meia. Boa-vida.

COQUETEL DE 200

Um coquetel-monstro. oferecido pelo Al-
mirante Alcir Carvalho da Rocha, .será rea-
lixado amanhã, no Clube Naval, ao Alm:-
rante Saldanha da Gama. O serviço é de
Mirtes Paranhos. E o motivo é a reeleição
de Saldanha da Gama para a presidência
do Clube. O Almirante Carvalho da Rocha era
concorrente mas abriu mão dc sua candi-
datura em íavor do companheiro.

MAIS UM "BEST-SELLER" DE MARILIA

Marilia Pena e Costa jã começou a es-
crever mais um livro, que deverá seguir o
caminho dos demais: tornar-se best seller
de caráter nacional. O título já está esco-
lhido e é bem sugestivo — além de realista:
Um Clube Chamado Família.

"RIO BY NIGHT"

O O Cabral 1 500, na Avenida Atlântica es-
quina de Bolivar, será mais um restaurante
que o Rio e a Zona Sul ganharão, no pró-
ximo inverno. Características: pista de dan-
ça, preços razoáveis, dois pratos no menu.

há dias, escolhendo, junto com o costureiro, o
guarda-roupa a usar. Sc os vestidos obtive
rem o mesmo sucesso que o penteado de Mia
(hoje. copiado pelas garotas dos quatro can-
tos do mundo), Cardin, possuindo os direitos
tíe reprodução, não mais precisará trabalhar
pelo resto ãa vida.

por noite. A inauguração está prevista parao ciia 7 de abril.

O -lá o Jirau. entrará em fase nova, com
decoração nova, bossas novas, tudo novo,
liara enfrentar o inverno. Ê que Sérgio Ca-
valcãnli, tendo se desligado do El Cordobès,
associou-se a Lair Carbonara na compra da
discoteca que durante anos foi a melhor da
Cidade. O decorador Da Costa decorará o
novo Jirau à base do azul e. do verde, cores
de Emílio Pucci. O cenário será inspirado
nos décors de Modesty Blaise e o rés-do-ehão
será ampliado. No dia 10 de abril haverá a
íesta de reabertura,' quando os últimos lan-
eamentos em matéria de discos serão toca-
dos e quando a iluminação copiada do Yellow
Finger. de Nova Iorque, será apresentada.

Assim, as perspectivas da noite do Rio,
para éste ano, são boas.

REPERCUSSÃO NEGATIVA

A noticia da provável nomeação do Sr.
Meira Pires para. a direção do Serviço Na-
cional do Teatro teve péssima repercussão
cm todos os setores da classe teatral. Meira
Pires é direi ur do Teatro-Escola de Natal e
lol o responsável pelo pior espetáculo apre-
sentado no Rio. no ano passado: Senhora
do Carranicho, de sua autoria — considera-
do um autêntico deboche pela critica cario-
ca. Aliás, o financiamento para êsse
espetáculo foi oferecido pelo Governo
do Rio Grande do Norte. Mas o elenco
era composto de atores da TV de Recife.
Uma manobra até hoje obscura.

TRIAGEM DE MINISTRO

O Ministro dos Transportes Coronel An-
dreazza resolveu revolucionar o seu gabine-
te. Só receberá pessoas para tratar de as-
.sunío específicos, isto é só depois que
essas pessoas tenham passado pelos respec-
tivos Chefes de Departamento. A medida tem
por fim decongestionar o seu gabinete mi-
nisterial, quc anda transbordando de gente.

EUFORIA DE LACERDISTAS

Várias figuras da área lacerdista andam
eufóricas com o aproveitamento de elemen-
tos ligados ao antigo Governo, no atual. Den-
tre eles, Luís Pires Leal, Hélio Beltrão, Ge-
raldo Ferraz; e Rafael de Almeida Maga-
Ihães.

OS RITOS DA ALELUIA

Domingo de Páscoa, em última instar.-
cia, é tradição européia, guc se desenvolveu
nas cidades do Brasil, onde acabou, sendo
motivo para festa das classes elegantes a
abastadas, as que sempre imitam. No Rio An-
tigo, as ruas da Semana Santa cobriam-se de
panos pretos e roxos; e as pessoas vestiam-
se de escuro. As jestas de Aleluia eram uni
segundo carnaval de verão. Nos clubes se fa-
siam essas festas, sc bem que a de maior
prestigio — prestigio relativo mas sempre
acontecimento social — era a do Copacaba-
na. que reulizava um tradicional, jantar, no
Golden Room, seguido dc show de Carlos
Machado. As mulheres não chegavam a tirar
dos armários seus vestidos longos porque nes-
se jantar a ordem era o traje passeio com-
pleto — terno para os homens, vestidos cur-
tos para as convidadas. A festa de Aleluia
nunca, chegou a constituir vma tradição por-
que Joi com os feriados de Semana Santa que

o carioca iniciou-se nas delícias do week-end,
n hábito dc europeu e de americano do
norte, ao qual durante muito tempo o brasi-
lci.ro resistiu. Em 1963, foi realizado o último
baile de Aleluia do Copa. Foi quando a Igre-
ja determinou ser escândalo tocarem-se mú-
sicas carnavalescas antes ãa meia-noite, em
plena Sexta-Feira Santa.

Foi em 1955 que a Congregação dos Ritos
transferiu a Aleluia para a meia-noite de sá-
bado. O que significou o desaparecimento
praticamente absoluto ,de toda c qualquer
festa. A Igreja, então, estabeleceu o silêncio
para durante tado o dia de sábado, ficando
a alegria da comemoração para o domingo.

Quanto ao Judas, malhado no sábado
pela manhã — exatamente às 10 horas —,
deveria ser sacrificado só no dia da Páscoa.
Coisa que não uconteceu. já que ate hoje. os
poucos e óbvios Judas que ainda se vêem, nas
nossas esquinas, continuam sendo espanca-
dos conforme manda a tradição popular.

Conversa: O primeiro:"A Páscoa está virando Na-
tal. Muitos já trocam
presentes o muitos já se en-
viam cartões de festas." ü
segundo: "E o Natal, então,
neste caso, eslá virando o
quê? Resposta: "Carnaval".

O DESCANSO DE
PÁSCOA

9 Para Búzios foram des-
cansar, aproveitando os íe-
riados, os Demóstenes Ma-
dureira do Pinho, os Sérgio
Marcondes e os José Artur
Vilela Pedras. Ficam todos
hospedados na mesma casa.

O Para Correias foram
Helena Gondim e os Rober-
to Moura.

Cl Para Petrópolis segu!-
rom os Frank Hime, José
Willemsens, os Geraldo Ba-
tista e Cecil Hime. Para
Itaipava, Francisco e Luis
Severiano Ribeiro. Para Ca-
rangola, os Pedro Garcia de
Sousa.

ANIVERSÁRIO EM
PÁSCOA

Nlnlnha Magalhães Lins
íaz auos hoje. Por isso a
Páscoa da família Nabuco
será festejada em. sua easa,
da Rua Icatu.-Aliás, ainda a
propósito dos Nabuco: na
quarta-feira, Luísa Carolina
Nabuco ofereceu um drinque
em homenagem aos noivos
Ana Amélia Madureira do
Pinho e Tony Moura. Lá e.-:-
tiveram Vivi de Almeida
Braga (de vestido de linho
preto, de um ombro só, com
recortes na barrai; Nininha
ide vestido branco, de Jãi;
Regina Nabuco (de vestido
de malha verde e prata); e
Gilda Queirós Matoso ide
tailleur de cloqué branco).

PÁSCOA DE
VANGUARDA

A grande moda. em Paris,
para a Páscoa deste ano, foi
a de oferecer ovos com um
pinto vivo dentro, dc amigo
para amigo. Trata-se rie um
óvo-choeatieira, cl e n t ro do
qual se deve colocar o óvo
gerado, vinte e um dias an-
tes da Páscoa. Exatamente
hoje o pinto nasce e auto-
màtlcamente a cápsula de
metal se abre. Detalhe: o.s
pintos se apegam com mui-
ta facilidade a quem vê, pe-
!a primeira vez, dai em d:-
ante .seguindo o «eu dono
vida afora, em qualquer lu-
gar ao qual éle vá.

PÁSCOA DE CORES

Um hábito que desde o
ano passado vem se popula-
rizando na Europa Ociden-
tal — e que a partir do pro-
ximo ano talvez seja tam-
bém implantado aqui — é o
de oferecer aos amigos
ovos de Páscoa pintados, k
maneira russa e escandina-
va. Os ovos são de madeira
e pintados com motivos íoi-
clóricos, religiosos e sempre
festivos — com cores muito
vivas. Sáo oferecidos aos pa-
res ou em caixas ornamen-
tadas e cada óvo é colocado
numa linha, para que se
possa pendurá-lo à parede,
como se fosse um arranjo
decorativo.

Aqui, êste ano, quem se
dedicou a êste artesanato
foi a Embaixatriz Tuni Mur-
tlnho.

A MECA DA PÁSCOA

Foi no ano de 1033 que se
verificou o maior aíluxo de
peregrinos a Jerusalém: me-
ca da Semana Santa para
os que pertencem à Igreja
Católica. Então, comemora-
va-se um século da Paixão
de Cristo, morto no ano 33.
Os peregrinos — que até ho-
je repetem os passos cia Via
Cruéis, in loco, naquele ano,
chegavam à frente do San-
to Sepulcro tomados de cri-
ses místicas que os faziam
clamar pela morte.

Hoje, o caminho da cruz
cumprido pelos peregrinos
acontece sob a proteção da
policia da Jordânia e dian-
te dos olhares indiferentes
dos comerciantes locais que
continuam, tranqüilos, a fu-
mar o seu narguilé. A volta
a suas terras de origem se
faz via marítima, a bordo de
um navio da Ordem de São
Lázaro, destinado especial-
mente aos peregrinos da
Terra Santa.

pintar
paredes ?

Dè um ar do iesla, elegãn-
cia e bom gosto ás paredes
de sua casa, loja ou es-

.. critorio, corn o "shov/" de .
§ beleza que se irradia das

cores modernas e dos pa-
drõss exclusívcs de

tfiPIlJITEWíiunAI

Preferido pelos arquitetos
e decoradores, VICRATEX
é um material para forra-
ção ds paredes. Lavável o
insensível à luz. Náo rasga e
não desbota. E é ris durãbi-
lidade Ilimitada! VICRATEX
é, ainda, mais econômico.

agora mm
lúi
le

tacfliidade

oa;
Informe-se,ainda hoje, pelo
teleicne

s 4824
das modalidades de paga-
mento que lhe são ofereci-
das. para ?. forraçáo do euas
paredes corn VICRATEX

- TELA VINlLICA.
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O carrasco, Eugênio Kusnet c a vítima, Luís Linhares

0

1

A ARTE UNIVERSAL DE
WILSON CUNHA APRESENTA O

NOVO FILME DE WALTER HUGO KHOURY

AíiiVio Fiorani dirige, ilório Curneiro fotografa c l.uk Linhares im.

NOVO CAMINHO COM "A DERROTA"
•rprela

MÍRIAM ALENCAR ENTREVISTA MÁRIO FIORANI

Com tima vida repleta de cx-
periências, Alario Fiorani resolveu
tentar o cinema como forma de
mostrar o seu categórico repúdio
íi violência. Dai resultou A Dcrro-
ta, que embora seja cie excepciõ-
nal violência, 6, ao mesmo tempo,
um libelo contra ela.

Mario é italiano, com 20 anos
de Brasil. Na hora da luta, quan-
do eia era mais íeroz, integrou a
Resistência (1944) como partiria-
no contra os alemães. E na hora
tíe trabalhar, exerceu as mais di-
versas ocupações, em épocas queconsidera duríssimas. Já publicou
dois livros: um de poemas, em ita-
liano, e uma Breve História do
Fascismo. Dois anos de crítica ci-
nematográílca e colaboração em
vários filmes, onde teve. a oportu-
nidade tie "ver a máquina por
dentro". Em 1GG5 tomou a grande
decisão: fazer um filme. E, aos
45 anos "não tendo na minha
írente o tempo que têm todos esses
moços que com 20 anos já fizeram
.seu documentário", realiza seu
primeiro longa-metragem profis-
sional.

CAMINHO NOVO

— Não me posso permitir pas-sos em falso. Pretendo fazer cine-
rna. isto é, "cinema adulto". E,
apesar de muitos acharem que o
meu cinema nada lem a ver'com
o chamado "cinema novo", eu
afirmo agora que há muitos pon-tos em comum. Se íazer "cinema
novo" é seguir o caminho de Nél-
son Pereira dos Santos, Gláuber
Rocha, Válter Lima Jr., Arnaldo
Jabor, ou Carlos Diegues, é claro
ciue apesar das imensas diferenças
(idade, formação cultural, caráter,
princípios teóricos etc), eu tam-
bém faço parto do time.

Mario Fiorani já passou da fa-
se de falar de autores. Só fala de
filmes. Há uma irregularidade en-
tre filmes do mesmo diretor que

seria inconcebível em outras for-
mas de arte. Gasta de A Docn Vi-
ria mas não gosta de Oito e Meio,
ambos de Pellinl. Na sua opinião,
o último filme maravilhoso que'reviu foi Noites de Circo, de Ing-
mar Bergman e o último impor-
tante foi Caçada Humana, de Ar-
thur Penn.

Fazer filmes no Brasil
custa reiativamente barato, em re-
laç.ão a outros paises. Por isso
considero um crime, quem tem ta-
lento e faz cinema digestivo.

AQUI E AGORA

A Derrota é um filme con-
tinejente, que eu só poderia ter fei-
to aqui c agora. Era realidade, es-
tava com outro projeto (e vou rea-
lizá-lo agora), quando percebi quenão sentia o necessário impulso
para dirigi-lo. Algo estava-me ini-
bindo, apesar da história ser tudo
menos uma fuga, e ter ligação ín-
tima com nossa realidade. Em um
mês preparei novo roteiro e senti
que aquele deveria ser o meu pri-meiro filme. Encontrei uma equi-
pe excelente, com Mário Carneiro
como fotógrafo, Marily, minha mu-
lher. colaboradora indispensável,
minha assistente e script-girl e,
enfim, inúmeros colaboradores de
a ito nível, com quem me entrosei
perfeitamente.

Que fique bem claro: gostodo filme e me parece que se há
um erro é o desejo cie dizer coisas
demais, querendo todavia manter
um tom nu e cru. Logicamente ês-
te é meu ponto-de-vista como au-
tor e acho perfeitamente certo queo público encontre (pois existem)
oulros erros e defeitos. O filme
passará agora pela prova de fogo:
a exibição pública. Mas posso di-
zer que a recepção, até agora, foi
muito boa.

Sei ter feito um filme do
certo peso, que deu c dá o auefalar, um filme que segura o es-

pectador do início ao fim. Mas
também sei que fiz um filme difl-
cil para o público médio, um filme
conscientemente desagradável, du-
ro. Acredito que possa obter uma
boa recepção nos meios mais po-
ptilares, por seu lado violente.

A VIOLÊNCIA

A violência e a parte mais
espetacular do filme, mas não é
só contra a violência que eu querotrabalhar. Isto c, me parece poderdizer que a violência é hoje um
aspecto tão grande, tão espantoso
da condição humana, que frisar
a violência seja de fato,' focalizar
esta mesma condição humana.

Luís Linhares manteve de
pé o seu personagem, do principio
ao fim. O personagem não é di-
ficil enquanto personagem: no
fundo, talvez, um homem qual-
quer, um qualquer de nós que de
uma hora pnra outra se encontra'no inferno. Ele era dificílimo, poisdevia impor-se ao público durante
tocio o filme, sem cansar, levando
o público com êlc, de maneira
plausível até o final, que me pare-
ce inesperado e terrível, e é uma
cias coisas de que mais gosto no
meu filme. E Linhares foi perfeito.

Para finalizar, ainda sobra
a violência que apresento em A
Derrota, lembro a frase de um in-
tslectual italiano, que logo depais
tía guerra escreveu: "os campos de
concentração, nos diminuíram a
todos, enquanto homens". Eu quis
dar minha contribuição à lembran-
ça do que foi o inicio da violência
.sistematizada, ao campo de exter-
mínio, com o simbolismo do forno
crematório e da chaminé (em mi-
niatura), com a fumaça negra quesai, nojenta, contra um céu indife-
rente e uma paisagem urbana mais
indiferente ainda: as antenas de
TV. A palavra agora é do público
e da critica.

COMÉDIAS ITALIANAS
ELY AZEREDO FAZ A CRÍTICA DE "ADULTÉRIO À
ITALIANA" E "MINHA MULHER É UM SUCESSO"

Com Vittorio Gassman e Jean-
Louis Trintignant em primeiro
plano publicitário, FI Sucesso (Mi-
nha Esposa é um Sucesso) pareceter sido produzido —¦ como outrostrabalhos posteriores de Gassman— em função do êxito dc II Sor-
passo (Aquele que Sabe Viver), deDino Risi. Êste cineasta, recuando
estratègicamento para a posiçãode "supervisor geral", fixava uma
certa suspeita em torno da nova
comédia. De Tato. nada aconselha-
va no roteiro (convencional) e nafalta de empenho da produção, odesgaste do nome Risi. A direção
ficou a cargo de Mauro Morassi,
desconhecido que II Sucesso não
autoriza a sair tío nível cia insig-nificáncia.

Trintignant entrou no elenco
apenas pelo objetivo comercial do
produtor. Como em II Sorpasso,
.seu bom caráter serve de elemen-
to de contraste frente ao persona-
gem de Gassman. Após uma dasseqüências iniciais, quando suacrise de impotência (por quê? pa-ra quê?) é resolvida em tabela deamor profissional pelo amigo, a
presença do ator francês no elen-co fica nitidamente debitada a ar-tifício. Posição mais do que se-cundária: desnecessária.

Embora isso não desculpe a di-reção fria, vulgar, sem imagina-
ção de Mauro Morassi, diga-se lo-
go que o argumento escrito o ce-narizado por Scola & Maccari tem
todas as características de mate-
rial de segunda mão, compilado
para servir de veiculo ã persona-lidade de um ator popular. Mas
a insistente exploração de seu ta-
lento para a criação de maus ca-
rá teres exemplares, sem nivel tíe

realização do porte de II Sorpas-
so ou sem idéias novas como as doroteiro de Uma Virgem para o
Príncipe, prejudica enormemente
Gassman. o que êle consegue, emII Sucesso, pode ser chamadê detour-cle-forcc. Há alguns tipos
muito verazes: o traficante de in-
íluências (Leopoldo Trieste), quedes vi a em proveito próprio um
pistolão de sacristia acionado porGassman; o cunhado, novo rico à
custa de material vagabundo uti-
lizado em construções (Gastone
Alosc.hin); o negociante de gela-deiras que compra votos para suaeleição a deputado pelos canais
neofascistas. O motor do exíguo
interesse do filme, porém, está no
cinismo brilhante e na neurose de
sucesso do personagem de Gas-
sman. Engenheiro a serviço dc
uma empresa imobiliária, éle se
aproveita de seu conhecimento de
urn grande empreendimento em
preparativos na Sardenha c ariqui-
re terreno vizinho cujo valor en-
trará rapidamente na órbita cia
sorte grande. Para levantar os
dez milhões dò liras necessários,
Gassman recorre a antigos ami-
gos e conhecidos, humilhando-se
de toda maneira. O último milhão
envolve até a mobilização do char-
me da esposa (Anouk Aimée) an-
te um rico admirador, o protago-
nista obtém sua vitória sem. ins-
crever-se entre os corn uti, mas
perde o respeito e a mulher. Um
final melancólico e moralista na-
da acrescenta a II Sucesso

Outro produto decepcionante:
Adultério à Italiana (Adultério
airitaliana). o folheto de impren-
.sa fala na "tentativa de realizar
uma comédia brilhante e sofistica-

du, uma farsa, uma chanchada
moderna, com uma trama ágil e
frivolá, sem conter algum tom
realistico ou satírico sobre a vida
italiana contemporânea". Em re-
sumo: "uma comédia americana à
italiana". O programa é tão in-
coerente quanto fátuo. Falha a¦olho nu a tentativa de comédia
americana. De filmes como os de
Blake Edwards ou Richard Quine,
a produção se aproxima apenas
superficialmente, pela sofistifica-
ção cenográfica (telas moderni-
nhas, desfile de trajes exóticos, cô-
res vivas, algumas boas idéias de
decoração). Banalissima a histó-
ria da jovem esposa que procura
vingar-se tío marido infiel de-
monstrando clandestinamente a
paridade tíos direitos sexuais. Os
papéis centrais deixam sem chan-
ces o (de outras vezes) divertidis-
simo Nino Maníretíi e a interes-
sante (aqui frígida) Catherine
Spaak.

Nem uma comédia italiana à
americana. Ao contrário da boa
comédia sofisticada americana,
esse Adultério não tem ' rela-
ções de raiz com os costumes
do meio social. As sugestões do de-
senho animado, empregadas fria-
mente, só proporcionam uma boa
cena: a caça ao pseudo-amante de
Catherine oculto em um segmen-
to de tubulação de esgotos. À di-
reção de Mario Cecchi GorI falta
Inclusive a noção de ritmo. Espe-
cialmente medíocre: a pseudo-
partitura feita de repetição de íai-
xas de um disco de Trovaioll.

Com 37 anos (nasceu a 21 de
outubro de 1929. em S. Paulo) e
cito filmes (seis lòngas-metra-
gens e uma média), Válter Hugo
Khoury é um dos poucos cineastas
brasileiros — ao lado de Carlos
Hugo Christensen — a apresentar
tima certa regularidade de pro-dução.

Não foi fácil a luta, como não
é para ninguém, em se tratando
tíe fazer cinema no Brasil: sua
carreira teria se iniciado sob a
bandeira de Lima Barerto. coma
assistente de direção, em sen fa-
moso O Cangaceiro se não tivesse
aparecido a oportunidade de diri-
gir O Gigante de Pedra. Durante
dois anos (51/53) a luta de Khou-
ry para dirigir seu filme, contra
problemas dc produção, como
sempre, reunindo o que podia pa-ra terminá-lo.

O Gigante de Pedra foi apre-
sentado no I Festival Internaeio-
nal de Cinema do Brasil (Sáo
Paulo, 54) e mais importante do
que a exibição foi o encontro com
Bergman que viria a marcar uma
preferência e mais do que isto
uma influência. O filme era Noi-
tes de Circo — um dos bons fil-
mes cio filósofo sueco — e "Khou-
ry teve o grande momento tíe sua
experiência tíe cinéfilo, a revela-
ção cie Ingmar Bergman em Nei-
tes tle Circo e sonhou acordado
alé cie manhã com as possibilida-
cies tie urna arte que parecia ina-
cessivel ao Brasil."

Antes tíe um novo filme várias
crises c Khoury teve cie enfrentar
a TV e o jornalismo. Na TV, com
Rubem Biáfora — .seu grande
amiTo — fêz a adaptação de obras
literárias, passando por .suas mãos
cs originais de Maupassant, Eça,
Charlotte Bronte e também vá-
rios atores que viriam a formar
sen grupo favorito: Sérgio Hingst,
Prciro Paulo Hatheyer, Bárbara
Fazio; no jornalismo, substituindo
Biáfora na coluna especializada do
Estado dc São Paulo, oi-.cia pôde

demonstrar todo o entusiasmo porBergman e, lambem, naturalmen-
ía. por Sternberg, Pritz Lang etc,
até que surge O Estranho Encon-
tro em que Khoury define a as-
similação cia obra bergmaniana.

Bergman se transforma, as-
sim, em uma quase obsessão náo
importando as pesquisas plásticasnem sempre realizadas — cie
um Fronteiras do Inferno, 59 ou
Na Garganta do Diabo, GO. Dois
anos mais tarde uma aproximação
maior com a atmosfera de Anto-
nioni, o transplante da mcomnni-
cabilidade italiana para o litoral
brasileiro. A Ilha considerado portodas as correntes cia critica cine-
matográfica um retumbante ira-
casso, embora o grande êxito po-
pular.

Noite Vazia (1G64) marca uma
móis profunda aproximação com
a incomunicabilidade de Antônio-
ni, com que Walter Hugo Khoury
muito se preocupa, a insatisfação
cosmopolita, a íalta do que fazer
a ronda tío desamor — S. Paulo
sofrendo, forte acentuação da pre-sença italiana.

Entre Noite Vazia e Corpo Ar-
dente (1960) — que estará a par-tir de amanhã nos cinemas do Eioum episódio tin As Cariocas
ílfôfi) exatamente o segundo, cil-
vldindo o fume em duas fases ni-
tidas a incompetência nata deTernando de Barros e o excelente
exercício de misc-cn-scèi;edeRc-
berto Santos. A incapacidade do
amor é, ainda, seu tema.
"CORPO ARDENTE"

Corpo Arrtente marca a per-
manência de Walter Hugo Khoury
em seu tema preferido: "a histó-
ria analisa a problemática da re-
lação amorosa, em Iodos os níveis,
no mundo moderno" — informam
seus produtores. E continuam: "os
acontecimentos desenvolvcm-^e em

um círculo inexorável, tendo por
centro Márcia, representante tipi-
ca da mulher moderna, inteligente
e sociável, inquieta c insatisfeita.
Ao redor dela. junto a ria. com-
pl ciando uma cadeia de sentimen-
tos em choque, giram seu marido
Roberto, .seu amante Eduardo, mais
a amante tío marido, Gloria e uma
universitária apaixonada por Edu-
ardo, Renata."

Já exibido em São Paulo, Cor-
po Ardente, muito naturalmente,
recebeu uma crítica elogiosa de
Rucem Eiáíora: "... E falo sig-
nificativo é a maneira pela qua]
a nova e excepcional realização do
cineasta do Estranho Encontro,
Noite Vazia e tio segundo episódio
de As Cariocas — não obstante
todas as arestas perigosíssmias e
desafiadoras de que é feito, náo
obstante seu refinamento, sua suti-
leza, seu desafiador impacto dra-
mático, seu flagrante piano de
obra "cie e para elites" — vem sen-
do recebido prlo próprio público
que tem acorrido aos cinemas.

Walter Hugo Khoury, mais
uma vez internacionaliza seu ar-
gumenlo, aproximando-se de uma
cultura universal, "em todos ns ni-
vcls" — "uma obra de e para cli-
tes" — afastando-se, assim, dn
uma perspectiva brasileira para
estudar o problc m a i incomu-
nieabilidade, impossibilidade de
amar etc.) em toda a sua "poten-
cialidado". Que, para Walter Hugo
Khoury, a angústia, a insatisfação,"o não saber para onde ir, ou o
que fazer", nada tem a ver com o
memento sócio-económico em que
.'•eus personagens estariam envol-
vícios; personagens, nunca pessoas.

Khoury e a pesquisa plástica
• I

Vazio, incomunicabilidade, desamor: Corpo Ardcnlo
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OS FILMES QUE ESTRÉIAM M.A.

Dois filmes nacionais serão lança-
dos, devendo abrir polêmicas: A Der-
rota, primeiro longa-metragem dc Mú-
rio Fiorani que versa sóbre a violência,
e Corpo Ardente, dc Válter Hugo Khou-
ri/, o mesmo autor de Noite Vazia, que
na. época de sua exibição levantou gran-
des discussões. São duas tendências to-
talmente opostas do cinema brasileiro,
mas ambos trabalham dentro do mes-
mo espírito de seriedade.

Entre os estrangeiras, O Grupo, ba-
seado no conhecido romance âe Mary
McCarthy, rem cercado de publicidade
e dc possibilidades de sucesso, tanto pe-
la sua história como por seu direlor,
Sidney Lumet. Dele destacam-se, entre
outros, Dose Homens e Uma Sentença,
Limite de Segurança e mais recente-
mente, o aplaudido O Homem do Prego.

Quem quiser aproveitar o Domingo
de Páscoa no cinema tem A Bíbiia, su-
per-produç.ão em cores de John. Huston,
A Pequena Loja da Rua Principal, da
dupla Kadar-Klos, A Amante Sueca, dc
Vilgot Sjoman, e Todas as Mulheres do
Mundo. Para os menos exigentes, po-
dem ser vistos os mais leves: O.s Praze-
res ãe Penélope, comedia com Naihaiíe
Wcod. Alinha Esposa É um Sucesso, com
a dupla Vittorio Gassman-Anouk Aimée
ou, ainda. Adultério à Italiana, com ATi-
?io Mavjredi c Catherine Spaak.

"A DERROTA"
Ensaio sobre a violência, onde um

homem sucumbe ,sob as mais diversas
torturas, mas não revela o seu segredo.

Ficha Técnica: Nacional. Produção, ur-
aumento, roteiro c direção dc Mário Fiorani.
Fotografia tlc Mário Carneiro. Jlítsii-i tlc
Ester Scliar. Montagem de Renato Neu-
man. Com Luís Linhares, Glauce Rocha,
ítalo Ross!, Oduvaldo Viana Filho, André;.
Salvador, Eugênio Kusnet, Joscf Guerreiro,
Pedro Correia dc Araújo. Dist. DIFILM.
Nos três Art-Palácio.

'CORPO ARDENTE"

Márcia vive num circulo inexorável.
È a típica anulher moderna, inteligente
e sociável, inquieta e insatisfeita. Nem
seu marido nem seu amante conseguem
completá-la. Somente na natureza, nas
montanhas semidesérticas, ela encon-
tra a paz que tanto procurara.

Ficha Técnica: Naciona?. Argumento,
roteiro c direção dc Válter Hugo Khouri.
Fotnsxaiia c iluminação tlc Rudolf lescy.
Música dc Rogério Duprat. Montagem de
Mauro Alice. Cenografia de Pierino Masson-
¦/.i. Assistentes (ic Direção: Sílvio Campos c
Maurício Ritlner. Cont Bárbara Laagc, Má-
rio Benvemili, Pedro Paulo Itilhe.ver, Ser-
gio HingFl, -Marisa Wooihvardm, Ilina Sf::l,
Célia YVatana.be, Lilian f.ctnmcrlz, Francisco
de Sousa. Produção da Kamrrn íilnirs. Co-
lumbía Plctures e Cia. Cinematográfica Ve-
ra Cruz. Dist. Columbia. ?s'o São Lui", Ca-
pilólio, Roxy, Lcblon, Carioca.

"O GRUPO""The Group"

Em 1933, oito moças recém-íorma-
das pela Universidade preparam-se pa-
ra enfrentar o mundo. Elas formam um
grupo, mas enfrentam, cada uma, os
mais diversos problemas.

Ficha Técnica: Americano. Produção de
Sidney Buchman. Direção de Sidney Lu-
met, Roteiro de S. Burhnian, baseado no ro-
niar.ee dc Mary McCarthy. Fotografia (ic
Boris Kaufman. Música de Charles Gro-s.
Su;icrvisor, Henry Spilz. Cór Dr Lv.--c Com
Candicc Bergen, Jcan Hacketí, Eiiiabclh
Hartman, Shirley Knight. Joanna Peílel,
Mary-Robin Redd, .Tessica Walter. Kathlccn
Widdocs, .lanies Broderick, James Congdon,
Larry Hagman, Hai Holhrook. Dist. United
Artists. No Copacabana.

"MARAVILHOSA ANGÉLIC "
".Mcrvcilleusc Angéliquc"

Angélica, eleita a chefe do.s mendl-
gos cie Paris, embora adorada por todos,
tem inúmeros inimigos, tanto no meio
cie malfeitores como na própria realeza,
quo tudo fazem para destrui-la. Cem
sua belesa, ela vai vencendo obstáculos
e fazendo novas conquistas.

r.cha Técnica: Co-nrodução italo-fran-
co-gcr:nàn!ca. Direção (!c Bfrna"(l Bnrícrie.
n.'r:-r-:o ro romance de Anne c _' rge Cc-
l-ii. Aflajiíação (le ( •:!::!'" SU-iiIc. Di.'.'o;; s
•'¦¦* Daniel Koulanger. Múlica de Mir':cl
:'aT-.ie. Fotografia dc Iíctiri Pcrsin. Em

Dyaliscope c Eastmancolor. Com ?.I!c!-;.'.e
Mcrcícr, Jcan-Louis Trinügnanl, t inicie Gi-
rand, Jacn Rochefort, Ginliano Gcmtna,
Caire M.iuiicr. Dist. Condor Filmes. No
Plaza, Olinda, Mascote.

REAPRESENTAÇÕES

CINCO VEZES FAVELA — Nt.-ional
em cinco episódios: 1.° episódio. Couro
de Gato, (ie Joaquim Pedro de Aiidrace;
2." episódio, Pedreira de São Diogo, cie
Leon Hirzman; 3." episódio, Fm Favc-
lado, üe Marcos farias: 4.° episódio, Jíé
do Cachorro, de Miguel Dorges; \i.° c..'.-
sódio. Escola Ce Sami-n Alegria i'e Vi-
ver, de Carlos Diegues. No ALAÍKA.

CINEMA EXTRA

LA PEAU DOUCE (Um Sn Pecado),
cie François Truffaut. Com Jean Dssail-
ly. Françoise Dorléac. Complemente: o
curto polonês. A Vida é Rela (Zycie .!e-.:t
Pieltne), de T. Marakszynski. Se::ta-íei-
ra, às lSh30m, 2Ch30m, 22h30m, r.o cí-
nema cie a rie Paissandu, em aprerenía-
ção cia Cinemateca cio MAM.

OS INDIFERENTES (Gli IncEÍTe-
renti), cie rra-ceseo Masrlli. Drr.mp.: a
tíe.siníiegraeão cie uma familia burguesa.
Cem Claudia Carclinale, Paulctte Go-
darei. Rod Steiger, Shelley Winters. De
ouinta a domingo no cinema de arte cio
Museu da Imagem e do Som.

JULES ET JTM (Uma Mulher para
j!;ii:), cie François Truffaut. Catherine
(Jcar.nc Moreau) e seus dois amantes
(Oskar Werner, Henri .Serre1, protago-
nistas do romance de A. P. Roché. Se-
guneto Truffaut, "há dois temas: o da
amizade a dois. que tenta sobreviver, e
o da impossibilidade (ie viver a tres".
Programa cie sábado, ii meia-noite, no
Pr.ip-r.r.du, cm apresen!ação cia Cine-
mata :a.

SU.fAO, O CAOLHO, cir Alb.rto Cn-
vah^.nij. Uma óas tentativas brasilei-
íy.s de Alberto Cavai.-ánii. ba-eacia f.n
um p3i'scnae;cm de Galeão CouUnho.
Com í.íesqui.inha no papcl-título. Com-
pieir.cn io: o cano Cara (!c Carvão.
Arr.nnhã, à.s 21 horas, no Teatro Cario-
ca (P.ua Senador Vergueiro), apresenta-
cão do Cineclube Samambaia.

SÍKTESE DO FESTIVAL JB — Se-
rão exibidos seis filmes, representando
resperlivamente o 1.° (Infância, Escra-
vos de Job. O Homem e A Fome) c o
2." Festival (Documentário, Joãtmnho
e :':¦>:'*:. O 4.° Movimento). Haverá cie-
t:'.:s. com os realizadores, abordando
as perspectivas abortas pelo FESTIVAL
JB DE CIITSMA AMADOR. Quarta-fci-
ra, às 21 Iv ras, r.o CinerHibe Samam-
baia (Av. Visconde (le Albuquerque, n.°
' 325 •— Lcblon).

CINEMA
estréias"

d.i manhã), Olinda, Mascote, Bru-
ní-Cepoeabana, Rcsáiio, Arto (Me-
rilí), Cina Lagoa Drive-ln Àt
20h30m o 22h30m.

mancolcr Biuni Fljmfinno, 5 íi o
Pedro [Penha), flegúncia (Cfisca-
dura).

OS PRAZERES DE PENÉIOPE
(Penelopo), de Arthur Hiíler.
Comédia sof isíicacia. Com Na-
lalie Wood, lon Bannen e Lllia
Kedrova. Panavision e Metro-
color. Pathõ, Metro Copacaba-
na, Metro Tijuca, Aztcca, Rica-
mar, Paratados i; Mauá: 14h —
I6,i _ 18h - 20h - 22h. O
Pathó a por tir de meio-dia. (Li-
vre).

ADULTÉRIO À ITALIANA (Adul-
torto AIIMtaliana), dc Pasquale
Ftiia Catnpanile. Comédia. Com
Nino Manfredi, Catherine Spaak,
Akím Tamiroff. Technicolor. ¦-
6.o._*. Mh - lóli - lfli - 20li
22h. Rio (Tiiuca), São Bento, Ni-
teróí), (\4 anes). f

MINHA ESPOSA É UM SUCESSO
(II Successo), de Mauro Morassi,
Vittorio Gassman e Jean-Lcuis
Trintignant voltam a reunir-se
scb o patrocínio de Dino Riai
(Aquele quo Sabá Viver), mas,
dessa vez, o direíor se límileu a
supervísar e o ator francês tem
papel secundário. A comédia é
frágil, embora novamente inte-
ressante o personagem de Gass-
man. Com Anouk Aimée. Império,
Copacabana: 14h — lóh — lSh
- 20h - 22h. Capitólio (Pclró-
polis). (18 anos).

O HOMEM QUE RI (Tho Man
Wlio laughs), de Sérgio Corbuc-
ci. Italiano, adaptação da cbrn
de Victor Hugo. Com Jean So-
ret, Lisa Gas toni, Edmund Pur-
dom, liaria Occhini. Eastmáhco-
1-r. Plaia (a partir das 10 hcrüs

A CABANA DO PAI 1 O M A S
(Onlcol Toms Huuttc), de Geza
Radvanyi. Drama sentimental.
Adaptação do romance de Harriet
Becchor Stower. Produção alemã.
Com O. W. Fischer, Mylène Do-
mongeot, Hcrbort Lom, E'.eon~ra
Rcssi Drago e toni a participarão
especial de Julictte Greco e Ear-
tha Kilt. Eattmancclor e Cinemas-
cepe. Scc'a: 14íi — lóh — IBh —
20h - 22h. (10 anos!.

A AMANTE SUECA (Alskarinnan),
sueco diriqido por Vilgot Sjo-
man Drama. Realização de um
dos diretores ma.i prestigiados
do grupo novo sueco. Com Pibi
Anderson, Max Vcn Sydow, "er

Myrborg, E:rohla Walberg. Pais-
sandu: cc 2a. a 5a. às 18h —

20h — 22h. Sábado, domingo e
feriado a partir das 14 horas.
(18 anos!.

CIU3E DO IE-IE-II (El Club dei
Clan), arejeniino, de Enrique Car-
reras. Cem Fernando Siro, Bea-
triz Bonnet, Alfredo Barbiere. •-
Presidente: 14h 50 m — lóh30m
- lOhlOm - 19lií0m - 21h30m
Etlon: I7h30m - 19hl0m -
20li50m. - D. Podro.

COMO P05SUIR LISSU, (Gam".
bit), com Shirley MçLaine, pro-
grama de hoie no São luis:
13h20m - 15h30m - 15li40m -

19h50m - 22h. (14 anosl.

DJANGO iDjanga) co-predução
(talo-espanhola dirigida por Ser-
qio Corbucci. Western. C o m
Franco Nero, Lorc-dnna Nusciak,
José Bcdalo, Angel Alvarez. East-
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ARTE & DECORAÇÃO

lõ

Iro-
é!'a

!a

O f.'.UNDO AlESRE DE l!C

(Brasi.eire), de Caries Alberto
Scusa E.irrcs, baseado na |:
Rua São Lull, 27, 8.°, do Ab
Pereira de Almeida. Juventi
em fase de descoberta do i'~
cenário de a'* a burguês ia.
Íabcr.iC20 de Nélscn Rodrig
no r ¦-•: ro e diálogos. Cc
ne Steíânia, Luis Pellogríni, C
Binr, Márcia de Windsor, L
Dinir, Fregolente, Jorge Dòr'a,
Cí.iudíc Marjo, Jalrre Filho. Vo-
Hí-ia: 15h?0m - 17n.í0m — 19h
50m - 22h. (18 anes).

A BÍBLIA (Tho BlClol, de Tchn
Hustcn. Superprodução ào Dino
de Laurent Üs, limitada a treches
do Velho Testamento, Com A';-
chac'. P.irks, Uüa Bergryd, P'-
chord Horris, Jchn Huston, S'a.

ph»n Boyd, Ava Gatciner. Pe-
icr 0'Tocle, Gabriel te Fer-t rtl,
E ecnora Rcssl Draic. Oe Lu*c
Cclor. Pilitlo: I4h40m — 17h
50m - 21 h. (10 ,-.n-s!.

REAPRESENTAÇÕES 
'

Ã PEQUENA LOJA DA 
~ 

RUA
PRINCIPAL (Obchod na Koricl,
de Jan Kadar e Elmar Klós. Su-
pericr a O Anjo da Morto (dos
mesmos a-jtcrcsj, esse filme, pre-
miafio com o Oscar e no Festival
de Nova Iorque, centa com ex-
traordinária humanidade, uma his-
tória ambientada na Eslováquia
scb tutela de Hitler. Com grandes
atuações da Ida Kaminska c Jcseí
Kroner. Alvorada:. 114 rnrs'.

MADAME X A RT MISTERIOSA
(Madame X), de Djvid Lcwcll
Rích. Melodrama: concorrínc'a às
telenovelas. Com Lana Tjrner,
Jchn Forsythe, Ricardo Mental-
ban, Burtiess Meredifh, Ccnstance
Bsnnett, Ketr Dullea. Technicolor.
Riviera: 14h - lóh - 18h - 20h
-- 22h. (18 ancsl.

O CUADRAGESIMO PRIMEIRO,
russo de Grigcri Tchukrai. Sò-
mente hoje no Alaska a partir de
9 heras óa manhã até meía-noi*
te. (Livrei.

CONTINUAÇÕES
ANJOS REBELDES (The Troubla
wilh Angels), de Ida Lupino. A
excelente atriz volte à direção
com a responsabilidade de fazer
a freira Rosatind Kusiei! demesti-
car a rebelde Hayley Mills. Com
June Harding, Binnie Barnes. Ba-
soado numa novela de Jane Tra-
hey. Colorido. Capitólio, Lcblon,
Roxy, Carioca: J3h20m — 15h
30m - 17h.!0m - 19h50m -- 22ll.
(Livre'. Cascadura: HhSOm — 17h

19hl0m — 21h?Cm. Impera-
tor: 14h50m - I7h - 19hl0m

21h20m, loopeldina: 14h50m
17h - 19hl0tn - 21h20m.

(Livre).
TODAST~AS~MUIHERES 

"bcTMÚN.

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 Dimz, ile
grandes possibilidades. Também
um filme de bem clima carioca a
numerosos charmes femininos (Jo-
ana Fomm, Isabel Ribeiro, Vera
Viana, Irmã Alvarez o muitas cu-
trai). Coral, Paris-Palace, FI6-

licí-i, Kelly, Bruni-lpan»ma, Fev
ti/.il, !a partir das M . Ca.L'\o,
Dr!t.-,nia, Brunl-Saens Pena. (18

ADEU5~GRINGO (Adioi Gringa),
c s George Finiey. Wostern eu-
r.-':- i. Cem GiuÜano Gem-..a,
d.e yn Stewart. Peter Cross. Cô-
re3. Rivcli, Bruni-Piedadi, Alfa,
M.ntlldo, Ait-Patóeio Copacabana,
Art-Palácio Méior, Art-Falíeio Ti-

juta: Mii - I6h - IBh - 20h -

22h. Rio-Palaco. (14 anos).

007 CONTRA A CHANTAGEM
ATü.V.ICA (Thundcrb.iH'!, á. ie-
renca Young. O quarto filme da
série Jemes Bond, reabilitando-o
do passo meio em falso que 'oi

007 Contra Golrifinicr. Um br.m
eopetiicuio no génerc. Na ;u-
ta contra o arquicríminoso Ade!-
ts Ceü, 007 (Sean Connery) ten.
horas do recreio cem Claudine
Ai;r;er, Luciane Paluz:!, Marllne
Besv/lck, Molly Pcltrs. Corei. -

C-^ecn, Miramar, Rian, América:
14h - 16h30m - 19h - 21h"0m
S--:!a Alica: 14n45m — lóhSOm
19hl0m - 21 Ii30..-.. Potrópeli!,
Oeor.n (Niterói): Uh - 16|-.3Cm
- 19h - 21h30m. (18 anos). 

__
DÕlífÕR JIVAGO (Doclor Jivaoc!,
de David Lean. Superprodução ba-
seada no romance dii Eoris Pa1-
Tarnak. Cem Ornar Sharif, Juüe
Christie, Gcraldine Chaplin. Co-
res. Vitória: I4h - I7h30m --

21 h. (16 anos).

<r GRÍNDE GOLPE"~DbS—SEfS
HOMENS D2 OURO (II Grando
Cclpa dei 7 Ucmini d'Oro), de
Marco Viçar io. Sccjunda avent :ra
c-'a quadrilha ccmrmdada por Ph!-
lippe L»roy. C:m P.cssana Pe-
cct.i, Gastene Mcschln, Ga:)-'e'-
Ic Tinii. Cures. Rez: 15h — 17h
— ]9h -- 21 h, Ccndsr-Copacúljii-
na, Ccndor-La-go do Machado:
Un - lóh - 18h - 20h — 22h.
Contrai: 14h - ióllh - IB.i --

JCii - 22h. (14 enos;.

VIAGEM FANTÁSTICA" (Fanlastic
Voyare), de Richard Fleiscnor.
Uma equipe de médicos miniatu-
rizados viaja pelo cerpo de trn
cientista, c-:n cbjetivü cirúrcico.
Com Stephen Boyd, Raquel W.':.i,
Edmond 0'Brien, Dcnald Pleasan-
cc, William Rcdfield, Aríhur
Kennedy. Cores. Vitória (D;.n-
gu): Pirajá: 14h - 16h - 18h -

20h - 22h p Icarai (Niterói): ISh
- 17ii - I9h - 21h. (10 anos:.

ESPECIAIS
SESSÕES PASSATEMPO - Àtuv
lidades, dcàennoj, filme» cuitu-
,'ais, comédias, dccu:nüntá::r*..
íe^sces continuas desde as '0

dá manhã. Cine Hora (Edifício
Avenida Central, subsolo), /-cs
domingos c funados, oclusiva-
mente programas íntanlti.

MINHA LUTA" (Den Blodiga TI-
. dsn), de Erv/In Leirer. Documen-

tário de montagem sobre a m-
censão, lerrer e queda do Ter-
ceiro Reich. Produzan sueca de
berllnense Leissr', 1959. A par.
tir de hoje em sessões continuai,
no Museu da Imagem e do Som.

CINE LAGOA DRIVE IN - Sò-
mente ho;e às 16h30m sessão in-
fantii com exibição de desenhes
animados.

TEATRO
UM AMOR SUSPICAZ - Ccn-.rdia
de Bill Manhoff. Uma moça de

¦*/'¦•¦. fácil Invade o aportsment-)
cie um ràp-i metido a intelectual.
Dr. cs Maurice Vaneau. Cem
icná Mae:a!htes e Caries Alberto-.
- Ccpacab.-.na, Av. Ccpacabana,
327 (57-1813, R. Teatro. 21h30m
sáb. 20h e 22hl5m; vesp., quinta-
feira, lóh e domingo, 1/h

OH, OUE DELICIA DE GUERRA -

l.\ ¦:.-.:.{ da Charles Chilten t
Jcen Li t tic v/ood: Primeira Guerfa
M.und;a! vista co1" bem humer.
EspstuCu o original de rara ::c-
rjriü e vitalidade. Dir. cit* Ac;?-
mar Guerra (melhor diretor de
I9Ó6 em Sãa Pr.:*', cem isto cs-

pcficu'c). Cem Isapríeão Mcniz
F.-ci-e, Eva Vilma, Célia Diar, Ro-
s!ta Tcrr.is Lopes, Hcien i lr,<'._,
t,'.:vra Msndança. ítalo Rossi c
cutrr*.. — Ginírtico. Av. Grcça
A-anha, 187 (.12-4521;, 21hl5mi
láb., 20h a 22i-.3r."n: vesp., ia.,
17íi e dem., I6h.

AS CRIADAS - De Jean C-cnêt.
Duai cri.:aa; que tentam, dentro
de um clima trârjicc-p:êtico, li-
bertar-íe do domínio da patroa.
Ci-. de Martim G^n-tlves. Com
Hó'io Ari, írico de Freitas e
Lsbanci. Bó!so, Rua Jangadei-
ros, 28 A I27-3122': 22h; sáb.,
2'JliCCm o 27h30m. Vesp. 5.a, 17n
e dom-, IBh.

RASTO ATRAS - Peça de Jor;,s
Andrade premiada no recente cen-
curso dj SNT. Um Komem mer-

puiha no passado parn compreen-
der meiiicr o presente e laber

preparar-se para o futuro. U^a
das mais sérias tentativas da neva
oratra;Lji*c;'a brasileira, numa mon-
lõ';sm tle grande força e im.igi-
n-^,"j'!. — Dire;5o de Gianni
R.-.!ti. Cem Leonardo Vilar, Re-
r.-"*o Machado, Iracema cie A!cn-
r-i.\-. Isabel Teresa, Isabel Ribeiro
e grande elenco. TNC. Av. Rio
Brar.ír, 179. (22-C367). - 2!n
Vesp. don-... 18b. Até 15 de
maio.

FA/.-.1LIA ATÉ CERTO FCNTO -

Comedia (anteriormente apre:en-
tada sob o título Familia Pouco
Família), de GerrJd Savory, adap-
tação de Marc-Gilbcrt Sauvajon.
Dir. de Antônio de Cabo> C^m
Renata Frcn7Í, Rubens de Fs'co
e outros. Serrador. Rua Sen.
Dantar. 13 (32-8531),- 21h3Crn;
láb., 20h e 22h30m; Vesp. 5a.,

Í6h e cem., 17n.

5651 - 22,i30m
18

ARENA CCMTA ZUMBI - Ccmè-
dia histórico-musíeal de G, Guer-
rieri c A. Boai, música do Edu
Lobo. Apresentação do Grupo de
Ação. Dlr. de Milton Gonçalves.
Com Jorge Coutinho, Ester Mel-
linger, Procópio Maric.no, Maria
Aparecida, Haroldo da Oliveira e

Caries Negreiros. Carioía, Rua

Sen. Vergueiro n. 236 (25-66C9I.
21h30m. Sábado: 2Ch e 22h:
Vc::i. ia., 17b e dem., 18 h.

DE cr.CCHT A STAMSIAW PON-
TE PRETA - Originai espetácu.o
c-.m uma inteÜcjente encenação de
A Er.recjo • a Regra, de Brecht,
na primeira parte, e com pre-
mas de Brecht e divertidas crúni-
cas de S-iryio Pòrio ra segunda.
Dir. de Antônio Pedro. Com Ca-
mila Amado, Jaime Barcelos. MM-
trn Carneiro e Aldo ce Msio.
Inauguração do M!nÍ-T«atro. Rua
Figueiredo Magalhães, iS6 (tei.

HO.V EM DÓ* PRI NC 1P 1*0 AO
,1 — Vo ta da' bela seleção de
;tcs de Milor Fernandes, num
jetáculo freqüen temente como-
^í», imensamente valorizado prr
i esplêndido desemoenho de
manda Montenegro, Dir. ds fer-
ndo Forres. Ccn> Fernanda Men*
ic.;ro, Sérgio Brlio, Fernando
rrea e o Quarteto 004. Santa
;a. Rua Vise. Piraiá, 22 (Tc .
-G5-I1.. - 2i;i .'On e sábs.

quinta lóh. Só

KÍ1LÜER 0* KM - d» Edca'd G.
Ave:. Cem André Vilicn, Daise
Luc;di, A-.ne-. Fontoura, Aírtcn
Vfi.aíião e Luis Caries ds Morais
- Rival, Ruíi Álvaro Alvim, 33/37

(22-2721), 2ih; sáb. 20h a 22h;
vesp. 5a. c dom., lá heras.

CIJATRO NUM OUARTO - Come-
dia de V. Kataiev sòL-re prct-ie-
ras da Juventude. Pr:.d. rir* lea-
tro Oficina. Dir. de José Coso
Martinez Ccrreia. Com luva Nan-
d", Renato Borghi, Dirce Mitjüac-
ci?, FernEr.do Peixoto, Francisco
Martins e Etty Fraser. Maiscn de
France. Avenida Fres. Antô-
nio Carlos, EB (52-3456), 21hl5m;
sáb., 20h s 22hl5m; vaip. 5a.,
17h, e dom., 1 Ch.

A CASACA — Comédia Ce Zulci-

ka Melo. Pir. ce Pernambuco de

O.iveira. C^m J;r;>e Paulo. Arona

da Guanabara. Apenas as se^un-

A SAÍDA? CNDE FICA A SAÍDA?
Pe;a documentária de Ferrei*a

Guliar, Armando Cesta e Antônio

Car'03 Fcnteura. sobre o petiejo
de uma nova ç -erra mundial. D.r.

joio das Neves. Com Céiia Haia-

ns. Oduvaldo Viana Filho, Luis

Linhares, Echio Reis n cui res. -

Opinião, Ra Siqueira Campes,
143 (36-3497); 21h30m; sáb.,
20nir.ii e 22h;0mi ve-.o., 5a., I7h
¦p dom., 18h. Estréia hoje.

O VERSÁTIL MR. SliÕÃNE -

Comédia de Joe Orton. Dir.

cio Carlos Kroeber. Com Maria

Fernanda, Paulo Padilha, Adria-

no Reis o outros. Toatro Gláucio

Gil. Praça Cardeal Arcevorda

(37-7003\ 21h30m; sáb. 20hl5m

e 22'-."0.r.: vasp. dem. 18 h.

Ò NOVÇO, de Martins Pena.
Proauçãi, da FB7, com a ceia-

bora:ãa do SNT - Com Dulcino,

Manuel Pêra. Clébar Mecado,
João Benian, Ivan Sena, o n.a

Morais, Bruno Neto, Matonnho.

Dulcina.

REVISTAS
ÉLLÃ'S & OUTRAS BOSSAS -

revista com texto o d-rçãi de

David Cor.de e Gilberto Brea.

Cor, Méiia Paula e cutres. Ml-

guol Leme-., Rua Miguel Lemes,

il 147-7453)) 2lh30m. _
D' COSTA A COISA VAI - Pe-

vista de Ccié e Siiva Filho. Car-

los Crmes, Rua Pedro I. 2. (Tel.
22-75811; diàrifimente, I7h30m,

2Cn e 22h, 2.a-feira — Bon«as de

Mlni-Saia, espetáculo de trsveeti,

escrito a dirigido por Jesn-Jae-

ques.

MUSICAIS
EU CHEGO LÃ - Musical, an:e-

tentação do grupo Levante. Cem

DECORo¦
E

n
F
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CURSO DE TAPETES
Ponfos, riscos, marcação do trabalho e
forração: aulas em pequenos grupos.

LÃ ESPECIAL - TAPETLON
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GAM (GALERIA DE
ARTE MODERNA)

REVISTA MENSAL DE ARTES PLÁSTICAS

A'e':::•, Wisria Luisa Ncrcnhs. -

Arena di GB — Largo da Cario-
t,-:. c:c\ da Av. Chile. (52-3550).
2lh; vp-p. sób., e dem. ISh. o
5a„ 17h.

ROSA DE OC-HO - RemciTtsem
ríS bam suce Ürio ctcstòcuio ce
n*. j 5 

* * a popular, cem Clementina
ua Jsi .'i - J. vem — Pra'3 de

B:t.-,:-.;o, 522: 2'h'."i'. síu., 20h
e 12 ft; vesp. 

"•'., 
I7h b ciem.

lü i. Uilim; 5 d';:-.

A FINA ?'.CR DO SAMBA -

Sh.-w de rrúsico penuiar, orc;ani-
7...*.? prr Sérgia Cabral e Teie-
ti Aras--- (~r" eícr-e-.tci das

Et: 
'. s f-'e Samba /v'.cr.ruc*re, tm-

peri 3 Serrar-, Pert a.a e Sc!r,uei-
ru -- Cpiniio - Siqueira Cem-

p s n. it3 [:ò-'J•'>')?¦¦ - Semente
is SE.undas-feiras, 21 h-jmt.

EIICONTRO COM A MOãiCA PO-
FULMÍ — Eiisw inferira! cen vá-
r'r.s pc."cn.iiiçadas da música po-
pt ar. Carbca, F.-a Sen. Vor'vuei-
ro, 22â (25-Ó609). Somente ás

í33-feiras, a meia-noite.

PARA CRIANÇAS
CHAPCUZINHO VERMELHO - Di-
rer^o do Mário Prie;o. Cem
/.-,::-.t Bi'rd, Ana Rita, André
Vai 

', 
luis Mário e Christa Des-

62. - Teatro do Bolso (27-3122)

A CATA BORRAIHEIRA - De Te-
rc .<) Barre oi s - Aíena tia Gua-
nabar] — Ls-rç;^> da C,'ric:a —

Í52-ÓÍÔ0), sáb. e ern-.. às lóh

O CHÁ DAS ABELHINHAS ¦ NÍu"
sica' de Va:lo Aím:o Lima - Mi-

ç,ucl Umes - A7-7-'~.3 ~ Suba-
àz c don. às 17n. ú.tmos das.

O OVO DE OURO HA1SO - Da
P.?drn Tornan — A-jreaenío^b.?
'.n íeatra de C:n^c^s dc i o e
Pcciro - Pax: R. Visconde Piraiá,
351 (27-2230;. Sábs. às 17h„ dom.,
15h30m e 17h.

ALICE NO" PAIS~DAS MARAVi"-
LHAS — Com Tânia Shei, Margot*
Baird, Matosinho, André Valli, e
cutros. — Teatro do Bolso — 10-
bado às l/'.i e dom. as 16h.

CAi>ITAO FURACÃO - Ccr.ia nis-
tonas do mar. Produção dc Gru-

pj Açã?, Di.-. de Har:'do de CÜ-
ver.-.. Cem Váller Tobias, Mário
M:n;.irdim, Emanuel Siorvo, Con-
rada Freitas e Gérsen Pere'*3. —

Apra:sntr.ndo os irmã-s Fc;'pe
Rocha e Ema Rocha. - Ts.iíro
Carioca. Sen. Vorgueiro, n.° 228.

(25-6609). -- Sáb. e don-.. cs 17h.

ALICE CONTRA-"Ã" DAMA CE
CCPAS Adaptação de Jean
Ar.in da farncio cente ce Lo."s
Ccrroll. Apresentação da Cem-

par.íiia C^rie-ca de Ccmédias e
tii Crup^ Destaque. Teiíta Gi-
n'itl!sa — Av. Graça / ranha n.
137 (42-452!) - Sáb. 16h c drm.
i;"ii iOm.

CAM6LIA E A FERA -- De Enri.
q.2 Amoedo e Luís Henrique. D'r.
co Enrique Amcedo. Apresenta-

ção do Teatro de Maricnstes e
Fantoches co Parque do Flamen-

çjj — Parque do Flamcnso — ei-
:.:¦_ do n.o 300 - Sibs. às 16n
30tn e dom. àt llh e )6h30m.

ÍS MARAVILHOSAS FÁBULAS HE
LA FONTAINE - De :...'•*:;, Me-
lo — D,r. c.» Jcrq» Pauio - Jo-
vem — pr.va do F.ancyo, f.22

PRÓXIMAS ESTRÉIAS
A PíHA E A LEI -- Trõs cor.-ó-
dir. em um ate. de Ar,mo S^s-
:¦." í!. Diro;âo cie L'.';s Weri:,'c*v:a.
("..;:•' Uva Nino, Rafael da rnr-

^a"rio p Emi'i<*.no Queirós. F.f.u-
r!r,~s de EclVo Rr:s. Teatro Jo-
vem. E:írtia em abri!.

ÚLCERA DE OüP.O - Comédia
musical de Hélio Blcch, com mu.
sica do Oscar Castro Neve:, Ro-
hsrío Menescal e Edimo Krisçer,
D:-, ne léo Jusi. Com Flávio Mi-
c-!-c:ic, C áudio Cavalcanti, Ro-
•¦:.". j Che:$a r cutros. SanI*
Rjta. E::reia cm abr;".

CÜ 7 GATINKOS, -Ja Nelson üo-
cr;3'je:. Dir. de Álvaro Guima-
nios, figurinos e cenografia rio
Roberto Franco. Cem Frego.enie,
Th: na Rsstin, J:rse Chc.-qjts,
Erico de Freitõs. Carmem Paúisres,
H-íüo Ari, Djensne Machado, Dia-

;í Anfanai, Ana Rita e Tè-;<a
Sher. Ap:e:snta;S3 rio Tealro Po-

pular ca CC — Miguel Lemos.
- Erj.-eia cm abril.

UM PEDIDO DE CASAMENTO E
JUDILEU - De Tchecov. Apresen-
•\:.r4Za da Fundação Erasilr.ira d»
Tealro. Dr. cie Sérgio Dicmaio.
Cem o e"enco da F3T — Tcütr»
Dulciia, as 5eçi:r.d.-.s-lr:ras. Pre-

fAEIA VOLTA, VOLVER - ío crio

do tixlcs só re o Brasil o-: hoja,

cíctdemda por Gduvaído Viana
F.'ho. p-.r.u;5o ao Grupo Cpi-
n\:._. O. de Armando Cc,s:a.
Cem Agudo Ribeiro, Odetc Lara,

Oduvaldo Viana Filho • outros.
Bolso, Estréia eni abril.

CORONEL D5 MACAMB1RA De

Joaquim Cardoso. Dir. do José
Luis. Música dc- Maurício Tapa-

jó:. Apresentação da Taatre»
Universitário do Juii do Fora —

Toatro (i.i PUC - Amanhã, tir-

ça e quarta às 21h.

//SHOW//

LUISA SALGADO E MARIA JO.

Sl VILAR - Lisboa a Noi.
Io - Rua Cinco de Julho n.»

J05. Tc'.: 25-4452 - Shsw cam
Maria Jció^Vliar e Florência Ro-

drigues — Dir. ac Joaquim 5a-
raiva, ás 21h?,0m e 22ii20nn
- Ccuvcil - NCrS 2 30 - l-e.

chi do às quar!a;-íelras.

ANToNIO MESTRE E MARIA TE^

RE5A. No Fado — Shasv - Rj»

Ba-5o ca Ipanema n.» 256. Ie-

lefcne 36-2026 - Couvert - NCrJ
2.50.

F.VNCISCO'JOSe E 
' 

MARIA DÃ
CP.'«ÇA — ^disra do tvera —

Show — Cem Maria da Gra-
ci e Sebastião Robatinho —

Ccuverl - NCri 1,30 - Fec-iodo
ás íeDun:'r:-íe;r?s. - Rua StntJ
C'.-.-a n.o 2=2 - Te:. 37-4210.

íl CÒROOBES" - Shcv/~ co 
"a

qo-go de meia em meia hera. —

Ru3 Miguel Lemos, antigo San
S-.ba-rin Bar - Consumação
NCrS 6,40.

SjHSHBBiSB!8BBEB!SBEafflBBB3E3IKaESg

é s NÃO É BICHO PAPÃO RAÇÂ0 (na "" do clien,c) '

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 BANCAS, LIVRARIAS F. GALERIAS
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STUDIO DE DECORAÇÃO E INTERIORES

CURSO DE DECORAÇÃO, COMPLETO
(TAMBÉM À NOITE): NCR$ 50,00 __

INSCRIÇÕES ABERTAS (47-2945) NA

ÜIjA — Av. Copacabana, 1 120 -

peííte galerie
Korárlo para o rccebin:cnto de tr.-b,-.lhos t!o

CONCURSO DE FORMAS
D2 "CAIXAS"

das 10 àj 12 e das 16 is 19 heras, nos dias úlci:.
ATE DIA 31 DE MARÇO

FP.SfAIAÇÀO E INAUGURAÇÃO:
dia 27 de ABRÍL
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prèmiol do ítiurivío da 5CC.0C0 cruztircs c.-.da
doados por 10 cebeionedores

peiiie nilcrie Praça Gerei sl Osório, 53
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-PROIBIDO ATE 10 ANOS

um nome misterioso para um homem implacável

.AMANHA*

i_?_7^___i__v_-_.;j <"

fTT :y|^£|hraj

MÁUCI09AlPlCM€!Úllf€fíiml.
SCTÊ MÜLH€RCSÍ8ET-CT0RM€NT0Si
to mmm. náo ouraram.
SENÃO O TEMPO K UMGfUMKPRKO/

•COMPLEMENTO NACIONAL

' -3.'m
m

BRÜNI

DRIVB IN'-!!»*

S MAIS DE „ 4
jH50 MIL PESSOAS ^
»- JA VIRAM, APLAUDIRAM -3
fe: € ADORARAM/ "1

r if_m Mk.k)* ^Atyt v* Y a ^^w.'

l-M1K8^*S>3_j_m^ ' ^àlIÍ]í_cEaC_jE "'j

l5lj__2___^_S!5_3%__&EXZ3Sm^

MMMM PMMfí
• IOI.!AV,ctNIH«l!t.52 2B26' ¦DKDtH.ttOAHAMKPi

ifigi j ítj *Çf7 À* H _BE03Re aB 31

(H*PIOBO-til*i.-l*í!Sí?0*it>_-í)!K'IH;«:,iW!;.íí,

;l •-¦ ¦"•¦;":¦:r'o *-ví.t;'' o.-.:;^'-,*;'''-.'/í-

^^ivitM^ujij;'*1

- ':tiE_K.4l_j__;íi;

EtTl j « o
K Tj* iT»i > rf.

AMANHA •2'3-w-5.»-7-8.«.io;<

IME^JJJtl

í^isMsE_a22__s3>' *

PíPSS«B 13 w-^U —

' «iCKnT SÍBADOS"BE9SA0WIHA"AMtlANOITEE30
QÒe^nmm

HORÁRIO

2-4'6-8e]Ohs

SRDLUIZ
LEBLON

kamera filmes columbia pictures vera cruz O ini_lI-S,K||ji^#t,
apreseritam ,\OUSàjdo'C|ll^''''¦íimà:têJij'j^

f BARBARA LAAGE :Vp^JPpÍ

4'FEIRA
HORÁRIO

3» 5»*7.9hs

___,

UM FILME DE
WALTER HUGO KHOURI
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COM
MARIO BENVENUT1

EDRO PAULO HATHEYER
apresentando

LILIAN LEMMERTZ
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%J$ Apresenta

Oito tela, — Oito projetores - Peto Seeqer - Beethoven — O lilm.

d. morle tle Kennedy — Documentário da Movleton. — Música

«lotrônica — Deu»et grego, — Um sobrevivente de Hiroxim».

n
St
B»
tí
Ha-
m
ti-

m
B
H

» " °
ij R. Vise. Pirajá, 22 - Tel.: 47-8641 - (Gerador Próprio)

S 0 HOMEM DO |~õiíímõ
I PRINCÍPIO AO FIM1 DIA

9Pergunte ao Joãon

cem:

ONDE F8CA A SAÍDA?
(Estado Militarista)

HOJE, às 18h e 22h — Rua Siqueira Cnmpoi, 143

... Reservas: lcl,.: 36-3497 - Dosconto pnr» tstud*ntes
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JB ¦__h Um elenco delicioso

de Millòr Fernandes .„
FERNANDA MONTENEGRO - SÉRGIO BRITTO a

FERNANDO TORRES a
HOJE, ÀS 18He21H30M r_

A seguir: "A ÚLCERA DE OURO" |J
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Célia -liar, Emilio Di Bias!,

Gr.cindo Júnior, Helena Ignès, ítalo Rossi, Juiu, laíayette Galváo

Leina Krc.pi, Mauro Mendonça, Napoleão Monii Fro.re, Olhomel

Serra, Rosita Toma» lopes, Sérgio Mambertl e Suiana Faim

?! Carlos Eduardo, Dolabclla, Ceol Tlnrc,
El .......
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CAFÊ-TEATRO CASA GRANDE
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Hoje, 
', I8h e 21hl5m no TEATRO GINÁSTICO

_s Reservas: 42-4521 - Ar refrigerado a
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Após o sucesso do SARGENTO DE MIUCIAS a

o GRUPO DE AÇÃO apresenta |
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ZUMBI
de Augusto Boal e Guarnieri

com: Jorge Coulinho, Ester Mellinger, Procópio Mariano t outros:

Música: Edu lobo — Direção: Millon Gonçalves

Hojo, às 18h . 21h30m - Reservas: 53-660?

TEATRO CARIOCA - R. Senador Vergueiro, 238 ^
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KBBBa3TOBaamBBBBHBBBBBB»BB.reaaaaB«BBBBBBBW-y• /vo-i._r*v*«_v.<"-))-«r':í-:«WiMWj Figueiredo Magalhães, 
"•»

t|| 28ó — Sobreloja Cine
Condor-Copa

"i talvez seja esta a mais correta e eerla montagem btechtiana até

agora re-liiad» no Brasil" (Y. MichaUky - JORNAl DO BRASIL)
HOJE, ÀS 18H * 2IH30M - RES.*. 57-6651"DE BRECHT A
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Sábados
e Domingos:
Estudantes:
NCrS 3,00 STAN1SLAW PONTE PRETA" S §

BAR-RESTAURANTE apresenta

Às 3as.-feiras: JAIR RODRIGUES

Aos domingos, às 16h30m:

CLUB DO JAZZ E BOSSA

Avenida AfrSnio do Melo Franco, 300 - Estacionamento próprio

"_IBBBBaBBaaBBBaaBBai-BBBOanflBnBBBI9&B8aBB&BE8).,í
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g ORQUESTRA SINFÔNICA BRASILEIRA \
SALA CECÍLIA MEIRELES a

INICIO: 2 DE ABRIL DE 1967
S Regente: ISAAC KARABTCHEWSKY

MADRIGAL RENASCENTISTA
FESTIVAL HAYDN - MOZART

Inf.t Av. Rio Branco, 135 - Salas 918/920

SBBBBBBBaaBBBBBKBBBOBBBBBBBBBBnBBBBBBBBBBBB
kHaBBBBaBBBBBaHBBBBBBBBHBBBBBBBBBBBMlBraBBBBcrf

\ ORQUESTRA SINFÔNICA BRASILEIRA ¦
TEATRO MUNICIPAL
INÍCIO: V DE ABRIL, AS 16,30 HORAS
1.° Concerto de Assinatura da Série "GALA"

" 
Regente: ISAAC KARABTCHEWSKY

Pianista: JACQUES KLEIN
Beelhoven — Chavez — De Falia

Inf.: Av. Rio Branco, 135 - Salas 918/920
P_.BHBBBBB-aBBHBflBBBBBBHSaHBSHnBBBanEBBBBBe-.n5
vaaBBBBBBBBBBBBBBBÍ-aBBBBBBBiaBaBBB8BaBBBBMBBg

| AMÉRICO LEAL apresenta «~™-"-~w»- -

no TEATRO RECREIO

TI
RIO DE JANEIRO

Dia 28 de março, is 20,45 h».

CONCERTO DA ORQUESTRA DO TEATRO MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
Solistat JACQUES KLEIN

Regente: Maestro ISAAC KARABTCHEWSKY

P ROG R AMA
1.*" parte

MOZART *..» ..••• Sinfonia em Ré KV/ 181
MOZART  Concerto para piano « orquestra, K. J95 em Si

bomol maior
Piano: JACCUES KIEIN

3." parta

ASSIS REPUBLICANO  PRELÚDIO
BEETHOVF.N  CORIOLANO (Ouverlurc)
BEETHOVEN  Concerto n.° i opus 73 »m Mi bcmol maior

{Imperador}
Piano: JACQUES KIEIN

Ingrostos à venda na Bilheteria do Teatro Municipal:
friias _ Camarotoi — 30.000; Poltronas e Balcões Nobres — 6.000;

Balcão Simples - 4.000 > Galeria - 2.000. ("*.

f
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ATENÇÃO GAROTADA
Venha ver e ouvir a maior história de todos os tempos

| CAPITÃO FURACÃO (O PRÓPRIO)
CONTA HISTÓRIA DO MAR
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U
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' 
ACEKC1A- OO
JORNAL DO BRASILha,

B
EI
B

peça infantil, baseada no famoso personagem da Tolev)são

B Direção: Haroldo Oliveira — Uma produção do GRUPO DE AÇÃO ,.
" 

no TEATRO CARIOCA — Rua Senador Vergueiro, 238 a
SÁBADOS ÀS 17 HORAS - DOMINGOS ÀS 16 HORAS _a
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RUPO SALTIMBANCO apresenta

ÚLTIMO DIA
o delicioso musical infanti

il

.ARA ANÚNCIOS CLASSIFICADOS
t ASSINATURAS '

RUA PLÍNIO I)E"OÚVEIRA f A\-W
DAS 8.30 AS 17.30 HORAS
íAEAD05; D/S5 8 AS H HORAS,

1 DIARIAMENTE
i NILO SAMPAIO — Lc-
ij mo. "Aos domingos no «II>
g ainda saem algumas res-

posla.s do Pergunte no
Jcõ,.?''

A.s vezes —, sendo aqui
publicadas dc terça a se**-
ta-feira. O programa Per-
Jínrite ao João é trunsmi-
tido pela RADIO JOR-
NAL DO BRASIL cie se-
gunda a sexta-felrn, nc
horário de llh05m às II
horas, publlcando-fe aqui
apenas algumas das res

j postas depois de irradia" 
das (ler, abaixo, nota per
manente Atenção), Fazer
somente pergunta de in-
terêsse geral e que possa
ser respondida em pouci

i palavras ao microfone. O
j Pergunte ao João não cn-
I via respostas pelo Correio
ATENÇÃO

Somente fazer pergunta
quem puder ouvir a res
posta, através da RADIO
JORNAL DO BRASIL, dc
2."* a G."-feira. dc llh 05m
âs 121). — Aqui são publi
eadas apenas algumas das
22 questões irradiadas por
dia. — Com muitas carta;
«a pesquisar, o João não
envia resposta pclo Correio
nem informa p/ telefone.
— Fazer uma só pergunta,
sobre assunto dc interesse
geral c que possa ler res-
posta em poucas palavras, t
-— Cartas para: Pergunte
ao João, RADIO JORNAL
DO BRASIL, Avenida Rio

! Branco, 110, S." andar. Rio,
í ZC-21.

STRÍP-SHGWJ&

PPLTRONA

| BÀLCÂÒ
NCRS 1,00

"FESTIVAL DA BESTEIRA" _ H
tom Aldo de Maio, Camil» Amado, Jaimo B.irtolcr « Milton Carneiro 

g
Estréia amanhã e dom. às 16 hs, "A ONÇA INVEJOSA", peça Infantil »

H Estréia amanhã e dom. as 16 ns., ¦ « <.)iv« iw-tww-m , i«^_ ¦*  g
níBB»fiBBBBBBB*BttBaBaBBBBHBBBBBBBBBBBBBBBBBa--tf
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Cir**.
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NOVO -

REPERTÓRIO

-j

4 ÚLTIMOS DIAS

SA DE OURO 1RO

Espetáculo inédito no Rio ,
Das 18h às 24h, 6 horas de espetáculo

SEM INTERVALO - SEM REPETIÇÃO
De segunda a domingo

Atrações! Strip-teases! Comicidade!
Com as mais lindas mulheres do "show

businoss" brasileiro
Rua Pedro 1, 53 — Reservas: 22-S164
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TÔNIA CARRERO: "Nunca se viu escândalo tão _
inteligente no teatro nacional" J

2," MlS DE SUCESSOIII _

ÂNGEIA

MARIA

<omanda

as alracÕeí
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| no TEATRO MIGUEL LEMOS
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0 CHÁ DAS ABELHIS.HAS"
de Paulo Afonso de Lima

Dir. musical: Edson Frederico

Direção: Luiz Cláucio Bernardes
HOJE,ÂS17H

R. Miguel Lemos, 51 — Reservas: 56-1954
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FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE BAllET B

EUGENIA FEODOROVÂ 1

i ibiiiiiiüb ib i'i H mB-WÉ-WSS^SlS^SíBSMWLWSLW^
WT « LANÇAMENTOS PARA AMANHÃ M

í| ja
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LUIZ 
"CORPO ARDHNTE" M,

c_ (Tel- 25-7679) c-°fn Mário Benevenutl o Lillsn lemmerlj M
«g PJ IE&LÓN Impróprio 18 «no. — às 2,00 — *4,00 rn

I (Tel.: 27-7805) ___6__9g_-__S.9O___-rJ9*0g-h': g

~~~ 
' "O MUNDO AlEGRE DE HEIÒ" P

f% VífÍF^ ÍBÍ11 com Irene Stephanlí e tuiz Pelleqrini M
it lTel" K-iw» Impróprio 18 ino. - às 3.30 - 5,40 RJ

ia la 7,5o - 10,00 hs. -stra f| m
BI "A B1BUA" |3

rAlif_!l.0M-)ll-_i »m Mleh«el Parks • Ulto Bwfltvd 1|
HJ lTel.: 22-03JÍ. impróprio 10 anos - ás 2,40 - 5,50 M

15 9,0° hs- lí.
P - - •''¦'
Ka b

13 pta 35
iü

de Hermínio Bello de Carvalho
**• «_r

HOJE, ÀS 18He21H30M g
a TEATRO JOVEM - P. de Bolafooo, 522 - Res.: 26-2569 g
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..ATRO GLBÜC10 GILl (teatro oa praça)
MAR14 FESHANDA apresenta
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ÕDEÕN (Cin,i!S.-i_i.)
(Tcl.) 22-15f)il)

MIRAMAR
(Tol.» 47-9B8I1

R I A N
(Tel.: 36-6114)

AMÉRICA
ds!.! 48-4510)

STA. AUCE
(Tel.i 38-9993)

"007 CONTRA A CHANTAGEM
ATÔMICA"

com Sean Conncry « Claudine Auqnr
Impróprio 18 anos -• às 2,00 — 4,30 —
7,00 - 9,00 hs.
Stfl. Alies farí. o horário de: 2,45 —
4,50 - 7,10 - 9,30 hs.

f-proipn.-. um maravilhoso espetáculo"Entre Deux Rondes" -
"A Bayadera" - Diveríissements

VITÓRIA
ITel.i 42-90-20)

Aldo lotufo
Armando Na.i
Edmundo Carijó
M*rc«lo Coalho
Jois Mourk

TEATRO

Silvia Barro.o
Amóli» Moreira
Marlena Bolar di
Wanda Garcia
Maria Edwigoi

MUNICIPAL

de Jenn Genet II
com: Erico Freitas, Hélio Ary o lobanca. *j

Direção de Martim Gonçalves q
no TEATRO DE BOLSO - Hoie, àí 18h . 22r) ¦

Praç» Oal. Osório — Ipanema — Refrigeração perfeita — Res.: 27-3121

Dia 30, ès 21 horas — Dia 2 da Abril, -s 16 horas g[

ÇBHBflBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBB-H-BHBlIBHB-'.'
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H

COPACABANA
(T-l.: 57-5134)

"DOUTOR JIVAGO"
com Geraldino Chaplln c Omar Sharíf
Impróprio 16 anos - às 2,00 - 5,30 —
9,00_hs.__

"O GRUPO"
com Jam-j Broderi-. e Candice Bergon
Impróprio 18 anos - às 3,00 — 6,C0 —
9,00 hs.

CAPITÓLIO
(lei.: 22-*7Bt»

ROXY
(Tel., 36-6245)

CARIOCA
(Tel.: 28-8178)

"ANJOS REBELDES"

com Rosalind Russel o Hayloy Mills
Censura Livre - às 1,20 - 3,30 - 5,40
- 7,50 - 10,00 hs.

VERSÁTIL
R 

ADRIANO REYS cenário •figurinos
HAULO PtDILHS PERNAMBUCO Dt OLI1
CELORGEr, CAMINHA cfirccíio <io

• MARIA FERNANDA CARLOS KflOfcBEI*
BI Sob cs auspício» ti Env. de Teatro i» Sentt. il Ux. il

SLOANE t.
HOJE, ÃS17H» 21H30M

BILHETES À VENDA - Reservas: S7-7003
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OFICINA
A VERY SEXY AND MARXIST

HONEYMOONUl

QUATRO
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| Os PLAYBOYS exigiram a volta do show |

I "SEXY TIME" |
n

agora muito melhor! Com NÉLIA PAULA - SPINA |

Cl BRIGITTE BLAIR e um time de PLAYDOAS B

e o melhor STRIP-TEASE da noite _

| no TEATRO MIGUEL LEMOS - Rua Miguel Lemos, 51 _
t" De 3." a ó.°, > 23hl5m - Sóbs., às 20h30m c 22h30m g

- Doms., às 18h, 20h30m o 22h30m - Desc. 50% p/est. _
RESERVAS: 56-1954 |
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TEATRO NACIONAL DE COMÉDIA S
.a
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Poltrona

3.000
Estud. e
Balcão

1.500

COLÉ E SILVA FILHO apresentam no
TEATRO CARLOS GOMES

a super-revisla

DE COSTA-
AtolSAVAI

Com um
grando «lanço o audaciosos slrip.leasat
Diariamente, às I7h30m — 20h — 22h

At sogundns-foíras o "show" do travestis
BONECAS EM MINI-SAIA

NÃO HÁ CORTE DE ENERGIA
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REX
(Tel.: 22-6327)

IMPÉRIO
(Tel.: 22-9348)

TIJUCA
|Iel.: 28-5513)

"O GRANDE GOLPE DOS 7 HOMENS
DE OURO"

com Ross.ns Podesta . Pliilipr» l« RoV
Impióprio 14 anos - às 3,00 - 5,00 —
7,CO - 9,00 hs. .

MADR1D
llol,: 48-1134)

"O PERIGO É MINHA MISSÃO"
com Robert Goulet t Christino *";':=•«
Impróprio 18 anos - as 2,00 - 4,u) —
6,<I0 - 8,00 - 10,00 hs,~RASPUT1N, 

O MONGE MALUCO**
com Christophor Lca - Barbara Shelley

e Rich.rd Pas^o
Impróprio 18 ano) - èi 3,00 - 5,00 -4
7,00 — 9,00 hs._

j De 27 k 23 „
"Turmi Bossa Nova _

I Impróprio 10 onos - de 2,d 1 3. -
' às 7,15 - 8,55 hs.

°° 2' * "ANJOS REBELDES"
Censura livre - de 4.a a 6.' - i*
7 10 — 9.20 hs. Sábódo o Ocminyo —
às 2,50 - 5,00 - 7,10 - 9,20 hs.
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Avenida Rio Braneo, 179 — Tel.: 22-0367
Diariamente às 2.1 h — Domingos às 18 • 21h

RASTRO AIRAS
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É 0 MAIOR SUCESSO

O NOVIÇO
CRIAÇÃO E DIREÇÃO DE

NUM QUARTO

ESTRÉIA dia 29, às 21 horas no TEATRO DULCINA

BILHETES À VENDA - RESERVA: 32-5817
sa j
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I Ingressos: h • 

| Ç A. |
NCr$ 1 IJA^3,00 _ Pl__§|rpl

Estudantes: | _^t^-^^l
NCr$ ° __^LmwmJi
i'00 ___*i_t^T ^

Kl «i ___ Bm »__¥ KB M m. At
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As delícias dat comidas do mar num M

restauranto sobro as ondas

Rio. Amplo estacionamento.

Único no §
Menu _

especial para os almoço» "rápidos". H

Vf. MESTO!. M0REIR8, 11 TEL. 48-1523 w

«restaurante: • bar |
(junto ao Y-xch Club tio R.o de Janeiro) a

HOJE: 17H I 21H15IA — Reservas: 52-3456

It TEATRO MAISON DE FRANCE — Ar refrigerado „
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Aqora em TÊMPORA DA POPULAR

'MULHER ?Eftó -QjUILÔMETRO-'

de Edgard G. Alvos
Dír. Floriano Faiss.il

Sete meses em cena em 65/66
om: ANDRÉ VILLON, DAISY IUC1D1,

IU1Z CARLOS DE MORAES, AGNES
FONTOURA, AYRTON VALADÀO

PREÇO ÚNICO:

NCR$ 3,00

______ •> .
~ —————————— -. ... -.—. ,.,_ m_________ii_____^__i. Bu __BB__________WWMtl8--M^WB-i-g|i-_---____-__---_---_l 3

De .orga Andrade H

Prêmio Serviço Nacional de Teatro S .
™ Direção • cenirios: Gianni Ratto g

I LJ^^r^^ g.........BS..-...B...BB..BBa.BBa.9SB...™1 gM„BH,BBB„BSBBBSBBBBM»i»««»«»»"^s ^::":».........B».-ssB-s.B.H.»...—Bá | show & boite § ———~ h" 
3 ATENÇÃO, GAROTADA! ESTÃO TODOS 

fHmmn,B9nHHnHlim».m.H«^ f 
música moderna . cozinha internacional

_ W CONVIDADOS PARA O CASAMENTO! 9aBaaBBBBBBBBBaBBSBBSBBBBBSaaBBaBSaBBBBBBB« -^1^^^ I
. - -_______-—-_--___-_««_ -^^^p g - . NORMA BENGUEL ^^P

domingos S | s T = e Baden Powell § BnrfT
às SIS ^PES -5 em - 2 I Ull t
16H i S ÉttW- !
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DONA BARATINHA
QUER CASAR

A

HOJE, ÀS .7He2.H g
no TEATRO RIVAL - Reservas: 22-2721 ¦
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de Sylvio Gomes
Direção: RENATO COUTINHO g

a TEATRO PAX- R- Vde. Pirajá, 351. Tel. 27-2230 S
B-l
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JOSÉ DE ALENCAR - (Ilha do Governador) a
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5 BERIMBAU I
DÊ 3." A DOMINGO

Dir. Music. - Guerra Peixe

ÚLTIMOS
6

DIAS

5am
H
Ho¦

gDHEZ TOI
RESTAURANTE HI-FI

o endereço dos que conhecem BEM o Rio
RUA 5 DE JULH0.'S12 - COPACABANA TEL 57-7006

aber.o diariamente

^¦¦¦¦BBMMMMBMMW—¦¦MM"'"""a™5
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S _i_. VENHA AJUDAR O PRÍNCIPE A h
ENCONTRAR A DONA DOS . g

- 
^,-13, SAPATINHOS 

DE CRISTAL! g

S ^^v 3°MES DE SUCESS0 s
Í4ri "A GATA B0RRALHEIRA" |

Dir.:, Cen. • fig.: NELSON MARIAN1 g
Adminls».*. EDMUNDO CORTEZ JÚNIOR a

SÁBADOS E DOMINGOS, ÀS HH g

Teatro de Arena da Guanabara g
Largo Carioca — Reservas: 52-3550 g
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TEATRO SERRADOR — Ar refrigerado

FESTIVAL DE TEATRO DE COMÉDIA
RENATA FRONZI - RUBENS DE FAICO - RAUL DA MATTA
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(Ginásio lemos Cunha) — Estrada do Galeão
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HOJE, às 17H
"ALICE NO
PAIS DAS

MARAVILHAS
Bilhetes i, venda

'//

Dia 3 de abril, às 21 h

"0 HOMEM
DO PRINCÍPIO

AO FIM"
Preço único: NCrS 4,00

Estudantes: NCrS 2,00

Rua Barata Ribeiro, 90 - Tal.: 36-34B3 .1 JJ
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RUY BAR BOSSA §
apresenta de terça a domingo m
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"UMA NOITE PERDIDA
COM TUCÁ E JVÍIÉLP
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mWMâTrÇERTOiPONTQ
a comédia mais fresca do ano no Teatro mais

refrigerado da Cidade
As tErças, quarta» e quintas: prer.o único de Cr$ 3 000

Reservas: 32-8531 — Hoie às 18h í 21h
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Maravilhoso infantil com
os bonecos de

IL0 e PEDRO
Sábados, às 17 horas

10h30m e 17h

rvcst-"1 vos. «-.«->«• ¦'— i- --¦--•- |^
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H Domingos, às
TEATRO PAX

n R. Visconde Pirajá
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um show Mièla * Bôstoli <om e coniunto da Menescal

(S Rua Rodolfo Dantas, 91-B — Copacabana

Raservas! 37-9663 (ato at 22 horas)
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Descubra o prazer de patinar no gelo
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BÕltElPjL^^A
Av. Prado Júnior, 253 - lei: 57-4019

Aberto diariamente a partir das 1 d horas

Ar refrigerado — Gerador próprio
HOJE: CLUBE DA TELEVISÃO

A parlir das 23 horas com o jornalista Braga Filho

apresentação de Famosos artistas da IV

Ricos sorteios, surpresas, muito divertimento!
Sem couvert, sem consumação

IMÉÀR ÍÍÍAÍ)lÍNTl
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HaOnde se come bem a preços razoáveis

Av. Princesa Isabel, 263 - Tels, 57-6132 _ 57-1E70

I ü_^8ãk CHURRASCARIA

GELO RAMA
HOJE E TODOS OS DIAS A PARTIR DAS 15 HORAS

RUA SIQUEIRA CAMPOS, 143
SUPER SHOPPING CENTER

GERADOR PRÓPRIO
Diírismente, a oartir das 22h, música jovem para dançar

com "OS ESTRIDENTES'

5. ,-r-...— . —-. ftt . iis IM s,.KAUi.*i*r r»vr..v .. _  -"¦• "V--. . . -.«ifunacl,! CHURRASCARIA BlW-.nvi rt

S R Visconde Pirajá, 351 JÇ25J~ 2 Diariamente, a oartir da. 22h, música jovem par. dançar g " «•• manh"c^Mp40dD'E 
^0! MISIÕVAO N.o 44 (P g

I.„. „......±Z.M..«5 _____-_«=—- 1 í.............«. ———'

a
aaa
n
Htí
B
M
Ba
B«
blo
B
B
P
H

Cl
ia
B
13n
p
rtra
n
i*
»i
13
H
Us
t»
B
B
B
íl

BIG-SH0T
PISTA DE DANÇAS! |
SALAO DE FESTAS] g
RESTAURANTE! (J
A/ÍERICAN BAR! n
EOI1EI 11

TRÊS SALÕES DIFERENTES! »
Agora cem *r condicionado! M
Csmno de S5-, Cristóvõ^, 44 M

O MELHOR CHURRASCO DO RIO! »
Com cinco mil cruseiros - V.S. com. . b.b. em .mb„nl| '•¦-»'.''«•¦»• g
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Festival de Espoleto; Murnot Fonteyn receba n homenagem dos bailarinos

A Bnindeirn, com Margot Fonteyn, e fíurcyeo

A DANÇA DEMOCRÁTICA
DE MARGOT E NUREYEV
DALAL ACHCAR FALA DA TEAAPORADA QUE O JB PATROCINA'

Jr a Londres e não ver Mar-
got Fonteyn é quase como ir
a Roma e não ver o Papa.
Cada vez que a bailarina se
apresenta, realiza-se no teatro
repleto uma fusão democrática
dos mais altos representantes
da aristocracia britânica com
plebeus famosos e anônimos.
Numa noite do último inver-
no londrino, diversos brasilei-
ros encontravam-se na platéia
do Royal Ballet. Entre eles
Dalal Achcar, amiga de longa
data da bailarina inglesa com
quem morou cerca de um ano.
Terminado o espetáculo, Mar-
got Fonteyn e seu partner Ru-
áolf Nureyev foram aplaudidos
durante quarenta minutos
pelo povo que atirava flores ao
palco, num entusiasmo fan-
tástico.

— Meus amigos brasileiros
— diz Dalal — tiveram ocasião
de sentir a diferença do com-
partamento dâssc público e o
da platéia carioca que, embo-
ra sendo uma das mais caloro-
sas, retira-se apressadamente
ao jim ão espetáculo, como se
o artista não merecesse alguns
minutos de homenagem.

Depois desse espetáculo, Da-
lal Achcar encontrou-se com
Margot Fonteyn para uma
conversa sobre ballet, natural-
mente, e perguntou-lhe se ti-
nha planos de algum dia dan-
gar no Brasil. Margot respon-
deu que estava cem todo o seu
tempo tomado até 1969 e que
achava difícil planejar a longo
prazo. Em Paris, uma semana
mais tarde, Dalal recebeu um
telejo7iema da amiga: Nure-
yev se entusiasmara com a
idéia de conhecer o Brasil e,
sobretudo, com a perspectiva
de se comunicar com a massa,
dançando tambéin num espe-
táculo a preços populares —
que estava no programa pro-

¦posto por Dalal Achcar, Com
essa. intenção, os bailarinos
adiaram sua temporada em
Nova Iorque, para cuja estréia
as poltronas estão sendo ven-
didas a 75 ãólares. Eles virão
ao Brasil, dentro ãe um més,
depois de apresentarem em
Londres o ballet Paraíso Perdi-
do e enquanto o Royal Ballet
aguarda, âançanâo, a sua che-
gada a Nova Iorque.

— De lá para cá — conta
Dalal Achcar — mal tenho
conseguiâo tempo para dormir.
Vma oportunidade como essa
não poderia ser desperdiçada.
Mas não é brincadeira contra-
tar os dois maiores artistas da
dança do século, sobretudo nas
atuais condições brasileiras.

Explicando como se proces-
sara a temporada, ela fala do
Ballet do Rio de Janeiro, as-
sociação que dirige, e da im-
portáncia da. participação do
JORNAL DO BRASIL que logo
sc interessou pela vinda dos
bailarinos. O Ballet do Rio de
Janeiro pretende continuar es-
treitanão suas relações nos
meios internacionais da dança
e trazendo ao Brasil os nomes
mais importantes desse setor
artístico. Ainda sobre a organi-
zação da temporada, Dalal se
refere à compreensão e à cola-
boração que vem recebendo por
parte ãas autoriãaães áo Es-
taâo, áo Diretor do Teatro Mu-
nicipal, Dr. Vieira ãe Melo, ão
Secretário de Turismo, Dr.
Carlos de Laet, e também dos
funcionários do Teatro Muni-
cipal. Dona. Cláudia Moreno,
Sr. Mário Conde, Sr. Mangion-
ne, Sr. Bartelli, maquinistas,
eletricistas, contra-regras, as-
sim como, naturalmente, a or-
questra do Teatro, dirigida
pelo maestro (Henrique More-
lembaitm..

Para a jor mação de vm
corpo de baile á altura dos ar-
tistas convidados, o Ballet do
Rio de Janeiro conseguiu a co-
laboração de algumas alunas
áa Escola dc Danças áo Teatro
Municipal, dirigida pela pro-
fessôra Lídia CÒstallat. ãe bai-
larinas jGrmadas pela acade-
mia áe Leda Iuqui e ãe baila-
rinas ãa Acaâerhia áe Tatiana
Lescoioa. c convidou Gianni
Ratto para dirigir a mise-en-
scène e a iluminação de iodo o
espetáculo, inclusive dos bai-
lets dançados por Margot Fon-
teyn e iiudolf Nureyev.

A mise-cn-scène de Giselle
— ballet que está sendo remou-
taâo por Tatiana Lescoioa — fi-
cará a cargo do coreógrafo Les-
lie Edward e será moldada na
versão do Royal Ballet. O mes-
mo coreóqrafo irá preparar
Marguerite et Armand, ballet
premiado em 1965 no Festival
Internacional de Paris. Outro
nome internacional nessa tem-
-porada brasileira será o de Ce-
cil Beaton, jigurinista de My
Fair Lady e famoso fotógrafo
da Rainha Elizabeth. O guar-
da-roupa de Marguerite et Ar-
mand é ãe sua autoria.

Dois novos ballets serão
apresentados ao público no
Teatro Municipal; um de Nina
Verchinina, á entr o de uma
concepção moderna e ãe van-
guarda como nunca, se viu no
Brasil. Outra da própria orga-
nizadora da temporada, Dalal
Achcar, com a participação ãe
jovens bailarinas e a assistên-
cia áo bailarino e projessor
Nino Ciovanetti. Os figurinos
âêste último são de Bca Feit-
ler. diretora de arte do Har-
per's Baazar. e parecem fran-
camente voltados para a era
espacial.

ballet
s &. mustea

literatura
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TEMPORADA CUSTOU MAS VAI COMEÇAR
RENZO MASSARANI ANUNCIA OS PROGRAMAS MUSICAIS

HOJE, DOMINGO, a Aca-
demia Santa Cecília recomeça,
o seu trabalho cultural musi-
cal executando na Igreja Cris-•
to Redentor, às 18h, a grande
Missa de Coroação, de Mozart.
Regerá N. N. Hack.

AMANHA, SEGUNDA-FEI-
RA, no Municipal, às 211-. se-
rá inaugurada a temporada de
concertos da ABC-Pró Arte,
com a apresentação da Orques-
tra de Câmara da Universida-
de Católica do Chile sob a di-
reção do maestro Fernando
Rosas; o conjunto vem ao Bra-
sil em missão cultural, sob os
auspícios do Ministério das Ee-
Iações Exteriores daquele país.
No programa, constam peças
de Albinoni, Telemann, Vivai-
Sílvia Soubleüe (soprano),
di, Bach e Mozart. Solistas,
Mirka Stratigopoulou (flauta),
Arnaldo Fuentes (ceio) e En-
rique Pena (oboé).

SEXTA-FEIRA — Curiosa-
mente, depois de tantos meses
dc inatividade completa do
máximo teatro carioca, apenas
agora o Municipal anuncia
que deverá ser marcada den-

tro em breve a abertura das
inscrições para o concurso que
preencherá as vagas da or-
questra: faltam 27 elementos
(mais de uma terça parte do
conjunto): violinos, violas, vio-
loncelos, contrabaixos, clarine-
te, oboé. trompas, trombone
tenor, trombone baixo, tímpa-
nos com percussão c harpa..,
Apesar disso, sexta-feira tam-
bém esta orquestra reiniciará
suas atividades sinfônicas, sob
a batuta de seu diretor, Mário
Tavares, e tendo como solista
o ilustre violinista Oscar Eor-
gerth.

SÁBADO, às lGh30m, no
Municipal, a Orquestra Sinfô-
nica Brasileira realizará seu
primeiro concerto social, com
a participação de J a c quês
Klein e sob a batuta de Isaac
Karabtchewsky. O programa
para a manifestação inaugural
está assim constituído: Corio-
lano e Concerto NP 1, de Bee-
thoven, Toccata para per-
cussão do mexicano Carlos
Chaves e Amor Brujo, de Fal-
la.

DOMINGO, às 161_30m, na

Sala Cecília Meireles, o Madri-
gal Renascentista de Belo Ho-
rizonte voltará ao Rio inaugu-
rando a série de concertos e.s-
peciais que a OSB realizará em
número de 10 naquela casa cie
concertos. O programa, regido
pelo maestro Karabtchewsky.
compreende a Sinfonia N.° 97.
de Haydn, a Sinfonia N.° 40 e
a Missa da Coroação, de Mo-
zart.

Entre um e outro destes
importantes concertos, sexta-
feira às 21h o Municipal abri-
rá suas portas ao Sing-Out
Deutschlands: 150 moços can-
tarão "músicas modernas, com
forte ritmo de beat, mas com
a. temática que lhes proporcio-
nou o Rearmamento Moral,
levando mensagem, séria e
profundamente unificadora, à
mocidade. Os organizadores
pretendem convidar o jovem
Roberto Carlos e o autentico
compositor Chico Buarque cie
Holanda, símbolos da mocida-
de brasileira". Ap en a s uma
pergunta: quantas vezes este
grupo berlinès cantou na Ópe-
ra do Estado de Berlim?

ESCRITOR. SE FAZ EM ESCOLA

CIRO DOS ANJOS EXPLICA SUA 
' 

OFICINA LITERÁRIA

— "Êste curso é um pouco
modelagem, um pouco cirurgia
plástica. Na modelagem, o olei-
ro — para mencionar uma das
artes mais antigas do homem
_— afeiçoa a argila, dá-lhe for-
ma com as mãos ou leva-a ao
tomo. Na cirurgia plástica,
aqui se corta, ali se enxerta.
Eis os processos que se apli-
cam aos textos com o fim de
conseguir a expressão, a comu-
nicação — estas as palavras
que o escritor Ciro dos Anjos
costuma dizer aos seus alunos,
aprendizes de escritores, na
Oficina Literária da Universi-
dade de Brasília.

— Não vamos dar aulas
teóricas. E, tanto quanto pos-
sível, evitaremos digressões
doutrinárias ou filosóficas sô-
bre os problemas da expressão.
Nosso objetivo é fazei- que o
aluno, metendo mãos à obra,
aprenda, em situações concre-
tas. a utilizar, do melhor mo-
do, o material que a língua lhe
oferece, para manifestação do
pensamento ou do sentimento
— acrescenta o mestre.

OFICINA LITERÁRIA

Pioneiro nas universidades
brasileiras e inspirado nas
Workshops of Creative Writing
dos estabelecimentos universi-
tários americanos, ó Curso Ofi-
cina Literária destina-se a
"examinar e orientar os traba-
lhos dos alunos, no campo da
prosa de ficção, da crônica ou
do ensaio. No exame dessas
produções, apreciar-se-ão a in-
ventivá, a estrutura e a expres-
são, e, no que concerne a esta
última, se o texto fôr breve, o
professor o refundirá em aula,
quando fôr o caso, com a coo-
peração dos alunos. Se longo,
aproveitar-se-ão extratos do
mesmo, para idêntico exerci-
cio. Eventualmente, serão
apreciados, com análogo obje-
tivo, trechos de autores nacio-
nais ou de obras vertidas para
o vernáculo".

Duas vezes por semana,
durante duas horas, os apren-
dizes se reunirão com o Profes-
sor Ciro dos Anjos, em tomo
de uma grande mesa, numa
das salas do Departamento de

Letras da Universidade de Bra-
silia.

Será examinado o texto de
um dos alunos, distribuído na
véspera em cópias mimeogra-
fadas, e todos o discutirão com
o autor, "com vistas à estética
e eficácia da expressão", preo-
cupados ainda com a descober-
ta das "variantes que o mesmo
pode comportar, não só quanto
à adequação da palavra ao
pensamento, como quanto à
procura da melhor e mais ex-
pressiva forma", tudo dentro
de um "caráter eminentemen-
te operativo".

O debate, nessa "aula de fa-
zer e não de ensinar", é condu-
zido pelo Professor Ciro dos An-
jos com a preocupação de evi-
tar-se que o estilo do jovem au-
tor seja violentado ao se suge-
rirem modificações no texto, e
"procura-se aquilo que seria a
expressão própria do aluno,
não encontrada por êle, em
razão da deficiência natural a
todo iniciante".

Sendo "um trabalho de la-
boratório, no qual se procede a
uma. reelaboração do texto,
dando-se um tratamento esti-
lístico, dentro do que seria o
estilo espontâneo do aluno",
ressalta o escritor que "o exa-
me critico do trabalho não ver-
sa somente sobre a forma, mas
atinge também a substância,
examina-se a arquitetura do.
texto, estuda-se a disposição
das partes em relação ao to-
do".

Finalmente, o mestre con-
sidera difícil explicar o que se-
ja o trabalho da Oficina Lite-
rária, pois "não se trata de
uma aula teórica, de transmi-
tir e receber conceitos, mas
uma aula de fazer, uma expe-
riência viva".

Sendo uma discussão am-
pia. com todos participando e
fazendo críticas, às vezes seve-
ras. o autor está "realmente
submetido a uma alta pres-
são", nenhuma observação dei-
xa de ser feita; o que, por di-
plomacia, o mestre não pode di-
zer (limitando-se às insinua-
cões) não escapa de ser dito.
sem nenhuma inibição, por um
colega. Segundo o professor, os

debates são uma, espécie tíc
"jogo da verdade".

No inicio, numa das pri-
meiras aulas, o estudante, ao
ver apreciado um de seus tra-
balhos. leva um grande choque
ao constatar, através das cn-
ticas, não ser um gênio, mas,
segundo os já experimentados,
acaba se acostumando e se in-
tegrando na linha dos demo-
lidores.
POESIA, UM CASO A PARTE

A poesia não entra na Ofi-
cina Literária por ter "um ar-
tesanato todo especial e fugir
a toda espécie de preceito. .
Com humildade, Ciro acres-
centa que a poesia não partici-
pa do Curso por estar fora de
sua especialidade pessoal.
A OPINIÃO DA "OFICINA" .

Conta Ana Maria Caixeta
Ramos — aluna em 1966 e as-
s_.ten.te da Oficina em 1967 —
que a coisa mais importante
do Curso é "a transmissão que
o escritor Ciro dos Anjos íaz de
sua vivência", enquanto a ale-
gria é "o seu espírito muito
aberto".
O MATERIAL DA "OFICINA"

Às vezes o material utiliza-
do no Curso não é dos próprios
alunos. Neste caso, a p.eferên-
cia é pelos escritores secunda-
rios, por oferecerem mais ai-
ternativas para transforma-
ções em seus textos — Macha-
do de Assis nunca seria usado,
"por não ter o que se mudar".
Os grandes escritores, como
Guimarães Rosa, costumam
ser objeto de estudos, mas com
outro objetivo: o de se tentar
surpreender os seus processos
de criação.

Na primeira aula do ano
passado, por iniciativa dos
alunos, O Amanuense Belmiro,
do próprio Ciro, teve sua pri-
meira edição comparada com
a última, sendo o autor inter-
pelado acerca das modificações
introduzidas no texto. Já o li-
vro de Ernest Fischer, A Neces-
sidade ãa Arte, foi matéria de
discussão relativa a alguns dos
temas que aborda.
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DE
DOMINGO

Em matéria dc antigüidade, alesta de Páscoa só é vencida pela ins-tituição do próprio dominno, quando aressurreição de Cristo era comemora-da semanalmente pelos primitivoscristãos. Hoje, _ a principal festlvi-dade do ano cristão, precedida dc umalonga preparação — Quaresma e Se-mana Santa — e seguida de sete sc-manas comemorativas até o Domin-
go de Pentecosles.

Para os judeus, a Páscoa — do he-bratco Pashak, passagem — significaa travessia de Moisés e seu povo veloMar Vermelho em direção à TerraPrometida. Comemorando êste diaCristo reuniu-se com os apóstolos _instituiu a Eucaristia, ampliando osignificado para o cristão de hoje-passagem do recolhimento para a ale-gria da ressurreição.

COSTUMES RELIGIOSOS

A conexão do batismo com a Pás-coa pertence aos primeiros tempos dacristandade. Durante, os primeiros sé-culos, a Quaresma não era apenas umtempo de penitência, mas também operíodo no qual os catecúmenos erampreparados para o batismo, dado úni-comente nesta época. Assim se ex-plicam as práticas atuais da cerimo-ma da benção da pia batismal e todasas alusões ao batismo nos textos rcligiosos dos serviços da Páscoa ...sim como há a passagem do Cristo da'norte para a vida, o ateu, atravésdas águas do batismo, renasce para acristandade. Havia também, nos pri-metrot tempos da Igreja, a cerimoniaconhecida como a visitação ao sepul-cro. Dois sacristãos. representando asduas mulheres que foram a0 túmulode Cristo no dia seguinte ao da cru-cificaçao, sc dirigem a um sepulcrovasio, onde um padre, tomando o lu-gar do anjo, anunciava a ressurreiçãoA* representação era acompanhada dccânticos de grande dramalicida.de. quederam ongem m Idade mm 
*

Mistérios da Páscoa, pecas teatraisonde. era revivida a paixão de CristoNestas peças, era freqüente a inter-venção dos bispos, evitando a perdado caráter religioso. Entre os cristão,ortodoxos, russos e gregos, a Páscoa écomemorada com mais majestade dogue na Igreja Católica, assim como nasIgreja da Inglaterra, da. Es cócia .igreja» Protestantes, onde os textos c

d.p.rlam.nto Je p-.q.Ka

os cânticos religiosos são específicosdo tempo pascal.
Os costumes e símbolos associa-dos com a época pascal tiveram snusorigens nos ritos teutônicos da pri-ma vera. o hábito de comer ovos eda-los de presente aos amigos, prova-velmente teve seu inicio na proibiçãode seu consumo durante a Quaresmauas a concepção do òvo como .....;__-'lo dc fertilidade e renovação da vidavem do Antigo Egito e'Pérsia, atualIra, onde também se costumava co-lortr os ovos durante o festival pa-gao da primavera, a côr vermelha

;requentemente usada na tintura dascascas dos ovos, pode significar o so!o jogo. o sangue de Cristo derramadono Calvário, e, finalmente, a alegriada Páscoa A lebre, também faz par-te da tradição da Páscoa. Nas lendasdo Antigo Egito está associada à Luae como esta, nasce com os olhos aber-tos. A palavra egípcia para equa éun significando "aberto" c •'periodo"
e desta forma a lebre se associou àidéia de periodicidade, tanto lunarquanto humana, símbolo de fertilide-de e renovação da vida. Nas Ameri-cas, como a lebre é pouco familiar,joi substituída pela coelha, da qualse espera que ponha os ovos nos w-nhos preparados especialmente, ouque as crianças encontrem os ninhosescondidos nos jardins. No Norte daInglaterra, na segunda-feira de Pás-coa, sai um grupo de mulheres pelasruas, e o primeiro homem que en-contraiu é festivamente saudado eoeij a d o por todas elas Em re-tribupãoo homem, dá-lhes algumasmoedas. No dia seguinte, a cena serepete, mas desta vez, os homenssaudando as mulheres. Parece que .etraia de um .rito pagão antigo des-Unado a fortalecer o crescimento doscereais. Em Hungerjord. Berkshire oshomens enfeitam a Cidade com fitas<- flores, pedem moedas aos homens ebcvjos as mulheres antes do qrandebanquete, onde são bem-vindos os ro-vos habitantes da Cidade. Havia ain-da a crença de que o Sol dançava dealegria na madrugada, do Sábado deAleluia, e nas Ilhas Britânicas até oséculo XIX, os habitantes das aldeiassubiam os morros para ver c parti-apar do nascer do Sol

No Brasil, os ovos de Páscoa apa-receram depois de 19^0. trazidos deParis como grande novidade No in-tenor so aparecem esporadicamente
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co-pigas, uvas üe vidro e fitas listradas de amarelo e branco

sem tempo
A Páscoa chegou e deve estarsendo recebida com muita flor e fes-ta. Todas as casas devem ter tam-bcm um toque, um cmê, algum pe-queno detalhe que lembre a passagemda comemoração cristã. Se você ain-da nao havia pensado nisto, ainda élempo. Lair Pepino é unia equipe doClube cies Decoradores escolheremmateriais e boas idéias para quatroarranjos alegres e decorativos quesao, alias, bcm fáceis de fazer.Para a mesa do café ou do lar.-Wie da tarde: Com um arame grossofaz-se unia armação cie coelhinho. Kosuporte, também cie arame, algumasesferas onde depois serão encaixadosovos clc verdade. Eles podem estar nobranco natural ou pintados com ani-linas coloridas. Um método caseiro

para dar-lhes côr é cozinhá-los comoeterraba, espinafre ou cenoura, con-forme se queira vermelho, verde ouamarelo. Flores do campo e fitilhosbrancos completam a sugestão que .da.s mais .simples.
Para a mesa du itlmôco: Uma ar-mação de tronco em madeira pati-nana, folhas outonadas, madressilvas

em quantidade e um coelho recorta-do no algodão é o material nece«s. -rio. O nariz do bichinho será uma pó-rola branca,-os olhos duas continhasnegras e seu suporte metade de umovo cortado em isopor. Para um ar-ranjo como este, a louça usada deve

fotos dt .a.fli. calaian.

ser a mais rústica possível. Fica uma
graça.

Para uma. ceia fria: Num cálicelongo que pode ser de prata colocam-
se espigas de trigo, algumas uvasdc vidro e vários metros de fitas lis-tradas para completar. Só isto. mascom dois segredinhos para dar cerro.Dentro de cada espiga enfia-se uniarame para que não quebre e ganhobom movimento. Outro é colocar, den-tro do cálice, uma latinha pequenacheia de cedro. Serve para facilitar

a colocação das espigas.

Para o cautiiiho da sala: Numacesta de vime com alça e tampa co-locam-se muitos ramos de rosas ama-rolas e um coelho de louca brancaAs flores devem ter hastes bem ion-
gas e a cesta não precisa ser traba-lhada, nem pintada.

Os quatro arranjos são bem sim-
pies e de material econômico que podetambem ser encontrado em cima dahora. Alem destes, voce pode conse-
guir outros muito bonitos, utilizandoos temas simbólicos da festa: peixessinos cordeirinho pascal, cirios etc..'U.f.i .tanto, é bom observar as corestradicionais da ocasião que são oamarelo e o branco.

Para todas as sugestões a melhorsolução é ainda empregar flores e fo-lhagens artificiais que duram maise .sao mais fáceis de manejar

SíS/íí^/^r5" d° alf^P*^naçãoâetZnco patinado,viacuessiiuis em tecido e coelhinho recortado no algodão
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na mesa informal arranjo feito de arame, ovoscoloridos, flores do campo e fitilho branco

rson
Fundada em 1927

S?^ ^ ' "_¦»»««'«»«,M05li07
ouvidor, M< - alfânrírt/a, MIO -

conde dc bonlim. ft77 Uifuca)
1 í'nC?n,,fd.C *****, 4'b dpanema)abertas diariamente até às 23 hs. __-.
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mulhei

® internacionais

-fc As duas filhas de Maurice Clic-
valier — Josie, de 17 anos e Vicky,
de 15 — serão as intérpretes de seu
novo filme a ser rodado na França,
¦fc* Mia Farrow, a jovem e terceira es-
posa dc Frank Sinatra, espera neném.
Pelo menos íoi essa a noticia que cir-
culou cm Paris, no princípio cio mês,
quando Mia visitou a Maison de Car-
din para experimentar a roupa que
vai usar no próximo íilme, A Danei y
In Aspic, dirigido por Anthony Mann.
Seu partner será Laurcnce 1-Iarvey. -fc
Giovanna Agusta e Germano conti-
miam a ser notícia. E estavam jun-
to.s eai Roma dando autógrafos para
os jovens nfiecionados ao novo ro-
mance. um dos mais falados dos úl-
timos tempos. Aliás, sabe-se final-
mente que o Conde Agusta, pai cie
Giovanna, não a deserdou, embora no
inicio cio namoro fosse contra. Gio-
vanna não deixará d-s receber sua he-
rança e recebeu essa notícia numa
conversa que teve com o Conde, cm
Liège. -fc* B.B. não é mais a atriz
mais popular da Franca. Pelo menos,
num último levantamento de opinião
pública, feito em Paris, quando fo-

e sempre
i3í

ram distribuídos 50 mil formulários,
cia ficou em oitavo lugar. O primei-
ro coube a Michele Morgan, seguida
de perto por Sofia Loren, Jeanne
Moureau, Audrey Hcpbarn, Michele
Mercier, Gina Lollobriglda e Claudia.
Cardlnale. Uni parênteses: cios atô-
res, o mais votado foi Jean Gabin. -fc-
Jayne Mansfleld voltou aos Estados
Unidos, depois de uma tournée no
Vietname do Sul, onde se exibiu parao.s soldados americanos, ostentando
uma divisa de coronel na lapela. "Élcs
me. deram uma carteira que compro-
va o mou grau", disse ela orgulhosa
ao desembarcar no Aeroporto de Tra-
vis, na Califórnia.

O -irel-is do artesanato

-&• Tapeçarias, porta-cartas, sabone-
tes pintados a mão, bolsas de contas,
santos barrocos em dec.apè e toda es-
péci-e cie artesanato fizeram parte da
III Exposição-Bazar organizada peloClublriho de Arte das Estrelinhas, nos
primeiros dias desta semana. O chi-
binho, segundo Nadir do Vale Ferra-
ri — fundadora da associação — íoi
criado para crianças, mas atualmen-
te já conta com a adesão de diver-
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regma vater
mulher inspira

desen ho premiado
Regina Vater é uma carioca quedesenha bonito, tem apenas 23 anos

e mora em Ipanema. Mas não é só
isto, acaba também de ganhar o pré-mio rie desenho no Salão do Quitah-dinha e deve representar o Brasil na
próxima Bienal de Paris.

Buscando encontrar uma expres-
são própria, sua arte passou por di-
versas fases e estágios. Hoje. é uma
pintura amadurecida por muita pes-
quisa e introspecção. Quanto à te-
mática, não poderia ser mais féml-
nina.

Mas Regina, o que represen-
iam seus desenhos?

Alinha forma cie ser, meu vo-
cabulário. Minhas verdades internas
e meu trabalho. São corpos nus dc
mulheres, da mulher de hoje. de to-
das elas com seu instinto maternal
e sua luta biológíco-social. A mu-
lher que agora busca suas afirma-
ções do independência mas precisa

ameia ser protegida e amparada.
E você não acha que a vida de

artista prejudica os devores íemi-
ninos?

De maneira alguma. O homem
atual (o ideal naturalmente) asslmi-
lando a realidade, nâo se vè preju-riicado nem sobrepujado pela mulher
iiue escolheu como companheira.
Ambos participam de um mesmo pia-no. Ma.s o caso é perguntar, afinal
o que são deveres femininas e quaisos masculinos?

".Meu trabalho atual, diz ela, é
o resultado da influência de meu
noivo que, sendo psicólogo, aumentou
em mim a vontade de conhecer mais
de perto a psicologia e a introspec-
ção. E quanto ao prêmio do Qui-
tandinha, c claro, íoi multo bem re-
cebido. Além cie tudo é sempre agra-
dável um pequeno estimulo em novos
cruzeiros, nâo é mesmo?"

twiggy
descobre
a america
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Londres (UPI especial para o JB)— Com mini-saia verde, malha azul
e capa laranja, Twiggy, o mais fa-
moso modelo londrino, rival da
Shrimpton, embarcou esta semana
para Nova Iorque para empreender
a conquista da América.

Ela só tem 17 anos e viaja pela
primeira vez. Teve até que obter li-
cença especial em seu passaporte pa-ra poder ir só. Só não é bem o ter-
mo. pois além das três perucas e dos
oito pares de sapato de sua bagagem,
ela viaja com seu manager, o Mr.
Higgins de sua vida. Êle é Justin de
Vllleneuve, o descobridor c criador
de sua fama.

Explicar Twiggy é.explicar Ville-
neuve e para isto é preciso contar a
história da garota, desde o começo.

Tendo tirado o terceiro lugar
num concurso cie robustez infantil
aos 12 meses dc idade, Twiggy ja-mais voltou a pensar em qualquercoisa que pudesse ligar-se à beleza.
Isto é. salvo á beleza dos outros, poiscom 13 anos já trabalhava como au-
Xiliar de cabeleireiro. Justin era ca-
beleireiro e cie repente descobriu atímida Twiggy. Anteviu o sucesso queela poderia íazer e começou o seu

twiggy vai pnrn nata iorquB mau*irar bossas que a londrina t e m

trabalho. Contratou a menina, ensi-
nou-lhe a andar, falar e até a não
roer mais unhas.

O verdadeiro nome desta nova
Elisa Doolittle é Leslie Hornby. O
apelido Twiggy vem dos tempos da
escola, quando sua magreza ultrapas-
sava os limites aceitáveis. Com l,67m
de altura, pesando 41 quilos, suas me-
didas são espantosas: 78 de busto,
ãô de cintura e 81 de quadris. Por
isso ela diz:

Antigamente caçoavam dc
mim. Hoje minha magreza é troféu,
faço inveja aos outros manequins
por comer como um leão enquanto
elas jejuam a pjnto de quase não
sobreviverem á fomel*

Tendo batido o recorde como amais fotografada. Twiggy prosseguenos Estados Unidos sua carreira ver-
tiginosa. Com seus olhos enormes, ar
cie criança triste, falando gíria cock-
ney suas seis semanas em Nova lor-
que em nada a modificarão, salvo
quanto ao sucesso. Êste sim, aumen-
tara apesar de ela declarar:

Trocaria de bom grado as seis
semanas de moda-nova-iorquina porseis semanas de brinquedo em Dis-
neylándia.

sos adolescentes e até adultos que
váo aprender corte e costura, cavpin-
taria. ballet, declamação e confecção
de obje.o.s decorativos.

® l)ru|_,

•fr Madame Campos regressou de
Paris com idéias novas e maravilho-
sas em matéria de maquilagem. Para
o outono, ela vai lançai- a nova linha
baseada na efigie de Tutancámon,
toda na base do verde c do dourado.
O traço externo do olho é prolonga-
íio e tem a forma cV uni triângulo.¦fc A Presidenta do Clube dos Deco-
radores, Lair Pepino, avisa que exis-
te na sede cio clube, na Av. Copaca-
bana, 1 100, uma biblioteca especia-
lizada com 700 volumes. Não é preci-
so ser sócio para poder freqüentar a
biblioteca, que estará aberta das 9 às
17 horas, -fc Maria Clara Botafogo
comunica o encerramento das ativi-
dades da Galeria Vcrnon e convida
para o leilão que Júlio íará das obr.is
do seu acervo. O leilão será no pró-ximo dia 20, âs 21 horas, e você po-dera adquirir óleos de vários artistas
nacionais, bem como jóias, artigos dc
prata, peças de marfim, cerâmicas c
esculturas.

gumercinda:
guerra, inútil
em tema de paz

Uma jovem de 13 anos. depois rie
dissertar sóbre a inutilidade das
guerras, foi a escolhida pelo Lions
Clube da Lagoa para ser sua repre-
sentante no concurso A Paz. Mundial
)•: Atingível, cie âmbito internacional.

A jovem é Gumercinda Nascimen-
to Gomes. Está cursando a segunda
série normal cia Escola Heitor Lira
e. sc continuar sendo classificada,
poderá ser a representante do Brasil
em Chicago paia disputar o prcmio
máximo do concurso: 25 mil dólares.

O interesse cie Gumercinda fui
despertado durante a conferência,
feita em sua esocla pelo Presidente
do Lions cia Lagoa. Sr. Alberto Ca-
siuch, que, a convite da diretora, le-
vou o tema para ser debatido entre
as jovens normalistas. Gumercinda
ouviu a palestra, participou cio de-
bate e resolveu inscrever-se, sendo
seu gesto imediatamente aprovado
pelos professores e colegas, que a
consideram uma das mais capazes c
inteligentes alunas da Escola.

O primeiro passo seria decidir co-
mo expor a tese, pois, .segundo ela,
há "diversas maneirai de sc alcançar
a paz":

— Resolvi escrever sóbre a inut-i-
lidr.de cias guerras e de como elas
poderiam ter sido evitadas, se as pes-
soas estivessem em paz consigo mes-
mas. Sem a paz interior não se pode
alcançar a paz coletiva. Para fazer
o trabalho pesquisei durante uma
.semana, Aliás, só para ter certeza
de alguns dados, pois falar em paz
é tão maravilhoso e fácil que não
precisa nem de pesquisa.

Para essa classificação * Gumer-
cinda concorreu concomitantemente
a milhares de jovens que. no mundo
inteiro, durante a primeira quinzena
cie janeiro, disputaram a classifica-
ção no âmbito dos- clubes. Depois
haverá uma competição distrital (no
Brasil são 14). Daí sairá o cândida-
to nacional que irá representar seu
Pais em Chicago, na convenção
mundial do Lions, quando sc reali-
zará a grande final do concurso.
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culinária
myrthes paranhos
curso prático — 1!

Chuchus recheados ii
-"'ornando Garcia Lima
INGREDIENTES:

Três chuchus água o
quanto bnste — 1 pitada cio
sal — 250 gramas de carne
moida ¦— 1 ôvo cozido — ! co-
lher dos di. sopa tle margarl-
na — l pitada clc açúcar —- L
cebola (pequena) — 1 tomate
sem pele e .sem sementes — (i
azeitonas -- 5 colhcres das de
sopa de Ketchup — queijo
parmesão ralado o quantoboste.

MODO DE PREPARAR:

1." — Descasque os chuchus
dentro clc uni vasilhame com
áRiia (para que a resina não
agarre nes mãos. — Com o
auxilio de uma colher das de
chá retire todas as sementes.
Corte-os depois no seniido do
comprimento;

•2T — Leve uma panela no
fogo coin água, sal, e o açúcar.
Deixe que cozinhe durante,
aproximadamente, 15 minutes;

3." — Leve uma panela ao
foj;o eom a margarina, jiintso tomate e a cebola (tudo cor-
tado bem miúdo), refogue
bem. Acrescente ns azeitonas
picadas e recheie o.s chuchus.
Cubra com o ketchup e polvi-lhe fartamente com o parme-são ralado. Leve-os ao íorno
apenas para gratinar.

(hos nevados à Lui.-
Fernando li o ria
Rodrigues
INGREDIENTES:

Meto litro de leite — meio
vidro de. baunilha — 1 pedaçode casca cie limão — 1 colher
cias de chá de açúcar — 3 oves
inteiros — 3 colheres dos rie
sopa (rasas i de açúcar — 1 co-
lher das cie chá de maizena —
meia xícara cie leite frio — IM
gramas dc castanhas-do-pará.

MODO DE PREPARAR:

1.° — Leve uma panela po
fogo com meio litro dc leite, a
baunilha e a casca cio limão.
D/ei::? ferver, junte a colher <Í3
chá cie açúcar;

2.° — Leve ps claros ã. ba-
tedclra, ate conseguir ponto da
neve íime. Com o auxilio cia
uma colher cias cie sopa. colo-
que pequenas quantidades cin
clara e com a escumadeira vá
virando pura que cozinhe cie
ambos o.s lados. Retire c colo-
quo sóbre peneira.

3.° — Bata a.s 3 gemas com
aa 3 colheres rias dc sopa cia
açúcar até conseguir unia ge-macia. Misture a malzena no
leite frio, dissolva bem. Acres-
cente à gemada c leve ao togo
brando misturando com colher
de pau. sem deixar ent reta n-
to ferver. Quando tiver oijti-
do um creme regular, junte as
castanhas-do-pará, previamen-tc passadas pela maquina cio
moer. Arrume as claras em bu-
nlta compoteira, despeje porcima as gemas. Sirva írio.

Doce dc bat<ita>docc ã
Luisiiiliíj Nascimento

INGREDIENTES:

üm quilo de batatas-dõee,
rijua o quanto baste — meio
\idro ci? baunilha — 150 gra-mas cie castanhas-do-psrá
inoídas — 800 gramas de açu-
car.

MODO DE PREPARAR:

1." — Descasque as batatas
c cozinhe cm água que cubra.
Quando estiverem bem cozidas
escorra a água. reservando 1 -S
da mesma; passe as batatas
prio espremedor ainda quem-tc-s.

t!.0 — Junte a água que ío-
brou o açúcar e a baunilha.
Deixe ferver c acrescente as
batatas. Leve ao fogo. revol-
vendo com colher de pau. Jua-
te <_s castanhas-do-pará mo'.-
das, revolva mais, c quandosoltar tío íundo da panela en-
tara no ponto. Sirva frio. Sõ
quiser enriquecer o doce. podecobri-lo com calda de choco-
late derretido em banho-ma-
ria.

modelo da semana

Segredando:

¦
Gumerci.ic/a « arauto d» pai

íe Para que os Jilós fiquem
bem verdes e bem firmes, jim-te ao cozinhã-los .1 pitada da
açúcar c algumas gotas de li-
mão.

if Para que os quiabos per-cam a desagradável baba, cs-
prema limão ao cortà-los, dei-
xando-os assim durante '20 mi-
nutos. Só então, use-os para 03
íins desejados.

A- Quancio cozinhar feijão,
C verificar que os grãos estão
demorando a ficar macios,
junte á água fervente uma
concha de água fria. Imedia-
tamente ficarão macios.

ie Para que cs ovos náo ra-
cliem ao cozinhar, junte ã
água uma colher das de sopa,
de vinagre.

üsc frlgideira de ferro,
para bifes, ovos estrelados, rft-
pidos relegados etc. Para tan-
to, "cure"' a frlgideira, quei-maneio enquanto nova 2 co-
lhe: cs das de sopa de farinha
de mesa. Deite fora a farinha
depois de queimada, e a sua
frlgideira estará pronta parauso. Nunca passe bombril ou
mesmo sapólio neste tipo de
frlgideira. Lave-a apenas coin
água e sabão, evitando assim
que fiquem enferrujadas.

Tocio o cheiro desagra-
dável deixado por cebolas, ao
serem manipuladas, desapare-
cera completamente, esfregan-
do as mãos com bastante sal-
«a previamente picada.

sol pino
Apesar das chuvas, o

tempo continua quente,
exigindo os vestidinhos
decolados e descon Irai-
dos, como êste que hoje
propomos a vocês. Na-
turalmentc o tecido a
ser escolhido deverá ser
coerente: linho, 'x&n-
tungue, ou mesmo ce-
tim. se você quiser êste
vestido para a noite. As
linhas do modelo nào
são complicadas. Cortes

verticais partindo cio
decote fornecem o sen-
tido de alongamento da
silhueta, ao passo que a
pa 1 a-peitilho determi-
na cavas quadradas
na frente que se prolon-
gam em decote horizon-
tal nas costas. Alei-
nhas estreitas de ro-
lote.

O molde completo
deste modelo, no ma-
nequim 42, pode ser en-

j*- íliti

WsÊÊ L-1---H
iswPtw S'\ \

// 

* 

\// li

1

1 í

J

._J

|3

çii brandão
contra do na p y g j n a
central deste caderno
com todas as indicações
necessárias à sua boa
execução.

ESQUEMA DO MOLDE

MANEQUIM 42 (qua-
dris 93, busto 92)

METRAGEM 2,00 com
0.90 de largura

OBSERVAÇÕES: Co-
pie os moldes separada-
mente em papel trans-
parente — ou em papel
opaco a carretilha -- e
leve-os para o tecido,
reproduzindo-os c o m
lápis, giz ou alinhavos.
No momento de cortar,
deixe uma margem de
2cm a 3crn para as cos-
turas, uma vez que as
peças cio molde são ira-
carias nas medidas exa-
tas. Os números ser-
vem para melhor orien-
tação na m o n ta g e m
das peças, bastando pa-
ra isso fazê-los coinci-
dir. As setas indicam o
fio da fazenda com o
número correspondente
ao da peça, orientando
assim a posição dos
moldes sobre a fazen-
da. Quando uma peça
fór cortada duas vezes
não se esqueça clc que o
corte se faz cm sentidos
opostos.

.1. CENTRO DA FREN-
TE — Corte uma
vez com a fazenda
dobrada pelo meio
da frente. Prolon-
gue o molde até o
comprimento d e s e-
jado.

2. LADO DA FRENTE
— Corte duas vezes,
prolongando o moi- j
de até que tenha o
mesmo comprimento j
que o anterior. Tire
o arremate da cava
pela linha indicada
no molde.

3. PALA-PEITILHO — j
Corts duas vezes com
a fazenda dobrada
pelo meio da irenle,
uma vez que esta
peça é forrada.

4. COSTAS — Corte
duas vezes, prolon-
gando o molde até
que a costura lateral
tenha a mesma me-
elida que a da frente.
Tire o arremate do
decote pela linha in-
dicada no molde. A j
costura central das j
costas monta um fe- ;
cho-éclair de 50cra
nas costas.

NOTA: Faça o rolotê -
correspondente a cada
alça com o comprimen-
to desde a pala-peitilho
até o decole nas costas.

infantil
waímyr ayala

a margaridinha petulante
tono que a Sulamanclra sumiu o griloXisto fêz:"Psiu" — os dois ficaram quietinhos,

esperando.
Passou-se um templnho cheio de go-tinhas dc orvalho aparecendo assustadas,

e de florinhas bocejando. Uma coruja es-
piou arregalada no alto da árvore resmun-
gando:

-— Náo dormem nem deixam a gentedormir
E sumiu no óco da árvore onde passa-va noiics e noites escrevendo seu dicioná-

rio. Pct;*sou o tempo, c dc repente...
Dc repente, apareceu a cara verde da

lagarta no meia de uma moita de marga-
ridinhas. A rainha das margaridinhas ba-
leu v.o olho da lagarta com uma folha.

A lagarta gritou:Deixe de ser petulanteSou petulante, sim. Sou feita de
pétalas. K você que ê escamante!

Petulante, quer dizer "atrevida" —
respondeu a lagarta inquieta.

Nada disso, insistia a margaridinha
teimosa — quer dizer cheia de pétalas, co-
mo eu. Olhe. olhe.

E a vaidosa margaridinha agitara ar,
pètalazinhas brancas com uma graça que
fêz Nando e grilo Xisto desatarem num
riso. Mas a lagarta insistiu:

Você é burra, margaridinha. Fer-
gunte à coruja.

A margaridinha. certa da interpreta-
cão que fizera da palavra PETULANTE,
gritou para a coruja:

Mestra: Mestra!
Era a única forma dc a coruja apa-

recer; quando a chamavam de. mestra.
Então vinha com o peito estufado, ajei-
tando os óculos:

Que quereis dc mim?
A margaridinha:

O que quer dizer PETULANTE?
No próxima domingo veremos o que a

coruja respondeu ..
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trocnira»sie
uma iovem

Páscoa é amor, em última análise. E
a conclusão é tão simples que cai mesmo
no óbvio: ela é universal. Mas o homem
coloca a sua imagem e. semelhança em
tudo aquilo que lhe diz respeito, enrique-
ceado os fatos e acontecimentos do coti-
diano segundo a sua imaginação. As tra-
dições locais — folclóricas, nativas ou im-
portadas — são motivações fortes para a
ampliação do aspecto subjetivo de deter-
minado fato ou festa, chegando mesmo a
adquirir dimensões inesperadas cm cada
local. Isso acontece principalmente na
Páscoa, que é festejada das mais diversas
maneiras no mundo cristão.

Itália

O slogan Natal com
os teus, Páscoa com
quem quiseres é levado
__ sério pelos italianos.
No domingo, após as ce-
rimônias religiosas, as
cidades ficam vazias —
todos viajam para o
campo ou praia, levan-

do farnéis onde os vinhos Moscato (feito
na Ilha de Pantellaria) e Lágrima Triste,
não podem faltar.

Um antepasto com muito salame e ovos
cozidos é característico da data. O almoço
é geralmente carne de carneiro cozida com
batatas e ce?icí.

Os ovos d-s chocolate cheios dc presen-
tes são escondidos pelos adultos, para que
as crianças os achem. Mas a brincadeira
mais pitoresca -é a que se faz com os ovos
de galinha cozidos. Estes são pintados cui-
dadosamente e arrumados em cestas. Du-
rante o antepasto, as pesosas em torno da
mesa tentam quebrar os ovos de seus vi-
zinhos. Quem consegue que o outro não
quebre a casca de seu ôvo, ganha, n quem
conseguir o maior número de ovos é o ven-
cedor.

A segunda-feira seguinte à Páscoa cha-
ma-se Pasquetla (pequena Páscoa) e é fe-
riado nacional. As famílias voltam para
suas casas e descansam.

Holnnc

A Holanda, sendo
protestante, não dá fo-
riados na Semana San-
ta. Mas na Sexta-Feira
da Paixão os apitos das
fábricas tocam, interca-
lados, das 13 às 15 horas.

O domingo de Pás-
coa é um dia reahnen-

te festejado pelos holandeses, que saem em
cordões, a cantar pelas ruas (entrando pe-
las casas adentro e saindo pelas portas dos
fundos). Os carrilhões das torres, os mais
belos do mundo, tocam Aleluia de Handel.

As crianças formam grupos e vão col.-
tando pelos bairros centavos que lhes ga-
rantem comprar lenha, para armar gran-
des fogueiras nas praças públicas. Em cada
grupo, é escolhido um menino para ficar só-
bre ela e a graça da brincadeira está nele
achar uma maneira para fugir antes que
o ia seja 

"acesa...

Em Amsterdã, à noite, todo o povo vai
ao teatro principal ouvir a Paixão Segundo
São Mateus, de Bach, interpretada pelo coro
e orquestra da Cidade. A platéia canta du-
rante todo o concerto, pois esta é uma das
composições prediletas dos holandeses.

¦V.-S

Polônia

Os poloneses conser-
vam as tradições dos
cristãos — que datam
:le antes da invasão
bárbara, no ano dc 966
— para festejarem a
Páscoa.

Como nesse més o*J^£J/ Inverno ainda não se íoi
de todo, não há flores naturais, o que leva
o povo a preparar com antecedência os
ramos que levarão às igrejas no domingo
de Ramos.

Os galhos de árvores congeladas são
colhidos e conservados na água para que
desprendam folhas e readquiram perfume.
No dia de Ramos são levados às igrejas
para serem benzidos e depois são usados
como chicotes, pois a tradição manda que
os poloneses batam uns nos outros (leve-
mente) dizendo frases como assim foi com
Cristo e similares.

Ovos de galinhas são pintados com
guache, cera ou tinta a óleo e há concur-
sos para ss escolher o mais belo. Os ovos
de chocolate são dados de presente às
pessoas queridas.

A segunda-feira é feriado por ser o
primeiro dia após a ressurreição de Cri..-
to. É costume nessa data as pessoas joga-
rem água ou perfume, umas nas outras.

BRASIL

Em nosso País a festa da Páscoa é co-
memorada com manifestações religiosas. As
populares quase não existem e vêm de-
crescendo sensivelmente nestes últimos
anos.

Os adultos costumam comprar ovos de
Páscoa que são escondidos para serem
achados pelas crianças, pela manhã do do-
mingo pascal.

A maioria das famílias que mora nas
grandes cidades viaja, aproveitando os fe-
riados para descansar.

A brincadeira das crianças, de íazer
um Judas, (boneco armado sobre uma vas-
soura e coberto com roupas velhas e cha-
péu de palha) prendê-lo a um poste para
ser malhado e depois queimado, ainda é
feita nas cidades do interior.
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jue por aenxro ao
concurso JB-FAENZ_

O concurso JB—FAENZA está movimentando
toda a gerarão jovem do «io cm direção ao JORNAL
DO BRASIL. O' interesse cresce dia a dia, motivado
pelos prêmios que oferecemos — contrato de um ano
rom o jornal, tendo :i remuneração de NCrS 400,00
(quatrocentos mil cruzeiros antigos) por mês, guar-
da-roupa completo, incluindo longos, com a clique-
ta JB-FAENZA que vai mostrar uma linha inédita
desenhada especialmente para a eleita — e com o
gabarito da promoção, que visa a encontrar uma
jovem ideal, de silhueta agradável, rosto expressivo,
desembaraçada e culta, que represente bem o nosso
veículo nos principais acontecimentos do calendá-
rio da Cidade e que pose para modas.

Se você ainda não está por dentro do regula-
mento, preste atenção aos requisitos e encontre-se
conosco a partir dc amanhã:

¦V- idade: entre 17 e 23 anos: ampliamos a fai-
xa de idade, uma vez que muitas jovens interessadas
na promoção têm mais de !íl anos e preenchem per-
fchãmente as outras condições exigidas; desta for-
ma, pedimos àquelas que ;já compareceram e não pu-
deram fazer aSv inscrições por motivo da idade, que
voltem à redação:

¦'*¦ instrução: curso secundário completo ou in-
completo, ou ainda Faculdade: as interessadas de-
vem apresentar a carteirinha comprovante;

¦\- fotografia: apenas para identificar a candi-
data, não importando que seja !! x 4, instantâneo ou
de corpo inteiro;

•-!: as jovens inscritas prestam um pequeno
exame de seleção, que consta de um texto sobre co-
nhecimentos gerais, abrangendo moda. História. Li-
teratura, Cinema, Teatro, Música, Artes Plásticas,
etc; esclarecemos que o teste é apenas parte do to-
do que exigimos, visando a conhecer o nível intelec-
tual das candidatas;

o concurso não pretende escolher nem mtes
nem manequim no sentido cíe profissional; esclare-
cemos também que não será feito de;iilc de maio;

-\- dias e horário para inscrição: dc segunda
a sexta-feira, entre 14 c 17 horas; o prazo é até o
dia 28 de abril;

o encerramento será no dia 12 de maio, cm

jantar-dançante no Clube Costa Brava, com um des-
file das 10 finalistas, que irão apresentar um mo-
c!è!o esportivo e outro longo, todos com a etiqueta
da FAENZA.
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•k Coelhinlio Bom-bom-bom

Bom-bom-bom é uma lojinha do
chocolates que acabou se transformam-
do em ponto turístico cie São Paulo. Tu-
cio por causa do suas embalagens, que
são simplesmente umas graças. Por is-
so, a Páscoa da paulista sofisticada —- os
ovos o os coelhinhos mais lindos do mun-
do — foi mesmo comprada no Bom-bom-
bom.

•fo Dencr cm fase azul

Movimcntadissimo o atelier dc De-
ncr na Alameda Jaú. Maura, a gerente,

.informa que o trabalho é tanto, que
nunca consegue sair aiv.es das -1 horas.
Dener anda mais agitado do quo nunca.
Sua coleção de inverno vai cie vento em
popa. Muitas peças já fc-ram, inclusive,
vendidas, quando da apresentação em
avtint promovida pela Ford, no Clube
Paulistano. Mas a grande novidade mos-
mo é cjue Dener vai fazer um programa
cie televisão no Canal 4, provàvelmen-
te aos sábados. O programa será de en-
trevistas (damas, artistas, bandidos etc.)
(_¦ já tem gente brigando para poder
aparecer...

¦fc Sapatos Cliristian Dior

Alguns dias e pronto: a paulista vai
poder avançar com passos mais seguros,
mais bonitos: Isso porque a coleção cio.
Christian Dior foi impecàvelmente re-
produzida aqui. por Benecluci. Para o
lançamento oficial, a ex-Beneduci está
sendo toninha redecerada para ficar com
as mesmas características da Maison
Dior de Paris.

-.. Oucslão de opinião

Que a saia é curta, é definitivo. No
ano passado, a mini ainda era uma o;-
periência, principalmente em "São Pau-
lo. cidade tão espantosamente conserva-
dora. Agora, erm a consagração da mini-
meda em Paris, não se discuta mais. is-
so c, não se deveria discutir mais. Mas.

em São Paulo ainda se discute. Tanto
que, por aqui, colhemos a opina" o cie
quatro homens inteligentes sobre a mo-
cia da saia caria.

Roberto Campadello (pintor) acha
que as saias curtas são compridas. .

Inácio de Loiola (escritor) receita
saias curtas o cabelos compridos para tó-
das as mulheros.

Carlos Cavalcanti (gerente de pu-
blicidade do J. W. Thompson) faz res-
trlçces. Mulher para usar .saia curta tem
que ser magra, jovem o dona de per-
nas bem feitas. Além disso, saia curta
também tem hora. No trabalho, por
exemplo, não tem sentido.

Eduardo Barreto (chefe cio arte cia
revista Realidcde) diz que a saia curla
é antierótica. Como toda a moda atual,
e.iu.s, que visa. nada mais nada menos,
do que destruir a imagem da mulher
firmada através dos séculos.
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o manteau marinheiro an lã azul com os twtocs
p calões prateados, crinilo pcln cori-jóia, tem romo
detalhe os bolsas aplicados e também abotoados
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s canecas cia moda

Sair por ai com a cabeça tosada,
bossa Mia Farrow, é a última audácia
da moda. Sônia Coutinho (uma das mais
dinâmicas mulheres da indústria), Sueli
Soares de Almeida (autora das malhas
mais bacaninhas da Augusta c Prida
Spiegler (diretora de moda cia Editora
Abril) ousaram a experiência e os re-
sultados foram perfeitos.

-;V Fruto proibido
Beijo agora pode ter um gosto novo.

De laranja, cereja, hortelã ou caramelo,
depende só das preferencias do paladar
do Romeu em questão. Isso porque a
Cutex produziu e a Pond's lançou o ba-
tom Fruto Proibido, uma nova arma de
combate.

*fy*y

_»_ O bom tom de pele
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Paris inventou e a francesinha não
teve dúvidas: adotou depressa a moda
da lingerie côr de carne. Aqui no Brasil,
quem lança a bossa é Miss France, com
conjuntos sensacionais (biquíni, mini-
anágua, cinta-liga e soutien) cie renda
e nylon, exatamente do tom da pele,
que é para confundir olhares...

No li"eco, al "Impi evu
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Si

Amanhã, no Beco, lugar da moda
de Sào Paulo, vai acontecer tügo ímpre-
visto: coquetel e jantar marcando o lan-
çamento de Imprevu, da Coty, perfume
íamo.50 na França, que, a partir de ago-
ra, vai ser produzido no Brasil. Abelar-
do Figueiredo programou um show-im-
pacto que inclui, entre outros, .Io Soa-
res, Leny Eversong e Maria Lúcia Dahl.
Mas o ponto-chave da noite promete ser
a apresentação do próprio Imprevu, fei-
ta por moças lindíssimas, na base do
cheira aqui No Rio, o lançamento do
Imprevu está marcado para o dia 27, no
Golden Room do Copacabana.

fSa • Moda tem etiqueta nova

o estilo militar da cori-jóia em. três tempos

Uma revista feminina (Jóia) deu seu
aval a uma coleção de modas (cori-
sport). Resultado: surgiu uma etiqueta
nova — a cori-jóia — trazendo um es-
tüo novo, diferente, que promete fazer
furor por aí.

WmP Wsm

n -r.Hln militar cori-jóia /.noi o conjunto dc rnlça c casaco crt
linhas rela-, cum escudo -eborúudo no bolso e quépi acompanmmuo
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MOLDES GIL BRANDÃO
IM TODOS OS TAMANHOS

Rua Miguel Lemos, 44, sala 803
- Telefone: 36-4599

Âs quartas e sextas-feiras, das 15 âs 18 horas
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com GIL BRANDAO
Cursos rápidos: básicos, corte especial!-

xaclo 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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O anteprojeto que profisslonaliza e garante am-
paro social às empregadas domésticas, está causando
uma certa confusão devido à falta de. elementos para
compreendê-lo.

Todo mundo labi. d?i palpite, mas poucas pessoas
)&. o leram na integra e têm opinião formada. Isso
acontece porque o conceito sôbrc cie é baseado em
experiências pessoais c não par dados numéricos que
dariam uma visão mais ampla de seu objetivo.

Feito no Governo do Marechal Castelo Branco e
encaminhado ao Congresso Dará aprovação, ésse aníc-
projeto regulariza, em síntese, os seguintes tópicos:

Salário: o ordenado para a empregada doméstica
que mora e se alimenta na casa onde trabalha, é igual
no salário minimo vigente, decrescido dc 40??. Se fôr
diarista — salário mínimo integral.

Férias, repouso e Jolgas: Fica estipulado férias
remuneradas de 15 dias por ano. Repouso de 24h in-
tegrais por semana.ou 3õh por quinzena, dependendo
da combinação feita com o empregador; descanso
ininterrupto de 8h por noite e 3h intercaladas durante
o dia.

Gratificação: em troca do 13.° mês, a empregada
deverá receber uma gratificação de fim de ano, cor-
respondente a 30 % do seu salário.

Carteira de trabalho e exames de saúde: a em-
pregada doméstica fica obrigada a apresentar car-
teira de trabalho retirada no Ministério do Trabalho
e exames de saúde feitos em hospitais municipais, es-
taduais ou federais.

Amparo social: pagando unia taxa correspon-
dente a 3% (pode subir a 5%) do ordenado ao Ins-
tituto Nacional tíe Previdência Social, a empregada
doméstica fica com direito à assistência médica, se-
guro de vida em caso de invalidez, internamento em
hospital, etc. Essa quantia deverá ser paga, metade
pelo empregador, metade pela empregada.

Os problemas causados pelo anteprojeto

Ésse anteprojeto, distante da realidade atual. ?e
íôr aprovado peio Congresso, acarretará uma série de
problemas sociais e burocráticos, que dificultarão o
seu processo prático.

Para as empregadas domésticas retirarem suas
carteiras de trabalho, o SIP — Serviço de Investigação
cie Pessoal, órgão do Ministério do Trabalho, terá que
criar uma regulamentação interna ajustando a nova
profissão (ainda não reconhecida), com as demais.
Ésse trabalho burocrático requer tempo para ser
cumprido.

A grande maioria das donas-de-casa, que traba-
jha fora para ajudar a equilibrar as despesas do lar,
não poderá pagar o salário previsto como minimo, pelo
anteprojeto. O impasse será dificil: ou as donas-de-
casa ficam sobrecarregadas economicamente, ou des-
pedem as empregadas, ou ainda, continuam com elas
baseadas em entendimentos fora da lei.

Como será a fiscalização do pagamento feito pelo
empregador e empregada, ao Instituto Nacional de
Previdência Social? Em caso da empregada ficar tem-
poràriamente desempregada, como se solucionará o
problema?

Esses são alguns dos inúmeros problemas origina-
dos pelo anteprojeto. Justamente por existirem essas
dúvidas, é que bc torna quase impossivel a aceitação

imediata do anteprojeto por parte de pessoas intf-
ressadas. Há uma certa descrença tíe que éle funcio-
ne bem, quando posto em prática.

Como foi feilo

Há muito tempo que a idéia tíe se regulari/xr a
profissão de empregada doméstica era tida como uma
necessidade. Estudos foram feitos sem chegarem a re-
sultado positivo.

Foi durante a gestão do ex-Ministro Nascimento
e Silva que as empregadas domésticas tiveram a pri-
meira oportunidade de apresentar suas reivindica-
çóes.

Em nqvembro dc 65, a Associação de Empregadas
Domésticas (única na Guanabara com interesse eni
conquista de leis c direitos) manifestou-se junto an

empregadas
enfrentam

Dr. Moacir Veloso, Presidente da Comissão Permanen-
:z de D.:cito Sceiai, e a Dra. Mariana tíe Brito Fran-
co, diretora da Divisão de Assistência ao Trabalho
ria Mulher e do Menor. Foram anotadas todas as as-
pirações da classe com finalidade de estudo.

O anteprojeto contém duas partes distintas: a quetrato cie leis trabalhistas e a tíe amparo social.
A equipe cio Dr. Luís Augusto de Bretas Noronha,

chefe do Gabinete cio ex-Ministro, trabalhou em sigilo
na estruturação cie leis trabalhistas. Uma portariainterna, proibindo qualquer pronunciamento para aimprensa, tornou impossível o conhecimento de* dados
utilizados para a realização dessas leis.

A parte dc assistência social ficou a cargo da Dra.
Mariana, que baseou seu trabalho em estudos com-
parativos com leis de outros países, como o Chile, Es-
panha, Suécia c Argentina, que prevém apenas essa

€Í&wmést£eas
anteprojeto

leresa srisíjn» rodrigues

questão, deixando o salário c obrigações a se estlpu-
lar eai comum acordo entre empregadas e empre-
gadores.

Quando o anteprojeto ficou pronto. íoi apresen-
tado ao Dr Mrncir VrVjso que o encaminhou com
mensagem, ao Congresso.

A opinião i!ns empregadas

"somos uma classe que não é levada a tério" — diz odete mark da conceição, vice-presidente da associação de empregadas doméstica,

E impossível se ter a média das opiniões cias em-
pregadas. Náp há um instituto, cio Governo ou parti-cular, que possua estatísticas ou numeres concretosda ciasse.

A última referência numérica cie empregadas do-mestiças cia Guanabara foi feita no censo cie 1950.
por incrível que pareça:

10 615 arrumadeiras c passadeiras46.395 cozinheiras
48 537 amus e copeiras.

No censo de 1960 não se divulgou o número daclasse, especificamente.
A Associação de Empregadas Domésticas, criadaem 196;;, tem atualmente 300 sócias, o que é irrisóriocomo representação da ciasse. No entanto, é a únicaAssociação da Guanabara, que luta por ieis que sa-rantam uma assistência à velhice ou 

"casos 
de doença.

Odete Maria da Conceição, Vice-Presidente daAED, nao chegou a cursar o primeiro ano primáriocompleto. Quando foi ouvida pelo JB ainda não tinhatomado conhecimento, na íntegra, tío anteprojeto.Sabia, apenas que êle lia via sido encaminhado aoCongresso c mostrava-se surpresa "pois a Associaçãonao o esperava'?
_ -- Somos uma classe que não é levada a sério.Até hoje não conseguimos local para sede Drópria por-que quando sabem que somos domésticas, náo nos dãocrédito. Lutamos para conseguir garantias para nos-sa velhice e queremos fundar uma escola para ini-dantes da profissão.

O que dificulta a expansão do trabalho cia AEDé justamente ela não possuir sede própria. As sóciasreúnem-se mensalmente em salas requisitadas comantecedência, geralmente no Instituto Social ou naCasa cio Pobre. Muitas empregadas que poderiamsc- agregar à Associação não o fazem por não sabe-
rem a quem recorrer, onde fazer a matricula, etc.

Outro fator é a circunstância do trabalho que iso-
la uma das outras — "numa fábrica, na hora do a!-moço. os operários podem se reunir para discutir seus
problemas. Conosco isso não acontece, encontramos
nossas colegas em compras, durante o dia, ou nos do-mingos para passear", conclui Odete.

Grinaura Santos, secretária da AED, possui ins-trução até o 3.° ano primário. Sóbre o anteprojeto
falou:

— Acho justo o salário minimo ser de NCrS 42,00.
Quem náo vai gostar muito são essas patroas que
quando começam a explicar para a gente, o quanto
gastam em casa e comida conosco, chegam á conclu-
.sao de que mesmo trabalhando, nós é que estamos de-
vendo... A.s férias de. 15 dias são muito curtas. Quemtem família longe gasta ésse tempo só para ir e voltar.
A parte cie assistência social é boa".

A opinião ilas tlonas-de-
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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. 6

MADUREIRA:
Rua Carvalho de -:; -.

COPACABANA:
Rua Santa Clara. 2E-A
(Aberta até 22h30m)
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Poucas são as donas-de-casa que leram o ante-
projeto. Há um grande desinteresse por parte delas
e suas opiniões variam de acordo com as classes so-
ciais a que pertencem.

Para a Sra. Maria Antonieta, residente numa
mansão em Laranjeira.-!, "o anteprojeto não vem
acrescentar benefício algum ás minhas empregadas,
pois há muito tempo pago ordenado superior ao es-
tipulado como minimo, dou férias anuais aiém de
roupas, usadas mas cm bom estado'?

"Acho bem o anteprojeto. É a primeira vez qua
as empregadas domésticas conseguem leis que regu-
larizam a profissão. Resta saber se ganhando o sa-
lário minimo compreenderão que devem ter mais
responsabilidades e obrigações" -- diz a Sra. Neide,
funcionária pública que mora em Copacabana.

"Se a minha empregada quiser continuar '.rs-
balhando aqui em casa tem que compreender que
posso pagar um pouco menos do salário previsto.Trato muito bem, dou assistência médica em caso
cie necessidade, mas não posso fazer milagre". Dona
Irene, dona-de-casa do Leblon.

A principal preocupação das patroas é a questão
dos salários, o que prova o grande desinteresse da
classe empregadora em relação ao futuro das em-
pregadas.

A relação psicológica da patroa & empregada

A relação da empregada doméstica com a dona-
rie-casa é diferente das demais profissões porque im-
piica uma aproximação mais direta.

"Sempre permanece a condição de superior e
subalterna entre as duas", explica Teresinha Russo,
professora de psicologia, do Instituto de Educação,"pois a convivência, apesar de ser estreita, c limitada
pelos interesses".

—- Há casos, por exemplo, de a patroa ser com-
preensiva e procurar solucionar problemas da em-
pregada (saúde, escola para o filho etc.) e mes-
mo assim nào conquistar a amizade desta", continua
a professora Teresinha, "isso acontece porque nin-
guém gosta de ser objeto de piedade, nem de depender
basicamente de outrem. Não podemos esquecer que
falamos de relações de classes diferentes".

— Os melhores relacionamentos acontecem quan-
do a empregada começa a trabalhar ainda muito jo-
vem e permanece por muitos anos na casa da patroa.
Passa a ser considerada membro da familia, mas min-
ca deixa de ser uma pessoa estranha, um adendo,
conclui a professora.

Quanto ao anteprojeto. Teresinha Russo mostra-
se otimista, "pois a classe de empregadas domésticas
poderá tornar-se mais independente da bondade das
patroas".

Como' se' pode notar, é complexo o problema da
profissionalização das empregadas, num País sub-
desenvolvido como o nosso.

Estamos condicionados a uma realidade falsa on-
de a bondade e amizade das patroas regem o meca-
ni.smo de leis que garantem os direitos das empre-
gadas.

Como toda pessoa humana, a empregada do-
mestiça deve possuir direitos que lhe dêem condições
básicas para sobreviver independente.

O anteprojeto, com todos os seus possíveis de-
feitos e dificuldades para ser levado a cabo, é no en-
tanto a primeira tentativa no sentido de regularizar
a classe de empregadas domésticas, e dar-lhe assis-
tência social, já que. cá entre nós, é muito desampa-
rada e sem perspectivas.

o melhor
entre
os melhores

'.
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maior desconto-, maior prazo, maior gafMfht-tia e agora também maiores vanínaens. na
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Católicos franceses temem o cisma (pág. 4)
O CELAM divulga as suas conclusões (pág. 3)
Dom Helder Jala nos Estados Unidos (págs. 5 e 6)
O problema das missões no hemisfério (pág. 2)

QHTRFn <n A TRATORES E EQUIPAMENTOS 1
| ÜUII\Lv( W. M. Av. Brasil, 7200 - Tel.: 30-9966 |
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EQUIPAMENTOS "CATERPILLAR" marm -..g»str-->-

ENTREGA IMEDIATA:
TRATORES:

MODELO: D-9 D-8

TRATOR SCRAPER
TRAXCAVATORS

CARREGADEIRAS

MOTONIVELADORA
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Monsenhor
Ivan Illich

Monsenhor Ivan lllirh iliriae o Centro
Intcrcultural dc Documentação (CWOC) cm Cuenuiva.
cn. no México, que tem preparado centenas ile
missionários para o trabalho tia
América Latina. Seu artigo, que provocou
uma polêmica ruis meios culólicos dos Estados Unidos,
foi publicado originüriamanto no número de janeiroda revista AmerJcii, edilatia pelos jesuítas
no Canadá. Durante, a reunião anual dn C1COP
(Calholic lnier-.imerii-iin Coopcration Program), o
Cardeal Cushing, dc lloslon, criticou
veementemente o artigo em questão c pediu aos
bispos latino-americanos que lhe enviassem
informações subsidiárias pura qua
pudesse responder objetivamente a Monsenhor
Illich ua mesma revista Aincricn.

it açu**
novte"um%m%ieumG> mmm
América ILatima

Há uns cinco anos, os católicos nor-
te-americanos levaram a cabo a singu-
lar tarefa de uma aliança para o pro-
gresso da Igreja na América Latina. As
estimativas diziam que, para 1970, dez
por cento do total de sacerdotes, irmãos
e Irmãs americanos que ultrapassam
225 000 haviam-se oferecido como volun-
tários para serem enviados ao Sul da
fronteira. Até hoje, as forças combina-
das do clero norte-americano na Amé-
rica Latina ascendem somente à ci-
ira de 1 622. Como já foi percorrida a
metade do caminho nesta singular em-
preiteada, Impõe-se avaliar se o progra-ma está seguindo seu roteiro, e, o que
é muito mais importante, se sua fina-
lidade original ainda é válida. Do pon-to-de-vista estatístico, o programa foi
um fracasso. Devemos sentir-nos de-
cepcionados ou aliviados?

O programa nasceu de um impulso
provocado por uma arbitrariedade de
imaginação e iun critério sentimental. A
técnica de propaganda, um dedo que
aponta, e uma convocação para 20 mil
voluntários foram suficientes para con-
vencer a muitos de que a América Lati-
na necessita de VOCÊ. Ninguém se atre-
via a declarar ostensivamente o por-
quê, embora o primeiro anúncio pubü-
cado, em suas quatro páginas de texto,
incluísse várias alusões ao perigo ver-
melho. o Departamento Latino-Ame-
ricano da Conferência Nacional Católi-
ca de Bem-Estar (NCWC) acrescentou
o adjetivo papal tanto ao programacomo aos voluntários e ao chamado
em sl.

Atualmente, estão sendo intensifi-
cados os planos para uma campanha
destinada a aumentai- os fundos do
programai Esta é, portanto, a ocasião
para reexaminar não só o valor da con-
vocação dos 20 mil voluntários como a
necessidade de recolher milhões de dó-
lares. Ambas as propostas devem ser
submetidas a debate público entre os
católicos dos Estados Unidos, do bispo
até a viúva, pois são eles que hão de
prover o pessoal e pagar as contas.

É necessária uma análise critica da
situação. Novas diretrizes para outra
coleta, em documentos luxuosos e colo-
ridos, com toda a carga emocional que
elas trazem em si, servirão somente para
obscurecer o ponto central do assun-
to em discussão. Examinemos calma-
mente a arrancada de entusiasmo cari-
tativo da Igreja americana que deu lu-
gar ã criação dos Voluntários Papais,
à Cruzada Estudantil Missionária, às
maciças concentrações anuais da CICOP,
às numerosas missões diocesanas e às*
novas comunidades religiosas.

Não nos vamos perder em detalhes,
pois os mencionados programas se en-
carregam disto. Muito pelo contrário,
ouso assinalar alguns fatos fundamen-
tais e algumas características que fa-
zem ào plano papal, uma parte do
esforço multifacetado para manter a
América Latina dentro das ideologias do
Ocidente. Os encarregados de elaborar
a política eclesiástica nos Estados Uni-
dos devem assumir á responsabilidade
pelas conseqüências político-sociais que
estão envoltas em suas bem intenciona-
das aventuras missionárias. Devem exa-
minar sua vocação como teólogos cris-
tãos e suas ações como políticos oci-
dentais.

O material humano e o dinheiro que
são enviados com motivações missioná-
rias levam consigo uma. imagem estra-
nha do cristianismo, uma concepção es-
tranha à pastoral e uma mensagem po-
lítica estrangeira. Levam também a
marca do capitalismo norte-americano
na década de 50. Por que não conside-
rar, uma vez pelo menos, as sombras
da caridade? Por que não refletir sô-
bre o amargor dos prejuízos que causa-
mos com nossos sacrifícios? Se por
exemplo os católicos norte-americanos
se decidissem a deixar de lado o sonho
de dez por cento e refletissem séria-
mente sobre as conseqüências que sua
ajuda provoca, poderiam despertar uma
clara consciência das falácias, o que da-
ria margem a uma generosidade racio-
nal e sensata.

Algo mais é necessário. Temos que
distinguir com precisão entre o prazer
que provoca o ato de dar e os frutos que
percebe aquele que recebe. Proponho-
me assinalar tão-sòmente os resultados
negativos que o envio de dinheiro, pes-
soai e idéias têm para a Igreja da
América Latina, a fim de que o pro-
grama norte-americano possa tê-lo em
conta ao elaborar seus planos para o
futuro.

custo de operações da Igreja la-
tino-americana nos últimos cinco anos
tem-se multiplicado consistentemente.
O custo de operações de uma universi-
dade católica, de uma sociedade missio-
nária ou de uma cadeia radiofônica bem
pode, hoje em dia, superar o custo de
operações de toda a Igreja em todo um
pais há dez anos. Um crescimento dês-
te tipo só é possível através de fundos
que, em sua maior parte, vêm do exte-
rior. Geralmente, estes fundos são re-
colhidos em duas fontes. A primeira é a
própria Igreja, que obtém recursos das
três formas seguintes:

— Dólar por dólar, apelando para
a generosidade dos fiéis. Assim proce-
deram Adveniat, Misereor e Oostpriest-
hulp, na Alemanha e na Holanda. Êste
tipo de contribuições ascende a mais de
25 milhões de dólares por ano.

— Somas globais doadas por mem-
bros particulares da hierarquia, sendo o
caso mais notório o de Cardeal Cushing;
ou por instituições tais como a NCNW
(Conferência Nacional Católica do Bem-
Estar), que transferiu um milhão de dó-
lares das missões nacionais para o seu
fundo latino-americano (Latin Ameri-
can Bureau).

— Mediante designação de sacer-
dotes, religiosos e leigos, adestrados acustos consideráveis e freqüentemente

apoiados economicamente em suas em-
presas apostolares.

Este tipo de generosidade estran-
geira tem tentado a Igreja iatino-ame-
ricana a se converter em satélite do fe-
nômeno cultural e político do Atlântico
Norte. O aumento de recursos para o
apostolado intensifica cada vez mais a
necessidade de ajuda continua criando
ilhas de bem-estar apostólico que se
mostram cada vez mais incapazes de se
financiarem a si próprias. Uma vez mais
floresce a Igreja renovando o estigma
que nela deixou a conquista: uma plan-
ta que floresce porque se cultiva de fora.
Os bispos, ao invés de procurarem os
meios de continuar com menos dinhei-
ro ou fechar a empresa, se deixam apa»
nhar pela vertigem da busca de dinhei-
ro e se preparam para legar à prospe-
ridade uma instituição impossível de
ser mantida no futuro. A educação,
única regra que poderia dar bons frutos
a longo prazo, é concebida principal-
mente em termos de adestramento da
burocratas cujo interesse será manter
as estruturas existentes.

Recentemente, pude apreciar um
bom exemplo do que estou dizendo: uni
grupo de sacerdotes latino-americanos
enviados à Europa, a fim de obterem
graus acadêmicos. Na busca da relação
entre a Igreja e o Mundo, nove de cada
dez destes sacerdotes estudavam meto-
dos de ensino — catequese, teologia pas-
toral e direito canônico — e, para tan-
to, nem adiantavam diretamente seus
conhecimentos sobre a Igreja nem seus
conhecimentos sóbre o Mundo. Só al-
guns deles estudavam a Igreja em sua
história e suas fontes no Mundo, em sua
atualidade concreta.

É relativamente fácil obter grandes
somas de dinheiro para construir uma
nova igreja na selva ou uma escola su-
perior em algum subúrbio da cidade e
equipá-las com novos missionários. Dês-
te modo se mantém artificialmente, com
custos elevados, um sistema pastoral
obviamente não transcendental, enquan-
to se considera um luxo extravagante a
investigação básica para criar um sis-
tema pastoral vital. Bôlsas-de-estudo
para estudos humanísticos não eclesiás-
ticos, dinheiro para experiências pasto-
rais levadas a cabo com criatividade, do-
nativos para documentação e investiga-
ção que dê margem a uma crítica cons-
trutiva sobre assuntos particulares —
todas estas coisas correm o temível ris-
co de ameaçar nossas estruturas tempo-
rais, nossas instalações clericais e nossos
métodos baseados no good busíness.

Mais assombroso ainda do que a ge-
nerosidade eclesiástica é a segunda fon-
te de dinheiro. Poderia comparar-se a
Igreja de há dez anos com uma "nobre
dama" empobrecida que insistia em con-
servar uma tradição imperial dando es-
molas de seu mirrado pecúlio. Duran-
te os cem anos ou mais que transcor-
reram desde que a Espanha perdeu suas
colônias na América, a Igreja tem per-
dido progressivamente suas fontes de
renda: donativos governamentais, pa-
tronatos e ingressos das terras que pos-
suía e que perdeu progressivamente.
Aplicando o conceito colonial da cari-
dade, a Igreja perdeu seu poder de aju- .
dar os pobres. Veio a ser considerada co-
mo uma' relíquia histórica, inevitável-
mente aliada aos políticos conservado-
res.

Em 1966, ocorreu quase exatamente
o contrário, pelo menos à primeira vis-
ta. A Igreja veio a ser uma agência à.
qual se confia a administração de pro-
gramas orientados no sentido de levar
a cabo a mudança social. Sua inegável
dedicação lhe garantia certos resulta-
dos. Mas, quando se vê ameaçada pela
mudança verdadeira, retira-se antes de
permitir que a consciência que surge se
propague como o fogo. A supressão das
escolas radiofônicas brasileiras por um
alto dignitário eclesiástico oferece um
bom exemplo.

Desta forma, a disciplina eclesiásti-
ca assegura ao doador que seu dinheiro
renderá mais nas mãos de um sacerdo-
te, que não se evaporará e que tampouco
se identificará com o que é na realida-
de: publicidade para a empresa priva-
da e doutrinação para um modo de vi-
da que os ricos escolheram como o mais
conveniente para os pobres. Contudo, o
que recebe entende bem a mensagem: o"padre" vem da parte de W. R. Grace
and Co., Esso, Aliança para o Progresso,
governo democrático, AFL-CIO (Ameri-
can Federation of Lavor-Ccngress of In-
dustrial Organization) e tudo o que de
mais sagrado contém o Panteão Oci-
dental.

Naturalmente, as opiniões se divi-
dem quando alguém indaga se a Igreja
se dedicou com afinco aos programas so-
ciais para conseguir fundos "para os po-
bres", ou se buscou os fundos para aju-
dar a conter o castrismo e assim garan-
tir seu prestígio institucional. Quando
a Igreja se converte em agência "oficial"
de um tipo de progresso, abdica de seu
direito de falar dos humildes que estão
à margem das agências, mas que vão
se tornando uma maioria cada vez mais
respeitável. Quando a Igreja aceita o
poder para ajudar, vê-se obrigada a de-
nunciar um Camilo Torres, que é símbo-
lo do poder da renúncia. O dinheiro, por-
tanto, converte a Igreja em uma estru-
tura pastoral que ultrapassa seus pró-
prios meios de manutenção e a conver-
te em um poder político.

O caráter emocional e superficial do
invólucro não permite a reflexão serena
sóbre as implicações da "ajuda" ameri-
cana ao exterior. Motivações estranhas,
digamos, de ajudar no Vietname. repri-
mem os remorsos que poderiam ser sau-
dávels. Afinal, nossa geração cor.ieca a
entender a retórica da "lealdade"'pa-
triótica. Mal começamos a reconhecer a
perversão de nossa politica de poder e
o sulco destrutivo traçado por nossos es-
íorços no sentido de impor unilateral-
mente "nossa forma de vida" aos de-
mais. Não começamos ainda a enfrentar

as sombras que estão pe-r trás dos com-
promis.sos assumidos pelo nosso pessoal
clerical e com a cumplicidade da Igre-
ja no sufocamento do despertar univer-
sal, que resulta demasiado revoluciona-
rio para poder coexistir na "Grande So-
ciedade".

Segundo me consta, nâo há nenhum
sacerdote ou freira no exterior, tão ne-
gügente em sua missão, que não tenha
ajudado a enriquecer alguma vida du-
rante sua permanência na América.La-
tina; não há nenhum missionário, por
mais incompetente que seja, que não
tenha servido de veiculo, através do qual
a América Latina tenha feito alguma
contribuição à Europa ou aos Estados
Unidos. Mas nem a admiração que sen-
timos pela dedicação generosa nem o
temor de que nossos amigos sem entu-
siasmo se convertam em inimigos exas-
perados devem impedir-nos de enfr-sn-
tar os fatos. Os missionários que se
enviam à América Latina poderão fa-
zer: 1) de uma Igreja estrangeira, uma
Igreja ainda mais estrangeira; 2) uma
Igreja abarrotada de clérigos, conduzi-
da totalmente por clérigos e 3) que os
bispos se convertam em mendigos ser-
vis. A discussão sóbre o Vietname, tra-
zida a público, destruiu a unanimidade
do consenso público. Espero que, des-
pertando a consciência pública sobre os
elementos repressivos e corruptos que os
programas de ajuda oficial eclesiás-
tica- contêm, se ajude a criar um pro-
fundo sentido de culpa por haver per-
mitido que homens e mulheres jovens
desperdicem suas vidas, dedicando-se à
evangelizução na América Latina.

A importância maciça e indiscrimi-
nada tio clero ajuda a burocracia ecle-
•siastica a sobreviver em sua própria co-
lônia, que se torna cada dia mais alie-
nada c mais cômoda. Êste tipo de imi-
gração contribui para transformar a an-
tiga fazenda de Deus (na qual os ho-
mens eram tão-sòmente adventicios) no
supermercado do Senhor, com um gran-
de sortimento de catecismos, liturgia e
outros meios de graça. Converte os cam-
poneses, que antes vegetavam, em con-
sumidores satisfeitos e as pessoas devo-
tas em clientes exigentes. Enche os boi-
sos sagrados dando refúgio aos homens
que têm medo da responsabilidade se-
cular.

Os freqüentadoras do templo, acos-
fumados com os sacerdotes, as novenas,
os livros e a cultura da Espanha (possi-
velmente o retrato de Franco na casa
paroquial), um talento administrativo e
financeiro que promove um certo tipo
de democracia como o ideal cristão. Lo-
go se começa a sentir que a Igreja está
alienada deles, e que é uma operação
importada, especializada e financiada
no exterior, que fala com um sotaque
sagrado e estrangeiro.

Esta transfusão estrangeira — e a
esperança de outras transfusões — deu
à pusilanimidade eclesiástica uma nova
esperança de sobreviver, outra oportu-
nidade para reviver o arcaico e pitores-
co sistema colonial. S3 a América do
Norte e a Europa enviam suficientes sa-
cerdotes para preencher as vagas nas
paróquias, não é necessário enfatizar, a
necessidade de considerar o trabalho
parcial e gratuito dos leigos para levar
a cabo a maior parte das tarefas evan-
gélicas; faz-se necessário reexaminar a
estrutura da paróquia, a função do sa-
cerdote, a obrigação dominical e o ser-
mão clerical: náo se fará esforço algum
para explorar a necessidade dós diáco-
nos casados, para conceber novas for-
mas de celebração da Palavra e da Eu-
caristia e considerar as celebrações ín-
timas de conversão ao Evangelho den-
tro do ambiente familiar. A promessa
de mais clero é como o canto de uma
sereia encantada. Torna invisível o cró-
nico excesso de clero na América Lati-
na e impossibilita diagnosticá-lo como
a mais grave enfennidade da Igreja.
Esta perspectiva negativa começa a mo-
dificar-se ligeiramente mediante um
pequeno núcleo de pessoas valentes e
criadoras, algumas delas neolatinas,
que refletem, estudam e se esforçam poruma verdadeira reforma.

Uma grande parte do pessoal ecle-
slástico da América Latina está atual-
mente empregada em instituições priva-das que servem à classe média e alta e
que freqüentemente conseguem lucros
respeitáveis. E isso em um Continente
onde se necessita desesperadamente de
mestres, enfermeiras e trabalhadores so-
ciais nas instituições públicas que ser-
vem aos pobres. Uma grande parte do
clero se dedica a funções burocráticas,
relacionadas geralmente com a distri-
bulcão de sacramentos, sacramentais e
bênçãos supersticiosas. Muitos deles vi-
vem na miséria. A Igreja, incaoaz de
usar seu pessoal para tarefas pastoraissignificativas, não pode sequer manter
seus sacerdotes e os 670 bisoos que o.s
governam. Utiliza-se a Teologia para
justificar o sistema, o direito canônico
para administrá-lo e o clero estrangeiro
para criar diante do mundo a imagem
de que deve continuar.

Um saudável sentido de valores vai
esvaziando os seminários e a3 fileiras
sacerdotais de forma muito mais efe-
tiva do que a falta de disciplina ou de
generosidade. De fato, a nova corrente
de bem-estar torna a carreira eclesiás-
tica muito mais atrativa para os opor-
tunistas. Como conseqüência, os bispos
se convertem em mendigos servis e ce-
dem à tentação de organizar romarias
e de lançar-se à caça de sacerdotes e
íundos estrangeiros para construir ano-
malias como os seminários menores.
Embora _ estas excursões tenham êxito
será difícil, se náo impossível, seguir ocaminho mais duro: considerar com le-
aldade se, na realidade, precisamos de
semelhante jogo.

Vejamos agora o caso de exportação
de empregados eclesiásticos de uma no-
va Igreja. Tanto as autoridades norte-
americanas conlo as da América Latina,

diversamente motivadas, mas igual-
mente temerosas, se fazem cúmplices da
manutenção de uma Igreja clericaliza-
da e irrelevante. Insistindo r.a sacrali-
zação de empregados e propriedades, a
Igreja fica cada vez mais obcecada com
a possibilidade de sacralizar as pessoas
da comunidade.

É muito difícil recusar-nos a dar
esmolas. Recordo-me que, uma ocasião,
suspendi a distribuição de comida nas
sacristías numa área de muita fome.
Contudo, senti o aguilhão de uma voz
que me acusou: "Dorme tranqüilo pelo
resto de tua vida com a morte de deze-
nas de crianças em tua consciência".
Até certos médicos preferem usar aspiri-
nas ao invés da cirurgia. Não lhes tor-
tura a consciência se o paciente morre
de câncer, mas élcs temem o corte do
bisturi. O valor de que necessitamos é
o que sugere Daniel Berrigan, S. J., ao
escrever sobre a América Latina: "Eu
sugiro que suspendamos o envio de pes-
soai e coisas durante três anos e que,
enquanto isso, procuremos nossos erros
e as maneiras de enfrentá-los e não de
canonizá-los".

Na experiência de seis anos que tive
adestrando centenas de missionários es-
trangeiros destinados à' América Lati-
na, aprendi que os verdadeiros voluntá-
rios desejam cada vez mais enfrentar a
verdade que põe à prova sua fé. Os su-
periores que conduzem seu pessoal atra-
vés de decisões administrativas, mas que
não tèm que viver as conseqüências de-
cepcionantes, estão emocionalmente in-
capacitados para enfrentar estas reali-
dades.

A Igreja norte-americana tem que
enfrentar o ângulo doloroso da gênero-
sidade: o peso que a oblação gratuita
de uma vida impõe ao que recebe. Os
que vão à América Latina devem acni-
tar humildemente a possibilidade de
serem imiteis e até de causarem pre-
juízos, embora estejam dispostos a dar
tudo o que têm. Devem aceitar o fato
cie que um descuidado programa dc as-
sistência eclesiástica os utiliza como pa-
liativos para mitigar os males de uma
estrutura cancerosa. Sua única espe-
rança será que a receita consiga dar ao
organismo o tempo e o descariso sufi-
cientes para o início de um processo de
cura espontânea. O mais provável é que
a pílula do farmacêutico demova o pa-
ciente de consultar o cirurgião que o
torne viciado na droga.

Os missionários estrangeiros vão-se
dando conta, cada vez com mais luci-
dez, de que responderam a uma cha-
mada para tapar os ombros de um bar-
co que afunda porque os oficiais não se
atreveram a lançar os salva-vidas. Por
não verem isso claramente, os homens
que obedientemente sacrificaram os me-
lhores anos de suas vidas terão que se
encontrar numa luta inútil para manter
flutuando um navio qu_ anda à deiiva.

Devemos admitir que os missionários
podem ser utilizados como peões em
uma luta ideológica de proporções mun-
diais e que é blasfêmia usar o Evange-.
lho para impelir qualquer" sistema so-
ciai ou político. Quando enviamos a uma
sociedade homens e dinheiro vinculados
a um programa, o mínimo que eles po-
dem fazer é exportar idéias que sobue-
viverão a eles. Foi ressaltado que, no ca-
so dos. Corpos da Paz, que a mudança
cultural catalizada em uma aldeia por
um pequeno grupo de emissários estran-
geiros, pode ser de muito mais peso que
todo o bem imediato que de seu traba-
lho possa derivar. O mesmo pode se apli-
car ao missionário — próximo de casa,
com poderosos meios à sua disposição,
muitas vezes enviado somente por um
curto periodo de tempo — que se trans-
fere para uma região de intensa colo-
nização econômica e cultural por parte
dos Estados Unidos. Éle é parte desta
tarefa de influência que às vezes se
transforma em intriga.

Através dos missionários norte-ame-
ricanos, os Estados Unidos escurecem e
perfilam a seu modo a imagem pública
da Igreja. O influxo dos missionários
norte-americanos coincide com o da
Aliança para o Progresso, com o dos pro-
jetos Camelot e da Central Intelligcnce
Agency (CIA) e parece ser um batismo
deles. A Aliança dá a impressão de estar
orientada pela justiça cristã e deixa de
se apresentar como realmente é: uma
decepção que visa a manter o status quo,
embora com motivações diferentes. O
capital liquido que sai da America La-
tina triplicou nos primeiros cinco anos
da Aliança. O programa é demasiado li-
mitado para que possa sequer abrir ca-
minho para um crescimento constante
e arraigado do pais. Ê um osso oue se
lança ao cão para mantê-lo calado no
pátio das Américas.

Dentro desta realidade, o missioná-
rio norte-americano assume o papel tra-
dicional de um capelão-lacaio de um po-der colonial. Os perigos que implícita-
mente acarreta o uso de dinheiro es-
trangeiro por parte da Igreja assumem
proporções caricaturais quando a ajuda
é administrada por um "padre gringo" '
para silenciar os "subdesenvolvidos". Se-
ria pedir demasiado à maioria dos ame-
ricanos convidá-los a criticar com pru-dência, clareza e sinceridade a agressão
sócio-política dos Estados Unidos na
América Latina. E mais difícil seria pe-dir-lhes que o fizessem sem a amargu-
ra do expatriado nem o oportunismo dorenegado.

Os grupos missionários dos Estados
Unidos não pedem evitar projetar a ima-
gem dos postos avançados americanos
ent terras estrangeiras. Só os cidadãos
norte-americanos que se mesclarem com
o povo poderão evitar esta distorção. O
missionário norte-americano é necessà-
riamente um agente encoberto — se
bem que inconsciente — do consenso so-
ciai e político dos Estados Unidos. Mas,

conscientemente e de caso pensado, êle
quer trazer para a América Latina os
valores de sua Igreja. A adaptação e a
seleção raras vezes chega ao ajuizamen-
to dos valores como tais.

Há dez anos, a situação não se apre-
sentava tão ambígua quando, com boa
consciência, as sociedades americanas
serviam de canais para o fluxo da co-
mercialização da Igreja norte-america-
na para a América Latina. Tudo — do
clergyman até as escolas paroquiais, da
Confraternidade da Doutrina Cristã ate
as universidades católicas — era consi-
derado como produto vendável no mer-
cado latino-americano. Não se necessi-
tava muito de propaganda para conven-
cer os bispos latino-americanos de que
valia a pena testar os produtos rotulados
com Made in VSA.

Hoje em dia, a situação mudou fun-
damentalmente. A Igreja dos Estados
Unidos estremece ante os primeiros
achados de uma auto-avaliação clentifi-
ca e maciça. Não só se examinam e ata-
cam os métodos e as instituições, mas
também as ideologias que as inspiram.
É evidente o paradoxo de um homem que
tenta implantar em uma cultura total-
mente diferente estruturas e programas
que agora são repelidos em seu país de
origem. (Há pouco, chegou a meu co-
nhecimento o interesse de um grupo de
norte-americanos que faziam planos pa-
ra criar uma escola elementar em uma
paróquia de cidade onde já existem uma
dúzia de escolas públicas.)

Existe também o perigo opo-ito. A
América Latina não pode continuar to-
lerando ser um paraíso para os libe-
rais dos Estados Unidos que não podem
convencer n i n g u é m em sua própria
casa, uma válvula de escape para que
apóstolos demasiado apostólicos en-
contrem sua vocação como profissionais
competentes dentro de sua própria co-
munidade. Os vendedores ligados ao
processo de comercialização norte-ame-
ricano ameaçam passar imitações de se-
gunda classe, de paróquias, escola-ç e
catecismos — Já fora de moda nos Es-
tados Unidos — para todo o Continente
latino-americano. O escapista aventu-
reiro ameaça confundir ainda mais o
mundo estrangeiro com suas declara-
ções superficiais que carecem de viabl-
lidade até em seu próprio pais.

A Igreja americana da geração do
Vietname julga difícil dedicar-se a con-
ceder ajuda ao exterior sem exportar sl-
multáneamente suas soluções ou seus
problemas. Ambos são luxos proibitivos
para nações em desenvolvimento. Os
mexicanos se vêem obrigados a pagar
a: tos impostos por presentes inúteis ou
não solicitados para não ofenderem os
bem intencionados amigos que os en-
viam!. Os que fazem donativos não de-
vem pensar em termos dêste momento
atual ou desta necessidade concreta,
mas em termos de toda a geração e dos
futuros efeitos.

Os planificadores de presentes devem
indagar se o valor global do presente
em pessoal, dinheiro e idéias, vale real-
mente o preço que, em última análise,
terá que pagar aquele que o recebe.
Como afirma o padre Berrigan, os ricos
e poderosos podem decidir-se a não dar,
e os pobres, em troca, podem recusar-se
a aceitar. Como a esmola condiciona a
mente daquele que pede, não podemos
culpar integralmente os bispos latino-
americanos por pedirem a desorientada
e nociva ajuda estrangeira. Uma gran-
de parte da culpa recai sobre os prin-*
cipios subdesenvolvidos dos clérigos nor-
te-américanos que dirigem a venda
das boas intenções norte-americanas.

O católico norte-americano deseja
comprometer-se com um programa ecle-
siológico válido, não com programas po-
líticos e sociológicos subsidiários, des-
tinados a influenciar o crescimento das
nações que se desenvolvem segundo um
determinado programa social, mesmo
quando um tcri substantivo tenha o ad-
jetivo "papal". Para tanto, o ponto cen-
trai da discussão não é em torno de
como se há de enviar pessoal e dinhei-
ro, mas como se deve ou não enviar
Enquanto isso, a Igreja não está diante
de nenhum perigo iminente. Nós nori
Inclinamos a salvaguardar as estrutu-
ras ao invés de indagar seu propósito
e seu valor. Desejando glorificar-nos
com as obras de nossas mãos, nós nos
sentimos culpados, frustrados e coléri-
cos quando parte do edificio começa a
ser derrubado. Em vez de ter íé na
Igreja, desejamos frenèticamente cons-
trui-la segundo nossa imagem cultural.
Queremos uma comunidade descansan-
do em técnicas e permanecemos cegos
ao desejo latente da unidade que luta
por lograr expressão entre os homens.
Cheios cie temor, apresentamos a Igreja
com base nas estatísticas, ao invés de
buscá-las na esperança.

i.
li

I

. i. v.
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Introdução

A Assembléia Extraordl-
nária do CELAM, em Mar dei
Plata, se estruturou sôbre
três principais tipos de ati-
vidade: 1 — Conferências es-
pecializadas, conforme o te-
mário geral; 2 •— Mesas-re-
d ondas, das quais participa-
ram todos os senhores bispos
presentes, para aprofundar
as idéias das conferências e
pesquisar os meios de leva-
Ias à prática; 3 — Grupos
de trabalhos, em número de
oito, encarregados de captar
as tendências gerais e com
elas preparar conclusões prá-
ticas sôbre os pontos mais
decisivos do encontro. Dês-
tes grupos participaram bis-
pos e assessores interessados.

Tratando-se de um encon-
tro de bispos, a eles coube
elaborar e votar as conclu-
soes. Tratando-se do CELAM,
a seus membros deveria ca-
ber a palavra final. Neste
sentido, a presidência pediu
a todos os delegados que se
pronunciassem sôbre as
conclusões dos grupos de

,-. trabalho, depois de ouvidos
os presidentes das respecti-
vas Conferências Episcopais,
se isso lhes parecesse neces-
sário. Considerando-se a pro-
ximidade da reunião da CO-
GECAL e do pequeno inter-
valo entre ela e a Assembléia
do CELAM, foi estipuado um
prazo até 8 de novembro
para que todos os votos e
observações chegassem ao
Departamento de Ação. So-
ciai, a fim de que este possa
fazer um resumo para ser'

.. apresentado à CAL.

Conclusões
Eis a síntese flnnl das Conclusões de

Mar dei Plata. Ela íoi elaborada com
fidelidade em relação ns conclusões dos
grupos de trabalho dos delegados. Con-
tudo, o Departamento de Ação Social
procurou dar uma apresentação mais sis-
temática e uniforme, sem forçar as ca-
racterísticas dos textos originais; pro-
curou também evitar us múltiplas repe-
tições, completar e esclarecer o sentido
de algumas proposições, mediante o re-
curso ãs idéias centrais das conferências
e às conclusões das mesas-redondas. Evi-
dentemente, a natureza sintética desta
elaboração não pode permitir que ela se-
ja completa. De qualquer modo, ela ga-
rante sua fidelidade aos trabalhos da
Assembléia Extraordinária de Mar dei
Plata.

Seguem-se os oito capítulos, corres-
pondentes aos oito grupos de.trabalho.
Cada capitulo apresenta uma justifica-
ção (pequeno texto conciliar, texto da
Paulo VI dirigido ao CELAM, reflexões
do grupo de trabalho) e indicações prá-
ticas, como sugestões de ação dirigidas
às Conferências Episcopais. Em tudo is-
so, há um esforço honesto e filial para
responder ao chamamento do Santo Pa-
dre à Igreja da América Latina.

•Reflexão teológica sôbre o
desenvolvimento

A — JUSTIFICAÇÃO
"Para desempenhar tal missão, a

Igreja, em todas as oportunidades, entre-
ga-se ao dever de auscultar os sinais dos
tempos e interpretá-los à luz do Evan-
gelho, de modo que possa responder acle-
quadamente a cada geração, ás interro-
gações contínuas sôbre o significado da
vida presente e futura e das relações
mútuas entre elas" (G. et Spes. n." 4).

"A verdadeira missão que Cristo con-
tlou ã sua Igreja não é de natureza po-
lítica, econômica ou social. A finalidade
que Cristo lhe atribuiu é de natureza
religiosa. Mas, exatamente devido a esta
natureza religiosa, originam-se os bene-
fícios, luzes e íôrças que podem ajudar
a organização e fortalecimento da Co-
munidade humana segundo a Lei de
Deus" (G. et Spes. n.° 42).

• "Para ser autêntico, o desenvolvi-
mento deve ser também integral, resul-
tajido na elevação das pessoas em todos
oà"aspectos e na elevação de toda a hu-
manidade... regido por um princípio uni-
íicador.

Portanto, a Obra iluminadora da
Igreja deve comprometer-se com a base
do conceito de desenvolvimento. Deve in-
íundi-lo uma alma que náo seja um íim
em si mesma e apenas para facilitar a
formação' completa das faculdades do ho-
mem... instrumento (o desenvolvimen-
to) a serviço dos verdadeiros valores hu-
manos, os valores do espirito" (Paulo'VI
ao CELAM — G. et Spes, n.° 64).

UMA REFLEXÃO TEOLÓGICA SÔBRE
O DESENVOLVIMENTO EM VARIAS
DIMENSÕES

1 — Uma Teolofila da Criarão — A
criação é um ato dinâmico de um Deus

dinâmico. Através da história, ela caml-
nha para sua consumação. Dêste pro-
cesso o homem c chamado a participar
como agente. Reconhecendo o valor da-
quilo que foi criado e desenvòlvendo-se
em uma civilização cada vez mais hu-
mana. i

O pecado desorienta o homem e por
isso a própria criação. Em Cristo, o Fi-
lho de Deus, tudo foi criado; e em Cris-
to, o homem novo, tudo íoi restaurado,
embora ainda não perfeitamente. O pe-
cado continua no mundo e os valores do
Desenvolvimento são ambíguos. Náo obs-
tante, a Igreja é o signo do Reino Mes-
siânico de Cristo que tudo reconcilia
nfile, e o Desenvolvimento e a Redenção
dêste mundo, de que o homem participa
como colaborador de Cristo, prepara, mis-
teriosamento o Reino definitivo, a Nova
Criação.

— Uiua Antropologia Cristã — O
homem, chamado a cooperar com o ato
criador de Deus, quanto mais se desen-
volve como homem tanto mais leva gló-
ria a Deus. Isso é válido para o homem
como pessoa, para suas atividades cole-
ti vas e para seu domínio sobre a na tu-
reza. O cristão tem uma dinâmica, que
deve desenvolver: a colaboração da Obra
do Cristo no mundo. Parte do atelsmo
moderno nasceu de um humanismo que
via em Deii3 uma limitação do homem,
enquanto negava mérito ao trabalho do
homem em favor do próprio desenvolvi-
mento. Uma Antropologia cristã supera
este conceito.

— Uma Ética: Uma ética pa.sa o
desenvolvimento tem' três aspectos:

a) — Uma visão do objetivo final, na
ordem temporal, do homem e a unidade
ria humanidade, desenvolvimento inte-
gral. paz, sociedade responsável. fi o pri-
meiro objetivo.

, b) Para oferecer quadros de reíe-
rencia e de ação, devem ser definidos os
objetivos intermédios. Na América Lati-
na, eles so chamam Integração, Reformas
de Base, Alfabetização...

c) Finalmente, as normas concretas
para a ação que, com amplas medidas,
fiquem em poder dos ihdivíduos e das co-
lelividades responsáveis na ordem tem-
poral.

B — INDICAÇÕES PRATICAS

i 1 — O ensino da Teologia nas Uni-
versidades e Seminários, como se dirige
a "éste homem" concreto deve interpre-
tar — à luz do Evangelho — sua exis-
tência como um indivíduo nesta comu-
nidade (subdesenvolvida e em desenvol-
vimento, não integrada ou ein integra-
ção).

— A formação teológica deve cen-
tribuir mais ainda para a criação de uma
Antropologia Cristã, tanto na elabora-
ção propriamente dita como na sua co-
municação e vigência.

— Nova formulação e incremento
na formação dos leigos, acoihendo-os e
Interpretando para eles sua responsabi-
lidade no mundo. £ importante aprofun-
dar a visão (cosmovisão) na perspectiva
de uma Antropologia Cristã.

— Encontro de teólogos latino-ame-
ricanos para elaborar uma orientação só-
bre as situações próprias do Continente.

— Institutos e Concursos para a
formação de todos, especialmente do cie-
ro, üa Teologia do Concilio Vaticano II,
para que possam acertadamente enten-
der e promover a Pastoral que emana do
mesmo Concilio.

A Igreja e a integração na
América Latina

A -- JUSTIFICAÇÃO

Em nossa época aumentam os laços
estreitos de dependência mútua entre
todos cs cidadãos e entre os povos
da terra. As instituições internacionais
já existentes, universais e regionais, cer-
tamente são beneméritas do gênero hu-
mano. Elas aparecem nas primeiras ten-
tativas para lançar os fundamentos in-
ternacionais de toda a comunidade hu-
mana, a fim de resolver as questões mais
graves de nosso tempo: a promoção do
progresso em todo o mundo e a prós-
criçáo da guerra em todas as suas for-
mas (G. et Spes. N.° 84).

"Em nome do Evangelho, a Igreja
pode contribuir valiosamente para diíun-
dir o ideal de integração, despertando
nos cristãos a convicção de que os pró-
prios destinos nacionais somente serão
alcançados dentro da solidariedade in-
ternacional e através da formação de uma
consciência supranacional "(Mensagem
de Sua Santidade. Paulo VI à Assembléia
Extraordinária do CELAM em • Mar dei
Plata, em 29 dc setembro de 1963).

A integração da América Latina &
um processo em marcha e de caráter irre-
versivel... constitui-se num instrumento
indispensável parn. o desenvolvimento
harmônico da região e marca uma etapa
fundamental no Movimento para a uni-
íicação da família humana. Nas atuais
circunstâncias de crise c consolidação das
relações políticas, econômicas e sociais,
a integração da América Latina é uma
contribuição essencial à paz mundial.

Manifestando-se como "sina! dos
tempos", a integração do continente la-
tino-americano provoca uma atitude de
serviço de parte da Igreja, não somente
devido às posições derivadas do Concilio
Vaticano II e das palavras de Paulo VI _
CELAM, qjas também em conseqüência
da tomada de consciência dos cristãos,
que vivem essa realidade histórica.

Por conseguinte, a Igreja quer empe-
nhar-se na "nobre empresa de integração
do continente latino-americano" (Pau-
lo VI) participando ativamente dêste pro-
cesso histórico.

INDICAÇÕES PRATICAS

1 — Através da palavra escrita e fa-
iada. seja através do grande público, teja
através da formação das várias elites,
interpretar os sinais dos tempos, elabo-

rando e difundindo uma doutrina capaz
de orientar o processo de integração. No
cumprimento dêste dever, há de se ter
em conta a fraternidade humana, que
encontra sua expressão mais sublime na
origem do Deus Criador c Padre e na
Redenção Universal de Cristo, com todas
as formas de procura e realização. Mas
será necessário despertar as consciências
em face das dificuldades tais como: cs
nacionalismos individualistas, que igno-
ram jo bem comum latino-americano: o
egoísmo de grupos e classes, que subor-
dinam sos seus interesses particularistas
o desenvolvimento do continente; os se-
tores e grupos econômicos que podem
exercer uma influência negativa nas áreas
integradas, subordinando os valores espi-
rituais aos interesses materiais.

— Como testemunho, dar início íl
Integração nos diferentes niveis da pró-
pria Igreja: paroquial, diocesana, nacio-
nal e continental. Alais especificamente:

a) — Elaborar uma pastoral de con-
junto em nível continental, aproveitan-
do-se aS numerosas experiências reali-
zadas em nível nacional. Estas, por sua
vez, devem ser estimuladas e estendidas
à totalidade dos países latino-america-
nos;

bi — Portanto, é necessário criar ou
adaptar estruturas ou serviços existentes,
tomando em conta também todos os mo-
vimrntos o organizações da Igreja iHie-
rarquia e Laicado) que desejam a inte-
graçáo do continente.

— Apuiar c fazer chegar estímulo
aos que cuidam da integração latino-ame-
ricana, quer oficiais, quer particulares.

— Difundir, através dos organis-
mos educacionais, a idéia de integração e
ce desenvolvimento. Faz-se necessário de-
finir e fortalecer uma consciência latino-
americana com base "no talento e nas
tradições próprias'' para a solidariedade
sócio-econômica, cultura! e política, e pa-
ra a consciência efetiva da unidade cristã
no continente.

— Apoiar a criação e o.s trabalhos
de um organismo universal da Igreja, que
tenha como função estimular a comuni-
dade católica para promover o desenvol-
vimento rics paises pobres e a justiça so-
ciai internacional (G. et Spes n.° 90.i.

Reformas básicas
para a transformação

das estruturas
A — JUSTIFICAÇÃO

"Tais defeitos de equilíbrio económi-
co e social são notados não somente na
agricultura e ua indústria e nos serviços,
mas também entre as diversas regiões de
uma mesma nação. Entre as nações eco-
nômicamnUB mais desenvolvidas e es
outras nações, torna-se cada dia mais
grave a oposição que pode pôr em perigo
a própria paz do mundo... por conse-
guinte, exigem-se de todos muitas refor-
mas na vida cecnómico-sociai e uma con-
versão de mentalidadea e de modo de .;cr
(G. et Spes. N.° 63).

"Por esse motivo, devem ser argiildas
de erro não só as teorias que, em íorma
de falsa liberdade, dificultam as refor-
mas necessárias, mas também as que sa-
criticam os direitos fundamentais das
pessoas particulares c dos grupos em dc-
trimento da organização coletiva da pro-
dução" (G. et Spes. N.° 65).

Ainda com a graduação que indica-
vamos, a Constituição Pastoral Gaudium
ct Stps, na viíão completa do desenvol-
vimento, afirma decididamente a exi-
géncia de profundas reformas de estru-
turas e profundas mudanças na socie-
dade ' (Paulo VI à CELAM).

As estruturas da, sociedade tèm como
finalidade o desenvolvimento do homem,
como uru todo e de todos os homens.
Portanto, devem estar ao serviço da pes-
soa humana e não a serviço das estrutu-
ras. Em muitos casos, as estruturas exis-
tentes se permitem a participação e a
integração das populações latinõ-amcri-
canas e as grandes massas permanecem
á margem das instituições empresariais,
políticas, sociais e culturais.

processo de socialização, a neces-
sidade de ordenar uma produção dinà-
mica e uma. distribuição justa nesta no-
va organização obriga a rever radicai-
mente a estrutura da Associação e do
Estado.

Embora não seja da competência da
Igreja promover estes processos tempo-
rais, náo obstante, é sua tarefa orienta-
los no sentido de uma promoção das pes-
soas humanas em tócias as suas dimen-
sões e para uma integração completa das
populações marginais.

B — INDICAÇÕES PRATICAS

Atuação completa e organizada do
CELAM e rias conferências episcopais.

— Salvaguardando o direito natu-
ral à propriedade privada, segundo os
ensinamentos da Igreja, faz-se necessá-
rio atender aos seguintes pontos:

fl) —- O direito fundamental de todos
ro uso des bens materiais é anterior á
propriedade privada;

b) 13 preciso corrigir, com sabedo-
ria e firmeza, a acumulação da proprie-
dade nas mãos de poucos;

c) O Estado — tendo em conta o
bem comum da justiça social — tem a
faculdade de determinar o limite em que
cs proprietários podem administrar 11-
vremente seus bens.

2 — Quanto às estruturas de asso-
ciação é necessário prar ove-:

a) Sistema de empresas que instl-
tuam uma justa distribuição tío produto
comum e da responsabilidade entre todos
os participantes da empresa;

b) Uma orgoniz-fição sindical livro
de pressões externas que desviem a na-
tureza de seus fins;

ci Uma organização rins setores de
produção, com base em uma participa-

\
ção paritária dos sindicatos patronais e
operários;

d) Uma organização cooperativa quo
preste os serviços necessários aos prof es-
sores, com o fim de, aumentar a produ-
tlvidade de seu trabalho.

3 — Quanto ao -papel crescente do
Estaclo, êste é necessário na América La-
ti.ia, sempre que se realize cm favor dos
ossoeiações e das pessoas, nos limites do
bem comum. Assim, é necessário:

s.Y Planificar a economia com a co-
operação da comunidade;

b) Modificar as estruturas do poder
democrático e da administração pública
para que elas possam desempenhar seu
papel social e econômico com maior efi-
ciência e com maior participação do povo
através de suas organizações.

Reforma Agrária
A — JUSTIFICAÇÃO

Nos quadros das reformas estruturais
que exigem ns populações da América La-
tina, tem fundamental importância a re-
forma agrária. Tanto para as populações
cemo para a vida econômica de cada
pais, são tão graves as inconvenientes
do latifúndio como os prejuízos do mi-
nifúndio. Ê necessário, portanto, esta-
belecer uma política de redistribuição da
terra.

B ATIVIDADES PROPOSTAS

A Igreja deve esforçar-se para que
so realizem programas de autêntica e in-
tegral reforma agrária, que considerem
ns condições peculiares do cada pais e
tenham em conta principalmente o ho-
mem.

Para isso é necessário:

— Contribuir para elevação do ní-
vsl de vlda da população rural dando às
propriedades ligadas á Igreja uma função
social efetiva;

— Contribuir para a criação de uma
classo média o. rural capaz de participar
na vida social, econômica, cultural e -po-
lítica do cada país;

— Contribuir para a elevação da
produtividade da terra, mediante a pro- .
pagação e adoção de técnicas modernas
de produção;

— Assegurar, através de órgãos
competentes, oficiais e privados, uni
amplo programa de assistência técnica e
de crédito financeiro.

Caritas e o desenvolvimento
integral

A — JUSTIFICAÇÃO
"A Santa Igreja, nos seus primor-

dios... mostrou estar tinida a Cristo pe-la caridade, e, através dos tempos, é re-
conhecida através deste signo de amor.

. Alegra-se com as iniciativas dos outros,
mas reivindica para si as obras de ca-
ridade como dever seu e direito inalie-
nável. Por isso, a misericórdia para com
os pobres e riofUies, e as chamadas obras
de caridade e do auxílio mútuo para ali-
viar as múltiplas necessidades humana
são titias pela Igreja em particular apré-
ço" (Apostolicam Auctoritaíat-em N.° 8).

"Respelte-se com a maior delicadeza
a liberdade e a dignidade da pessoa querecebe o auxilio... satisfaça-se em pri-meiro lugar as exigências de justiça, eli-
minem-se as causas dos males, e não sô-
mente seus efeitos; seja'encaminhada a
ajuda de tal modo que os que a recebem
pouco a pouco sa libertem da dependén-
cia externa e se tornem auto-suficientes"
(Apostolicam Auctoritatem. n.° 8).

"E quanto à, justiça, o aspecto social é
t o que mais afeta e interessa ao mundo

em geral e aos latino-americanos em es-
peciül, e onde intensos e profundos são os
contrastes.

A súplica dolorosa, de tantos que vl-
vem em condições indignas de seres hu-
manos nâo pode deixar de afetar-nos,
Veneráveis Irmãos, e deixar-nos inati-
vos. Ela náo pode c não deve ficar —
enquanto nos seja possível — não ouvida
e insatisfeita tPauio VI ao CELAM N.°
46—46).

A obra earita.tiva da Igreja encontra-
se hoje diante do um problema asslsten-
ciai diferente cio tradicional. Os fatos
sociais modernos, em toda sua comple-
xidade, apresentam o problema asslsten-
ciai como um problema de desintegra.-
cão do homem em relação à sociedade.
Mas o progresso das Ciências Psicológi-
cas e Sociais atinge os problemas assis-
tendais. Assim, se é difícil por sua com-
piexidade e tecnicidade, o problema as-
.si-tencial tem a vantagem de poder ser
solucionar pela raiz, através de novas
técnicas de promoção humana e comu-
nitária.

serviço social tem um novo espiri-
to. A caridade dos católicos deve reno-
var-se para enfrentar a nova dimensão
do problema assistencial. como condi-
ção fundamental para contribuir de mo-
cio válido para o desenvolvimento. A Ca-
ritas, órgão do episcopado para asslsten-
cia e promoção social, pode prestar gran-
de serviço ao esforço do desenvolvimen-
to e transmitir êste novo espirito ã obra
assistencial.

E considerando que "uma pastoral-
para a comunidade deverá incluir igual-
mente uma decidida atuação em prol de
uma ação social especifica" (Paulo VI ao
CELAM), seria desejável que as confe-
rências episcopais realizassem a inclu-
são da Caritas na Pastoral de Conjunto
para influir no desenvolvimento. Carl-
tas diverá tornar bem claro, com rela-
ção às instituições já existentes, o con-
ceito de coordenação como serviço e a
necessidade de colaboração com todas as
instituições católicas, evitando-se o es-
pírito de competição em favor da exi-
gência fundamental: satisfazer as ne-
cessidades comuns.

B — INDICAÇÕES PRATICAS

—¦ Estabelecer, junto ao CELAM.
um serviço permanente de coordenação

que assessore as diversas Caritas nacio-
nais. dc acordo com a Caritas interna-
cionai e sua vice-presidência para a
América Latina. ,

— Promover uma investigação tias
nece.-sida.des globais e suns causas, com
os novos métodos de investigação para o
desenvolvimento, para fixar prioridades
c, com base nelas, estabelecer programas
e projetos que tenham em conta os pres-
.supostos de uma Antropologia Evangé-
lica.-

— Para o serviço da Caritas pro-
mover a formação de assistentes e tra-
balhadores, rurais e urbanos, e desen-
volver um programa para dar aos res-
ponsáveis por sua execução mais cons-
ciência sôbre a importância dc sua ta-
refa.

— Concentrar esforços particulares
na solução do problema da habitação po-
pular.

— Onde fôr necessário, transformar
Caritas de simples órgão distribuidor cm
um organismo para os planos educado-
nais de promoção humana e comunitd-
ria. Nestes casos, Caritas deve orientar-
se para alcançar autonomia, promovendo
a comunhão cristã de bens dentro do mes-
mo país.

Tendências da Pastoral na
América Latina

A — JUSTIFICAÇÃO
"Mas como os problemas são atual-

mente de natureza geral, eles exigem so-
lações gerais de conjunto. Ninguém po-
de resolvê-los por conta própria. A es-
treita união e o esforço conjunto do.s
bispos não diminuem a liberdade ,e as
responsabilidades pessoais de cada.' um,
embora eliminem os efeitos prejudiciais
provocados pelas divisões internas... Por-
tanto, uma sábia planificação pode ofe-
recer também à Igreja um meio eficaz
e um incentivo de trabalho. A obra de
evangelização não se limitará a alguns
grupos, mas abrangerá, a comunidade em
seus diversos componentes.

A Igreja, que é a casa de todos e não
somente de alguns privilegiados, está pre-
destinada a injetar na massa, humana o
fermento capaz de manter unido o mun-
do inteiro" (Paulo VI ao CELAM).

Revendo a pastoral na América Lati-
na, chegamos á conclusão de que os gran-
des esforços até agora empreendidos sur-
giram de uma certa desorganização, por
íalta de objetivos concretos e hierarqui-
zados. Recomenda-se, por isso, de acór-
do com as sugestões do Santo Padre no
discurso ao CELAM, que a ação se denen-
volva segundo os planos pastorais de con-
junto. Estes devem basear-se nos estudos
prévios da realidade sócio-religiosa e ins-
pirar-se na teologia conciliar. A planifi-
cação em nivel nacional, além do ser
uma concretização da colegialidade epis-
copai, tornará possível uma distribuição
racional do pessoal e das ajudas íinancei-
ras oferecidas aos vários paises da Amé-
rica Latina.

Dua-s preocupações urgentes deverão
orientar a pastoral de conjunto:

a) Como chegar ás massas;

b) Através da formação de grupos
militantes.

A éste respeito, sabem todos o abati-
dono em que muitas vezes são deixadas
as grandes massas rurais e urbanas.

É evidente a falta de evangelização,
que leva ao perigo da contaminação su-
persticiesa na prática sacramentai e con-
duz ao baixo nivel moral. A formação só-
ria e profunda dos militantes cristãos
parece ser o principal meio para elevar o
fermento evangélico da massa do povo, e
esta tarefa atinge as alturas de uma pro-
moção humana.

B — INDICAÇÕES PRATICAS

a) Curses de atualização para o clero,
dentro da linha da renovação do Concl-
lio e de uma eficiente pastoral social.

b) Estudar com muita seriedade (de
modo profundo e com ampla visão, evi-
tando-se as deduções apressadas e apro-
ximadas) a religiosidade popular e suas
expressões externas, a fim de purifica-
Ias, elevando-as e tornando-as autênti-
cos signos de íé, reconhecendo o valor
positivo da fé popular. Não devem ser
classificadas, sem prévio exame, no gè-
nero folclórico os cantos e as orações que
ns camponeses conservam cemo preciosa
herança dos primeiros missionários. Mui-
tos devem ser considerados genuínas ex-
pressões de íé e pedem, dêste modo, ser
oportunamente restabelecidos.

c) Deve-se fomentar a multiplicação
das pequenas comunidades para que estas
possam ser mais facilmente integradas
ma Igreja. Trata-se de uma descentrali-
zação das instituições tradicionais;

d) Religiosos e leigos consagrados,
assim com os diáconos. deverão ser os
promotores e os animadores destas co-
munidades.

e) Recomenda-se um maior aprovei-
tnmento dos meios de comunicação social,
ibuscando-se sebraudo tuna presença
mais eficaz des cristãos.

D — Os diferentes movimentos do
npostolado são eficientemente coordenados
em uma pastoral de conjunto, respeitan-
do-se os fins específicos de cada um. Os
militantes devem ser preparados para
executar tarefas com espirito de iniciati-
va criadora.

Apostolado dos leigos —
Pastoral de juventude —
Pastoral universitária em

função do desenvolvimento

A — JUSTIFICAÇÃO
O desenvolvimento náo pode ser aban-

dona.do ao curso qufi.se mecânico da ativí-

dade do indivíduo e muito menos ao po-
der da austeridade.

"Impõe-se uma revisão das estruturas
econômico-sociais, mas é preciso preca~
ver-se contra soluções técnicas imaturas,
especialmente aquelas que, ao mesmo tem-
po que oferecem aos homens vantagens
materiais, prejudicam sua índole e pro-
veito espiritual" (G. et Spes. N.° 86).

Os jovens têm importância e lnfiuên-
cia na sociedade moderna... Êste cresci-
mento de sua importância na vida social
exige deles uma atividade apostólica, para
qual também é importante sua. índole na.-
tural" (Apostolicam Auctoritaíem N.° 12).

"Em sua comunidade social, os Jovens
formam a parte mais importante e a eles
ss dirige de modo especial a evangeliza-
cão. O número, as energias e os proble-
mas dos jovens colocam em primeiro pia-
no, entre as tarefas pastorais, a de uma
atenção, seja em grandes massas ou de
grupos escolhidos, à juventude. Esta é uma
obrigação muito importante'' (Paulo V
ao CELAM).

A dinâmica própria das sociedades em
desenvolvimento cria na América Latina
exigências sócio-culturais novas que a
Igreja não pode desconhecer. Pessoas e
instituições são marcadas por um senti-
do de liberdade, diversificação e plura-
lismo cada vez mais profundo. Os jovens
em particular parecem repelir vínculos e
valores das gerações anteriores, mas não
parecem ter encontrado motivações vali-
das de coesão.

Presente no mundo, vivendo ss ale-
grias e as angústias dos homens de rios-
so tempo, a Igreja, para serviço de Deus.
se coloca a serviço dos homens. Sua pre-sença na América Latina, que procura sua
missão original na humanidade e desço-
bre dimensões históricas universais e ad-
quire dimensões cósmicas, não se realiza
no sentido de dirigir o temporal e dir!-
gir a política, mas de compromisso com.
os homens em torno de como preparar a
sociedade futura, sobretudo com aquéies
que vivem em um mundo de miséria, e
com os que sofrem a injustiça, e a. violèn-
cia, para fazê-los viver sua dignidade
fundamentai humana e para servi-los em
ordem para a Redenção.

A construção do inundo em desenvol-
vimento é. na Igreja, trabalho específico
do leigo, que tem por vocação própria pro-curar o reino dc Deus exercendo funções
temporais.

E em conseqüência da sua missão reli-
glosa " do mesmo modo onde fór necessá-
rio, de acordo com as circunstâncias do
lugar e do tempo, a Igreja pode e deve
promover atividades para o serviço de to-
dos, destinadas principalmente aos lndi-
gentes, como sáo as obras de misericórdia
e outras semelhantes" (G. et Spes. N.° 42),

O jovem na América Latina se cons--
titui numa enorme percentagem da po-
pulação. Além disso, êle'tem que assumir
responsabilidades adultas e marcar o mun-
do latino-americano de amanhã.
B — INDICAÇÕES PRATICAS

1 — Estabelecer organLsmos próprios
para a Pastoral da Juventude, a íim de
ajudar os Jovens no descobrimento dos
valores que definem a sociedade em de-
senvolvimento e na preparação dos mes-
mos pa.ra empreendimentos adultos, apro-
veitando-se as vivências dos valores cris-
íãos, que respondem às necessidades da
uma idade em transição e de uma socic-
dade em transformação. Eis alguns:

a) Consciência do processo do desen-
voivimento (consciência do compromisso
com o povo de Deus em marcha para a
casa do Pai).

b) Respeito à pessoa humana e senti-
tío do bem comum (dimensões da Encar-
nação e da Caridade).

c) Abertura ao diálogo em uma so-
cledade pluralista.

2 — Em particular, criar e articular
órgãos de pastoral universitária para co-
laborar com a universidade em sua mis-
são de formar lideres nacionais e das co-
munidades de professores, pesquisadores,
empresários, operários e alunos que me-
reçam cuidados especiais.

Alguns aspectos especiais
a) — Preparar assistentes dos mo-

vlmentos de apostolado leigo unlversitá-
rio para uma noção mais continua e or-
gânica na pastoral universitária. Faz-se
necessário que tais sacerdotes tenham
uma especial preparação teológica e uni-
versitária. Por seu caráter de "sociedade
campo", na qual se criticam os valores
existentes e uma série de valores novos,
a Universidade cria no homem universi-
tário uma série de crises e perigos, que
implicam uma tomada necessária de po-
sição. fi preciso que se compreendam
tais crises e perigos, que são também ne-
cessários ao amadurecimento dos militan-
tes e dos movimentos.

b) — Promover uma articulação das
universidades católicas e das organiza-
ções universitárias correspondentes para
que chegem a superar-se e intercomple-
mentar-se cada vez mais, tendo em vista
o esforço comum para o desenvolvimento

e integração das classes marginais.

Conclusões gerais
Considerando-se a necessidade de

pór em prática as conclusões do encontro
de Mar dei Plata, propõe-se o seguinte:

— A criação, em cada Conferência
Nacional, de uma comissão encarregada
de estudar detidamente éste documento
e a maneira de aplicá-lo ao seu país.

— Reunião com o presidente do
Departamento de Ação Católica de todos
os presidentes nacionais de ação social
para a execução das conclusões de Mar
dcl Plata.

— Reunião da presidência do CE-
LAM e do Departamento de Ação Social
nas Conferências episcopais de cada pais,
para fazer a apresentação oficial dêste
documento e examinar sua concretização
em cada país.

., Roma, 26 de novembro de 1065
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Estaria a Igreja Católica
ameaçada de um cisma na Fran-

ça? Em teu livro
Os Novos Padres, que joi

um best-seller na Europa
em 1966, Michel de

Saint-Pierre denunciou a co.
laboração dos católicos com os

comunistas no terreno social.
Neste artigo, éle aponta o. pe.

rigo que, no seu modo
de ver, representa o "grupo

muito avançado" dos
"novos catôlicoi".

O ano passado, um sacerdote ami-
go meu, até bem pouco pároco num
subúrbio parisiense, me dizia, inquie-
to: "Prepara-se um cisma na Igreja",
e justificava assim o seu pessimismo:"Muitos sacerdotes e leigos implica-
dos numa ação cristã perderam de
vista o essencial de seu apostòlado.
Cegos pelo ardor de um combate so-ciai que concerne aos sindicatos, ar-rastados por adversários sutis da reli-
gião a um terreno que já não é o do

apóstolo, lançaram sóbre seus ombros
opções politicas. Kstes sacerdotes se
convertem, desta forma, em partida-ristas e deixam de ser pastores. O.s lei-
gos levam a cabo uma ação que só
tem de "cristã" o nome. E há algo
mais grave ainda: uns e outros com-
prometem a Igreja da qual são man-
datários. Já não aceitam a obediência
estrita, religiosa. Se a hierarquia, in-
clusive se Roma quiser impor um dia

limite a seus compromissos temporais,
te profetizo que sc sublcvarão".

A partir daquele momento, meus
arquivos se têm enchido de testemu-
nhos, de provas em que muitos cris-
tãos, cheios de inquietações religiosas,
leigos, sacerdotes, me comunicavam
casos flagrantes de desobediência —
tanto no clero como na Ação Católica
—, palavras desenvoltas com relação
aos bispos e ao Santo Padre, críticas

e muito amiúde uma vontade incrí-
vel de independência. Vale dizer, para
ser mais preciso, um espírito de re-
beliüo.

Aos milhares de leigos que me es-
crevem lhes tenho aconselhado sem-
pre que se dirijam a seus pastores. E
muitos deles têm recebido a seguinte
resposta, sobretudo dos párocos:— Se exigisse a obediência verda-
deira ninguém me seguiria...

BBSS&aRBBBOSOani

À indisciplina
Em dezembro, por motivo da

minha viagem a Roma, tive a
honra de ser recebido por um
certo número de altas perso-nalidades da Igreja, padres
conciliares, teólogos, peritos do
Concilio. Naturalmente não
vou cometer a imprudência de
revelar o que me disseram, mas
tenho autorização para repe-
tir o seguinte: "Muitos sacer-
dotes e leigos na França têm
perdido o costume c o valor
da obediência".

Obediência a nossos bispos.
Obediência ao espírito do Con-
cilio. Obediência à Roma e à
Santa Sé.

No próprio Concilio, impor-
tantes vozes nos repetiram:"Sois adultos". "Os leigos têm
o dever de dar o seu testemu-
nho". "Existe um sacerdócio e
uma mensagem dos leigos".

No que nos concerne, prefe-rimos a obediência. Damos o
nosso testemunho. E com re-
lação a êsse profundo problema
da obediência temos, desgraça-
damente, que confirmar 

"o 
.se-

guinte, já que ao menos te-
mos olhos para ver e ouvidos
para ouvir:

Hoje cm dia reina a indiscl-
plina em grande parte da
França cristã!

Falando em primeiro lugar
do clero, percebemos em um
número cada vez maior de nos-
sos sacerdoteà uma posição es-
tranlia em relação a seus de-
veres diante da Pátria (Não le-
ram os discursos de Sua San-
tidade Paulo VI de 6 de de-
zembro de 1963?), do exercício
do seu ministério (as disposi-
ções de nossos bispos sobre o
vestuário dos padres, a venda
de jornais nas igrejas e as ino-
vações litúrgicas do Concilio,
para citar aponas estes três
exemplos, são constantemente
violadas ante nossos olhos), da
pura e simples caridade pas-toral (referimo-nos à forma
como, muito a miúdo, têm si-
do acolhidos desgraçados picasnoirs e os sacerdotes repatria,-
dos da Argélia, e temos de evo-
car com tristeza as estranhas
acusações lançadas do púlpito
corçtra a classe burguesa,
acusações em que Já não en-
contromos nem o Evangelho,
nem o famoso "todo para to-
das" de São Paulo e, por fim,
uma queda aterradora do ni-
vel de espiritualidade.

De todas as partes nos che-
gam cartas patéticas, em queclérigos e leigos, fiéis à discipli-
na romana se mostram escan-
dalizados — escandalizados até
a medula — pelos excessos de
uma certa pastoral ativista em
que não aparece para nada o
magistério da Igreja nem o
agtiornamento sábio e nobre do
bom Papa João XXIII, nem ns
ordens e recomendações de
Sua Santidade Paulo VI,

Tudo isto vimos repetindo,
sem descanso. Com respeito aos
leigos indisciplinados, mais de
uma vez têm justificado o pes-simismo desse sacerdote do
qual falava anteriormente...

Os estudantes
católicos

Aludiremos em primeiro lu-
gar ao assunto da Juventude
Estudantil Católica CJ EO).Desde há muito tempo sabia-
mos — e o assinalamos — quedeterminados dirigentes destaorganização, a Ação Católica,
tomavam posições politicasinadmissíveis pelo fato de quecomprometiam a Igreja. Assi-
navam manifestos conjuntos
com a União Nacional de Es-tudantes da França (UNEF) li-
gada oficialmente a uma fede-
ração comunista, e com deter-
minados agrupamentos marxis-
tas. Faziam gestões e realiza-
vam campanhas que não per-mitim já abrigar a menor dú-vida. Graças a Deus êste esta-
do de coisas produziu gravesdivergências no seio mesmo dosecretariado geral e alertou oepiscopado. Imediatamente osbispos reagiram com a mnxi-
ma habilidade e autoridade.
Esta é a origem desse famoso'
questionário tão judiciosamen-te proposto por Monsenhor
Veuillofc nos dirigentes da JEC.No momento, destacaremos
apenas a seguinte pergunta:— Reconheeeis que a AçãoCatólica, como tal, deve tercomo fim fundamental e essen-ciai dar testemunho de Jesus
Cristo Salvador pela vida e pe-la palavra com vis:as n cou-versão de vossos irmãos?

Assusta saber que a maioria
dos responsáveis nacionais daJEC responderam a esta per-gunta clara e luminosa com
um "NAO".

Mas isso não é tudo. O gru-
po rebelde da J. E. C. e «cu
Secretário-Geral Sr. Le Srat

se permitem chamar a Santa
Igreja â atenção: "Temos queinterrogar a Igreja como con-
junto, despertá-la se dorme
ante o escândalo. Recordar-
lhe a justiça quando se nega
:i inclinar-se para os pobres".Mais ainda: "Saber se a Igre-
ja vai guardar com a mesma
nitidez seus laços com a bur-
guesia, confundindo a purezado Evangelho e a salvaguarda
dos interesses a defender, ou
se vai ter a audácia de-se con-
verter na Igreja dos pobres".Algo que nos deixa boquia-
bertos...

De nosso lado — como co-
nhecemos numerosos jovens da
J.E.C. que nos fizeram pnr-
ticipar de suas angustiadas
confidencias — alegra-nos que
o Episcopado tenha encerra-
do êsse assunto com a destl-
tuição dos culpados.

Alas nossa inquietação não
desapareceu. Não ignoramos
que os ex-dirigentes da J.E.C.
conservam influências no seio
do movimento e sabemos, já
que eles mesmos o declararam,
que entraram em estreita re-
lação com comunistas "com o
fim de levar a cabo uma ação
conjunta e inclusive elaborar,
eventualmente, em comum,
propostas amplas".
A AÇÃO CATÓLICA
OPERARIA

Quando consideramos a re-
cente questão da Ação Católl-
ca Operária (A.C.O.), nossa
ansiedade aumenta ao pensar
no futuro.

í! preciso ressaltar que êste
movimento ultrapassou todos
os limites no que se refere i.
insolência ante a hierarquia. O
diário La Croix de 2õ de abril
de 1965 publicava, som qual-
quer comentário, uma nota da
A. C. O. da qual extraímos ès-
tes surpreendentes parágrafos:"Com respeito ao método
(dos bispos), êste prova r\ue
as estruturas ctuais do Episeo-
pado têm necessidade de se-
rem limadas"."É nosso dever ressaltar aos
bispos as repercussões de 'sua
intervenção e as conseqiièn-
cias que estas terão para a
missão da Igreja."

E para terminar esta repre-
cnsáo que demonstra que a as-
siduidade com que a ACO fre-
qüentou os meios comunistas
deu os seus frutos:"O Conselho Permanente
unânime (do Episcopado fran-
cês) jamais denunciou públicae nominalmente a campanha
intensiva que está levando a
cabo o Sr. Michel de Saint-
Pierre."

A PALAVRA DE ROMA
Na declaração da ACO eram

implicados a revista O Mundo
c a Vida e o jornal Minute.
Estamos acostumados a essa
maneira de agir; há ãs vezes
movimentos e publicações quenos consideram caridosamente
como "adversários", "integris-
tas". "atrasadas", "nostálgicos",
"romanos", "homens de direi-
ta", "conservadores", "tradicio-
nalistas", "impostores", "fascis-
tas" e sei lá quantas coisas
mais. Sim, nossos detratores
nos lançam à arena e nos
acusam, sem discriminação ai-
guina, junto com nossos ami-
gos de La France Catholiquc,
Itinéraircs, Pcrmanence, Cer-
cie d'InformalIons Civiques et
Sociales, L'IIommo Nouveau,
Nouvelles dc Chrétienté, La
Pcnsée Catholiquc.

Tudo isso supõe, nnturalmen-
te, muita gente, e voltaremos
posteriormente a falar dessas
pessoas.

Mas a rebelde ACO nos con-
funde em uma só reprovação,
e além de nos ter designado
nomir.ativamente com o Epis-
copado francês, do qua! critica
separadamente o espírito, as
métodos e as saudáveis "fren-
das", saiba bem que com isso
nos faz grande honra!

Mas nem por isso sua ntitu-
de ante nossos bispas, sucesso-
res dos apóstolos, deixa de nos

penalizar, e.fetando-nos profira-damente. Vamos fazer-nos ain-
ria outra pergunta: Que ocor-
rerá quando a ACO se vir for-
malmente convidada por seus
superiores hierárquicos á obe-
diéncia e à caridade cristã?

O diálogo,
impossível

DESOBEDIÊNCIA
EM ROMA

Recentemente, em mais dc
uma ocasião, o Vaticano fêz
advertências — cada vez mais
claras e cada vez mais formais
— com relação ao diálogo rom
ps comunistas.

No Otscrvalore Romano, de
12 de janeiro, podemos ler:"O respeito verbal nnr.ifc=tado
pelas convicções dos católicos.

acentuado para provocar, a to-
do preço, um diálogo sobre ba-
ses equívocas, não impede que
os comunistas renovem seus
ataques contra a Igreja."

La Croix, dos dias 21 e 22 de
março, destaca que Paulo VI
felicitará os trabalhadores cris-
tãos italianos, por não cede-
rem "nem aos encantos idoo-
lógicos nem às intimidações
cios órgãos com os qual? não
é possível estar de acordo.Diá-
logo não quer dizer abandono."

No mesmo mês de março,
JVOsservalore publicou um nú-
moro histórico. Na primeira
página, um artigo sem assina-
tura (diz-se que inspirado pelo
Papa) formulava as seguintes
afirmações capitais:

"Um diálogo bem singular:
do um lado, o.s comunistas
afirmam que jamais, por qual-
quer motivo, poderão renunciar
a seus princípios, ncpi sequer
atenuá-los. Por outro, êsses"católicos" respondem quo "já
veremos", que "não há por que
desanimar". A um espírito
conseqüente se responde com
um empirismo equivoco e pe-
rigoso.

O resultado de tudo isso é
que os comunistas potiem fa-
zar com que o "diálogo" seja
acompanhado do desprezo sis-
temático da Igreja, de seu che-
fo visível, de suas instituições,
inclusive de sua missão. Con-
voeam os jovens católicos à
unidade de ação (como em
PádurO, quando, no mesmo
momento, insultam o Papa.
Contudo, o "palavrório" sobre
o fim da "era constantiniana",
na hora histórica em eme
Constantino, ou seja, o Esta-
<\o, tem a incrementar cada
vez mais seu domínio sóbre os
indivíduos e ns consciências,
conduz certamente a discursos
abertamente contrários ao cs-
tabelecido, ou pelo menos re-
visionistns..."A hora é grave. Todos se
dão conta disso e não é nc-
cessário que sejamos nós quao digamos. A confusão das
idéias e das condutas que daí
derivam podem fazer com qtiese tc-rne mais grave ninda, do
ponto-de-vista religioso e da
politica geral. É, pois, tam-
bém, a hora da responsabili-
dade e do esclarecimento: a
hora cm oue a falta dc fide-
lidade tem que ger chamada
por seu nome.

Nossos piores
inimigos

Citemos, por último, com o
desejo de nos limitarmos, ò
npêlo que. de Roma, faz a
Civilíà Cattolica de 3 de abril:
tcdo tipo de colaboração, com
os comunistas, tanto no plano
político como econômico c sin-
dical, assim como teclo enten-
dimento prático tem de ser,
evidentemente, excluído, como
se deduz do discurso do Papa
às Associações Cristãs dc Tra-
balhadores, a 19 de março. ..
publicação acrescentava que é
necessário excluir, além disso,
todo "diálogo" que leve os ca-
tóücos a transigir seus prin-cípias, e aceitar, por condes-
centlê-itcia ou Ingenuidade, as
Idéias e os métoKlos de seus
adversários (La Croix, 4 e 5 de
abril de 196ã>.

Está claro ?
Parece-nos que sim. E mais

ninda, se lembrarmos que, a 12
de abril, a Rádio Vaticano clc-
clarnva a propósito do nôvo
Secretariado para cs nâo creu-
tes: "O diálogo é indubitàvel-
mente difícil, para não dizer
impossível, o nôvo Secreta-
riado não pode estabelecer, no
momento, um diálogo com in-
terioeutores táo diferentes, tão
hostis."

Para nós, a quem a A.CO.
quisera ver excomungados, a
palavra de Roma é soberana.

Infelizmente, o mesmo não
pensam outros cristãos: apesar
das advertências ca Santa Sè,
há alguns anes, os "diálogos",
os "encontros", os "colóquios"
com os marxistas-comunistas se
multiplicaram entre nós. Vamos
aludir unicamente a uni nume-
ro limitado de exemplos. Em
maio de 1903, o reverendo pa-dre Liégé; participava ativa-
mente no movimento comunis-
ta da paz: "Declaramos ter
confiança uns nos outros, aci-
ma de nossas diferenças ce ho-
rizortóes", afirmava, e seu dis-
curso se dirigia aos comunistas
presentes. Dizia-lhes mais:"Que nada sc faca que lios pus-.sa separar!"

O mesmo padre Liégé decla-
rara, em um ataque a La Cite
Catholique e a seu Chefe Jean
Ousset, que "os íntesristas",
eram os piores inimigos da
Igreja, mais perigosos que ns
comunistas.

A luz deste npostoiado extra-
nhamente seletivo, & vista dês-

tes favores, desta confiança queo padre Liégé nega deliberada-
mente a toda uma parcela da
familia cristã, mas que concede
muito a gosto "aos irmãos se-
parados cio marxismo", po-
demos compreender muitas coi-
sas. O que não é tão fácil de
entender é que tais palavras,
possam ter sido pronunciadas
em utn momento em que a Igre-
ja do silêncio sofre cn quator-ze países atrás da Cortina de
Ferro.

Posteriormente, no mês de
janeiro do 19fi4, ocorria um
escândalo ainda mais grave.Dois religiosos da Ordem de
São Domingos, o.s reverendos
padres Jolif e Dubarle. parti-cipavam com benevolência da
Semana do Pensamento Mar-
xista, inaugurada com uma
conferência de Jacques Duelos.

Comentando os aconteci-
mentos desta cerimônia mar-
xista-católica, o padre Joiif,
em entrevista posterior, fêz
afirmações que devem ser exa-
minadas com cuidado. Come-
çam assim: "O Partido Comu-
nista me ofereceu o melhor
auditório que jamais tive".

Depois disso, o padre Jolii
passou a falar da criação de"grupos de trabalho" cm co-
mum. Acrescentava: "Neles,
marxistas e católicos podemunir-se cm uma preocupação
humanística única".

E, quando seu interlocutor
assinalava: "Tereis constata-
do, padre, que moral marxista
e moral cristã se unem pnraservir os homens? — o reve-
rendo padre Jolif não deu si-
nais cie sobressalto.

Falta-nos só acrescentar queestas aterradoras aberrações
ocupavam as grandes páginasdc Informations Catholiques
InlDHintionalcs.

A alegria dc
Garandy

Modestamente, o padre Du-
barle, entrevistado sobre a Se-
mena do Pensamento Marxis-
ta, pela revista Signos du
Temps, fazia declarações me-
nos surpreendentes. Por exem-
pio;

"Quase 
posso afirmar que te-ria algo contra meu pobre pe-

queno cristianismo, que apren-deu tão mal a lição de Je-sus Cristo, .se de repente se
mostrasse capnz de "tragar-se"
ao honiím e todo aquele oue
ascendeu historicamente êmseu coração.

"Nossas divergências espiri-
tuais que são igualmente ri-
quezas espirituais em humani-
dr.de."

Tudo isto satisfazia plena-mente ao teórico marxista Ro-
bert Garaudy, filósofo e mem-• bro dn Comitê Central do Par-
tido Comunista francês. Enão o ocultava. Porque Ga-
raudy, que escreve em Temoíg.
mage Chiêtien, escreve tam-
bém em L'Hiimanitc. E L-Iín-
mnnité de 27 de ianeiro'de
1904 reproduzia, com sua assi-
natura, esta declaração sóbrea qual deve-se meditar:"... Qunndo o padre Du-
barle admite o valor do mate-
rialismo científico... quando oreverencio padre Jolif separa
da moral os valores imnnentss
a concepção materialista...
quando um e outro mostram
que... católicos e comunistas
podem trabalhar na elabora-
Ção de um humanismo co-mum... todos pousemos quese franqueou uma neva eta-
pa. Se trata de um asoníeci-
mento de importância nacio-
nt:!."

Compreendemos perf eita-
mente a alegria, e mais, o jú-bilo extremo tíe Ro .er Ga-
r.ti dy.

Compreendemo-lo tanto me-
lhor quanto que o ossándslo
se repetiu cm janeiro de 1965,
quando o Partido. Comunista
organizou uma nova Semana
do Pensamento Mrrxist.i com
o concurso e colaboração de
sacerdotes . católicos.

O padre Dubarle não com-
pareceu, sendo substituído ne-
lo padre Gardey, acompanha-
cio a esta manifestação de pro-
pagancia comunista' polo evi-
tável e reincidente padre Jo-
lif. Porque a Semana estava
organizada de forma, oficia! e
conhecida peio Centro cie E.s-
tudc.s e Investigações Mttrxis-
tas i.CERM.i, definido assim
por Garaudy: "Uma seção de
trabalho do Partido Comunis-
ta Francês que desempenhou
importante papel na divulga-
ção da prática do diálogo."

Como homem dc
partido

Tm pouco mais tarde fe pro-duau o fenômeno inverso: &

12 de março de 1965, dois emi-
nentes membros do Pp.rtido Co-
munlsta Francês, Srs. Jean Bru-
hat e Gilbert Mury, eram con-
vidados a falar nas sessões da
Semana dos Intelectuais Cato-
lices.
- Preocupei-me em assistir,
pessoalmente, a esta memora-
vel reunião. A propósito de Ga-
raudy, falávamos cm face de
um momento de júbilo no diá-
logo. Devo dizer que os rostos
dos Srs. Mury e Bruhat, ao
dirigirem-se na bela c ampla
sala da Mutualité a cerca de
mil c quinhentos católicos —
jovens em sua mnioria  res-
plandcciam com uma satisfação
beatíflca. O Sr. Bruhat pode
desenvolver em torno de um
historicismo primário, os bri-
lhantes anéis de sua dialética.
Afirmou taxativamente seu
marxismo: falou de "vaticano-
logia marxista", nos íêz com-
preender, ccm cortesia, isso
sim, nté que ponto e.stnva su-
ptrado nesso cristianismo. No
que se refere a Gilbert Mury,
t eclnrou que se expressava co-
mo "homem do partido". Ex-
p.icou-r.os nmàvolmente, ã sua
maneira, os fenômenos menos
passados dc mod:. e respeitáveis
de nossa religião. E pouco a
pouco, após haver dissipado
nossa dúvida espiritual, nos le.
vou a considerar com êle "as
condições dc realização do ho-
mem total", o qunl, ao haver
crescido em um mundo justo e
libertado dn luta de classe, não
sentirá nem sequer a necessi-
dado de colocnr-se nas mãos de
Deus.

E já está. Tudo bem fácil.
Trís pequenas voltas e depois
se vão. Ei-los já livros de ío-
cios ncssns erros. Porém, con-
tinuo sem compreender muito
bem o benefício que o; inte-
leetuais católicos podem espe-
rar destas dificuldades.

O que se viu, em troca, são
os perigos ciéste tino de diálo-
go. Cs Srs. Mury e Bruhat
.suo homens hábeis, acostuma-
cies à disciplina e às manobras
cio ensinamento, e que não ce-
ciem nunca em nada. Avan-
çam para nossos filhos de uma
maneira lenta e segura, com o
sorriso .do logro. E nós, que pre-tendemos não desconhecer" iá,
a habilidade do adversário, di-
zemos com toda clareza: j.ibasta. Não queremos nunca
mais voltar a ver florescer e
pavonear-se ante um público de
jovens católicos — durante
uma semana de intelectuais ca-
tóücos — aos melhores riialé-
ucos do marxismo.

E não o queremos porque Ro-
ma e porque o Santo Padre
declararam que não deve re-
petir-se.

O mau emprego de
nossos intelectuais

leigos

E posto que nessos Intelec-
tuais leigos e nossos grandes
pensadores dominicanos hãoderam tão mau exemplo, nào
há razão, desgraçadamente, pn-ra que a mnioria não os sitra.
Também aqui se publicava, re-centemente, cartas de leitores
demonstrando que "amigos cietestemunho cristão" haviam
militacio em favor de uma listaeleitoral em que, dentre o: o
candidatos, seis eram ccmtr.-is-
tas. Repito que tenho em mi-nha coleção livretos políticosfirmados pela juventude cris-
fã e pela juventude comunis-
ta. Capelães de Faculdades ca-
tólica-, apoiaram as listas
Unsp, tie obediência comunis-
ta. Há alguns me;es, um padreír.zia^ uma apresentação elogio-
sa dos koljhozcs húngaros em
uma sessão de estudo'do cen-
tro de jovens agricultores doMaciço Central. Em Seyne.
perto de Tolón, o cicro pediupos fiéis que votem pelo Pre-
feito comunista, Toussaínt
Merle. Tenho em minhas mãosuni livreio do mês de abril pormeio do qual as jovens do de-
cannto (?) cie Nossa Setihora
cie Liesse convidavam a sua
sessão cie cinema anual. Estas
jovens "projetarão o filme so-
viético Quando Vo.-.in as Cego-
r.lias, no qual intercalarão suas
danças e cantos". O livrcto rio
tíceanato acrescenta que a pe-lículn, que se projetará na snla
paroçuial de Nossa Senhora
de Ijics.se. descreve o "heroísmo
sensível e profunda mene hu-
mano eis um povo valente", ito
dia seguinte rie uma nova vitó-
ria no espaço cios cosmonautas
ru\sos.

Confessamos que os marxis-
tas têm razão ao apoiar-se sô-
bre a França cris:â para in-
tensifiear sua propaganda, e
ao contar com ela. "Eu farta
outro tanto em seu lugar", ms

disso outro dia um sacerdote
retrogado e desenganado.

Rompamos as
amarras

E para terminar, eis aqui o
boletim do dia 17 de janeiro
de 19G4 da Igreja dos domi-
nieanos de Montpellier. Êste
boiei im leva na capa uma
pomba, ligeiramente picassia-
na, e o tíiulo: "A Igreja do3
Dominicanos". Me fnz a honra
.de atacar-me expressamente,
criticando em mim, entre ou-
tros vicies, um "anticomunis-
mo que chegou a ser um caso
patológico".

Vejam em continuação ?.l-
gumns frases do boletim da
Igreja dos dominicanos de
Montpellier:"O reino de Deus náo se
encontra nos âmbitos celestes,
sem que o reino de Deus é
vossa alegria, não a alegria de
mais tarde, mas vossa alegria
de hoje".

Aquele que tratamos de se-
gulr o que ieva uma cruz dí-
zia e diz ainda: "Meu reino
não< diste mundo".

E o boletim continua:"Rompamos as cadeias, rom-
pamos as ataduras da huma-
nidade, tratemos de tomar po-sições nesta festa popular de
que lhes falo. Na mundanída-
c!e que se propõe domesíicar aI?rcja, três dogmas vou no-mear: o anticomunismo.,, a
prosperidade privada e a esco-
la livre... terminavam por
substituir ao deus-comunidn-
de".

Algo <pie causa medo

Vejamos, finalmente, o mais
bonito:

"Jesus Cristo, porque o le-
vamos a sério, nes conduz ao
caminho ria festa popular. Mns.
segundo a opinião dos mun-
danos, tudo o que é vida co-
mum evoca o comunismo. E"
verdade, meus irmãos. "Jesus
Cristo, levado ao pé da letra,
Jesus Cristo, levado a sério, se
inclina parn o comunismo vi-
vp. E isto é o que causa mé-
cio..."

Sim, isto é o que causa mé-
cio, muito medo. E se nào há,
neste belo conjunto, um exem-
pio típico, irrecusável, expres-
so. dc desobediência a Roma,
é porque não sabemos ler.

Sabemos ler e tomamos co-
nhecimento, a tempo, da.s ad-
vertèncias do futuro Papa
Paulo VI. então Cardeal Mon-
tini (21 de maio rie 19(10): "A
abertura para a esquerda le-
va consigo conseqüências mui-
to graves para as almas, no
que se refere à fé e à vida
cristã, e para as condições da
Igreja na Itália — não hou-
vo garantias suficientes de que
o perigo da abertura para a
esquerda não se tornasse cm
danos ou desonra para a cau-
sa católica".

As críticas amargas
e destrutivas de
certos cristãos

O Soberano Pontífice se
queixava, há semanas, de cer-
tos cristãos que se permitem"críticas amargas e destrata- '

vas".
Da mesma forma, a Sema-

na Religiosa de Paris, de 10
cie abril, nas colocava em guar-
da — em um texto de espirito
e tom elevados — contra a.s
publicações qtie npnrentam
servir aos Interesses da Igre-
ja, e que, de fato, não deixara
de divulgar calúnias...

De minha pnrte, desde o
aparecimento de minha nove-
la Os Novos Cur.ts, fui difama-
do, caluniado, maltratado mais
que ninguém. E tenho que
agradecer a nossos pastores o
fato de recordarem aos entó-
licos — tanto leigos como sa-
cerdotes, infelizmente — a nc-
cessidade de uma caridade
maior.

Nós, os fiéis

De igual maneira, alegra-
nes o recente apelo à ohediên-

cia, por parte do Episcopado,
já que necessitamos, de nos-
so lado, encontrar-nos, ape-
sar de tudo, um pouco nmpara-
dos. Sem querer falar de nln-
guém, esta obediência, esta ca-
ridade. apenas as temos cn-
contrario nas revistas e jornais
que acusam ser dc direita —
esquecendo o que esta termi-
nologin tem cie inexata e tíe-
formada — e que se vendem
em nossas igrejas. Tampouco
as encontramos nas injúrias de
que temos sirio alvo, nem nu,
publicação, por uma editora
católica, dos chamados textos
na íntegra do Concilio, que
omitem sistematicamente a
Neta Explicativa, afirmando a
primazia do Papa (por vonta-
de do Pnpa, esta nota é parte
do texto conciliar, foi promul-
gada no mesmo tempo e não
pode dissociar-se dele). Não
as encontramos ninda nns crí-
ticas dirigidas a nossos bispos,
por jornais qtie se dizem e
pretendem ser clc direita. Não
aparecem nos boletins da dio-
cese de Lyón, que temos nas
mãos, e fornm distribuídos por
sacerdotes e acusam expressa-
mente o Snnto Padre de "con-
ter o Concilio". Não as encon-
tramos nas enlúnias pérfidas
contra a Cúria Romana, da
qual o Pnpa Paulo VI acaba
de fazer elogio brilhante. Não
as encontramos nos ataques
desfechados por cristãos, leigos
e clérigos, contra a Santíssima
Virgem Maria, mãe de Deus.
mão dos homens, mãe da Igre-
jn. E, sobretudo, não ns encon-
tramos na declaração de um
pacire, afirmando que se re-
petia no Concilio o "Tu és Pe-
dro" — "Tu es l'ctnis" — até
dar náuseas, nós que estamos
dispostos a repeti-lo até o li-
mite último ria veneração e rio

. amor.

Nós. está maioria

que sofre

Nós? Mas quem somos nós?
Já o citamos nas revistas, nos
jornais que, em conjunto, re-
presentam nosso pensamento c
que aqueles que se dizem nossos
adverráries confundem em um
ódio comum. E eu dizia anterior-
mente que "assim faz muita
gente". Convém,todavia, acres-
cent ar àqueles duzentos clubes e
círculos do pensamento que ani-
mantos aproximadamente, as
centenas de milhares de estu-
dantes que rejeitam a U.N.E.F.
comunizada, os milhões de
homens c mulheres que náo
aceitam a socialização déste
país. Recentemente, um grupo
de curas e leigos me escrevia:
"Você tem a seu iado milhões
de cristãos". O que me levou a
intitular um de meus artigos,
publicado no El Mundo y La
Vida, de março de 1965: "Nós,
esta maioria que sofre."

Porque nós somos a Igreja
do silêncio, que se lança à pa-
lavra. Esta Igreja enferma, da
curas, religiosos, leigos, gente
que há tanto tempo, vem rec;-
bencio golpes de todas as par-
tes, sem respondê-los. Defini-
mo-nos como indefectlvelmen-
te fiéis ao concilio, isto é, è as-
sembléia dos bispos chama-
dos e dominados pela Cabeça,
peio sucessor de Pedro. Elabo-
ramos nós, com toda a alma,
os magníficos documentos con-
ciliares, e é por isto que não
queremos que sejam atraiçea-
ries nem desfigurados. Tom-
bém nos definimos como pnr-
tldários decididos do aggiorna-
mento recomendado pelo bom
Papa João XXHI. posto em
execução pelo Concilio e por
Sua Santidade, o Papa Paulo
VI.

E, desde há muito, nós todos
praticamos esta "abertura p3-
ra o mundo", que desejamos
com táo ardente esperança.
Etta abertura que nes permi-
tiria, enfim, ser acolhidos pelos
cristãos.
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cristã, do
Continente
Hélder Câmara

A fim de fazer
conferências fará
os estudantes norte-ame-
ricanos, Dom Hélder
Câmara., Arcebispo de
Olinda e Recife, foi aos
Estados Unidos
no mês passado,
a convite áe duas
grandes Universidades.

O Caderno Especial
publica, hoje, o texto de
seus pronunciamentos
em Princeton e Cornell.
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@ diúlogo entre universidades

Conferência de Dom Hélder Câmara na Universidade de Cornell (Nova Iorque, EUA)
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I. A que venho c o
que proponho

Quando a paz do mundo
continua ameaçada e exis-
te o perigo, que todos nós
conhecemos, de o homem
poder extinguir a vida hu-
mana da face da Terra,
compreende-se que Paulo
VI tenha vindo â ONU, co-
mo Peregrino da Paz, e te-
nha aceitado o risco de não
ser compreendido e de ser
mal interpretado no caso
do Vietname; compreende-
se que chegou ia hora de
reunir todos os lideres re-
ligiosos, políticos, empresa-
riais, operários, de opinião
pública, para tentar salvar
a humanidade, as Universi-
dades e os Institutos não
podem ser esquecidos. Eu
venho às Universidades dos
Estados Unidos para tentar
mostrar o papel decisivo que
cabe, neste momento, ãs
Universidades do mundo in-
teiro. Temos que conseguir
estabelecer um diálogo, fun-
dado sobre as profundas
raízes da paz, entre as Uni-
versidades do mundo subde-
senvolvido — América Lati-
na, África e Ásia — e as
Universidades do mundo de-
senvolvido. Fo entanto, de
inicio, quero lembrar as ta-
refas especificas e da maior
importância a serem cum-
pridas, tanto no mundo sub-
desenvolvido como no mun-
do desenvolvido, pelas res-
pectlvas Univeríldades,

Acreditem que eu não es-
tou aqui. como brasileiro ou
latino-americano que fala
a norte-americanos; estou
aqui como um cristão que
fala a seus irmãos no Cris-
to, como um homem que
fala a homens, irmãos, sem-
pre e em qualquer hipótese,
pois temos todos o mesmo
Pai que está no Céu.

U. Diálogos impôs-
«heis e de con-
leúdo absurdo?

1. Universidades do mun-
ilo subdesenvolvido: a
paz sob o prisma do
subdesenvolvimento.

Ao se prepararem para
dialogar com as Universida-
des norte-americanas c cn-
ropéias, a.s Universidades tío
inundo subdesenvolvido lu-
orariam estudando a paz
sob o prisma do subdesen-
volvimento. Para que elas
tenham força moral para
convidar as Universidades
do m u n d o desenvolvido a
verificar se existe injustiça,
em escala mundial, nas re-
lações entre povos de abun-
dància e povos não indus-
trializados — e é conhecida
a ligação indissolúvel entre
justiça e par — as Univer-
sidades do mundo subdesen-
volvido não podem funcio-
nar como o fazem habitual-
mente, como torres de mar-
fim cercadas tíe miséria. É
urgente que elas se inte-
grem na dura realidade do
meio em que se encontram
e do qual fazem parte.

Ê urgente que essas Uni-
versidades assumam os pro-
blemas das populações lo-
cais; que elas denunciem o
pior dos colonialismos que é
o colonialismo interno (por
exemplo: brasileiros cuja ri-
qneza é baseada na miséria
de outros brasileiros); que
elas ajudem as massas in-
íra-humanas a se tornarem
povo e a preparação do po-
vo para o desenvolvimento.
Quando se trata de ajudar
a arrancar da miséria pes-
soas que Sé encontram em
situação infra-humana, a
simples alfabetização não
basta. A situação infra-hu-
mana deixa marcas terríveis
na criatura humana.

Aquele que depende total-
mente de um patrão, que
mora nas terra» do patrão
e que dele recebe a cabana
miserável em que vive e o
subtrabalho que só lhe per-
mite um regime de fome e
deroupapoucae ruim;
aquele que, a qualquer ins-
tante, pode ser botado para
fora das terras do patrão,
não olha o patrão como um
homem que olha outro ho-
mem, um irmão que olha
um outro irmão, mas como
um escravo que olha seu
senhor. Aquele que vegeta
n u m a situação miserável,
sem um minimo de condi-

cões de educação e de tra-
balho livre, é invadido por
um terrível desânimo inte-
rior e termina por misturar
a religião com um triste fa-
talismo: "Deus quer assim:
há os que nascem pobres c
os que nascem ricos. É a
nossa sorte. Está escrito..."

Dentro de um tal quadro,
ê necessário muito mais do
que ensinar a ler e a escre-
ver. É preciso despertar a
iniciativa, suscitar lideres,
ensinar a trabalhar em
equipe, mostrando que aqui-
lo que um só não pode fa-
zer, juntos todos poderão. É
preciso ensinar ciue não se
deve esperar tudo do Govêr-
no. A esse trabalho damos o
nome de "conscientização".
Trata-se de abrir os olho:,
acordar a consciência, aju-
dar o homem a servir-se de
sua inteligência e da sua li-
berdade, de ajudar o homem
a ser homem.

O curioso é que os patrões
se revoltam contra a cons-
cientização. das massas. O
próprio 

"Governo 
se alarma,

dizendo: uma vez qne é mais
fácil e mais rápido consci-
entizar do que fazer as re-
ferinas estruturais, aquele
que, sabendo disso, consci-
entiza as massas, é subver-
sivo, é comunista.

fi fácil responder que co-
nosco, sem nós ou contra
nós. 03 olhos das massas sc
abrirão. Se, a m a n h ã, as
massas da América Latina
abrirem os olhos e tiverem
a impressão de que o Cris-
tianismo deixou-se intimi-
dar e nâo teve a coragem
de falar abertamente, com
medo do Governo ou dos pa-
trões, elas se afastarão do
Cristianismo por lhes pare-
cer êste a religião aliada dos
exploradores.

A melhor maneira de
combater o comunismo é
vencer a miséria, é arran-
car as massas da situação
infra-humana na qual vege-
tam. Como é possivel cha-
mar comunista àquele que
trabalha pela promoção hu-
mana? Vocês já mediram a
forca e a beleza dessa ex-
pressão? É promover ao ni-
vel humano, ã dignidade

humana, quem está numa
situação abaixo da humana.
A melhor maneira de com-
bater o marxismo é pregar
uma religião que não seja o
ópio do povo; pregar um
Cristianismo que, a exemplo
do Cristo e em união com
Éle, se encarne e assuma to-
dos os problemas humanos a
fim tíe realizar a redenção
do Homem.

;i. Universidades norte-
americanas em diálogo
pela paz

Com toda certeza existe
um diálogo entre as Univer-
sidades nor te-americanas.
O que eu desejo, o que eu
peço, é o diálogo em torno
das raízes profundas da paz.
Permitam-me que eu lhes
sugira alguns pontos de
exame, em relação aos quais
eu tenho a confiança dc
adiantar minhas próprias
impressões. Não esqueçam,
sobretudo agora, que não
falo como estrangeiro mas
como irmão cm humanida-
de e, para muitos, como ir-
mão cm Jesus Cristo.

Quando os Estados Uni-
dos convocam a sua juven-
tude para lutar e, se preci-
so, morrer em defesa do
Mundo livre:

cm que medida essa
convocação se baseia numa
visão objetiva da realidade?

em que medida existem
outras razões, juntadas a
uma suposta defesa do su-
posto Mundo livre, e até que
ponto essas razões são vá-
lidas?

em que medida os nor-
te-americanos se expõem a
criar para a humanidade
um perigo de exterminação?

Retomemos, uma a uma,
essas diferentes interroga-
ções. Será que bater-se e
morrer pelo M ti n d o livre
corresponde a uma visão
objetiva da realidade? Tal-
vez eu esteja enganado, mas
os EUA partem do precon-
ceito de que o mal dos ma-
les é o comunismo. Qual-
quer sacrifício parece pe-
queno para impedir que o
comunismo esmague as pes-

soas humanas, suprima a li-
berdade. desagregue a famí-
lia, destrua a religião e ten-
te até arrancar a própria
idéia de Deus. Dai. tanto di-
nheiro e tantas vidas huma-
nas gastas, ontem na Co-
réia, hoje no Vietname,
amanhã onde fôr preciso...

Por que as Universidades
norte-americanas não pro-
curam ouvir, o mais cedo
possivel, os Voluntários da
Paz que voltam dos seus es-
tágios na África, na Améri-
ca Latina, na Ásia? Por que
não deixá-los descrever a
situação em que se enecn-
tram dois terços da huma-
nidade? Por que não pedir a
eles que mostrem o que é
uma situação infra-humana
de vida? Professores e alu-
nos das Universidades nor-
te-americanas terminariam
por se convencer de que a
miséria esmaga a pessoa
humana, a ponto de não ser
possivel no Mundo livre os
dois terços da humanidade
que vegetam numa situação
infra-humana.

Se a situação não chega a
ser humana, isso significa
que a inteligência e a liber-
dade não podem funcionar.
Ê um Mundo escravo e não
um Mundo livre. Mesmo se
há independência poiitica,
mesmo que a escravidão ha-
ja sido aboliria oficialmente,
a situação é de escravidão.

Inútil dizer que os EUA
também combatem a misé-
ria, enviando, a todas as re-
giões de fome, alimentos,
roupas e medicamentos em
profusão... Veremos, daqui
a pouco, que o problema não
se coloca em termos de aju-
da. Por enquanto, registra-
mos o equívoco de se incluir
no Afundo livre zonas de mi-
séria.

Haverá outras razões
ajuntadas à suposta defesa
do suposto mundo livre? De-,
vemos ser sinceros conosco
e com a juventude que en-
víamos para lutar e morrer:
é a liberdade humana que
nós defendemos ou a luta é
pela salvaguarda do mun-
do neocapitalista que os
EUA encarnam e represen-
tam?

Ora, quem não entendeu
ainda que não há mais ca-
pitalismo e socialismo, no
singular? Há sociaiismos e
capitalismas, no plural. E cs
dois sistemas se interpene-
tram. Os EUA e a União So-
viética, hoje, estão muito
menos separados do que po-
dem imaginar os ingênuos
anticomunistas que tremem
de horror diante da foice e
tío martelo. Quem é que, com
um pouco de largueza de
visão, ficaria surpreendido
se os Estados Unidos e a
URSS se aliassem para en-
frentar a China?...

Até que ponto, sob o pre-
texto de combater ideolo-
gias, o que existe não é o
choque de interesses, o cho-
que de impérios? Nesses
choques as atrocidades ri-
valizam, dos dois lados. A.s-
sim como há observadores
da ONU que, de tempos em
tempos, visitam os campos
dq batalhas, por que as
Universidades norte-ameri-
canas não enviam, ã frento
tío Vietname, obsorvadores
que possam constatar se, em
nome tía defesa da liberda-
de e da dignidade tía pes-
soa humana, os bombar-'eleios dos EUA não estão
destruindo cidades abertas
e cometendo atrocidades
sem nome, contra crianças
e contra mulheres, semear.-
do a morto c a destruição?

E para que os EUA não
caiam na tentação de defla-
grar a guerra atômica, seria
o momento de ver se é ver-
dade ou não o que se diz:
afirma-se que, diante tío
impasse que custa muito
mais em dinheiro e vidas
humanas do que a II Guer-
ra Mundial, os EUA já tc-
riam montado rampas de
lançamento para jogar bom-
bas nucleares contra o Viet-
name. Se o alarma não tem
fundamento, podemos res-
pirar aliviados. Mas seria
horrível correr o risco de
ver reproduzida a crueldade
de Hiroxima e de---Naga-
saki.

3. Universidades do Mun-
tlu desenvolvido cm diálogo

com as Universidades tio
Mundo subdesenvolvido.

Parece-me que é urgente
estabelecer o diálogo entre
as Universidades da Europa
e dos Estados Unidos e a.s
Universidades latino-ameri-
canas, africanas e asiáticas,
para que. juntas, procurem
salvar a paz mundial. Para
isso seria excelente exami-
nar se é verdade ou não que
estão mal colocadas a.s rela-
ções entre Mundo desenvol-
vido e Mundo subdesenvol-
vido.

O mundo subdesenvolvido
afirma que quando se com-
para o dinheiro investido,
pelos países industrializa-
dos, no mundo subdesenvol-
vido, com o dinheiro que
volta, e, sobretudo, quando
se compara as ajudas rece-
bidas pelo mundo subdesen-
volvido com as perdas que
éle sofro cm conseqüência
dos preços impostos às suas
matérias - primas, verifica-
se que o caso é de injustiça
em escala mundial.

O problema, e n t ã o, não
consista em dizer que as
ajudas oferecidas pelas Na-
ções Unidas, visando ao de-
senvolvimento do mundo
subdesenvolvido, são insuíi-
cientes. É verdade que um
por cento sobre o produto
bruto é uma simples gota
de água; é verdade que nem
mesmo esse urn por cento è
atingido pelo conjunto das
Nações Unidas (em 1961, o
conjunto dos paises desen-
volvidos chegou a 0,87 por
cento; mas já em 1964, essa
porcentagem baixou para
0,66 por cento); é verdade,
também, qua essas ajudas
se tornam ainda mais ridi-
cuias e inexpressivas quan-
do são comparadas com as
despesas de guerra.

Mas o problema 6 mais
grave, o problema é que o
mundo subdesenvolvido de-
clara ciue, enquanto recebe
ajudas insignificantes por
um lado, é sangrado pelo
outro lado. Por que as Uni-
versidades do mundo intei-
ro não estudam, em nível
universitário os dados apre-
sentados pela3 Assembléias
das Nações Unidas sobre

comércio e desenvolvimen-
to? Se o Relatório Prebisch
é falso, que os seus erros 8
falhas sejam denunciados;
se é justo, a coisa é muito
grave para não merecer a
atenção do mundo. Quem.
ignora que sem justiça não
haverá paz? Quem ignora
que a guerra, em nossos
dias, coloca em causa a sor-
te de toda a humanidade?.-

I!í. Àconleciniento
de extrema im-
portancia para
a paz mundial

Paulo VI, de acordo com.
a recomendação expressa do
Concilio Ecumênico Vatica-
uo II, acaba de criar, em
Roma. o Secretariado para
a Justiça, e a Paz do Mundo,
órgão extremamente impor-
tante, indispensável, que
não podia ser adiado e de
designação perfeita. Sente-
so que o Papa vê claramen-
te que falta justiça no Mun-
do e que, sem justiça, a paz
será apenas um sonho.

Dois homens do Mundo
desenvolvido serão os ho-
mens-chave da direção
desse Secretariado, mas dois
homens de uma grande sen-
sibilidade em relação aos
proble m a s extremamente
graves do Mundo subdesen-
volvido: o canadense Car-
deal Le Roy e o norte-ame-
ricano Monsenhor Grémil-
lion. Deus queira que o Se-
cretariado para a Justiça e
a Pas no Mundo seja um
radar bem sensível, que pos-
sa denunciar toda e qual-
quer injustiça que surja em
qualquer lugar da Terra, in-
dependentemente de raça,
religião ou ideologia. Queira
Deus que o Secretariado ga-

. nhe uma tal autoridade mo-
ral que possa contribuir, efi-
cazmente, para salvar a pas
salvando a justiça. Queira
Deus que as Universidades
do Mundo inteiro ajudem o
Secretariado a funcionar
como a própria consciência
do Mundo livre.
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A influência da Igreja e da Universidade

Intervenção de Dom Hélder Câmara no Simpósio da Universidade de Cornell (EUA)
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1. Comecemos por escla-
recer de que Igreja e de qual
Universidade se trata, uma
vez que colocamos a quês-
tão dc saber qual a influên-
cia que a Igreja e a Univer-
sidade podem exercer sobre
a política dos Estados Uni-
dos na América Latira. Isso
supõe que a questão tenha a
máxima amplitude: todas
as Universidades tanto da
América Latina como da
América do Norte; todas as
Igrejas, de todos os credos e
de todas as denominações,
tanto de uma América co-
mo da outra.

2. A primeira vista pode
parecer absurdo que as Uni-
versidades e as Igrejas pre-
tendam exercer influência
sobre a politica norte-ame-
ricaita na América Latina.
O Governo dos EUA presta
contas da sua politica ex-
terna, suponho eu, ao Con-
gresso e, em caso de guer-
ra, deve entender-se com o
Pentágono.

Os EUA não tém religião
oficial. Nenhuma Igreja
dentro dos Estados Unidos,

e ainda menos fora, tem dl-
reito de interferir direta-
mente na política nacional
ou internacional do Govêr-
no. Igualmente não cabe às
Universidades norte-ameri-
canas nenhuma interferèn-
cia na politica interna ou
externa do país e ainda me-
nos, naturalmente, às Uni-
versidades latino-america-
nas.

3. No entanto, sendo os
EUA uma democracia, es-
tão obrigados, por isso mes-
mo, a escutar e a dialogar.
A escutar o povo norte-ame-
ricano e a dialogar com êle
e também, conseqüentemen-
te, com as Universidades e
as Igrejas dos EUA, na me-
dida em que essas institui-
ções estão em condições rie
transmitir a maneira tíe
pensar de uma parte impor-
tante do Pais.

No caso cia politica latino-
americana, a democracia
americana ganharia em
conversar com o povo da
América Latina e. portanto,
com as Universidades e as
Igrejas latino-americanas,

na medida em que elas es-
tão aptas a transmitir a
maneira de pensar de gru-
pos importantes da popula-
ção do Continente.

4. Qual é a politica dos
EUA em relação à América
Latina? A revista Time já
disse sobre a politica exter-
na dos Estados Unidos que
a Inglaterra tem uma pliti-
ca para cada povo; a URSS
tem políticas diversas para
cada povo; os EUA não têm
nenhuma politica para ne-
nhum povo. Isso é eviden-
temente uma blaguc dessa
revista tão pouco cerimoni-
osa e tão norte-americana!

Quais são as grandes li-
nhas da politica dos EUA
na América Latina? Salvo
erro, são as seguintes:

a) O grande terror é o de
ver o comunismo se implan-
tar em qualquer pais lati-
no-americano. E, d i a n t e
desse perigo, deixa-se de la-
tío o principio de autodeter-
minaçã.o dos povos e são
aplicadas sanções econõmi-
cas, ou se vai mesmo até a
ocupação militar, de prefe-

rência por meio de soldados
de algum pais amigo, fun-
cionando como auxiliar na
linha do Pentágono.

b) fi sempre o terror do
comunismo que justifica
projetos perigosos como ò
da Força Interamericana de
Paz. fisse terror do comu-
nismo pode ser interpreta-
do de maneira muito larga
a ponto de impedir a rutu-
ra da aparente ordem es-
tabelecida que, a rigor, so-
bretudo no meio rural la-
tino-americano. não é ou-
tra coisa, freqüentemente,
senão a injustiça e a desor-
dem estratificadas.

c) É ainda o terror do co-
munismo que leva a sus-
tentar o militarismo na
América Latina, com suas
conseqüências inevitáveis
de despesas orçamentárias
riesproporcionada.s em rela-
ção aos recursos limitados
dos paises subdesenvolvidos.
A sustentar ditaduras e vio-
léncias, sob o pretexto de
evitar agitação e desordem.
Esse terror leva a uma cer-
ta depreciação de idéias

justas e necessárias, como
a integração nacional em
cada pais e a integração
continental, as quais são
apresentadas como deven-
do ser feitas pelos Fòrços
Armadas.

d) A Aliança para o Pro-
gresso é um exemplo típico
de idéia generosa, com be-
neíícios locais já realizados,
mas é também a clara de-
monstração dos princípios
defendidos pela Assembléia
das Nações Unidas sobre
Comércio e Desenvolvimen-
to, resumidas essencialmen-
te no slogan Trade not Aid.
De fato, quando a gente
compara as ajudas dadas
com a perda decorrente dos
preços impostos às mate-
rias-primas. compreende os
resultados a que chegou o
Relatório Prebisch.

e) As empresas norte-
americanas, quando operam
dentro do seu próprio país,
sáo limitadas pela Lei Anti-
Truste. Essas mesmas em-
presas não têm a mínima li-
mitação antltruste quando

operam, por exemplo, na
América Latina.

T) O clima decorrente da
política manifestada pelas
indicações acima, leva ao
temor de dar apoio a proje-
tos úteis e necessários, co-
mo o do Mercado Comum
Latino-americano.

O Continente, unido um
dia comercialmente, funcio-
nará, assim, como uma íi-
liai dos Estados Unidos e o
resultado será, em vez da
independência econômica
desejada e indispensável,
como complemento à. inde-
pendência politica, a con-
íirmação de um sutil e tal-
vez inconsciente neocolo-
nialismo.

g) A corrida armamen-
tista que se agrava cada vez
mais nos EUA e a persis-
tència em utilizar a guer-
ra como instrumento tíe
salvaguarda da Justiça, tía
ordem e da paz, são um mau
exemplo para a América
Latina.

h) Há uma tendência a
focalizar a explosão demo-
gráfica na América Latina

de tal modo que, prática-
mente, se reduz o desenvol-
vimento familiar para se
chegar a uma paternidade
responsável. Mas é preciso
prestar atenção a campa-
nhas globais anticoncepcio-
nais, sem discriminação e
antipsicológicas, teleguiadas
de fora por paises que, con-
forme os próprios econo-
mistas, não atingiram ain-
da o seu máximo como po-
pulação.

5. Tudo o que eu disse
até agora e muitas outras
considerações envolvem da-
dos complexos que caberia
às Universidades dos EUA e
da AL aprofundar, por
meio dos seus tíepartamen-
tos e institutos de Demo-
grafia, de Economia, de Po-
liíica e de Sociologia. Se um
não especialista, um homem
tía Igreja, levanta èss-es
problemas, fá-lo sabendo
que se arrisca a erros e a
injustiças não intencionais.
Os dados são assinalados
com a preocupação de con-
tribuir para um entendi-
mento verdadeiro, são e só-
lido, entre a América Lati-

na e os Estados Unidos, ex-
celente ponto de partida
para a paz do Mundo.

Cabe aos organismos téc-
nicos aprofundar os proble-
mas técnicos, denunciar o.s
erros, penetrar no que é
apresentado de maneira su-
perficial, dar à matéria di-
mensões universitárias.

6. As Universida-
des, agindo dentro de pia-
nos preestabelecidos e che-
gando a dados seguros sô-
bre o que há de positivo ou
de negativo na politica nor-
tc-americana para com a
América Latina, já terão
uma enorme força moral
para. democraticamente, fe-
var os EUA a rever o que
deve ser revisto, a reformu-
lar o que precisa ser refor-
mulado. Essa força moral
será reforçada extraordinà-
riamente, se os que condu-
zem os destinos espirituais
do Continente — as igrejas
— trouxerem o seu apoio às
conclusões a que chegaram
as Universidades dos dois
Continentes.
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Palestra de Dom fíélcler Câmara na Universidade de Prineeton

I. Assunto que
merece a nossa
atenção

Se eu venho do Brasil, res-
pendendo ao amável convite
de Vocês, para um instante de
diálogo, é compreensível que
cu procure um assumo que
justifique a minha viagem e
o tempo que Vocês vão gastar
comigo.

Pensei em conversar com
Voeês sobre a educação para
a mudança. Mas não pretendo
ficar em considerações gerai.,
em comentários ultrapassados,
depois dos quais cada um po-
deria retomar, tranqtlilamen-
te e sem nenhuma mudança,
o ritmo de sua própria vida.
Vou tratar não de uma mu-
dança qualquer, mr... da mu-
dança rápida e radical de que
precisa o Mundo subde.senvol-
vido, inclusive a América La-
tina. Queria lembrar a Vocês
que essa mudança rápida e
radical — essa revolução so-

ciai — não será possível no
Mundo subdesenvolvido se o
Mundo desenvolvido não tiver
a humildade de compreender
e aceitar que a revolução so-
ciai na America Latina, na
Ásia e na África supõe, neces-
seriamente, uma revolução so-
ciai na Europa o na América
do Norte.

O problema que vamos exa-
minar — e é evidente que o
assunto não será esgotado c
talvez não cheguemos a <"n
acordo total — o grande pro-blema 6 saber se u revolução
social de que o Mundo inteiro
precisa poderá sor obra da
educação ou se ela terá quesupor a violência e a força ar-
mada.

IL Razão de ser da
revolução social

1. Por <tuc o Mundo sub-
desenvolvido precisa de mu-
dança rápida c radical?

A Ásia e n África, sobretu-
do depois da 2." Guerra Mun-

diai, começaram a sua desço-lonizacão e viram surgir nu-merosos paises independentes,
OS quais, na ONU, tomaram
lugar ao lado de potências co-mo os EUA e a URSS.

Mas a América Latina, commais dc um século de experi-
ência, pode provar à África ea A.sia, suas irmãs no subde-senvolvimento, que a simples-
independência política estálonge de bastar. A indepen-
ciência política sem a inde-
pendência, econômica é uma
ilusão. Surge então, para oMundo subdesenvolvido, o so-nho do desenvolvimento.

12 grave verificar que, pelomenos na América Latina —
mas suponho que, na África
e na Ásia, a situação deve ser
semelhante — se o colonialis-
mo externo terminou, sobre-vive o pior dos colonialismo..,
o colonialismo interno. Exis-
tem brasileiros cuia riqueza ébaseada na miséria de outros
brasileiros (e isso acontece mi
todos os outros paises latina-
americanos do Continente).

Como não deve ser fácil paravocês compreender o que cha-
mamos de colonialismo inter-
no, permitam que cu lhes lem-
bre que, na. América Latina,
durante três séculos, até o'sé-
culo XIX, nós recebemos, co-
nu vocês, milhões ds africanos
que reduzimos à escravidão. E
nossa consciência cristã se aco-
modava a isso!

Quando r.ós abolimos a cs-
cravidão africana, continua-
mos a manter, até hoje. sem
confessá-lo, uma escravidão
nacional que vou descrever a
seguir.

Os trabalhadores têm per-missão para morar nas terras
dos seus senhores, recebem uma
cabana para viver com sua. miu
lher e seus filhos; eles traba-
lham para o patrão e. quasesempre, podem cultivar um
pouco de terra para si. O pa-trão ss considera, em conscièn-
cia, um pai, por ser tão gene-roso, e lão bom. Se é verde rie
que a cabana, normalmente,
não tem água nem lu?. nem
instalações sanitárias, o patrão
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Em plena atividade há mais de três anos nc Rio Grande do Sul s há

alguns meses nò Paraná, a Sociedade Assistência! de Oficiais do Exér-

cito — SAOEx — já realizou empreendimentos tais que bem com-

experiência dos que a dirigem. A solida e raciona!

Iministração da SAOEx durante èsse período .levada

a efeito por militares e civis cie reconhecida hono.

rõbilíoac-e e aito espírito comunitário, permi-

tiu que fosse cumprido o lema. da Socieda-

cie: PARA CIVIS E MILITARES, BENEFf-

CIOS SEMPRE EM VIDA. Desta forma,

a SAOEx objetiva complementar os
¦ 

"- ¦ '¦¦•____ .

£|§^fj||| planos previdenciário.s existentes no

4-<_fe:>j.»; Brasil. Para melhor atender oi 6.000
.__•.,,_*¦._._. -__$___:o

m associados, bem como p_jra soiidifi-

car seu valioso patrimônio a SAOEx

ffl adquiriu sede própria na capital gaú-

ti__j./___ chs. Quando é_ exoansao dos beneff-
WÊÊ

cios até o Paraná, a primeira providência

também foi adquirir sede própria em Curiti-

ba. Mais fatos comprovam a cimármea de rea-

zações, no sentido de propiciar tòd?. sorte de

antagens aos associados ce Porto Alegre: construiu

o Estacionamento Beira-Rio ; está administrando o Edifício-Ga-

ragem Andrade Neves, no centro daquela cidade ; elaborou um Plano

imobiliário que financiará casa própria aos sócios ; já enlregou 1.1.4

carros, até fins.de "i9ó6, através do Fundo Automobilístico de Esforço

Conjugado—- 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

social. Agora, » SAOEx, com a experiência alcançada' nas realizações an-

teriores. Irará também ao público da Guanabara a oportunidade de usu-

fruir da série de seus benefícios estatutários, sempre em vida !

SOCIEDADE ASSISTENCIAL
DE ©FICIAIS DO EXÉRCITO I

PARA CIVIS E MILITARES, BENEFÍCIOS SEMPRE EM VIDA
SEDE PRÓPRIA NA GUANABARA : Rua Manoel de Carvalho,-16 — 3 * '
findar — Fones: 32-1182 e 22-9564 — Zc 06 !
SEDE PRÓPRIA NO RIO GRANDE DO SÜL: Av.Prata oe Belas-P.Alegre • I
SEDE PRÓPRIA NO PARANÁ. Rua Cario, ae Carvalho, 250 _ Curitiba '

se tranqüiliza pensando quaDeus dii o frio conforme a
roupa I (Quando tiraremos das
costas de Deus a responsabili-
dade pelo fruto do nosso egois-
mov Quando assumiremos 

"nós,
•homens, a responsabilidade quetemos como eo-criadores, su-
jeitos da história e guias da
aventura terrestre?)

O patrão acha que é seu dl-
reito pagar o que quiser _ como
quiser, uma vez que _n_ féz o
grande favor de fornecer casa
e um pouco cie terra, do tí.tr
oportunidade de trabalho ede
permitir uma pequena cultura
familiar. Se, amanhã, o tra-
balhador se mostrar ingrato,
pretendei' tornar-se alguém,
encher a cabeça de novidades,
freqüentando as escolas ráciio-
íônicas, participando da sindi-
calos, falando tie direitos, o
patrão ficará convencido de eme
tem motivas parti alarmar-se:
é o sopro da .subversão, quiçádo comunismo. E então, sem
r.snhuma sombra de hesitação,
botará o trabalhador para ío-
ra, derrubando, se preciso, a
cabana onde tle habita com
sua familia.

O patrão, cristão, nem de le-
ve suspeita que, de uma só vez,
está contrariando numerosos
direitos fundamentais relem-
brados por Joáo XXIII: o di-
reito à existência e a um ni-
vel de vida digno: os direitos
inerentes ao domínio econômi-
co, especialmente o direito a
um trabalho humano (sadio,
consciente, livre, compensador
e capaz de conduzir á proprie-
de privada); o direito cie par-ticipar dos bens da cultura e,
portanto, o direito ã educação
ds base (minimo dos direitos
que se referem aos valores mo-
rais e culturais): o direito cie
reunião e de associação; o cii-
reito de honrar a Deus segundo
as inspirações de uma reta cons-
ciência tc se o trabalhador c
vitima de injustiça cia parte cie
alguém que crè num Deus
Criador e Pai, e descobre uma
conivência entre èsse alguém e
a Igreja que não cessa de afir-
mar que somos todos irmãos,
fiilios do mesmo Pai Celeste,
como poderá êsse homem revol-
tado encontrar a tranqüilidade
interior e a paz de espírito
necessárias ao louvor de
Deus?...)

Perguntem aos Voluntário.,
cia Paz, que voltam da Améri-
ca Latina, da África e da Ásia,
se é exagerado considerar como
lnfra-humana a situação des-
sas massas que nem sequer
merecem c nome de povo. Pe-
çam aos Voluntários para qtiedescrevam as cabanas e palho-
ças em que vivem as massas
rurais da América Latina, o
seu estado de doença e de sub-
nutrição, a ausência, aii, do
mínimo de condições de edu-
cneáo e de trabalho livre.

Essa situação lnfra-humana
deixa marcas terríveis: a. cria-
ttjra humana se sente escrava
do patrão todo-pederoso; so-
brevém o desânimo interior e
a própria religião se torna fa-
tallsmo, pois Deus aparece
como aquele que permite e
aprova que alguns tenham
tudo e outros nada.

Os patrões, naturalmente,
pensam que fazem pelos tra-
balhadares mais do que po-ciem. Esperam peio desenvol-
vimento. crentes de que. com
a industrialização, terão à sua
disposição recursos 'para 

ele-
var o nível de vida de seus
trabalhadores. No entanto, a
experiência mostra que a in-
du.trialização faz os ricos mais
ricos, enquanto os pobres 
com exceção cie pequeno nume-
ro que consegue obter traba-
lho — caem na miséria e os
miseráveis se enterram ainda
mais fundo na situação infra-
humana em que se encontram.

_ Não falta quem — sobrem-
cio os jovens — desespere dos
meies pacíficos de persuasão

.dos poderosos no sen;ido de
assegurarem a seus irmãos ho-
mens, que vegetam nas suas
terras, condições humanas de
vida ítstes declaram que os
patrões náo admitem, de ma-
neira alguma, que se tente a
promoção humana desses íi-
lhos de Deus, despertando o
scu espírito de iniciativa, sus-
citando líderes no seu próprio
meio, ensinando-lhes a traba-
lhar em equipe, despertando a
sua inteligência e a sua liber-
ciade adormecidas, couscienti-
zando-os em suma.,.

Conforme a experiência .láfeita e(que não se pocle negar,
é certo que a educação de ba-
se c a cultura popular consci-
entizam a criatura humana.
Já se sabe como ajudar as
massas a se tomarem povo e
como ajudar o povo a se de-
«envolver. A dúvida consiste
em saber se a educação faz
cair a.s escamas dos olhos dos
ricos, rompe a couraça do egoí-
mo. revolve as consciências,
muda a mentalidade, conduz
às reformas cias estruturas eco-
nômico-sociais.

Deve ser engraçado, para um
norte-americano ou um euro-
peu, ouvir dizer que a Eurcpa
e a América do Norte precisamde uma revolução social. Tudo
lhes parece tão seguro e prós-
pero nos seus respectivos do-
mínlcs, que files só poderão rir
da fantasia dos subdesenvolvi-
cios que transpõem para o
Mundo desenvolvido seus pro-blemas de miseráveis... No
entanto, peço licença paraolharmos, um Instante, o paisde vocês, onde a revolução so-
ciai. se cu não me engano, ex-
plode em três setores." vindo de
fontes distintas e conduzindo
a resultados bem diversos: a
luta pela integração racial dos
negros; a luta pela promoçãosocial de 30 milhões de norte-
americanos que, dentro do paisméis rico do mundo, vivem na
miséria; e a guerra contra a
guerra.

A luta pela integração racial
me parece a mais bela .pagina
da História Contemporânea
deste país. Mas se ela encon-
trou, entre os cristãos, lideres
como Ô--..3 admirável pastorMartin Luther King; se avan-
çou um pouco e obteve, aqui e
ali, apreciáveis adesões, inclu-
sive, às vezes, da parte do Go-
vêrno; de uma maneira geralela continua uma luta árdua e
que _ vai exigir, ainda, muitos
sacrifícios e muito heroísmo da
parte dos nossos irmãos ne-
gres. Como a criatura humana
sabe fechar os olhes quandoentram em jogo as paixões! OsEUA sabem o que perdem em
força moral poi- causa desse
tema, cies -mais vulneráveis.
Como falar cie democracia, co-
mo se apresentar diante' domundo como campeão da liber-
dade, enquanto os negros, em-
bnra iguais, aos brancos pelalei,_continuam, na pratica, em
muitos domínios, sendo viti-
mas cia segregação?...

A guerra contra a miséria
íoi declarada pelo próprio Pre-sidente Lyndon Johnson. O
Mundo admirou a coragem com
a qual o Chefe da Nação Nor-
te-americana não hesitou emreconhecer que, no interior
deste país, existem 30 milhões
de pessoas em situação indigna
da pessoa humana. O Mundo
subdesenvolvido encheu-se daesperança de que. uma vez en-
-remado e resolvido o problemacia integração dos 30 milhões
cios EUA. essa potência se lan-
caria de corpo e alma na luta
contra a miséria do -Mundo in-
teiro, na luta. por uma civiliza-
çao harmoniosa e solidária.

Salvo engano meu, as vitó-
rias obtidas na luta contra amiséria interna, nos EUA, náosão muito decisivas. A raiz domal estaria, talvez, nas idéias
pré-concebidas que levam os
Estados Unidos à corrida at-mamenrista e às guerras locais,
os quais, pouco a pouco, po-dem degenerar em guerramundial.

Enquanto o comunismo apa-
recer como o mal supremo;
enquanto o homem médio nor-
te-americano náo compreender
que é uma ilusão pensar quemorrer na Coréia ou no Viet-
name é morrer- pelo mundo li-
vre (ilusão porque dois terços
da humanidade que vivem na
miséria, em .situação infrauma-
na, nào pertencem ao mundo
livre, sendo escravos da fome,
das doenças, da ignorância, do
colonialismo interno); enquan-
fo o homem médio norte-ame-
ricano não compreender queestão em evolução diversos ti-
pos da capitalismo e diversos
tipos cie socialismo, ao pomocie os EUA e a URSS estarem
manos distanciados entre si domia podem imaginar os anti-comunistas ingênuos que tre-irem diante da foice c do mar-telo; enquanto o homem médio
norte-americano não perceber
que o problema social mais
grave do nosso tempo é a ciis-tancia cada vez maior entre os
povos que emiqueeem sempre
e Rquêles que se tomam cada
dia mais miseráveis; enquanto
nao houver mudança de men-
talidacíe, revolução nas Idéias,os Esíados Unidos não estarão
a altura da responsabilidade,
bem grave, cie serem a maior
nas demoerncia.s da hora atual.
E ai entra a guerra contra a
guerra que surge entre a ju-ventude ciéste pais. como aliásentra os jovens do mundo in-teiro. Até quando a humanida-
cie será tão bárbara a ponto deler, como critério de razão, a
capacidade maior ou menor de
destruição?!

Respeito aqueles que deres-
peram da educação e apelam
para a violência. Mas não
creio no ódio. O problema não
consiste em substituir alguns
dos dirigentes e em fazer, pe-la força, mudanças que.' pormeios pacíficos, são sempre re-
tardadas, ficam no papel ounão são cumpridas. O que éfeito sem trabalho educativo,
sem formação de mentalidade'
náo tem raízes. Se a coisa não'é compreendida por quem éassim violenta rio, só trás.
amargura e ressentimento, .Se
não é comprendida por quemé seu beneficiário, amanhã
não servirá de nada por falta
de preparação interior para

.utilizar o que recebeu. É umsonho difícil de realizar mas,se não estou enganado. possi"-vel e capaz de levar às mu-
danças radicais e rápidas, àsrevoluções criadoras.

Se as Universidades aprofun-
ciassem o estudo de assuntos
como os que levantamos aqui
c. na hipótese de serem vali-
des, pusessem em ação todo o
poder moral de que ciisoõem játeríamos dado o primeiro pas-so, da maior importância, pa-ra a ação educativa que euimagino. As Universidades po-deriam, igualmente, examinar
se não estão mal colocadas nsrelações entre Mundo desen-
volvido e Mundo subdesenvol-
vido; se. de fato, o problema,em vez de ser cie ajuda, não eantes um problema cie justi-
ça em escala mundial, a pen-to de ser preciso rever, em pro-fundidade, a política interna-
cional cio comércio.

Se o.s líderes espirituais detodas as religiões — cristãs e
não cristãs — se unissem e
aceitassem, igualmente, a co-laberação de agnósticos e cie
ateus sinceros e se.:..Hos cr
verdade, poderíamos dar uma
grande dimensão mora! ao
exame das relações entre d.-
senvolvidos e subdesenvolvidos
(no caso em que entrasse cm
jogo uma questão de justiçaem escala mundial, a paz cio
Mundo estaria ferida de ma-neira fatal).

Nós, cristãos, estamos longe
de esgotar toda a riqueza dar.
verdades que ensinamos. Quemestá convencido que nós somos,
realmente, todos irmãos, pelofato de termos todos o mesmo
Pai Celeste; quem sabe Deus
quis o homem como co-cria-
dor, destinando-o a dominar
a natureza e a completar
a criação; quem crê que cabe á
Igreja, como coníinuariora cio
Cristo, encarnar-se como o Ver-
bo de Deus que .se féz carne e
habitou entre nós — possuiforças mais do que poderosas
a empregar para o bem da unl-
dade do Mundo e cia redenção
terrestre rio Homem, sinal e
anúncio ria redenção eterna.

Se, às Universidades c aos li-
deres espirituais juntarmos a
atuação da imprensa escrita e ,falada, a colaboração dos che-
ícs cie empresas e dos opera-
rios, a participação áos chefes
políticos e militares, creio que
estaríamos tentando um teste
decisivo para a educação como
força e para a democracia como
sistema.

Antes de adiantar minha
resposta — que. conforme es-
pero, suscitará a reflexão e o
diálogo — permitam-me exami-
nar por que a Europa c a
América rio Norte lambem
precisam de uma revolução
social c por que, sem uma mti-
dança rápida e radical no
Mundo desenvolvido, nossos es-
forços por uma mudança rápida
e radical no Mundo subde.en-
volvido serão imiteis

2. Por que o Mundo desen-
volvido precisa de mudança
rápida e radical?

Até quando, a pretexto de
defender a pesosa humana, os
Estados Unidos admitirão quemilhares de bombardeiros jo-
guem toneladas e toneladas de
bombas sóbre cidades abertas,
atingindo, assim, mulheres e
crianças indefesas? Até quan-
do haverá, neste grande país,
quem ache admissível a repe-
tiçáo de Hiroshima e de Na-
ga.saki?...

UI. Educação ou
violência?

Sc vocês me perguntarem.
tgora, se eu creio na educação
como força capaz de mudar as
estruturas econ õmico-soclais
do mundo subdesenvolvido e
(ie levar o mundo desenvolvi-
rio a compreender que tam-
bém éle tem necessidade de
revolução social, o que respon-
derei eu?

O.s pessimistas dirão que es-
sas diversas forças não são li-
vres: que as Universidades são
ligadas ao Estado ou às Fun-
dacões que tèm seus esquemas
rígidos; que nós, líderes espí-
rituais, recebendo a ajuda rie
amigos influentes e ricos, so-
mos prisioneiros de imponde-
ráveis que agem mais do que.
imaginamos; que, 1103 nossos
dias, revistas, jornais, rádio e
televisão sendo, em primeiro
lugar, empresas, a liberdade
dos jornalistas é muito relativa
e termina onde começam as
interesses das empresas; que os
empregadores mesmo quando.
pessoalmente, são humanos e
cristãos, estão presos numa en-
grenagem; que os trabalhado-
res das regiões subdesenvolvi-
dos não têm liberdade, às vol-
tas com um subtrabalho e sem
garantias efetivas, e que os
operários da.s regiões desenvol-
vidas, à mediria que se insta-
lem na viria, tendem a perderseu impulso revolucionário: quao.s lideres políticos estão liga-
dos aos Partidos e os militares
aas seus códigos e à sua dis-
ciplina...

De Abraão íoi «dito que filo
esperou contra toda esperança.
Eu espero não somente na aju-
da de Deus. que náo poderá
entregar à destruição a obra-
prima da evolução criadora,
mas espero também na inteli-
géncia e no bom senso do Ho-
mem.

Quando, dentro em breve, to-
do o mundo tiver a evidência
daquilo que já é conhecido dos
sábios, isto é, que o homem
tem tanto o poder de destruir
a humanidade inteira como o
de assegurar a todos os homens
um nível humano de vida ade-
quado, o egoísmo não terá a
última palavra.

O instinto humano de cou-
servação funcionará. Deus quei-ra que. nessa hora, nós cris-
iãos possamos ser modelos da
superarão do egoísmo, de lar-
gueza de coração, de entendi-
mento fraterno para além da.s
divisões rie credo, de raça ou
de ideologia. Deus queira qus
nós. cristãos, nos mostremos à
altura da responsabilidade e da
honra de carregar o nome de
Cristo.

(tradução de J. Andrade)
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ZONA CENTRO
CENTRO
APARTAMENTO — Vende-se um
salão, cozinha e banheiro cie con-
fôrto. Rua Visconde Rio Bran-
co, 53-308_- Tel. 23-9487._
AVENIDA Í3 DE MAIO - Ven
do ap» conj. ki: ç ban. comp.
30 m2, vazio frente, and. alto,
res. ou escrit. Vcr e trotar. Tel
32-U06._CRECI J66.
BAIRRO FÁTIMA - Vende-se op
grando c] telefone, Av. N. S. de
Fátima, 64, np. 404
CÉNTRÕ~~Vcnclo np. 306 dn Rua
Ubaldino do Amaral, 47, alug.
cont, venc, saletn, sala, qt.,
cor., bnnh., com boxe, arm. emb.
peçns amplas aprox. Ó0m2, cam
NCrS 1 000 entr. rest. C. Econ.
p/ financ. antigo. Maiores inf,
Av. Rio Bronco, 1B5, «/ 1018 -
Tel. 22.0489 - 0r. Allredo -
CRECI 696.

CENTRO — Ótimos aps
em construção adianta
da, para entrega em 24

EDIFÍCIO AVENIDA CENTRAI -
Av. Rio Branco, 156 — Vend. em

ndar nlto, oxcolnnte conjunto,
òtimamente bom dividido. O con-
junto «ncontra-s* inteiramente
atapetado • decorado cj funciú*
nait divisões em jacarandá. Preta
o condições ds pagamento c •;*•.>¦
lentes. Infs. e chaves em: OR-
IANDO MACEDO - Av. Rio Bran.
co, 156, nr. 2318 - Teli. 32.(123

32.0510 - 32-7164 - CRECI
12B.

MONCORVO Fi LHO, 97
Quarto e sala separa-

do, cozinha, banheiro e
dep. de empregada. -
Frente, novo, 1.° loca*
ção. Ver no local o ap
303 e tratar pelos leis.
32-3813 e 52-7494 -
JÚLIO BOGORICIN
CRECI 95.

FLAMENGO - R. S. Salvador, 30
V. bom ap. sola.quarto, sepa-

rndos, co;., banh., área ci tanque,
vazio. 5 milhos si nnl saldo pela

[Caixa ou a combinar. Tratar ..
.15-7882 í 42-1522 - Creci 672.

FLAMENGO — Lindo apartamen-
to — 1 por andar, pilotis — en-
treeja em 15 meses — acibamen-
to luxuoso — construção d» pri-
tneira, na última laje, com • ga-

í rantia d. PIRES i SANTOS S.A.
cj hall, 2 talões, toilelte, 4 am*

pios dormitórios, armários, 3 ba-
nheiro* sociais, copa • cozinha,
2 quartos * banheiro de empre-
yadas, garagem — Ver na Av.
OSVALDO CRUI, 137 - dal 9

19 horas - Tralar na PREDIAL
AQUARELA - Rua México, 11,
12.» andar - Tols.: 52-3612 a
42-6374 — Primeira Classe no Ra-
mo Imobiliário - CRECI 258.

meses, ae saia e quano bBnhi( kildl_ R R;;,d,ue|0 „_ B7i
separados, cozinha, ba-
nheiro, área c| Ianque,
dependências de empre-
gada e garagem. Todos
com ampla vista. Pagto.
em 44 meses c| sinal
NCr$ 1 000,00. Correto-
res no local, de 9 às 18,
na Rua Riachuelo, 333
- NATAN BERMAN -
Rua Sete de Setembro,
66 - 3.° - Tels
32-6172 e 52-2281 -
CRECI 8.

junto a praia e
a 10 minutos do centro

VENDO 2 aps. unidos, cobert-,
c| tel., gar., privai. Sr. Ameri-
co — P.. M. Eugenia 66 — C01.
Tratar R._Vol._da_ Pájria ^l704-:
VENDE-SE apt. 2 qts., sala,"dc^
pend. emp., saragem, edif. novo.
Aceita-se troca por npt. 3 pi*,

(Tratar proprietário Rub Barão do
Lucena,_ 98, npt. 207 - Botafogo.
VENDO" apartamento 604 da Ruo
Marqoôa üo Olinda 106, quarto,

iifila, banheiro, kit, 15 milhões*
combinar. Trotar no locai.
VOLUNTÁRIOS DA PATRIA7T39J
1001 — Vendo urgente ap. luxa
30Orn2. Pronta entrega. Tratar lo.
ca' PreC° 51 intermediário!.

edifício
LEME - COPACABANA

CENTRO - Aluga-se ap. 501 -
Rua do Riachuelo, 267. Sala, 2
quartoí, banh,, coz., quarto emp.,
área c/ Ianque. Chaves c/ por-
tsiro. Tratar na EMIL — Av. Rio
Branco, 156, gr. 1 231 — Telefone
52-9059.
CINELANDIA- Vende-se ótimo
ap, conjugado — Residencial o
comercial ~ Tratar difetament
c' o proprietário - Tel. 32-0108.
CRUZ VERMELHA" - Kiichnett
Rua Carlos de Carvalho, 34, ap
916 -- Vendo pela melhor ofei
to, Tratnr diretamente corn o pro-
prietário.
CATUMBI - Casa, vende-se c
2 qts., aa!o, depnd .na R. Pau*
la Matos, preço: 18m ci 50%,
fel. 22-6783 -Creci 844. _
CENTRO - Vendo ãp. de íren-
te, aala, saleta sep,, banhslro e
kitch. Run Tadeu Kosclusko n
19, sp. 201 - Preço dt 14 m
lhões. Entrada de 7 milhões .
o restante a combinar. Aceito Aranha, 174, S> 51 ó. —
proposta — Nao aceito Carwn

r.p. 810, Cm construção Ed. Rei
CÍa Voz, 3 milhões. Ini. telefone
42-1525 - PACHECO - CRECI
635.

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-
ROS LTDA. - Informa-
ções diariamente no lo-
cal RUA CARLOS DE
CARVALHO, 52, entre 8
e 20. horas, ou no Dep.
de Vendas Av. Graça

FLAMENGO - Aps. já
em pintura c| saião, 2
ou 3 qts., banh:, coz.,
deps. Prédio sobre 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 México,
119, Gr. 801 - Tels.
52-5256 e 22-3032 -
CRECI 704.
FLAMENGO — Vende-se ap. con-
ugado grande, cozinho banheiro,

com urna pequena, aturada, o
restante já está financiado pela
Caixa Ec. Trntar_46-25951

Vende-seFLAMENGO - Vende-se - Av
Osvaldo Cruz opartamento, hall,
2 sala», 3 quartos, demais de-
pendCncias. 50% à vista, saldo

combinar. Ini. 45-3074.

FLAMENGO - R. Sena
dor Vergueiro, 93. 90
m2 de conforto e valo-
rização. Magníficos aps.
com excelente sala-li-
ving, 2 ótimos quartos,
banheiro social, copa
cozinha, dependências
de empregada. — Gara-
gem. Junto à praia e 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.

DOM DIOGO
Rua Senador^rgueiro,250

Sala «living
APARTAMENTO - Vcndc-se cm
final de construção. Obra por ad-
ministração peia Construtora Cho*

ótimo apartamento com 308
ni2 ò Rua 5 Julho, 223. Ura po.
andar. Tralar Dr. Jcdidio. Tcl,
29-3000.
ATLÂNTICA, 2 eSb~^~.ÃiT"vãzÍõ",
Palácio Champs Elrsces. Vendo

lhor oferta, gde. luxo. Fto,
lia. Chave porteiro Martins.

APARTAMENTO - Rua Marechal
Mascarenhas de Morais: hall, sa-
lão, ires quarto;, dois banheiros
e demais dependências, todo dt:-*
corado corno novo, inclusive
magníficos armários embutido',,
vende-se, motivo viagem — ICCí
milhões com 50% de entrada -
Trot.lr pelo tolefone 45-0642 com
D. Irmã (hoie) ou dias úteis das
13 às 18 horas pelo telefone:
3M>190.
APARTAMENTO vazio. Vendo, R.
Gustavo Sampaio, 410/30.1. Cha-
ves port. 25 milh. 50% fin. Trat.
Av. Rio Branco, 120 slloi, 19 -
Tel. 42-56.1.
AVENIDA COPACABANA, 112 ap.
Ó02 — Vende-se, frente, saleta,
sala, quarto, banh,, coz. ini..
CORRETORA NACIONAL - Av.
Prcs. Antônio Carlos, 615, 2."
pav. Tel.: 52-1236.
APARTAMENTO LUXO - 180 ml
mais jardim, 70 m2, 2 «Is., 3 qt*,
c| arms., 2 b. soe. copa. eoi.,
depes., garagem, tórreo, claro *
R. Hilário Gouveia, proco 00
milhs. Aceito ap. 2 qts. — Tet
25.2378 - CRECI 813 - Tcl.:
52-1892^
anita GARIBALDI, 14 - 27»"
and. salão, 2 qts. ticp. compl.
ocup. 2 p| and. 25 m. a/v o-j
30 tn. cm 2 a. Carmo, 9, V.o,
D. Iimcnia - Tel. 31-0418.

Ver e tratar no local com o
proprietário.

CIDADE — Apartamen-
tos de sala-quarto, de-
pendências, e GARA-
GEM — Vendemos por
Cr$ 7 955 000, com en-
Irada 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, si 516 —
Tel. 32-5353. CRECI 442
CENTRO - Vendo 2 salas Edlf.
Pfe. Kennedy — Imob. Britâni-
ca Lido. - CRECI 223 • 66 -
Tel. 52-3445 e 32-0058.
CENTRO — Ótimos apartamentos
«m tonitruçio bem adiantada,
jKcbam&nto esmerado com a ga-
rantia d« Piro* & Santos SA. Jun*
Io ao centra comercial, todos cum
tala, quarto, banheiro « cozinha
americana. Escritura pública Ime*
diata. Ver na Av. Presidente Var.
ms, 1 733, das 8 às 20 horas.
Tratar na PREDIAL AQUARELA.
Rua do México n. 11, 12." andar,
T.ls.: 42.6874 • 52-3612 - Pr
meira classe no ramo
rio - CRECIn. 258.
COBERTURA -Rua Mírquês de
Pombal. 172, ap. C-01. Sala e
cit. sep., ban. e Grande terraço.
Entr. 50%, saldo comb. Ver
diàr. port. e tratar México, 140
gr. 303 - Tel. 32-1106 - CRECI
166.

Tel. 32-5353 - (CRECI
442).
RUA DÊ SANTANA, 77 - Vendo
apartamento do 2 quarlos, saln,
saleta, varanda, cozinha, banhei-

Informações no apartamento
801 do mesmo edifício ou pelo
telefone 23-0999.
VENDE-SE prédio no Centro, 20-
na bancária, 3 pavimentos, de-
socupfldo, livre e desembaraça-
do, negócio direto com o pro-
prietário, área 480m2 — Tratar:
Tel. 58-1753.
VENDEM-SÊ vagas de garagem
para automóvel, prontas, na R.
Candelária n. 79 - Tratar pelotelefone 43-6350 - Sr. João.

FLAMENGO - Últimos megnlfi.
cos apartamentos à venda — To-
dos de frente, linda vista para

mar e jardins, pilotis • em
ritmo acolerado — Hall. 2 salas,
3 ótimos dormitórios, armários,
2 banheiros sociais, cope-coiinha,
2 quartos e banheiro de empre-
yj-das, garagem. Construção es*j
merada com a garantia di SISAl.

Ver tia Praia do Flamengo, 68,[
das 9 às 20 boras — Tralar «mi
PREDIAL AQUARELA - Rui Mi.
*ico, 11 - 12." «ndar - Tels.:
524612 • 42.6874 - Primeira
Classe no Ramo Imobiliário —
CRECI 258.
FLAMENGO - Ru» Corroa Dutra

Vendo ap. frente, saletn, si.,
qt., sep. j. inv. eo*., e ban.

Tratar Rua México, 14B, gr. 303.
Tel. 32-1106. CRECI 166.

Edifício em contro de terreno com amplos e confor-
táveis apartamentos de sala-living, 2 quartos com
armários embutidos, banheiro social, copa-cozinha,
dependências de empregada, garagem e play-ground,
com tradicional acabamento Canadá. Faça este exce-
lente negócio, adquira ainda hoje o seu apartamento
em nosso Stand de vendas no local, aborto até às
22 horas ou em nossos escritórios.
".'CORPORAÇÃO REGISTRADA HO 9.- OFICIO DO REGISTRO GERAI Of IMÓVEIS NO
LIVRO t)T AS FOLHAS 90 SOB O N - 33?

Sinal
NCr$ 750,

nsalidademMensalidade
Ncr$ -*r\ á\oo

Cola d* lerreno

NCr$ 3.400,00
Cota ds construção

NCrS 20.187,07
Proço total

NCr$ 23.587,07

AVENIDA ATLÂNTICA - Vende-'
it excelente apartamento com I
sala, 3 quartos, copa, eozinh;*,
deps. completas de empregada,
bca área com tanque. Preço , „
NCr$ 60 000,00, sendo NCrí ...
35 00C.00 à vista e o saldo cie
NCrS 25 000,00 em 24 prest,..
ções rrensois de MCr$ 1 176,63
T. P. - Tralar tels. 26-0H7 -
42-3539 . 52-3055 - CRECI B.
633.
APARTAMENTOS - Aceito irõcã.
Vendo do todos os tamanhos, nas
Ruas: Av. AtISntica, Barata Ribci.
ro. Bolívar, Francisco Otôvíano,
Prado Júnior, Princesa Isabel, Ra.-
nha Elizabeth, Sto. Clara o outras.
lnf. 34-5255. _
ATENÇÃO COPACABANA - vi
no P. ó, belíssimo ap, de luxo.
cl 300 m2 c 2 vos. na gar. NCr!.
145 m. - Tel. 26.3456 - JOÃO
GUÁITER.

CENTRO — Vendo Bp. conj. ban.
• coz. 6 000 ent. rest*. 24m (vá-
zio). Ver c/ porteiro e tratar tel.
22-7949 das 9 às 12h.
GARAGEM — Senador Dantas —
Edif. "H. Ford." Cedo direitos
NCrS 4 500. Fom 42-2161. Das
10 às 12 horas.

Vtv.DE-SE m a g n ifico
apartamento em cons-
truçao adiantada (Pires
& Santos), à Rua do Re-
sende, 115, com sala,
quarto e cozinha, ba-
nheiro, dependências de
empregada. Ótimas con-
dições de pagamento. —
Tratar pelo telefone ..
52-7573, com José Joa-
quim.
VENDMÉ terreno" in Rua da
Gamboa, 165, muito próximo do

, ....: |Caís do Porto o da Estação damobília- Central do Brasil, tem edificação,
necessitando dc obras. Tratar d*
14 *¦ 16 horas. Rua Assembléia,
93, ap._904._
VENDE-SE «p. 207 da Rue Gomes
Freire, 315 - 8000000. Telefo-
ne37-0067_* ^5-7568 - Adolfo.
VENDO ap. Rua André Cavaican-
te, 142, ap. 307-B, qt. t si. sep.
coz. c banh. Ver com porteiro.
Tratar 45-5090.

FLAMENGO - Vend. Urgente, ap.
c. saleta, si. c. arm. «mb,, qt.,
coz., banh., tomp, 50m2, fron*
t», entr. 7 000 000, saldo 36 me-
sos. Aceito caixa ou IPEG. com
sinal. R. B*nto tisboa, 108 —
ep. 502. Das 13 às 19h. ORG.
DANIEL FERREIRA. R. 7 Setem-
bro, 88 - 2.°. Tel. J2J638 •
42.0975. CRECI 236.

FLAMENGO - Aps. de
luxo c] 2 salas, 3 qts., 2
banhs., copa, cozinha,
deps. e garagem. Prédio
sobre pilotis cj 2 aps
p| and, todos de frente.
Obra já em revestimea
|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, esq.
com Ipiranga. Vendas
PAN-IAAÓVEIS, R. Mexi-
co, 119, Gr. 801 -Tels.
52-5256 e 22-3032 -
CRECI 704.

(oustrutova lanada 5A
AV. RIO BRANCO, 173 - 12.° -TELS: 22-5458 - 52-4515 - 22-5360 E '32-9191

VENDE-SE *\ Rua Santana, 196
ótimo prédio de 2 pav. recém-
construído para pequena ind, e
com. c| apenas NCr$ 10.000 de
entrada, trat. diretamente c[ o
prop. pelo tel. 43-6285.

ZONA SUL
GLÓRIA - S. TERESA
APARTAMENTO DE FRENTE -
Vazio, 220 mí, vendo à Run da
Glória, n.» 190/401, com 4 qls.,
2 sIs., 2 banh. sociais, jard. In-
verno, 2 qts. do empregado:
compl. e demais dependências.
Ver no local c/ o Sr. Abi lio e
traiar pelo tel. 23-9499 com o
Sr. Ivan.
CÂNDIDO MENDES esq. Hermene-
gildo Barros, 8 — V. ap. f.e.,
conjugado, ocup. sem contrato.
Preço NCr$ 9 000, am 36 meses.
Aceito IPEG com sinal. Telefoni*?
46-3211 e 23-9693 - Valter Mo-
lüíii. CRECI 174.

GLÓRIA - Aps. de
2 qtos., sala, deps. e ga-
ragem. Obra já em al-
venaria com a garantia
SERVENCO. - Preços a
partir de 26 600,00 com
pagamento em 3 anos
Ver até 20 h na R. Cân-
dido Mendes, 236 (ini-
cio de rua). Vendas:
PAN-IMÓVEIS - R. Mé-
xico, 119, Gr. 801 -
Tels. 52-5256 e 22-3032
- CRECI 704.
GLORIA — Vende-ia apartam.nlo
d» frentt, com ula • quarto con-
jugido, coiinh*, banheiro azule-
lados ali o teto «m côr. Entrada
CrS 6 500 000 • d saldo am pres*
tações dc Crt 230 000. Var na
Rua do Fialho, 15 ap. 103. Cha
ves no ap. 105 — Trata* tm
MEILO AFFONSO ENGENHARIA
LTDA., na Rua Confiança Barbo
sa, 152, grupo 401. — Telefones
29-2092 a 49-3261.

APARTAMENTO VAZIO - Vendo
em estado de novo, qt. e si.
(sep.), coz., bonh., área 8 milh.
de ent., saldo ern prest. de 280
míl sem juros. Ver Rua Santo
Amaro, 36, ap. 204, c1 porteiro- Tratar 52-2877 - CRECI 961.

CATETE - Vendo óti-
mos apartamentos, em
prédio de somente 4 p|
andar. Constando de sa-
la, 2 quartos e deps.
completas. Sinal: NCr$
3 500,00 e prestações
de NCr$ 250,00. Saldo
facilitado. Obra em pie-
no andamento. Ver e
tratar no local — R. Cor-
reia Dutra, 158. (CRECI
394).
CATETE — Vendo vazio ap. 

"sí^

qt. separados, banh, kitch. En-
Irada 2,5 ml saldo a combi-
nar. Ver R, Santo Amaro, 184,
ap. 205 - Tratar tel. 22-4374.

FLAMENGO - Av. Osvaldo Crux
96. De frente. Sala • quarta sa-

Íiarados, 
cozinha espaçosa com

ogão da quatro bocas, «raa c"
tanque e garagam. Obra «m fa
te de alvanaria. Preços a condi
eões excepcionais. Atendemos no
local da obra. C.I.C. - (CRECI
209) - Rua do Carmo, 17, 2.0
andar. - Tais: 31-2677 * 31.1S46
FLAMENGO - Vendi m~ Rua
Paissandu n. 73, o ap. 63 com

boas salas, 3 quartos, arm.
embut,, var., banh. em còr, de*
pend. empreq., frente. Ocuoa-
do s| contr. Preço NCrS 51 000
ci 21 000 à vista e o rest. ern

anos T. P. — Ver no locol
o: gentileza dos inquil. e trator
na Av. Rio Branco n. 133, sala
I 705 - Tels. 52-6713 • 42.2B20

Berger -_CRECI 530. _
FLAMENGO - Cobertura, í"'sl.,
3 qts., 2 banh., grande terraço.
Facilitado em 24 mese*. Entrado
«ccessível 43-7522 - 43-8513

CRECI 967.

PRAIA DO FLAMENGO - Ven-
dc-ie lindo ap. novo, da frente,
salão, sala dc almoço, 3 qts.
cont armários, 2 banhs. sociais em
mármore, dependências de luxo,
garagem — Tratar em 25-2490.

PRAIA DO FLAMENGO, 25ÃTíp.
203 — Vende-se, de salão (2
salas), 2 quartos, 2 banheiro; so-
ciais e dependências completas.
48 milhões, com 50% em 2 anos
Chaves no ap. 204 — Tratar pelo
Tel. 47-7246.
RUA BÚÁROÜÈ DE MACEDO, 42
ap, £02, sala, 2 quartos, depen-
dências empregado. 35 milhões.
52-3732.

RÜÀ"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,
lnf. no local. NATAN
BERMAN - R. 7 Setem-
bro, 66, 3.°, tels. ...
52-2281 e 32-6172 -
CRECI 8.

CATETE — Vend. urgente «ober-
tura aspatacular. C| 116 mJ. Fraco
20 000 000. Entr. • comb. Saldo
2 anos. Ver R. do Cateta, 274,
ap. C-0S. ORG. DANIEL FERREI-
RA. R. 7 Setembro,- 88 - 2.°
Tal. 32-3638/42-0975. CRECI 236.

CATETE -FLAMENGO
"APARTAMENTO 

coni. R. Paissan
du. 162. Inq. notificado. Pç. 14
mll. Ent. 7 mil. Rest. 291 660jbutidos eni todas as peca
mensais. Ac. Cx. Eco. Ver c' D.lquartos saleta saia e de
Yará no ep. 402. Tr. 42-2294. MJpendencias - Telefone 25-9400
Tereira. |- JUREMA.

SAIA, 2 qts., na Andrade Par-
lance, 33 c. NCrS 7 000 sinal, sal-
do 4 anoi, pj antr. em 1 ano,
Preto fixo - ARY C. R. BRITTO
S|A - Infs.. FRANCISCO TOR-
RES - 524133 - CRECJJ!».
SENADOR VERGUEIRO,' 200 -
Vendo ap. vazio, 2 quartos, sato
dupla, etc. 56-0770.

LARANJEIRAS - Ap. vazio, 2 qts.
sala, dp.. Ver Rua Sebastião ln-
cerda, 31, np. 705, das 9 às 17hs.
Tralar_22-6703 -_Creci 844._

1 CÃRANJEIRAS - Rua Gago" Cou-
tinho, 43 — Vendemos aps. Quar-
to, sala, cozinha ampla, banh.
compl., quarlo e WC empr.,
área serv. c/ tanque — Oc. s/
contrato, inq. notif. Aceita-se

80 Caixa, dep. ant. - Tralar IMOB.
,í.n;íVELMA - 52-30e6 - CRECI 850.

APARTAMENTO - Casa ZS - Tro-
ca-se em Fortaleza casa Rua Leo-
nardo Mota, 1 047 (Aldeota-
Praia}. Dependência: 3 qtot., sa
lão recepção, copa-cozinha, tudo
sinteco, quarto empregada e çjo
ragem separado, jardim, valor es
limado. NCr$ 50 000. Tratar Lou
rivaI — Tel. 52-3083. _
CÒSMÉ VELHO -Vende-se casa
antiga em terreno de 15 :
planos — 180 milhões 20%
trada, saldo em 2 anos. 43-7522

S±*P13 ~ CRECI 967- a"HLARANJEIRAS - Resi-
—,-;—,—r-—dencia — Vende-se, com— Vendo ótima r .,. , ,Amaral, 103 -facilidade de pagamen-
ãs 18h. "

F

to oferta.

COSME VELHO
casa. R. Tobin
Visilas das 14
30 mil resto 2
GA ENGENHARIA LTDA. - Av.
Alte. Barroso, 90 - ll.o — Tels.
42-5412 e 42-5231 - CRECI 832.

GENERAL GLICÉRIO - Longe do
periçjo, vazio, sala, 3 qts., dep.
compl., gar., todo de írente, téf-
reo elevado. 60 milh. lnf. 47-9730
- CRECI 190.

pE.n"vaí|to, na Rua Pedro Velho,
68, ótima residência em
centro de terreno, cons-
tante de 2 pavimentos e

de 12x15, v. casa de si., 3 qts
ugar p[ carro, etc. NCr$ 80

m. T. 26-3456. João Gualler.
ATENÇÃO - Rua Humaltá, 249
ap. 1Ò4 - Edif. Pll. 200 m2. Sa-
lão -48 m2. 3 amp. dorm. c| ar-
mario emb., 2 bnnh. côr, grad.
copa-coz., cortinas, cofre, ar
cond. telef. Saíao de festas, gar.
etc. Ver local dos 9 às 17 ho-
ras e tratar México, 148, gr.
303. Tel. 32-1106. CRECI 166.

VENDO ap. I., q., banh., coz
iraa — 20 milhões, Entrada 50%
— Rattanta 2 anos. R. Corrêa
Dutra, 73, ap. 606.
VAZIO - S.lâo, 3 qts., sopa,
coi.r dap. amp. compl. Prédio
luxo. P(o. barato. Pile 6tima vis-
ta. Var San. Varg., 228. Chave
port. FINAN. 2 anos .Est. prosp,
Av. P. Vargas, 590, si. 211. Tal.
23.1214 - CRECI 644.
VENDE.SE ep. 604 da" Praia Fia.
mengo, 402 - 12 000 000 - Te-
lefone 37-C067 e 25-7568 -
Adolfo.FLAMENGO - Luxo -_

Vazio. 200 m2. Vende-iyfNbã 
' 

R/n Pedro a
se. Construção da PE-
DERNEIRAS - Ver hoje
— Praia do Russel, 426,
ap. 301 — Salão, 3 dor-
mits., 2 banhs. soe. etc.
e garagem. Base 85 m.,
fin. — Junto ao Glória —
Tel. 31-2851 - CRECt
466. (B
FLAMENGO - OI. ep., si. eom
amplo |ard. inv,, 2 qts. c{ a rim.
embs., cozinha e banh. gdes. c]
arms., fórmica novos. Todo pinta-
do a óleo, sinteco. Entrega Ime-
diata — Tratar R. Marques de
Abrantes, 92^303.
LARGO DÕ~MACHA0O - Vendo
ap. em final de construção. Rua
Gago Coutinho, 54 ap. 101 de
frente, 3 quartos, sala, cozinha,
banheiro, dependências de em-
pregada e garagem. Entrada NCrS
21 0t*;0 - Ver_no_ local_Sr. Garcia.
MUDE-SE para à Rua Pedro Amé-
rico, 110 em la. locação aps.

sala, . _ 2 quartos, banheiro,

copa a grande área. Ver e Ira-
tar r>o local domingo das 14 Às
17 horas.
VENDE-SE apartamento, saía, dois
quartos. Rua Buarque Macedo,
53-301. Ver com o porteiro.

VAZIO - Flamango, IUXO -
Praia do RUSSEL n." 426 ap. 301.

CONSTRUÇAO DA PEDERNEI-
RAS - Da SALAO, 3 DORMITS.,
2 IANHS. SOC, GARAGEM ETC.

D* FRENTE. - Vendo-se fi-
nane. - Bsm tt m. - VER HO-
JE. - TEU 31-2851131-1621. -
CRECI 464. At.n;ão; 200 ml.

FLAMENGO — Frenle, vazio, sa-
leta, salat 2 quartos, arm. em-
but., coz., banh., dcp. emprega-
da, área. Vendo financio 50%.
Aceito ofertas. R. Marques de
Abrantes, 26, ap. 201.
FLAMENGO - Vende.se apart.
frente, sola, 3 qt«., e deps. vaga
garagem na escrit. NCrS 50 000
c/ 50% em 24 mesci. Chave: c/
zelador. Marquês de Abrantes,
127, ep. 701.
FÍÃMÈNGO - Vcnde-7e otimo
apartamento de frente — 2 por e financiados am 30 meses.
andar — finamente decorado c Propriedade e Construção óa
móveis de estilo - armários ern;Imobiliária Itacal Ltda. Vendas;APARIAMENTO

LARANJ. - C. VELHO

APARTAMENTO - Ven-
do — 602 frente Laran-
jeiras — 122 — lado da
Gaúcha — Uma sala,
dois quartos e depen

LARANJEIRAS - APAR-
TAMENTOS - Vende-
mos os magníficos apar-
tamentos de frente e de
finíssimo acabamento,
no mais luxuoso Edifi-
cio das Laranjeiras, na
Rua Moura Brasil, 61, ao
lado do Fluminense e a
dois passos do Palácio
Guanabara, constando
de 3 salas grandes, 4 es>
paçosos quartos, 3 ba-
nheiros sociais em côr,
ampla área de serviço
grande copa e cozinha,
2 quartos para empre-
gada e garagem para 1
ou 2 automóveis. Área:
355 m2. Edifício com fa-
chada de 31 m em pas-
tilhas, com esquadrias
de alumínio. Três eleva-
dores Óiis. Pintura
óleo. Ferragens La Fon-
te. Armários embutidos.
Parquet Paulista. Tudo
de primeira ordem e
com requintes de deta-
lhes. Visite um aparta-
mento com as caracte-
rísticas de uma residên-
cia de grande luxo, pa-
ra família do mais alto
tratamento. Aceitamos
imóveis, mesmo aluga-
dos, como parte do pa-
gamento, facilitando-se
a entrada. Visitas diária-
mente com o encarrega-
do do prédio e informa-

3 salas, 4 quartos, 2 ba-
nheiros sociais, copa, co-
zinha, jardim, depen-
dências completas para
empregada e garagem.
Aceita-se apartamento
de 3 quartos como par-
te do pagamento. Visi-
tas, diariamente, das 9
às 12 horas. Detalhes
no escritório de Manoel
de Sousa Santos. Carmo,
9, 11.°, tels. 31-0314 e
31-2372 - CRECI 134.
PARA PRONTA ENTREGA - Ap'
na Rua das Laranjeiras — 6.°
andar, de fundos, c\ 1 sala, 3
quartos, arm. «mb., banh. em
côr, coz,, quarto • dep. de
empreg. • garagem — Preço da
NCrS 48 000,00 «om NCrS
23 000,00 financ. em 2 anos
CIVIA — Trav. do Ouvidor i
17 — Div. de vendas, 2.» andar
- Tel. 32-8166, das 8h 30m às
18 horas - CRECI 131
VENDO ou troco ap. novo, com
2 qts., sala dupla e dcp. com
garagem, por 1 de 3 qts. Tra-
tar com proprietário à Marquesa
de Sanloj, 27, ap. 41 ll - Pago
diferença

ATENÇÃO URCA - Em terreno 
(BOTAFOGO - JUNTO A''"'"""  " '' " "" 
PRAIA - GRANDE
OPORTUNIDADE! Cons-
truçao acelerada com a
garantia da SERVENCO
e de M. HARZAN &
NUDELMAN - Salão, 3
ou 2 quartos, 1 ou 2
banheiros sociais, copa
e cozinha, dep. comple-
tas. 2 amplas garagens.
Todas as peças de fren
te. A MAIS CONFORTA-
VEL E BEM PLANEJADA
RESIDÊNCIA DA ZONA
SUL. Rua Marquês de
Abrantes, 178. Condi-
ções de pagamentos
adaptáveis às suas pos-
sibilidades. Mais deta-
lhes no local de 9 às 22
horas diariamente, e na
Av. Rio Branco, 156, s|
805, ou pelos tels. ...
52-7494 e 32-3813 -
JÚLIO BOGORICIN -
CRECI 95.

AV. OSVALDO CRUZ -
Aps. duplex c| vista es-
petacular pí a Praia de
Botafogo. Pronta entre
ga, novos. 1 de 400 m2
e 1-de 280 m2 (incluin-

\óo terraços). Alto luxo
Preço 160 mil e 110

mil respectivamente. —
lnf. e visitas: NATAN
BERMAN - Rua 7 de
Setembro, 66 - 3.° -
Tels. 32-6172 e 52-2281

CRECI N. 8.
APARTAMENTO ALTO LUXO -
Salão c/ 70 m2, 4 qti. </ arms.,
3 banhs., copa-cot., 2 qts. de
•mpr,, garagem. Predio «m cen
tro da terreno c/ 3 400 m2. Obra
da COBE. Entrega iulho/68. Ver
diariamente R. D. Marlana, 53 —
Tratar CIMBRA - Tel. 22-3365 -
CRECI 61» - J 210.

BOTAFOGO - Oportunidade -
Vende-se ótimo apt. de frente
Rua Henrique de Novais, 134,
ap. 201. Sala, varanda, grandes
quartos, banheiro social, cozi-
nha, área cl tanque dependen-
cias de empregada. Domingo.
Chaves no local. Informações fo-
ne: MH 1056 — c] Sr^_Ben[ani[n.
BOTAFOGO — Alugam-se aps.
503 e 507 - Rua Serafim Va-
landro, 6. Sala e quarto conju-
gados, banh. e kit. Chaves na
portaria. Tratar na EMIL — Av,
Rio Branco, 156, ar. I 231 -
Tel. 52-9059.
BOTAFOGO - Vende-£e terreno
na Rub General Severiano, gaba
rito de tisr pavimentos. Telefone
25-7499 coni o Sr. Eduardo.
HUMAITA — Casa tipo ap., ven-
de-se, 2 qts., st-, dep. R. Eng
Marquei Porto — Marcar hora -
Tol. 22-6783 - CRECI 844.
MORRO"^ DA 

"VIÚVA 
- Vende-ie

excelente apartamento. living,
sala, 3 quartos grandes, copa,
cozinha, 2 quartos empregada.
43-8513_~_43-7522. Creci_967.
PRAIA DE BOTAFOGO'- Edlfl'
cio dos cinemas Scala e Coral,
A mais linda vista da baia. Sala,

quarto teparado» ou eonjuga- ADMINISTRADORA Imob. L
dos, banheiro am cor • pequena
eoxinha. Entrega até o fim dês-
ts ano. Magnífica oportunidade.
Preço a partir de NCrS 7 500,00

Pagamentos superfaciütados —
Ver no local. Praia d* Botafogo,
320. C.I.C. - Rua do Carmo,
17-2,0 andar — Telefonas
31-2677 • 31-1546.

APARTAMENTO - Botaf. - Vcn-
do amplo apt. dc 2 salas, 3 qts.,
2 banhs., dep. compl. e garagem,
em alvenaria. Entr. 10 milhões,
lnf. Oceano Imóveis Ltda. Av. R.
Branco, 108, gr. 903. Tels. 22-9690

e 42-7602. Creci 943.
ATENÇÃO URCA - V. 2 apts.
novos de fte. c| 85m2 de 2
qts., it., elev., etc. NCrS 35 m.
cada. T. 26-34-56. João Guel-
ter. .

BOTAFOGO — Vendo em ed. 3
pavlmentos, apt. de frente, com
varanda, sala, 3 qts., banh., coz.,
copa, lerraço e qt. de emprega-
da. Alugado com contrato venci-
do. Milton Magalhães — Creci 80

Tel. 22-6128. - Dai 12 às 18
horas.

ACEITO para vender. Tenho clien-
tes. Não cobro comissão. Corretor
há 50 anos. Método infalível. —
Tel. 22-5693. Vieira. Creci 1 012.

dências completas, gara-jcões detalhadas no es-
gem. 20 milhões à vis- crítórlõ de MANOEL DE

BOTAFOGO - URCA

ATENÇÃO URCA - Cobertura pa-
norâmica. V. aprazível aot. úní-

jeo no andar de 3 sls., 3 qts., c!
Ia», ee., 2 banhs. nobres, 2 qts.,

_ p| empeis., terraço, elov., gar. etc.

AVENIDA RUI BARBOSA^,,,,90 m* T* 2<"3'156- Jo!o

ÀTENÇAÕ" URCA--' V. d mar»-
vühosa visla suntuoso apt. de al-
to luxo c! 300m2. NCrS 200 m.

N. 666 — Obra já inicia-
da. Vende-se ap. cj 260
m2 cj salão, sala de jan-
tar, sala íntima, 4 dor-
mitórios c| armários, 2
banheiros sociais, 1 au-
xiliar copa-cozinha, 2
vagas para carros. Aca-
bamento de luxo. Tratar
diretamente com o pro-
prietário. — Avenida Rio
Branco, 131 - 15.° an-
dar. Fone: 32-1039.
APARTAMENTO - Praia de Bo-
tafogo, frente; 3 salas, 3 qts.
com arms., 2 banhs., copa-coz.,
deps., atapetado. Aceito troca
por menor ou caia. Estudo dife-
renca. Inf^: 34-5255.

.a, 8 de 450 mil e 4 400;SOUSÃ SANTOS -"Rua|"Td^25Ui^^?;eSScíi
luxo. NCrS 160

n_c itr^t -'~ '' '' ""' "i'- '- ^o-3456. João Gualter. Ino, /o-ooJo.
~R

cozinha e dependências. ;.»ir.aü -i i r* »»»*""" "' '— . - -, - - .
desde 5000 e o saldo facilitado mil a combinar. Dr. Ma-ijo Carmo 9 — 11 ° an-rpaloíe 

"o", 
Á«*»» —l_í- r\í i£~í \ __' '"• T. 26-34*

T. 26-3456. João Gualter.
BOTAFOGO — Vendo naRua Maria
Eugênia, 23, apt. 302 com sala, 2
qts., banh., cor., e mais depen-
dências. Ver de 15 ài 18 horal,
Milton Magalhães. Creci 80. Fo-
nt 22-6128.

Ap. 2 quarlos,BOTAFOGO
sala, dep. emp., cozinha, banhei
ro, CrS 40 000 000. Aceita-se Cai.
xa com sinal. Rua Martins Ferrei
ra, 15, «p. 304 - 46-9197.

BOTAFOGO - Frente. Rua Bam
bina 180 ep. 402 — Varanda, sa
Ia, 2 quartos, cozinha, banheiro,
quarto, banheiro emp., área azu
leiada, tanque. Ver • tratar no
mesmo.

BOTAFOGO — Terreno x Aparta,
mento — Aceita-se troca de terre.
no ou obra parado, no Rio, por
bons apts. em construção, ponto
central Petrópolis. No Rio: 7 Se-
lembro, 66, 7° and. — Fones:
42-9543 e 32-8641.
BOTAFOGO - Vendo na 

"Pr. 
de

Botafogo n. 124, o ap. 17, cn-
trega-se vazio, c] 2 boas salas,
2 qts., banh., coz., dep. di
errpreg. Preço CrS 46 500 mil
com 21 500 à vi;ta e Cr$ 
25 000 mil em 2 anos T. P. --
Ver no local das 10 às 16 h
e tratar na Av. Rio Branco n.
133 - s. 1 705 - Tels. 52-6713
e 42-2820 - Berger - CRECI
n. 530.

APARTAMENTO - 340~m27 super
luxo, último and, int., l«, quadra
praia, vista mar, P. 3 \'j, riquíi-
simo, benf., 3 salões ci 16 m..
frente, inteiramente atapetado,.
cca. 100 m2. tapeie lã Sla. He.
Icna feita c! mão. Mobília;- e ar.
mários decorativamente emb., pa-redes revestidas cj peroba c iaca-
randa, banhs. cristal esfr. até o
teto, garagem \ vaga- Preço 1ÍG
milhs. ou 187 a combinar pro;;-
37-2197.
ÁVÉMIÕA COPACABANA, 897, Sj
604 — Vendo \« loc, ed. excluí,
comerc, 31 m2. Chaves porl. 16,.1'
mil. 9 mil enl., saldo 2 anos. —
56-0338.
APARTAMENTO - POSTO 4 -
Um por andar, do luxo, 300 m2,
c| 4 qls., 3 salões, ele, 2 qt:„
empr., gr, área, garagem de box
numerado. NCr$ 140 000, a com.
binar. Aceita-se permuta de ap.
médio em Copa e Ipanema — Cí
ARTHUR PERRONE IMÓVEIS -
53-8913. CRECI 14.
AIRES SALDANHA - Vend3~ã^
frente, si., 2 qls. c| arms., banh..
deps-, sem garagem. Vista p|
mar. 45 milhões - GRACINDO

_32;67751
AVENÍDÀ ATLÂNTICA No~38Õ6

Vendo de frente, ap., ll., qt.
conj., banh., coz. Inf. c visita*.
tel. 42-2392 _ JOAL GOULART

CRECI 59.
AVENIDA COPACABANA -~Se-
la dupla; 3 qts., dop. compl. k
garagem - Frento, 2 p| and. —
Marcar hora p| tel.: 57-7309 --
Creci 1 112.
AVENIDA COPACABANA - Sa-
la, 2 qls., dep. compl. — De
írente, and. alto. — Finamente
pintado <! atapetado. — Marcar
hora p| lei.: 57-7309. - Creci
1 112. _
ACEITO CAIXAS - ÍPEG - Qt.,
sl. seps,, banh. à R. Paula Frei-
tas, 19, apt. 614. Pço. 15 milh-,.
e mais 2 apts. conjugados c!
coi. à R. Sá Ferreira, 228 ant
612 e 817. Pços. 11 milhs. cada.
Todos cl inquilinos. T. 25-2373.
Croci 813. Tel. 52-1892._
AVENIDA PRINCESA ISABEL —
Vendo no Hotel Plaza, apt. ci
sala, 2 qts., de frente, 9.° en-
dar. NCrS 32 mil. Rocha, 42-0279
— Creci 73.

BOTAFOGO - Com ma-
ravilhosa vista para o
mar, vendemos excelen-
tes apartamentos inde-
vassáveis, com 1 sala, 1
quarto, banheiro social,
cozinha, dependências
de empregada. Obra
com as fundações pron-
tas, já subindo a estru-
tura. Sinal de NCr$ ..
1 510,00 — Informações
no local, AV. VENCES-
LAU BRÁS, 14, junto à
Av. PASTEUR, até as 22

PRAIA DE BOTAFOGO
— Ótima oportunidade
para renda, emprego de
capital ou moradia — A
mais confortável planta
de sala e quarto separa-
dos. Vendem-se aparta-
mentos c| sala de 19 m2,
quarto de 14 m2, ba-
nheiro, cozinha c| 6 m2,
área de serviço c| tan
que e dep. completas de
empregada. Entrada de
430 mil e prestações
mensais de 175 mil. Ve-
nha hoje mesmo ao lo-
cal, à Praia de Botafogo,
324, ao lado do Cine Co-
ral, ou na VEPLAN IMO-
BILIÁRIA LTDA. Rua Mé-
xico, 148, 3.°. Tels. ..
22-0435 e 22-4861 -
J-107- CRECI 66.

H.
Apt. sl., 3 qts., dep., gara-

gem, tel. R. Figueiredo Maga-
Ihães, 470Í503. Chaves porl. lnf.
52-09B2. Creci 636.
ADMINISTRADORA Imob. L. hT
— Apt. sl., 2 qts., sem depen-
dencia. R. Barata Ribeiro, 92|
504. Vazio. Chaves porteiro. Si-
nal 13 mil. lnf. 52-09B2. Creci
636.
APARTAMENTO - Copa. Vendo
ótimo apt. de frente dc sala, 2!
qts,, coz., dep. compl. _ gara-
gem, à Rua Dias da Rocha, c!
inquilino notificado. Ótimas con-
diçÕcs de pagto. lnf. Oceano
Imóveis. Av. R. Branco, 108, gr.
903. Tols. 43-7602 i 22-9690.
Creci 9«.

APARTAMENTO - Transfiro di--
reitos de um a ser construído
no Posto 5, junto à praia. Tel.
36-7839. Guimarães.

ADMINISTRADORA IMOB. I. Hj
— Duplex cobertura Posto 6. Av.
Copacabana. 1285, cl 2 sls., 3
qts., dcp., garagem, terraço - -
Muitas benfeitorias, sinal £0 mit

lnf. 52-0982.

RUA BAMBINA - Casa im ter-
reno de 800 m2. Vende-se. —
43-7522 - 43-8513. CRECI 967.
URCA — Vendo na Av. Portugal
n. 838, os aps. 20S e 305 com
sala, qto. coni., kitch. e banh.
Preço de CrS 8 670 mil cl apenas
Cr$ 3 670 à vista e o rest. em
2 anos — Ocup. si contr. Ver
o| gentil, dos inquilinos c tratar
na Av. Rio Branco n. 133, s.
1 705 - Tels. 52-6713 e 42-2820
- Berger -_CRECI 530.
VENDO ap. sala. 2 quartos, dep.

.emp., garagem, Praia do Boíafo*|rT-=T7*T—rr.avr^v:—^~\ rr;—
horas. Construção coma :?.f m .?. 303. 35 milhões, barata r.b|irc. moq- v*.

da SOCICO . |„'„ne« .L;..J 
'-' 

.-...¦....1*'*» .«»»• - Mario 23-8390, R. 3

APARTAMENTO - Vendo d»
frente â Praça Arcoverde, da 3s-

, 3 qts., coz., banh., áreí e
dep. empreg. — R. barata Ribei-
ro, 189 1102 - Visitas no local
c| propriet. ou 23-4745.

APARTAMENTO - Quarto, sala
separada comercial cu residen-
ciai, esquina B. Ribeiro cl P.
Freitas — Vendo. Facilito pagto.
36-2154.

APARTAMENTO - Av. Atlântica
— Alto iuxo, de cobertura, área
740 m2, 4 qts., 3 salões, 4 ba-
nhelros em mármere, ampla cozi»
nha c[ copa, 3 qts. empregadas,
3 vagas garagem, forrado, pintu-
ra óleo, vista deslumbrante, ter-
raço duplex — 350 milhões cem
facilidades. Tratar com o Sr»
Dias Pires, 45-3119.

BELO ap. 100m2. Salão, 2 gran-
do qts., banh., cot., dep. emp.,
área etc. 35 milhões c/ 18 d*
sinal. Saldo 24 mose. ladera
Tabaiarat, 196 ap. 403. Cha»»
lei. 36.3788. CRECI 745.

92-0365 ÍCETEL).

BOTAFOGO - Rua D. Mariana, I
113 «o. 107. Vendo c! 2 qtos.
sala, copa, coz., dep. empr., ga-
raoem. Chaves c[ porteiro, lnf.
31^0957 Novais - Creci 596.

BOTAFOGO - Vende.se ipír"-!9ar , 
ia 

, 
"° 

^PPPPPPT,,' |VENDE-5E urqente o apartamen-!,
lamento d. frente com sala, IrellVendaS JÚLIO BOGORI-ilo 71 da Praia de Botafogo n.| nivn"inn ¦> o/... i

ri o, no^-7 
¦¦- - -¦-. -- r-.quarlos, coxinh., banh.iro, um _... rDpr| _,. . 58 - Varanda, saia. saleta, hall "IO AP. IUXO 200m2 Posto S.

dar — Tels.: 31-0367, | APARTAMENTO - Praia Botafo-; quarto • banh.iro d. .mprega-MN — LKtU Yt> — AV. | j quartos, banheiro, cori.ha I *»¦ C°P- todo decorado, atape-
Soares Ca-;oi n*íl^ 11 CIA71 ' so, 360, ap. 1022 - 3.» blo-!da, sinteco (veiio) - Chav.s ciD;n Rranen ISA ll SOI *'M de '«rvlço, dependência de '"«o. " condicionado

3 exclusivas Mário Paiva - Creci bral, 58, sala, 2 qls., copa-COí..l° ' *U0 ' "*' 0|-U4/J e . . co _ Ss|Si 3 q,w ban, eoI„ dep.|o porteiro na Rua Don. Mariana:!; , 
'"„"''' empregada, vaga na garagem -.3 qts-, c/ arm. emb.

145 - Te!s.: 31-2972 e 31-0881 dep. empreg. Ver ap. 205. NCr$; 31-2372 — Sede DrÓDria emp. área Ac. Cx. Ver local ein. 172 - .p. 401 - ..quinajTels. 52-8774 8 Visitas no local - Tratar preço varandas, copa, coz., dep. emp..
- Corretor no local ds 9 ás 12115. Entrega 10 meses, ti | r-nci-i 11, "star México, 148, gr. 303. Tel. d. Mena Barreto - Tratar comi00070-, Dr. Carlos Augusto - 52-7333 elgaraçiom. 90 milhões. 40% fin,
diariamente. 142-7750 - CRECI 497. — CRECM34. !32-l 106. CRECI 166. lAdonis-T.I. 224554. ML-l/VÒ. '32-3539. P»l. 36-3788. Falcão. CRECI 745.

totafone.
2 sls. 2



' 
2 - Vo Cas!., CLASSIFICADOS, Jornal do Brasil, domingo, 26, s 2.».foira, 27-3-67 ro IMÓVEIS - COMPRA E VENDA

IVENDE-SE m a g n í f i -|IPAI
Imon

. , , i. i , _, com cerca de 250 m2,|;
Vende-se predio de ótima construção, com 2 pavimentos e 3 915 um Por andar com 2 sa-

PREDIO PARA INDUSTRIA LEVE
IPANEMA - loblon - Aparta- ItBlON - Cobertura - Vende- JARDIM BOTÂNICO - Vendo c

,...ento tio frente, vazio, com 3.mos à Rua Carlos Góes, 431,[telefone, in.icjnífico Apartamento,
jCO apânnmentO em COnS- qu., saln, coz., dep. de em- apt. c-02, lie frente, 3 quartos, salão, sala, 4 quario.* c: arma-
tnirãn arnlAr^rla na P pregada, entr. serviço. Vende- sala, banh., cozinha e dep., oa- \r,0$ embutido?, 2 banheiras, co-llU^ao «Jteieraaa na K.i Ver das ,, ;,s 12 horo,, „a ragem. Preço 65 mll à vista e *inha, grando Srea c depend.
Joaquim NflDUCO, 139, Av. Aiaulfo de Paiva, 50, blocoJOO mil financ. Corretor locol empreg., garagem própria pj _

irom rAhr, r|„ oc,Cl m9 Ia'-' aP- 6tM- c; ° f>°"c'i'° Ge- diariamente. Inf. no Por-Predial carro», qvr-itc, depó.ilo. Telefocom cerca cie 25U mz,\ [do ,,„•„, c , B c. ,, __e Administrado™ p.ouniVoif. Ou-inar p! ^-«21.
.iTel.r 52-1710. Creci_2l4. Ivldor, 130. 9.0, leis. 32-1675 e JARDIM UOIANICO Casa c

- IPANEMA - Apl cm" 
'coV-iitTõ-122-9J35. 

Creci 456. (M-14) :2 pavlos., 2 ils„ 3 qls.,

m2 de área construída em terreno de 3 700 m2, com força ligada, me- Sa, S bSeíS dilates." ir» X°l*i ^ir1!3 sss
dependências. Informatóes: 2.a;90000, lac. Ver de 10 à. 16

emPre"|feira - Sr. Akira. lliores, 2.a-felra. Rua General Ar-
533 202.sa telefônica, em rua asfaltada, transportes à porta. Possui elevadorJgS^íduaílagas déi^A

caixa forte subterrânea, cisterna com capacidade para 50 000 litros, do-9-ara95m' ó,imas fnd1$?^'A:.ib_ t%vsÃf y\j ^oes ^g pagamento. —iniciada poia

Ni Rua ;irfto àã '

521 (quase esq.do R. LEBLON
construçáo jáj rios em

Cia. Pederneiras,! pendência:

depsnd. compl., garagem
R. Pacheco leão, fl-

nal de construção A' vista '20
mil - Tel. -.6-0175. 

_
JARDIM BOTÂNICO, vendo ótima

. , resid., bom terr., 2 pav., varan-
3 quarlos com «ma- da„ j ,0|6m e!cr|, 3 dor' ".'':ir^T"n.v<;'!"""'¦: 2 bm]\': nobres, _ dep.Ataulfo de Paiv '¦compl., ciar. 2SO m2. Inf. 47-9730.

. , „ • I 'A.' x t r«a- 
"-¦¦— em 

1err.no d. 1 000 m2, ótimo Ocupado. NCrS 58 000,00 financia. BatXa CRECI 190ço artesiano e locais próprios para cozinha, refeitório e estacionamento.í^pel° telefone . :L ^m,* ^T«% u, .&4&«™»j^^^^
•»,-,, III f , P-í-Z-O/O COm JOSe JOa- omb 2 banhs., co,,, aroa, 1 ntó às 13h| finnl conslr., uni p| nnd., linda
Ver e tratar no local, de segunda a sexta-feira, com os propneta-jquim.

rios, à Rua Maxwell n.° 460 (falar com Sr. Fleming, de 8 às 11 e de 14
às 16 horas).
COPACABANA Vondo ótimolCOPACABANA

pendência — Preço: 4Z milhões viço cen-, tanque. Av. Copscaba- qts., arm
financiado em 18 meses. Ver no-nj, 386, ap. 1 20] — Vor com,gar, 150
tocai. Rus Raimundo Correi*. 20, Francisco porteiro. — Batuir
ap. 304 — Tratar paio Telefone: COPACABANA — Vende-se,
36-26S0. Av. N. S. de Copacabana, 7.v,
COPACABANA - Kua Santa Cia- 205, de fundes, com 40 ti-,2
ra — Apartamento de 3 quarto», Preço: NCrS 13 500.00 à vi
sala, garagem. Frente. 2 por an-íTel. 42-0297.

CRECI 131.

VENDO apartamento conjugado
n fase de conclusão, 7 000 à
sta, aceito Volks c/ parte pa-
imentef. Tratar na Rua Aires

Saldanha, 40. _
VENDO ap. de 2 qts.,sl." dop.

Vonde-se ap.j COPACABANA. - Longe do baru-ÍKAIC - KOSMOS - Copacabana tompl- i,lulBi°, 8m tôr ",é 
, 

°
ap. de frente, vazio, 1 sala, inr-Ido frente com 1 qt., sala, qt. ejlho, vista amnla, novo, luxo, um - Cobertura - P.ua Pompeu Lou-!,0,°' *,""' °mb-. 9»rag.m, fa-
dim de invorno, 2 quartos, de- banheiro empregada, área de ser- por andar, 200 m2, 2 salas. 4roi.o, 9 an. 1 101 _ Vende-so cl '" acabamento - Ver Iodos es

: dias — Rua Siqueira Cnmpos n. .
168 - ap. 9D2 - Bas» 38 „rf. ciais, 

çopa-cozinha, 
dep«nd.;nc.as;PERMUTA.SE ca:

¦ 
|hõ,s completas. Ver na Roa Barão cl..j,Jc.„,e t|e Morai

- - !Torro, IO), ap. 306. tratar nakoo m2 com 2
, * 1 Prcdia! Aquarela, Rua Wcxico,l7jn|lil 4

quarto , dop. de empreg ga-[NA AVEN|Dft N|EME|ER .. Eslr.
ragem privativa. Procos NCrS . •., - ,. , -„_ ,, , ,,
58 «4,00 - CIVIA - Trav. do Vidioal, 523, prox. H Leblon,

Ouvidor n. 17 - Div. do v.n. ver »° 
,"b-< 

,lom- ' 
^rdo- 

C»'

das, 2.° andar. Tol. 52.0166 ." '"'»í constr., 2 gd. lis., 3
das 8h 30m is 18 hoios. -Iclls-, 2 banhs., copa-co/., dep

vista, luper-living, 4 qts., 3 banh,
2 qis. empr., 2 vagas gar. Total
U5 mil comb. lnl. 47-9730. Ba-
uira. CRECI 190 .

ap. externo, sl., qt. Vist.
nlfica. 00 000. comb. 30 meses|2 nndareí grandesi juros. Motivo Irnnsf. Aceito
imóvel /una sul, facilitar nfígó-
cio. Inérlilai 25-57?? - 47-7151

¦17 1061. Creci 159

dar. Arei: 120 m2. Ocupado. Pa
gamenío em 37 meses sem juros,
Tratar jtel._52-£903.
COPACABANA - 3 dormltárlo».
2 salas, 2 banheiros soci.iis e de-
mais dependências. Av. N. S. di
Copacabana, 14. Edifício Rio Copa
— Preço fixo, entrena em setenv
bro do 1967, Tcl. 52-4903 (inclu
sive domingo até às T3h).

COPACABANA - V-endo apt-.
com 2 qts. e 2 sis. Entr. NCr$
19 000, rest. até 3 anos, ver à
Rua Guimarães Natal, 19, apt.
502, às 4.as e 5.as, sáb. e dom.
ou marcar pelo tel, 36-0658, e
partir das 21 hs.

COPACABANA - Ven
de-se ap. frente, 3 sa-
Ias, 3 qts., 2 banhs., co-
pa, coz., depend- emp.
Rua Domingos Ferreira,
28 - Tel. 36-2323.
COPACABANA - Vendo «òla,
C)t. sop., banh. peq., coz., pré-
dio em acabamento. Inform. e
visitas, tel. 2W294. Base pi
transf. 15 mljh.
COVÀCÃBÃNA - Vende-se 1 I,
Domingos Ferreira, 125, o ap.
1017, conj., banh. e coz. ver c'
port., tratar tel. 43-7912 - NCrS
16 000,00. Creci 349 - Adm.
Orion.
COPACABANA' - Vende-se à R.
Leopoldo Miguez, 29, o ept. C-
02, 3 qts., sala ampla, banh. em
cores, copa, coz., grande área,
dep. empr. e terraço. Traiar te!.
43-7912, vor, c| port. Creci 349
-- Adm. Oríon.
COPACABANA - Vaga garagem

vendo-se no Edifício Limoges
à Av. Copacabana, 435. Tratar
p| tel. 42-9543.
COPACABANA - Ótimo,. sl„ 2
qt;., b., coz., deps. à R. Mi-
guel Lemos, 80, c| inquilino.
Pço. 32 milhs. vista ,aceito Cxs.
ou 12 prest. de 3 milhs. T.
25-237S. Creci 813, T, 52-1892.

COPACABANA - Posto 2 - Ven-
dc-se ocupado, bonita cobertura
c! vista para o mar, de quario e
sala separado, banheiro, cozinha,
tanque c grande área descober-
;a. P.ua Belfort Roxo, 231. Pre-

ço CrS 25 000 000, Tratar pelo
teleíone 220977.
COPACABANA - Vond. ap. fren-
te c| saleta, quarto, banh., kit
e área. Alug. s| cont. Crt 10
milhões sinal, saldo em 24 prest.
de Cr$ 376,600. Açoitamos Cx.
Eron. — Imob. Lemos Ltda., tcls.
42-950Í - 22-7452. Creci 193.

COPACABANA - Vendo 20 me-
tros da praia, apt. de q-, b. e
kitch — Alugado contrato venci-
do — CrS 12 milhões com Crt
6. de sinal. Milton Magalhães.
Creci 30. Tel. 22-6128 - De 12
òs 18 lioras.

COPACABANA"- ÚÍti-
mas unidades — Adqui-
ra sua residência na Rua
Santa Clara n. 335 —
Não perca esta oportuni-
dade de comprar seu
apartamento de sala, 1
e 2 quartos, todas as pe-
ças amplas, quarto de
empregada, boa cozi-
nha, grande área de ser-
viço, tanque e GARA-
GEM. Apenas 3 por an-
dar. Sinal de Cr$ ....
1 100 000 e prestações
mensais de CrS 280 000

Construção-lncorpora
ção da Imobiliária Ve-
nancio S.A. — Rua Teó-
filo Otóni, 58, sj 100112

Tel. 43-9205 - Infor-
mações no local das 9 às

COPACABANA - Ap. todo fren
In, 100 m2, sala, salão, 2 qts.,
dep. comp. Entrego vazio imedi-
ate. Ver qq. hora. Av. Cop., n.
748, ap. 401 - Facilito parte
-_Jratar_tel.J_2.9930. 

_
COBERTURA Copac. Salão, 3 qVs,
2 banh. soe. etc, gr. terraço,
gar. Vendo, 75 m, fac. Trat. c[
prop. Tel. 37-7105. Av. Copac*
«4-904. Finajdo const. 60 dias.
COPACABANA — Vondo ótimo ap.
do sala e quarto separados, to-
inha • banhoiro comploto. Loca*

lixados nn Av. N. S. do Copacaba-
1145 — Chaves com p porteiro

Tratar tol. ros.: 36-7396 ou 2a.-
foira dia 27 pólos tnls.: 43-9334
a 43-1853 com o Sr. Nicodomos.

COPACABANA - Aps.
prontos de saleta, sala,
qto., banh. e kitch. Pré-
dio c| apenas 6 por an-
dar, cj vista para o mar.
Preço a partir de ....
19 500,00 c| pagto. em
20 meses. Ver até 18 h
na Av. N. S. Copacaba-
na, 1137. Vendas Pan-
Imóveis. Rua México,
119, gr. 801 - Tels.
52-5256 e 22-3032 -
CRECI 704.

COPACABANA - Praça Arcavcr
de. Vende-se, à Rua Marechal
Masc. de Morais, 93, ap. 104,
2 qtos., st., dep. empr., etc —
Ver domingo - Tel. 31-2851 -
Luiz Babo — Crecí 466.

IPANEMA - Em suntuoso Edifí-
cio já em alvenaria, ótimos apor-
tamentos. todos tle frente, pilo-
lis, c| hall, saião, 3 dormitórios

-, i .' ,- , 
-------- - „.._, _. »,.. •,,.-_,,_.,., i .„,.,.,. n ,c°m armários, 2 banh-

l oanhs., 2 qts, emp., saleta, salão, decorado, 3 qts.il 2 anos. Inf. -17-9730 t arm. hanh., om cor, bar, Ia
CRECI 190 iroiro, dop. empreg., grande tor

'raço om corSmico c| plantas or- VENDO novo — Ap. com -irreaiai «qjoreio, «ua r.u.> .Irinhi
namentais, garagem, grades de-«aas, 2 quarlos, el arm. emb. h], 12.a andar. Tels. 52-3612 el,n|j0'c/ ,.[.,. . v-nr,,i conVro nas janelas das quartos » Mia grande, coz., bnnh., dep.L)2-6874. Primeira cljsse no -
om volta do tonaço. Vor no lo-jtle empreg, comp!. Rua Bulhões]jmobiliário -- CRECI 2511.
cal, chavos' e' porloiro. Tratar —::Je Carvalho n. s37, np. í0*1

CÂSÂS PRONTAS

COPACABANA - Vondo na. 810
da Av. Princesa Isabel, 300, c,
apenas NCrS 6 600,00 do entrada
dando posse imediata, è 1 ,a Io
c.icüo, o rest. assim discriminado:
NCrS 4 0O0.C0 em julho 67; NCrS
.1 000,00 em novembro 67; NCrS
4 000,00 em mar. 68 e NCrS
4 000,00 em julho 48 e financio
o saldo em 30 meses, com prest,
equiv. ao aluguel. Ap. c| lardim
inverno, said ampla, ótimo qto.
peças separadas, banh. soe. cj
azul, cm côr, coz. c| espaço p
geladeira, área cj tanque, WC
de empreg. e mais um qto rever-
sfvol. Ver e tratar, diariamente
com Sr. Castro, na loja "C", das
8,30 ás 12,30 e das 16 às 18,30.
CRECI 456.

COPACABANA"-"Vendo~ínr"l".a
toe. ap. de sala c qto. separados
|. inverno, ban. soe. c| chuveiro
em box c| box pj gelad. e mnis
um quarto reversível, área ci tan-
que. Ap. c; acab. de l.a, amplo,
claro e nrejado. Ocupação lme*
diaia cj apenas 20% de entrada
e parte facilitada em 15 meses
e_^ o snldo a longo prazo. Pródio
sobre pilotis cí maravilhoso jar-
dim tropical. Ver e tratar diária-
mente das 8,30 às 12,30 e das
16 às 18,30, na Av. Princesa Isa-
bei, 300, loja C, com Sr. Gil-
berto - CRECI 456.
COPACABANA - AlmiãTe"-7,7.
201 - Rua Paula Freitas, 90. -
3 quartos, 2 salas, jardim ínver-

2 banheiros, copa, cozinha,
dep. comp. emp., área c/ tan-
que, vaga na garagem, atapetado

finamente mobiiiado. Chaves
porteiro. Tratar na EMIL —

Av. Rio Branco, 156, <jr. 1 231
- Tel. 52-9059.

COPACABANA — Vende-se ap.
de frente, Posto 4, novo, saleta,
sala, I quarto, 2 banhs., coz.,
informações das 14 às 18h à
Rua Figueiredo Magalhães, 3*11,
ap. 802 — Não se aceitam Cai-
xas.
COPACABANA - Vendo o
mais bonito np. vazio, novo, 4
por sntíar, sala, 2 quartos, gran-
de cozinha, banh. com boxe,
área cj tanque, dep. emp. Vcrjt),' Alice
c! porteiro; Av. Copacabana,
827, ap. 903 - CRECI 902 -
Financiado cm 3 anos.

COPACABANA - Vendo sala .
zia cj garagem, 18 000 c; 50'
financ. Imob. Britânica Ltda. i
CRECI 223 c 66 - Tel. 32-O05B1

22 horas ou em nossos&''%n™
escritórios. CRECI 450

52-3445
COPACABANA"-- 1 sala, 3 quar-
tos, banh., cozinha e dcp. o ap.
804 d-T Rua Mascarenhas Morais,
129. Sinal 25 000 c o saldo m
2 anos. Ver no local. Mario P.ií-

- CRECI 145 - Tels. 31-2972
31-0881.

COPACABANA' -"Vendemos óti-
mo apartamento em final de cons-
truçao. — Todas as peças rece-
bendo luz e ventilação diretas, to-
talmenle indevasséveís com sala,
2 amplos dormitórios c| armários,
banheiro completo em core;, boa
cozinha, área com tanque, quarta
e WC de criada, garagem. Vcr
na Rua Professor Gastão Baiana,
151, ap. 1 C08. Traiar na Predial
Aquarela. - Rua México, 11. 12.°
andar. Tel. 52-3612 e 42-6874. -
Primeira classe no ramo imobi-
liário. - CRECI 258.
COPACABANA — Entrogue à ven-
da do s' imóvel a equipe ospocía*
Mzada, Corrotoros Associados. Av.
Aim. Barroso, 90, gr. 801 [2. Tels.
42-0425 • 32-6750 - J-43. CRECI
30>\
COPACABANA - Rua Paula
Freitas n. 19 — Vendo ap. de
luxo, 2 p) and-, frente, vista

pi o mar, lado da praia, c| sa*
lno amplo, 3 quartos e 2 banh.
Garagem na escritura. NCrS .,
75 000 a combinar - 22-0781 e
52-0665 - CRECI 1 136.
COPACABANA - Veia o otimo
ap. de frente, vazio, c| sl., 2
qts. e demais depend. na Rua
Felipe de Oliveira n. 7 — ap.
401 cl JUCEUNO p! apenas 17
mil de entrada e o saldo a com-
binar. CARLA IMÓVEIS, - Rua
S. José n. 50 - 703 - 22-4151
-_CRECI 167._
COPACABANA - Ü". M. V. de

COPACABANA - Av. Atlantic!.
- Frento — Apt. sala, quario,
banh. e kit. Alug. st cont. Ven-
do 17 milhões. Aceitamos Cx.
Econ. Imob. Lemos Ltda., tels.
42-9506 - 22-2483. _Croci 193.
COPACABANA - Vendem-se ex'-'
celentes apt:-, acabados de cons-
truir. Av. Rainha Elizabeth, 499,
c| vcstibulo, 2 salas, 3 quartos,
sala do almoço, cozinha, 2 ba-
nheiros sociais c dependencins
completas de empregada em pré-
dio de fino acabamento dc pilo-
tis e garagem no subsolo, Cr$
60 milhões à vista e o saldo em
2 anos. Tratar na Rua México,
11, gr. 502. Tel.: 22-1055, c!

Creci 373,
COPACABANA - Vende-se o
apt. 714 da R. Raul Pompéia,
195, com sala e quarto conju-
gado, banheiro, cozinha, pinta-
do a óleo e atapetado, trntar

Adalipa", Av. Almte. Bar-
-'"O, 90, s! 614. Fone: 42-9367.

o porteiro Sr. An-
i ooa.

COPACABANA - Entrega Imedla-
ta. 2 quartos, 2 salns, 2 terraços
e demais dependências, fundos,
quintal. NCrS 22 500,00 de sinal
e o restante em 18 meses. Mar-
car hora pelo tel. 52-4903 (inclu-
sive domingo até òs 13h).

COPACABANA" -"(51...\e sl. se-
parados — arm. embutido - ba-
nheiro em côr — Pintado e vi*
trificado - Pronta entrega. —
15 500 mil à vista — Ver na
Avenida Copacabana n. 112, •
ap. 706 - Tratar 37-4807^
COPACABANA - LEME - SL, 2
quartos e deps. comp. e gara-
gem — Pronta entrega — 20 mi-
Ihões de ent, e 50 em 2 anos
— Ver na Rua Gustavo Sampaio
n. 158 - ap. 1 004 - Traiar ..
37-4807.
COPACABANA, 920, ap. 704,
fundos, 3 quartos, sala, dep. i
pregada, garagem etc., ótimo edi-
fício c| área de recreio. Chaves
c| porteiro. Vendo NCr$ 50 mil
Tratar 26-9962.
COPACABANA - Rua Barata Ri-
beiro, 105/1 204 - V. bom ap
sala-quarto separados, coz., banh.,
ára c| tanque, banh. mpreg., (ga-
ragem, frente, vazio. Ver c| por-
teiro e tratar 45-7882
Creci 672.

42-1522.

COPACABANA - A IMOB LUIS
BABO vendo com tel., mobiliada,
decorado, geladeira, televisão
etc, na Run Barão de Ipanema
n.o 143, ap. 506 - Entrada por
Pompeu Loureiro, de quarto i
sala separados, cozinha etc. -
Var h?io. Tels.: 31-2851 o 31-1621
CRECI 466. Pode ligar hojo p/
37-6578.
COPACABANA - Com tol. A
IMOB. LUIS BABO vende com
tc!:fone, 2 quartos, sala, depend.
empr., ároa c/ tanque etc,
Rua Anita Garibaldi n.° 10, ap.lõ-í^coo"- òVTkoo
802 - Ver hoje c/ e prop,. 

LÍ22-2.29 e 2, ,.-8,

Está vazio — Vonda exclusiva da
IMOB. LUIS BABO - Tel. 31-2851.
CRECI 466.

Chaves com
tonio. Creci
COPACABANA ¦ ¦ VendiTsõ õ
apt. 101 da Rua Leopoldo Mi-
guez, 76, de sala cfande, 2
quartos, banh. soe., cozinha, área
e dcp. de empreg. Ver no local
por obsóquio da inquilina ol
lcl. para 36-6124. D. Oloa. Tra
tar na Adalma. Av. Almte. Bar
roso, 90, arupo 612. Tel. 52-7198

Creci 
_] 008.

COMPRO URGENTE"- 
~ 

Con|uga-
dos ou ao. maiores pi clientes
reais. Inédita 22-5722 - 42-7151

47-1061. Creci 159.

COPACABANA -" Vendo apts.
205 e 1 109, R. Min. Viv. Cas-
tro, 54, conjugados c' divisão
interna, frente pj Belfort Roxo.
Financiados. Tr. Av. Rio Bran-
co, 114, 14°. Tel. 52-1648. _
COPACABANA - Vendo op.
conjugado com varanda e cozi-
nha na Rua Barata Ribeiro (pôs-
to 4). Preço CrJ 16 000 000 a
combinar. Tratar: tel. 22-9361.
COPACABANA" - 

~Ve"n'dc.-Tè 
Z

apt. 708 da R. Paula de Freitas,
19, perto da Praia com 2 quar-
tos, 1 sala, cozinha, banheiro í
dependências de empregada. Es
tá vazio, chaves no 605, tratar
na "Adalma", Av. Almte. Bar-
roso, 90, si 614. Fone: 42-9367.
Ç'-"'-.!.?08-
CÓPA~CABANA - Casa de Vilã

R. Paula Freitas, salão, 4
qts., 2 banhs., e deps. 80 mi-
Ihões, c! 50% a comb. — Tel.
42-7874.
COPACABANA - 1 p| andar cí
400m2 de ároa útil — Salões. 3

qts., arm. emb., galeria, copa,
Passa-se sem lu- coz., gdc. ároa. 2 ats. dc emp.

conjugado obre e gar. — Rua Rodolfo Dantas n.
adiantada, 50Ó mil sinal, saldo 197. 10.° andar. - Ver c. por-

KAIC - Rua do Carmo 27-A, tl
loia. Tols. 52-2995 » 22.1860
CRECI 283.
KAIC "- 

KOSMOS - Copacabana
- Rua Raul Pompeia 195, ap.
1008 — Vende-so ap. sala, quar.
to conj. banh. teit. alugado, con*
trato vencido. 9 000 000 cl 50%
entrada. Saldo 2 anos T. P. Vor
p' gontileia do inquilino. Tratar

Copac. Tel. 32-3360
Be.
VENDO -- Apartamento, 3 quar-
tos atapetado com garagem t
telefone. Rua Figueredo Maga-
lliáes, 470 ap. 503. Tratar no lo-
cal Sr. Afonso ou porteiro Bar-
bosa.
VENDO dois aps. juntos de sola
e quarto separado, podendo ser
facilmente transformado em 3
quartos._57-1264_e 57-7599.
VENDE-SE ap. q. s". o saleta. R.
S. Campos, 85-912. Tiatar no lo-
cal, de 9 às 12 e 14 às 18 h.

Sr. Jcr-ILEBLON Duplex

KAIC — Rua do Carmo, 27-A
loja. Tols. 52-2995 • 22-1860 -
CRECJ_2B3.
KÃIC - 

'KOSMOS 
- Rua Inhan-

gá, 19 - Vondo-io loia C do 43
m2. Proço 35 000,000 a combinar. ,_..,_,, .-.„,_..,
Tratar KAIC. Rua do Carmo, 27-A IPANEMA — LEBLON' 

loia. Tols. 52-2995 • 22-1860
CRECI 283. ATENÇAO - Srs. Proprietários

„.._ de imóveis, pessoa hábil, no ra-
KAIC — KOSMOS - Copncabana-;:ia imobiliário oferecclhes lô-

Rua Toneleros 200 — Vende-jda assistência para transado-,
io magnífico ap. novo tondo: 3 nar com seus imóveis: vender
salas, 3 qts., cl arm., 2 banh.,lou locar. Procure, sem com-
om cor. 1 toillste, copa, coi.,lpromisso, o 5r. Pedro — Tel.
grande .irei do serviço c| tan. 46-3982, diariamente,
quo dop. «mpreg., garagem
Construção do la. qualidade 220
m2. Trntar KAIC. Rua do Carmo
27.A s| loia. Tols. 52-2995 • ..
52-1860 _ CRECI ^83.
KAIC - KOSMOS -" Copacaba-

— Rua Ministro Alfredo Va-
ladão (antiga Travossa Santa Mar-
garida) — Vendo-se ótimo ap.

sala 3 qts., etc. já em revos-
límento interno. Obra p\ admi-
distração da Kosmos Eng. S.A.
Ver no local c[ o encarregado.
Tratar KAIC — Rui do Carmo
27.A - Sj loja. Tols. 52-2995 •
22-1860.

APARTAMENTO - Ipanema -
Vendo apt. tala, 2 qts., banh,,
coz. e dcp. compl. à R. Pru-
dente de Moraes. Preço 27 ml-
Ihões. Inf. Oceano Imóveis. Av.
R. Branco, 108, qr. 903. Tols.:
42-7602 e 22-9690._ Croci_ 943.
APARTAMENTO - Leblon - Su-
per-luxo. Living, 4 qts., 3 banhs.,
amplas dep. p' emp. c gara-
gem. 250m2. ótimos condições
dc pagto. Ver diariamente c]
Corretor. Av. Gen. San Mar-
tin, 492, das 9 òs 18 hs. lnl.
Oceano Imóveis. Av. R. Bran-
co, 108, Br. 903. Tels. 42-7602
c 22-9690. Creci 943.

LEME — Ap. Vende-sc c| 4 qtsT,
grande área social, para família
de tratamento ou embaixada -fÃRPÕÃDÕR - Vendo apt. 1002
«rír. A&T .S8mcp?"5' "4- E"'-ída Rua Gomes Carneiro, 58, comficio Mon.erei. Falar na porta- 3 qunf, „,,, d,m, , d'com o Sr. João Pedro. |dé J. qar,,qcm. Todas as pe-LEME — Vista p| mar, frenle, va-
/io, 3 qls., 2 salas, dep. emp., 2
p: and. Prcc. ref. 46 mil. — R.
Gu.te.-. Sampaio, 826|401. Chav.
porteiro - Tels.: 22-5393 t ....
30-7696 - CRECI 1 012,
LEME - De frente, 4 p| and. -
Sala, qt. sep., coz., banh., aiu-
leiado nté o teto. — 7 milhões
de ent. — Marcar hora p| tel.:
57-7309. - Creci 1 112.
LEME — Vendo amplo ap. de 1
sala, 3 quartos, c, arm. cmb.,
dep. — Rua Gustavo Sampaio n.
Ó62 — 40-4 — Chaves porteiro —
Infs. lei. 46-7146 e 27-9706.

ças com armários embutidos. Ver
e tratar no local, dias úteis até
10 horas da manhã.

COBERTURA nova Darão da fôr-
re (Praça da Paz), 240m2 de área
o mais 158m2 de terraços, duas
vagas p ¦• carro, 200 milhões, fin.
Tel. 36-a788. FalcSo. CI_ECI_745.

CASA cm Ipanema próximo da
Lago» — Moderna, 2 pavimentos
c| 400m2 de área útil, —. Cons-
trufda cm tereno dc 600m2. —
Ver somente c] hora marcada.
- Tel.: 57-7309._ - Creci 1 112.
CASAS DE LUXO - Vdo. três
c| 4 qts., 1 sls. 2 b. soe. quin
tal, garagem, 2 pavíim. Leblon
Ipanoma e Jardim Bot., proço)
a partir 180 milhs. fin. Tel.: -
25.2378 - CRECI 813 - T.I.: -
52-1692.

LEME — Vendo ap. conjugado
com armário embutido. Rya An-
cilicta, 241902 - Ver na parte
da tarde.
LEME - Vendo, Rua Ãnchieta.
16, ap. 203 - Salõo, 2 cits., dcp.,
emp., dc (rente. Vcr no local, IPANEMA - Vendo vaga gara-
vario. Tel. 22-4163 - Mario - Sem. Ed. Bar Vinte. Iralar Rua
CRKCI 610 Prudente de Morais, 1644 105 —

Tel. 32-9678.
PANEMA - 

"

com
325 m2 de alto luxo, 2
livings, sala, 4 quarlos
com arm. embul., copa,
cozinha, 3 banheiros em
mármore, dep. de em-
preg., depósito, gara-
gem. Ar refrigerado,
pintura a óleo etc. Vista
para a praia e a Lagoa.
Preço NCrS 150 000,00
financiados. Infs. e visi-
tas: NATAN BERMAN -
Rua 7 de Setembro, 66,
3.° - Tels. 32-6172 e
52-2281_-CRECI 8.__
LEBLON - 

"Jóquei, "cobert., 
180

m2, tala, 3 qls., 2 banh., gar,,
edif. novo, linda vista. Dase 1C0
milh. comb. - Inf. 47-9730 .Ba
Mira. CRECI 190.
LEBLON - Cobert., 270 m2, cl
120 terraço, linda vista, Ia. loc,
necessita peq. obra:;. 30 mil enir.,
15 mil em um ono, 15 já fin,
Caixa. Inf. 26-3456 - 47-9730. -
Batuíra. CRECI 190.
LE3LON"- Vendo c1 3 quartos,
sala, etc,, armários embutidos an.
1 003 da Av. Ataulfo de Paiva.
50, bloco Al. - Tels. 57-3119 e
57-7436.
LEBLON -Alio luxo", na" praia,~4
qts., 2 salas ,varand. envidr., 2
banh. nobres, copa, coz., dep.

JARDIM BOTÂNICO - Perto da
Hípica — Casa em estado cie no-

3 qts., sendo 1 duplo —
165 milhões.

43-7522 - 43-8513. CRFCI 967.1
IAGOA ¦ - Magnífico ep. i sa.
líio, 4 quartos, 2 bnnh. soe, toi-

jlete, copa-coz., J qts., empresa-
Rua Pru- da, 2 vayas garagem. 130 mi-

terreno de Ihões a combinar. 57-6855. CRECI
copn, co-1 I 004.
banheiros, > ««~ n« .. , . . . ,LAGOA - Na Avmiida Epitaciol

Pessoa n. I 858, em construção]
bom adiantaria ¦ par.i entrega

.12 meios, ótimo *p''. ' 
M 

* coni 365 m2, construí
prefeínca n„ praia No-LdiHeIo „,„.,;„,,„ ,,,
o particular para particular L OOO m2, constando do conj54-0725 - Horano comer- ,„ d, „,,,, m m_ciai. Sr. P.orie. „„, com Jrm #mb _ _

QUARIO Vende-se completo, toslele, copa-coiinha, quario
som armário du cs li Io, informa- j dep. para 2 «oipi
so pelos telefones: 27-9435 -norviço a garagem
27-58,19. |CrS 121 500 000 - NCrS
RUA VISCONDE PTRAJA, 455. ap.l'." -i00.-?° ~ CIVIA - T'a*

MNÂ ENTRADA
SALDO SEM JUROS E SEM

jio 
ramo gil[|0S| ,,„.,„„ r banheiro d.

pregadas soparados, por outra ca
al

gocil
lei.

'.i tnlruga'

ídt ,,ed2 
quartos, sala, cozinha e banheiro

ISipom azulejos de côr até o teto e
"ViKArande área coberta.

__ ur.t **

.rio Ouvidor 17 ile3." and. con, visla para o m.'r. "•.">"";" n," --D»

Vazio, sala nmpla, 2 qls., dep.;"nad»' 2;° "1d"- .T»l. ....
empr. 4? milhões com 25 dr. en.l52'8'66'.?»». «h__30m as 18 ho-,
irada. 37-4523. _
RAINHA ELIZABETH - PróximoI LAGOA -. Vindo ap. co™2
ao Castelinho. - Duplex c| 2201 qtos., saln e demais dependências,
m2. - Gdc. salão, sala, 3 qts., entrega vazio. Ver à Av. Epitjcio
arm. emb., gde. copa, cor., dep. Pessoa, «60 ap. 704 - Chaves
completas. - Vazio, pintado. - com Porteiro.
Marcar hora p'< tel.: 57-730'.. -. . ,_,_ —.-—;
Creci 1112. LAGOA — Perto da Igre-
vende-se - saião - 2 quaítos aija de Santa Margaridadep. Praça General Osório. NCr$ ., , , .
35000. Vi_-r Sr. Barros - Rua Jan-|M3ria_ loCõl ariStOCrátl-
g?^r°' 28' r—, ico, cercado de residén-
VENDO apt. cob. ci living, 4! , . .
qts., 2 banhs. sociais, etc. pré-|CI3S de lUXO. Lado da
dio nêvo. R. vise. piraiá, 514|SOmbra. Condomínio se-

l0:;Água encanada, luz, esgoto, escolas
e condução para a Praça Mauá.

CONJUNTO RESIDENCIAL
lanoel João Gonçalves- 32-6710 - 42-0425. Creci 307.,

vendo boio~a,_. na Av. Afra".[lecionado. Salão, 4 quar-Meio Franco n^ i49 2oi;tos 2 banheiros, toaleteJ
e, cj 2 sli., 3 qts., ,, ,soe dens. compis. -jvesliano, copa-cozinha,

|2 quartos de emprega- INFORMAÇÕES E VENDAS
27-1025

mo cie
de frer
banhs.
garageir
Vt'NDE'SE apartamento de ,- .
bertura. Melhor ponto do ii_-;da, área, garagem. — I
blon. Rua João Lira, 103, C'01 .'/--.«ei-, .,»=;-. \J_ \n\r-\-tA-,
Área acima de 600n,2, grande'LOnSlrUÇd0 Ia lniClllda- ~

terraço, jardim, 5 quartos, 6 ba- Condições excepcionais.!
nheiro;, grande! salÕns, garagem, r . À' k\/* & i nen f\f\\
Para pwsoas de fino trato, ira- Entrada: NCrS 4 350,00

im 
'am.' 

oefiiloi83loni' 
n"~ reslan,e em 40 me"i

.mpr„ 2 vagas gar. 250 m2. 250l_T./_. . __._ x.,,--, 
ses- C.L.C (CRECI 209)

,iiih. comb. inf. 47-9730. Baiui-GAVEA — J. BOTANICC_ Rya do Carmo 17 — Ira. CRECI 190. _ . '
APARTAMENTO - Sala. 2 quar- 2. andar — Tels '

.,,«« '10S- quario de empregada, daco- oi oa7V « Oll CA Apro"':rado. 20" entrada 2 ano;. T. p.'0 |_-26//_e_J 1-1 546 _
Marques de S. Vicente, 43!, op.lVAZIO, fio., 2 qts., «I., dop.0;' l"-''-' 1<!Í. 43-5361. omp, compl., área e| tanq. p, pia-

Nova

Av. Amaral Peixoto, 95

Iguaçu - Tels.: 270ó - 2786

(P

LEBLON - Vendo ap. de luxo,
prédio novo, 1.a locação
ta entrega, vlsla panorâmica, sn-i
In, living, 4 quarios, 2 banhei-:
ros, copa-cozinha, dependências,
garagem. Tratar na local na Rua
Artur Ararlpe n.° 1, ap. 1 003,
final Av, Vlscondo Albuquerque.
LEBLON 

~-"Vendc-sã~ap.,~~3"q7,

sl. e dependências, frente, 2
por andar, edifício de 5 anda-
rei em final de construção, perto
da praia, 45 milhões, facilitado
em 18 meses. Tel. 27-1091.

LEME — Vende-se aps. de quar-
tos c saia separados, e sala e dois
quartos, final de construção, re-
vestirnento pronto, 3.° bloco e
2." bloco 708. Ver Av. Princeait
Isabel n.° 328. com o Sr. Slívio IPANEMA
a partir de 11 hora:. Tratar pelo
tel. a partir das 19 horas. Tel,
22-1673.

GAVEiA — Torrenn de 23>30, pia- na. Maria Angélica, 752. Ent,
no. Rua Alexandre StccWer, lo-i 8 000. Fin. 30 mes. ou Cxa. Econ.
te 30. NCrS 40000,00 - 50?!P. nnlirio. íit. prosp. 23-1214 -
a vista. Tratar D. Aparecida —CRECI 644.
47-4782. U' CASAS rjeminadas' velhas.' Ter.
GÁVEA - Ve-xio casa de s!., 2lreno I3x2'j, 60 milhões. Rua Du-
qts., dep. 175 m2, dom. 10 xjque Estrada, 83-87 — Gelúlio —
13 - Oitis 42 - Infs. Marq.; Paulo - 43-5261.
S. Vicente 9-A - Bazar Sr. Eli-! "—
íi* S. CONR. - B. TIJUCA
INCORPORAÇÃO CIVIA, CONS-
TRUÇÁO CIA. PEDERNEIRAS - A 15 (ent.) - Saldo a combinar
ESTRUTURA - PRONTA E EMv.p. novo, va.-io, 2 frentes, 80
ALVENARIA - Vendemos os úl-:m2. Sala, 2 quartos, deps. pint.
limos apartamentos de frento ^'níeo eíc. E. Lodi 75-301. Junfo
Rua J. Carlos n. 5, esq. da R. |C ETEL_ 42-3237 - CRECI 482.

Sul. RUA CODAJÁS, ri- J-. BotSnlco (a 50 m d. P at qu»1 barra OU RECREIO - Compro CASAS'la|0), com 222 m2 constando de|,erren0 prox;m0 _ píai,, ds pre- soei.,

LEBLON - Residência de
alto luxo e construção
recenle no trecho mais
aristocrático da Zona

I APARTAMENTO - Vende-se vazio. RUA ITAPIRU, 1 125, ap. 3C6, ?
\f-ua Matoso, 207 ap. SO-l cj quar-iquartos, sala, der., empregada,
| to sola sep., coz., banh. compl. pintado, c síntecc, 10 milhões
|— Traiar Pça. 15 Nov., 33 sj 5ljde entrada r o saldo de 15 ml-

— Azevedo. Ihões já financiado pela Cfiíxa.
APARTAMENTO" NA TIJUCA —N'.1, Pile*,nCSet mamai* d» 500
Rua Baráo de Mesquita - Vtndo;"''.;!-. '*'• Al-Zta - Bom nr-
vazio, 2 quarto:, sala a dcpen-iSOCl0'
ciência de empragada - Preço: sAlA, 3 qu, na R. Caru.o, 41,
^4 milhões com 11 milhões dc ap. j, vdo. CrS 30 000 c 40»_,
r i""ÍÍ,S,i"'° ,e":]6 

me!C1 "sinal, saldo 4 anos. Alug.da -
Tel. 38-1949 - Jarvis. IfRANCISCO TORRES, 48-4110
ATENÇÃO - Tijuca - Vendo (hoje) ou 524133 - (Creci 24..
confortável cnsa cem telefone.)-
Fino acabamento. Rua Sao Mi-iSAENZ PENA - Ap. sm lt. lo.
yuel, 581, Alt. Colégio Regina cação, 2 c;ts., ?!., jardim c«
Cul], !jn^" "JeP-, e 9er»g«m, 22 mi-

— -- - ¦— - - -- jIhões à vista ou 15 milhões s
CASA E TERRENO - Grandes,'resl. a combinar - Rua Carie.
vendemos pi fins que requeiramjde Vasconcelos n. 6C-. ip. 216
cirandes espaeoi. Infs. após 20- Te!. 49-1802
horas - 48-4390 - Meanda. -4

camente decorada e nC-;2 salas, 3 qu.irtcs com arm. om-

biliada. Amplos salõesr"£ 2 .""nh.iie., coiinha, ,io.ldjerencia, dando pequena entra-
o restante mensal. Telefo-

u-6418. Aírton.

- 2 sls., 4 qts., 2 b. SALÃO, 4 qls., no Msraianí,
terreno MsiCO - Jardim, 1341. V. por CrS 56 010 p tntr.

garagens, sondo uma a Rua Arau- 14 mssei. AY C. R. BRITTO SA
, ¦_.-..„- jo Pena - Tijuca • outra ¦ Rua- |nfs. FRANCISCO TORRES —

i ., I- |- |- ,--?•¦ „ 
"n'P",S-' .saraijam r(. 34.6418. Airlon. Cascata - Muda - Pcos. 95 »;52-4133 - CRECI 26

SOCiaiS, biblioteca, Sa aO-P"vativa. Preço . partir d» . -.-.. -_¦• 
T,,Mr.- 

-_,; 
^0 milhs cada financ - T,|i,„ , „

, . , , 
', - , NCrS 57 250,00 - CIVIA. Trav. 3•'-í;9', D«,.|IJU« " Otimo '™ ",ln'- e"°» *,n»"c- '•'• SAIA . 1 ou 2 qt,., « 20í'o sinal,

Vendo ap. c. sala.de jantar, Sl. de almOCO,ido Ouvidor n 17 - Div doi,s"«n° ci '5 * *>- «nt Plan-"-"'" 
_ CKtcl 8U - '•'- -.saldo 

em 50 mesas, na Uruguai.
2 qts., dep., Rua Prudente Morais, .„lnL1 .-,U„. J-1 vendas, 2.» andar Tel.- 52-8166 

'' aprevada e alicerces conclui-! ?*•">*'_¦  .375 p «ntr. em I ano. Proco fixo.
104. Ver e Iratar local COpa, COZinhcl, Salões CiS d„ s 

'h 
SB" 

° 
j, la (,„",_,dos, próximo a B3-6 - Rodri-|CASA NA TIJUCA - Centro grde. ARY C. R. BRITTO S A. - Infs.

terreno - Salão, s. almoço, 4 FRANCISCO TORRES, 52-4133 -
10 ap.
entrega

POSTO 6 - Dc frente" sala, 3
qts., modif., p| salas, 2 qts., 2
varandas, dep. compl. Base 55
milh. 18 meses. lnl. 47-9730. Ba-
tuira. CRECI 190.

combinar. Tratar 22-3692 e .
42-1522 - CRECI 672. _
COPACABANA - Vendo ótimos
nps. c| 2 cits., lale, dep. com-
pleta, serviços, R. Consterne Rn-
mos, quf.se esq. c| N. S. Co-
pac. Trntar e ver plsntas em

CUNHA MELLO IMÓVEIS - Mé-
xico n. 148, sala I 105. Tel.:
42-3347 - 22.8397 - CRECI n.
B66.
COBERTURA - Vendo cj 115 m2.
Rua Guilhermina Guinle, 296. Sl
20 m2, qt. 12 m2, banh., coz.
dep. compl. empr,, terraço 60
ni2 c| parte coberta, garagem,
Entr. 22 000. Saldo financiado. -
Inf. e visita tél. 42-2392 - JOAL
GOULART - CRECI 59. __
COPACABANA - Vendo" excelen
te ap., sl., 2 qts- c\ arm., deps.
e garagem. Local tranqüilo, c,
belíssima vista. 45 milhões. GRA-
CINDO - 326775.
COPACABANA - ' Deseia vendei
seu prédio, ap., casa, sítio ou
terreno? Procure-nos, oferecemos
assistência jurídica para os ímó
veis alugados. Rua da 'Alfândega,
98, slloia, das 10 às 13h. Tel
43-6212 - BRANDÃO - CRECI
792.
COPACABANA - Vendo sala.
quarto banho, coz. Preço 7 500.
Sinal 2 500, prest. 100. Em cons-
trução - Tel. 22-6910 - México,
74J802.
COMPRA-SE - Apartamento Cop,
cabana, Ipanema, Leblon. Sala, 3
quarlcs, dependências completas,
com garagem. Trntar com Francis-
co ou Waltcr — Tcjeíone 43-9205.
COPACABANA - 

" 
Vendo vazi

sala e quarta separados, banhi
ro e cozinha completos. Pintado
de novo, com preço de oc^si-lo.
Sin.il a combinar e saldo em 2
anos sem juros. Informações

tc-iro
1 112

e traiar: 57-7309 Creci

COPACABANA -""Lido
Ótimos aps. de sala

e qto. separados, cozi-
nha, banheiro, área c|
tanque, depend. de em-
pregada e garagem. —
Obra em revestimento,
para entrega em 12 me-
ses, a preço fixo e ir-
reajustável. Ver no Io-
cal na Rua Belfort Roxo,
161. NATAN BERMAN
— R. 7 Setembro, 66 —
3.°, tels. 32-6172 e ...
52-2281 - CRECI 8.

POSTO 4 - Pronto -
Salão, 4 quartos (2 com
armários), 2 banheiros
sociais, cozinha, grande
área de serviço e de-
pend. de empregada. S|
pilotis, fachada em pas-
filhas. Preço NCr$ ....
95 000,00 com pagto.
em 24 meses. Inf. e vi-
sitas: NATAN BERMAN

R. 7 de Setembro, 66
-3.° -Tels. 52-2281 e
32-6172 - CRECI 8. _rRÕCURO ap. em Copacabana.
Ipanema, Leblon para trocar por
aps. e terrenos em São Paulo.
[nf._Marina. Tcl. 26-4.169.
PRIVILEGIADO - 20 passos da
Praia de Copacabana, 12.° and.,
s. e q. separados, varanda com
vista deslumbrante, 2 ops. pot
sndar — Amplo, pitoresco, fresco
d ano todo. Desocupado. — Po-'Je ser visitado sábado e domin-
go. Rua Banio de loanema, 22,
ap. 1 202. (Nos outros dias, tel.
56-1)72 ou 25-2943), _
RUÃ GARIBALDI 

~ "vérTdo 
Tps".

ftente, sl., 3 qls., deps. Entrega-
mos vazios. 30 milhões financ. —
GRACINDO - 32-6775.
RUA BOLÍVAR - Vo"n"do urgento
magnífico ap. de frente, vazio,
pintura a óleo, sinteco, com li-
ving., varanda, sala de iantar, 3
grandes quartos c] armários em-
butídos, 2 lindos banheiros so-
ciais em cores, cozinha, área, de-
pendência p| criadas e boa gara-
Bem. Prejo NCrS 120 mil, fi-
nanciados. Visitas qualquer hora
p! lei. 36-4699 - CRECI 111.
RUA SÃ FERREIRA, 152, ap. 204

Proprietário vende 2 salas,
sendo uma reversível em quarto,

¦ 
¦

medi ata.~^~ 
l EB LON - Compr a-

j diretamente por parti-
cuia;, apartamento moderno com
salas, 2 ou 3 quartos, dependen-
cias e garagem - Tel. 42-0297.
IPANEMA"-' LEBLON - Compre^
se à vista por particular casa ou
terreno próximo. Tel. 42-0297.
IPANEMA - Vendo ap. de fte.
na Rua Visconde de Pirajá n.
210, ap. 402, com sala, 3 quar-

2 banheiros sociais, grande
cozinha e dep. empregadas. —
Ver no local, chaves c| por-
teiro.

IPANEMA ARPOADOR - Vende-se
ap, írente vista p| mar c| 2 sa*
Ias, j. inv., 3 bons qtos. c! ar-
marios embi,, banh., copa-coz.,
deps, emp., gar. Ver Rua Joa-
quini Nabuco, 212 cj Sr. Domin.
gos. Tratar c; Luiz Oliveira Inió-
veis. Rua 7 de Setembro, 88 —
Gr. 407 - Tel. 52-0749 - Creci
198.
IPANEMA — Vendo ap.: quarto e
sala sep., qt., W.C. empreg. Lin-
da vista. 35 000 com 15 000 á
vista. — R. Visconde Pirajá, 596,
ao. 804.

galha-es, 219 (esq. 
"de""Ãv.'"Copi.|í2 

iín0,',t?X0««RL?;_-RA 451*cabana) para utilização. residen.|»ícSiVVlM'- 
CMc! J6

festas e jogos, 4 quar-
tos, sendo um duplo, ar-
mários embutidos em tò-
das as peças, 4 banhei-
ros sociais em mármore,
bar, churrasqueira, gaia-
gem, parqueamenlo,
PISCINA ACQUAZUL,
dependências de servi-
cais em separado, lavan-
deria, jardins, hortas, vi-
veiros etc. PREÇO Cr$
900 milhões facilitados
em um ano. Detalhes e
visitas pelo telefone .
32-5353 - CRECI 442

IPANEMA - Vendo apt. 102, R.
Vísc. Pirajá, 48, sala, living., 3
qts., dependências completas, va-
ga garagem, luxo. Chave* apt,
702, financio, aceito Caixa. Pre-
ço 75 mil. Tratar Av. Rio Bran-
co, 114, 14.°. Tcl.: 52-1648 e
42-3300.
IPANEMA" — Firma Construtora
compra casa ou terreno na Viei-
ra Souto, Enconcil - 22-0781,
52-0665 — Direto - Pagamento

à vista.
IPANEMA - B. da" Torre."'Ven.
do ap. de sl., 2 quartos, dep.
de emp., coz., banh. • gara
gem_-_Tel ._47-7605. _
IPANEMA - Vende-se s|loja ns".
15 e 16 da Rua Vise. de Pira.
iá n. 452 - Preço de NCrS
3 250,00 cada unidade. Sinal
NCrS 3 250,00 saldo a combi.
nar — Tratar na Av. Rio Bran-
co n. 131, sl 802 - Tel. .
42-0998 - CRECI 16.

nha, banhetro
empregada,
JARDIMBOTANICO - Residência
do alto luxo com 135m2 de com-
tr. c/ 2 qts., 2 sls., demais de-
pends., prximo a TV Globo
150 milhões far.ilit. Visites te
42-0597 - CRECI 525

LEBLON - Timóteo da Costa, T35
Obra na 6.a |a|e. Pilotis — 1

pj andar. Salão, 4 qts., 2 banhs.,
toilete, 2 cits. emp., deps, comp.

garagem c' 3 vaaas. — Tel.
42-7874. - Seg.-fcira.
LEBLON — Ipanema - Vende-se
apt. R. Aníbal Mendonça, 10
Apt. 220. Detalhes f.: 52-57491

LEBTÕSnHsjT ml, Rubens PÇA. DA BANDEIRA - .APARTAMENTO cobertura,
lcdluin — K'i ma\o, Kuoens _ -r j q;>( s|,( coz., mais deps. c

vdo.
ot.

i, m. Aceita-se Crnsa. Trat.
_._ MARIZ E BARROS - Vende-se,22-6783 - Crci S44.

Vaz (parte plana!. - Vende-se 5 CRISTÓVÃO gócio. 25 milhões c/ 50% ,i vis- oli"'° ap. cie luxo de coberluta TUUCÀ - Aps. orentos salamo lerreno. "rego e condições, i ,.ly rest,in!e financiado, va;io. Ver »m varanda, 2 salas, 3 quar-h qt, 2 banh- côr coei cor- Av. Rio Branco n 131. sala A1ENÇÃO - Pca. Bandoira - R. Uruguai n. 199, ap. C-01. - tos e garag,;m. Preço 55 ro. c! área grande, depend. comp. *
Vond. grande prédio vaiio, dan-JTratar c/ Machado, 58-0522. Av. i--3.. m. de entrada. Fone 34-5928. garagem. Fino acabamento ¦- Av.
do fron!a pi duas runs. Vários.23 de Setembro n. 345. ÍPPArA CAFW^ PFMA Heitor Beltrão, 6 — 1*1. A7-7ÍH.

LE3LON - Rua Ataulfo de Pai-lcSmodos. C 200 m2 da área a?.\staMENTO~- Vende-se o"de! OMC1NO 
rciNM —_ 

Corretor no local.
Vendo com 300 m2 c| sa-| construída. Facilila-so o aceitam- „ s.Ri2 iò Rua Cândido de Oli-iLoja pronta, bem IOC3li- TIJUCA""- Ap.

802

INÉDITA IMÓVEIS - Tem com-
pradores p\ casa. 3M qts. e
apt. I a 4 qts. Favor tel. 47-1061

22-5722 - 42-7151. Creci 159.
J-74.
IPANEMA — Vende-se ap. conj.
P. Morais, 2691403, vaiio, NCrS
15 000, metade à vista, rest. 1
meses - 

_47-7233 J noite.
IPANEMA -Rua Prudente de
Moraes, 241 — Quadro da Praia

Esq. Praça Gal. Osório, v«n>
dom-s» últimos api. — Um: li-
ving, satã jant., 4 quartos, 3 ba-
nheiros, soeis. Outro: sala, 3
quartos, 2 banhs. toes. Depts.,
5 ara gem. Em construção alvsna*
ria. Entrada dosde CrS 15 000.
Ver 6 tratar na obra dlàríamon-
te 9 às 12 horas. Inform. * tar
d. 47-2811 - Walter.

COPACABANA - Alto
luxo — Prontos, c] habi-
te-se. Aps. de salão, 3
qts., 2 banhs., coz.,
deps. e garagem. Tele-
fone interno, sinteco etc.
Nada igual no gênero.
Pagto. fácil. Ver na Rua
Bulhões de Carvalho,
622, até 21 horas. Pan-
Imóveis. Rua México,
119, gr. 801 - Tels. ..
52-5256 e 22-3032 -
CRECI 704.
COPACABANA - Rua Rodolfo
Dantas, 91 — Vende-se o ap,
701, c| 2 qts., sala, iardim de
inverno, dep. compl. empr., ata-
petado cj piso e azulejo alé o
¦teto, banheiro, eorinha, área en
vidrecada cj tanque. Ver no lo-

COPACABANA - Rua Inhangá, 15
— Obra já iniciada — últimos aps,
d« sala, 2 quartos, coz., banh. 0
dependências completas do empre-
gada. Preço a partir do NCrS ..
24 420,00 com sinal de NCrS ..
2 600,00 • prestações de NCrS ..
350,00 — Informacxcs c| RE-
VIL SIA. CONSTRUTORA E INCOR-
PORADORA - Av. Rio Branco, 43
18.° andar - Tels.: 43-2305 e
43-5824, corretor no local até 19
horas.
COPACABANA - Excelente"" apar-
tamento na Rua Barata Ribeiro
com 3 quartos, sala, banheiro,
cozinha, deps. empregada, va-
zio, fundos — Preço NCrS 
45 000,00 á vista, aceilando-se
financiamento da Caixa. Condi-
ções a tratar. Tels. 26-0147 —
42-3539 e 523055 - CRECI 633.
COPACABANA - Compro la.
locação - 35 milhões, ap. de
2 quartos, pela Caixa Econômica
dou 10°ú de sinal — Pagamento
total máximo 60 dias. Tratar ..
32-7279.
COPACABANA - POSTO 5 -
Sala, quarto sep., frente, vista
mar, arm. emb., base de 26
milhões. Troco por 2 quarto»,
sala, para uso próprio. Tratar .
27-3970.

quartes c] arm., banheiro em
,-^.n ¦_-._,.-,„ ,,  lc°r- «zinha c| arm., dep. com-
COPACABANA - Vdo. ap. 4 pistas. Facilita. Entrega imediata
qu., Sfllao, novo e vazio — CrSUatArt a -•_,' ¦» l l
45 000 de entrada. Tratar tel! ÍÍLj' ? ftí" 

3 •""••••• ."P».380614. ,!£. i5i' {V "?'"•"• S" For-
j reira, 134 pj entr. 15 meses

COPACABANA - Vendo Fig". Ma.lP"!? «xo. .NCrS 150 000 financ.
'e_ 

Av. Copa

..... ou comercial, ap. 513. Cha-\~ -
ves e condições com o porteiro. URGENTE — Troca p/ menor, 2
COBERTURAS -220 e~405 m2,lq,s" hel° aP- ,3° nl- 2 «!•< 3
Posto 6, sdif. novo, luxo 135 e:t|i!- amplos, claros, arei., e/ san-,
245 mll financ. Visita, hora mar-lCil!' "orões, gás neon, pint., 2 IPANEMA — Vende-se ap. luxo,
cada. Tol. 47*9730 — Batuíra. —banhs. sociais, gr. ccz., copíi, P'ó><mo Castelinho, c| sala, 2
CRECI 190. tdesp., deps. empr. Tudo gr., cla«|clyar,QS, banheiro, cozinha, de-
COPACABANA" - Vendo 

""ao"!'° P'ÓX' ""''"'¦ c/ ii,r:li'n ind.|P«nd»ndas completas, pintura a
(renle sl 2 cits 2 nor andar 0'"™> p/ crianças. 360569. ;or,=. ¦' condicionado, 4 armários
43-85Í3 - 43.7522. CRECI 967'. IvENDE-SE o ap. 501 do Ed. 4<<V™" 

tlo!. .S'nteco, persianas, cor-

COPACABANA - Vende-se Av Rí Sá, Fer'c'rJ- 73
Copacabana, 380, ap. saleta, sl., , 

•' 3 qls- •'
«t., banh., cor... entrega-se va- fs 

c garagem
fio. Preço 26 mil. Tratar c| Hélio no"?' *inleeo «n- todo.

CRECI 511. a Rua do Rosário, 129, l.o an. modos. Preço NCrS 60 OCO c 50%|Trata
dar. Tel. 52-3221. ><"'t saldo a

601/2. _
VENDO - B. Ribeiro. 77"ÍTaír.
90-1, saleta-living, dois quartos,

COPACABANA - Rua Francis-
co Sá — Vende-se um apartamen-
to vago, de hall, sala, quarto,
varanda, banheiro, cozinha, área
com tanque, quarto e sanitário
de empregada. Entrada NCr$
15 000,00 (quinze mil cruzeiros
novos), saldo de 12 até 36 pres-
tações mensais. CRECI 122 —
Tratar Tels.: 42-0448 - 22-7259
e 22-0191.

_ ..n.-íi, papel parede, porta sócia
contendo «ijícarandá, maçanetas cristal, co-

IV., dependen. ,;,-.hii, fórmica, Nautilus, instala-
Vago, pintaao.çj;; água quenle-fria pi máqui

c°- na lavar. Proço NCrS 55 000. -
., '«Tratar tel. 47-0990.

combinar. Cnavesi,„..._¦.,, - ,, -, - _- - ...'IPANEMA - Vendo Rua Alberto
c!e Campos. 51 ap. 102 qto. sl
saleta, banh. e coz. luxo. Preço
30 mil. Garagem — Tratar Tel,
3l-3659._Ver local.
IPANEMA

armários embutidos, amplas de-
pendências, hoje de 14 às 17
horas e _tratar_1e[._3!-0208.
VENDE-SE ap. na Rua Xavier
da Silveira cj 3 qts., sala, 2 b.
àep. c\ 2 qts. emp. e garagem

Trat. 22-6783 - CRECI 844.

COPACABANA - Luxuosa e pe-
quena residência de 3 qts. atape-
tados c> arms. embts., 2 aalas, 2
banhs. soes., 2 qts. emp., 4 apr. Jt
ar refr. Ver no local hoje das mas
IC I- 1DL n... •_.'__._ es I ' OJ__

VAZIO - FTE., 3 qts., arm
cmb., gar., salão 70 m2, 220
m2, 2 pt and., vista mar. Pint
a oleo, 2 banhs. cop., coz., i
dep. compl., Av. P. Júnior n.

501 - Fin. 2 anos NOVA YORK S.A

Compro ap. na Zo-
na Sul, dou como entrada um
lerreno na Ilha do Governador,
Estrada do Cacuia, tel. 47-5364,
Adão.
IPANEMA — living, 4 quartos, S
banheiros sociais, copa-cozinha,
quarto e wc de empregada, área
de serviço. 260 m2. Entrega em
)4 meses. Prudente de Mora>
985. ap. 201 - IMOBILIÁRIA

Tel. 31-0060
w. t1 o1B,h' 

na/|UaTF?nC!!.C°<»SMi'- D='- *M2U - CRECI *•'•<• I- CRECI 3 (inclusive domingo96 c- 9 (avenida). Tratar c SAN- .-,,_; ——: —-—— .. . .,,, '
TOS BAHDUR INC. E VENDAS DEV"*00, 

_ Coniugado. Barata Ri- »!L-°5 l3h'-
IMÓVEIS LTDA. - Tels.: 52-7316.Ve'"- f,en,e- Tel- 32-0945. NCrS IPANEMA - Oportunidade
e 32;1810_-LCRECI_2K | 14 000. |Vcnde-se ap:._>ramento duplex,
HÍLARJO GOUVEIA - Vendo ap. VENDE-SE - Ap. 1 por andar.ivazio, c! garagem, indevassável,
frente, talão, 2 qts. c: arms.,!110"1 2 "Ias, 3 quartos, lodcsvisla para o mar, ladn da som
deps, e garagem. São 150 m2, pj conl armários embutidos, 2 ba-bra. Em baixo: ótima sala, 3
65 milhões — GRACINDO — Tel.jnheiros' C0Pa' cozinha, quarto el quartos, copa, cozinha, 2 banhei
32-6775. : banheiro rie empregada e gara-ros, área de serviço. Em cima

gem, (vazio). Ver 2a.-feira. Ruajsalão, terraço coberto, terraço
HILÁRIO GOUVEIA, 120 - Vendo
neste edifício, ap. de 200 m2, no
10° pav. NCrS 120 mil, fac. Vcr

Anita Garibajdi, 48, ap.
VÈNDÕ

301.
oj troco por peq. ap.

,-¦-..i,.', r,n-iiA .- n-,Ml^°n* ^u' ótima casa Barra de São
KÍV R0CHA - 42-0279jJoão ci sala, 2 qts., coz., banh.,-• 'mobiliada, c| gel., emer. 12", Lu-

n-inárips antigas, quedron etc. —LEME - Vendo ap
43-7522 - 43-8513

sl- 3 qts
CRECI 967,«Tel. 36-2054. 

'

descoberto, banheiro, depend
empreg. Preço NCrS 90 000 c|
50% financ. 24 meies. Vcr dià
riamente à Rua Visconde de Pi-
raia. 167, apt. 802, tratar
Sobral í Sobral Si A. - Tel
57-3448.

das 8 h 30 - ,. ,..,..
CRECI 131. ?"?> 22-4151 CRECI 167.
JARDIM BOTÂNICO - Rua Othon BARRA DA TIJUCA - Vendo-se
Bezerra de Melo, 110. - Vendo ?°"°m "n,.r0 d' ' '
magnífica residência com I000'1 0"5 (1?* ,c
m2, estando a obra com alvena-ír i, o-,'"ria pronta e comprados o£ niate-i2^'11
rijis pàm piso (Bienal e Parquel
Paulista) e louças sanitárias. Pis
cina. Tudo sàmcnte por NCrS .,

ias benfeitorias
combinar. Tel.

Vende

qts„ 2 bsnhs. soes., gab, demais
depend. e garaçem. Vde. c/ 50%
orl. síldo comb. 31-05-17
CRECI 953.
COBERTURA" e' 200 m2 c/ salão,
3 qti., 7 banhs., terraço, luxo. V.jentr., -

bela tcir.!p0r CrS 67 000 perto Pça. SaensiAv. Rio Brnnco,BARRA
de 15 x 49 m a poucos melroslponha. FRANCISCO TORRES. TeÜTeT 22-0489 D

120 000,00, facilitados, aceitando ?*, p"1,1, 
m, ,NCri ,6000-CCI- " 4MU0 (hoje) ou 524133 - Cl 696.

apartamentos prontos em Iroco. - ''*'" A-02tJ. 
(Ceei 

26).
Urgente. - Te!. 52-4903 (inclusive BARRA ÒA TIJUCA - Recreio dos!CATU'WBl _ - Vendo af.- 13 horas). IBandeirantes. Vendo 6C0 m2,

CRECI 26.
TIJUCA -- Ao. tãliiT," ii„ qt.,
coz., banh., área serv., tf tanq.
Chaves eni ebril. Rus Ger-eraí
Rocj, 30, ap. 413 c/ NCrS 4 OOO

rest. comb. Maiorei iní.
85, ,-,.' 1018 -
Alfredo - CRE-

domingo «i té »
JARDIM 

"BOTÂNICO"-- 
Rua Faro.lquina av. principal, junto à BR-6,

23 casas 11. Vendo 15 milh. deU milhões financio. Geraldo. —
ntrado, murada, portão, quintal, {Tels, 37-3731 e 37-3000.

varanda, 2 salas 3 qoarlos cozl-lteKRE|0 D0_ BANDEIRANTESe dependência de u^^^ c»^:in« ¦ _-i„. ^_-_-,;(

JARDIM BOTÂNICO - Vendo
ap. com 3 qts., etc. 45 milhões
facilil. Ver R. Pacheco Leão. 1621
303. Tratar: 22-1132 - ICRECI
525).

Vendo — Facilito e dou escritura
2 ótimos terrenos de esquina,

sendo um de praia outro com cx-
celente localização corn uma ca-
sal semi-acabada. Cetel 92-1491
ou no local. Avenida Sernambo-
tiba Km 15. — 800 ms. (praia).

VENDO maravilhosa casa dc cam-
po, frente p| o mar. Av. Sernain-
betiba, próx. no Recreio. Casa
de telhado branco, cí belos jar-
dins. Inf. no local ou tel. 47-7370

Segunda-feira - CRECI 363.

ZONA NORTE

andarei, 3 qu., «-'j i n\, „m. ae sala, 3 quartos, en-
em 5 meses.

o;TIJUCA — Apartamentos
.ídif. de 8 .--'¦-.¦ n ..... '
lão, dep. comp. en-p
embut., coz., banh., área gr.I trpng
coberta. Chav. no 301, á vis|a!_ U _
aceito Cx. Econômico. Telefo. Rua Barão de Mesquita,
ne 28-18-1Ó — Rua Catumbi, 4ó.ii/-\/-\o <-^a -n -
r,t,-,,,¦ —.-¦ ., , -,-,1002, Prec;o 20 mi noes.CA5A (5) — Em avenida dn so J
casas. Vendem-se duas juntas ou— Construtora Marabá
separadas, 2 al:., 2 salas, depend.Ir j__.lr CO OAOO _
o peq. quintal. Perto de S. Penap •" • — iels- -'-^-OO/V e
e C. Militar, 27 mil cada, com 22-4227 - CRECI 132-financ. Tratar c| o prop. na P.ua .. ___ _. __ _
ViscondeJtamarati,_152, c1 2. TIJUCA - Ap. de frente, lido da
KAÍC - KOSMOS -Vondo nas;lc",b."' . v?'-';°- !"15?- ,rÍ! W-
proximidades da Praça Saam Pt-
n», om local plano, casas do vá.
rio» tamanhos, entrega vazia, com
entrada de NCrS 3 000,00 • o
saldo cm 65 prestações 1/ juros
— Vor e tratar com nossos icr.
r "toros na Rua Ribeiro Guima*
rães, 90 ou na filial - Rua Sil.
va Rabelo, 10, tl 314 - Tel. .
29.5E01 - CRECI 283.

sombra,
teí, banheiro em côr, dependen-
cias completas e garaoem, ven-
de-se corn 50% de entrçdit. Saldo
a combinnr ou troca-:e por ap.
menor nas proxlmidadei da Pra-
ca Saens Pena. Ver à Rua Sõa
Francisco Xavier. 39701.
TIJUCA - Ap. ei 2"qtõ"s"., il„ dep~
Na Rua Barão Plrassinunga, 15,
ap. 102. Ver das 9 às 17. Pr,

Tcl. 42-09-V cr:ci

lão, sala de jantar, 4 quartos,| se oforlas. ORJ. DANIEL FEil-
dep. compl. de empreg., dois! REIRA. R. 7 5Btcmbro, 88 - 2."
banheiro! sociais e garagem —I Tol. 32-3633 g 42-0975. CRECI
NCrS 120 mil a combinar. Tel. n." 236

ra-rff. 
" 
l^'.—  PRAÇA 

"DÃ" 
BANDEIRA - Vendo-

LEBLON - Rua Rita Ludolf, 43'
Maravilhoso ap., 1 por andar,

prédio da alto luxo s pilotis, hall,
salão, lavatório, 4 amplos dor-
mitorios com armários, 2 banhei-
ros sociais, copa e cozinha, área,
2 quartos e banheiro da empre*
gada, garagem. Reservo seu ap.
antes do lançamento. Tratar na
Predial Aquarela. Rua México, 11

12.° andar. Tels. 52-3612 .
42-6874. Primeira classe no ramo
imobillário._CRECl 258.
LEBLON - Vdo". 

"p!" 
Caixa cl 2

qts., snla. Sinal 5 mll., vazio
(insc. ant.). Ver R. 3art. Mitre,
980, apt. 401, 32-2493. Creci
409.
LEBLON- Ataulfo 

"de" 
Paiva, 3Í|

204. Vendo por NCrS 35 000,00
curto prazo, c| sl., 2 qts.,

deps., var., área coberta. Entre-
çio vazio. Ver opôs 9 hs. Tratar
Sr. José Augusto. Tels.: 27-0124.
R. 12, dc 9 às 14 hs. c 27-8704
depois das 20 hs.

veira, 46 — Com 2 qts.. snla, dep.
empregada. Entrega imediata. —
Detalhes Dr. Caldeira. Trnv. do
?âço n. 23, sobreloja. — Telefone'll76.

se excelente apartamento d» fran.K,TEN"ÇÃO" _ Melíür trecho' Ti-Ia rnm _T ntisrlni «ala n I1__nl_ll« " "" * _ ...e com 3 quarlos, sala . demais,. - ;_ R p „ |f| _ M
dependências, garagem, predio: f ( |g , | .
novo, para ser entregue «nr, maio , ^ _ bòn d
deste ano. Prcco: CrS 36 000 00Ü . . .( . wrr *• > ni nnn nnn CCD3-COZ., Rlflt. O PO, qt. YJx-— Entrada: Cr$ 16 000 000 e o M ]_ 1... _,j;t «ii«n» Af\ m(. 

, - j t~ emp. e çjar. *edit. pilotis cu m.
saldo em proitatuos an Crí ...l ' %. („t móv£« \jA n*-t-iA nin \i i 13 COI1 O. Inf. MexlCO, >"*°$ QF.7/4.9o0. Ver na Praça da Dan* in^doira, 141 ap. 902. T.-alar em JUJ Tcl. 32-1106 - CRECI 166.

LEBLON -
pintura o

Aps. já em
sala, 1 ou 2

MELLO AFFONSO ENGENHARIA APARTAMENTO (Je frente. No
LTDA., na P.ua Constança Barbo- melhor trecno resiaencial ds TI-
sa, 15?, gruoo 401. - T.Wones iuca, 1 o 2 salas, 3 qts., «rm.
29-2092 e 49-3261. cmb. Copa e coz., dep. serv.

  | comp!., garagem. Rua Uruguai,
PRAÇA DA BANDEIRA - Ven" 468. Fonseca. Predial Coliseu,
do ap. cobertura obra ultima laje CRECI 44.
- Rua Paula e Sousa 314. APARTAMENTO'
SAO CCISTOVÃO - Vende-se à Saens Pena. S,
Rua Genernl Bruce n. 445, of dcp.
ap. 313, com sala, 3 quartos,
banh., cor., deo. de empreg.
o arca. Alugado sem contrfro.
CrS 23 milhões facilitados. Tra-

junto h Pça.
dupla, 3 qts.,

compl., garagem.
R. Antônio Basllio, 39 ap. 703 -
Ca|ueiro. Predial Coliseu. CRE-
Cl 44.

Casa, ATENÇAO - TIJUCA
lar na IGAB - Rua Teófilo Oto- Vond. c/2 qls., 2 sls., coí.,
?._._£' 

7t? ~ TeL 23'"15- -banh., ároa c/tanqua. Parta faci-
CRECI 183. lilnda s'iuros. R. Vise. da Ita-
SAO CRISTÓVÃO - Vend. duas! marati, 104 - c V. ORG. DA-
últimas casas vaiias. C sl., 2NIEL FERREIRA. R. 7 Setembro,
qls., coí., banh., quintal. Entr.8B - 7." Tel. 32-3638 . 42-0975.
2 000 000. Prest. 97 000. R. sa CI1ECI ?36.

ll""' "*-, D" IJ *' !7.h- <j,i APARTAMENTOS - Tiiuca - Jun-
C|tS., beinh., COZ., depS.5ou". Salt. R. Ana Nun,. }->ilo à Praça .Vendo, novos .vários,

Pi 
sog. K. D;us da Silva o VinJrio -. «-Un o ,.i< Aan dt* *>m

_ i'eços a par- MoJ,a,o. osg. daniel FBmímA.I^Slff', *„&, 
deVnte, os',

tir de 20 000,00 c; pa- ?i 7.lnSale™""/,^rZcrV-nl "h«ih<>"» di bai'ro- Ve' na <"-,:l
r ,32-^031! • 424H75. CHECI 236. Bom Pastor, 43. Iratar na Av.

gamento em 2 anOS. --______--_ - —Graça Aranha, 226, s| 304 - Tel.
r\\ r*r-n 5>^0 CRISTQvaO — V. S. quer L,AU rücri 1 no*Obra c a garanlia SER-;Vender seu imóvel - Fa.a7n,s "2665° - CRECI l026' .- - -,M(-r< „ n,.n
VENÇO. Ver na R Bar- Uma visila cu n"s •«l>f»n»- N4l APARTAMENTO de frente. Pron- "Cr. .... K.v,

jo venderemos cm 30 dias, sem
tolomeu Mltre, junto do t.ua quer de-no-a para V. S. -
lf_7Q ntP st lfl h Vf-n r,t,i" c-m WClL<? AFfoNSO EN-iu/y, aie as ia n. ven-;GEIfflARIA lT0A na Rua Cons.
das: PAN-IMÓVEIS -|!Çn.?a Barbosa, 152, çi.-upo 401 -

junlinhs da Rua Dias da

Cobertura

zada. 30 milhões em lOMfc l%tJS"-^
meses. Tel 22-4227 e Educação. Apenas dcvclucSo im-
CT 0,r,n r-ncr-i 1 ~,r, porlância paga e liquidação ce-
52-8629. CRECI 132. quena débito - Sebastião - Tel.
HBtritíunc  ii—.- — --134-3080 - 30-6810.rKtCISAMOS para clientes aps.!_ 
ou casas c/l, 2 a 3 qts., meinioÍTl 11 IpA
alugados, na Tijuca, Groiaú ou| IJU^"M
Vil. Isabel. Tratar na Av. Brás|303 m2, junto 80 Instl-
de Pina, 96 — Loja - TalsfonaL r i30-5489. tuto de Educação, na

Rua Ibituruna, 94. Pre-
ço 30 milhões a combi-
nar. Saldo 500 mil por
mês. Tratar Construtora
Marabá S.A. — Tels.
52-8629 - 22-4227 -
22-4278 e 42-8465 -
CRECU 32.
TIJÜCÂ - Venda-j» «p. 3 qts.,
sala dupla e demais dependt-n-
Cies em edifício de luxo, pron.
ta entrega. R. Hadock L6bo, 379.
ap. 602. NCrS ;2 000,00 e| me-
tacie à vista. R. Alcindo Gua-
nabara, 24-1214. Tel. 22-7812

e 220020. CRECI 202 - A. J.
Goes. 
TIJUCA - Casn - Propri.tirl»
venda 7 casas condiçõat vanti-
josai. Tel. 23-3576. 6. Masquita,
SIS n S20.

PRAÇA SAENS PEfiA -
Ótimos aps. prontos, no-
vos, coin apenas 30% de
entrada, de sala, 3 quar-
tos, cozinha, banheiro
completo em côr, área
azulejada, dependências
de empregada e gara-
gem. Todos de frente,
peças amplas e confor-
táveis. Ver à Rua Carlos
de Vasconcelos, 142,
junto à Praça Saens Pe-
fia. NATAN BERMAN -
Rua 7 de Setembro, 66,
3.°, tels. 32-6172 e ..
52-2281 - CRECI 8.

ua México, 119, Gr. cr«. tÓIs.: 29.2092 o 49.3161.
801 — Tels. 52-5256 e|SAo Cristóvão
22-3032. CRECI 704

Vendo uma
jcasa, 2 quartos, 1 sl., 1 copa,
leor., banheiro, garagem, sinteco

LEBLON - Vendo c..sa_"c""2r;!'r-'0- v'';iÍ;„V,!r. hoLe 7„,;,2 hí}9
pavts. de ótima construcüo, em1'2 ~ R- Olímpio de Melo, 932.
terreno de 11x30, ds esquina. VENDO — Casa de 2 pavs. inde-
Parle térrea: grande hall, 2 sa- pendentes, cada um com 1 sl.
Ias, varanda, toilete, cozinha e ode.. 2 amplos qts., 2 cor., 2
garagem. Parte suneiior: hall, 41 banhs. soes., gds. áreas serv. -
quartos, 2 banheiros. 2 varan-j 1r'1v- Marechal Aguiar, 16. Vazia.

26Ô' mi|qc£°eircs%rs-. ^iTIJUCA-RIO COMPRIDO

NO-22-1557 APARTAMENTOS
iVOS

ton Andrade pe!cs tf
e 42-8373. Creci 252 e o_-i._ ,\/riC: ç I o ,
LEBLON 

"-"ENTREGA " 
IMEDIATaÍ VUb ~" *Ò'a' * CI'S-' C0'

living com lambrls, 3 ampios-pa-cozinha, grande área

TIJUCA - Muda - Vende-se epar-
tamento de frente, corn sala, sa-
ttj, 2 quartos, armários embu-

tidos, banheiro social, cozinha com
exaustor - box para geladeira,
quarto e banheiro de emprega.

a entrega, Rua Conde oe Bon--"- «¦ ¦• -- -nc.il*: ^..F-dinando .Laboriau,

fim n. 25, ap. 803 - Edil. la-;c° n° ,u"!.-, "¦¦ J' |bus 413) Ver
dy, sala dupla, 3 qls., arn-s. ico'" *____ '-clilscn. diariamente 

a partir das 14 horar.
emb., dep. serv. compl., ga- R(JA CONDE DE BON-!l'teço e condições dt pagamento

cia» !..__._._ _._ Tllllr-A a combinar.

RIO COMPRIDO - Vendo vazio
apt. n.° ?. Rua Japeri, 95,
ritnda, sala. 2 qts. depend. inclu-;

cepa e área c' tanque, porj'
Entr. 50'-

tante comb. Chaves Sr. Franciv{°! .
locai. Tratar tel. 52-4..0ó'f46 ap. 303 (ponto final do om-

Sr. Adilson. i ..s .4'3). ver e iratar no local.

ragem — Ver no local Douek —
¦'REDIAL COLlSEU_- CRECI 44

ADMINISTRADORA IMOB. L. H.
Aceito Caixa, novo ap., sl., 2
qts., dep. frente, vazio. Chaves
port. Tratar. Gonç. Dias, 84/602
- Tel. 52.0982 - CRECI 636.

Ap. R. Maris e Barros n.° 933/
803, salão, 3 qts. e dep. Preço
36, sinal 18, restante 2 anos —
lnf._52-0982_-_CRECI_636.
APARTAMENTOS - Frente, sl., 3
qts., 2 b. soe, deps., garagem e
sl., 2 qts., garagem, na R. S.
Francisco Xavier, 392, ap. 201 c
203 — Tijuca — Pços. combinar.
Chav. port. Tel. 25-2378 - CSE-
CLÍ'_L- Tel. 52-1892.
APARTAMENTO desocupado coni
2 qts. mais um reversível, dep:

Junto ao TIJUCA
T. C. — Ótimos aps. in-
devassáveis de sala, 2

amplos quartos, cozinha,
administradora imob. L,_ H. banheiro completo, área

de serviço, depend. de
empreg. e garagem. En-
trega em 6 meses — NA-
TAN BERMAN - R. 7
Setembro, 66, 3.°, tels.
52-2281 e 32-6172 -
CRECI 8.

(TIJUCA — Vende-se ótima casa
na Rua Alfredo Pinto, -45, tf 5,
tf 3 pavs., 4 qts., sala, copa-coz..
dep. emp., terraço etc. Preço ...
NCrS 60 000.00 e tratar p/ tel.
42-8906 depois das 14h.

iTIJUCA — Saens Pena, R. Santo
{Afonso, 143, ap. 103, sob. pilo-

RIO COMPRIDO 
"-""Ap..'de "frln-•'«'.'*• 

'"«íâo, sl.. 3 qls.. ccz..

quarlos com armários embutidos,!'. 
"." ' 

'" P I"; maii um reversível, deps. le, sala, 3 quartos, dep. compie-;»5""- ,"1'1' .?". -_""lc." íí'.*3-
2 banheiro- sociais varanda copa de SerVIÇO, dep. empre-iCompletas com área envidraçada.i tas, garagem, c' sinteco c per-f",riitJa.."" 60 o,as, 36 milhoc-

e cozinha, quarto e banheiro tíenPirl-. p naranpm nrprlir» §'"• N-Cr$ '' cco- ?"¦' Ten- vieira «ianas, vazio. Rua Maia Lacer.
empregada e área de serviço. 2C0;9aQa 

e 9ara9em' Preaio|Sampaio, 68, ap. 303. - Chaves ria, 88 ao. 301 (livre de en-
m2. Garaoem. Atapetado, rr con.lpilotis . Ver no local à!"°J02- clientes). 33 à vista ou 35 fa-
dicionado, 1 por andar, elevador!, n r _- _-¦ ooi AMOROSO COSTA, 305, ap. 204 cililados. Chaves no 203. Inf.
social privativo. Sinal: NCrS ..'•<¦ rfOt. l_?at>IZO, IJi. — _ Excelente ponto residencial. 1280603 e 58-5655 - Sr. Miguel.

TIJUCA - R. C. de Bonfim, 678,
ap. 403 — Vendo pi entrega «m
5 meses, cj salão, 2 qti., banh.
de luxo, coz. cl fogão dt luxo
Wallig e gde. pia inox., ótp.
de emp. Todo azulei, até o íeto.
O melhor de and. Entrada: NCrS
16 000 resto a comb. em 20 m.
Inf. 23-3066, cl Manuel dt Oü-
veira - CRECI 445.

nan. Ver no local, inr. 23-2859
- (CRECI 1 0251.

45 000,00 e o saldo financiado emiTratar -tol 0.0 'ífílT
24 meses. Tel. 52-4903 (inclusive! 

'°'"' 'eL C'Z 00 ' J

domingo ate as 13h). Ver Av.;52-7994 JÚLIO BO-
Gal. San Martin, 1 151, Io andar.>noiriM rncri oc
Prédio sobre pilotis. ^ORICIN CRECI 95.

ponto
Final do ônibus 413, Muda. Sala,Í5AlA, 1 qts. garaqem na R. Uru-
2 quartos. Chaves no ap. 203, guai, 291 ap. 204. V. por CrS
à vista líquido 18 milhões. Fi-|27 000 c: 40*b sinal, saldo 4 anos.
nanciado com 10 de sinal. Tel. | Francisco Torras, 48-4110 (hojt) I Brasil, 72
46-1034. ou 52J133 (Creci 26).

TIJUCA — Vendo casa nova eni
erreno 12x30, varia, 216m2, 3

varandas, 2 salas, 3 qts. um du-
pio, banheiro comp,, sala «Imôço,
coz., dep. emp., garagem tf 2
cits. em cima. R. Almte. Cândido

Visitas, marcar ho-
|ra 52-9767.
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TIJUCA - OBRA .IA INI-|T,,JU.C\- Srs- in«'P«»dor.i -JVENDE-SE magnífico ap.1 . Ivciid? terreno na Rua Cendo de' ~> I
CIADA — Rua Carlos de Bonfim, indo tia sombra, cem em construção adianta-
Vasconcelos, 123, a dolstt.,^* F^JL, 

'C da à Rua Araújo Lima,
passos da Praça Saens do 2 n,i cobertura, obra inicia- 32, com sala, 2 quartos,
n r-rs\r\r-\rs pam^ cem fundações quaso ennclui-l . 1 1
Pena. — EDIFÍCIO SANU,. tratar com o proprietário na cozinha, banheiro, de-

MARTIN, amplos aps.,J»» D;- ,"''"' s,"nli:5' 35, 9rupo pendências de empre-
707,
7IJUC
qts-.

14 is 10 horas
— Vdo. amplo ap. c| 2

sala, coz., banh., areu d
e dep. de emp. Frente

e vazio, 25 milh. c' parle ti-
nane. — Corretor no toca!, Rua
J?ocri n. 24 - SENDA IMOB.
:l_Te_._J^0531_j:_CREÇJ 4<!3.
1IJUCA -""Vdo. amplo ap. c|
2 qls., sala, coz., banh., arca
serv., emp. e ' joar p| carro.
19 milh. Ac. Caixa cu BNDE

Corretor no local até 12 h.
Rua Silva Teles n. 1B. SENDA
IMOB. Tri. 31-0531 - CRECI, VILA ISABEL - Vend. urgente.
n. -MS. ! Motivo viagem* Casa vario, com

- ... Ivar., Jar,, saleta, salão, 2 qts.,
UM GRANDE PON- iopa?„"'/ V"! po'io. Il»bi,i"el-
__. _ . .. , ..—.-. . — iC/ 4um2, banh., quintal. Entr.
TO... PARA MORAR lóoooooó

gado e garagem. Ótimas
condições de pagamen-
to. (Tratar pelo telefone
52-7573 com José Joa-
quim).
VI LÁ" ISÃBÊ L - Rua Sousa Fran-
co, 7?U, ap. 201. Vendo com 2

2 salar. o deps., locnl até 20"7-2066.

JACAREPAGUA - Campinho -|A 
SUA MAIOR OPOR-Vendo a ultima casa de vila da _.. ,

Rus Maricá, 223, oara entrega TUNIDADE EiJÁ AQUI

:;'2°í'vSi:°s!- engenho novo -
cozinha e bom quinlal. PeitorU;CASAS PRONTAS, EM
e soletras de mármore. Obra pa-j^-rj;
ra toda a vida. Entrada de api
Iccal o tratar cem o proprietá
nas NCr$ 2 000 novos. Ver nc
Iccal e tratar cem o proprietá

h. Ie 57-5187

com living, sala, 2, 3 e
4 quartos, dependências
e garagem. Sinal desde
CrS 6Í9 280 e Cr$ 175
mil mensais, com garan-
tia do INCORPORÀDOR
JAYME GORBERG e a
segurança na construção
de MÉSON ENGENHA-
RIA LTDA. - Ver no
STAND DA OBRA, ou na
Rua Sete de Setembro,, l{J_ _ kaka mukakiiooooooo. saidó so mesas s/
44, esquina cie Qultan- BEM! - Rua Dr. Satami- &"_ 

"c/pr^.áw,"d' 
?XÍ 

™w 
s?™-^ iVtX'"» ou na 1MAZA " R" Bue

da, Tia SObrelO|a de A|nj 39 _ Aqui ÓtimOS i ORG. DANIEL FERREIRA. R. 7 dejqts. a partir de. NCrS 7 500,00 do
Frnnnmir-,"  TpIpfnrT5 «Setembro, 88 — 2.u. Telefonai: onlrada o o restante em 00 mesaseconômica leieTont apartamentos, apenas 2 32-3638 o 42.0975. creci 236. - v«r na r. Cândido oficio,
42-5136 (CRECI 903) "— ¦ ¦ -¦

CENTRO DE TERRENO,
com 6 anos PARA PA-
GAR MORANDO! Rua

rio n.i Rua do Ouvidor, 13Õ, saln 1 \/;___,-_i_ _i_ c,„i, rr,,-r507, telefone: 52.2252 a partir Visconde de bania Lruz,
de segunda-feira - CRECI 909.J243. Sala, 2 ÓtilTlOS C1ÍS-,
JACAREPAGUÁ - Vendo-se p.'o-|rn7Ír-i|-i.i kanl-ioirn ároa
priedade com 11750 m2. duas cozmna' "anneiro, area
essas. Ver e tralar na Estradade Serviço c" tanque. —
da Covanca, 1 779. ... * ' . ? n tSinal a partir de Cr$

3 000 000. - Prestações
mensais de CrS ......
200 000. Não é um alu-
guel? Informações no
local das 8 às 20 horas,
nelusive aos domingos,

JACAREPAGUÁ - 1AQUARA -
J Vendo I terreno c| 420 m2, c;
.(rua calçada, água ele. — ic-l.;

22-5503.
JACAREPAGUÁ - Frenuesia -
Vonde-se, casa duplex, ') 

quartos,
sala, copa, cozinha, área, depen*
dencia dc empregada — Trav.
Teodomiro Pereira, 119, cj 13,
paralela j Rur, Ituvorava.

TIJUCA - Vendo, sala, 2 qls.,
área serv., 22 milhões. Aceito
Caixa. Tel. 42-7874 - 2a._oira.
TIJUCA - Vendo na Rua Maestro
Vila-Lôbos, ap. de sl., 3 qts.,
deps. compls., gar. NCrS 
55 000,00. Aceito menores como
parte pagto. Tratar Sr. José Au-i
gusio. lei. 27-8704 opôs 17 tio-jgacla, e garagem.
ras.

TIJUCA — Apartamen-
tos DUPLEX de salão,
living, vestibulo, copa,
cozinha, dependências
completas de emprega-
da e serviço, três amplos
quartos, 2 banheiros so-
ciais, 1 toilette, parque
infantil, GARAGEM etc.

-. Sotomlapartamentos, apenas 2;22.363b
por andar, de sala,
living, 2 ou 3 quartos
com armários embuti-
dos, 2 banheiros sociais,
dependências completas
de serviço e de empre-

(To-

42-0975. CRECI 236.

VUA ISABEL - Vende-se cisa
cem 2 quarios, 2 salas, coxinha,
banheiros, dcpondônci.n emprega-
da o área. Enlrada CrS 6 000 000
o o raldo om pror.laci.Oi do CrS
270 000. Var na Rua Maxwell, n.
197 - Tratar cem MELLO AFFON-
SO ENGENHARIA ITDA., na Rua
Censtanca Barbosa, 152, orupo
401. Tob.: 29-2002 e '19-3261.

dos os quartos dão fren- LIN5-8ÕCA DO MATO
te para a bela tranqüi-
la Av. Heilor Beltrão).
Prédio sóbre pilotis.
Ponlo altamente resi-
dencial. Preços, desde
NCr$ 28 437,60, com
entrada de NCrS ....
1 280,00 e prestações
de NCr$ 408,75. Proje-

PREÇO ÚNICO CrS ...to aprovado. Constru
15 900 000, enlrada dejção da PRONIL - Cons-

Cr$ 1 800 000 e mensa
lidades de CrS 350 000,
SEM JUROS. Obra em
franco andamento e já
na 2." laje. Ver diária

trutora Ltda. Informa-
ções e vendas: no local,
hoje e diariamente, até
as 22 horas, e PRONIL-
Promoções e Negócios

BOCA DO MATO - Vende-se à
Rua Aquidabã, 831 casa IV, casa
de sala,"deis amplos quartos, ba-
nheiro o cozinha em côr, bon
área o varanda ern cerâmica, de-
pendências do empregada, cons.
trução estilo moderno. NCrS ..
40 000,00. Aceita-se Caixa Econô-
mica. Ver exclusivamente no sá-
bado das 9 às 12 horas. Informa-
çóes Rua do Carmo, ó, orupo 806
- Tel.: 31-0423 ou 31-0369.

mente no local Rua Con-jlmobiliários Ltda. — Av.
da Bonfim, 1349, entrei Rio Branco, 156, gr.
9 e 18 horas, ou dep.
vendas na Av. Graça
Aranha, 174, s| 516, tel.
32-5353 (Creci 442).
TIJUCA - Dr. Satamini, 63~í
Luxo — Duas frontes — 1 per

702, tels. 42-496Ó e .
42-6700 - CRECI 6Ó_7.
VENDO ap. 2 quartos, 1 sala
grandes, dopendéncias o 2 áreas,
vaga p/ carro. Rua Moura Brito,
189, ap. 104. Chaves porteiro.
/ENDE-SE um ap, em final de

andar. Indevass.vol. Construção construção, motivo rle doença por
om acabamento. Salão, 3 ou" 4Ntf 12000, cem dois quartos e
quart-s, 2 banheiros, dependon-""> °ngs"?om "" 

Ç,us„JlcmT 
P?s->, 

,.„
elas, 2 qaragêns, 260 n.2 ria área ,cr 5' tfK 

a,p' "É m Tro,ar| l,N5
Prcc^ da ccasiSo NCrS |n?„ Rua Cc?cl'\
50 000,00 supcrfaciütade. - Cor.412' ccm ° Sr-...Duar,°
rorrr na obra afé 18 heras. C. VENDO casa com 20 como-
L C. — P.L-a da Carmo 17, 2.01 dos cem terreno do 12 x Aò.
andar - Tels. 31-2677 e 31-1546. Perto S. Pena. Baso 33 000 à vis-
TIJUCA - Rua""Uruíliai"," quaso 

'a. "L.45 00s financiado - Tel.i
esquina da Av. Maracanã. Apir- 38'WM "rsonle.
tamento de 2 salas, 3 quartasJVENDE-SE
b^nhe-ire, <rzinha, dopendencíasU a., nl.
con.puetas de empregada, ospa-jCordeíro Fa

CASA — 3 qtos., 1 saia, coz.,
banh., terr. 10x40, vende-se 18
milhões c| 50%, re^i. 40 meses.
Ver heje à R. Baronesa de Uru-
gualana, 83, c! 2.

KAIC - KOSMOS - Uni de Vas.
cciuítln* — Rua Conselheiro Fer-
rai 65 c| 31 — Vendo-se um lin*
tio bairro, particular casn, 2 pav.
sala, satola, 4 qts., var., dep.
compl., garagem. 2B0 m2, de
censtr., ótimo preço. Ver no lo«
cal. Tratar KAIC — Rua do Car-
mo, 27-A, s|loja. Tols.: S2.229S
o 22-1060. CRECI 283.

MNS — Vendo-se apartamento cj
3 quartos, sala, cozinha, banhei-
ro, var;: nda. área, banlioiro de
empregada. Vor na Rua Aquidabã,
222, casa 4 an. 201. Enlrada CrS
B 500 OOO c o saldo cm presta-
ções do CrS 245 714. Tratar mu
irat-0 AFFONSO ENGENHARIA
LTDA., na Rua Constançn Barbo*
:a, 152, gruoo 401. — Telefones
29-2092 a 49-3261.

V. S. quer vender seu
dc Bonfim n.° imóvel? Faça-nos uma visita ou

nos tefcfsnrt, que nós o vende-
remes cm 20 dias sem qualquer
despesa para V. S. — Tratar corn
f/.ELLO AFFON30 ENGENHARIA
LTDA., na Rua Constanca Barbo-
sa, 152, f;rupo 401, Méier. Telo
fsncs_29.2092 o_49-3261._
LINS - Vendo «p. c| sala, 2
qtE„ ecz., banh., 2 áreas e 1

. tipo casa, 3 qts.,
íp., dep. R. Comícj.
a, 21, ap. 102 - „

cosa a'roa. Entreqa' Imediata. Pro-jTol. 48-9410. Perto Inst. Educa- c1l'i)0!L|0- R'J1 ..c"ar í"™' .]S6:
ço do oca*.;ãrj NCrS 30 000,00 àicão e Col. Militar.
vista otl NCrS 35 000,00 finan- VENOO 2 qts., sabei qt.," saciados. Tratar cem C.l.C. Rua |a elc, Enlrega 90 dias,Carmo, 17, 2.0 andar. Tele-sina|, ss\à0 30 meses31.2677 e 31.1546. R_ si|va T ,, ,„

d peq.
Vã hoje

riJUCA - Apartamentos,|ANDARAÍ - GRAJAÚ -
vendo 2, sendo 1 sl. qf 

'

e dep. e outro c|
um lerraço privativo.
CrS 12 milhões preço
fixo. CrS 2 milhões de
entrada e o saldo em
30 meses. Ver no lo-
cal. RUA DO MATOSO,
125. Tratar tel. 32-5353
(CRECI 442).
TUUCA — So deseja comprar ap.
aarejontsvel para poquona fami-
lia, cforoeo um, vazio, pintura
nova e mederna, 2 qts., o sala,
cj sancas, persianas, armário em-
butido, lustres, cozinha, banhei-
ro, áraa c tanque a garagem.
Edifício c] 4 andares sab pilo-
tis. Tratar cl proprietário na Rua
Eng. Ernâni Cotrin, 50, ep. 103.

flJÜCÃ - terrlTnõ~pã~
RA INCORPORAÇÃO ou
residência com proje-

casa 5, ap. 102 - Preco NCrS
25 OCO c| 30% entrada e restsn-
le pela Caixa ou Instituto. Chs-
ves no 101.
PRÉDIO NOVO - Acabado dê
const. Ap. de frente, lado ds
sombra cl 2 qtos., snla, cor.., ba-
nheiro em cór, área, etc. Ver e
tratar hoje e amanha. R. Porto
Alegre, 89, esq. Rua Grão Pari

1727 - Tratar pelo lol. 29-5801
CRECI 283.

RÉCRÈio DOS BANDEIRANTES -
Vendo 2 ótimos terrenos, de es-
quina, junto a praia. Tratar tei.
52-2877. - CRECI 961.
SUA CÂNDIDO BENlCIOr508'VpT
303, com entrnda pela Rua Ana
Teles, vende-se vozio com 2 sa-
lões, 2 quartoa c| armário em*
buticio, cozinha, copa, dependèn-
cias empregado, garagem e sin-
teco. Prédio com elevador. Tra-
tir com proprietário no loca! das
12 às 18 horas, ou pelo Telefo-
ne • 58-6621, metade à vista e
restante facilitado — Jacarepaçuá.
TERRENO — Jacorepaguá-Taquarâ

Quatro mil metros cem ses-
senta írente, pronto construir,
plano, asfalto, esquina estrada
autódromo (Coronel Pedro Cor-
rea) com Estrada Bandeirantes,
asfalto, ao lado da granja logo
após a Cia. Curicica, luz, gás
e telefone a cem metros. Vinte
e cinco milhões velhos. Sr. Bruz-
zi. Fones: 480928 e_56-l633.
TERRENO Jacarepanuá, Curicica,
1-13, O. 25 a !£0 mts. da Av.
das Bandeiras e escola estadual.
Vendo: 1 500 entrada, restante

500 em prestações mensais. Vou
no tecil mostrar. Te!. 93-00.16 —
Q. horí. Sem intermediários.
VILA" VALQUEIRE 

"_" 
V^ndo"~bõã

cas» de laie, sl„ 2 qts. clc. —
Ver Rua das Rosas, 111, entrego
vazia, ent. 6 OOO - Tel. 22-1163

Mario.

vãÃ~VÃLQÜÉf!Te~^~Vendo casa
modesta rin vila, s!., 2 qts. e
quintal, entr. 2 OCO, prest. 100
mil, alugada sj contraio ~- Ver
Rua cios Rosas, 111, fundos c|
inq. — João da Cosia — lei.:
4W206.
VENDE-SE terreno' de 6oÕrn2 com
llm de: írente por 60m de fun-
dos, na Rua Cândido Beniclo,

165. Preco NCrS 12 000,00 (Do-
ze mll cruzeiros novos). Tratar na
Av. Ar.mral PeiKrto, 1115, Nite-
rói, ou pelo telefone 2-7118.

VILA VALQUEIRE - Vendo peja
Caixa Econômica ap. de luxo,
NCr$ 18 000 para quem tive-r teto
aprovado. Ver Rua Luiz Beltrão,
39 — Iralar - Av. Ernâni Cardo-
so, 72 s| 304 - Creci_-_ 1 050.
VALQUEIRE — Atãncão — Võndõ
div. ap. - Tuiipas, 117, la. loc.
2 qts., sl., dop. Ent. 3 000, r.
combinar — Vor t. dias. Tratar
á tardo 22-747Í - Ferrar -
CRECI 865.

nos Aires, 23 — 4° an-
dar - Te!. 43-7371 -
CRECI 421.

APARTAMENIO vazio, vendo, 2
qts., sl., cot., dep. empr. Caixa
ou IPEC. 16 000 000. Tr. R. Cer-
queira Daltro, 16-A — Cascadura.
Tel. 29-8028._
BANGU — Vendo ap. vazio à
Rua Silva Cardoso, 837, ap. 108,
aceito Caixa mediante sinal. Tra-
lar Rua Cerqueira Daltro, 408, tel.
29-9-169. E. F. TAVARES - Cre-
ci 1 109.
BENTO RIBEIRO - Casa para
entrega imediata no Rua Diviso-
rij n 132, em terreno de 10 x

¦44 com varanda, 1 sala, 2 qts.
banh., cor., sl. de alm., 2 q.
e dip. empreg. Preço Cr$ ..
30 000 OOO - NCrS 30 CC0.00,
com 60% financ. nm *10 rneses
sem juros — CIVIA — Trav. do
Ouvidor n. 17 — Div. da ven-
das - 2.o andar. Tel. 52-8166
das 8h 30m às 18 horas. CRECI

131.

CACHAMBI — Vande-ts terreno
de 12 x 32, âom material. Plan>
tas o licença, tudo assinado para
4 aps. Rua Barcelona, 295. Tratar
Rua Basilio do Brito, 244.

CACHAMBI - 
""Vendemos 

O! cs-
plêndidos r.ps. 102 - 201 t ..
202 da Rua Enéias Galvão n. 31
ocupados s| contrato, de sala, 2
qts., gr. banheiro, boa coz. e
var., arm. embut. e banh. de
empreg. — Preco do NCri ..
14 700 com 4 700 à vista c o
saldo em prest. de NCr$ 293,00
— Ver p1 gentileza do* inquil.
e tratar na Av. Rio Branco n.
133 - sl 1 705 - lei. 52-6713
c 42-2820 - Berger - CKECI n.
530. __
CASAS — Estação Juscelino --
Lado esquerdo, Rua Ceará, 27,
esquina Sergipe, no número 438,
por 15 000, metade de entrada,
saldo ICO. Sr. Renalo.

CASCADURA - Vendo na R. Er-
nani Cardoso, 69, ótimos aps.
de sala, 2 qts., banh., coz. e
dep. empreg. Ocupados s/ contr.
Preços a partir de: CrS 14 280
mil c/ 3 280 mil à vista, 2 000
mil facilitados p' 1 ano e :est.
em prest. do CrS 292 929 mll.
Ver no locil p/ gentileza dos
Inquilinos os aps. 401 e 402 e
tratar na Av. Rio Branco, 133,
s/1705. Tels. 52-6713 e 42-2820.
P.irçier._C3ECI_530._
CAMPO GRANDE'""- Vencio Bp. 2
qts., saia, dep. a poucos pai sos
da estação. 40% financiado em
15 anos. Inf. 45-9028 e 571-0110.

VILA ISABEL
.. ir.. n a w i' —a— Pequena ent. n
ANDARAI -Vendemos na Rua 30.8667 e 30-5192.
Silva leies, 71, ap. 207, sala, 2
qts., sala, hanh., coz., área com
tanque, dep. empreg. Preço 25
mil ci combinar. Corretor no lo-
cal sábado e domingo das 9 òs
13 hora;, demais dias chaves d
port. Inf. na PAR - PREDIAL E
ADMINISTRADORA RESNIKOFF. -
Ouvidor, 130, 9.". Tels. 321675
e 22-9435. - CRECI 456.

ATENÇÃO - Vdo. de 2 qts., sl.,
coz., banh. o deps. de empr. É
de frente. Ver Rua des Artistas,
49, ap_. 101. Preço: 26 milhões c/
50% à visía, restante financiado.
Tratar Machado, 580522. Av. 28
de Setembro, 345.
CASA - 3 qts., 2"s".""vendo R.
Gonzaga Bastos, 230 c] 5. Nao
aceito Caixa.
GRAJAU - Vendo casa na Rua
Ângelo Bittencourt n. 20, casa 1
cem 3 qts., sala, bonh., coz.,
dop. e galpão 180 m2 — Facili-
to - Tel. 32-7323 - CRECI n.
439._
GRAJAÚ - Vende-se ío. 203

VOCÊ oyora podo compiar .... ... ... ,
ap. mesmo só dispondo d6 CiS £A5A„ 

VAZIA - Vonde-so na
460 000 o so pagando CrS 85 000 RUl1 Cr"2 c So'r-*' 78' "'» *•
por més som parti-las. Nós lha aP ""' c01" 3 ouarlos, saia,
vendemos om 2 anos na Rua CSn- quintal, cisterna t enlrada para
dido Banicio, 916 (ótimo ponto), carro, 50'';;. financiada. Ver das

|í."'lnf. tels!!*'"- ds 1, 2 • 3 ouartos, sala o!10 òs 12 horas de hoje.' 
dep. comp. & vaga p| carro. Pri.IZZT' -¦—--•¦™--;-™- :

,,,„ ,--„ Mio on. contro d0 teir.no «JCASCADURA — Vende-
VENDO - l.a loc. ap. ll. 1 q». p|ay.grouiul, da mais d. 1 000 m2.L... ,„..,.„,„,. Ao ,,
?;• S' tf- 

va;'10", En,,rad8A construção será falta com ii-il!'os apaüamenlo de sa-
5 000 OOO saldo corno aluguel ou;n,1(K:,.,meillo lclíl| voce SO CO-: quarto,¦,....:„ .-,,.,  p o r, , ..., ;¦'" .""-• —, "¦• iu, uuriíiu, banheiroaceito proposta. K. V, rranç sca. matara a pagar após as ehavos! ' 

,388, ap. 203. Ch. casa lll ao cm )8o \on0ot mosos. Venha voriCOlTipletO e pequena CO-
Ulo. T, R. Ma,or Av,,a, ,16, a,|no en^ 

^«^A^l PreCC! 6 milhões.

JACAREPAGUÁ
ATENÇÃO- -^JACAREPAGUA-^
Vende-se urgente novíssima re-
sldência c| água, luz, taqueada,
2 quartos grandes, demais de-
pendência, grande murada, óti-
mo preço à vista — Tratar c] Sr.
Alcides ou c| proprietário ru
Av. dos Mananciais, esquina c|
Estrada da Soca,

to ou A1
i 513-14. - Tols.: 22.8835,52.5»2o!Com entrada dp 2
e 52-4527 - 

£REO_999. I-IHI.IOJ 
Jl. £

CENTRAI

APARTAMENTO de frenie à Rua
Jorge Rudge, 60, de sala, 2 qts,
banh. o C02. e dep, comp!. de
empregada, ocupado. Vende-se
com ap. 8 milhões de entr. Trat.
c| o prop._pelo_tel. 43-62851
ATENÇÃO — Jacarepagua — Fre-
guesla — Vend. </ 500 000, da
sinal. P/na escritura. Ótimas ca-

APARTAMENIOS PRONTOS -
CASCADURA - Em edifício nô-
vo. Vendemos ótimos aps. va-
xios, com saláo, 1 e 2 quartos,
banheiro completo em cór, gran-
do cozinna, área com tanque, de-
pendências ccmpl. empregada. —
Ver na Avenida Suburbana n.
10 189, em frente à Praça. Tra-

jtar na Avenida Graça Aranha,
226, sala 304. Tel.: 42-6656.
CRECI n. 1 026.

10 aprovado para 14 Rua' Vlsccnde 
"sãntã" 

Is"õbeir223,|,,"*'•£/ var iard sl salão 2
2 ciuartos, sala dependência em- qlt ,_,,_,/ lajo 

', 
,^uci,dils'

pregada. Facilita-se. Entrega va- SMo <8 m0.05. Vc, diariamente
¦ na Estr. Jacarepagua, 6, SSA, fte,

apartamentos na Rua
Tobias Moscoso, 378
por Cr$ 15 milhões fa-
cilitados. Tel. 32-5353.
(CRECI 442).
TIJUCA - Rua Dr. Aníbal Mo-
reira, vendo ap. de 2 quartos,

salas, depend. empreg., pin-
tura a óleo nova, lambris, — ar
condicionado, NCr$ 28 000,00 á
vista ou NCrS 38 000,00 com ..
NCrS 10 000,00 de sinal e 50%
financiados em 3 anos T. Pri-
ce. Tratar com PAUIO, Aveni-
dõ Pres. Vargas n. 1 Mó, sala
608.
TIJUCA — Olimo ap. do fronto
cl quarlo c sala separados, coz.,
banh. e área c' tanque. Preco
NCrS 11 000,00 com NCrS ....
4 000,00 o o restanto om 24
fiioífts. O ap. está alugado s|
cont.* mas a desocupação é feita
gratuitamente p| nessa firma —
Ver tom o corretor diariamente
exceto aos domingos das 9 às 12
hs., na Rua Rego Lopes, 76. Inf.
Rocha, Mendcnça Imóveis — Av.
Nilo Pecanha, 151, 9.» and. -
Tols. 42-0610 - 224)245 a ..
22-4474 j- CRECI 285.

TIJUCA - OBRA~NÃToT°
LAJE —¦ Apartamentos de
ampla sala, j. inv., 2 ou

ótimos quartos, copa-
cozinha, banheiro com
boxe, dependências
completas de emprega-
da e serviço, pilotis,
play-ground e garagem.
Preço Cr$ 15 900 000,
com entrada de apenas
Cr$ 1 milhão na promes.
sa e mensalidades de
Cr$ 225 000, SEM JU-
ROS. Informações no lo-
cal diariamente. RUA
BARÃO DE MESQUITA,
98 entre 9 e 19 horas,
ou no Dep. de Vendas
na Av. Graça Aranha,
174, s| 516. fel 32-5353
- (CRECI 442).
TIJUCA - Vendo ap. sala, 2 qts.,
banh., cor., banh., área serviço,
pintado novo, vazio, frente. Pre-
ço CrS 22 000 000 - Inl
52 97C7.
TIJUCA — Junto a Saenz Pena
— Cobertura — A qt£., 3 banh.,
grande recepção, 2 garagens —
Vende-se decerado - 43-7522 —
43-8513. CRECI 967.

zio. Aborto diariamente
GRAJAÚ - Vendo ap. a R. Ros! o Idos. Das 9 ás 12h. ORG. DA.

NIEL FERREIRA. R. 7 Sotombro,
88 - 2.°. Tel 32-3638 e 42-0975.
CRECI 226.

Ver cem o corteter diariamente
das 14 às lOh na Rua Teodoro
da Silva, 813. O ap. está alugado
sl cent. mas a desocupação é foi*
ta gratuitamente pt nossa firma.
Inf. Rocha, Mendonça Imóveis —
Av. Nilo Pecanha, 151
and. - Tels. 42-0610 - 22-0245
o 22.4474 - CRECI 285.

e Silva, 119-A, ap. 101, c| 2
qts., sl., copa, ccr., vario. Ac.
Caixa c| sinal. Pode ser visto fl
qualquer hera - 30-1674.  CAMPINHO - Vondo urgonto
GRAJAU - Prcnto. Ultimo ap. ã I iun,° a, Cândido Bcnício. Casa
venda cl grando financ, c1 sala, »«',». cl 3 ¦!•«•> ''V30; "Pa-«:-
1 qt. sonar. o depond. cl apenas!ba,,h- ","!"•, 3"'lr,dl> '"" <IUn'
NCrS 3 900,00 na oscrit. facilita. \*"> 

azulaiadç, deps .mp., ga-
dos a o saldo Rm 50 pres. men- "semr-,T"-..V i, " 

n_ -V|°rr R
sais do NCrS 239,00 (menos quo 

^H3 To'os' J345-, Org. Daniel For-
« .i„n,„i ,i „, 

' 
u. • j\ reira, R. 7 tio Sotembro, 8U,o aluguol s| parcelas intermod). j0 

'7o| 
32.3638 „ 40.0975. _

CRECI__226.
CASA - JACAREPAGUA - Rua
Lopo Saraiva, 52 n 50 metros

ida Geremario Dantas, em cen-
tro de bom terreno, c- varanda

o o HO x 21, sala (6 x 4) 2 espaço-
sos quartos etc. dependência:
de empregada — Vazia, refor
mada. Base: 40 000 - Prazo l
combinar - Tel. 92-0232.
CAMPINHO - Pça. Seca. Vendo
ií!S. laje c| var., 2 qls., sala,
cop., e cor., banh. compl. Nos
íundos de gde. área 11x100 —
I 100 m2. Plano e arborizado,
Entrego vazia. Apenas NCrS .,
22 500,00 c| 7 500,00 de ent. O
saldo em 5 anes. Aceito caixa
Ver Rua Capitão 

'Machado, 
528

Tratar N. Absalão - CRECI 1 085
— Av. Nova York, 71, gpo. 301.
Tcl.: 30-5724

GRAJAU - Vends-se palacele c/
5 quartos, dois salões, cop3, co-
zinha, lavanderia elc. Rua llabai-
ana n. 71. Financiamento em 2
anos. Tratar tel. 45-1114.
GRAJAU - Vendo casa 3 qts.,
2 sls. e dependências na Rua
Leopoldino Bastos n. 9ó, cl 4
Varia. Tel.: 436381 - CRECI
974.

GRAJAU - Vondo residência mo-
derna, arca externa ent. p| car-
ro, terr. 10x35 ci hall, 2 salas
3 qls., copa-coi., banh., area
Int, coberta, dep. pj emp, quin-tal, lavanderia. Mais un ap. c|
2 qts., facilidade no pasta. —
tnelusívo aceito parto Cx. Econ.
Ver Rua Moarim n. 73 - Ven.
das (ol. 43-2070 - CRECI 213.

MARAC:ÀlJ"Ã~~~vVn"dcr"o' 
"ap. "5TÍ

da Rua Turf Club, 12 (om frento
ao Largo do Maracanã. Sala, 2
qts., banh., ccz., dep. empreg.,
arca rie serviço. NCr$ 30 mil. 

'—

Chaves com o porteiro, Sr. Jo«.é
Tratar 42-6974. CRECI 576.

PRêblO - Reformado 
~n."" 

187 -
Visconde de Ssnta Isabel. Ter-
reno 9x44 — Náo tem recuo. Fôr-
ça, luz. Vendo com loia 110 ni2
ap. grandn opert. Ver trat. Fe-
Hpe 58-7615 - 38-9617.
PALACETES - VdcT^vazlcrdc-4
qts., 3 sls., mais deps., ót. ne-
nocio. Ver nos locais, R. Ene.
Gama Lobo, 326, outro R. S F
Xavier, 609 e R. Maior B.-rros n.
5B. Tratar Machado, 58-0522. Av.
-Í8 rie Setembro n. 345.

GRANDE RESIDÊNCIA em fren
te ao Jacarepaquá T. C. Rua Má-
rio Pereira, 129 - Jardim, bali,
4 quartos, 1 salões, varandas, 2
banheiros, cozinha e copa, em
centro de terreno 18 x 30 —
36 000 a combinar corn o proprie-
tário no [ocal.
JACAREPAGUA — FREGUESIA",
no melhor ponto — Vendem-se
deis terrenos medindo aproxima-
clemente 2 000 e 5 500 m2. Vor
junto e antes do número 1 120
da Estrada Pau Ferro. Ofertas oo
Sr. Haroldo. Telefones 29-0Í93 c
49-2451J
JACAREPAGUÁ - Estrada Trét
Rios — Vendo n mais bonita ca-
Sa com 2 quartos grandes, sa-
la, boa cor., grande banh. e
mais 1 ap. nos fundos. Vale a
pena ver c| telefone e nr con-
dicionado. Tratar Sr. Amii
222376 - 49-7505 -
902.

ANCHIETA - Vende-se terreno.
Rua Ramiz Galvão, 90 — Tel.
22-7965.
ATENÇÃO - MEIERl' pfêntrãgã
imediata, vendo mag. ap. c| 3
qt., dep. compl., área, 120 m2

lhões, parte facilitada e

prestações de 130 mil-
Também temos lojas de
galeria. Entrega êste
ano — Ver na Rua Ner-
vai de Gouveia, 359 —
Frente à Estação de Cas-
cadura. Tels'. 52-8629,
22-4278 e 22-4227. -
CRECI 132.

CASCADURA - Vando-s. ótimo
apartamento no coração d« Cas-
cadura cam 2 quartos, sala, cozi*
nha, banheiro • área. Vtr à Rua
Padre Tetemaeo, 36, fundos, «p.

ao' lado Colég. Métrcp.|Shopp 2M- 
t'"à' 

d* CrJ - ^ 
00J 

f
Center. — Ver hoje, Trav.' AÍfré-
do Botelho, 83, ap. 201 - Tra-
tar propr, 52-9802 e_49-0174.
APARTAMENTOS DE COBERTURA
EM CASCADURA - Vendo 2 do
frento pj praça. Noves, com sa*
lão, 3 quartos, banheiro em côr,
ca-inha-copa, dep. compl. empre*
gaoa e terraço. Acabamento de
luxo. Ver na Avenida Suburbana
n. 10 189. Tratar na Av. Graça
Aranha, 226, sala 304 - Tel..
42-6656. CRECI 1026.

o saldo om prestações de CrS
150 000. Tratar cm MELLO AF.
FONSO ENGENHARIA LTDA., na
R. Constanca Barbosa, 152, grupo
401. Tols. 29.2091 • 49-3261
Méier.

ABOLIÇÃO - A 500 mts. do
Largo dos Pilares. Rua Gaspar,
05, quase esq. Av. João Ribeiro.
v*endo 3 res. desmembradas, 1 e
2 qts., sl. etc. — Posso entregar
2 vazias - Preço NCrS 9 000.00
c! 2 900,00 de unir., 4 pare. si-
mestrais 250,00. O saldo em for-
ma do óQ pequenos aluguéis d«
85,00. Ver no local cl Padilha.
Vendas N. Absalão - CRECI
1085 - Av. Nova York, 71, or-
301 -/Tol. 30-5724.
ATENÇÃO - Realengo - Bairro
Carioca — Vend. Lote plano —
10x21. C/igua, lui «tc. Ver R.
Gal. Americano Freire, Loto 5 —
Quadra A, 2.» planta ORG.
DANIEL FERREIRA. R. 

'? 
Selam-

bro, 88 - 2." Tel. 324648 •
42-0975. CRECI 236.

ATENÇÃO""-"" ENCANTADOi'~
Vend. casa e/2 sls., 2 qts., cot.,
banh., ter. 6x66. Enlr. 4 000 000.
R. Fagondes Varela, 445. Entr.
vaiia. ORG. DANIEL FERREIRA.
R. 7 Setembro, 88 - 2." Tel.:
32-363B o 42-0975. CRECI 236.
ABOLIÇAO - Vende-se casa 

"dê

2 quartes, saia, copa, cor., banh.
e quintal, entr. 3 000 000 prest.
150 COO. Tratar Avenida João Ri-
beiro 50, sala 202 - Pilares.

ATENÇÃO - anchieTa - oTT
ma oportunidade — Magnífico
terreno de esquina, sem entraria
e sem juros. Prazo de 10 nnos

Em ótimo Iccal, corn iodo o
comércio e condução â porta —
Vendemos -inriravcl terreno pa-
ra construção de loias, aps. etc.
— Ver no loca!, na Estrada Rio
do Pau, esquina com Rua Java-
tá ou Av. Rio Branco n. 39

CRECII- 18.o, la|a ) 804 - Tel. ..';3--t573.

JACASEPAGUÂ ... Terrenos -
Vendem-se maoniflcos loles «V
12x40, Rua Alberto Pasquallna,
rua c/ inicio na Av. Geremario

RUA JORGP BiírirS""3õ~: 3r>-> |Dan,as' 49|- c°m água, lur e cal-
r„,i ,- 

' 
?9' 

a^. i0.7-'^m=r.lo. Tratar na Rua Ana Sil.
LJHM?'" 

"lao' dependências va, 125 Irua contígua a paralela)completas e garagem. Entrega-se - Tel. 461 - Jacarepagua
a_se: NOS 50 000 Acei-jJACAREPAGUA -" Pouco dep doCampinho junto 3 Cand. Benício,

.,,, .,--¦¦  °P- *'nQ acabam, A çides., atosRUA BARAO DE MESQUITA -1 salão, todas dems. deps. e gara^Para enlrega vago op. frenie I c-,e;n privativa. Ouvidor, 133 — Sic| 1 sala, 3 quarios, arm. emi '""" ' ' ' --"¦"
banh., coz., quarto

azio.
tare IPEG ou Cai)
34-8719.

dee deo
empreg. - Preta de NCrí
30 000,00 cem parte financ. em
2 anos - CIVIA - Trav. do Ou-
vidor n. 17 - Div. de vendas,
2.0 andar - Tel. 52-8166, das
3h 30m as 18 horas - CRECI

teõdoroTda^sTlvã-

303 J Tel. 43-5340.
JACAREPAGUA" - PrTca" Sóca~
Vendo-se casa da la. locação
com 2 quartos, sala, coiinha,'ha-
nheiro, varanda, jardim o quintal.
Entrada CrS 6 500 00 a o sa'do
cm prestações do CrS 250 000.
Ver na. Rua Mário n.° 78 casa
16. Tratar em MELLO AFFONSO
EN3ENHARÍA LTDA, na Rua
Ccnttança Barbosa n.° 152, grupo

TIJUCA - Ótimo ap. de
cobertura — Pronta en-
trega, c| 30% de entra-
da e o restante em 36
meses. Terraço coberto,
salão, 3 quartos, c| ar-
mários embutidos, 2 ba-
nhfim<; cnrl-iic: mm c 

Ú" scu im"ve,? faça-noi ema Vi- Ver R. Dr. Bernardino, 599, casanneiTOS SOCiaiS, copa e sita cu nos telefono quo n6. o 1°, próx. Praça Soca, à vista cu
COZinha, área deDend jvpnt!a!?incs om 30 dias som qual- fl er.t. 15 000 - Tratar cl dono

1 1 q"cr "W-n "ara V. 5. - Tra- Me no local ou tel. 42-9360 -' " ~ "" tar cem MELLO AFFONSO EN-[Machado.

?an«HR?,'i? 
UD,A^ "* Ku^í,cns•!JACAREPÃGÜA^"v"e7do~t¦e7rel^^

lança Barbosa 152, grupe 401 -i Írento Estrada dos BandeirantesTeloronas: 29-2092 ,Wm 2J. Tratar Av. Rio Pranco
. 114. Gr. 51 Tel. 42-9599 oulATÉNÇAO - Méier - Lin"s, ven-

Vendo ap. sala, 148-1619 residencial. CSECI I 142Ido 2 lotas de 6«25, igua e lu:.

Cosa cm
acaoamento, cem 3 fs., sala, de-
mais dependências, çjaranens. -lan, Tol. ¦ 59 MM . «ní,Vende-se c/ facilidade. Tratar le- VM.,
lefcne 38-7495. rV.éíor.
i,rr.-;..„r 1 JACAREPAGUA - Vendo: casa
VILA ISÍBEL - V. S. quer ven- d 2 aps. de sala, 2 qts. e dep.

de empregada e gara-
gem. Sinteco, bar, luz
indireta etc. Inf. e visi-
tas: NATAN BERA/lAN -
R. 7 de Setembro, 66,
3.°, tels. 32-6172 e . .
52-2281 - CRECI 3.

mó:<

ATENÇÃO - MARECHAL HERMES
Vendo tm torreno da 11 x d0,

dua« casas e 4 quartos, própiio
para renda. R. Comandai, 360 —
Tratar R. Américo Rocha, 232 —
Marechal Hermes.
ADMINISTRADORA IMOB. I,

Ric. dfi Albuquerque — R.
Grarnane, 638, essa si., 2 rjts.v,
cj terreno. Sinal 2 m., rest finac.
lnf._52-0982 - Creci 636.'
ADMINISTRADORA IMOB. I. H.

Casa Bannu -¦ Aceito Caixa —
R. Luci lio de Albuquerque, 161,
Jardim Araquom — Sinal 5 mil
-Jnf. 52-0982 - CRECI 636-
ANCHIETA — Vendo casa de fren*
le, cem terreno para construir —
Aceito IPEG cu Caixa - Estrada
do Engenho Novo, 373 — Tratar
tel. 29-9469 -_ÇRECI_1109.

ACEITO CAIXA, fin. ant. ap.~3
qts.. sl.. j. i., dep. cemp. emp.,
gar. la. loc. 110 m2. Sinai 6
mil. Rua Dr. Garnier, 720-401 —
Rocha 49-2424.

CASCADURA - Res. em centro
içrrono. C| gar., jard., 2 amplos
qtos., saia, copa e coz., separado,
banh. compl., quintal," t| murado.
Ent. vazio. Apenas 6 500 ent. majs
500 em 6 meses, rest. em
prest tle 180., t\\. Ver e tratar
Rua do Amparo, 542, cj Sr. Jor-
oe. Inf. tcl 30-8667 • 30-5192.

CASCADURA - Casas indepen
dentes — Muradas c' fluirtal. C[
apenas 1 SOO - 1 900 e 2 200
de entr. rest. cm 58 prest, 60,
70 e 80 p! mes sj J. 1 está varia,
as outras poiso ent. varias. Tod<
c| qto., sala, coz., cl gr.r da
Ligth, bonh., var., etc. Ver
tr.-ttar c| Sr. Jorge. Rua do Ampa-
ro, 536 - Inf. tels. 30-B667 e
30-5192.
DUAS CASAS - R. S. BRAS -
Vendo em terreno grande com
duas frentes - João — 34-0449,
34-3036 ou 31-3315.

ENGENHO DE DENTRO - Van-
de-se apartamento tom 2 quartos,
sala, coiínha, banheiro • área.
Entrega-se vaxío. Entrada NCrS

5 SOO e o saldo «m prestações
da NCrS 250,80. Var na Rua
Dr. Padilha, n. 485 ap. 301. -
Esta rua é transversal à R. Piauí
— Tratar em Mello Affonso En<
ganharia Ltda., na Kua Constai
ca Barbosa, 152 gr. 401. — Tal.
29-2092 «49-3261. Meier.
ENGENHO DÉ DENTRO"- Vendo
ops. com 2 qts., e demais de-
pendências, vazios, c/ NCr$ 1 000
rest. pela C. Econ. pf fianc. an
tigo. Maiores inf. Av. Rio Bran-
co, 185 al 1016. Tcl. 22-0489.
Dr. Alfredo - CRECI 696.

ENGENHO NOVO - Ac. Caixa
— Vazio, frenie. sl., 2 qt$., banh.,
cor., área à Rua Gregório Neves,
30, ap. 505 - Pço. 22 tnillis.,
comb. - Tel. 25-237B - Creci

13 - Tel.: 52-1892.
ENGENHO NOVO - Ac. Caix
— Vario, sl., 2 qts., banh., Cot.,
áreii frente, depf. emor. à Rua
Barão fi. Retiro, 150, ap. 301 -
Chav. port. - Pço. 20 milhi. -
Tel. 25-2378 - Creci 813 -. Tel.
12-1692. _
ENGENHO NOVO - Vendo Rua
Bela Vista, 198, casa 2, con) 3

[quartos, 1 sala, dep. Tratur pro-
H~ j prletíria segunda-feira — Tel.:"7-9031.

ABOLIÇÃO - Casas c1 quintal!
muradas. Apenas 2 unids. cj
2 000 - 2 500 de ent. e 58 prest!
de 70 e 90 pl mês s'j. Todas c1
1 qtos., sala, coz.. b., var., iar. e ENGENHO DE DENTRO
quinto!. Ent. ambas vazias. Ver ei^íio. Rua Dr,
tratar c! Sr. Aurélio. Rua Francis-
ca Zie.-e, 122 e 126. Inf. tels.
30-8667 - 30-5192.

ESTAÇAO RIACHUELO - V.ndo
urynntc «p. Rua Flack, com três
quartos, sendo um independen-
te, sala, seleta, coxinha, banhei-
ro, área. Tratar com Dr. José,
na Av. Graça Aranha, 204, %/
301. Tal. 52-1662 - Facilito par-
lo.
ESTAÇAO 

"SAO 
FRANCISCO XÁ".

VIER — Aps. prontos. Vendemos
na Rua Ana Nari, 750, c| aala, 1
e 3 qts. e dop. comp. apenas
NCrS 4 500,00 d. «ntrada • o
salda financiado em 50 meses. Os
aps. estão ocupados %\ cont., mas
a desocupação é feita gratuita-
mente pele n firma. Ver c] o cor*
retor diariamente das 9 is 12hi.
Inf, Rocha, Mendonça Imveis, Av.
Nilo Pecanha, 151 - 9° and. -
Tels. 42-0610 - 22-0245 •
22-4474 - CRECI ?e5.

Vendo

19-0261
VILA 

"ISABEL

q'"i COZ-i,tftfh- e irc'1' pac--;!sr^.N=rcnh>. , Vrjr j d,„ Marumbl," iunto n.amplas. N^rS 6 000,00 e 36x250 i JACAREPAGUA - Vende-se 2 lo-|30. facilita-se si juros, iratar

Pfldiiha, 465, ap.
301, c/ ou sem tel. NCrS 13 000
à vista, a praro NCrS 20 000, c'
2 qts., s.. banh., ccz., área com
forque. Tratar R. Teófilo Otoni
123, sl 201 - 43-2750. '

ENCANTADO
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Í^M ^eme e entrada também pela Rua Paula^Matos 171
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„ ¦ SEPARADOS
banheiro, coiinha, dep. empregada, área c/tanque.

Garage

EHÍfJEGR: 24 MESES
Edifício ATLAS H

4 PAVIMENTOS
OBRA NA 3? LAJE
Alvenaria nal.laje

Incorporação

ATLAS S. A.-incojbe
ADMINISTRADORA

íRMIMíO: 44 MESES
a partir de:

preco- NCrS 16.500,00
Sinai-. „KCr$ 1.000,00
Prestações :-NCr$ 270.00
Incorporação registrada no 2? Oil-

rio Registro Geral de lmove.s,

Livro Aux. 8, Fis. 68, sob n. 48.

<>y^MÊ

*^W^tf-""'' :-^S'
¦ .jÊm\¦¦ Jn

¦-¦*

Informações e vendas diariamente no local ou em nossos escritórios:

"" ^^^^^^^mm*mm*m'mmmammmm^^mmmm^m*Ê'mAm*mam™^LllXlAll*^AlAA^11*^ ew mmmmmimmmmmm . m . .»¦*¦»*¦' i*w»>e«

ENGENHO NOVO - Vond.-.a
apartamonto vaiío com 2 qu^ir*
loc, aal«f cozinha, banhoiro, área.
Entrada: CrS 5 700 000 a a sal-
do em prostaçõet de CrS ...
200 000. Vor na Rua D. Francisca,
388 ap. 304. Acoitamoi financia*
mento pala Caixa ou Institutos.
Tratar «m MEllO AFFONSO EN-
GENHARIA LTDA., na Rua Cons.
.anca Barbosa, 152, gruoo 401.
-Tais. 29-2092 • 49-3241 -
Méier.
ENGENHO DE DENTRO - V. $.
quer vendar seu imóvel? Faça*
nos uma visita ou nos telefone

3ue 
nós o venderemos em 30

ias, sem quaiquor despesa para
V. 5. Tratar com MEUO AFFON-
SO ENGENHARIA LTDA., Rua
Constanca Barbosa, 152, grupo
401 - Mci.r - Telofonos: 29-2092
•_49-3261. _
GUADAIÜPH - Vencio c.isas""cõm
2 e 3 quartos, depend., jardim
e garagem, com NCr$ de 2 a
5 milhões de ent., saldo cemb.
Tratar na barraca verde no p.
final do ônibus Guadalupe, com
Sr. Barcellos.
LARGO CAMPINHO - Vencio ca-
ss 2 qts., laie. Enlr. 4 000, prest.
200. Junto condução — Tr Càndi-
do Benício, 50, sl. 205.
JARDIM" SULACAP - Vende-se
terreno comerci.il 12x30. Preço:

500, facilita-se. Tratar* Rua
Sílio Bocanera, 136,

MEIER — Vende-se apartamento
vaiio com 4 quarto,, sais, copa,
cozinha, banheiro, dop end. em*
pregada, irea u quintal. Entrada
da CrS 4 500 000 a o saldo am
prestações de C;$ 250 000 —
Ver na Rua fiarão de Santo An*
gelo, 232 ap. 5-101. — Tratar cm
MELLO AFFONSO ENGENHARIA
LTDA., na Rua Constanca Barbo*
sa, 152, grupo 401. — Talefonas
29-2092 • 49-3261.
MADUREIRA - Vonde-se aparta-
mento vaiio com 2 quartos, sala,
coxinha, banheiro, área grande,
vaga para auto. Entrada Cr$ ...

500 000 e o saldo em presta*
fões da CrS 200 000. Ver na R.
Américo Brasiliense, 241, fundos,
ap. 104 — Chaves com o ene ar-
ragado. Tratar com MELLO AFFON-
SO ENGENHARIA ITDA., na Rua
Constanca Barbosa, 152, grupo
401. Tel»,; 29-2092 e _49-3261.
MElER — Cnsa — R. Cap. Re-
zende — Vendo em construção.
Tel. 22-6783 - CRECI 844.
MALET - Rua João Brigido, 118
— Vendo casa 2 qts. Terr. 12 x
50. Entr. 2 000, prest. comb. -
Tr. Cândido Benício, 50, sl 205.
MÉIER — Vendo ap. térríõ"~cj
varanda, sala, 2 qls., banh., cor.,
dep. emp., 2 áreas serviço. Pro-
ço.- Cr? 20 000 000 em 4 anos -
Inf. 52-9767.
MAGALHÃES BASTOS - Vendo
casa em centro de terreno, 2 qts.,
sala, entrada pi Corro etc, en-
irego vazia, aceito Calxn ou fi-
nanclado a combinar. Ver Rua
João Alves n.° 71. Tratar Rua
Cerqueira Díiltro, 406, telefone
29-9-169 - E. F. TAVARES - Cre-
ci 1 10?. _
MADUREIRA - V"c"ndõ""casã71lí
laje, de quarto e ia [a e demais
dependências, cj Cr$ 3 000 de
entr. facilitados, ver a Rua Cap.
Macieira, 260 p\ tientileza do in-
quilino e tratar Ãv. Almte. Bar-
roso, 97 s| 607 - 22-1057 e
42-4917.

MÜ ÍR~ - Vendo na Ruã~24"~de
Maio n. 1 187, bons aps. de
sala, 1 qto. etc. e saia, 2 qts.
c| dep. de empreg. Preços a
partir de NCrS 11 350 c| 3 300
a vista, parte fac. e o rest. em
nrest. de NCrS 232,50. Ocup.

contr. Ver no Iccal os aps.
101 - 102 e 201 e tratar na
Av. Rio Branco n. 133, ll 1 705
Tels. 52-6713 e 42-2620. Berger

CRECI 530.

MEIER — Ótimo ap. da fronto,
com tala, 3 qts., íoi., banh., qt
e banh. p\ ninprug. o ároa C;
tanque, com puqutma entrada e o
restante em 4B meses. Vor com
o corretor somente sábado e do*
mingo das 9 as 12h., na Rua
Torres Sobrinho, 36. O ap. está
ocupado sj cont., mas a deeo*
cupação é feití gratuitamente p|
nossa firma. Inf. Rocha, Mondon*
ça Imóveis — Av. Nilo Pecanha,
151 - 9.° and. - T.ls. 42-0610
- 22-0245 • 22-4474 - CRECI
285. 

_
MEIER - Vende-se o lote lt. V
da Rua Padre lldefonso Ponalba,
304. Entraria CrS 1 000 000 e o
saldo em prestações de CrS ...
200 000 sl iuros - Tratar em
MELLO AFFONSO ENGENHARIA
LTDA., na Rua Constanca Barbo*
sa, 152, grupo 401. — Telefones
29-2092 e 49-3261.

MEIER — V. S. quar vender seu
imóvel? faça-nos uma visita ou
nos telefone, que nós o vonde-
remos em 30 dias sem qualquer
despesa para V. S. — Tratar com
MELLO AFFONSO ENGENHARIA
LTDA., na Rua Constanca Barbo*
sa, 152, grupo 401. Méier. Tule*
Fonas 29-2092 e 49-3261.

MADUREIRA - V. S. quer von-
der seu imóvel? Faça-nos uma vi-
sita cu nos telofone que nós o
venderemos em 30 dias lem qual*
quer dospesa para V. S. — Tra*
tar corn MELLO AFFONSO EN.
GENHARIA LTDA. na Rua Cons-
tança Barbosa, 152, gruuo 401 —
Mríier - Telefonas: 29-2092 e
49-3261.

M»if\.|., wírto! Zitftfb* TODOS OS SANTOS _ ad.vi.-..-..:¦.,.--.¦.¦-, •¦¦.•:•. t, -¦.
nheiro, quintal, vazia. 3 nvlhõe
de entrada, 130 000 prestaç
Aceita-se oferta. Rua Sousa
Aguiar, 322 casa 1, com D. Jo
sefa.

PIEDADE - Casa 2 ciuartos, arm
embut., salão, iinteco, banheiro
completo, cepa, Cozinha, depend.
empreg., varanda, peq. área
NCrS 260,00 mais taxas. Fiador
idôneo — R, Divino Salvador,
253-A.

PIEDADE - Vendo um prédio
com duas residências, de sala e
quarto. Ver e tratar na Rua Te-
re7a Cavalcanti, 51, cj 5.

PARA ENTREGA IMEDIATA. -
Ótimo ap. de cobertura — da
fronte cj terraço 130,00 m2, $a«
tão • sa!a de jantar, biblioteca,
j. de inverno, tcalot», 3 quartos
arm. emb., 2 banhs. em cói
cozinha, quarto e dep. do em*
preg.» e garagem — Ver o ap.
C-01 da Rua Silva Rabolo n. 10J cópa-coi., area,'' deps— Chaves cj porteiro. Preço de loc.
NCrS 55 000,00 com 50% fi. 303
nane. em 2 anos — CIVIA. -
Trav. do Ouvidor n. 17 - Div
de vendas, 2.° andar. Tel. ,,
52-8166, das 8I< 30m às 18 ho.
ras - CRECI 131.

Vendo excelente casa
na R. Conselheiro Agos-
tinho, 55, cj 10, fundos,
composta de varanda,
sala, 2 ótimos quartos
cozinha, boa área ex-
terna. Preço: 15 000 000
- Sinal de 3 000 000. -
Saldo financiado em 4
anos a combinar. Ver
no local e tratar na
IMAZA, Rua Buenos Ai-
res, 23, 4.° andar. Tel
43-7871 - CRECI 421.
TODOS OS SANTOS - Prédio
mod., c] 2 ap. indeps., cada um

2 qtos. amplos, si. grande,
. --,-<vcoz., área, deps. empr. e

Chaves c| porteiro. Preco da loc. p. 2 carros. Ouvidor, 183 íl.,- cc „„„„„ .. „», .. I303 _ tel. 43-5310.
VENDE-SE ÒU""TRÒCA-S"'E cnsn
fim de construção — Tratar com
o proprie nA Rua Sâo Brás n
1S9_-_T._ os Santos._
TERRENO PIEDADE'- Vendo 12

8 Rus Clarimundo de Mel

MADUREIRA - A 300 mts. da
Estação pela Av. Edgar Romero.
Vendo na R. Operário Sadocl; de
Sá, 230. Resid. que entrego va-
zia em terr. 13 x 23, plano. Ape-
nas NCr$. 8 800,00 sendo 3 000
de entr. 4 pare. de 250 de 3 em
3 meses. O saldo em forma de
40 aluguéis de 120, s/juros. Ven-
das N. Absalão - CRECI 1085 -
Av. Nova York, 71, spo. 301 -
Tel. 30-5724.

MEIER — Vendo amplo e can-
fortavel ap. cem 2 quartes etc.
— Frente, vazio, c| garagem, * 9
milh. de ent. e rest. corro elu-
guel, sem juros. Corretor no lo- „--,.,,
cai até 12 heras, R. Miauel Fer- 3°-57zí
nandes n. 675 - SENDA IMOfl.!

Tel. 31-0531 - CRECI 448

MEIER — Cachambl — Terrenos
com água e luz. Entrada 100 mil
e prest. a partir de 70 mil, ven-
dem-se lotes à Rue Tenente Fran-
ça, 259, com Sr. Felipe e tratar
na Av. Marechal floriano, 143,
saía 902_~ Centro, com Max.
MEIER — Rua-Carâarista Méieri
iunto ao 965. Vendo terreno de
10x48, está senda preparado pa-
ra duas casas au edificio. Ônibus
à porta. Telefona 34-4184.
MADUREIRA - Avenida Ministro
Edgard Romero 644 vendo duas

asas em terreno de 10x45 jun-
tas ou separadas. Tratar no lo-
cal. Tel. CETEL 90-1071.
MADUREIRA" - Vende-se ümã
boa casa na Ru.i Viviano n.° 31
Tratar com o proprietário no Io-
cal ou pelo tel. 28-8407. (Está
vazia).
MADÜRÈiRA - Vd. ap. c| sl.,
qlos., dps. em cór, sin!., pérsia-
nas. Rua Comendador Infante, 10
ap. 201 - Bloco B. Preço CrS
20 000 000. Entrada CrS 7 COO 000,
resto a combin.ir.

PIEDADE - Vendo casa. Rua Go-
mes Serpa n. 156 -- Preço CrS
18 000 ou facilito. Ver local -
Tratar F. 27-9823.

QUINTINO - Vende-se ap. sala.
2 qts., copa-cozinha, garagem,
etc. - Run Amélia, 11, an. 407.
Esq. Av. Suburbana.

rícãrdõ-õã~ãlbüqüIrqijg-^
Vende-se casa em centro de ter-
reno de ló x 38 tn. Com 7
quartos, sala, etc. Na Rua Araçá
— Chaves na Rua S. Bernardo n.
397 - Tratar tel. 29-9469. E. F.
Tavares. - CRECI 1 109.

ROCHA MIRANDA - Vendo ap.
à Estrada do Otaviano n.o 473,
ap. 201 — Aceito Caixa mediante
sinal. Tratar Rua Cerqueira Dal-
tro, 408. Tcl. 29-9469 - E. P.
TAVARES - Creci 1 109.

RICARDO DE ALBUQUERQUE -
Rua Gramane, 505, e chav*i no
507, vendo ou aluga-se uma ca>
sò, 3 quartos, sala, cozinha, ba
nheiro. Tratar na Av. João Ribeiro
n.o 507, ap. 202, fundos. Telefo
ne 49-4764.

REALENGO - Vendo casa laie,
3 qts., quintal amplo. NCrS
6 000 do entrada e saldo a com-
binar. Tratsr Ru» Bernardo Vas-
cancelos, 131.

SULACAP -- Vendo casa nova Cl
3 qtos. Rua Proifctíida 25, n. 75
— Ent. 3 milhões.

MEIER - ENG. DE DENTRO - Cna-
ve de Ouro — A 200 mtt. da
Dias da Crur. Rua Mons. Jerôni-
mo, 617. Edif. rie esc, em fi-
nat de const. Prazo certo p| en-
trega sl reajuslamento, todos de
frente. Obra financ. exclus., pelo
propri. c| 2 qlos., sala, cn:.,
banh. em côr, dep. emp. Apenas
3 000 ent. mais 3 000 fac, cm
12 meses. O rest. financ. sf j. em
6 anos. Ver e tratar no local —
Inf. tels. 30-8667 e 30-5192.

MARECHAL HERMES - Bem na
Estação, Rua Jcão Vicente, 1 513.
vendo junto cu separado, prédio
c|2 pav. cada um ci 2 qtos., 2
saias, copa-coz., banh. comp.,
jard. t grande quintal. Apenas
NCrS 4 250,00 de entr. 500 seis
meses após e 50 prest. de 200,
sem juros. Chaves no local dia-
riamenfe c| Anizio. Vendas N.
Absalão — Creci 1 085 — Av. Mo-
va York, 71 - Gpo. 301 - Tel.

i .íi tf~-tf- ,Níbucc- 325 tes lunlos, próximo ao cinema dalofll - Av
ri Lin 

"ex -j ¦*-"•"'¦ CRE-|freguesia. Tratar Av. Ernâni Car-;Gr. 503. tel. 52-5850. CSECI J.iTralCl 910, So a tarde. deso, 72 - 5] 304 - Creci 1 050. 238.

Vendo apartit-
nento, 12 mübòes à vista. Rua

Ri? _Ç'finC0:.]?? -!Go:.4s, 276. car» 1, ao, 101. -
Nilópolis. Rua Andrade

figueira, 1 622.

MEIER - Res. vazia no fim da
|R. Dias da Crur, 2 qts., sl., co.

:V\EIER — Vende-se na Rua OI- pa-eoz., banh. em côr e gde. área
degard Sapucaia n. 7 — ap. . - Terminando reforma geral —
202 — vazio, sala, 2 auartos, 1 jApenss NCrS 12 250,00 com
banh., coz., c dep. de empre-j4 300,00 de entr-, 4 nar:. de
gada - NCrS 22 mil facilita-los 300,00 a combinar - O saldo
— Tratar na IGAB — Rua Teó-[fcrn>a de 45 pequprto* aluguéis
filo Otoni n. 72 - Telefone ...de 150,00 - Chavei na R.Dio-
23-1915 ~_CREa 183.  nlslo Fernandes, 368, ci 3. com
MADUREIRA - Centro na Rua!Ro<:ha - Vendas N. Absalão -
Olivia Maia, ]unto e antas do n.eiCRE-1 'c85- - *v. Nova York,
73, v.ndo terr.no 16m x Mm 7'. 9r- 301 - Tel. 33-5724.
por 25 000,00 novos, fadTto DiOLINDA - Vendo casa vazia,
..'agamento, tratar na Rua Carva-!perto c* esf?eío, COm 2 quar-
lho de Seus* n. 5iíl (Madureira),jtos, sa!:. et:. Tnjtar pa Avenida
a»xta, sábado, domingo, Getúlio Moura n. 6C3. Fccilito,

SANTÍSSIMO - Area 3 600 m2
plana. Vende-se proprietário. Rua
Uruguaiana, 55, sala 711. Telefo-
nc 43-1759. __ _______
SULACAP — Casa novíssima, va-
zia, 2 qtos., salü denis. deps.,
deps., ter. esq., 15x20 — Rua At-
berlco Diniz., 16 COO novos, facili-
to e financ. Ouvidor, 163 si
303 - Tel. 43-5340.
SAO FRANCISCO XAVIER - Ven-
do — R. Licínio Cardoso, 297, ao.
307, fd. - Vazio, c| 2 qts., 1 sí.,
coz. e área c! tanque -- Inf.:
ELMO - 43-0015 c__58-t_136. _
SHOPPING CENTER DÈ MADU-
REIRA — Vendo 10 cotas pela
melhor bferta. Geraldo — Tel.:
29-3938.
SENHORES INDUS1RIAIS, de áreas
que serão desapropriadas — Ven-
do terreno c=m 1 500 ms. de 2
frentes, cem 2 boas caras e oe-
quenc galpão — R.^ Piauí. (To-
dos cs Santcs) cem força na par-
ta - João. 34-0449, 34-3036 ou
31-3315.
TERRENO - Tenho 2 - Campi-
nho, 8 x 13. Malet 11 x 76 -
Aceito trcci. Entr. 1 500 - Tr,
Càndido_Ben!cio, 50,_s| 205.
TODOS 

"OS 
SANTOS - Vazios",

5] 3, lote 3, pronto pora cons
truir. Trslar Rua 2 de Fevereiro
58, f. ap. 101 . Encantado. Dü-
rjamonle das 19 ás 22 horas.
VENDE-SE apurtamento. Mac/a-
Ihaos Couto, 60, ap. 301. -
Meier.
VENDO cas<-.s c apartamento no
Meier. 37-0869.

Casa c| terreno, 2 frentes — R*
C.irti lio Dautro, 105, núcleo dai
Penhn - Sinül 18 mil — Inf,
52-0932 - Creci 636 - Aceito
Cxa. Econômica.
BONSUCESSO -—VdõTap. vazio",
frante, cl 2 qls., s_la, cooa, ba»
nheiro, grande área. — Ver Rue
Fernando Valdez, 41, üc. 102.
BONSUCESSO - Vdo. 

"terTêno 
c|

200 m de frente, á A a Itaoca
entra n.o 558 e 842 (oiea tctal
14 mil m2) — Pco. combinar —
Tel 25-2378 - Croci 813 - Tel.
52-1892.

BONS UC ESSÕ""~ Ve n cio 
~_pT"r7õ".

vo, de frente e de alio luxo,
com 2 qts., e demais dep. Ver
na Rua Guilherme Maxwell n.°
413, np. 201. Chaves no 417-A.
Tratar na R. México, lll, gr.
1106 - Tel. 52-4609 - CRECI ri.°
47.
BONSUCESSO - Vende-se um
apartamento 2 quartos, sala, cozi*
nha. b^nh., área, 26 milhões, en-
trada 10 milhões, prestações 30.
Avenida Uacco, 317, ap, 202.
BONSUCESSO- 

~ 
Vende-se 

"um?

casa, c/ sjIo, quarto e dependèn-
cias e quintal, precisando repa-
ros. Rua Teixeira Ribeiro n.o 149,
casa 1. Chaves na casa 2. Trit^r
D._ Nice. Tel._430292.
BONSUCESSO -" Ap. final TonS
trução - Av. Bruxelas S0/2G4..
Tel.: 57-2577 - D. Júlia.
BRAS" DE PINA - 

"víndó~cãs"í

ua Iriluia, 115, sl., 2 qts., jar.
dim, ent. 6 000, entrego võzia
-- Tel. 22-4163 - Mario - CREC»
610.

VENDE-SE m a g nifico
apartamento em cons-
trução adiantada, à Rua
Antônio Basilio, 112, de
frente, com 3 quartos,
salão, banheiro, cozinha,
área e dependências de
empregada, ótimas con-
dições de pagamenlo. —
Tratar pelo telefone ..
52-7573 - c| José Joa-
quim.

LEOPOLDINA

A. CARVALHO vende: Na Vila
da Penha, np. vazio, qtos., $. coz.
bíinh. de frente. Ent. 4 500, prest.
2CO. Trat. Av. Brás de Pina,
914, s. 505. CETEL 91-1219. -
CRECI 590.

A. CARVALHO vende: Em Hi-
gienópolis, ap. c. 2 qts., e.,
coz., banh. e boa ares. Ent. ..
5 C00. prest. 200. Trat. R. Cardo.
so Morais, 92, s. 305, Bonsucesso.
CETEL 91-1219 CRECI 590. 
A. CARVALHO vendei Na Vila
da Penhi., ema vazia, c. 3 qts.,
s.. Copa-coz., arm. emb. depend.
emp. Enl. 12 000, prest. 350. -
Tr.-.t. Av. Brás de Pina, 914, s.
205. CETEL 91-1219 CRECI _590.
A.""CARVALHO vende: Na" Vila
da Penha, casa vazia, 1.9 loca-
çáo, c. 2 qls., s., coz., banh.

Ent. 8 000, prest. 200

ASA — Vendo A ou nlugo, en-
trada: CrS 5 000 milhões, prestt.
ções de CrS 250 mil cruzeiro..
Hua Guitc., 48, pertinho £tt. da,
Lucas,
CÕR DÒVIL"^-Vendo area com"
4 lotei, zona Ind.. em írente h
estação- Aceito oferta. Tratar c|
Sr. Júlio, Pòs-o Shell, na Rua
Itabira n. 286.
CASAS - RUÃ Luisa Ãr_rih"r~14#

154 — Terreno Rua Irameia„
Perto da Avenida Brasil. Venda
com facll. Tel. 22-2311, das 42
*?. 2£ nor!___: Heitor.
CORDOViL - Vendo-se uma ca-
sa, Rua Cel. Camisão n. 1132 —
S| A está vazia. Chave na cs-
sa 3.
CASA c| sl., 2 qts., varanda, co.
zinha, banh., dependências cm-
pregada, grande quintal ajardina,
do, terreno de 12 x 30 - Vendo
pl 30 milhões. 15 à vista e 2S
prestações de 600. - Estrada Eng.
da Pedra, 491, lei. 30-7243.
JARDIM AMERICA - Ap" nã
Rua Marechal Felipe Schimdl,
ló8, um por andar, construção

luxo -Crí 5 000 de entr.
Ver no local o tratar Av. Almtr..,
Barroso, 97, 3/ 607 - 22-1057 o
42-49l7._
JARDIM AMÉRICA - Vendo ter.
reno a Rua Mons. Csslelo Bnn-
co, lt. 24 - qd. II - Crí 4 5C3
— Trator. Av. Almte. Barroso.
97 l| 607 - 22-1057 e 42-4917.
JARDIM AMÉRICA -""Vendo cs^
vi de laje. cj 2 qunrtos, sala, co-
pa, cozinha e demais dependèn*' 

, c| Crí 5 000 de ent. Ver _
Rua Felipe Schmidt. 168 e tra-
tar. Av. Almle. Barroso, 97 sl
607 - 22.1057 e 42-4917.

Trat. Av. Brás de Pina, 914, s. JARDIM AMERICA - Vendo api-
205. CETEL. 91-1219. CRECI 590., 101, e 201, c/ 2 qts., s„ coz.,
A. CARVALHO vendei J"un"to àib?nh- c?,m"l... irea c| tanque,
F. do Caímo, ap- vazio, de fren- P,in,ur» °'«' sinteco. Casa tundo.
te, c. 2 qtos., s., cor., banh. e|_ »•• q.. coz., banh., area corn
boa área. Ent. 6 500, prest. eo- ',a,n3ue' ,Rua AK""° Magalnães,
mo aluguel. Trat. Av. Brás de ií^J".0 fm c°"iun'°. NÇr| ...
Pina, 914, s. 205. CETEL 9l-1219ij?-°5X a v,s,a_.J PfJ*° N?*-,-
— CRFCi lon 43 000, a combinar, Rus Teófilo
_____ Otoni, 123, s| 201. 43-2750. -
A. CARVALHO vende: Na VHa'CRECI_727.
da Penha, ap. c. 2 qls., s., coz.,ÍKAIC - KOSMOS - 

"B"rás 
de PlT

banh. e área. Ent. 6 OCO, prest.jna - Vendc.se terreno a 200m
280. Trat. R. Cardoso Morais,i_» Av. Brasil, irea 731ml —
92, s. 305. Bonsucesso. CRECI;Rua Japegoa - Tralar. Tel
590. CE1EL 91-1219. 29-5831 - CRECI 2f[

APARTAMENTO-vãzTTf*2~q7sTJ0LARIA - Vendo úTtimos apar.
ll., cor., banh.. 2 vars., Av. Su- lamentos de sala 2 qts. dep,"" ocupados sl contrato, in*

„¦ ¦'. .n\ íh/ . n-.v,-!... — i;-;r_ ... ¦* _ . nOt.ncídOS. Cr? ....
n. ona rí' 

P""'42-2294 - Pereira. 15000000 aceitando Caixa até
127, aps. 301 o 204. Chaves no 113 500 mll. Ver na Rua Angelicsi-Jl ou ze.ador. Tratar telefene ATENÇÃO - Casas e aps. 2 e Mota 150, ap. 101 e informar-se

3 quartos, sala, algumas com'pelo tel. 42-9016,
_araqem na Penha - Olaria - OLARIA'- Vendem-s» aps. proíV. Looo.tos a habitar, de dois e trei

de _ Con*quartos, ssla, cozinha, banheiro

r,»m„ I-i, .-1- h.-l, tftf™. 1» •. "r-, banh.. 2 vars., Av. Su.""'"""frente, i q'3., sa a, banh. Como.,,. ' „,„ _¦ „ ' i. _ ¦ !....
cor., área serv.. dep emp., g»! 

*urba'V7l2'r,bl<(C° B ~, E,n,radaíqui„ne
ragem. Ver Rua Salvador Pires..', ^i.207^.?'" 

" T'"- —\?_'SSS

Ramos — Cascadura
Ctlmos locais pto.

49-6507 ru Pua Getúlio, 207-F,
Sr. Nelson, 9_às 11.
TERRENO DE 

"FUNDOS""- 
7 500

no C?:ifro d- Cascadura cf 2 500
e 1C0 p!
— Carofir
TOD05 v_< ¦¦¦--i -,-¦¦:¦-.. ,
co.t NCrS 5 mil de entrada t"'- -*'?--.. pírha-

restante como aluguel a casa|ADMINISTRADORA IMOB. L. H.[OLARIA - Vende-se um terrena^nfli... D... II..;. C_j.t  i.-.-i

>! mos. 14.26 - Abreu d".So, entrads desde 3 COO -L dependência da empregada -
ina Machado, 32. P«»'- c/ a!,uS'-,ei 7 Ver e traiarjver e tratar com o proprietário,
03 SANTOS -"Vende-se "t" 

,,í. 
Jo,e_ 

,une:0 
"• IOt -Idiariamente, na Estrada Engenho

.< í _•:; a. .-i,,j, .!!'• 41. - Panha. ,1. pr„,.. 570.ida Pedra. 570.

3 dí Rua Major Mascarenhas r..°:- Vila oa Penha - Casa t I00|n, RL,S Mar!» Rodrigues n. 104
73. em terreno de 63 rr2 dt, 3..'"2, c terreno 360 m2, vszií -esquina e próximo 

"da 
Av. 3re-

o., e„ b. - H^trrgs-sé vaiil —R- G».n. Pávoa, 136 — Sinal 30'.;! S o?r 26. Facilito. Tratar -s
Ver e tratar na mesmo. 'mil. - Inf. 52-0982 - Cre:i 636.'Rua da Uoi.o n. 20 - Gamboa»

m
¦tf



1.» Cad., CLASSIFICADOS, Jorna! do Braiil, domingo, 26, e I.n-feira, 27-3-67

M

>ENHA - ÓVimo
Tentes • 3 cisas.

lerreno
Vendo na

2, ÉDEN - Vondo 2 cas
Rua [mo terrono, sendo 1 asa

Tratar

no mes-
ie,

Minore. Aceilo proposta.
52-2S77_ - CRECI 961.
PRAÇA DO CARMO - Vende-se
uma casa coni ciararjem — R. En-
eienhelro Gonçalves Neves, 12).

PENHA — Vendo aps. vazios, cj
sala, 3 quartos, copa-cozinha, ba-
nheiro completo, ares e garagem,
à Rua Aristides Garnier, 452,
ii-.nsversal ã Rua Ápia. Entrada
CrS 2 000 000. Saldo financiado,
Ver na locnl. Trator na ORGANI-
ZACÃO ROMA, à Av. Alm. I
toso, 90, s| 602, lei. «-8321.

PENHA - Edifício de 4
pavimentos já na 2a. Ia
ie. Rua Montevidéu, na organização romã ;"Ãv.
.„_„ , iAi.n. Barroso n. 90, sala 6021222, junto a Estação,'

nova, com varanda, snla, 3 quar*
tos, cozinha, banlieiro. A outra
casa sala, 2 quartas, cozinha, ba«
nheiro. As 2 cosas 2 500 000 do
entrada. Tratar Rup DcUo Guará-
n ú, 264. - leal.
INHAÚMA -Vdo. 4 loias no-
vas e vazias, jtas ou separada;
— Ver diariamente na Travessa
Vaz da Costa n. 15 — Telefone
30-4047_.
IRAJA' — Vendo aps. novos
sala, 2 quartos, copa-cozinha e
dep. de empregada, arca cam
tanque e garagem, na Rua Clau-
dio da CoLta n. 32, esquina da
Av. Mens. Félix n. 965. Entra-
da dc Cr$ 5 000 000. Saido ii-!ótimos

do. Ver

IlHA DO GOVERNADOR - Ven-IPuTROPOUS - Saldanha Marinho .TERESÓPOLIS — Varres - Ven-
de-se casa de 2 pavtos.» nova e — Vendo magnífica residência lu-jdo ap, 211 — Av. Delfim Morei-
vazia, pi família de tratamento xo, grande terreno plano, ofar-Ira, 394, sala, 2 qts.. cozinha, ba-
— Estrada Galeão n. 1" 833 —jdinado. P. piscina, prximo cen-jnheiro mobiliado, geladeira, ele
Terreno 2 frenlcs. Preço NCrí
60 000, entrada 20 COO, rertan-
ie longo p'3*o — Ver sábado e
domingo das 10 òs 17 horas —
Tratar 31-3074 - dias úteis, c)
pre orle ta rio.
iTiT.^DCrGÕVÊRNÃDÕR"^- Ven-
de-se, casa, 2 quartos, 2 salas,
dem tis dependências, jardim e

i (quintal com 10 milhões de en-1
icl, 80

Tratari
j Tel.

NIIOPOUS - EST. DO RIO -
Vendem-se casas novas de quarte
cotinha, banheiro com boxe e b
det, copa, varanda, tanque cc

tro. Pequena" entrada. Saldo longoWador, sinteco novo - Ccndiçõesiberto c área para jardim. Preg
prrtzo - Tratar: proprietário Vic-:'le oportunidade. 38-8818 ou CE-jR 500 cruzeiros novos. Ver n

reles, 146. TEL 96-1855 _-_Chaves_porteiro.|R. Luís Padrez n.o 358, casas H|ZONA NORTE"TERESOPÔLIS - ALTO - Ven". e lv- Chaves com a Sra. Dona
om construção, 2 quar- Ana no n.o 464. Tr"''ir c=m o Sr.
coz., dep. empreq. ei Oscar Cabral, Av. Getúlio de
— Av. Oliveira Boe- Moura n.° 1 433, em Nilopolis.

•-,-..-0. 32 mil fine. Inl. dX-9730. !h^>. i«Jnto ao 439, mire o H|r,inoiO" p/ telefone no Rio 32-1166,
— Batüíra. TRECI 190. |e ° Boliche, ótima localização, úl-|í:r-m or^ Moran.

lima unidade. Tratar Dr. Alberto NOVA IGUAÇU -¦ Vende-so 1

O' IMÓVEIS - COMPRA E VENDA
entrego!3 SALAS VAZIAS - Ponlo bom,|SITIOS - Vendo dois sítios liga-1 PEDRA DE GUARATIBA"~"vZnH„~

lor_ Me
PETRÓPOLIS - Junto Av. XV, sp.I
do frente, c' terraço, varanda en-!ae'se -'P*
vldraç., 3 qls., sala, 2 banhs.. 2Í"». !al"'
qts. emp., copa, coz. Plnlado,|Baraqerr

LOJAS — Copacabana,
Imediata com 30 m2, 60 m2 a 1301 Santa Luzia, 799, em. R
m2 c jirau, vitrina, tapeto etc.[Vendo ou aluqo. 57-4019
37-308? - Vendo ou aluçjo. Pac!- das 15 horas.
lito pgto, 'ZONA SUL

42-2001.iboa casa na Rua Triunfo
— Bairro da Califórnia

672

Branco.ides, no município àr: Nova Igua-
Souzajçu, cl casn, cercados, plantados

lri c nascentes. -- Preçn base pe-

jlcs 
dois: CrS 25 000 000 - Faci-

lita-se a combinar. Tratar c| o pro-
j prietario — 5r. Joaquim. Telefone

COPACABANA - ConsütT. 4 «s-ICETEL: 92-1697.
tritório luxo c/ garagem, 70 m2:$niO EM FRIBURGO - Vendo a

do eclunas. Apenas 4 p/;20 minutos do Centro, com casa
Ed. novo. Venilt-so « aMnascentes, vacas com crias, um
Ver diariamente na Av.it0ljro holandês, plantações, linda

Tel.

"8d»., r=s'3n"! «m° >U'^C\- 80iPETRÓPOLIS - Vendem-!'10 ,,R^ 'll'-*7:7670
.1 227 500 - 7 anos -- Tratar, — Pre;o do curto.
Av. Paranapuã. i 150 ou Tel. sc- aparfamenlos cie sa- , - 
225765. _J, banhei,Q -TERESOPÔliS - Vende- NILOPOLIS - Vendo um ap.
iiha rnvrauanni v.nd. V 

"u ' Danneiro lVO, centro comercial com 2 q:
Saido Íi-Utimo,lotes, funlos 

'o*. 
Tpara- kitchnete e duplos, qua- 

m0S em ^^smer'l° n0'<_=>¦ «Ia, coz., banheiro comple.!LOJAS -Méier, „",
"f 

?:» 
NVarLfK liHse prontos; e outros p| melhor ponto de Tere-*&•$. l^tCc^.c':^-^%"km, - crA':p-y:^.^^.lentPga 

em um an0í ^sópolis, casas com sala, M» <m .^i. 200 ooo. lc, 8,3 - Te,. 52-1692.

no melhor local do bair- Traja"

BOX MERCADINKO - Vendo
instalações completas e estoques;livras
de massas, conservas e laticínios, andar
freguesia certa, ótimo movimen-1ga-se.
to — Av. 28 Setembro, 397 — jprincosa Isabel, 150. Tratar;?op0r,f,Tfifl preco NCrS
Nico|a- CIMBRA - Tol. 22-3365 - CRECI 18 OOO.Co' tudo - Financio par!.
ENGENHO DE DENTRO - R ti a|M9- J- !'°- — Tratar Friburgo na Rua Eugê

.Adolfo Bergamini n. 316. Ven-jSOBRELOJAS •- De Irente, Av.jnio Muller n. 117 ou tei.: 
•"jdo ou aluno lojas A B e E. —{Copar., esq, Djalma Ulrich (fina(3260.'Ver 

no local pela manhã. |decorn<;ão jacarandá, 160 e 50.VENDO uma ursa do 20 000 m2
mil cada. Iní. 47-9730. Batuira. C1)m uma nran|a . ,odo e(,uiD-

* ' : ' monto, n»onta para funcionar
, ha

..,-.,, da madeira. Tra/. Epifanio.
43. Est. do Catruz. Tratar Ru,i
Tupinambás, 90, ap. 102 — Tel
30-7154 - Fernando.

SEPETIBA Vendo-se na mali lin*.
ó<\ praia de Sepetiba op. ^rr_ fj_
nal de construção. Cr$ 5 000 fa.
cililado. 31-0730.

DIVERSOS

pela manhã•
R. D,as

/•¦PCOZEIO - Vendo irea com
104 000m2, por 4 milhõe- com
50% financ. Para ir ao local pro-
curar o Sr. Luiz Coelho no Bar
ds Estação. Tratar no Rio n*

Pr,o.;

I
i;"'

do Hotel Sítio'^ quartos, 2 banheiros,igoiúiío Vargas, í 385,
- Sua

303.
LOJA EM MADUREIRA
contraio de 1 loja - Rua Padre

Ca
10 m rio íro. Obra em ritmo ace

leríido com poucas uni , ,
dndes à venda. Snla e G*.
quarto separados ou sa-
la e dois quarios, am-
bos com quartos de em-
pregada e dependên-
cias completas. Mensali-
dades desde NCr$ ....
150,00. Sina
700,00. Vendas exciusi-i^, Mili,
vas a cargo da NOBRE ínhaumã"

¦ Manso,'telefone
-18 loj;
91-0915,

Tr.v
será

INHAÚMA - Cara térrea,
vessa Marieta Reis n. i
vendido em 'eii5o judicial pelo
leiloeiro GASTÃO, quinta-feira, 6
de abril do 1967, às 16 horas,
no local. Mais infs. tel.: ....
52-0233.
INHAÚMA - Prédio na R. Bam-
boré n. 157, será vendido em

... . ileilão iudicitil oeio leiloeiro
de NCrSjGASTÃO, terça-feira, 28 de mar-

dc

Ou;i -¦ Vends
2 varandas, banh.

o Tria, cozinha, pa-llOJA MEIER
. 12,50 x 30. I5000|LWJM 

'V1CICR;

.contrato ampla

Tratar
Dalvin;

pelo

Ê?1L .— terreno 12 x S0 plano, P. Bio,,,. . „
Vende-se terreno na;R. pinl0 Auboin, lado escola ,FC" Hu<- --   „j.„ ,„ „,.,¦.
bu - Vaz Lobo, comUnchieto, 12 ooo, si 6 500 - Tel. Taquara da Assod?.rão!üsPeníjenci-s comple-NILOPOLIS -

Permíf ,^!,S."l^^^0^^Aü;;/-JJdos Servidores Civis do:tas, garagem jardim e^-^-
milhões - 27-151, - Sr.!Í^g^^^S»,^ Brasil, com direito a tô-ÍPiscina. Vendas: C.M.I. «^^^(h

quartos, sala, banh., coz., qto. ni-i-iniq 
htnira |— Av. Rio Branco, 150, 1 . 

''

empreg., irea servir,.,, sinte- aas ab piov-llldb, llipicd, ....... T , ITRANSFERE-SE hipoteca 6? Ca
persianas, 1 a. locação. Frente tênjs e|c T,-a!ar na Av,grupoS 1508.11 ¦"''

oara o mar. Ve,a com__o zeLador _ , ,, „o 1/12-5982, 52-7636 8 . . \\ .. ,. .. ... [A1ENCAO - Praça '-.•¦: v ¦ r,..Lu,_.jMeier. Negocio de oca-$^Nv*ome|J^ da ?r^
ão. Ver Rua DiâS dal- Ed. novo, lado sombra, fien

Run México, 111, cjr. 1106
fei. 52-.X.09 - CRECI n.o 47

SALA PARA ESCRITÓRIO . Pa- capacidade d! 9 000 nvos, ha-1'ãRASfLTA - 
' 
Vendõ~Ter>e^"'rf;

ra entro.ja Imediata na Avenidavondo ainda bastante lerr.no pa- 600 „,2, localização excelente n»
Passa-sejtoP"1- „ 

- 
,P6,,°.4' ,do [""-^ 

'¦} expansão. Tratar com Sr. An- pan(nsu|a, Setor Norte'irom hall, jalot.i, 2 salas, banh,jtoniQ, Tol. 2155 — Nova Iguaçu.jjago, NCrí 6 000. Tel.
Mii.'.. - Proro NCrS 35 000,00 A parlip

com SCÓ em 18 mesos. CIVIA -i|i|„.
.Trav. do Ouvidor n. 17. Div. 'VEMDO

- PaSSO de vendas, 2.- andar. Telefona "'"""

ÍSJ..S166 - das 6S 30m às 18 lio- ?ilj 00°
013 6 SO- ras - CRECI 121 .

de segunda-feira, f^i-rAiiQ

jço de 1967, hi 16 heras, no lo-
W. 1el._52-0233J

Prédio e terreno à
c: A\/ Dirt Drin-r, í ^IJ|1 Pro|üi(ici.i A n.° 76, no lo-
it.A., AV. KIO branco, teament0 vila Getúlio Vargas -

131 — 12.° andar. Tel. ser« vendido em leilão judicial,
et tico r-Dtrri 7rt7 Pe,° leilooiro '?AULO BRAME -
02-4153 — CKtLI /(J/ segunda-feira, 10 do abril de .
„ rrirrptnr nn lnr;il ! I9à7, às IA horas, no local. -— lorrereir no loca i. Ma,, ]nU_ te|_ 31.022B,
PENHA - Vendo ap. 3 qts., de- IRAJÁ -Vendo casa. 7 cômodos,
mais depí. com 6 milhões do ent. reformada. Terreno 320 m2. — Rua'
saldo 200 por mês. Rua Jaci 251 j Amandiú, 331.
-1 P ¦. 20_^ IRAJA' - Alüga-se 

~ 
casa.

PENHA — Vend. urgente, terreno quarlo, cozinha, banhoiro. .... ,,,.Mr,. --
10x50. Junto Av. Brasil. Próprio! 100 OCO. Rua Barão de Jaguari n.!-ENDE"'": '1i'"'r-l;'.,fn'°

:.. 
¦¦-

¦_-iCTIMO terreno. Av. Suburbana. |ç5o de luxo, 2 quartos uma sala! construir,
ente bo Viaduto Ocl CastlHo.ie dependências 2 W.C. empre-farm. emb

dor
na Ru? Pinto Albaim, 90 ap. 205.
Crí 23 a combinar. Tei. 22-60-18
o 52-5239.
JARDIM GUANABARA -Vendo-
se ótima casa, duss frentes, doi;
abrigos psra carro, sal.], 4 qu,ir-
tos, depósito, lavanderia, 2 gran-
des varandas, armários embutidos.
Rua Abenírna, ÓB. Depois da pra-
clnha, — 60 milhões.

VENDO casa em termino de
construção cem 1 quartos, sala,
coz., o banh. Etn cima com 2
qts., sala, coz., banh. e aren
de serviço, em terreno de 14 x

* UO m. Ver c tratar na R. Crun-"|diúba 
n. 126 - Guarabu. Ilha

-ido Governador.
VÍNDÉ-SÉ lerreno na Estrada da
lOruia, ao lado do n. 567, c
l750m quadrados - Tel. 47-5364

oprioi
p 'indústria au comercio. Cem ca<
sarHo aproveitável. Sinal CrS.
2 000 OCO. P na escrilura. R. E
lisárin Pena, 10. ORG. 0ANIEL
fERREIRA. R. 7 Setembro, 68 -
5." Tel. 32.3638 o 42-0975 -
CRECl 236.

Sala.jAdáo.

olhado
[Governador a 300 metros da

ida praia pronto, primeira loca-

13 de Maio, 23-D -
subsolo — Edifício
DARKE.
PETROPOLIS - Vendo op. TlCM
•- Edificio Ducal - Avenida 15, 2
quartos, sala, coz., dep. empre-
gada, armários embutidos, líndn

ísta. Tratar no Pio, Dr. Alberto,
2-7Ó20 e 42-2001.

lels-iEconômica de unia casa, residén-U- nn mo|hnr nnnln cin'leia, com loia cm Nova Iguaçu.|Te' n0 m~'nor POniO OO

breloia - 20 m de Fren-!Z0NA N0RTE

PEIRÔPOLIS - Casa. Vendo, 3
quartos, 2 «.alas, varanda, ga-
ragem e jardim. Tel. 2070.

Tra 34-069.1 -52-7537 (CRECI N. 7) -|Lemos, 676.

Informações: em Teresó-:"rJ.,0',"^";'; ,. .„„ „ - i- . ._ _ _ , ,ito, coniunte ¦'.- -.:..
,. "n c, „ VENDE-SE lerreno 10 o00m2, no CrUZ n. 148-B. Tratar Dl- Exelenl

POUS na Rua Sloper, 770 Jardim Primavera. Tratar R. Qu!.;, . _„.-.._, , ' 
':,-..c 

_.'!-nda, 
60, l.o andar, Sr. Vitorio, tel. 23-2837 Cj Sr. Os-1^,' 

c,c'

Pena

unto ao
6 500. Te!. 47-71'6.

FRIO - Butioi - V,„d,
terrenos ds praia, 1000m2, nr».

FRIBURGO - Sitio (ns a partir do NCrS 3 000,00 -.
i2, casa 7 quartos, 5'BERGER - CRECI 530 _ Arau.

circs, 2 sriíõps, lareira o un- jo Pôrlo Aliimo, 70, «aU " 
i20-i

[mais depend., pi«cin.i, 7 pps. du' - Tel. 42*3500.
|ompregada, 3 casas colono igua CAB0 fR,0 _ Vendo í,.a 34abundante, lu,, força. Estrada],,,.. !,,om., Ã)im, |OCali,»ç!o, 10

minutos contro, 660 m, E s tra di
Armação BuiÍoí, B-srger — CRECI
530 — Araújo Porlo Alo«j

anlu

.Tronco S"t FInminr>iiü
lheiro Pa,'lino, 6 Kn
Tratar 36-6618.

- Conje-
Conlro. —

separada:! TERRENO para sítio Vendo

— Começa em frente à
Praça do Alto.

no em Caxias.
57.3090 - 1DEIDE.

VENDE-SE
Tratar tel.

LOJAS

v/a Ido. (B,

CENTRO

TERESÓPOLIS - Vendo lindo ap.
qt., sl., i- inv., dep., sinteco,
mármore;, pronto pnra habitar, —
Facilito — Av. Feliciano Sodré,
39Ó-623 — Cliaves cj porteiro

TERRENOS - l'or motivo de mi-,Tel. 49-6970.
nha transferência do Rio, vendo ÍERESÓPOLIS - Vende-so ap. de CENTRO 

'^liTJítí~CÍí!iã~n

diversos em Petrópolis. Avenida.,]. „. .,, ..„, ., N(-.i . 000 íí. u ,. ,n,,,:! A,,n n„. ws*», r-u~ c,:„ Sflla c c'r- sePi-- c' NLr> '*uuu 1Ó5 — Vende-se predio com qocBras , Alto Boa Vista, Cabo Frio, dl! „,„,._ rc!l. financ. Ver Av. h0|, „ 2 grandes salões 
'

Cuntjba, la.pfva, Campos de Fe|. Zo6:i, Ó4B> ap. .307, tel.» va.-io - Tratar Alf
Jordão. Tel. 57-'-OQ-i - 23-3294.122-1182. -34-0740
VENDO mansões c' bonitas
sas em Pelrópolis, Correas e K|-L| n!). n0 Rio. A|). c: amo|,-, Sala,|quina Mal. Floriano

rí°OA7 "" ' 
*~ jardim inverno, quarto separado,jótima sobreloja, de frent

Cl 'o/. Ihanhpím ri bev <> cozinha. Com-jesquina, cem 77 m2 — Entrega

clínicas, escrito- com 12 000 m2 no kilometro 15
31-05-17 - CRECI da Rio Pelrópolis. Tel. 49-1562

ou 36-49B3.
VENDA"- SÍtio"l2 

"aiq

,. Friburgo, alt. 1 000 m, casa,tom,CRITÓRIOS - OBRA JÁ" '""=• 3» ™i. so°i em
., meses. Tei. 54-2380 de 2.a a 6.'

— Vende-5e| Ses.: Rosa o Silva, 19. ap. 106
Leon.

E ES- 18 km.

36

70, il, 1204 Tel. 42-3SOO.

ITATIAIA - Área industria' _
5-30 COO m2, fr. 1 500 m. Rodo-
via Outra, fdos. EFCB, servida 2
rios. 200 milhs. fin. - Or. Jesut

37-3373 - CRECI 424.
!vvcnuu- ^CONSULTÓRIOS
ILOJA GRANDE - Vondo

4ür.i2 podendo ampliar, comr
força. Prenta entrega o aporta- |jf\J \Q |ADA
montos, Av. Suburbana, 5 373 —:
A".óier

LOJA
ólimo ponto comercial, armarinho, i. . . _- rr\i I i / r\*. lTr>l Rio dn J^n^irn 17.Ç719 r>-,-- -¦ ¦ • --- Vasconcelos, 123, EDI-reias a cerca de 600 ml- • •- •¦ ¦ • J'-Wly. ""

Tei.: 29-4565 - Padaria.[junto à Praça Saens F-'s
- Passa-se com conlrato, fia na Rua Carlos dei VENDE-SE sítio ern

ial, -.«¦-"
liua Sâo Cristóvão, 011. i ¦ <-«-—..^^.^-«; .*-w, ^~ . ,

loja r.~s. Francisco Xavier," 378.JFÍC10 SAN MARTIN, cl da• Praça de Correias.
entrega- 320 m2 e 50 ml no subsolo cL r ,
io .... R. dos Araúios, 95, com 45 m2M ITenteS

e 30 m2. Tel.: 33-1726. Vendi

PORTO ARRAIAL DO CABO -
Cabo Frio. Vendem-;e 7 ÍOO rr.l,
(terreno plano, centro prata, loca!~z.—— ides! para edificação de armazéns

Cor*!— Aceita troca apartamento, lojí.

'9 às 13, dias úteis.

RIO DAS OSTRAS - Vendo
Casa, instalações,ía reclm-construida, 136 m2 d

Medindo
Dr. Silva
22-7339 <
comercial.

PAQUETA
PÃQÜETÁ

10 x 29. Piano. Trotar gada
Gomes ou Bueno. Tel. sinteco.

; 52-2935 - Horário;2S2. Ji
i lonitm-igi. _ íundos."rENHA~c"BRAZ^DE>INA"-'vdo.!MÃRIA 

DA GRAÇA — Vendem-se
óíiinas casas vazias. Tratar pelo!aps. 101, 102 e 201 do Edifi-
tel. 30-1047 ou Rua Nicaráoua.icio silo na Rua Prof. Bòscoli, 38,
175 loja-i — Penha.^ com 2 quartos, sala e dependên
PRECISAMOS para clientes aps. kias. Tretar pelos tels.;
ou casas com 1, 2 o 3 qts.,? .K-WM.
ínosmo alugados, de Bonsucossc;PILARES — Vende-se terreno pia-
Á Vila da Penha. Tratar na Av. no cie esquina, 20 x 46, rua
Bris de Pina, 96, loja. Telefone: celçada transversal Av. João Ri-
30-5489. jbeiro, situado na Rua Jacaroi n.

386, Livre e desembaraçado, pro-
prietária Dona Noêmia no local,
RÕCHÀ"MÍRÃNDA - Vcndo"prc-
dios c| apt. c loias, tenho dois D™!0"
nas ruas principais deste local.iVEMDE-Sc ap. em Paquetí,
Tratar Praça S de Maio, 135, Praia de Paquetá, 53, ao. 12
,-,pt n0i Tei. 

97-0013. Base 18 milhões.

(Carlos de Boa , 
i/ i i •. r • área construída, 2 quarlo;,
.Vasconcelos, Av. Heitor modernas e em perfei- embutidos saião 2 banhs „?"¦ TERESÓPOLIS - Vendo ou Iroco CENTRO - Av. Passes, 15, es-|niA _ PI IA rr>KinF!ra 1. J r- . I n -I câí or coi ór var J.,?

g|- p| ao. no Rio. Ap. c! ampla sala, quina Mal. Floriano - Vendemos LUJA _ KUA L(JNUL'BeltraO e Soares da CoS-ito estado. Pocilgas para 
™r' 

%•.,-"%• ^„ ^ 
°^u

i-RE-Tardim inverno, quarto separado, ólima sobreloja de'frente, do DE BONFIM, próximo aoUg), Sinal a partir de 160 Cabeças, aviário pi Tratar local Gabriel no Res"
banheiro c. box e cozinha. Com-esquina, cem 77 m2 — Entrega,, i n r i r _ ' ' r^ihrint — Tc' -lfi 1179 <. irmu

VENDE-SE em edif. acabado de pletamente mobiliado Inclusive imediata. Tratar com Beton-Enoe- l-Srgo da ia.-heira. LO|a|cr5 221 376 mil e Cl$j2 000 galinhas, rriatório .". _
ep. de salio, 2 qls., geladeira. Rua Alfredo Rebelo. 10, nharia - Rua do Carmo, 6. Gr. J- OQ mO com iJrí11j deí^H loíl m«^c = lr M«,-,Lln „,*„, ^ l = „« „r TERRENO - Araruama L>k«• 

oa serv. envid., ba-|ap. 207 (defronte hosp. S. José).|702|_5_ - Tels.^31-1014 e 3102J4|°= 
V^ mÁ 

f0™ 
' 

, , „„|54 
180 mensais. UlTlO^le patOS COfll lago, eS-jvicw _ Q„;|5mc„0 94,5 _ Vcn.

1 Isocial já tem persiana el nheiro em cór, dop. emp. com oujchaves e informações no ap. 205!"- CRECJ
Rua Domingos 5egrôto aem mobilia. R Irmãos D'Anqelojr!0 mesmo prodio. CENTRO — Prédio

dim Ipitanga. Chave nosl- Ed. Moreira Fonseca ap. 304 fÊRisóPOLIS - Vendo lote 31 *>"*• Ve"ri° ~
(^entrol. Tel. . Rio yO-5119. |c ,,, A„,„„ ,-.....:. r-..,.„.lMadre-de-Deus n°

18-5958.TERESÓPOLIS-FRIBURGO

PENHA -- Vonde-se ap. amplo
com tsrreno. Run DoU ina Ennes,
172, perto vlcduto c! ent, cerro.
Facilito, lei. 42-6340.'
RUÃ ENES FILHO— Melhor"Tre-
cho. Casa 2 quartos, 2 salas,

¦ ¦'- comp. "

Vendo op. 201 dn
52-9059! Rua Manuel Macedo, 109, quar-

io, sala, cozinha e demais tlcpco-
dências. Ver e iratar no loca!
com o proprietário. Proço: 30
com 50% de sinal e o síildu
sem juros em 30 meses.
RAQUETA - Vencio ou alugo ca-
sa dois pavimentos, independèn-
te;, acabada de construir. Infor-

tel. 582219.

TERESÓPOLIS
Estrada Arake
ni, 1 700 m2
25-1781.

45 m2
m

tonono próximo d« prai*-

— Granja
NCrS 4,00

Guará-:
Tel. "

2. Entrega imediata,|de JAYME GORBERG ejcercaclo'para perus. PolST H^n^JZ. 
"' 6''° ""'

otoamentn

mns-^iar mm cirande \/arÍp-!p''",iculi,r' ccm •'otricidad.i, .conb |mar com granae varie ;vi!(a Tr>fw no ,c|0,ono 57.eM3.

ADMINISTRADORA IMOB. L. H. rERÊSÒPÒÜS - Q
Teresópolis - Ap. sala e qlo. banh., cor., mobiliado á R. 

' 
Al

sep. Rua Cel. Santiago, 63:114 -.berto Torres, 10, ap. 207 (chav;
port. do Edif. Sumaré) — Pro

comb. - Tel. 25-2378
Vazio
5_mil
ALTO
linda
sala,
cor.,
gem,

Chaves porieiro. Sinal'
lnf. 52-0982 - Creci 636. 14
ÍERESOPOLIS - Vende'-se

casa, c/ jardim, varanda,
bl

- Creci 813
TERESÓPOLIS -
ftenti;, sala, 2
dependências,

e subsolo de 130;qarantja na incorporacãoltábulo para 8 vacas,ide'
:| loia e 2 an-1 " *• .,...- ,„,

Rua Ladeira
21- 1"' icom instalações, vitrines,jUnla segurança na

rl „ ,. • ., (telefone, etc. lnf.: NA- trução da MÉSON ENGE-ldade de frutas, área de.„„.r...
ICCNTRO — Praça Maua - V(l.TAki ?PP^AA^I P 7 Jj.,.,,,,,, ,... ,, _ ., ITERREI.0 700 m2 - Campo Lir

t sl seps H'-88 !oiJ em '••° p«!m™;'.! AN BthMAN _ K- ' de;NHARIA LTDA. -Ver noj3 alqueires e meio. Ven-do. R. J., Quadra 28, lote ;" '"'*' "m V™ Jíi1.'1 ríí^í « V 
"s Setembro' 66' 3'°' ,els-|STAND DA OBRA, ou naide-se com os animais \ZJ?'h* 

~ *5'm2 ~ Venc,e"
imediata. Imaneu-so cm j ^_ ,-iyr, rn nnn pecnincnn.Tratar cem c.L.c. - Ruo o^-o i ll e o/-/^ü i — Rua Sete de Setembro,iciue nele se encontram.,¦,„.lhc:,-í.—T° • CRFCI ¦¦¦ ' ~ '¦ • ¦' I--- --'

, trorj,i
] anos.

do Carmo, 17 - 7.°
31-2677 o 31-15*16.

• ndar

Tel-52-'892' i:: "¦: 
-'" :. |lõjàs-~r™ c«de 6i'zoZ^.\

Vende-se ap. do LOJA K'0 CENTRO - Vendo, ar- 530 _ Vende-se com 120
quartos e demais tigos p: homens, c' tel., molivo rn2, entrega imediata — Tr.?

garagem. Ver àjHcenca. Serve para papelaria, etc.[na Rua da Alfândega, 27-1.
.'.2-2:98 e 48-7621.

cozInha( banh.
gada, inquilino despejado. Ótimo
lerreno 12 x 30 plano. Tratar Dr.
Silva Gomes ou Bueno. Telefones
22-7389 t 52-2985. Horário co-
mercial.

RAMOS-- Casa"de frenle. Vendo
à vista, 25 milhões, 2 qts., saía,
cepa, coz., C(t. de empregada.
R. Peçanha Pavôas. Aceito Caixa.
Tel. 30-0598.

TERRENO para depósito, de es-
quina, em Ramos. Vende-te p/10
milhões, à Rua Ministro Mtreira
*Ê\breu, esquina Estr. do Saco —
Tel. 31-2851 - CRECI 466 -
Luiz Gabo.

ROCHAj MIRANDA -• Vendo 2
casas cj sl., 3 qts., banh. e co?.
Entrada de carro. Terreno 12*30,
R. Anibal Cesta, 51 e 51-F. Tra-
tar R, Alcina, 241, c| 1, apt.
301 — Madureira.
ÜÕCÍÍA MÍRANDA 

'- 
Vendo 1

casa Rua Bí-jciar, aceito NCr$
3 000 ou Tri: milhões velhos.
Tratar Praça 8 do 

* 
Maio, 135,

apt. 201 ._
ROCHA" MIRANDA" - Vendo íe~r"
reno, Av. doi Italianos. Todo
murado. Tratar Praça 8 de Maio,
135, apt. 201.

Ru
10

João Tor-
e n.° 26

VENDE-SE casa na
quarto n.° 37, cj
— Bonsuressc.
VÍTa DA 

"PENHA 
- Vendísê

apartamento doi; quartos, sala,
cozinha, banheiro cm còr. Ver e
fratar à Rua Galvant, 109, npar-
tamento 305.
VENDE-SE uma casa de aves,
movimento. Aluyuoí barato com
contrato ò Rua Euclidcs Faria,
153 em Ramas — Tralar com Sr.
Jcsé Pedralva.

ciiita

ESTADO DO RIO

3 qts., arms. emb*., copa
banh., dep. empr., gara-
salão p/ festas, oeçns eíp.,

piscina, play-ground, telefone -
Toda mobiliada. Vilfaqe Conviry, '*'!"' 

n Ã 
"' ¦'¦-*¦""¦ n^i"7"" i n ia r çnnPFIOlA - Vd

^-.. oo \/„, «« ..™u,i^, t ,«; n°- Tralar Rua Assemb cia, 93, s LUJA l ^suKiiL,jf\ - vciw. ¦*
.",' íí-,XV «l»dor. Tratar ]80, . . 4o.„509 1800 m2. Entrega 3 meses, na R
i't-'-: 3Í7'!?3- UrrrcAnA, IC 

'''w"'^—". Riachuelo. lnf. 32-2493 - CRE
CASA cl piscina, terreno grama- 

TERES,^°HS ~ 
Jen2" .".'"P^CI 409.

do. mobiliada. vende-se - Ver!??^.7^. ^?.,1° T.C.^di>,mi?Lo ÍI—
sábado domingo — Est. Rio Te>
resópolís, Km 41 — Tratar Caruso.;.^

gó|da, na sobreloja de "A rio. Tel- 4370 em Peíró-
Econômica". — Telefone polis ou 31-0020 no Rio l0-..'*'"

Rua Auousto do Amaral Peixoto,íFacilito
297. Alto, perto do Hotel Higi-i .-"y',''.'1' no. Tratar Rua Assembléia, 93. »i|LOJA C

NITERÓI

LOtA - 110 n-,2 e ap. tipo casa
mesmo, met. mais terreno, força
q'c. — Vando o predio 137 ca
Vise. dc S;a. Isabel. 10 min-u-
los do Centra. Ver. Trat. Sr.
r-alips - 58-7615 - 38-9617 -

onda da Paz". Tratar 57-6758 oujiojA EDIF. AV. CENTRAL —"Pas-jP- F.
32-6140 — Francisco. sa-se contrato. Ótimas instalações

-f^ópoll. 
- Vende-se IERESÓpP°US

joem Retiro,
i-2556.

- Vendo
£00 m2

terreno"'>o andíir térreo, com 2 telefones
- Fone Tratar Dr. Bernardo 52-0179, nt

horário comercia!.

ICARAI — Venda aps. na praia,
luxo, veraneio, frente, vaiios. —
Tenho varies de 1, 2 e 3 qts.
Diversos preços. Berlholo — Tel.
38 0.579LMit. 23810 -_Reo. 178.

ÍCARAI - FLAMENGO - Troco
ap. no Flamengo {conjugado} porl residencial, CRECl 1 142.
outro em Icarai, Charitas ou Secojronha.
- 28-0651 - Osvaldo.

CASA
orando ocasião, osa ceniro, jar- _
dim e com bangalôs Independèn- i)'**'JV"
dentes para hóspedes e caaeirofc TERESÓPOLIS — Casa acabada den OJÀ" É SILOJÁ — C| 80 m?. —
em rua calçada. Traiar à R. Con-construir — Em conjunto residên- Vende-se R. Gal. Caldwell. 187-A
de de Pinhal, 311, bairro Bem Re-icial c| direito piscina, parque etc. _ ia iocaçío. NCrS 40, c1 503/ó,
tiro ou tel. Rio ^7-0080. Facilito — Tralar tels. 2Ó-877-1 eUnido 2 an"S, Ver cl porieiro -; 

31-3781 ¦ 
•

FRIBURGO
tar na A\
Gr. 51. Te

Vendo casa. Tra-P1"3"" ~ Crcd 526
nida Rio Branco 114 TERESÓPOLIS

ROCHA MIRANDA - Vendo terr
10 x 48, com 3 casas a 1.» <•/ 2|>ONSECA -- Vendo casa 2 saiv,,

3 qts., copa, banh. coinplduas cie fun-
dos c' qto., snta, C07., feto ds
laje. Ver no local. R. Jarorana,
225. Trat. A. Jesus, R. lucidio
Lnao, 96, saia 213. Tel. 29-20.14.
Sinal 2 0O3._

_I5Ã0"'J0Ã0 DC MERITI- Terre-

bomlnos t'G 10x36 — Vendo Jardim

VíNDE-SE uma casa, sala, quarto,
cozinha. Trav. Prosperidade, 54 —
Oiimo preco a combinar.
VILA DA PENHA - Vendem-se
flps. de s-i!a e quarto e tala
o deis quartos — Ver e tratarjCrec;
no local Rua Tomás Lopts, 881. —

facilidades. Tol. 22-2011
15 lioras — Heitor.

ERRENOS 
"cm~Dcí* 

Castilho"

Meriti
tias 15

Também vendemos na Av. Su-
burbana. 43-7522, 43-8513. CRE-
Cl 967.
TERRENO - Honório Gurgel -
Plano, luz. Rua Crisolia n. 58,
na Estação, Iratar proprietário
Jerônimo - 48-1361 e 28-3030.

314;

,,..,.,-. .TERRENO'- Esquina com 1 400
VENDE-o; em Brás de Pina uma „,2 aprox. com p. A. á pa-

pela metade do|vim_ B7 ,„,, e ,5 |ojas. Vcr

garagem, dep. empr. e 2 qts.
independ. Centro de qrande ter-
reno. tntr. 20 milhões. Tratar
Alameda S. Boaveníura, 216 —
Niterói.

ÍÜTeROI - Vdo. casa 3 qH„ sa-
leta e sala, ver na R. Dr. Má-
rio Viana n.n 409 — Ver dai 12

jàs 15h. Tratar 22-9165. _
NITERÓI -_S,ão Francisco'-'Ter-
reno Junto à praia, primeira qua-
dra todo Brboflsado, com cerca
de_50O m2^_TerjM.75_40.

PETRÓP. - CORREIAS -
ITAIPAVA

42-9599 ou 48-1619
Sr. No- Duplex em

FRIBURGO - Vdo. ap. vazio, frcn-|COni- reS' 
~

te, c: tel, sala, 3 qls. c| arm. CltS., banh.,
coz. jem^- banh. soc, cor., área, dep. r""'empr., 

garagem. R. Pref. Eugè-I^-P* SGTV. G
"^'!!l"llcr',"3;30i, tei.-cs .-Jpisclna j<i func
48-6836 c 46-5-192 — Chaves '
port. milhões, saldo

46-7103,
— L_aS3S,|.oj"A - PASSA-SE contrato

,-tnrar]ÁV(o| iv°. 
' liv"-'' n qualquer ram.

agraaavei 
pcrla5j ct!nla oara bor. Nor,0c;o

Sala,. aOIS direto. Avenida Marechal Floria-
, , ino n. 19, no Centro - Tratar
qt. emp., 2a..feira c| ARLINDO.

garageiTI . 
JÍ'o'ja~— Rua dos Andradas com

Sinal 5 cobrado, próximo á \\. tfa Al-

150

LOJAS
CIADA

OBKA JA INI-
Vende-se junte

, _ ;_ . ..paMjmenTos 103,
44, esquina de Quitan-,Tratar com o proprietá-109 e 110 na quadra 17, do

Jardim Belvedere, compostos d*
varanda, quarto, banheiro compla-

tchnetle, com armário em-

;i42-513ó (CRECI 903). :com o Sr. José Roberto.'7?v£<\\^%°lit\?'Z\\**tl
nhentos cruzeiros novos") codn. —
Tratar com o proprietário ni Av.
Amaral Peixoto, 1/15, 3.° andar,

L7r,)f,. ,, , _' _--,! Niterói, ou pelo teleíone 2-7118.
FAZENDA — Vende-se com 330-
alq. distante 160k dc Brasilia,-VALENÇA - RIO DAS FLORES -

jíôda cercada, com 160 cabeças Vende-so ou lraca-;o casa </ «-
de sado ou 20(T, de cria e re-||a, 3 qts., coi., 2 banhs. e var.

3Í1IUJ,
CHÁCARAS..
FAZENDAS

OUTROS ESTADOS

i d., ç=^c doSs r,= p iZONA NORTEa Pça. baens Pena, na K.
Carlos de Vasconcelos, jacarepaguá - Frerruesia -
ÍOO CH CAM AAADTIM íEs,r!:'cí''1 ^3 Bananal, 1 5-16. Ven
\ZÓ, CU. OMIN /V\AKIIN,;do sitio, 30 COO m2 - 150 mi-lpequeno como parte de pagamen

0 animais de serviço, por-
cc^. um caminhão Chevrolet 61
praticamente novo. Lavoura de
arre., íc-ijão, niiiho e cana, 2
casas curral, pode-se criar inver-
nada mil cabeças. Vendo por

saudô, «ceito ap.

Tratir com
27-4735 - Sr.

próprio pelo tel
Monteiro.

mi
Ver Av. Oli-

fSndoga, 240
-itin. nranj.1
¦23-3859.

ml -
i CB

Troco por
Waltcr -

3 frentes Caros dell,,0":-.T!!l- ??:59.2!.- _ . l0 ?. um ,""'>¦. P.'^°.J ... ¦
--;.. , 

, ., iBR-6 - Área para sitio 12 400 ocasião pela urgência. 65 milhões
n~;!Va5C0ncel0S, AV. HeitOr m2. Rio-Santos, ao lado Rec. Ban.

Rpllrãn p c,n,Trp<; da rn<;-ltll!lr',rl,e3' 2 l',li,i'1 a'° ônibus. 10DCIiraO e oOÜICS Oa <^OS Imnhõet. Alexandre 27-1985.
ta). Sinal a partir de granja-Avieoiíie'ítei7»'. caní

Cr$ 45Ó07Ó mil e Cr$ f0, Grai^e ,20,70í° I"2 »*mc!-
Y| todo cultivado, 70 cabeças caoo

33 227 mil mensais. — Holandcz. Facilito. Visitem. Eslr.
i, ,. Tinguí, 3 240, boa residência. H.
Uma garantia na incor-silva; R. c-onç. Dias, 89, si -tos.

r-An rln IAIAAF ríOP-Pels.: 52-3886,' 52-3840 e 29-89031—---r^— -— —^ ;
çao OO JAIMt <JUK-|_ 

r> SjJnalór;0f ól, , 204. Cas-IATENÇÃO - Campo Grand

ZONA RURAL

terreno 500 m2 plantado, T»l
58-7555.

aríamentos
em Cascadura

C GRANDE - SANTA
CRUZ - SEPETIBA

por?

boa casa varia
valor, sendo à
zo, por molivo d.
quartes, 2 salas, 2 banheiros, )
garagem, 2 grandes áreas, tar-
reno de 11 x 60, iodo muradOj,,,, . _ . „
na Rua Castro Meneses n. 29ó.!Vm^ LOB0 ~ Vende-se apt. com
Esta rua Tica om frente ao Ban-i1™1 de NCl? 2 000,00 e NCrS
cn Novo Mundo. Sábado c do- '20,00 por mês. Av. Rio Bran-

das 8 ás 18 horas. |co, 156, s| 706.

qtos., VICENTE 
" ""

EXCEPCIONAL OPORTUNIDADE
Vende-se magnífica reiidéncia

nir o de terreno, 2 ai., 5 qts.

f,RIB3Uqí:0d;mrdtenrrmtmensaiQs-t ,^r ^"'"^7" Rua doT^^-^T^|BERG e * segurança nal-du,, -- crlc. 648.
embuts. garagem, vista panora-Veira Botelho, 1075 - 

j^I,^ %,,*..." »"" construção da MÉSOMf ^NJA 
AVICOLA - Vendo

mica, ensolarado, lei. 2031. - n: _ 42-7874. |nas -240 in2. Transfiro contrato
('",5,0!'-  __; —. .. - Detalhes no local c Wallei
FRIBURGO - Jardim Ouro Preto, TERESÓPOLIS^- Vendo^na 

_VAr-|_ Í3.3B59. |Ver no Stulicl da Obra OU

terr..
vende-:e casa cl saia gde.,
etc, varanda, tudo amplo,
12 x 30, NCr. 13 c1 50%,
do 2_.inos._Jel._46.7103.
MURI — Vendo duas óroas, com!

R. Cabo Frio,
dc 2 qts

20J, e:
com

R
Jordão, 11? — Jftcarepaguí. Ca

ENGENHARIA LTDA. -|pocidade 8700 frangos.. Ver pe'!a 
manhã. 30 milhões <í viita e

restanta a combinar. Teíeíor.í;
mina Rua 7 de Setembro,!13'3'17'-.._.um LOJA CENTRO - Vendo-se

hóspedes, dep. de;i00m2 subsolo com -100m2 à} , ¦ -^ '(SITIO em Santa Cruz — Vendo
, terreno de ISxjRua Santana, 156. Ótima localiza- 44, eSC|Uina Oe UUItan-;com n00 ora m? a 350 cruzeiros

na parte da tar-
e tratar no Rio na R. Máxi-
111. gr. 1106 - Tel, 52-1609

CRECI n.° 47.

50% a vis.,,, so»,, bem fi-Ua na sobreloia de 
"A

nanciadcs. TraMr pessoalmentQ ' '
Rua Republica do Libano, 38 -| ECONÔMICA — Tel.
Horário comercial

. iun aprox.
metade do vim. g7 a
ou ií pra- na çs)r_ Vicente de Carvalho n.jElc., bairro Quttandinha. Aceito-'?,0™' 

.1rc,3Í30'í9 - «i-t- da Rua Calumbl.se oferla, c op. na GB como par-
Preco 75 OOO a comb. TelefoWo pagamento. Dr. Mayr — lc
22-6048 - Í2-5239.

mingo,

52-5796,
ENTRADA pequena, saldo coni
binar, tnnsTiro ap. 3 qls. 2 bnnh

CARVALHO
linda casa nova, laie, 2 qts., sl.,
copn, coz., banheiro e um salão
c' 80 m2. Rua Castilho Daitro,
\4$. Pode ser vi*.!a hoie. Tratar
c[ Miguel _^JM^™.: _ 
VENDO Irajá, uma casa 2 quar-
tos, sala, cozTnha, quintal comi |_0TES EM ITAIPAVA

Lojn,

VENDO ap. tipo casa, 3
saía, copa, banh. compto., ccz.,
varanda, bon.s íundos a Rua Dio-

. nizio, 242 - Vendo barato — Tel.
30-3444 -_Penha._

VENDE-SE um prédio de cinco
apartamentos com uma loja —
Brás de Pina — Rua Quiaré n.
20, _esquina de Rua ''Iria n. 20l|meia.água nos (und,,- iratar pe o teierono 52-7247hicInlo Barcelos, n. 407

120 000, sinal 6 000, restante 200
[mensais sem jures. Trntar à_Rua|

cn"!?linio de Oliveira, 29.
Penha — Sr. Narciso.
VENDE-SE EM TURIASSÚ, um ter.

AUXILIAR E RiO DOURO'""? dc l2 x 30- N,e?óci0 Tdourgência. Frcço a combinar. Trs-, .¦¦;>AnTtii pelo tel. 23-5573, com Sr.ira o lago, piscina natu-
AbOKAjTreviian - CRECI 104.

34-3999 cem Dr. Carlos.

NOVA FRIBURGO - Ca;

com o proprietário rcí do-!
mingos de 9 às U ho
Condições NCrS 100 000,00,
trada de NCrS 35 000,00 c- o res-
tante NCrS 000,00 por mês.

demais depend, acabamento
ficclorado. Av. 15 n. 334 —

VendojPetropoits 
— 'nfs- Pca- ^'5C- ^e

Rio_Branco__n. 6 - s|lo|a, saj« 1 m2 — Vondo ou troco por ap. na

ITAIPAVA C. CLUBE -r Vendol2o"s ,5ul 
"zi° ou •1liVí|,do _ T'a'

ótima resid., varand., salão, 3]*»' !«¦¦ 58-2753 - Rio,

qts., arm., 2 banhs., dep. cmp.,íTEflESÕPÒLIS — Cnsa — Vende-
gar. 30 mil comb. lnf. 47-9730. se. Rua Otávio Mangabeira, 205.
Batuira. CRECI 190. IBairro Itapemlrim, iunto às lucas.j

— Preco 33 000 000- Tel. _3J4_9.
V{... .'-^'¦ ¦-" •¦'¦< •¦'-¦•<¦>,, — 

(TERESÓPOLIS .- Vende-so o ap".

Preco FAZENDA MANGA LAR-U-IOS da Av. Alberto TSrres, 162.
-ii 5ala cJ varanda, qt. c armário

IGA — NO maiS deslum-l embutido, cozinha, banhoiro, ql.
; e banheiro do omprogada, irea

lente ca
p. isolado p/
mp., garagem

70m. etc. Ver
frontft parn a Eilrada Rio—Fri- \°e
burejo no Km 74,5 -- Urna com'co'

3 100m2, lendo 93m frento para
a estrada asfaltada o fundos paraJlERESôPOUS — Casa 2 qts., sala,

[o Rio Santo Antônio, teda plana, 2 bnnh., copa, ccz-, garagem. Tí-
pronta pnra receber construção.jtulo Club. Jardim Trombetai, ca-
Proço CrS 7 500 r. víila — Outrajsa 17. de 3a. a 6a. feira p/ tel.
com 170 000m2, com 122m frente 47-3047.
para a oslrada, ótima para lotoa- TERESOPÔLIS - QUINTA DÃ
mento ou sítio. Proco CiS 350m2.;BARRA — Passa-se terreno 700íAndradas
Ver no local (Granja dos Euca- m2, ótima localização. Tel. ..depósito
liplos) - Muri. Tel. Tel. 5 006 ou I42-Í373 - 42-1332 — Não ses 

"

no Rio pelo lelofcno 50*2406 ouUceilam Intermediários.
TERESOPÔLIS - Vende-se caí

c| 85'nova de a lio luxo no Alto (J.
FeresopoÜs), R. Iríiti, 72, c- 2< , , ,.. , ., .-,-.
...,.,(.. i .,!-- o k, -i,,-,^t „,r idn Rua General Polidoro n° 20,
quartos, .£ saias, i banheirot etc, «n i-n'tTr*n Vpr du '
pisos mármore e parquet. I »p.;""J . a-' _ ?cl 42-1796 -NOVA IGUAÇU' - Vende-se loia
completo. Piscina Acquazul, casair'„r(-. .-, na Rua Marechal Peixoto, 2 181
caseiro, jardim, sauna etc, orar""- -, - -„- ---com 124m2. Tratar na Av. Ama-
lerreno do 20x50, plano. Tralar BOTAFOGO - Loia c 3 x 9 m.|ra| Peixoto. 115. 3.° andar, Ni-
tr-l • /I7-2^51 R. Real Grandeza, 7-i. Ocasião — i toro

32-6750 c 42-0425 - CRECI 307.! _
CAPACABANA -¦ Vendo sobre

42-5136. (CRECI 903).
RUA DE SÀO BENTO - Pairo" .. _ _ 
contrato loia grande c| (irau, —PASSA-SE — Uma loia grande
43-7522 - 43-8513. CRECI 967.jcom tiés porlas, serve para ban-

 . _ ._ _,-.-_ .. |cos ou outro ramo qualquer —
VENDE-SE - O contrato de umajRua Cândido Benicio n° 2 935,,

em uma galerin na Rua dos loja A, bloco N. Conj. do IPSE SITIO
n° 29, cl sotão para — Jacarepaguá — A^to Aito -
Tratar tol. 42-9930 — Trat. horôrio comercial.

ÍIJUCA — Vencíü-so loja c| mo-
rr.dia a Rua Araújo Lima, 191.
Traiar no loca'.

o metro, junto no km 51 da
Av, Brasil e do novo conjunto
do IPEG. Tel. 27-8588,
SÍTIO" -Área dê 25 ou 50 mil
m2 sem benfeitorias, ótima to-
pooríifia, anun e energia elétrica

Vondo no Jardim Maravilhi
I mo terreno c1 9 x 25 m2
,51. lole 31, quadra 125 -
|42 3330.
CAMPO GRANDE - Vende-se ca
sa com 2 quarto*, wlfl » dopcrv
dencias, cj à-juit e lu:, taquaa-. i 026
da, nova. Bem situada. Tratar,'
Rua Jacinto Alcides, 360 — Ban-
ou.

Vendo aps. novos e vazios,
acabamento esmerado, de fren*
íe, coin salão 1 c 2 quartos,
banheiro completo Bm cór,

_ grando cozinha, área, drp.
compl. dc empregada. Ver »

— 'Avenida 
Suburbana, 10 139,

àjj.í cm frente à Praça. Apenas
RuaJ40% dc entrada, saldo faci*
Te!-;IÍtado em 3 ano;. Tratar à Ave-

nida Graça Aranha, 226, ial&
04 - Tel.: 42-6656 - CRECI

— Campo Grande — Facilito
pagamento — Te!. 48-3125.
ACÁCIO.

CAMPO GRANDE - Vendo um
lol- de terreno na Rua Hnedo,
junto ii Escola Normal. Preço ..
õ.OCCI.OO. Facilito. - Tratar com
o proprietário — Rua México, IA,
4.o, aala 401. Tel;_J2-6570J _

I CAMPO GRANDE - Vendo üm
jlate de terreno na Ru* Tebaf,' 

mto à Escola Normal, Preço Cr$

Rezende

[ZONA SUL
BOTAFOGO' Vendo loja

sl 206.jbrante local de Itaipava,
excelentes lotes c| água,
luz, espetacular vista pa-

C;Í!-ri0s4íHr^^r- raL bosques etc. ApenasAPROVEITEM
ESTA GRANDE OPOR-Lvende-se em belford roxo -, ,
T,,Kllr,ínri nr,o/ -¦ 'Uma cosa com 2 quarto:, sala, JU lOteS. HreçOS e Con-
TUNIDADE! 80% |3 es-copa o cozirha e dependência deLjirfíp, np|n, 

'4-1-

lão vpilHiHn"; (*)ti empregada, com égua e luz, li- ul(sueb peiub leis
iri^ w.,ijioos. .. <Jii-!^ad0i 2 tcrren0! com 360 m2. 32.4458 22-2843 e

ncia. Preço sj «->rtrt' #- m i
pelo toiefone:i42-0789. Sábados e do-

Sr. Trevisan. CRE-

ITIOS lotes cbm pequeno Negócio de urge
~r. combinar. Tratarsinal e 80 meses para|23-5573, com

pagar! Av. dos Italia-"Cl 104. Imingos (inclusive os fe
comjriados), informações na,..-,„ ÍVENDO URGENTE uma vila

HOS, 111/0 entie Coe-l6 casas na Rua Leme, 21. Vilar! .„ , rA7rMnA v„
lho Neto e Rocha Mi- d" Tel" ~ Tf8tar n° '°"L sede d FAZENDA' Km

_ VENDE-SE casa P.ua Alice de
randa — Farta condução Freitas, 2 qts., si., coí.. banh.
— Intenso comércio, 

"in-l™''31- 
.'"i.6- ''"'¦ c!, ":'""'"¦

área coberta. Tr. próprio. R.
formações e vendas, icré,_64i_-_v. Carvalho.
diariamente, no local, vende-se terreno íoxso r.

IBernardos Oliveira, Lote 64, |un«
inclUSIVe aOS domingos, to ao n. 839, São Mateus. Tra-
ou na IMAZA - Rua ,'aacri:ni0R- 

CBri'lç5' n' 34' lraiá'
Buenos Aires, 23 — 4.°|vãzTl<5bõ—-"TdTTasa nova e
andar  Tol A*\ 7Q71 varia cl 4 ols.,, 2 slí., dep. deandar - lei. 4J-/B/I -empr., 

verdadeiro luxo, motivo
CRECI 421. de viagem, CrS 23 mil, cl 15

míl dn entrada, salde « comb.
ATENÇÃO — Vai lôtõ, faca uma Trat. Rua Bento Cardoso n. 721
visita a Estrada Vicente de Car-~ ' -°. and,r_„-.' Er" de pina-
valho, 139, temos apenas 4 ca-lVÃZ LOBO « Vende-se íerreno
sas c/ sala, 2 cits., coz., banh
dep. emp., área e terraço. Sinal
2 000 na posse, 3 500 de 6 em
6 meses, 550 e mensalidades de
245. Imob. Brilania Ltda. CRE-
Cl 223 e 66 - Tel. 32-0058 -
52-3445. _
BELFORD ROXO ^- Vende-se ca-
sa vazia. NCr$ 6 000 - sinal
NCrS 2 000,00 e NCrS 120,00 pi
mês. Av. Rio Branco, 156, S
706.
COELHO" NETO - Vendo 2 casas,
laie, vazios, entrada para carro,
tudo de 1.8. Tratar Praça 8 de
Maio, 135, apt. 201. FacH[to_.
CASAS — Vendo-se, aluqa-se.
Rua Frei Pedro 5in7Ín, 394, Ho-
nório Gurgel, Fone: 32-6586 —
Xipittncs.

-Prédio, na Rua
645, será ven-

frente para Avenida Monsenhor
Félix, c| água, luz, 60 metros p'
8 de larqura. 30 mil cruzeiros nc-
vos c: 12.OOO.OO de entrada —
Te!ofcnoJÍ2-3_873 —Américo.

VENDO terreno de er quina na
Av. Jcão Ribeiro, 497 - lete 4
em Pilares. Ver no Iccal e tratar
na Av. Suburbana, 2 816 — Hígi-
enópolis cem Sr. Ccelho.

70 da Estrada União In-
dústria.
PETRÓPOLIS - Hinnelheim - A
cinco minutos da Av. XV. Ven-
riem-se lotes urbanizados, Inclu^
sive linha 1clef. e ônibus onde

2 encontram belíssimas residên-
cias. Rua Mal. Hermes dc Fon-
seca, 700, aos sábados — Bene-
dito Ribejro - 46-1022.
PARADA 

"ANGÉLICA 
- Vendem-

se_2 lotes c casa. Tel. 28-6220.

PETROPOLIS - Faz. inglíza -
Casa mobiliada. Varanda, 2 sts.

qts., c' arm. emb., 2 banhs.,
coz., dispensa, qt. e banh. de
empr., 2 Qíragens, Casa casei-
ro. Terreno 8 000 m2 - CrS 65
milhões c| 50% à vista, 50%
doze parcelas.!. Príce. Estr. do
Contorno, Km 50 e melo, toman-
do Estrada à esquerda. Seguir
seta "Gravatas". Tratar no lc-

do serviço c/tanque e garagem
Chaves com o porteiro o tratar
no Rio pelo tel. 42.5136.

TERESÓPOLIS - Várzea - Ven-
do casa nova, esquina,, 5 qts.,
2 sis., 3 banhs., sec, tjf., coi.,
piscina, jard., quint. etc, alto
luxo. R. Nova Friburgo, 91, ver
com casei ro. Tr. L. Carioca, 5
602 - Tel. 32-5066, 29-7108 -

jOirson Cruz. Creci 45.

TERESÓPOLIS - Vendo
da Rua Guilhermina 57, Várzea,

airro Bom Retiro - NCrS 40 000
-_FaciIito 50% - Infs. 37-4537.

Vendo
14x74m.

ÍERESOPOLIS Vendo ótima

,F ESTADO DO RIO
AUSTIN - Vd. sitio totalmente
plantado, corn caía modesta, vn-
zia, átjua e luz, essa de caseiro
e garagem bom clima, otimamen-
te localizado. Preço 5 mil cru-

:-¦¦¦ ;n.lo telefone - 2-71 TB.-7-eiros. á combinar. Trat. Sr. Sam-
jpaio, Rua Bento Cardoso, 721,

.|PASSA-SE loja sem contrato poil.0 and. Braz de Pina. Telefone
Centro centro de Caxias. Tratar Avenida;30 7706. Rio

Craniana GB. Tenho 5 i00000. Faci|ilc _ ,„,„> comAndra-I. ....... R,J3 M6xic0j yA_casa comorcial. Rua doi
rias, bom contrato, troco por si
tio, granja na GB — Waltcr -
23-3859.

ESTADO DO RIO

loja c| esc. rolante ... . _
Comercial. Eslá bem alugada. Oli-;Nno Peçínha 305, sábado e do-
ma para renda. Te!. 57-8978, mingo até às 12 horas. '

COPACABANA - Rua Ministro rrr>nf>Anmr
Viveiros da Castro - Vend. em ESCRl ! ORIOS e
Iccal do grando m-svimento, àt
vista grupo do 5 (cinco) peque. CONSULTOREOS

resld.lresidencia mobiliada, 3 quartos.;"" 'Ia! em odifrco em (mal do
ím ^^iconttrurao. (Área total da'. - .. ~c.,Tor.

jas: 340 m2). Infs. o plantas i-nvIttN IKO

proprietário
4.o, sala 401. Tel. 52-6570.

Prédio e terreno
Vende-se no Jacaré, com 12x

35m, retangular, com prédio de
dois pavimentos: Servt pare ir>»
dústria ou residência. Entrega-se
desocupado. Basct 150.000.000.
Telefone: 42-5394 cie 2a feira

lem diante.

Ceeifro - Leilão particular
OPORTUNIDADE EXCELENTE

ATENÇÃO SRS. CAPITALISTAS E INDUSTRIAIS
EDIFÍCIO COM SEIS PAVIMENTOS
(Com entrega imediata — VAZIO)

Excepcionalmente localizado
RUA DO OUVIDOR, 1 1| COMPRO casa ar. campo ou pe-'queno 

sítio próximo ò Guanaba-

áindl4 Gnrdin!0605COnÍVvaicrDd='o EDIFÍCIO PODERÁ SER VENDIDO EM CONJUN-
NCrS 2 500 perfeito, equipado,

TEZES0P0US - Ap.
belíssimo e' 1 sala, 3 qts.,

2 banhs., piscina, play-greund

bíão,
prop

refeição, living, garagem, vaJ ccn-.uirrac. ;«.e:, .0.-1, ua. 5 lo-! —

randa, jardim, deps. completas, iuh,,lirv, .. »r--i^ « a-

l2e>na3°Ru7 ^TtS^uI ™Z™ ^'^1^%''^,~ 'sanitário o to'cfono — Preço da ç-.TV-j- 42-1373 (Vende- _ „,„„,* propr.

faltando paoar na Cixa Econômi-
ca NCrf 1 700 (31 prsotações). R.

t Prudente Morais, 1 4-11 ap. 102
- 47-1033.

_i_ PAZEMÕÁ - Vende-se a 30 mi-
Para!nutos de Volta Redondo, com 42
con-;alc;ueires çjeom., cen sede gran-

tos.,,de, estábulo, moinho, luz e for-
cem 16 alqueires de vargem

TERESOPÔLIS - Ingá -, V,.n;lo 
tf. 

c^iruç-in 
;,,va 

,,,r-eno^ 
§J»«Jâ ^^o^^.,,,,,

lote, 8, quadra r.( cem
Tel. 57-7874. • ""••" 42-1332 diretamente c| COPACABANA - w.iuu na ^v..VJr„ .. .„. „.

Nao aceito Intermedia-Copacabana, loia cem 180 m2, í"'-'> " 
í,,-',»

com garagem - Te!. 42-1796 - """' _ CI,I,A 
,v

irom T1J ;vidcr n. 17 — Div. tio ven'
quadra de vôlei, Rua Manuel le-lTPDEcTSÒrCuc 

" 
T0„»«n--— , -'das, 2." andar. Tol. 52-0166, ¦':..-

420 - ap. 201. Tratar c | ' tK toUPULIb — I errenO COPACABANA - Vences» loia d, Eh 30rn is 18 horas CRECI PA7.ENDA PETRÓPOLIS - Vendo
D. Ester, Rio - 57-8161 - 'próprio 

Para inCOrPOra-i ^'^ 
5Í„™2, -.«B513 ~ •• n. 131. ótima c, 165 alc,ueires geom. em

"" ........ . {rar|ca prociuç

TO OU SEPARADAMENTE - 50% FINANCIADOS
EM 12 MESES COM JUROS DE 12% AO ANO.

Magnífico edifício, com 6 pavimentos, servi-
do por 2 elevadores, com uma área construida de
1 914m2 e mais uma investidura de 103m2, e

[com duas entradas, pela Rua do Ouvidor, 11, e
parto fac. 12 mutia água. Livre e desembara- i ¦_! a li _i -7<-m r
T,av. do Ou-nacia. Tratar tei.: 28-8858, Sr.jpela Avenida Alfredo Agache, 791 (com frenle

aldir. Preço 130.00 à vista.

Tores. 3308
TERESÓPOLIS

143-7522. CRECI ÇÓ7.próprio para incorpora^
-" vendo 

" 
6 oooição de edifício em TE-, -

2 - Ru. Manuel lebrío - NCr* RESÓPOLÍS, vendo COITT 
tL)- '-t^11^

75 000, ,reco p; ..loia S. Cis.ó-Í oo CIAL LARGO DO MA-
vao cu Teresópolis. Pitanga — ipro|. aprovado para /U _,'_._ ,, _.42-4070. "apartamentos na RUAÍCHAD0 ~ (do Clnema
TERESÓPOLIS - Casa cm terreno
de 2 597 m7. Sala, 3 qts., banh.,
coz., fundos para o rio Paque-
quer encachoelrado. Francisqui-
nho, vendo Parque Regadas lo-
ia 128. Tel. 2632 - Creci 453.
Tel. no Rio 36-5201 alé 8,30 e
depois 21,00 hs.

IÁLVARO ALVIM, 27, gr. 83

(TVAFP V^mto de frente cjrupo saleta llcidade 40 000

para a Av. Perimetral).
\FFONSO NUNES, devidamente autorizado pelo•o (grania c/ capa- proprietário, venderá em leilão, quarta-feira, 29

aves1, lavoura, sui- '. .' ' ,
bovino:. louro;

TERESOPÔLIS
sala

2 casas novas,

ALBERTO TORRES, 110. {Conclor) Lojas de fren-j^r^e residência^-^

Preço 18 milhões facili- te e sobrelop. Pronta ro,
entrega, lnf. na loja
29-A - NATAN BER-
MAN - Rua 7 de Se-

salas, banh., coz.," vazio. 82 m2|n,°s de W ,
- 40 milh. fin. Inl. >7-9730 -"'¦* '"^- «"'dos e éguas luxuo-
Batuira CRECI 190. iS3 sc,^° es,"° colonial mdepen-

., :- — dente e gramada, 2 lagos, telefo-
Alugam.» salas p_ara|„e/ jardin ,uz eiélrica pr6pria

do governo, maquinarias com-
letas para lavoura, fábrica de

de março de 1967, às 16,00 horas, no local. Mais
inf. tels.: 22-3111 e 42-2212. (P

:entro

tados. Tel. RIO 32-5353
(CRECI 442).

CRECI N. 8.

GOVERNADOR
CASA — Vende-se c/ 3 qts., so-
tão cop., coz., banh., qto., banh.
emp., gde. varanda. Rua Djalma
Pontes Nopueira, 312. Aceito
ofertas. Tel. 57-2905.

CAVALCANTI
Laurindo Filho
dido em leilão judicial psio
looiro ARLINDO, amanhã, se
da-feira, 27 de marco de 1967,
àt 16 horaí,
lei. 52-3745.

reno na Rua Acegui
medindo o terreno 9,00
40,00 m x 42,30 m, será vendido
em leilão judicial pelo leiloeiro
JORGE PESSOA, segunda-feira -
10 de abril de 1957, is 16 ho-
ras, no local — Mais iní*. tel.
22-5521.

PETRÓPOLIS - Fazenda
Inglesa Est. do Contôr-
no Km 50,5 — Vende-

|se belíssima cabana es
rj neve;, /u,i ..

Ino local - Facilito. itilo europeu
'02, -IGOVERNADOR - Loia centro co-|rÍO, local aprazíve

TERESÓPOLIS - Av. Alberto Tór- ,„„i ,, o TV
res, 1621110. - Vende-se urgente tembro, 66 — J. — le

„.., 2 qts., 2 banhs. e \oi'"'m\'.à\'™í localização, em frente Jar-||efone5 32-6172 e . . . .
coros, q. e banh. emp., garagom. dlm Cascata dos Amores. Av. prin-
Entrada NCrS 7 000, saldo a com-if;Pal. °° Alto. 300 m,do Higino. 52-228 I
binar om 20 moses sem juros. -jVencie-se átimo ap. novo, 2 q!s.,
Ruo Bela (parte alta) ou te!ofo-'armá"°s e,"b., sala C| varanda, 2. IPANEMA - Vendo loia
no 3B09 e 2745 banhs., dep. de emp., garagem. m2. R. Vise. Piraia, 514 - Tels.;

fERESÓPÕliS - Vende-se lindofaa"-\"°00'00' 
T'6"" ,sl',32"i750 • i7'0:K ~ CREO 307

ap. de sala, 2-qts., banh., coz,

PROMEMADE - Vendo ótimo
ap. em alvenaria, 2 qt., sl., en-
trada: NCrS 2 600 - Tratar Sr.
Aldo. 32-6822,_de 9 àsJ2 hs.
PETROPOLIS - Vende-so ap. 304,
R. Gen. Osório, 62, 3 qts., sala,
depond. Ver dias 25/26, 15/17 h
- lnf._tel.:J47:3I74L
PETRÓPOLIS - Independência -
Vendo dois ótimos lotes, terreno
plano. Tel. 57-3084, 57-3594 ou
23-3294.

¦to

gr. 1010 - Tel. 52-1801. _
CENTRO — Conjunto vaiio, ven-
do-se no Edif. Rex, na Rua Al*
varo Alvim, 33 — 10.°, grupo
1 013 — Troca-se também p. ap.
Chave no local. Tel. 31-2851 -
Luii Babo - CRECI 466.

ração, trator, caminhão etc. A
mais bem equipada e luxuosa da
região. No asfalto no 5." Distrito
em São Jcsé do Rio Preto. Pre-
ço 500 milhões, aceito parte pa-
gamento imóveis na GB. Maiores
ciei a lhes à Rua Assembléia, 40-

31-0698, 31-3629.

"Vi 24

CENTRO - Pres. Vargas, entre R.M
Branco e Urug., sala vazia, clif^íBURGÒ - Vendo sitio na Es
oanh. privai., linda visla, 15 mil trada P.io Friburgo km. I c: -
comb. 47-9730. Batuira. CRECI 190|mi| m2 c| sede casa de caseiro

Rio Branco, 16, Gr. 602
cios - CRECI I 113, Tel

com banh., vazia. NCrS 15 000.123-5407 c 23-2495.
ótimo | Entrada

CENTRO - Vende-se na Rua dã Av. Ri
Assembléia n. 92, a sala 2 001, Domina

S0',-1 LOJ I NHA
dep frent» lateral todo m=.ivENDE.SE magnífica casa gran-.ponto. Rua Voluntários. Vendo meses, Tabela Price. -- Tratar na
biliado Tratar propriet. 45-1358.It,e oramaclo, iardim e pomar cm;me|h=r oferta - GRACINDO -IGAB. Rua Teófilo Olôni n. 72,
Chaves' c/ porteiro, Rua Carmelal!0"! privilegiado com linda vi.-:32-6775. ) tel. 23-1915 - CRECI 183

saldo om 24|GUAPIMIRIM - Vende-se uma
sítio. Tol. 2772 - Caxias.

Dutra, 411/301.
TERESOPÔLIS - Vende-se apar-
tamento cem sala, 2 qts., cozi-
nha, banheiro e dependências do
empregada. Rua Francisco Sá. —
Tratar na Imobiliária Roma — Av.
Lúcio Meira, 152.

TERESOPÔLIS. Vende-se uma das
mais bem construídas e situadas
casas no centro da Várzea, c/ 4
qts., 3 s!s., 2 vars., uma envidra-
cada, casa de hosp., churrasquol-
ra, água própria, arvores frutife-
ras em terreno de 5 000 e um ter-
reno em Albuquerque a 200 m
do Clube. Tela. 24-23 e 57-8347.
TERESÓPOLIS — Parque do Ingá,

titulo perto do clube, clu,1fCAXIAS

ta, terreno de 2 400 m2; quatro
quartes, salão cem cortinas am-
p!a varanda envidraçada, 2 ba-i „ , ,- , , T .., ¦ „1(
nheiros, copa. cozinha, lareira, P-n.*° d° Gl,e> Tral-"r. so E?»
lambris, toda mobiliada cem gela-

LOJA — Transp. contraio de mag-
nífica loia, c| 200 m2, no melhor

deira, etc. e dependências de ca
ro. Com direito a piscina do

Ciube em frente — 'Tratsr no
local ao lado do Clube Cascata
Amores, casa n. 15 (Alto
esópolis) ou no Rio, com

Nei. Tel. 42-4092, preço Cr$ 65 s I 19:26
milhões a_combinar.
VENDE-SE belíssima casa em te-
resópolís. C; 35 000 de entrada c
restante a combinar. — Tratar pe-
Io tel. 30-5810 - Das 8 ás 11
horas.

soalmente, na Rua do Catete, 338,
sobre-lojas 1926 -_CRECI 197.

LOJAS - CATETE - Vondo" 2 ex-
cclentes, sendo uma c| 100 m2,
p! 80 milhs. Outra menor, na

Te-lbase de 15 milhs. Maiores inform,
visitas. Rua do Catete, 338,

F, lote 21. Tel. 47-6605

.TERESÓPOLIS - Vendem-se
bsíra OQ ultimai duas casas de deis

N. IGUAÇU -
NIIOPOUS

Tel. 25-7296 - CRE-

CINELANDIA - Vende-se grupo
de frente tf 2 salas, WC, na
Rua Evarlsto da Veiga, ló, gru-
po 1502. Entrega-se vazio. Ver
e tratar no local. CRECI 17.
EDIFÍCIO 

"AVENIDA 
CENTRÁt"-

Vondo 2 arupes cj snlas. Um
deles luxuosamente mobiliado. Tc-
lofonB 47-6327.

DEL CASTILLO - Vendo casa e
galpão, c. frente para Av. Au-
tomóvel Clube n. 171 e uma
casa na Rua Capitão Resende

GOVERNADOR ;- Vondo terreno
I. Guanabara, ótima localização.
Rua asfaltada. 564 m2 - Tratar
c' Jcf6 Cândido — Te!
47-0077.
GOVERNADOR - Vendo aparta'-
mento de sala, 2 quartos, oara-

ocal. Mais inf.jp?™ etc, ni Praia do Dendê «

[Tratar na Run Anseio Neves, 70,
el—

quartos, com dependências ÁREA 2 500 M7, d casa peni
completas de empregada e quin-.na, água e luz, NCr$ 13 cl 50%,]

mercai Guarabu, esquina, 3 ruas.i p,or,,,-,, „„ U,-,| çr 71 tal, om final de construção, com Mldo 2 anes. Tel. 46-7103. de trente para grande
excelente ponto comercial part!rl 

ULU,dl no IOLdl or> il". financiamento, no grupo residen-i rACac _ >_•..„. i„,.,.„ _ u.rjil Lanchonete

qualquer ramo de negócio. Con- CO. Tratar pelo telefo-
i '-1 j 1 .J / , (J > ' i .' ' I i ': U(I M,

ado do campo de futebo
do alto. Informações: Mário Jcsé
- Telefone: 23-3638 e 27-3413.
ÍERESOPOLIS" - CLUBE' DO IN
GA' — Vendo lote quadra D. pia
no excepciona! localização com
riacho, 15 x 35 - CETEL
96-1855 ou 38-8818

ESCRITÓRIOS-CENTRO
r — Vendemos excelentesCl_ 197.

LOJA LARGO' MACHADO - Vdo
5 x i.i, frente, vazia. 60 milh. unidades compostas de

SITIO — Troca pi ap, Zona Sul,
limo 3 qts., ótimo sitio em

Nova Iguaçu, com bca casa de
anda, piscina, casa de mora-

dor, todo cercado e plantado
cam laranjeiras bananeiras, co-
queiros, canas e árvores frutí-
feras. Mobiliada com geladeira,
ônibus na perta e distante 1,20
heras do Rio - Tel.: 36-4089,
área 12 000m2.

-aça em
o que nâo fizeste em 1966

Vendemos próximo a CAMPO GRAN-
DE terrenos de 12x30 em prestações de
NCr$ 8,00 mensais, SEM ENTRADA e SEM
JUROS com ótima ÁGUA e LUZ, próxima e
farta CONDUÇÃO para a PRAÇA MAUÁ e
CAMPO GRANDE e variado COMÉRCIO, in-
clusive FEIRA-LIVRE. lnf. Av. Marechal Fio-
riano, 155 - 1.° andar. Tel.: 43-0229 ou
Av. Ernani Cardoso, 72, s/ 408, Cascadura,

com Sr. Orlando. CRECI 740. (P

aauresra
SITIO - Vendo com 10 000 m2
com ótima casa e galpão pnra
gran-a, todo plantado. Estrada
Nova de Mauá, 22 km. da praia. |
Tratar tel._ 34-3941. Sr. Enoquc.l
SITIO em Volta Redonda, muita] i- iC,*..-.-]-»
água, pastagens, repreza. NCr?de paqamento. Ver no e mesmo a estrada
30,00. "'•¦¦- ¦"• —-1 '

LOJAS PRONTAS - NÃO PAGUE
LUVAS — Compre com grande facilidade

Aceito carros novos

(in. 2 anos. Tr. P. Ev. Veioa, 35,. . .
s] 212 - 32.2493 - creci 409-íante-sola, sala, banheiro
loja em Copacabana - Ven-jprjVativo. Todas de fren
de-se na Av. Prado Júnior, 281,(, „..,...... »«—,*.
ióia "n", decorada, pronta para te, com somente 6 gru- pagamento. Sr. Rocha 22-7077 tUg Portela 278 A partir de NCr$
uso livre de rjualcruer ônus. Tra-ipo5 

pr gndar servjdos|£6-1413 '
tar Prado Junicr, 307, ap. 702. |i I SITIO ITAGUAI - 102,00 m2
LOJÍAS POSTO 5 - Copacabana por tres elevadores. — 

|todo plantado, írutas e legumes
v^do du=s de esquina 27m obra em ritmo acelera 

'

dução na porta. Vende-se faci-
fitada s financiada. Ver Estr. do
Galeão, 1 470-B (em frente ao
C. Bombeircí) e tratar cj Dr.
Guimarães, tel, 42-2990.

104, tudo prrNCrS 50 COO a m2' em terreno de 12,00
prazo. Av. Rio Branco n. 13 30,00, livinn, 5 quartes, 3
ja'a 602 - CRECI 1 113. Tels.: 

'

23-5407 e 23-2495.
DEL CASTILLO - Prédio térreo
na Rua Atílio MÜano n. 205 —
será vendido em leilõo judicia!
pelo leileeiro GASTÃO, _ terça
feira, 4 do abril de 1967, ás 16
horas, no local. Mais inf. tel.:
52-0233.
ENGENHEIRO LEAL - CastT c/
safe, 3 qts.r coz., banh. Terre-
no da 10 x 50. Nos fundos ca
sa c/ sala,
Praça Artur

ILHA DO GOVERNADOR - Prai
das Pitangueiras — Casa com 260

por
ba

nheires, cozinha em mármore,
área _de serviço, lavanderia, dc-
pendências de empregada e
ragem. Preço financiado em 26
meses, de somente NCrS 70 000,00
— Marcar visitas pelo tei. 52-4903
(inclusive até 13h de domingo).

ne 23-4679 com D. IEDA
— Entrad3 NCr$
6 000,00. Saldo a
binar.

com-

en- CASAS - Nova Iguaçu - Vondo
ciai Tatui, na Rua Ernesto Siive;-. 6timas casas, uma em terreno
ra, 137, esquina da Rua Guaporc.j 20x30. Entradas o parlir de NCrS

1 300,00 * prestarões a partir cie
NCrS 80,00. Trater diretamente
cem o proprlatário Sr. Bernardi-
no Av. Nilo Peçanha, 38, sala 5
— Nova Iguaçu.

PETROPOLIS - Rara oportunida-
de — Vendem-se no loteamento
Tirol, casas de alto gabarito, l/1
locação, grande living, 3 qts.,
2 banhs. sociais, dependências e
íjõragem. Centro terreno

TERESOPÔLIS - Vendo aparta
mento 106 da Av. Feliciano So-
díé

3 00Cl4 fratai
tario.

2 400 000
ecos do Cr$

242 - Mobiliado. Ver
no local com o proprie-

CAXIAS — Ceniro — Vendo-se
cu aluga-se gaipão para indús-
tria com força e telefone. Salas

! p] escritório ao lado da Prefei-
Itura. Tralar Tel. 2772, Martins.
CAXIAS" -"JARDIM OLAVO Bl-
LAC — Vdo. 3 lotes esquina,
melhor oferta. Tel.
segundas, quartas i

R. Edmundo, 550 — Inhaúm.
vT

negocio
Bobs, B.tiko etc. Te-

efone_54-13B9. Proprietário.
LOJA - P. Freitas, quase esq.
Bar. Ribeiro. Vondo. Base 80 ml-
lhões. Facilito pagto. — Tel. ...
36-2154.

díssimo, já na ó.a laje,
com a garantia da SO-
CICO. Sinal a partir de
NCrS 1 000,00. Infor-
mações no local, AV.
PASSOS, 122, esquina

TERESOPÔLIS - Vendem-se lo-
tes na Rua Guandu, Pimenteiras
Várzea, com água encartada no ESTRADA Rio~Petrpolis
Paruue Josy. Inf. 26-2685. de-se casa, terreno, água • luz

Km 14 12 - Tol. 37-6240.

m2, todo gramado, frente gran
de lago. Preço NCrS 60 000 -
Entrada 20 mil facilitados e 40

ni.A r.« ,•>«.,,-,,.,.„„„,„ — inr»H financiados, prazo 6 anos. CILHA DO GOVERNADOR - V.n- Tirol, pela perfeição e requinta-de-s. ot.mo leto medindo 15 xUj gâs.o na sua construção, foiZS, plano, vaiio. Entrada: CrS!di,tinguido pelo Touring Club TERESOPÔLIS - Magnífica casai

i// Li.*!""* p,,sl*'Para a construção do seu pri-- Ótima para ciub» ou rosidin- -MOVA IGUAÇU - Vondo
, rui, ¦... í ns!'"fliro Centro Turismo, caracte- cia de alto luxo — Em terreno i Paraíba, 4 terrenos de 10

2 qts., banh., eor. KMa Harrldo lobo, 26 (esta tua rliado como o único loteamento do 11 000 m2, com piscina. To-;Precas a parlir de NC;S 1 UOU rde galeria) para entreija
, ,• &?.% Sn nnn"™ 

' 
™M t , 

° CamSfr,í,A Píí" no B',!il ^ P0""' >"" Cen- talmente mobiliado o «om tape-- financio. Infs.: 37-4537._ diata - Preco de NCrS

Saln»,' NC,SS-íOoÍm? T'^"i 
" 

FONSO ENgVnhaSa ixn? "0 
7ur;s,ico' f"e"do par,, dotes . cortinas, construção r.cen- NOVA IGUACU^-~Vendem-se 

"te'r- 
55 000,00 ci parte em 1 ano -

2HS.I» £ CiríPA T ItoCanrh, I?,*" 
"* 

\?U l°t?- 
Di>,í ,S ffi!nu!^ ^l"' lM' vi,,a °° «««bra-Fraa. renos, 25 COO Por mês. PossejCIVIA - Trav. do Ouvidor

tí" Jí«M rirct Zo i'l sn 
"Sii? b°T",' ,5,2ó^'iPe'rónclis * M àa R:"" Estrada cos, porlo do Club. PlnVroiros. -Imediata, sem entrada. Tratar na;17 - Div. de vendas. 2.0ne 22-3365 - CRECI 619 - J po 401 - Meior. Tels. 29.2095 do Coatõrno, após km 50. lnf. T.ls.: 57-3084 . 57-3594 OU Rua dos Andrada", 96, sala 1 101- dar - Tel. 52-3166 das 8h 30m2,°' ° «»-3*6'. .tels. 43-3632 • 23-6640. 123-3294, Sr. Djalma. |C ou pelo telefone 43-6690.

LOJA - Botafogo — Bor sj qua-
se 12 m2, prox. praia muito
abaixo preco normal e financ. —
Ouvidor, 183 si 303 - Te1efone:lCje AV. MARECHAL FLO-43:53.'!0' _ — -|RIANO, até as 20 hs. -
LOJA PARA ENTREGA IMEDIA-.. . - . |n Rnrnp|
TA - Na Rua Duvivier prex. àVendaS: JÚLIO BUbUKI-

Avenida At!5ntica cem 87,00 m2'Q|sJ _ CRECI 95 — AV.
úteis e sanitários. Preco ds ,.i „~A,.>--^ , ,-,

49.1139. às CrS 185 0:0 000 - NCrS RIO BRANCO, 156, S|
sextas-feiras!io5 000,00 com parte em 18 me-oni tci C CO oil À «

sos - CIVIA - Trav. do Oevi-ioUI — I fcU).: OJ.-Ü/ /4 e

dor n. 17 - Div. dn vendas 92-2793
2.o ondar. Tel. 52-8166. das . ^ 

6b 30 m is 18 lioras. CRECI . VEND0 cor,iunl;, Je „|ss, Edif!
"• 13'¦ IRocioífo de Paoli, dv. Rio Bran-

84

vacas, porcos, galinhas, cavalos
casa* na Reta de llaguaí,

falto. Carvalho. Rua Piaui, 166,
c! XI. Tel. 29-36J1.J
SjTIO — Vencio ótimo Est. Rio
cj bóa produção, ótima casa.
Distante das barcas 30 minutos,
facilito 42-2590 e_48-762l.^
SltlO PI RAI - Km 6. Vende-se,

280 m2, grande casa, fruteiras,
gramado. 70 m, margem de rio,
cais-próprio. 25 m. 12 lj2'à vista
e 12 112 3 anos. Ver no local,
Dr. Lemos Brito. - 38-5994.

16.500,00. Tratar na IMOBILIÁRIA ITA-
-iCAL LTDA. à Av. Almte. Barroso, 6, 16.°
- grupos 1.603/8. Tels.: 42-9788 -

42-9796. CRECI 478. (P

®=s©

ia Ru
t 30m. LARGO DO MACHADO

1 000 i

!is 18 horas - CRECI 131.

1 nln!f'"' tí4 m2. Gcra!do, 37-3731 c
1 '37-3000, segunda-feira._

VENDE-SE um grupo de salas
para escritório, à Rua éi Assem*
bléia n. 61 cem saleta, corre-
der, salão, kitchnete e banheiro.
Tratar c| proprietário. Dr. José
Luiz, pelo Tel. 32-9931.

SITIO - Vendo cem 4 440 m2.
Tedo plantado, c/ galinh., patíi-
ro e chiqueiro, C/ 2 casas, ito.
à Praça de 5. Francisco, c/ ônibus
à perta Ipiranga-Caxias. Vendo
cu troco por carro nacional
imóveis na GB. Entr. Cr$ .
2500000 e presl. de Crí 92CC0J' , _ V- ¦. „•-_.. < A

iuros. Tratar na oFii._Ay..Rio|total 3.000m2 — Tijuca. Tratar a Rua As-
isuncão, n.° 286 - Tel.: 26-2031 - Sr.

Posto de Gasolina, Galpão c/ 1.000
• Im2, loja de peças, escritórios, etc. Área

Branco, 163, or. 503. —
52-5350 - CRECI J-236.

Telefona;

SITIO. -Vende-se km 33 Rie- MIGUEL.
íeresopolis, 41 OCO m2, cenfor-
tavel sede, casa caseiro, d viário, I
chiqueiro, horta, pomar, banansl
- abundante sç.va de fonte. -
correio encaichoeírado, Cr$ 25
milhões. Tel. 57-3267.



O IMÓVEIS - ALUGUEL 1.» Cao", CIA15IFICA.OS, Jorn.il do Brnsil, don 27-3-67 - 5

ZONA CENTRO
CENTRO

11 quarto p homem
Caneca, 245.

ALUGA-SE i
Rua Fre

ALUGA-SE ap. sala e quarto sep.,
cozinha, banh, e varanda, mui-
lo arei ..do — Rui Riachuelo n.°
217, ap. 1 lll - Chave cl port.
Tratar seyunda-fcira cj René —
Tel. 36-7459.
AREA 2 ÍOO m2 — Alugo em Ca-
tumbl. Trat.ir R. Van Erven n,°
126-A. Tel. 28-1015, _ Cipriano.
ALUGO quarto de trente a sr.
cie respeito, fino trato. Avenida
Nossa Sro. Fátima, 67, ap. 702

Contro.

ALUGA-SE bom ql. e sala. po-
don:io lavar e cozinhar, na Rua
Culos Gomes, 351, ap. S-101

] CATUMBI
quarto e sa
car, 116 —

I CENTRO~~-
60.000, duas pessoas que traba*
lhem fera. Rua do Propósito, 66,
térreo.
CENTRO - Aluga-se Rü7" Eva-'
ri-to cf- Veiga, 41, ap. 807, com

PAISSANDU, 59 - Aluga-se »p-
1209, cie frente. Chave, n* por-
j taria. Tratar Av. Pres. Vargas.

542, s -104 - Tel. «3-0166.
Sô

CENTRO -- Alugo, R. Riachuelo,(CATETE — Aluga-se um ap. ne-tí
32 ap. 513 c/ c;. =. c/afnteco, rua, do frente. NCrS 200,00 e ta
co?. c/lugar p/geladeira, banh. íxas. Tratar tei. 45-4966.
compl. N'JrS 220,00. R. ^Teofilo|CATE1r_ _ Alugo, Rui bento Lis
Olòni 173 s/201 - .13-2/00 -ib0.,, 76, sala e quarto conjugado,; SENHORA Sô - Aluga
CR_ECt_ 727. _ banheiro, cozinha. Chaves c( por-; moças educadas, trab fora, direi-i«|_
CASTELO" — Aluga-se o sp. 202,|leiro. Traiar c. Dr. João - Tel. to cor. - R. Silveira Martins, 1.16,1»
na Av. Presidente Antônio Car-,-42-2454 de 13,30 às 17,30 hs. ap. 30-! - Tel. 45-4640.

• tle frenle pnra a Av. CASA ANTIGA - Alugo lerren'o'SENADOR VERGUEIRO - Aluga- BOTAFOGO - AlugTsT

coánh. dependãn- ra 
620 

„m2* _róxin,10 ,*' Rm dojseap., Ia. locação, c 2 quartos,;_,_,,. Muller, 36.

ALUGA-SE apartamento no segun- ALUGUEIS? - Arranjamos cosas,,ALUGAMOS por temperada aps. COPACA3ANA
da pavimento rla e.-..- 7.0, n.i Rua nps., Ic-s o fornoconios o. mo- m.bs. df» um cu mai- quai los'Hos c-nv.-';,;-
Alvr.ro IImdi, 21; Chaves nellinros fi.-ido,e< da Guanabara -;Avf,nir'a N. S. -o Copacab.ina,!do Maga haes i

KÜC a'i

\M. tía n-fl*,ma rua.
EOTAFCGO - Alugo t

Cor., banh. Rua
bas, 21 301 - Te
CRECI 835.

I 011
nheir
'porte

Ano r
REC

Beira Mnr
lios, banhe .;- , .,-./,¦ *¦"¦'¦'«• Serve para depósito, guar-*' " ¦'  m. NÇr$ 4pq,00ida_n.óvei.i ind.s,r._ 

>._ 
^~To|_

D.
ele.

Angélica,

Aluga-se casa c]
. Rur, José de Alen
110,00. _
Quarto. Aluno Cr$í— Chaves com o porteiro. Infor-

mações lel._52-l.33. 43-6199
CENTRO - 

"Alugamos 
na Rua ??___

Ubaldino do Amaral, 41, ap. 803ICATETE - Aluga-se o
c| hall, sala o. qt. conjugado,ííí. Pedro Américo, 406,
banh., coj. Chaves porteiro - 

[quartos, sala, varanda, banheiro
Trav. Ouvidor, social completo em côr. cozinh
Tc!. 52-BI66. ^ jdependências de empregada, ár<

JáV — Alugam-seiCcm Ianque, Ver no local.

banheiro e co- Trator CIVIA
para escritórioj 17 — *1.° and,

, ÊTfÃcTo"

se ap., la. locação, c 2
sala, dependências completas, tom
enorme iírea de serviço, garagem.jemp. Chaves
Acabamento c!e la., pintura ul- na Adm, Fu
Ira-moderna, sinteco, sancas etc.ido Rosário n
- 330 mil - Tel. 45-6514. __|Tel. 52-8281 . _

BOTAFOGO -
Praia Botafogo,

!oto. conj., kitch
ALUGA-SE ap. 406, R. Senador Iralar Lov/ndes

2a.

-101
«'" "iLARANJ

deps.

nense
129 -

(Rua do Resende, 39, sala 1 103. n. 374, sa'a 304. Tol. 37.93:
X,J3 Cii-X APARTAMENTO - Aluga-se c va-JÁUlGO"aX." 301 R.~ Raimún-J:
arão Ma- randa, hall, :•!. jantor, í qu-urtcaJCorreia, i9, c/ garagem, 3 qts,

52-9052 copa, cozinha, quarto empiegada,;2 s!-., cepa r crr., -roti c' tan-
I grancie téiraço e mais depeno_n-:que, dc,:. completa*, ann. em-

Ruaí c,',s* ^er nfl ^ua Aires Saldanha,ibutido... Frenre, Indo sombra, ..
i?n'/2. Chaves ci zelador. pa" andar. Chaves c' porteiro.

,,„_., 
'í„|  - r— 'nf. 32-359-1.. oo..s. ni; ALUGO olimo ap. uni por andar,: 7-..-.?-v'V_ —rrr-,

e Iratar:,,... -i .,,_. ..,,. „.__ ...ALUGA-E ap. mooiliado, .-,
S. A. Rua Ba.?' Li, 

"¦„„„"•_. 
Í.C, »*•'» Ribeiro, 211, ap. 90-1. .

¦ rm i * tlc II. SOCIfili, uefiloi- OC:p. INw , I _, r« (1/ i n ¦ r TDcn¦ l.° and. -..„, „ o,,., ... ,1,,,. 238/soi. no i""1- fretar 52-9610, Sr. Jose.iCRECI

219, o ap,
?. coniug.,
- Chaves
ia Ru.-, do
el. 32 177.

COPACABANA Aluga-se
'mo ao. na Rua Francisco Sá,
jap. /-02, Posto 6, junto à p*
, de '). --'<¦,;, 2 quartos e der
: iiepenri»nci.i;, mobiliado com
. tefone. fr-tcir no local e t

¦tfone 37-4905.

•:6.

- C. VELHO

-1"*-- Correia,
Cha-.ban

33, c sla.-qto. coni.,
... cor. Traiar APSA. Tr. Ou-

porleiro. Tratar na vidor, 32, 2.°, de 12/17 hs. Tel.
Av. Almte. Barroso, 52-5007. CRECI 253.

2 - Tol. 220798.

22--I239. Sr. Jac IU6S ~ CT. 937.
com 6 imó-CENTRO -Aluga-se ap. mobília

- Forneço - _|0 da R. Joaquim Silva, 60 ap
9, -sala 802 306, e| tala, cpo., larclim de In

verno, banh. Chnves Ôrs. Joáo oi
Aluizio. Tratar R. Uruguaiana, 2-;
1.° andar.
CENTRO 

"-""Alugamos 
V sala," 2

quartos, banheiro e corinha,

Jos
i Caneca
, loia 11
iu peque
le 2 qts.
mo quin-

Jorge c
"v- PXmtn'S 

.arfl."',2007, 
"P-tnhia Comercia507 (frente R. Santana), para -|Mundo, na Rua doVcr trator Lança S.A.. Av. Rio U.o ,-„,),,, -. 201

Branco, 20 s| 301 - Tcl. 23-2710 31-34-16 falar- Creci 41.  _ crçÓi ç;,/.
CEN1RO - Senado, 320 - Áíugo FÁTIMA - Aluga
ap. S03, cie frente, cor|. Ver c. ,„_ Morconi, 95",
porleiro.
CENTRO — Aluga-se apnríamento
com sala, quarto, corinha e ba-
nheiro na Rua Riachuelo, 350 ap.
606. Fiador ou depósito. Tratar
n,-, Av. Henrique Valadares, 156.
CENTRO -¦ Sala e quarto (sepa-
rados), banheiro e pequena co?'
nha, entrega imediata. Rua doM"1
Riachuelo, 119. ap. 21o. Prcco:'SION.
13 000 000. Apenas CrS 3 900 000 1714.
cl» sinal e Cr*t 305 980 mensais, horas.

55-4903.
I3h.

Vcr

Sinto Cri.to. Tra
ALUG_El'~FIADOR
VO ÍS — llfBc.ui.ÍV.1
Pr.iça Timdenlos n

Junto so Cinitma Si
ALUGA-SE' Tia 

"Rua"rre

208-Ã, residência e loja
p_ra oficina depósito c
na indústria, c_sa 10, r
sola, banheiro e pequ<
tal. Tratar com senhor
telefone J3-S358.
ALUGUEIS? — Arranjamos casai,
«ps., loj-S « fornacemos os me-
lhoros fiadores da Guanabara —
Rua do Resende, 39, sola 1 103.

ALUGO - Centro, 25 000 vaga a
rapaz, casa família, mobiliada,
roupn C-sa, 1 quarlo e seleciona-
do. Rua Machado Ccelho,_ 1J3.

ÃLUGÕ 4 saias, co_, banh., a
um só ou casais, tem Ioiinha
-iue pode ?er junto ou separado.
R. Costa Barros, 14, perto Light.
Ent. R. Alexandre Mackenzle, íim
sobe escadus. Trntar tel. S2-Ó623.
ALUGA-SE ap. 1 024, R. 

'Taylor.

31, cj sl., c.to. coni-, banh. kit.
Tratar APSA. Tr. Ouvidor, 32,
2.0. de 12/17 hs. Tei. 52-5007

CRECI 253.
ALUGA-SE apartamento, com 3
quartos, 'sala o dependências de
empregada na Avenida N. S.
de Fátima, 7A, ll.o andar, ao.
203. Tratar no local, dis 9 às 12
horas.
ALUGUEIS'" FIADORES? Forneço
óttmes fíadore*. Irrocusávei^, So-
lucão rápida e Segura. As me-
lhor». condições. Dou ótimus io*

f .rêneias. Rua A.éxico, 74 (ala
1 103.
ALU&A.É Rua dos Inválidos, n.'
196, ap. 502, l!e„ qlo., b.inh.,
co:. Chav. porl. Trat. IGAB. T.
Oloni, 72 - 23-1915 - CÍECI
13-Ò.
ALUGA-SE Rua 

"20 
de Abril. 23,

xtp. 305, fte., ]." loc, qto.,
kltc!.., banh. Chav. loc..-.! (ac;. cio-
mingos). Trat. T. Otoni, 72 —
23-1915 - CRECI 183.
Ã-ÜGÃ-SE 

"Rur,"20" 
de Abril," 8,"

ap. 70.5, sfiíet*., qto., br>n
dep. Chav, port. T, O::

23-1915— CRECI 183.
ALUGA-SE Rua Cird. Dom Seb.[branco,
Leme, 411, ap. S-304, «ala, qto., 52-9059.
dap. Chav. port. Trei. T. Oloni, rFNTRh — VT.'nTi_ 

"Tr, 
í"---t* - 23-1915 - CRcrl 18" -tNiKu 

- A.uga-se ap sal»,-. -..J.'j"... __? _:L_.0*?r  quarto e corinha. transfere--.»
ALUGA.SE — Rua Frei Caneco, [contrato, Ruo Riachuelo n." 136,
146, ap. 1007, banh., kitch. Chav. ap. 901. Cnaves com Dona Isa,
port. Trat. IGAD. T. Otoni, 72 -!po-jir,do pelo telefone 32-7603.

CRECI 183

2 quartos, sala,
zinha, .servindo
ou consultório. Rua da Alfând
°Vvl„A' 

CRaFr?°770" 
23'3382|independentes, moradia etc. 60|™s com

- '•V"l0_r_c'!.ECI. 77°-  . mil. Rua Estácio cie Sá 153, Lo- Ada lma -
CENTRO - Alugam-se os aps. pes - 32-5115. |90,« 610... - .-......-.,,„. 

|AlUGAc_ ou. _,,, 1 »rani-ir_s i.104 e 406,__da Roa Anrlre Ca-lnsIAao- AÍ.c._-~o"nr~Ru-! 
"ATEIE - Al,,..,.. Tama.-.cl.-iré, es ..1.10 at 1 205 saU 3 .fs!?'clj. !ii

Machado Coelho, 119, ap. 802 c. Rua do Calete. Sala quarto (sepn-le tcl. Chav. pert. Trat. IGAB,
sala o qt. conjugado, lo. locação, rados), banheiro e kitch. Oora na T. Otoni, 72 - 23-1915 -¦ CRECI.VIA
Sinteco. Chave- porteiro. Tratar '0a 'ale. Sinal cie CrS 2 32(1 0I12,1183.
CIVIA -Trav. Ouvidor, 17 - 4.° •«*_ 30/6/67 Cr$ 2.17 090 e pres-; ., m0_,.,e „.-d Ru, 

~

on I. - Tel. 52-81*6. |»f>« mensnis de CrS 210 827.'j^* 76-B 2 pavt- d
ESTACIO- Aluoa-se r*Bag,aS NOTATO^l Ql:''* . b"n,5" s3,a ? ^""Vberto, 75 sobrado, c| 2 salas, SA _ Av Rio Branco, 131, l""ò''.e™1,. ^píVr_- 

"r 
o Ai 723 c)ts., banheiro, cozinha e quin.i__._i_. T.. ». rtAlrt' ,. , . mo n« í2. í*--'. I. O,ont, 11 -

valcanle, 133. Ver no local e
tratar na Companhia Comercial
e Corretora Novo Mundo, na Ru-
do Carmo, 71, 2." andar, s 201,

tcl. 31-3446, falar cl

com sl.-q
e kitch.

i. Iratar
27-A -
,W- [COPACABANA - AlõgTri".""sr|ia

[COPACABANA -- KAIC aluga nade Irene Av. Copacabana, 361,
Rua Sanla Cara r.n 352 o ao.l204. Tralai no iocal das 14 às

.j,| _.40<í, c sa!a-qto. sen., coz., bann.jl7 hor.s, diariamente.

3 cios., arm. emb.', íi í.LrUl?AríE .»"¦ tf?m,d&? 
*™<d*'citJá "I 

7a'CÍ-7' V irí > 
R-aXÕ>Ã-ABANA"""- " 

AlügísT^p".
ban:. sociais, demais dep. NCr.-l *" •''*™"°,- J.J-„ff- 

,0''',Vc/TRF-I ííi _iC'06- R- R"'*° lP'3nemi'r 77- «I
/uo, à Rua Sls. Clara, 238/501. n° '""'• r«t5r 52-9610. Sr. Jos6.|CRECI 233. sinteco, pintado, pecas sep. c!
Chaves c, porteiro. ALUGA-St ap. 507 R. Raul Pom- COPACABANA - KAIC alugs p*.móveis qto. 220 mil. Chav.-.

péia, 195, c sala, qto. conluia- Í!r>s comerciais na Av. Princesa! portaria. Iralar S. Sla. Clara, 30
cara, 46,j(_n, kit., banh. Tratar APSA tv 'sabei n. 323. a sala I lll, dep 419 cilas úteis,

ap. 1210, qto., saia, ]. inverno,jOuvidor. 32, 2.", de 12/17 hs -frente, com kitch. c banh. -
por ÍA) ÜÀJ mensais. Vi- Tei.: 52-5007 - CRECI 2^3 'iCnaves c porleiro, Tratar na R.

ALUGA-SE- ólimo ap 
"do" 

lu»"o,,í" ,£*.™° 
n-'„fV{\~ Tel*

201, R. Alberto de Campos, 7-l.í 7 X 7. ,'X ,77, „' -—.-.,- 'e irc'< c Ianque. Aluguel NCrS
BOTAFOGO - Alugamos na Rua c. sla.. 2 qtos.. cor., banh., ares COPACABANA - Rua Belfort, 400,00 mais taxas. Chaves ni ep.
Vise. Cruzeiro, 150, ap. 601 c ALÚGA~SE 7,p. do quarto, saia", !erv-. don. emp., salda, mobilia-!"0*0' 5°. aP- ,04 - Aluga-se ,502. Traiar 'ACIR Administração.

3 qts., banh., co7., deo. peq cozinha, cie trente. 5ain,;da c telefone. Tratar APSA. Tv.lc/ 3 qts., 2 salas, armários cm- Tel. 32-9738.
emp., á,ea c' tanque, la. Icca-I rtcnian, 3'/9 t02. Crí 2/0 000 -lOuvidor, 32, 2.°, de 12/17 hijbutidns, bonh. social, copa, coz. COPACABANA
cio. Chaves porleiro. Tratar Cl-Mralar Rua México, 41, s/ 1 705,!"='-= 52-5007 -• CRECI 253. («tc. NCrS 8C0.00. Traiar PREDIAL n_ Rua 0i,-,|m,

,-::, 290 - CRE
23-9525.

Aluga-se
154, <

., banh.
Son:.

204

ap. 104,
e_ sala e
Chave- e
'rer. Var-

íelefone

Rua St.
nverno,

3_0 OoO mensais. Vi-
sitas, domingos ci" 10 ãs 12 horas
- Iratar trav. üo Paço, 23, 5/

301.

! COPACABANA -
! Dia-. ferr_ir_., 113,• \2 qtr , sala, banheiro

Aluga-se. R
ap. 101, cl

cozinha

Aluguei 200
'Chaves n| local,
j Administração. Te
Al IMA - Aluga-re

da Av. N. Sra. de
Ver no local e trat.

) mau
Tratar
32-9736.

S03
83.

Compa-

e-lte.jcl.-ls
mp

lc. NCrS 800,00. Traiar PREDIAL v
c ADMINISTRADORA RESNIKOFr'

23-191

filii
ap.

Av. Rio Branco, 131, U-
Tel. 31-0060 (inclusive

até às 13h';. CRECI_3. ,
CATEIE - Alugamos ap. 901 d-|u° „.
Rua do Catete 66 - c/sala c A* „ o

arto separado, banheiro e kit,

Corretora Novo
Carmo, 71

u pilo te!
com Sr,

- CRECI 13',.
VELHO 

' 
- 

. KAIC aluno]
na Rl-~ Tobias do Am.--

42, ampla saia, 2 gran-|
, banh. social, toaleie,,|jDA.

pendências de empreg., iar"-andar.
dim, var-nda, telefone, muitaj(H i ]*]
traneiuilídade, água faria, clima
c vista excelente. Não tem pro-
blemas de deslizamentos. Vcr ho-
ie dc 9 às 12 c de 14 às 17 hrs.
Tratar na Rua do Carmo 27-A.

Aluguel 225,00|Tel. 32-1774 _ CRECI 533

r- idos Cltí
Chaves com o porte.ro. Tratar na Ma
PREDIt IMÓVEIS LTDA. - Ru,
México 119
orupo 1 603/6

16.° andnr

Iteco, l'1. ioc_;ãc

e sola separado. Alugue
mais taxas, Chaves cj porteiro
Tratar 'ACIR" Administração -
Tej. 32-973B,

Alu

JacqueslCATETE — Alugo ap. 109, nò-
ivo, írente, c- s.-íeta, 2 qts., ban.,

p fíu.lhnr co?-r área, R. S. Amaro, 102 - ¦-- ¦

403 ca I""»0 à B*-*"- P"'- A'"""el 225,00|Tel. 32-1774 - CRECI 233. Çox, area com Ianque « Saragem.,

:oÒ.uq0. - F P. VEIGA ENGENHARIA^ LARANJEIRAS""-"Alugamor-nT,:^-;' ^V'Tt.!!;c^; $%J3 _t[- —'"OA. -.. Tel. 42-5231 e 42-7,44íRua das Laranieiras 95, ap. 502 
\l™. 

. £f™ tlln" - «I 
f7L 
^'l 

""
t-,'t--1 r '.,-11,1. "| 

qis„ banh., c:^.. deo. tnn nnn ....:. :i,*'J3 A8Vter

Aluga-se ~p. 4\A

rav. Ouvido,, 17 - 4.-j.,._ |6 es lo hor.s. 
"'ALUGA-SE 

ap. 803. R. Paula Frpi-íf_ ADMINISTRADORA HESNIKOFF | põs«o~ do" 
•s.-.'1'.'," 

quarto.' .«Inh?".
and. - lel. 52-CI66. ..  :--,-, 61, c s'a., 4 qls. varanda UCA- R''*, °u,-'C'o--, 130-9." and.; banheiro. Chaves com c porteiro'
BOTAFOGO--~"ÃVoo"''f7.:-:-"r-;p'ÍAVtNIDA COPACABANA, 360, o banh.., co:., dop." emp., írcá;Te!s-: 32,í'75 « 22'9«5 |H 14). Tratar em Cordeiro Guerr]i 4 Cia!

qls., si., bani,'. .-0- d'o'|ep. òuo - oaia e quano sepa- ]t tanque, n.iraq.m. Tratar A"'SA. COPACABANA - Rua Miguel Le-I 
*-'da. n> Av. Rio Branco, 173,

Aluguel NCrS 450. R /,*, i- irK,u' hanh., çoc, 
area - Cr.-, ...jv. Ouvidor, 32, 2.°. cio 12/17-r.ioi, 74, ao. 1003 - Àluqa-se 14." and,.-. Te'. 31-1995.

¦s de Abrantes, 92, ao. a:.1230.0M 
" Ch"°. ",l1,, ""¦' °°'6 hs- 7ei-: S2-';C07 - CRECI 2". Iconiugaclo e dep. Traiar PREDI AL1 COPACABANA 

"~"~~A|uqi-"sT~a"o'

- Ver porleiro. Tratar 22-4374. i« .» hf»' . 
~ »U.MI^ 

,a' 
**AÜO' 

\ ALUCA-SE ao. 310, Av. N. S. Co".'. F- ADMINISTRADORA RESNIKOFFI101 da Av. Atlântica o SIM
BOTAFOGO -Rua C.muWTu A?S^A 2 *' „ív lel^ Pacíb«ni' 

387' C sl*'q,°* «">>¦¦ "T 
X ,Su\?,Ã-°'* ]??bJli\c< "la* 3 "'*•* c«- 2 ^

153, ap. 303 - Aluga-s- r.r q!,A.,A ,el*- b»nh„ c07. Tratar na APSA. Tr. _^'- 
'**--. 32-167o c 22-9435.|sociais, clep. corroí., garagem a

o sala coniuoado. Tratrr PREDIIAL;4-"'3''** (Ouvidor, 32, 2.0, de 12/17 hs'*-H °'- Itelefono.
' 

ADMINISTRADORA R£SN!KOFF,ÀLLIGUEl FIADOR com 6 imó. te:-: i2-^07 - CRECI 253. [COPACABANA - Aluga-se »par.|CÒPACÀ-ANA~ - Alu"q~~se~-p.
- Rua Ouvidor, 130, 9.o|vois _ |r,0cusóvol. - Forneço - ALUGA SE ap. 839, R. Barata R|.l'»!"onto compo-lo de duas sa!as,l704, R. Anil,. Garibaldi,'42 C/ sl.
Te!:.: 32-1675 e 22-9435. prac_ Tiradentes n." 9, sala B02 beiro, 200. cí sl., qto. sep., va.|''0f quatros, dois banheiros :o- 7 qls., coü., banh.. dop. empreg

I- Junto ao Cincn-.a Sáo Jcsc. «nda, cot., bar,!-,., área c tan-l0015' «^'nha c dependências de,j_,r<_i. inv., área c tanqu». Traier
Ru~ ?"<. e banh- emp. Traiar na í"ij3rc/;v'-d'''- R"a Barata Rineiro n. APSA. Ir. Ouvido,, 32, 2.° do

AVENIDA COPACABANA, f)19, ap.l APSA. Tr. Ouvidor, 33, 2.°, de;339- Chaves com o porteiro. _ 12T7 horas T»l 52 "'07 - CRE
11 '202 - Aluaa-re ao. com., o/112/17 hs. Tel.r 52-5007. - CRE- COPACABANA - Av. CopacabanniCl' 253

|n.o 314, sp. 403

BOTArOGO - Aluga-se
General Severiano, 205 a
c; dei; quartos, unia sala,
c' fo.;jnn A becos, ban!-

10A :
ózinhá > 

'l^1 ~ Aluga-e
;r„ r;ltins comerc.

p/11
Irenle c, sin- Cl 253.rent
lel. 42-0330

LAPA -
da Av.
sala

CATETE
sala, qt.

R.se o ao. 1001 I
Auguíto Severo, 202 com:
quarto reparado, kitch ejíP- °u'

banheiro. Chaves c- porteiro. —
ADMINISTRADORA

Av. R'o Branco, 1..6 í-1
Tel. 52-5917 de 12 às 18

',42-5435.

 _ __ c sauí,
- Alugo np. c' 2 qts.,' empr.,
empresada, bem ereja- ragem

Pedro Arn-rlco n. 244, CIVIA
Chav-,5 com porteiro. :4.° and.

I9-7S:.5 ou

area c
Chaves R. Go-

ql

els.i

¦ta, mcoiiia
Si-.iü., 

'j. bi
oe eiiipreí-

tararem, lis
7-OC---X, cen. u

Alu-
para

Marcar visitas. Tcl
hoje, domingo, ntt
CEN IRO - KAIC aluga no Rua
do Riachuelo n.° 217, o ap. 907,
cj sl.-qto. sep., coz.. banh., área
cl tanque. Chaves c! porteiro. —
Tri-tar na Rua cio Carmo, 27-A.
Tel. 32-1774. - CRECI 203.
CENTRO — Alugo-se um quarto a
casal ij filhos. Pode lavar, co-
zinhar, Rua Laranjeiras, 90, boxe
20__-- 5r^_Melo._
CENTRO - KÀIC aluga pl fins
comerciaii na Avenida 13 delpRÃÇA MAUÁ - Alug.
Maio n. 47, _ sala 2 613, comi to, sala separados, dc frente -
banh. Chave: c porteiro. Tra- NCrÇ 2CO Sacadura Cabral, 117,

PRAÇA DA HARMONIA -
gam-ie excelentes quartos
rasais, na Rua do Propósito n.
59 — Ver no íoca! — Tratar lel.
27-2446.
PRAÇA MAUÁ" -- Aluna-se, à R.
S.io Francisco da Prainha, 41,
grande predio, 2 pavimuntos, em
concreto armado, com 2 salões
para comércio ou indústria. Ver
diariamente no horário de 8 ãs
lo h_. As chaves estão no AHro,.. ......
,.!e Sõo Francisco, 15. ft U9U0 NCr; 63000.

- I VIA. Trav. Ouvidor,
luar-Und. Tel. 52-8166.

FL.AÁIENGO - Al

Telefone 22-6300.
/~* c o prrteíro Antônio
ICO CIO mais taxa;.

;;S:ArSTrat:ECt"AFC,GO-:-A^a^
Trav. Ouvidor, 17 -|ne'al Pol.dcro, 171 ap. 403 c
7«l WR-f-fi Qto., sata e demais dep. Aluguel
l_.____ien_ '200 000 mais laxas. Chav»-. c

LARANJEIRAS..- Kaic aluga na.pcr,ciro Trntnr Acir Adn.inislra.,.
Rua E..iel,la Lins, 20 o ap. 101,:,-So __ T.|. 30.0733. !AlUüA-bc Av. At,anl,co

| FLAMENGO — Entrega imediata de frenle, c sa,a, 3 qtr., cor.,-  ap. /07, C|lo., pon,,., tole
1— 2 quartos, sala, dependências banheiro, área com tanque e dop.]BOTAFOGO — Aluga-se ótimo ap.lc/ sino.co. irai. I. Oton
I completas. (Pronto). Prero, 37 mi-completa empreg. Chaves c! Sr.jsala, 2 qts. e demais deps. RuaU3-1915 — ClítCI 183.
; ihões. Financiados nm 2-1 meses, Severino, na Rua das Laranjeiras,! Vitorio da Costa *21 ap 301 I
Marcar visitas: 52-4903. IInclusive,475. Tratar na P.ua do Carmo,IChaves ao 101 Tratar dias pio,'-!ALUGO ap. Av. Copa. Mobiliado,

omingo ate ás 13h). Ver hoje, 27-A. íol. 32-1774. CRECI 203. Tel. 52-9647. 
' ""|roupa 

dc cama. h.crn 9,U0,-a,a. |ALUGA-SE

para. rapaz" de!""-3 
'

r.ieréncias. Cr$

separada, cozinha grande
rea ccm tanque. Ver na Rua
ulhòes Carvalho, 547/703 - Per-

domingo, no local, até às 13 h'_-|iARANJEÍRÂS - Aluga-se

?.__-__l . .: rep. oficina e.Trangeiros, ótimo
FLAMENGO - Alugamos na Rua ap. de fio. c 3 qts., sl., banh.,
Senador Vergueiro, 12S. ap. 801, ccz., area c-' tanque e dep. emp.,
da frente, com saletay grande sa-Modo pintado de novo, mobiliado
la, 2 bon: quor los; j. inverno, l(A teleíone. Ap, 406. Chaves no
sala de almoço, cor., banh., dep.t'oca' e ^faíar na Mm. Fluminense
empr., área c tanquo e garagem.'^M-, n;i ^- ^° RosÁno, í 29

R- BOTAFOGO
ap. 813.

•¦3251.

COZ.
. 72

URCA
Rua

tar ns Roa do Cam. n. 27-A|ap.. 1 203. Chaves porlaria. Tel. huaiquo rio Macedo, 36, o i.p.lX?1sP-,por,Ar'a' ,r'1,5r
Tc'. 32-1774. CRECI 283. 143-2659 - Sr. Dario. 4°l, 'ic ';'-*-, c/ 2 ralas, qlo. B,CRECI 4„9.

CENTRO" - Fátima" -' Alugo np! RUA MARQUÊS DE POMBAL. 171, 
"P* 

Acim^Vium-n^n-e"' S Ã 
'"'„ 

POTA~OGGlipo casa c/ sala, 3 ql;., de- ao, 412- Para fins comerciais, Ru3 ^"R*osár ^ ,29."?•!. _0-92aTÍ 
BO,AWe°

pends., varanda granar, terraço.hala, banh. e k,tch - CrS L,...,-.,-- '.:(ir.„ ,
Ver Rur, Cardeal Seb. Leme, 30.1120 000 - Chaves c/ portolro -FLAMENGO - «logo ao. mobi- ALUÜA-ofc um quarto,
Aluo. NCr; 350. Fone 27-6132. ADMINISTRADORA NACIONAL _| liado, luxo_ Amola recepção, d'"b'- -1-"¦

CRECI 301. Av. Pres. Anlônio Carlos, 615, f-,s- 
3_, 5',loes rau 2 qts-., 4 sa- APARTAMENTO - l.« loc.

CENTRO--"~AI-'9-.tt ipT-0r^__ '«*•*- - 
__¦ «-'Si*'. íf'* ^Í-Vc™" Io,CÍOnt!' ^'«-^dmo IATE, linda visla, ql

Roa do Riachuelo, 265 - Salaj RÜÃ" CARLOS" Dá"CARVÁl"HO, 60 p,T.,Arn" V- SCP« l!- 
"Tfe9" 

T-ffi"
e quarto coniucisdos, banh. c eo. _ Aluga-se ap. 507 com 2 ...FLAMENGO 

-Alugo ap. sala e|ro Muller 36, ap. 1302 ¦

zinha. Chaves c Antônio portei-las, 2 quartos, banheiro completo, 3 c? 
'cpnr ^- e d,*':!- p''li'1:,ar c"m P0'le'ra

. ' ...  (**. Flamengo,

ug.1

e garagem
Tratar Cl

17 - 4.0 LARANJEIRAS - Alugo np
cir. Rua das Ur-nicir-_, 210 c/3

; rir/ Ri'-'1^'-' síi'a' dip. completa;, chn

BOTA

r2T7:!,r

_-— — I iratar 2."-ieira — _/-278o. ICopacabana,- Ia. Iccacao, aluga-) ..___ [bnnh., kit., én
nr, Rua General Se- ATLÂNTICA - Kaic a.uga mobilia-jtar na APSA.

venano, -10, com playground, ss-jdo, boa qualidade, ap. 2IU m2, 2.o/ ^g 12/17
Ia, 2 quartos com sinteco. Ch--| 1 por anoar, c, '/ sa.as, 4 qts.,i_ r?_.C! 253.
ves com o porteiro. íratar em sendo ü c^ arm-, copa, cozinha, ^Jãjijga *_F 

~a
Cordeiro Guerra 8, Cio. Ltda., na|banhs., dep. compl. emprecj., ga-L-. . 

' 
-.-t?

Av. Rio Branco, 173, 14.° andar! "agem. Marcar vtsdas e traiar na'* .
ilíua do Carmo, 2/-A. lel. 32-I7/4'-"

AIUGA-SE vacja ,.
,raspelto, que dõ referências. Cr$!r''--r'? 2'0,C«3

~aparlame„to"~n"a 
i-_-°?:._.A:'^-P.^«!'**n=. 209,' 102.1'____________.

Si.veira, p.oxinw ALUGA-SE ao. 1202, Av". N." s..COPACABANA -

iço, 'com o qls.,|Copacaba-.a, I 171, c 2 sls.. qlo..
ín.í.iros, cozinnd, .--"•- banh., área c tanque, va-

te.olo.K randa e banh. emp. Tratar A^SA
leieronc.- 1>. Ouvido,. 22, 2.". de 12- _?____

17 hs. Te1.: 525007. CRECI 253. COPACABANA - Av.
ALUGA.SE ao. 201 Av. N. S. Cr,. 

~. A!u-ja--e d'
pacabana. 400. c| 2 -,'ss.. 3 qlos.,
c-7., banh., dco. emp., crer, serv.
hall, c' tel Traiar APÕA - Tr.
Ouvidor, 32, 2.0, de 12/17 hs.

52-5007. CREC!_253.
ap. 8Ò9, Av".~N." S.

BP«
Aluga-se; COPACABANA - 

"" 
Aluga-socozinha e banheiro .,-,i p o„it„,j ,B,

mais taxas. Tratar,01*, 
R* 

,Bo 
'°'d Rc"',- 3U51 

?m
QU ,2 sls., 2 qts.. coz., banh., dep.

.——: jemp., p a óleo, torio alapetado.
Alugo oo. qlo.,.Tratar APSA. Tv. Ouvidor 32

2.0 de 12*17 horas. Tel.: . 
'.

52-5007.
COPACABANA - Alugo opTWÍ.
Rui Bulhòe. Carvalho, 412, cc —

3 Boó,

Atlánti,
ap. 50

U

ll

quarto
Pintado,¦|C".j 
taxas,

inv. 43-1616

Tel.:

512, Cí sl., qlo.,|nr=-~.
tanque.

Ouvidor,
Tel. 52-5007.

/ entrada p 
' Rua DJalma

22, c/ 2 ampl.s sõ!--, \_\
c piso em mármere, 3 qts. de
mnis depend. _ garaqem. Chaves.
c/ zc-laaor. Tratar Lov/ndes, 8,1 ?D- 

"
Sons. Pres. Vargas, 2°0. Telefo-- 23-9525 _ CRECI 204.

. 31-1395.
:OGO - Alugr

vaga c

200,
kit. Tratar

31?.
dir. Tel.

32-7323
Alugo n<
ap. 802 c

r.r, 3 quarto:
d.p. Piro.

São
sala:|r;

ALUGA-SE
Inaes, 2-ltl

ps.

.83.

R." rigueiredo Maga-
-4UJ, sala, li qts.,
m~. Cnav. pon

T. O;on.
Cl 183.

- - ;402,
Pr?''2 01
,sa!a;zir.hUu-
Tra

ALUGA-SE Ru
Idcnça, ó:j, ap,
lias, í c,ts„ oe

'J noi. I. -tom,
•iCktCl ifio.

n

201,
ps. Ltl£

11 -

-I9|j

.-. porl.

.3-1VI5

Traiar
156,

EMIL
1 231

Av. Rio cozinho, :inteco, bem dividido,!
ideal para
lários mai
1306.

2 cas;
laxas.

, efugue;, 3 sn
Chaves no an

¦ 1915

SAUDE - Alupa-se à Av. Barão
de Tefé, 107. ampla loja com gí-
rau. Vcr diariamente no hora-
rio de 7 às 16 horn..

Ruc
150

59,
ALUGA.SE 1

CRECI 781
APARTAMENTO 

'

qto., saia, cor..,

ALUGA-SE - Rua Carlos Carva-
lho, 60. op. 308, -ala, eti., dep.
Chav. port. Trat. T. Otoni, 11 -
53-1915 — CRECI 163.
ALUGO ap. írente, sala c quar-•:.-., 200,00 — Rua Re;encie n.l
3? _ 1 101 _ Chaves com por-lAGENCIA FEDERAL
rclro —_Te_l. 42-6430. jAluga ap. 305, amplo coni
ALUGO 

~1 "saía" 
com corinha a 2 Monto Alocjre, 356. -NCrS

moços. Rua Sao Carlos, 146. Es.lChave: porteiro - 5/-4211
racio._Tel. 32-3247.
ALUGA-SE tJ;r» ao. com 2 qufir-
io_, sala, cozinha, banheiro e
área na Rua dos Inválidos. 224,
ap. 39, de frente para a Ru.i do
Riachuelo.
APARTAMENTO no Centro." Aluqo
por 6 n 12 meses, de sala c 2
f|t.., tendo telefone e «Iguní mó-
ve:;. Aluguel: 260 mil e taxas
c, 2 meses do depósito. Tratar
Tcl. 22-5595.
ALUGO ap. conjugado com ou
sem móveis, para residência ou
escritório. Kua Santana, 73 ap,'
¦Í03. Chaves c\ porteiro. Tratar
Tcl. 96-9781. iALUGO ólimo ap. mobiliado

ÀL-GÃ_6 voga a m.çVou s? telefone, jala, 2 qts.. laid. I,

nhora que trabalhe fora. Exigem-
„-c referências. R. Riachuelo, 13ó
ap. 608.
ALUGA-SE 

"no 
Run do Resende, 21

ap. 802, cp. de sala, quarto e
vestíbulo, dependências de em-
pregada, banheiro, cozinha e uma
varando nn frante de 8,00 ri. xi ¦.,.,,-.. -. .
1,50 m cnvidracacl». - Aluguel-. GLÓRIA - Aluga-so »parlamenlolí*J-ut.Í.S-'! X.
i\CrS 2Í0.0O c Torre.. ;6í6 da R. Hermenegildo de Bar-

ros, 8, conjugado. Chaves com'porteiro.

, GLÓRIA - Augusto Severo, 306
— Oe frente, com salete, sala e
quarto separados, arm. embut.,
banh., C07. — Aluguel: 300 mai;
taxas. — Tratar Tels. 47-2305 e
57.2853.

tt-ALUGO

ZONA SUL

C^ÓRIA -S. TERESA !^go ^^^1
is 

-."'

>s e do-;:. Praia
. . 22 - 28-0651 -,

Osvaldo. ALUGA-SE quartos e vag
ri iucwrn ai —-, „—: cai distintas. R. Viúv:
B,Aos mA/ ónõ" A 

í!u':^- Botafogo. Humaitá.uaroosa, 6J6, ap. 909, salão, va-
randa, 2 ..des. ql;,.. arm. emb ALUGA-SE à R. fheodor Heril
dependências e aquecimento cen'-'"' ef- 103- cnm 3 quartos, sa
trai, salão recepções, play-ground 'So' uonheiro, cozinha, dep. em
- Chaves ap. 202. Tel. 45-6611. proeodos. Chaves com porteiro.
Traiar seg.-folra. ALUGAM-SE

FLAMENGO - AP.._;!valheircsAlugo:
sala de-

.•erenc
ap. quarlo e sala ds-'-" ''í';1"
mais dependências. - ALUGA.__

R.
97

var. as a
s - Extg

Volunta
Tel. ...

'57-3079
Fernando. (B ¦*"

com direitos
Américo, I6ó _p.

i_ Glória comi
banh., aluga-se

R. Horrnenegildo dn Barro., 36
ap. 203. Inf. Sr. Moysés seg.
(eira em diante - Tel. 3ÓÓ76-).
ALUGA.SE Rua EÜseu Viscontl^
202, ap. 301, fte.. sala, 3 qls.,
deo. Cnav. ap. 202 - Síndico.
Trai. IGAB. T. Olcoi, 72 - Tei.
23-1915 -_CRECI 183. _
ALUGA-SE Ríj_ Orlando Rangei,
40, ap. 8, fte. c' sala, 2 qls.,
dep. Chav, loca! {domingos de
8 às 12 horas). Trat. T. Otoni,

Í72 - 23-1915 - CRECI 183.

222
32-*5963

depend. Chaves c| port. Run Cân
clicio Mendes, 253 ap. 307 — Inf
-3-3319.
CÂNDIDO MENDES, 227,
-- Aluga-ie conjugado grande c;
cozinha e banheiro. Ver c/ por-
leiro. Tratar 31-2849 -- Parte dc
manha.

Alugo

Chav
o Branco, I

22-2957.

Rua Pedro
603 - Calote.
ALUGA-SE ap.' 603, R.
D*jrr3, 55, c sla., qto
rer., área cl tanque,
APSA. Tv. Ouvidor, 32,
12/17 hs. Tel.t 52-5007.
ALUGA-SE vaçja par,
ambiente familiar ¦— Rua Corr;
Dutra, 9, ap. 404 ~ Flamengo.!^
ALUGA-SE apl c; 3 qts., sala, '1

\. inverno, banh., coz., dep. em-i •
preg. e área c: tanque. Av. Rui I
Barbosa, 300,' ap. 303. Alug.t ? „?u?"° T!8Par»dos, 

cozinha c
NCrS 500,00. Chaves na portaria f.f.ho"°.- 

T.'Í,a. I1*1 Empresa Br,-,.
- Trator na R. México. 41, s!loia!í.lo'r''1 l'9 *dmi?'s!r„aía0' Rui* d»

rif \ c iob,ii Quitanda, -\9, s 302 - Tel
22-8155 22-58*7. Aluguel: NCr.-i 250,00

novos — Creci 1 087.
FLAMENGO'- Aluna-se ap. 103
R. Paissandu, 261, sl„ qt. coni.,
cor., banh. Chaves cl porl. Trotai

um quarlo s mcveisj-;
moça tjue trabalhe íora

- Uníca inquilina. Tel.: 
26-7716 - Bolaiogo. _

¦, APARTAMENTOS óíimos, 1 >" ío-completo, demais depen- .____,. Rua _,-„,r0 Mu;,_. -.„ 36
garagem, na Rua SenadorU tipos preços NCrS 230. 240 e

op. 1 004. Tel. 230. rom oaraqcm mais NCrS 30
Cha*

porleiro.

FLAMENGO
mento, soln
banl.i

. jdènciCorreia Vergueiro
'i''"'"-.'32-7153 -

• iratar.
2.°, de' FLAMENGO -'—. Dois 

de Dezembr.-.
mo'-" em sala, coz., banh., etc.

[porteiro. Tratar Av. R
14.0 imd. ... !_!

Aluga-se aparta-,
aranda, 3 quartos,!

BOTAFOGO - Alugo na ii.
Clemente, 463
estar, sala janl
nheiro, cor.inha,
racieri!. Ver c.;*n pertairo. Trata
Tel. 23-3996 dc 11,30 às IS hs.

SoVo.|BOTAFOGO - /lucre na Pr.-;,-
Bolaiogo. 252 aos. 401, 403

302, la. locação ccm sala,
3 quartes, b,-,r,'n. social, co-!ALUGA-SE Av." Copacabana, (

banh. de einpre-|ap. o04, sala, 2 c,,s., dep. Cl
serviço. Chaves;po,-:. irat. I. Otoni, 11 - 23-1
Av. Rio Branco,!- .SEU 163.

Tel. 32-5338.
Aluga-so à Roo

Lacerda,IMarquès de Olinda, 106 ap. Z\l
jcom sala, quarto, cor... banheiro
(frente dc rua;. Wr no local _
Iratar na Predial México Ltd.i. -'
Rua México, 31 gr. 1 004. Tels
22-8337 o 52-15.19.
BOTAFOGO - Alúga-se f Rui
Humaití ap. cj 2 qt,., sl., cor.
dop. empregaria. parcialmente
mobiliado c telef ene. Tratar Al-
cindo Guanabara, 24-1214. A. J
Góes - CRECI 202.
BOTAFOGO - Alugo ap. 202
Praia de Botafogo, 360 - N(

vidor, 32, 2.0, de 12/17 hs.
Tel.r 52-5007 - CRECI 253.
ALUGUEL _ FIADO!!? - Não po".
cíi f.ivorfis, n.s procuro. Tc-nc"
Fiadores ccm bo- fixa bancária o
comercial — Tel. 42-Ó612.

... COPACABANA - Aluga-se ap.
32 juma quadra praia, c/ 3 qts., 2' s^las, deper.d. empreg., pintura

nova, aarnciom. Rua República Pe
¦ --.. .ru, 216. ap. 302.Jol. 423330.

qto coni'a|CO"PACABANÃ 
- Alugo por 230|

APSA. Tr. Ou-'m.'!' 'iP;.-'0'''. da Av. Prado Jú-

sl seos., banh. g coz-
indevassvel. Cr^ 230 c

Chave- porteiro. Tratar
g .13-1590. 

_
COPACABANA" - Aluga-se ót~~_

cenirali-ado com 2 sa-
Ias e 3 quarte-, banheiros, boa
cozinha, dep. empregada. Duvivi-

ap. 504, ccm zelador a
37-7774.

37,
ratar nelo

ap.

922

porleiro — j 236
as 17h.

Man.
ALUGA-!
emp.,

sala, 2 qts., dep.
nl.. no- qfs.

nicr, 293. Ver ccm
Tratar 43-9734 das 14
COPACABANA - Aluga-se o ã~.
102 da Rua Barata Ribeiro, 285
com sala, 2 qts. c* demais depen.
ríências. Chave' c! porteiro. Tra-
tir c ADMINISTRADORA SION.
Av. Rio Branco, 156, sala 1714.
lel.: 52-5917, de 12 ás 18 horas.

COPACABANA 
- Aluga-se

[grande e luxuoso, salão, s~
ciuartoõ, 2 banheiros sociais com
ducha, cozinha, dependência ccm-
pleta, área, garagem. NCrS 980,00

mai.- faxas. Rua 5 de Julho,
Chaves 202.

Pcsio 6 — Um
peças do

cio com sinteco. l.a locação, Sá ,,--;,-.,-> u-;ã,-.T-- —
Terra,ra, 119, ao. 203. Chaves $°PA,CA5ANA.,.-.
c perteiro. Tratar uclos telefo-: .2" da Kua M,n,po

,nes 52-5007 e 56-1465
l ALUGA SE

Aluga-se o ap.
stro Viveiro do'po,,olro
la. quarto, Kitch.: lamento

qunrto
[gad.i, área do
mo local p tratar
'185 r. 2 114 -

mô. BOTAFOGO

quarto mobi'"'! 
pi'.-" meças cu casal nõ"•Presidente Varoas, 2 007,

,J 1 301.
ALUGA-SH'"-"

doisihel, 305, ap.
CC(.; parado, sala,

elefo-i* ,
! Castro, 32 cont s
¦e banheiro. Ch.. ,

ado,lr_tar cc;11 ADMINISTRADORA
Av.lSIOM _ Av. Rio

201
COPACABANA"
por r\nd<<r. Todas
frente. A luga-se ou \onóo
apartamento de fino acabamento

2 salas, -i quartos, 2 banhei-
ros sociais, C07inha-ccpe, 2 quar.
tos do empregada e dependências

Vaga do garagem — Rua Jos-
qulm Nabuco, 106, ap. 201 - Ò

j encaminhará ao apar-
- Aluguel cu preco h

Tratar na Run Debrct,

Pôslo
ala, i.
banh.,

condomínio, Conlrato r
1 ano, com fiad.r. R.

ir).mo cí;i
Constante

:u marcar
1-3781.

101

.. 360 -
330.CO mais taxas, cond.
qts., grandes, co?.,
ccmpl,, área, dep. empr
tar R. Teóf. Otoni, 123
- 43-2750. CRECI 727.

com,- Tratar com
ímacõe; 76-9998,"¦! 
AIUGA-SE 

"""nm
porteiro,

quarto mobiliado,j

ru---

''FLAMENGO -
Rua Feri

irlo

ALUGA-SE

22-5827.
novos — Crec

Rua Paissandu, 62,j
ap. 214, sala e cit. conjugado, ba-
nheiro e kilchnette, Alug. Cr$ ..
200,00. Chaves na portaria. Tra-
tar na CIPA S,A. - Rua México,
41, s/lola .Tel. 22.8441 e 22-8155.1 FLAMENGO - Aluga-se o ap. 601.,

608rAin-?Ã™ec ""nf.: 
V_~.:r""r;.:.7ricí<"' RlJa Senador Vergueiro, 200,!nheiro

27.5624.

1,
Rua

ALUGA-SE Rua Corre.i Dutra.
porteirc

México.

APARTAMENTO - Centro, con-u
ondo, sala, quarto, cozinha, ba
nheiro, armário embutido. — Á1
Mem de Sá, 72. Sábado à tarde,
domingo dia -todo —'47-1333.

ALUGA-SE quarto- para rapazes
Rua Laura cie Araujo n." 126.
ALUGO 3 Cii_. ent, lndependen
Ib na R. Orcstes n.o 17. Santo
Cri.lo, doi. rneses de dc-posito
ou fiadof, irenle _o Café Globo.
ALUGA-SE vaga para moca com
direitos. Rua do Resende, 27,
ap. 310.
ALUGO kitinste 160.000 maís ií"
x_í. Av. Gomes Freire, 740, np.
1_013.
ALUGA-SE ap. 1ipo casa, 3 quar-
tos, sala, saleta, 2 banheiros, coz.,
2 áreas. Rua André Cavalcanti,
166. Ver local. To*. 30-0898.
ALUGA-SE, sala independente, pl
cozinhar, lavar m condução, per-
tc P, Mauá, Ladeira Livramento
n.o 9.
ALUGA-SE qu.rto a moça ou se-
nhora em casa de faml Ita. Rua
Joaquim Palhares n.o 112, casa
6 — Estácio de Sá.
ALUGA-SE um quarto mobi lia-
do, para um senhor de respeito
ctu-e trabalhe fora. irritar Av.
Henrique Valadares n.° 35, ap.
705 - Centro.
ALUGA-SE vagos p| moças. Rua
Anciré Cavalcante n,ü 8, ap. 611.
Trntar com D. Dulce — Cuntro.
BAIRRO D E FATÍMA - Àiu_a~."t.
ap., cala, quarto sep., coz. etc.
Ver no Rua do Riachuelo, 217 ap.
207. Chaves cl porl. Tratar Tel.
52-3394. _
BAIRRO DE FÁTIMA - Alugo ap.
702. Av. N. S. de Fátima, 73, cj
qí., sair, calei-, cor., banh. Ver
no local, daí 13 hr. 13 horas.

26 ap. 302. Chaves c
Iralar na Predial — R
119, s| 1 603.

Marques do Pnra
128, ap. 802. saia, 2 qts.

dep. Chav. port. Trat. IGAB. T
Oloni, 72 - 23-1915 - CREC:
183.
ÁLUGA-SE" Praia 

"do 
Flãmcnçiõ

96, ap. 701, fronte, sala, 3 qts.
garagem, deps. Chav. port. Tra!
T. Otoni, 72 - 23-1915 - CREC
18.1.

, com 3

l"lor-;EDIFiC!0 [3IANGULAR -
.; IVOL. DA PÁTRIA N.o l _ _

905, R.jAlUG.A-SE um quarto mobi liado, lgo ap. 217, grande- sala, dois
quarto,jcom banheiro independente, a ca* quartos, banheiro, grande copa-

s-il ou senhor idôneo. Rua SãoUozinha e deo. emp. Telefone
Clemente, 95, ap. 305 - Bola- 23-3694.

. _£S__t jFRAIA DE"BOTAF"ÕGÓ'- AlugaTs.
Aluga-se o ap. 202- ALUGA-SE ap. de sala, 2 quar- quarto para doi: rapazes cm- Viana, 18, sala|tos, na Rua General Sevoriano|»palramcnlo mobiliado, com tale-

n. 40, ap. 813 - Chaves c] por- fone. Exigem-se refe
teiro - Tratar tel. 43-5110, 2a.-'Voluntários da Pál.-ia
foira. j503. lel. 46-4336.

ALUGA-SE 
"ao." 

1102," Praia~do RUA S. CLEMENTE, 373-2C4, 
"alu.

Botafogo, 520, c| sl., 3 qts.. C07.., ga-se ap. I s. 3 q. e d. criado,
banh., dvp. emp., área serv. Tra-jChaves ccm porteiro. Tr.-f-r Rua
lar na APSA. Tr. Ouvidor, 32, Ouvidor, 28, ap. sala 1CD, de-
2.°, ae 12*17 hs. Tel. 52-5007 pois 15 h.
- CRECI 253. __ RUA BAM_}NA7~1., _p. 201 -
ALUGA-SE ap. 913, Praia de Bo-jFrente, sala, 3 quartos, banh.,
t-íoqo, 340 cj sl., qt. coni., ba* ccz., dep. emp., área — CrS ..

kit. Tratar APSA. Tr. 00-1350 000 - Chaves c zelador. -

ALUGA-SE a par tn mon to, sala
quartos c/ armário embuiio ,
tinha e deponotncias completa., sivel, banh.,
Ver na F.ua Uras aa Rocna, HU,;Pesada, ter.
.-;). luJ. Chavos com o portairoi Chaves _pc-ric.r.
cu no ap. 2-1. : BARATA RIEEIRO -

 ..,_._ i Io and., s. pilotis,
APARTAMENTO quarto e sala so-: 2 qts. amplos, coz.,
parados, coimiia, bannoiro, area1 J_p., mobiliado. 550
Co terviço ccm lanquo, molnsrlhcjc fltó 1
p-ntD Ccpücabann, tiu frento, m;« jej 2ó-Ü77<1

^^ 
"77, s*^'>- Alu-"'! BAIRRO PEIXOTO -

IsCri .0J.00 livra despesas de:^ . c.nfcr|VJ^
Oór.lo Vilares, 120

. ... ... ... nfí-, zci., hnnh. czmol* ¦ líiim~.r., 53, ap. 4Ü4. Cim.-' •¦• ¦
il., 2'1-ortaria.banh. |Aluga-se B.»]ã~"Ríbõírõ - fòs-

Tra- j0 2, Só para moça tico trabalhe
^"' fora. Quarto mobiliado, ccm tm-

t^fid,^ indepondento. Dona Ana.
Tcl. 46-5933,_só do Jarde.
APARTAMENTO (sociã) - Moça
de famiiia trabalhando Tora pro-
cisa de umr,, que possa d.ir re-
ferenci-s. Escrever para 205 01 ó,
na portaria deste iorna!. Ccoaca-
bana. CrS 1C0 000.

quarto à Rua Belfort
ap/ 303 - Copaca.

ap.

Isa-

Branco, 156, si

1 104, quarlo se-
qt. criada rever-
cozinha, v/c em-
serviço c tenque,

dcm.
Ver

hora

1 714 - Tel. 52-5917, de 
'..' 

àj
13 horas.
COPACABANA""-'Aiugam-íova".
çtas para mô;as, lambem um
quanto pequeno. Tel. 57-9689.
COPACABANA - Alugo 

"ao. 
sala".

qt. soes. Rua Belfort Soxo 3/1
504, '
315 nul. '"|'_
COPACABANA -
:'8 da Av. N. S. de Copocab

mbi
79, gr
CRECI

205 6
137.

Tel. 22-9831

COPACABANA aluga-se ap." todo
mobiliado 2 s. 2 ql. 1 qt. empre-
pada. Vcr sábado, domingo. Rua
Duvivier, 99 ap. 504.
COPACABANA - Alugo-se peno

p do Lido. um quarto em r.a.-) ds
...... , 

'[famiiia, a duos mocas que trace-• ¦¦-- '- . .-. 800. Preço|jhcrn (ora. Tel. 57-5772/
-.COPACABANA - Alugo ap. 305Alugamos ap. da Rua Santa Clara, 308 c/quar-

ana to e sala ísep.l, banh. e ccz.
quarto coniugado, Chaves portaria, tratar 32-732.1Choves ccm opor-1_ CRECI 439.

; empre-çj

195 - c/sala .
banheiro e kit.

Iteiro. Traiar na PREDIL IMÔVEISl;
plLTDA. 

- Rua México 119 - lo o COPACABANA - Alugo ap.
.a', -i andar - qrupo 1 605,'6. ' i^'1 Rua Kò[jl Pompóia, 195 wm•'¦'¦ 

?:.— quarto e sala (coni.). banh. a
Iratar Av Cio 

'h-XX.?.-|COPACABANA - Rua Inhangá, kitch, mobiliado, chaves na por-
14° and -Tel .2 2°57 

--" Alu9a-!e "f- 30'- do frente!»«'». 'ratar 32-7323. CRECI 439.

cLX r»,.,a,CS ,'ç,u2aJr2t^^TS^Z IU:!? ^ ""' "^
to separado, cozinha, banheiro|g3S( 290 — ?° andar Te'1.íone 

"
completo e dependências do em-|93.Ó55- p ir' ropri 

* 
ini' 

' -
pregada. Chaves com o porleiro. |r_.-"'..-, . ¦ V, ¦ ° ' - - -U05 da Av. N. S. de Copacaba.
Traiar em Cordeiro Guerra _, Cia.lVíi, "" Alu3','llos ° ap.jna n.o 75, um salão, banheiro,
Lida. na Av. Rio Branco, 173 -',' 207 .': Av- "• s- dt* Copaca-1cozinha c varanda, dc fundos,
14." andar - Tel. 31-1895. [rana, 

7-'(' c/saia e quarto, con-i Aluguel NCrS 220,00 maii taxas.

geladeiras, '17-4566.

|COPÁCAo"ANÃ~ - Aluga-se

2U

m.b:.

los, sendo que
possui armário embutido,
dep. de empreitada, com a
embutido, duas varandas, tocio
pintado de novo (frente) Ver no
local, traiar na COMPANHIA CO-
MERC IAL E CORRETORA NOVO
MUNDO, na Rua do Carmo, 7

ap.

umlvidor, 32. 2.° de 1217 horas. ADMINISTRADORA NACIONAL -.
sala, Tel.t 52-5007 - CRECI «3^ |Av. Pres. Antônio Cario;, 615,

rmárlojÃDMINISTRADORA IMOB. L. H. RUA GEN. POLIDORÕ, 55,
— Alugo mobiliado. Pr^in d- Bo-2^4 — Sala, 2 quarta*,, c/
tafoqo, 360.1 103. temporada, _ mários embutidos, banh.. t
tol., sl., 2 qls., dep. Inf. 52-C982';'.'ír1da, clep. empr. - CrS

Creci 636. ^50 000 —Chaves c' porteiro

ALUGO um
Roxo, 376,
bana,
AiÜÓXsi o ap."n
Barata Ribeiro, 200
500.00 e mais 1ax,
ALUGA-SE - Rua Raul PompéiT.
95, ap. 204, sala, qt., deps.
Chav. ap. 205. Trat. T. Otoni, 72
- 23-l9l5_-_CPECI J83.
ALUGA-SE — A„. Prado júnior,
335, ap. 806, frente, sala, ql.,
banh. coir.pl., kitch. Chav. port,
Irat. IGAB. T. Oloni. 72 - ..
23-1915 - CRECI 183.
AVENIDA" ATLÂNTICA," ÂTuga-sê
em la. locação magnífico ap.
próprio p' Embaixada, família
alto tratamento, c ' 400 m2
seguintes peças; sala, sala de

qts., I

CCPACArj.AMA - Aluga-se a ap.
1003 da Av. Copacabana, 542
p! fins comércio de saleta, sl.,
ql. e dep. Chaves c' o porteiro.
Tratar 47-0501.

f-.ur.uc, na ku~ fio Carmo, 71, • — -- a DAA INI "TRAfirn \ M.noMAi imoço, •, qti., tubu ações d-' .ir
2=» andar, . 201. Ou nelo tel ALUGA-SE V. da Pátria, 371, «P-jÂv pr-V A-T^ln r5rl?. Al? "'''S-rado em todo ap. e etc.
52-2010. ramal 238 - CRECI 937.'«8, ótimo, sala, quarto etc Cha-jA Z _ ^? l?Ulf 

6,í'<^-<>' PREDIAL E ADMINISTRA-
FLAMENGO - Quarto, aluga-se í0-5 P°r,e"°* ~ Tel* 25'6795* 2a*'iu9f"_ "'"_f , -. - ¦ "GRA 

RESNIKOFF LTDA. _ Rua
<-í.m A\raun. - .*_l_.._ _...."• ,fe(ra. iu^^ — Aluço Èp. fi praia um nnu^-r iin.o- -.-a ~i n, *a:

GLÓRIA - Rua particular - Alu-|„
ga-se ampla sala mobiliada comi,
refeições completas de

i quarto poqueno
so., banheiro privativo c di-
itos, moça distinta. R. Marque-

.... ,_,-., cio Santos, 27, ap. 101. Largo
peito ou casal. Ladeira da Glo-U0 Machado.
ria, *26 casa 6. j.. vT/ív *-¦- ~ ¦—¦—.-—
-,.-„., .-. ,ALUGA-SE aparvamenlo n.° 1C0I
Gl™* ,- Alugam.» os aps. 301 da Rua Paissandu, 162. Traiar à

302 da Rua Hermenegildo de|Rua Buenos Aires, 41-3." andar.
Fone: 43-6293. Visita no dia 2o-
3-67 entre 9 às 12 horas

direito:
ças. Tratar
Abrantes n°
FLAMENGO"

senhora oj mo-j
ia Rua Marquês cie 1 AI.UGAAA-SE
26, ao. 704 em casa

Alugo 
¦"apl r-eferenc:.'

A
ndar,

Alue
2 

"sls fi praia umlOuvidcr, 130-9. . , ,.
3 qts., var.. .:,,,_,,. Tels.: 32-1675

30-1

I.i 121.

6-rros, 5860 com 4 quartos, s_-
leta, sala n dependências. Tratar
na Empresa Brasileira de Admi-
nistreção, Rur, da Quitanda, -49,
s1 302 - Tel. 22-5827 - Aluguel.
NCrS 300,00 novos - Creci 1 087. ,.._ iboxe. Traia
GLORIA - Alugamos ,-,p. 305 da ne 23-1913
Rua Conde Laje 22 - c sala
quarta conjugado, banheiro e V.
Chaves com o porteiro. Tratar t
PREDIL IMÓVEIS LTDA. -
México 119 - 16,u andar
grupo 1 603/6.

vagas para rapazes .
de família. Exiqem.sol'!3/,'1* banh- coí-- deo- 450 -

R,,-, Gr,-onl Pniirln ;C',r,as B"r3 o n.o 00849, nn per- .
, - r 7 4*6497 ,aria dé'-«* J-rn.,1. AIUGO 1SA/.PORADA - Ap. mo

pazes. 120000 coda, desconto em,rü* Ju*' c ' ~ *16-*i"9'- ... •! -— biliõdo, quarlo, banheiro c kit
folha. Chave Rua Francisco Mu- ALUGA-5. ólimo ao., frente, c LEME  COPACA PA W£ ::,r ^eladRir,-, móveis e uten
ralori. 5, ap. 802 - D. Lourdes grande varanda, sala, 3 qts., S*VI 

"1"'-"-'MI'<f-« -||io./ ac:mr.d. p 2 pe_soas -
- NSo falar na portaria. Apre-.hanh., ccr. e banh. empreg. Ru-, AIUGAM-SE ans m-bi':.idos n-,r-,lr'-'do l;rnP° e em bonl estado,
sentar-se quem estiver em condi-das Palmeiras, 93 ap. 703. Cha- romp-Va-aMonda 

™» '"-- 
«P---Rl 

"

S°es. |ves c: porteiro. Inf. 36-6182 e Bolivar Av Co.
FLAMENGO - Aluga-se sobrado",!?.2:'!7.!.: I- Tol. 36-5565.
4 salas, [untas ou separadas, u ALUGAM-SE

314 
"da 

Rua COPACABANA - Barata RibeiTo,
bIuçjuêÍ NCr* (Posto 4. Alugo bem quarto mo-

blllado. Tel. 56-0242. D. Maria.
COPACABANA - Alugo ten~~~
rada ap., grande quarto, sala, oti-
mas dep. empreg-da, Ianque,
mob., geladeira, junto a praia,
Posto 6. 47-9826, D. Julia, a
partir _3.a feira.
COPACABANA 

""Santa 
Clara, 115

ap, 1011. Aluga-se quarto-sala
separados, c1 armário embutido,
geladeira, 'Nautilus', clctroia, etc.
NCrí 300,00 mais encargos. Ver

3P- chaves d ze'adcr China.
d=! COPACABANA - 

~AluõaTe~na~Tua

! 
I Duvivier, 12 ao. 404, ci sa^o.lCOPACÃBANA -

J quartos, banh., cozinha, dep.iD-ntjs 91 - Alueemoregada. Chaves c: porteiro. -|c/ 2 qls., sa'",ralar Adm. Orvan - Te's.: com ie'»írne 7
M:179l_. 52-2403 -CREC, Ki.:X.n 

'.a!'C^níi;

COPACABANA _ Alu-a-se'"na"Rua c-'-l e trotar na
Maestro Francisco Grana, 164, ao!CARlACO LTDA. — Rua Mé
301. qt.. banh-, kitch! Chover, c;|ÍL_ Sr, I 308. Tal. 32-5390
nr.-teiro. Tr.itar Adm Orvan -
Tels.i 22-179! e 52-7403 - CRE
Cl 206.

750
gado, banheiro

ccm o porteiro, Tra
IMÓVEIS LIDA. ¦-
119 - 16.0 and. -

kit.
ür na
Rua Mé

—grupo 1603-6-
- Alug:,-se ap.
separado, mob.,

COPACABANA
c/ s-Ia, quarto
çcí., sint. Rua Barata Ribeiro, 668
ap. 30S. To!. 42-3330.
COPACABANA - Av. Atlíntlca,
2 672. Aluga-sa sp. 1 002, ci am-
pl-i sala, 4 quartes, 3 banheiros

todas demais depend., gare-nem. Tratrr Lowndes e Sons Pr...
Vargas. 290, 1.". Tel. 23-952), R
18 - CRECI 204,
COPÃC A B A N A - Comércio -
Aluga-se Av. Copacabana, 897,
BC 805, frenle, hall, sala, kitch.

banh. Chave- c| parteiro. Tra-

naves [Chaves na portaria. Tel. 42-0297.
PREDIL COPACABANA -Alugo 

"por 
tem",

porada ou ano, do alto luxo —
todo atapetado, 3 quartos, 2 ja.
Ias, 3 banheiros, garagem, TV, te-
lefone interno e externo, gel-,»
doire, máq. de lavar roupas, mó-
veis e demais pertences — 5r_
Amaral — 57-3031.
COPACABANA 

~ ~Aluga.se 
nõ

prédio do Av. N. S. de Copa.
na, 209 o ap. 604, com 2 qts.,
sflla e demais dependências, r o
ap. 107 com quarto, -ala, b~-
nheiro o kitch. Ver no |c..|
com o porteiro e Iratar na Av.
Graça Aranha, 57 — 5.°, com
Dr. Cláudio.

t?r Lowndes Sen-.' Pr.
290. Tcl. 23-9525, R. 1
Cl 204.

Vargas,
CRE-

Dr. Mi
52-1677

cu curtn.
605, (I

A-m.
1 004.

pra.a

da. negócio. Tratar 2a.-feira em dian-jeem todos
manhã. te - Rua Silveira Martins, 64. 46-1861 -
ALUGA-SE Almte. Tamandaré, 41.i FLAMENGO' - Aluga-se ãpT"comH0 "00.
ap. 912, kitch., qto., hanh. comi 2 quartos, sala, dependência de ALUGASE

T. Ctor.
- CRECI

Al.UGA-SE Rua
196, ap. 310,

ifogo,

Snnto A.i
sala, qto.,""[Ccmol., dop-, Chav. porRu" IGAB. T. 

"
*" CfcECl I

-tló, com 2 quarte:., salalALUGAM-SÉ
NCrS 350.00

feira com

CENTRO - Sta. Teresa -" Alu"
gam-se apartamentos na Rim Mon-
te Aleqre, 482.
CENTRO — Alugam-se quarlos e
apartamento* na Rua da União
n.« 30. 
CENTRO — Aluga-se 1 quarto
pj casal sem filhos, podendo la

72, telefo-] emp/eflada completa, garagem — t.
183. í Rua Correia Dutra, 137, ao. 603. ic dependências'Tratar Rua Alfândega. lll-A, sala Tel 23-8040

402. Aluouel NCrS 350,00. Chaves Abucl.
com o porteiro. AMirÃ*«"~*~" i "" '

Oton', 72 - 
'23-1915 

_| FLAMENGO 
""- 

Aluga-se ap. 404Leis c Aladoh.Acr.AM.CCO 
'

Senador Vergueiro, 266 c 3 qts.,|p,,.i_ de Botafogo, 460 - Chav

vagas para nlcças ADMINISTRADORA IMOB L" H'
os direilos. - Tel. -Lp. 5a|So_ 2 Q,.„ rf.,pd_. dep.*Botafogo - CrS ..,|nteco, frento, todas pecas in-

- _ - ... devassável. Rua Rodolfo Dantas,
op. 204. Praia de Do-,87 902. Inf. _2.0"S2

artamentos mobi> |
liados p temn-riid,i lon>

ADM. BOLÍVAR Av. N.S

Senta Ci_ra p_rto da
- Maicres infcmisçces p| telef'
nes 47-5453 e 32-3122.
ALUGO - Av. Allântica, 752, ap.
501, sala, 2 quartes e demais de-
pendências. Ver_com o porteiro.
APARTAMENTO ccm telefone, 2
qts., sala, deps., etc, de trem
le, vista p| mar, i--.do sombra

fluo

oop.

Rodolfo
ip. 803,

compí.
móveis, que po-
os. Vrr no Io-

IMOBILIÁRIA

Copacabana, 605 - s 1 0C4 -l?0pacáb
Tcl.: 36-5565.

1 
ALUGA-3

Alugo com cu sem móveis*_u!Duvlvier, 37 ap. 902. Chav,
•ntrada serviço
243.0). Tratar

COPACABANA"""- 
" 

Alur-a-se Av.
Copacabana, 828, an. 1 005] com
sala, quarto separados, mais de-
nendencias. Chaves ccm n-rtelro
Soverino. - Tratar R. Alfánde-a.
lll-A. sala "04 - Tel. 23-3382
- Mário - CRECI 770.
COPACABANA - Alu"ga~se, na R.
Dcminpos Ferreira, 25, o ap. 804
de 3 qts., salão, cepa, cor., banh,
area e dep. empregada, c; gara

ii ¦ 14.0

tio,
ALU

CLORIA - Aluga-se um luxuoso
rem telefone. Av. Augusto

Severo, 7ò4, op. 31. Tratar nc
local ou ccm porteiro.
MOÇAS — Alugo confcrlável 

"v.-.-iiK

ga V direitos, 60 mil. Telefone
52-5851. Rua Beniamím Constant
n.°. 47, ap. 501.
RUA ALMIRANTE ALEXANDRINO,
133 op. 301 - Aluç.5-se, a partir
de 1.° de abril, ccm .«lão, 3 gr.
quartos, depend. completas e ga-
ragem. Local firme c desimpedi-
do, lindo panorama, alio padrão
residencial. Informações nn Adm.
Fiiyal de Imóveis — Tel. 36-4259.
SANTA TERESA - Alugo casa~3ê
quarto, copa-cozinha, banheiro,
telefone. NCr", 200,00 - Rus
Paulo Azevedo, 23 _- Tel. 32-5927
SANTA"'" TERESA""- Áíüga~se~~a"r"
303 — Rua Almirante Alexandri-
no, e?2, cl 3 qts.. sala, banh.,
ccz., dep. c!e empreg. compl. —
Ver local. - Tratar Carneiro de
Mendonça, Imóveis — Av. Copa-
cabina, 661 s' 501 - Tel. 57-2353.

ALUGAM $_ vagas a mocas
Ri;a Barão rio Fiamen-jÉ

703 — Flamengo, j 
~50, ap.

i.AM-SE 
'

moça r

136, ap. 2

CIPA S/A. Rua México.
II loia - Tel. 22-61-11 c 22-81

¦11,

/arçjas n.
il CÓ6.

290 712. CRECI

sl., cor.., banh., depend.
pregada, área c t_nciue. NCrS
500.00 mais laxas. Ver coin oor.,., .

_ tratar Alcindo Guanabara, ALUGO sala. qto.
I quarlo c 1 vaga 24-1214, A. J. Coes. CRECI 202 lco"-. telefone. Pn

>u rapaz quo traba-ícrT/ícW-.-r" ai a ^ 430/609, ?_0 mais
R> ^^LA^lt^JbO — A un.v«e Av 0,-i . •u* 5ar,o Amaro, „,ij , * , , ,, 5_ porteiro./-.,.„» 'valdo Crur, apartamento, hall, 2 -

________ |5r,l":' 3 duarlos, demais depen- ALUGO o ap. 1 103
ÃLUGA-.sY 1 quarto a 2 rapa.es dências- Inteiramente mo!>iliado!5''-,;,fcP° n- iS4- 

í*l!a' .2u:u;.°
que_ trabalhem for, Ru. Sao Sal- _<<?»° < 

™«». »- vende-sej^ desempregada, 
n 

280 „,!_

MUGÀ: 
'-!% 

íVãel-eT-e- ^f *>6 - Aluga.e aparta^^ °^* *™>^ ~ »•

127. ao. 203, sala, 2 qts. de! |"""i°' T-P" i" 
* 

¦ 
"'"¦ 

T

^'SSto-- 
CmP'e93da- 1r°- «-™'S: _ -.n^:;sS:.r!,.ÍATuGd—7p7705-d"-Rja-da. ... . ... . __ pletoi, dopondôncia* para empre* Passagem n. 146, sala, quarto

ALUGO ap. sala t qto. iepara- gado;. Praia do Ftamongo, 118- dep. empregada, 2-10 mil mais
des, coz. e bnnh. Senador Ver- 301 — Chavos portaria. taxas. Chaves na portaria. Tra-
gueiro, 224 ap. 1 204. NCrS 270. FLAMENGO"-" Ãluã'a"!e"-"~~lln~A',r ns 0RG- ROMANO, Pres.
Çltaves por,. Tel. 26-8190. Su-ÍVos, «ala e cíependónías d.» ,"*m2?0 

" Mia *7'2' "
ALUGA-SE um quarlo pequeno e empregada, na Rua Dois de De- ¦¦- — ----- 
uma vaga na Marquês dc Abran-jcembro, 26, ap. 603. Chaves com ALUGA-SE — Praia de Botafogo,

Tratar: Largo Machado, 29' porteiro. Frededco. Tratar a par-:^0, ap- 1009, fie., rala, ot., jbanh. c/ boxe, kitch. Chav. port."JJ Trat. T. Oloni, 72 - 23-1915 -

Correi» D"t'-- 
¦¦¦'• ¦ ¦- ¦«•- .!CRrCI '""

2 salas, 2 quar
103. dependências, mobiliado, gel,
e teleíone. R. Gustavo Sampaio
676, üv, 308_ — Chaves porteiro.

coni. hanh.',ALUGO"" I 
"

Botafogo, |banh. em
xis. Chaves,moças, e

Tratar 47-3430. (praia, R.
Praia de'108, ap.

gr. dor.r

ca;

uxuoso
'.òr, 

p ' uma <
n suntuoso ap. jun

Figueiredo Maoalhê
1 201. Tel. 37-2Í97.

APARTAMENTO -Aluga-se,
quartos, 2 solas, iardim de
verno e demais dependências, na
Rua Francisco Sá, 61.104 - Cha-
ves c.m o porteiro. Tratar c Ü.
Antonieta, 43-4003 e 43-S180.
APARTAMENTO - 

"Duple>:."~ 
Ru"a

Pompeu _ Loureiro. Tel. 27-92-10.
3S milho.:.. Sr. Roberto, depois
das 20 horas.

R
d 1.3

AVENIDA-À ÍL ANT ÍCÃ~
mes o apartamento -101
de írente perõ o mar

c jf-is, 2 sala;, 7 banhein
du5s|<l5pend. e garagem. Tratar

;-,Financial Administradora S.A. ¦
Av. Franklin Rccsevelt, 194, 1
leia 203. Tel. 42-7645 c| Sr. Re'

2a.-íeira. — Aluguel NCr$ .
000,00.

.. r gem. Ver c! pon. 
'Tratar 

tel. .
,, c| 43-7912 - ADMIN. CRION.
(Av.ICOPACABANA - Aluga-se na~Ãv".:
Av. Princesa Isabel, 323, o coni. 403,

COPACABANA - Aluga-so ap.
temperada. Trntar h Av. N. 3.
Copacabana, 245. ap. 207.
COPACABANA"- Aluga-se apãrtã"-
monto quarto, sala, cj móveis
temperada -¦ Tol._57-5227.
COPACABANA - Aluga-se 

"o 
ap.

1002 da R. Barata Ribeiro, 232
com quarto e sala separados, ba-
nho ro 

^ social completo, cozinha,
arca cl tanque, de frento com-

| p.otamente mobiliado ccm sin te-
co. Chaves e tratar na "ADAL-

IMA" - Av. Almte. Barroso, 90
|ssl 610' 12 _ Tel. 22-0798.

COPACABANA - Alugo aparta.
mento alto luxo, um por andar,
de frente, 2 grandes quartos. 2
grandes salões, dois banheiros _o.
ciais círes, sinteco, dependência,
de empregadas completas, gara-
nem. Rua Barão de Ipanema, n.
1241101.
COPACABANA - Aluga-se ap.
de frente com quarto e sala seo,
co2lnha e banheiro completo n.
Rua Edmundo Lins n. 20, ac.
£02 - Preco de NCrS 280 e ta.¦<as — Chaves e Informações c|
o prrteíro.
COPACABANA - Aluga-sè"-apãr-
tamento 2 quartos, grande sala,
demais dependências com-iletas^
Rua Domingos Ferreira, 70 ap.
101. Ver no local. Preço 450 mil.
CASA cu apartamento em Ccpí-
cabana. Compro contrato de alu-*
guel. Pago na hora. Residência
Tratar com Guimarães — Te!.<
36-7839.
DE FRENTE com armários embuti-™|do.. sal-, dois quartes. Barata Ri-
beiro, 669/303 - Aluguel 500

[COPACABANA - Aluga-se o ap
704 da R. Paula Freitas, 32 com

.sala e qu.irio conjugado, cozinha,*"1""
ibir.heiro. corredor de entrada —JOIVIDO conjugado com

A?s.cor" ° P~"c>'°- Iralar na ka. Sanla Clara,
ADALMA' ¦-. Av. Almte. Bar-'CoDacabana."- ¦ -0 ss! 610, 12 - Íelefone,

607.
ALUGA-SE — Quarto mobiliado
para uma ou duas rr.ôcas j.m aoar-íR
tamento
Lisboa n

- R
163, ap. 70.1

ua
apa
Bent-,

ir -eg.-teira. T.l. 31-3249.
LAMENGO -""Alugo ap. 18e

quarto
kitch, cha-!
32-7323 -

var c cozinhar - Rua Barão de
São Félix n. 159 — Tratar Sr.
LINO. _
CENTRO"'- Aluga-se ep. 510 à
Rua Riachuelo, 252, composto de
sala is quarto cenjug ido, kit. e
banheiro. Mobiliado. Marcar ho-
ra para visita cm CORDEIRO
GUERRA í. CIA. LTDA., a Av.
Rio Branco, 173-14.» and.
31-1895. _
CENTRO- Ãiügain-se aps.,
André Cavalcanti, 32, c/ 2
sala, coz. Chaves c' D-. Edlce —13
Tratar BANCO AUXILIAR DA
PRODUÇÃO SA. Trav. Ouvidor,
12 - Tel. 52-2220.

,— ALUGA-SE -
*a'a Rua cio Catet

i nhorn; que tr
Dois de Dese

ap.

CENTRO — Aluga-se ótimo ap.
c/ .sl., qt. sep., banh., kitch. Ba-
-e NCrS 2C1P,00 - Ver R. Riachue-
Io, 70/202. Chaves c/ por;. Tra-
tar SÉRGIO CASTRO IMÓVEIS -
DEPT. ADMINISTRAÇÃO DE BENS

-Tel. 31-0717. R. Assembléia,
40-12." and. CRECI 22.

SANTA TERESA - Aluga-se
na Rua Oriente, 154, ccm 3 quar-
tc., 2 salas, dependências e quin-
lal. Choves no n. 160 — Tcl
52-6641.
SANTA TERESA' -""Aluga-se
201 da R. Almirante Alexandi
809, c' 2 qts., sala, coz., b.-.nh.,
dep. compl. Chaves ap. 202. Tra-

Fonejtan R. Uruguaiana, 24, l.o andar.
SANTA TERESA -' KAIC aluga

Rjriln.-. Run Almte. Alexandrino n.K
qts.,|340 o ao. 202 de frente, c| sala,

(3 qts., ccz., b:,nh., dep. ccmpl.
empreg., área cl Ianque. Chaves!.,,
c porteiro. Tr.tar na Rua do Car.l ALUGA-SE
mo, 27-A. Tel. 32-1774. CREC
n." 233

1 quo ri o
e, p mocas ou
abalhem fora. T
mbro, 73.703.

ALUGA.SE - Ap. 4 quartos, 2. ia-.completa:

II

Aiuga-se ap.l
Rua Almirante!

ap. 301.

SANTA TERESA -
2 quatros e dep.
Alexandrino, 686,

CATETE - FLAMENGO
ALUGA-SE uma sala, Rua Berilo
Lisboa, 149.

ras, [ara. inv., 2 banheiro., cjron
de cozinha-copa, 2 qts. empr. -I FLAMENGO
R. Marq. Abranles. 1151003. -jMarquéi de
Choves c1 porteiro, detalhes c' Sr.'808, sala í
Henrique - R. C.-.ndalóris, 90, 1°- Tel. 23-3245.
ALUGA-SE - Ap.2 quartos, sala,
c, banheiro de empregada — Rua
Bento litboa. 108. ap. 703. Che-
ves c| porleiro. Traiar CIVIA.

R. São Salvador, 99,
an. 202, c varanda, 3 gls.. sl-,
deper.d. compl. Vor c| porteiro. -
Tratar Av. Nilo Pejanha, 155, s'

ALUGAM-SE - Para temporada
lurta ou Icnga, ótimos aps. ma-
biliddos, ccm geladeira, utensí-
lies, roupa cama etc. Basímar
Lida. Barata Ribeiro, 90. coni.
203. Tels. 36-2972 _e 36-3322.
APARTAMENTOS, alugamos para

,.-,.._,.., ,, temporada curla cu longa com-
BOTAFOGO - Aluga-se. em edi- pletamento mobiliado c geladeiraficio do construção raconte, mag- e todos os perlnnccs, temos de 1

imtico apartamento pintado de -. 2 c 3 gusrto- - BASILIO &
1ÕT~_. II0J">'_ 

índ*r. *" _ ° d<! íí0n,S*CIA- - Ru'1 B"«''1 Rlhciro n.|A
T, Velado oo sombra, area de 100 m2. 87 - rala 202 - Tel 37-1133 -d

.iS.-l.io com 60 m! "
" 

,de,P- quartos, 2 banheiros
portaria, |mais dependências. Va,;a pr

va na qaragem. Aluguel, N^:%
- Aluga-se na Rua|700,00 mais ta*a;. Rua Volumi-
Abrantes, 92, ap. rici da Pátria, 220. Chover na
quarto separados,[portaria. Informações pelo tele-

jardim de inverno, cozinha, ba-Hone 26-7669.
nheiro e tanque. Chave, com o^^rzrz------ -,
porteiro. Aluguel NCrS 250,00 -BOTAFOGO - Aluga-se otimo

fconj.), banh. «
:ves portaria, tratar~—CRECI 439.^

u seljFÍAMENGO - Alugo ap.
r Rua Marquês do Paraná'qts., 

sala, 2 varandas,

APARTAMENTOS - Temporada -
Copacabana, de quarto, snletn,
banheiro e kitinc-ís finamente de
errado, ccm ar cendicionado,
ladeira, rcupas de cama e ba-
nho etc. Aluga-se psr tempera-
da. Infcrni-f.ccs no Iccal na Av.
N, S. de Copacabana, 1035 ap.
ILL____L I_L 47-8561 
ALUGA-SE ap. 1 par andar com
2 salas, 3 quartos todes ccm ar-
mários embutid_3, 2 baniieircs.
cepa, cozinha, auarto e banhei-
ro de empregada e garagem (va-
zio). Ver 2.s -feira. Rua Anita
Ga,iha*di,_43, ap. 301.
ALUGO ,1 cavalhoi

- Teleíone; com saleta, eleset, banhei
sala, para ver e iratar na COM-I" 

Aluga- PANHIA COMERCIA! E CORRE
. 2 388HORA NOVO MUNDO, na Rua doi',-,--.™
4 guar-i Carmo. 71, 2° andar, s 201, ou2
sócia,:,' paln telefone 52-2010. ramal 238 COPACABANA - Aluna-se

- CRECI 937.

COPACABANA 
""-"""" 

TemooradáTu
por um ano' — Aluga-sc mobília-
do, quf.rto e sala conjugado, ba-
nheiro e kitch. Ver Av Prado
Júnior n° 135. ao. 419. Trataric°PACABANA - Aluga-se o ãp"
pelos leis.: 43-7969_ e 36-2961. I*'04 da Av. Copacabana, 1141,
COPACABANA""""-" 

'Alugo "paíajf/' SA " C,Ua"-° sePorados, kitch
temporada ól'mo ap. de sala, '

e-j quartes, cozmha, dependência, te-' lefone e garagem. Bom decorado.
Localioado mor. Hilário de Gou
veia, 74, ap. 904. Traiar pelo tel

139, ap.
in a me-

605 -

FIM DE SEMANA Copac. ap. mo.
fc> i I: -j ri o cor.], aluqo de Ò.A _ do-

... - ~.| minoro. Pogamenlo mensal inf.r06, da Av. N. S. Copacabana, 136-4964.
11-1 ccm sala 2 quartes. kitch. Ictaurac o/ 'j-
Chave-, com o porteiro. Traiar na 

F ÇAS ~ 
• .' '«""f"'1.» • «••

"ADALMA" -¦ Av. Almte Bar-'s=1 «omorctai». administradora
reso, 90 ss! 610 12. Tel. 22-0798 ??ona. €m 4® horas. Sta. Clara,

26-1794

COPACABANA - Aluga-se 1 quar-
to, na Rua Paula Freitas n° 45,
ap. \ 101. Trotar c' proprietária.

quarto ma-

COPACABANA - Aluga-se o ap.
801 - R. Prado Júnior, 135, com
sala e qunrtos seperado, kitch,

,-,„.,. ,n ..,, „. - banheiro completo, de frente
COPACABANA -Aluqa-se ot,mo'Vcr e tratar na "ADALMA"
op. 911, da Rua Siqueira Compôs, Almte. Earroso, 90 s
257. Quart-*, sala separados, cd- Tcl. 22-0798.
rinha, b-nheiro, área c| tanque,! rno Ar \n
wc do empretado, com sinteco.íUHr'LAU'
Í^IUOU

1 Av. Prado
, ... . , , . i "iwiuolr 280,00. Chaves om Sohral. j'„ .¦ ,biliado em ao. no luso,__ benhel-jj, Sobral, mesmo endereço loia. A "Q"'e

60, i/ 3, esquina Copac, da_ 9
às 12.
FAMÍLIA francesa alugs _ 2 re-
pazes distintos grande quarto do
frente. Av. _Copccabana, 363/201.
GARAGEM — Alugo vaga psra
carro grande cu pequeno na Av,
Atlântica, 2 38B. Entender-se ape-
nas nes telefones 37-8092 e
37-7275.
GARAGEM — Aluga-te vaga n,.
Rua Bjrata Ribeiro, 672. Tratar
Av. Pres. Vargas, 542, i| 404 -
Tel. 43-0166.
GARAGEM' - Aluga-se vaga. Rua
Barata Riboiro n° 716. Tratar pelo

NA — Aluga-se naj telefone 37-1451, somente das ló
Júnior, 297,

completo, moblliadi
vista para Av. AtlSnlica. Choves
com o proprietário do ap. 406.
Tratar na "ADALMA". 

Av. Almte
Barroso, 90 ss| 6101 12 - Tel.
22-0793.

Av.
610| 12 -

chave

— Praia
ALUGA-SE ap. para

3 qts

37-0503 NCrS 230,00

traiar 32-732.1 CRECI 439.

rl.i. .di ALUGUEL? FIADORES? Não peca:'.'11,1;'0;""'\fjj- favores, venha buscar um _cnA'2->66

temp:
2 meses, ccm 3 qts., todo mo

biliado, com telefone — Tel.:....

205 6

CENTRO — Alugarn-se quartos 
na Rua do Lavradio, 159.  ALUGA-SE quarto moca, 35, Ca-
CENTRO - Alugam-se quartos sbI 6.5 mi|. "" meses de depási-
na Rua do Livramento, 151. '°- Ladeira do Russel 39, próx.
rcMTDr, uZTTt hotel Novo Mundo.1-tNiKü — notei, alugam-se
confortáveis -quartos e aparta- ALUGA-SE ãp. la. locação, cl sln-mentos, corn agua corrente, nalleco, 2 qts., sala, qt empregada
Rua Monte Alegre 6. Telefone!vaga garagem. R. Senador Ver-

419 - Tel. 52-0144._
AtUGÀ-SE -"Casal
a 2 rapazes dlstinlos
1 pequeno pi 1 rapaz

Traiar ò Rua Deloret, 79, gr.
- Tel. 22-9831.
FIADOR??? Ind. -limas referõn.|
cias bancárias. Tenha documentai
em dia. Resolvo na hara. Av.
Rio Branco 1SS ml 1 C19 - Tcl.
32.2503, das 8 às 10 - 13 á;

recêm-pintado,
Ia, coz., banh
Rua Volunt,
ap. 1. Chaves
•'00 OCO. Trata
lua 

"

fiador proprietário, ccmorciantci^^^^-^E ?P- finamente mobi
para aluguel do casns, aps. ou | H-âdo, com ar refrigerado, ot. í
lojas. Solução na hora. - Vis-15'lla separados, CrS 550 000 -
condo da Piraiá, 572, cl 5, das I__ S6\2166.
9 às 20h, Inclusive sáb. e dom.i ALUGA-SE ótimo quarto Cotn te-
om frente TV Excolsior, Ipanon-.a.jlelone no mesmo. Tel. 36-2166.
ALUGA.SE

¦} ap. 501; ãi 18 horas.
quarto e GARAGEM - Alugo, posto 3 -

-Rua Gen. Barbosa lima, 34. Tra.
porteira e tratar na tar com ze|odor Sr Josi.Martins S.A., na. _— .
11 Gr. 502 — Tel i^ME — Aluga-se R- Anchieta,

52-3873. '129, ap. 701 c, 2 qts., sala e"iTi ! demais dep. de írente. Aiuguc-l
Aluga-se o,ap.|350i000 mais )JXM chaveJ con.

porteiro. Tratar 'ACIR Adm inls*

Alug

i

vaçia para duas mo- ALUGO

rio:

:2-2441 C 2.2-315

,18 ho

3 quartos, :a-|cas que trabalhem fo
área c' tanque. Ferreira, 228 ap. 810do. ?JMa' "í4.' APARTAMENTO -~
naSCIPA sTa -Pi" Fe"e:ra* 297 >'na li; m u a . -blon, 

c| qt., e sl.• oia — tels.|C0;jnha 0 banheiro. Ver
cal c; D. leda. Tr-.tar 2a.
aoó- 11 horas. 22-Ç023.

Rua Sá

[fte..
R;|vars

ancár alto,
2 qt:., duas

Alugo. R.|vars-» banh. compl.,
101 — Le- amP*« área c/ tanq.
conjugado,lBa'- Rib- Pí:>° ^

ap. todo mob. c/ tei. ei-!_.- ,i._ -u-- :-.,!„..

:II____l_: J7-9133. "'IS.1 c
COPACABANA - Aluga-se -limo Construtor,
«p. 1 004, da Rua Ministro Vivei- Rua Méxii
ros de Castro, 20. Quarto e sala 22-1055 e
cozinha e banheiro. Chaves com- rnBÃrÂaÀKíA
porteiro. Tratar tol. 57-9133. Alu- V™, „.l,hIXiX"a ¦¦ ¦
ouel 15000 e lanas 1001, mobiliado de 2 qts,
>An'A>, o..,'!-' 

*-l\ dcoendências 
na Rua Barata RI-f„cüo Tel 19 07-1BCOPACABANA - Aluga-s0 quarto1 beiro, 147. Alucuel CrS 400 mil 

' "2-9736.
bem mobiliado por? moçi ooe tra- e mais taxas. Cnaves cl o pur-l^WE 

- KAIC aluga moblllado
balhe fora. Rua Bolívar, 129, ap. leiro e traiar na Construtora L. ° aP- 'u3 da Rua Gen. Ribeiro
1_003. IMartins S.A. - Rua México, 11M3 Costa n. 230, com sl.-qto.
COPACABANA - Aluga-re bom <__j 502 - Tel. 22-1055. sep-. COJ., banh., jardim de in-

Chaves cl porteiro. Tratarquarte, mob.. rapa oulCOPACÃõÁNA
Av. Co-jtainento moblllado

Prince-a
. 906 -

.. .verno
Alugamos apar- na Rua do Carn,0'„. 27.A

iardim de inverno. Ò^SA^ 
32'™

Gde. np. Av

m

de Assis, 65-A

n„ quarto AAACHADO DE ASôiô. 75. AP. 301
ou casal e1— Sal,-, 2 qls., depends. Cha-
- Machado vos c/ porl. Tratar CIVIA — Tel.

Tel. 45-8531. |528166.5

BOTAFOGO - Aluga-se ap. luxo
í;po casa, c/ 2 salas, 2 qts., co-
p_-ccr. e d-r;cnd. comp. empreg.
Rua Jorn. Orlando Dantas, 13 -
Tel. 42-3330.

gueiro, 218. Tratar tel. 25-7976.

Rua Paissandu n.
sala e qt. conjuga-
d kitch. — Aluo.t
Chaves na porta-
CIPA S'A. - Rua

32-1220.
CENTRO - Alugo a"p7"-303 dai.,,,,, ...
Rua Guilherme Marccnni, 74 com 

'ALUGA-SE n
quarto e sala (conj.l, banh. t ', 

fp- ,214'
kitch. Chaves na portaria, tratar ?.%• .bar/l?'™
32-7323 - CRECI 439. \N.C'$ 5°0.00.
r--\ir-/-\ " _-1 if ' " " -' ' <fia. Tratar n;CoNTRO — KAIC aluga na Rua
Ubaldino do Amaral n.° 14, ap.l
205 de frente, mobiliado e ata-
pelado, c/ vcstlbulo, sl-qt. sep.. | ALUGO -" Vários qiiartos"""pl"cacoi., bonh. Chaves c, porteiro, sais. Senador Vergueiro, 11 í. R
S-. Antomo. Tratar na Rua do Tavares Bastos, 4| R. Maio la
9X7X-0.- A7"** ,c!- 3J-|774 -cerda 652, R. Correia Vasqucs
CRECI 233. |50 - Estácio.

22-8155.

CATETE - Alugo ap. 407, d~iMUDANÇA? GATO PR Ê- BOTAFOGO -Moca hone"sta mo-
Rua Santo Amaro, 184, sala e-Tr\ ar-rvíaTan. »..,,,.„. 

'rando em ap., procura outra para
quarto separados, banh. e kit. -j armazena. Transpor-! _|Ugar „,„,, vügs, 45 000 - Todos
170 mil mais taxas, chaves c'!ta e embala desde 1940ics direitos. R. João Afonso,
porteiro. Tratar 57-9191 ifiadorl.j  y 1 ,. „.-. 11/205, s6 pela manha.

CATETE - Aluga-se Bêntõ 
" 

Lis-I pp.j _ 
- r-i amcm í i BOTAFOGO - Aluga-se ótimo

boa, 76, ap. 1 007 • 307. Ver 
PRAIA S° FLAMENGO 

- Alugo,ap. sa|a, 3 quarlos, dois banheiro:
ejratar^na portaria. ÜL*'; iX,_ do " 70 iM: Clnei?9Çl!l«. depend. e garagem. Ba:
CATETE — Aluga-se ólimo

: c-ir-,

I porteiro
| 11,30

Rua Artur Bernardes, 49, ap. 104
c| 2 quartos, ?ala, copa, coí.
banh. soe, varanda e área c! tan-ini) * om-•>
que. Chaves com port. e tratar'UUAKIU
na TRIUNIAO ADM. DE BENS _
LIDA. - Rua da Alfândega, 98,!Z1?5
siloia  Td1 -,'1 J-r>'in

v PRAIA DO FLAMENGO - Alugoiap. sa|a- ap. 228 do n° 70 (Ed. Cine sociais, depend. e oaragen
rum). Sala, quarlo separado, ba- NCrS 520,00 e taxa-, Inf.

op-» na|nheiro completo e cozinhaL Ver c;36-1285.
e tratar tel. 23-3996, de

frente.

CATETC
P.ua Santo A,
ccm 2 quartos,
déncias. Tratar
íileir.. de Adm
Quitanda, 49,

Tel. 43-6212.

- Aluga-se op. 201
casa

18h. i BOTAFOGO
Aluga-se mobiliado,|c',

por CrS 10OO00,
cu senhora que traba.h<
Única inquijina. Trocam-se

referências. Ru3
2Ò 303 — Laruo

— Alugo ótimo ap.
sala, 2 qt;., banh., ccr.,

qt. e dep. Ver com perteiro ao.
201 da R. Humaitá, 77. F. P.
VEIGA ENGENHARIA LTDA. Av.

Gino Coutinho" I *''*'• Barroso, 90, s' 1103
do Machado l42*71'14 <* **2-523> - "RECI 

832.

APARTAMENTO, saleta, ssla. va-
randa qto., banh, compl., ccz., fo-
gão, banh. emp. 330,00: Chaves
port, Bar,io de Ipanema, 142, ap
702.
Ãí UGA-SE - Na Ruã Santa 

"Clã-

ra, 397, apartamento grande, U0
m2, sola, saleta, 3 quartos, gran-
de cozinha, cepa, sem garagem.
Cnaves com zelador. Tratar IRGA- Rua Teofilo Otoni, 72 — Tel
23-1915.
AVENIDA ATLÂNTICA - Aluga'-
se o apartamento n° 706, da
Avenida Atlântica, 3 318. com sa
la, dois quartos conjug.-dcs, co-
7inha e banheiro. Chaves ccm o
porteiro. Tratar na Praça Euoènio
Jardim, 48, ap. 601 - Telefone
57-5920.

.nde.
salas, duas'm°Ça. ambiente família
ql. e banh. pacabana, 12-*6,_ap1_508

. itc, pintado. COPACABANA - A'
Posto 2. Tr. .raça Ara- Isabel, 300 bl. "B",

nna, 174, Tfi, 9 as 12 horas. Aluga-se C ql. e caia, qt. re-
ALUGA-SE auarto conf., mob., versívoi, criz., banh. e rte. —

a Sr. ou rapaz, de fino trato que NCrS 320.00 - Traiar PREDIAL,., ,, -.,. -..-. .,
trab. fora. Inf. lel. 36-4280, ap. E ADMINISTRADORA RESNIKOFF e'- 44--/.U - CKECI 41.
Sra. sei. jLTDA. - Rua Ouvidor, 130-9.° COPACABANA - Alugamos ap.
ATLÂNTICA - POSTO DOIS 

"-¦ and- Tcls- 32-1675 e 22-9435. -jf 
" 

quartes, salão, copa. C07...
i,\\ 14). [banheiro scc:a!, quarto o banh.

, ,, 
'. 
.. ide cmpreíjad", garagem c salãc

COPACABANA — Apartamento de dfl festas. Ver na R. Domingos
luxo, a!uç,a-se na Rua Duihões de ferreira, 146 ap. 202. Chaves c|
Carvalho n.» 622 apt. 602, comi porteiro. Tratar: LANÇA S.A. -
saião, 3 quartes, banheiro canil Av. Rio Branco, 20 i] 601, Tel.
pleto e banheiro social, cepa-j23-2710 — CRECI 41.
cozinha, grando irea e quartoj COPACABANA - Alugamos l~~í

sala, l quarto separades,

Tc-
_CREC!_283_

ep. Ãv. N. S.nheiro e deo. empregada. Verj**EME
na R. Ministro Viveiros de Cas-:CoPacab''in:'' 44, ap. 301, esqui.
Iro, 6? ao. 902. Chaves cl por-,na de Princesa Isabel, todas as
leiro e tratar: LANÇA S.A. —dependências de fronte, ci 3 q.'!.,
Av. Rio Branco, 20 s' 801 —igde. sala, 2 banheiros sociais,

dep. compl. emp. e garagem.
Ver no local c! o porteiro e tr.i.

ALUGO
i deperds.
j Loureiro,"50.00, 

mais

POSTO DOIS
Aluga-se quarto senher idôneo,
único inq. Te!. 37-4164. Das 14
às J8 horas.
ALUGA-SE' um quarto de frente
para 2 moçaá, Av. Atlântica —
Te*. 57-679 i.
ALUGA-SE ap. de sala, 2 quar.

quarto emp.. Rua Siqueira)com dependências de empregada lct~,
Tratar|e garagem. Soalho todo em sln-banheiro, cozinha c varanda de¦ 2a.-|'eco. Chaves _ no apl. 601. Alu-1 coberta. Ver na R. Otaviano Hud

sen, 16 ap. 903. Chaves ci por-j
ALUGAM-SE vagas para 

"duas 
mo-i 'n,u'",;.ií!l!- ^^-°,wl • ---«--.Iteiro e tratar LANÇA S.A.. Av.

cas oue trabalhem fora. Rua Sál-'?----?2- , Rio Branco, 20 si 801 - Tel.
Ferreira,
ALUGO
quarto, s.lü

praia

Campos n. 203, ap. 602.
tel. 43-5110. SALOMÃO -
feira — Chaves c perteiro.

228 ap. 810.
bem apartamento

tar polo telefone 52-2607. Na
Avenida Graça Aranha n. 333,
S'L gr_.__2.
LEME - Aluga-se ap. IIM, Rua
Gustavo Sampaio, 6ô2 com sale-
ta, living, jard. inv., 3 qts., sl.,
banh., ccz., banh., dep. emp.,
área serv. c\ tanque, garagem*
Tratar APSA. Tv. Ouvidor, 32,
2.°, de_12T7 horas. Tel._52.5007.
LEME - Alugo ap., .1., 3 qts.,
demais dep., mob., telef., çjor~>
gem, 650 mil. Ver qualquer ho-
ra — Rua Gustavo Sampaio, 460
(portaria).KAIC aluga àj 23-2710 -CRECI 41. _

l. 945 - o COPACABANA 
"-" 

Aluga-se" o" ícASME -Alugo ap".", sala, _ quar".
coiinha, próximolapj 

'V4 ,c::m sa.aquarto coniu- Q|_| _ r. Barata Ribeiro, 200..IOS c dependências completas, 5.3
do frento, em local lran.|5sd?l oerineiro comp-eto e kitch quarto e sela conjugado, banhei-andar, frente, ed. novo, e>:. re.

Ancnieta,

ro, 175, casa 5,:RUA PEDRO AMÉRICO. 166, blo-JBdfÃFOGO - Ãlug,-rí57~.rp'~lr5'5:;n'00' IT,aÍ5 '''*''s- Chaves oor
1 salão o depen-,co 2, apt. 116 - Sala e quartolda Rus Voluntários aa Pátria 93 i ò-bi*s,iio - 57-6132 c 47-0975,
na tmpresi Bra-'coni., banh. e kitch - CrS ... c «ala, 2 quartos, banhenistracac. Rua dc,150000 - Chaves c' porteiro —nha C^í

i' 302 - Tnl - -•• " " ¦
22-5827. Aluguel: 300,00 cruzei-;Av. Prei. Antônio Cario-,, 6l5,ÍRua Mcxi-o 119

lros novos - Creci 1 087. |2." pav. - Tel.: 42-1314. Igrupo 1 603/6

on. AVENIDA N. S. COPACABANA.
•••¦¦•¦•¦¦»V-a-..=, "—¦*>. .-- W^OVE^W'-!^

16.° andar -ou longa. 400 mil. Vcr C| portei-
ro.

COPACABANA -

je Av. Copacabana
ap. 704 ccm sala-quarto

. ¦' '*• '".- i..i:„i, cm igr,:, i|,i||. , ' , . ' .'-nlindo op 2 sl., 3 q.s„q„n0. Va, „i R„a Sá Farrolra,- A'"^- '00 OCO - Com sin-
pl.groLmd. Rua Pompeu 2,5 aparl, 201 _ Qu0|qU((r h,ra teco. Chaves e! portem Tratar

32, bl. B, ap. 606. NCr. 200 n II n,,', « lav.. ri,,».. »«1 na *v* do Carmo n. 27-A. —

peitei™ ""Vel. 32-1774 - CRECI 2S3.

_|AfUGÀ-SE~ípT"-MrRr-CT»ta"rt. COPACABANA - Alugamos naicÕPÃCÃBÃÍJÂ - Aluga-se apamos, 136, e! ll., 2 qts., cor.JRua Barata Ribeiro, 211, ap.l de coberlura moblllado, ataoe
qt. ceoarado, banh., j2£_!a( com íeiefona e çie!ac!eirat

porteiro. Tratar, Ver Rua Decio Vi'a-es. 191, C-OTi MOÇAS - Funcionárias e bolsis.
dor, 17 —; — B. Peixoto, tratjr: JoSo tel. 'as. Alugam-sa vasas _ quarto»

123-4370 - Pedido NCr} 500,00.icom refeições. Tel. 57-5227.

completo, kitch. Chaves ccm!sidência!. Ver ra Rua
» proprietário. Tr,.tar na "ADAL*: 21. Chaves porteiro.
,'iA" — Av. Almte. Barroso, 90

óiO 12 _ Tal. 22-0796.
'LEM! ma-

bann., dep. emp., are- serv. c;: 503, C" sala
tanque. Tratar n- APSA. Tr. Ou- e cor. Chaves
vider, 32. 2.0, de 12/17 hs. -ÍCIVIA _ Trav. Ouv
Tcl.: 52-5007. - CRECI 253. |4.° and. Tel. 528166.

- Alugo qto. mob.,
Iça distinta trabalhe fora. s.*;. fi-
ino trato. Ver d.j 15 ài IS hora-,.
iRua Gustavo S-irp^lo, 746. ^a.
1803.



l.° Cad., CtASSinCADOS, Jornal Jo Brasil, domingo, 26, e _.a-foira, 27-3-67

1-UI.CIONARIO - Admite-:, se-
nhor de responsa bill dado para di*
vídir despeza da apartamento. R.
B:rata Ribeiro, 450, ap. -.02.

MUDANÇA? GATO PRÉ-
TO armazena, transpor-
ta e embala desde 1940
- Tel. 45-8128.
MUDANÇAS STAR -
12,00 A *HORA. Telefo-
ne 22-9264._
OPORTUNIDADE - Alüga-se ap.
finamente mobiliado, s!., qt. Z2-
parado etc. Hua Gustavo Sam-
paio. 520, ap. 1 10*.. Chaves por-
lelro Antônio. Tratar tcl. 52-579ÍP,
seg.-feira

IPANEMA - Aluei..... ap. à Rua LEBIO.. - Aluc_p_.se ap., 2 qt;.,
Gt_m.cs Carneiro, 8Ü, c 3 qts., sa- sl.( demais dep. na Rua Tubira,
Ião duplo, 2 banhs. sociais, do-.8, ap. 303. Chaves c; port. Trn-
pand. empregada, garagem, c1 1e-jtar G. Aranha, 57, s 409
lefone. Prazo 18 mesas. NCrS .."
850,00 mais taxas. Fones: 47-3301

ÓTIMO APARTAMENTO - Aluno-
r.c. Rua Snnto Clara, 70, ep. 302.
Locação comercial. Trntar 52-9174.
Dr. HeitoriPaulo. Ver chaves no
ap. 502.

23-1039 o 22-0020 c| A. 1. Góes -
ClíECl 202.
I.ANEMA - KAIC aluga na Rua
Barão da Torre n. 6^8, [to 4.0
andar, o ap. 12, cj sl., 2 qts.
cj arm. embutidos, coz., banh.
e varanda. Chaves cj porteiro —
Tratar na Rua do Carmo n. 27-A
- Tol. 32-1774 - CRECI 263.

IPANEMA — Âluga-se sala e quar-
to seps. e kitch,, mobiliado cu
não. Visc. Piraiá, 621, ap. 205.
Chaves c/ porteiro. Trntar te'*:íc*
no 32-4010.

Tel. 32-9080 - Euze
LEBLON — Aluga-so um quarto

RUA AGUIAR, 5
em la. Iccac-io, eLÍficio de luxo,
jardim, pilotis, vagas na ciara-
gem, os excelente, nps. .103,
304 o 605, a NCrS 300,00, NCr.
350,00 c NCrS 400,00, mais -as
taxas e condomínio. Ver com o
porteiro fc tratar diretamente cj
os proprietários na Av. Pres. Var-
gas, 435, 9.", grupo 901. Tcl.:
43-3179.
RIO COMPRIDO - Aluga-se quar-

iiii i r\ t\ ^^ a moça cu rapaz que trabalhe
ta e embala desde 1940 fora. Rua japc.-i, 24, ap. 301.
-Tel. 45-8128. [TIJUCA - Alugâm-se' aps."304.

*<03, R. Barão Pirassinunga, 35,
c| sl., 3 qlt., con., bnnh., dep.

pnra um sonhor com cafô da ma-
nlià o tolofone. Rua Dias Ferrei-
ra, 228, ap. 202. _
MUDANÇA? GATO PRÊ-
TO armazena, transpor-

LEBLON - Alugo ap, 307 — R
M. Canário, 24, perto Hosp. G.jymjGA-S
Vargas, I

QUARIO - Aluga-so ólimo p:.ra
unia qu duas pessoas. Rua Alber-
to Campos, 174. Tel. 27-5315. _

GÁVEA - J. BOTÂNICO
ampt...-.  ,..„ ap. com sinte- . ,,,,...„, j-%

I qt. ele. ChavesU CrS 3S0 C00. Rua Marques ?- ^"'-'0I* dc"
cl zelador. CrS 260 inl - Tel.: São Vicente, 115 op. 301 - Ga
23-0024. L

emp. Trat..,*- na APS A, Tr. Oi
dor, 32, 2° de 1217 horas. -
Tel. 52-5007 _-_CRECJ_ 253.
TIJÜCA — Aluga-se 

"op. 
20T -

Eng. Em.";..! Cofrim, 50 com sala,

Alugamos (IUUCA — Alugam-se R. Major' - Ávila, 126, ap. 302, dc laia, 3
quartos, banheiro, cozinho e de-
pendências de empregada. Choves
no ap. 301. Tratar Lowndes e
Soips. Pres. Vargas, 290, 7... Tel.
23-9525 r. 18 - CRECI 204.
TIJUCA — Aluga-se Apartamento
frente, primeira locação, 3 quar-
tos, dependências completas. R.
Maria Amalla, 470, op. 401 -
Chaves, R. Uruguai, 20, ap. 202.
TIJÜCA - S. Pona - Vagas ra-
pezes e mocas educada., am bi-
ente familiar, móveis e telefo-
ne p referencias. 34-5267.
TIJUCA - Aluga-so ap. 802 da

© IMÓVEIS - ALUGUEL

POSTO SEIS — Alucio ap. írente,
mob. « gelad. Prédio familiar.
Ace-to temporada. Vcr e tratar
RauI Pompcio, 180,_c/ porteiro.
ÍÓSTO 2 — Aluguel antirjo, ap.
conj. Passa-se a quem flcar^ cj
os móveis, carta pi portaria dôste
Jornal sb_o_n._0195I_.

POSTO 6 — Alugo p/ cavalheiro,
quarto de frente com roupa de
cama. Estritamente familiar —

Tcl. 27-3593. .

QUARTO - Para rapaz aluga-sc
um grande mobiliado indepen-
conte, Ladeira Tabajaras, 20, ap.
804. 
QUARTO - Alu-ja-sc para 2 rppò-
Çis distintas que trabalhem fo-
ra. Tel. 36-3577.

27-4055

LEBLON - Alugamos ólimo ap".!ALUGO - Rua das Acácia;, 141,
c| sala, qt., banh., kit. Ver ap.jop. 101, fronte. Iratar Dona Lú-
306 da R. Cup. Durão, 147. -Cha- cia, 47-0247.

."_- «í-1 
POr,-lr°P '"^..^FLi4 ALUGO Rua Jardim Botânico, 

f97|c-oziaa , dep. en,pregada com.

WnHARIa" UD^ 
V-°C^ V" "¦ *•¦*•¦ D''

emp. Tretar tel.
31-3096.
TIJUCA - Rua Professor" Gabl-
zo, 369. Aiuga-se quarto bom e
grande.
TIJUCA — Aluga-se apartamen-

4 qts., 2 sls., banheiro,

OÜARIO MOBILIADO para casal
cu dois rapazes, em ap. corno r-
lávcl. Dois meses deposito. Pre-
co 120 mil. Traiar lei. 27-9641,
Sr. Jesus.
QÜ .«TO frente, esq. Atlântica
__ p. 4 — Alugo grando mob.
sinteco, b-nh. privai, em ap.
senhora só a pessoa idônea. Te-
lippfone 54-2960.
RUA FIGUEIREDO MAGALHÃES,
22ó — Aluga-se ap. por têmpora-
da. Procurar o_ poríeÍro._
RUA MIGUEL LEMOS, 74, ap.
Í302 — Sala, quarto, jardim inv.,
banh., coz., área cj tanque. CrS
250.000. Chavos cl porteiro. Ad-
mlnlstradora Nacional, Av. Pres.
Antônio Carlos, 615, 2.° pav.
Tel. 42-1314.
RUA MINISTRO VIVEIROS CAS-
"IRO, 

41 - Aluga-se o ap. 504
de sl., 2 quartos o dependências
- Alug. 575 000. Ver local e
tratar tel. 42-994S.

KUA DOMINGOS FERREIRA, 236,
ap. 1007 — Sala, quaito, j. inv.,
banheiro, cozinha — Cr$ 
230 000 - Chaves c' porteiro -

ADMINISTRADORA N.ACIONAL -

Av. Pres. Antônio Carlos, 615,
2." pav. - Tel.; 42-1314.

TfÜA PAULA FREÍTÁS, 32, AP. 104
.... Aluga-se, belo ap. conjugado.
Chaves na portaria. — Tratar na
Adm. Fayal de Imóveis. Tel. ..
36-4259. '

Ani
401, blo-

ro.
LEBLON - Aluga-se na Rua Je-
rònirno Monteiro n. 216 o ap.
-.04 com dois quartos com arma-
rios embutidos, sala, banheiro,
cozinha, área, quarto e den. cm*
pregada, garagem. Chaves com
zelador. Tel. 23-0307 rias 8 às
12 hs. NCri 380,00 e taxas.

LEBLON - DAVIGA S.A. aluga
por NCrS 450,00. ap. 102, fren-
te. R. General Glicério, 516, 2
qts., c/ armários, sala, cer.,
banh., dep. empregada, área c/
ianque. Vcr no local cf porteiro
iodos os dias a*é 10 horas. Tra-
lar Beco Cancelas, 8 - 2.° -
31-3746.

403 Rua
saU, ba

para pensão, clinica ou residen- Moreira n.o 115-A, ap.
cia particular — Tratar no local, co 4. Chavos d portei._ h!n7a- .... ...  .TIJÜCA -""Ãíüga-se op
GÁVEA - KAIC aluga pia RuajGen. Roca, 913 con:
Padre Leonel frança n. 1-46 o nheiro e kitch., servindo'também
ap. AQ5 com sl.-qto. sep., coz.' para escritório. Cliaves com por-
benh., vg. garagem. Cliaves ci teiro. Tratar R. Alfândega, lll-A
porteiro - Tratar na Rua doV 304. Tnl_ 23-3382. Mario -
Carmo n. 27-A - Te!. 32-17741 CRECI 770._____

CRECI 283
GÁVEA — Rua Duque Estrada,
57, ap. 204 — Aiuga-se c/ 2 ols..
saia, saicta e et:. NCrí 260,00
- Tratar PREDIAL E ADMINIS-
TRADORA RESNIKOFF LTDA - R.
Ouvidor, 130, 9.0 andar. Telefo-
nes 32-1675 e 22 9435. (M 29).
JARDIM BOTÂNICO - KAIC alu"-
Ça frente o ap. 301 da Rua Arau-

_ jcária n.° 66, cj _.!., 2 qts., sen-
Rua do I duplo e outro c' ar refrige-

irado, cor., banh

TIJUCA - Aluga-se apartamen
lo, dois quarto:, saía e depen-
dênc'as completas, na Rua Dr.
Satamini n.u 91, _p. 408. Ver
no local com o porteiro o tra-
tar na Rua Araújo Porto Ale-
gre n.o 70, sala 118. NCrS 320,00
o mais taxas.
riJUCA - Aluga-se o op. 1 da
Rua Engenheiro Adel, 62,
garagem. Al. 300.000
Tel. 28-2442.

taxas.
LEBLON - KAIC a.-*
José Linhares n. 117, o ap. . !rodí*', cc*-- b*"lh-í varanda, dep. T|jUCA _ Aluga-se ap- ? „UiV
309 com sl..qlo. sep. coz., ba-!com»,i- empreg., área c| tanque e tos, sala e depend. Rua São Mi
nheiro, arca cem tanque c VVC|^- .^"ÍS01?:....__•*,. 

"i. 
3_ /_'.' 3uel, 578,302. Tcl. 58-2789 -

empreg. — Chave, c' porteiro '
Tratar na Rua do Carmo n.

27-A
n. 283.

Tel. 32-1774 CRECI

LEBLON - Rua Cupertino Durão,
96, ap. 702. Aluga-se Cp' qt. o
sala separado e dop. NCrS 250,00
- Trotar PREDIAL E ADMINIS-
TRADORA RESNIKOFF LTDA. -
Rua Ouvidor. 130-9." and. Tcls.p Ç fO-JR
32-1675 e 22-9435 (B 6). 3* 

*-^nK

LEBLON - Aluga-se ap. 402, R.
Ja_é Linhares, 154 c| sl., 3 qts.,
coz., banh., dep. emp. — Tratnr
APSA. Tv. Ouvidor 32, 2.° cie
12!17h. Tel, 52-5007.

garagem. Chaves c1 Sr. Ari
no n.° 12. Tratar na Rua do Car-
mo 27-A. Tc!. 32-1774. - CRECI
n." 283. _
RUA VISC. DA GRAÇA, 18," ap'.
202. Saia, 2 quartos, banh., coz.,
varanda, dop. emp., área. Chaves
no ap. 403 - ADMINISTRADORA
NACIONAL, Av, Pres. Antônio
Carlos, 615-2." pav. Tel. 42-1314.

VILA ISABEL

R. Haddock Lobo, 117.
qt;., área c tanque,
embutida., de fronte.
NCrS 400.03 - Vcr no local
Tratar SACI - Imóveis Ltda.
R. Álvaro Alvim, 27, gr. 123
CRECI 292.

.02 da Rua Padre Francisco Lana
9ó -¦ c/sala, 2 quartos, banholro,
cozinha e dependências. Chaves
no ap. 204 - Tratar i,a PRF.DIL
IMÓVEIS LTDA. - Rua México
119 — 16.° andar — grupo
1 603/6.
VILA ISABEL -- Ãiuga-se ótimo
apartamento na Rua Heber de
Boscoli, 144, ap. 101. Boa sala,
3 quartos, cozinha, área, quarto
e banheiro de empregada. Alu-
qppol NCr? 315,00. Chaves aps.
202 o S-102. Esta é paralela à
R. Eng, Gama Lôbc. Telr. ...
48-0627 dias úteis, 28-1699 do-

Alugamos ap.lALUGAM-SE Rua Eulina Ribeiro,! ENGENHO VELHO

3 mingos.

Akiguô. LINS - BOCA DO MATO
ALUGA-SE ap. de 2 quartos, sa*
!_, cor inha, banheiro e depen-
dências de empregada, na Rua' ". 

ÍE:i_n n.o 11, ap. 402 -- Lins cie
ANDARA! — GRAJAU -|Vasccncelos. Chaves no ao. S-101.

ALUGA-SE

177, 461 c 487, magnificoL _,
(Eng. de Dentro), sala, 1 o 7
qts., bonh. c/ bexe, demais dep-,.
Chav. lccal. Trat. T. Otoni, 72
- 23-1915 - CRECI 183.
ALUGASE Rua Maranhão", 157.
ap. 104, saia, 2 qls., dep. Chav.
local. Trat. 1. Otoni, 72 - Tel.
23-1915 - CRECI 183.
ALUGA.VVSE Rua Dlonlslo Fernan-
dos, 502, ap:. 101, 201, 202,
f!e„ sala, 2 qts., den. Chav.

Trat. T. Otoni, 72 — Tei,
CRECI 183.

Aluga-sc

.'

qts., de
Rosa. T,
22-1915
LINS

3. Chav. ap. 201 -
ít. T. Otoni. 72 - T
- CRECI 183.
Agradável residência

VILA ISA3EL
ALUGA-SE np. 102 Rspj Bicuilia..
141, chaves pio .v>. 101. Aluguol ALUGA-SE Rua Conde-;,. Setmon!
200 000. Traiar tcl. S6-7-24. So-K" 176, ap. 104, tio., saia, 2
gunda-foira em diante.
ÃLUGA-SE na Rua Sousa" 

~Cruz

n.o 240, ap. 103, ótimo ap. sa-
Ia, 2 quartos e mais depsndên-
cia, aluguel 2ÍQ. Chaves no 101
— Andara:.
ALUGA-SE uma cas_, 4 quartos
grandes, sala, quintal o área
grande. Av. 20 cio Setembro n."
363. Grande prnto para qual-
quer clínica rr-fídiru, ou escrito-
rio, também, aiuga-so quarto por
quarto. Tratar no mesmo.
ALUGO" CASA' - E<.e!ento, 2 an-
dares no Graitiú, Rua Conselheiro
Ferrar, 65, casa 62, c| 3 qts., sl.,
conzinha, banheiro, dep. cie emp.
quintal, entrada para carro. Ver'ocal. 

Chaves c' 63. Traiar

23-1915
ÃLUGA-SE apartamento, cen
quartos e demais dependêni
na R. João Sousa de Carvalho)
15 —_ Bairro Rosário — Deodoro.
ALUGA-SE apartamento 2 qts.j
saia, dependo nelas na Rua Darão
Bcm Retiro, 631-202. _
ALUGUEL - Fiad
apt:
Proprietário i cio neo, com ólima
ficha bancária e comercial. 5olu

ap.na Rua Senador Furtado, 10
402. Chaves com o porteiro
EST/.ÇÃO MAGALHÃES" BASTOS
— Aluga-se o prédio na Rua
Major Parentes, 84, com 2 quat-
tôs, sala, cozinha, banheiro ,va-
randa e telefone da Cetel. Tra-
tar na Empresa Brasileira de Ad-
minislração. Rua da Quitanda, 49,
s| 302, tel. 22-5827. Alur.ucl
NCrS 200.00 novos. CRECI 1 037.
ENCANTADO - Rua Primo Tei-
xeira, 36. Alugo kitinete para
casal, desconto cm folha. 110

2,crure!rc_ novos.
ENGENHO NOVO 

""-""KAIC "alu-

ga na Rua Álvaro n. 31, casa
c 3 salões, iardim de inv. —
quintal, 2 sls., 4 qts., copa-coz.
2 banhs. sociais, 2 varandas, de-

co/i.pl. empreg., área

PIEDADE — Aluga-se casa na Rua
Manoel Corrêa, 95. Ver no locnl.
Tratar polo tel. 49-5168.
PIEDADE -Aluga-se na RuaQua-
raim, 23, ap. 104 cem quarto c
sala separados o mais dependem-
cias. Chaves no ap. 101. Tratar
R. Alfândega, lll-A, si 304. Tel.
23-3382 - Mario - CRECI 770.
PIEDADE _ Alugo casa. Sala" e
qu_r\o, cozinha, banheiro, quintal,
área coberta, toda pintada de
novo. 120,000. Rua Sílvia, 109.
PIEDADE - Aluga-se ep. 30] na
Rua Caldas Barbosa, 12 compôs-
ío de 3 quartos, saia, cozinha,
banheiro, quarto e banheiro dc
empregada. Chaves na loja ou
no ap. 401. Tratar cm Cordeiro
Guerra 6. Cia. Lida. na Av. Rio
Branco, 173, 14." andar. Tol.
31-1895.

garagem. Alugue! de PIEDADE - Alugã-se" a casa 
"cln

Nio hi .recusa, garantjn,os:!!^rr™:'r 
C_l.z!k.*Ce.'i,,'^_ oíeri31^-1 Martins Costa n.° 24, com

or para c.nas,|6M

27-/
R'-'.? 

,°° 
Carpiio n.|cjJ(|, sa|aS| dois ciuartos, cozinha,

32-1/74 — CRECI banheiro. Chaves por favor ao
 - .—..,„.. -.,„ .... .liado. Tei. 23-0307, das 8 ás 12h

saln o dec. na Rua Caparão n." i dpspr-sicào. Av, Rio Branco, n. ENCANTADO - Aiuoa.se r,_ Rua- NCrS 250,00 c taxas
10 final d,* R. Aquidabí. ,106.8, s 109 - Tol. 32-7655 Pernambuco, 1039, ao. 302

cem quarto, ção na hota c, documontocáo à! 283.

Alugo, Rua Maranhão, 652
living,, 2 qts. etc. Alua. 400
- Tel, 42-1337 _ CRECI 764,
LINS - Aluga.se o ap. 202
Run Lins dc Vasconcelos,

Alugo casa 2 qts.' 
Rua Diat-. iinnh. qta

211.

J_.i_ 
" 

„,.' 
'SÍ1- "ft *'"'* •"-¦¦PIEDADE - Rua João. Fsaia, í. qt:-., dep. Cnaves port.Uc* ... i/V- __!.._,_ _,

:' Tratar T. Otoni, 72, 23-1915 - , ' íp,* 
u AL'2'':SI¦ rppn ip-1 ! r;is., sala, bann. em cor:reci_ 183.

engenho de dentro

>\BOLIÇÃO
sela, coz.,
ma Dutra
ALUGO — Casa cem entrada pa
ra carro. Rua Vaz de Caminha
420 — Falar mesma rua 514.
ALUGA-SE casa," 2 

~q.s"tãl-~e"lENGENH0. DE DENIK0 " A|lJ-">
cozinha. Rua Sapopemba, I 120,ís.° .e .vende-se na R. Monsenho
casa 10 - Bento Ribeiro.

LUGA-SE o ap. 407 da R.Car-

"-'PIEDADE' - Rua João-, Pinheiro,
so c/ 2

se ap. Rua Monsenhor Jerônimo
;497, ap. 301. Tratar no local.

. etc.
NCrS 240,00 - Tratar PREDIAL E

Aluga- ADMINISTRADORA RESNIKOFF

Ruo Lins cie Vasconcelos, 59, 
ç;,It |ot Sampaio, 41. Chaves ci pc-'" 

rt,q! ¦.am;'5 d,iP°"dBn- teira Trata, cj Luií Hack. Tel.cias. Chaves p f. no ap. 102. - I - '-970? _. r?=ri w

iQBunda-feira, após 11 horas, te-! 1B0

Iratar c| ADMINISTRADOR^ SIOpN
Av. Rio Branco, 156, .-¦/ 1 714 -
Tcl.: 52-5917, de 12 às 18 horas.
LINS -y .luga-se ap." 2 qts., 

'saln,

b. c, co.:., dep. de empregada,
na P.ua D. Francisca, 425.'30l.
Tratar na Rua Gastão Penalva

180-A. Te-:.: 29-2919. Preço

LEBLON — Aluga-se nn Rua José
Linhares, 117, o ap. 201, de qt,
e sala sep., área, ccz., banh. c/
garagem, piníadç e c' sinteco.
Ver cf port. Tratar tal;. 43-7912
e 25-1268. ADM. ORION.

Pedro, _
TIJUCA — Alugo-se apartamen-
to cem salão, 2 quartos, banhei-
ro completo c] box, cozinho,
dependências de empregada e
vaga na garagem, .- Rua Josó
Higino, 254 ap. C 01, 2° bloco
(Cobertura). Aluguel NCrS 300,00
mais taxa:. Ver no local. Tra-|

„ _.....-.. ,{": Av- Ni'° Posanho, 26 s'
B. TIJUCA 1 201:203 - Tcls.p 42-0448 e

. 22-7259 - Creci 122.
SÃO CONRADO - Aliino apt. cf TIJUCA"-"- Rua São Francisco Xa-
sala e qto. conjugado, kitchne.e cf vjer M> 2S'l. ap. 503 — Aluga-
armário, jardim cie inverno, mobi- __ con', 3 quartos, saia, saleta,
liado, c' sauna, pisema, play-dependências c garaaem. Vcr c
orouncl e are» de estacionair.cn. íportoiro e tratar COPEL — Ave-
lo p/ automóvel — Estrada das nida Franklin Roosevelt n. 23,
Canoas, 10-12, bloco 5, ap',É. 102 isala 607 - Tel. 32-6454
- Tratar na PREDIAL E ADMI-
NISTRADORA RESNIKOFF LIDA.

Rua do Oppvidor 130, 9." and

lefone 22-9023
ADMINISTRADORA IMOB. I. H.
— Alugo, R. Torres Homem, 270,
c| 19, ap. 202, saln e i|t. cj área
e tanque, 160 mais taxas — Inf.
52-0982 - CRECI 63ô.

Chaves

ITIJUCA

ALUGA-SE NOS 300,00, casa, 2
qt;., s., banh., coz. e jard. R.
Senador Soares, 29, c/ I.
ALUGO casa reformada neva,
duas salas, 2 qts, ou uma sala,

quartos, coz., banh. Base 220
|e taxas. Rua Amaral, 114, c/

5. Andorai. Ver 9 às 16 horas.
Chaves no lló, ap. 301.
ALUGA-SE ap. cl telefone, 3
qts., uma sala etc, na Rua Ca-
ruaru. NCrS 350,00. Informações
tal. 49-4202.
ALUGA-SE ótimo ap., sala, três
quartos, dependências de empre-
gada, gde. arca, cf ou s./ na-
ragem. Rua Emilia Sampaio, 25,
ap. 101 (fundos!. - Vüa Isabe'.

Tols.: 22-9435 D 52-1677 com:
. Neves.

KAIC aluga na Kua
Eng. Ernfinl Cotrim n. 155, o. ....... .,
ap. 202, de fronte, com saia, 3 í-PJGA*5í 

~ R'"1 T"='|cro da

no ap. 201.
LINS DE VASCONCELOS - Rua
Zizi n. 62, ap. 101 - Aluga-se
uma casn com 2 quarto*S, ' ssla
coz., banh. e uma boa ara?,
LINS — Ap. c| telefone, 3 qts.,
sala c deps. Rua Bicuiba 141, ap.
201. Tratnr Run Pedro Lflísa n.
35, sl 1 106. Aluguel 320,00.
Chaves no ap. 103.
LINS — Alugo ótimo ap. c] sala,
2 qts., coz., banh., 2 áreas o 1
depósito. Ver no lccal, Rua Ccsar
Z.-.pna, 106, cisa V, ap. 102 -
Preco NCr; 230,00. Chaves ap.
101.

JACAREPAGUA

ATENÇÃO — Aluna-se uma casa
na Rua Carlos Xavier n.o 392
c| 13 F. Trator no local.
ALUGA-SE ap. 2 qts., j|~"íõi^
banh. Tratar R. Araripe Júnior,
73. Tel. 58-3357 - Eng. Novo.
ALUGA-SE ap. R. Nogueira, 52,
ap. 102, 2 qts., sl. etc. - Quin-
tino,
ALUGA-SE casa nova, indepen-
ciente c| fiador, -160,00 — Ver
o tratar na Rua Sílvia n. 44 —
Piedade.
ALUGA-SE ótimo ap. tipo casa,
snla, 2 qts., dep. emp., grande
aroa clc. Todas conduções. NCrS
160,00. R. Francisco Fragoso, 24,
ap. 101 - Encantado.
ALUGA-SE uma casa com 2 quar-
tos na Rua Alcides Maia, 154— Bento Ribeiro.
ALUGA-SE casa com quarto, sala",
cozinha, a casa! se;n filhos. Aiu-
guel: Crí 80 000. Em Madureira,
na Travessa Carlos Xavier n. 157.
ALUGA-SE - Rua Valentim

ERAS DE PINA - Aiugo na R"yj
Tíboim, 353 o ap. S-104 de quar-
to, sala, cozinha e banh. como'
CrS 130 C00 e ta*as. Chaves cf
porteiro. Trator_ »el. 29-1262.
CORDOVIL 

" 
- 

"Rua 
Bulhões 

" 
M_-.

ciai, 135, cnsa II - Sala, saicta,
quarto, banh., Cos., quintal. Cha-

, . . ende-se na R. Monsenhor PIEDADE"- 
"Alue,amos 

i_T_ NArü-M^I 
IV.ADMDINISTRADORA

Jerônimo, 400, np. 301 - sl., 3: Eng. Na.arelh, 70, ap. 301, cji. , , 
Uí,--_ 

/*'*• 
Pr«; Antônio

qts. ind. cie empr., elevador -sala, 2 qts. separados, banh., coí., 
Cs' 6] M'-pav'¦ Tel -12-1314.

NCrS _62,50._Chsvos_c: porteiro.'área cj tanquo. Trotar CIVIA -CIRCULAR DA PENHA - KAIC
ENCANTADO - Rua Pedro Do- Trav- Ouvidor, 17 - 4.o and. - ?J.u9a Por 2Í0 ™l cruzs.. o ao.
mingues, 40. Alugam-se aos c; 1Tel- 52-8166. ,'ipi da Rua Jacarau n.° 63, c! vos.'tibulo, sala, 3 qts., cor.., ban!..

LIDA
and
(D
PIEDADE

Rua Ouvidor, 130, 9."
Tcls.p 32-1675 e 22-9435.

BONSUCESSO - Aluno ao. quar.to o sala, demais dependências,
todo pinl.ido ¦_ ólr-o - Av. Nc,i
York, 311, ap. 203, até 12 heras

BÕNSÜCÉK-nr-Ãjug,, ,es. cim
3 quartos, sala, 2 varandas, nrt
Rua Pacheco Jordio, 68. Aluqppol
CrS 230. Tratar na Rua do Ca-.
mo, 27-A, loia, tel. 32-1774. Ver
dominqo das 9 ás 1 I horas.
BONSUCESSO" - Ãlu__-se~ót!__,
apartamento com 2 quarlos, sala
c mais dependências. R. Justinia-
no Serp.i, 18.
BRÁS DE PINA"- Aluga-se ótiinp.
ap. á Rua Guaporé, 193, ap. 20!,
cj 2 qts., sala, coz., banh. p
área c (tanque. Chaves no lccal
e trntnr na TriunUo Administração
do Bens Ltda. -- Rua da Alíen-
dega, 98 ,s|loia. Tel. 43-6212.
BRAS DE PINA - Aluga-s» Ruã
Piricupnã, 90, fio. c,' sa'a, 3
qts., coz., deps. Chav. local,'dc-
pois das 9 horas. Trat. T. Otop,1
72 - 23-1915 - CRECI 183.

1,
i-se aps

quartos, banh.lPIEDADE
ccz. e arca, a partir de Cr.$ 130
mil. Chaves c, zelador. Admi-
nistradorc Nacional. Av. Pres.
Antônio Carlos, 615, 2.° pavto
Tel. 42-1314._

ENCÁNrADO~-"~Ãiug"_:s"e"cas.,~~d.
vila, nova, 2 qts., sala etc. Rua
Pernambuco n. 1 192. iNCr. 189,00
- Vende-se pela Caixa. Vcr no
local.

ALUGA-SE casa qt., sala, coz"
Rua Bacariz 230, Taquara, ap.,
101. Tr. Av. Min. Edcp-ir Rome- T- Cl6n' "• 72. 23-191
ro 192. c. 5, sob.

ENCANTADO - Alugo ap. 202,
s. q. cor., banh. comp. dep. Ja.
locação — NCri 160, mais taxas.
R. Angelina, 13S, fds. Tratar R.
Teóí. Otôni 123 - s/201 - Tel
43-2750 -CRECI 727.
ENGENHO MOVO - 

" 
Aluga .c

uma casa — Rua Assaré, 113 —
Cnaves n. s/101.
ENGENHO DE~DÉNT_"0 - Alugo
R. Mário Calderaro, 67 c/3, c, s.
q. coz. ban. área c/tanque, NÓS
140,00 mai. taxas. R. Teóí. Oiôni
123 - s/201 - 43-2750. CRECI
n.o 727. _

Fonseca, 42. ap. 202.""Saia ^ll^T0 ,DE 
DÍNI?° -*JU30<

q1s.,,dep. Choves ap. ÍOI .Tratar I Pi. Washington da. Mota, 15o a

to
Aluga-; apartamen-, iwc Qmpreg., área cl tanque

,...,;.to na Rua Gonçalo chaves no local, somente ao.de-
inincjos. cie 8 às 12 horas. Tratar
na Rua do Carmo, 27-A, teieío-
ne 32-1774 - CRECI 283.
CORDOVIL - 

"'Ãluga".se~à~"R"_;

Vera, 84, e| 1, ccptp 1 ta|a, _
quartos, cozinha, banheiro, área
c! tanque, para ver e tratar n(l
COMPANHIA COMERCIAL E COR.
RErORA NOVO MUNDO, ò Rp.a
do Carmo, 71, 2.0 andar, sl 201
opi pclu tel. 52-2010, ramal 23S- CRECI .937.

183.
CRECI

ALUGO - V. Valc-pieire ap. ALUGA-SE apartamento. Rua Ja.
grande de frente, R.' Jombsiro, i P0'1" "• 209. Ricardo de Albu-
21. Chaves no Bar ci Júli.

ZONA NORTE

RUA FERNANDO MENDES n.n 7,
ap. 41, esquina Av. Atlântica -

Aluga-so 1 pequeno quarto com
banneiro, entrada independente
p| 1 senhor cu 1 moça. Condi-
coes a cpmbinar.  _^ __
P.UA~ BARATA RIBEIRO, 759 ap.
405 — Sala, 2 quartes, dependen-
cias. Mobiliado cl teieícne e TV.
Tratar 52-3732. 
SA FERREIRA -"Ãluga-se ap. de

qts., sala cl garagem em edi-
ílciò de luxo, la. locação — In-
¦formações. Tcl. 57*3315.

TEMPORADA — Aluga-so pequeno
apartamento 3 a 6 meses, mobi-
liado c| geladeira, Av. N. S. Co-
pacabana, 1032, ap. 1009 - NCrO
200,00 - Chaves c| porteiro.
TEMPORADA - Alugo ap. mob;-
l.ado c/ tel. Av. Copacabana n.
743/ 1 104. Tcl. 57-2673, vor
local. _
TEMPORADA -' Ap. conjugado,
coz., banh., roupa cama, utensíl.,
geladeira. Av. Copac. 125f. Tra-
t3r_Francisco S_, 35 ap. 1008. _
Vaga" de 

"garagem 
- 

"cop.ca-

bana. Aiuga-se 40,00 Barala Ri-
beiro e Santa Clara. Ed. Nobre
cie S. Clara. Vor c| Sr. China
porteiro. Tratar Av. 13 de Maio,
23, sala 1 622 - 22-6300. ___
VAGA ou QUARTO p. 1 ou 2,
moças educadas t. fora mob. café
tel. 70 op. areiado 2 q. Cam-

_pos_210^504 
~ TeL 37-9165. _

IPANEMA - LEBLON
ALUGA-SE o ap. 301 

"cia 
Rua Dias

Ferreira, 42.3, na Leblon. sala, 'l

quartos e demais depend. Ouves
c::n. o porteiro. Aluguel NCrS
370,C0 mais taxas e impostos.
Tratar toi. 52-7333 o:. 32-3539,
dias úteis.
ALUGO casa gde. terreno 1Gp;36
DX-embalxada, 6 qts., jnrdim. R.
Rrdolfo Albino, 35 - Leblon (Co-
nal). 47-3851 — Guilherme.
ALUGA-SE op. luxo ,em Ipana-
ma c/ iardim de Burle Marx, rol
espetado, duas salas, dois quar-
los, banheiro social, loilete, sr-
mários embutidos, dependências
03 empreaada e garagem, Tele-
fone 47-7047._
ALUGA-SE apartamento no Lo-
blon, 2 quartes, sala, WC, cozi-
nha, dependências de empregada.
Traiar locai, Rua Jcão Liia, 32,
ap. 314.

PÇA. DA BANDEIRA -
S. CRISTÓVÃO
ALUGA-SE apartamento com um
quarto e uma sala separados, em
edifício novo co.n elevador.
contrato cem fiador. Ver e trn-
tar na Run General Argoio, 72^__

ALUGA-SE quarto c/ cozinha a
ca:al sem filhos e que trabalhe
fera, em casa de boa fami lia.
R. S_o Luis Gonzaga n.« 658,
c/ 12 —São Cristóvão.
ALUGO salas e quartos indepen-
dentes com direitos totais. Tratar
na Pua Francisco Eugênio, 122, so-
brado, para residência ou comer-
cio.
ALUGA-SE quarto mobiliado, se-
nhora ou casal de respeito a cam-
binar. R. S. Luis Gonzaga, 1 835
ap. 20-. — S, Cristóvão.
ALUGA-SE um quarto a uin ou
dois rapazes. R. Lima B..rros, 54
— S. Cristóvão.

ALUGAM-SE duas salas p 
*

sultório, na Rua Dssa-mbargador
Istdro, ló, casa 1 — Praça Saenz
Pena — Tijuca.
APARTAMENTO" DE FRENTE, c/
2 qts., s., ccz. e bonh. cf dep.
comp. empreg, Dir. garagem. Alu-
ga-se na Rua da Estrela n.° 51.
Int. cem o Sr. Guedes. _
ALUGAM-SE quarto-, para rapa-
zes. Ver e tratar na Rua Desem-
bargador Isidro, 16, casa 1 —
Praça Saenz Pona — Tiiuca.

qts., coz., banh., deo. compl.
de empreg., arca com, tanque e
vg garagem — Chaves cj portei-
ro. Tratar na Rua do Carmo n.
27-A - fei. 32-1774 - CRECI
^^283^

ccn. TÍJUCA KAIC aluga por 160
cruzs. na Rua Camaragibe

n. 9, o ap. 218 - c| sl.-qto.
ceniug., banh. e kitch. Chaves
com o porteiro — Tratar n. Rua
Carmo n. 27-A - Tei. 32-1774
-CRECI 263.
ITJUCA — Aluga-_c ap, c! sinto-
co, 2 qts., sl., varan. WC. em
còr, CrS 260 000. R. Nasário, 31,
n. 6, íp. 302 - Chaves no 101

17

Silva, 325 ap. 104, 2 qt
e dependências. Chaves 101 —
Tratar tol. 38-3239 - Waldir.
APARTAVpENTO NOVO- Alugo
sl., 3 qís. Barão Bom Retiro,
910 - A pátrio dc 260 mil -
BERNARDq_- 43-4033.
ALUGA-SE óümo apartamento, c/
trôs quartos, sala, varanda e de-
pendÊncías completas. NCrS . ..
300,00. Rua Heleno Brandão n."
115. Tratar no local dc 14 às 17
iioras ou -.6-2851.
Ã*LUGÃ-S*E Rua Barão de Valsou"
ras, 31, ap. 203, sai.* c saleta,
2 qts., garagem e deo. Chiv.
oort. Trat. T. Otoni, 72 - Te!

-[23-1915 - CRECI 133.
ALUGA-SE Rua' Visc." Santa Isa-
bel, 131, ap. 204, saio, 2 qts,,
garagem o dep. Chav. port. Trat,
T. Otoni, 72 - 23-1915' - CRECi
183.

ALUGA-SE ap. de quario e cala e
dependências na R. Lopes Ferraz, ALUGAM-SE apartamento
35. _
ALUGAM-SE vagas ã 2 moças -
Campo de S. Cristóvão, 246, 2.°
andar.
ALUGA-SE õ ap. 40_~dã~1Rua" 

"s".

Valentim, 110. Tratar no op. 101
do mesmo edifício,, Exige-sa fía-
dor.
CENiRÒ"""-""ÃTu"go," Praça 

"da "Bam

deira — 2 andares, Rua Pedro
Alvos, 163, peno da Est.rão Ba-
rüo de Mauá — Informações Av.
Graça Aranha, 174, s 807. Tel.
42.0/89,_. :;íònic_José Cepeda.
CASA — Ãluga-se 2 quartos, sa-
Ia, cozinha cie. Rua Ricardo Ma-
chado, n.» 89. Inf. Tcl. 22-5814
— S. Cri:.óv..c.
PRAÇA DA' BANDÊÍRA - Aluga-
:c ótimo apartamento, com duas
salas, dois quartos, quarto de
empregada, grande área e de-
mais dependências, na Rua Ba-
rão de Ubl, 402, ap. 101. Cha-
ves no 201. Tratar tcl. 22-7829,
das 13 às i8 hori_.
QUARTO — Áiuga*se independen-
le, banheiro exclusivo pj uma só
p*"ssca. R. do Maloso, 124-A -
NCrS 60,00.

- Enl. (Rua Ceará
S. franc, Xavier. Tol. 23-9081.

.,,,,. , , ,. . IUUCA — KAIC aiuga na Rua Ma-
ALUGA-SE vaga a moça solteira ris c El..ros „0 p, 02| o ap 103
3» Rua camaragibo n. 9, ap. :_' tel„ sl.-qto. sep., c| arm. em-
709 - Tiiuca - Saenz ePna. butidos, coz., área ci tanquo e
ÀLUGA-SE ap 707 R S. Fran- banh 

^Chaves 
no local Tratar najALUGA-SE Rua Luís Ba^oIaTlK

cisco Xavier,352, cl sl., 2 qts., Rua do Carmo, 27-A. Tel. o2-1774 q|0i ,5_ Trat T_ 01_n; 7- ,
coz., banh., dep. emp., arca serv. — LKfcLi ___>J. ¦¦• •-¦¦¦

TIJUCA - A!ppç;c-:a R."" Conde 
"de

Itaguai, 16, ap. 302, bl. B, su-
perluxo, todo em mármore c/
vaga na garagem, sala, 2 qts.,
banh. compl, coz.. der:, empreg.
NCrS 400,00 mais taxas. Chav.
port. (Sebastião). Tratar T. Otoni,
72 - 23-1915 - CSECIJS3.
TIJUCA - Aluga-se o ap. 401

pra- r_,__3u
lós ALUGÍ

101, 3 qts. s. depend,
quintal NC-S 170 mais taxas. R
Te6f. Otôni 123 sf 201. 43-2750
CRECI 727.
ENGENHO DE DENTRO

Coelho, 273_-_Si
PIEDADE — Atuya-se um ap. c/

quartos, sala e dependências c
nrea, na Rua Gomes Serpa, 448,
QUARTO a u msó rapaz com boa
referencia. Aluguel Cr$ 50.000.
Rua Miguel Cervantes, 74, ôni-
bus 274. Cachambi-Castelo.
QUARTO MOBTDÃDÕT 

"para-^-

nher — Aluga-se na Travessa Ja-
caré n.° 66, com cate pela ma*
nhã.
OUINTINÒ"-- 21 de Abril n.
26 — Alugo casa tipo ap. com

quartos, 2 sls., 2 banhs. co-
pa o coz. — com sinteco, entr.
para carro e servida com cist.
RICARDO DE ALBUQUERQUE -
Aluga-se c_sa de quarto, sala, co-
zinha e dependências. Tratar no
Rua_Araç,i_n._24.
RIACHUELO - 24 

"de 
Meio" -

Aluga-se 1 ap. novo. Rua Ralclií,
35. Chave no 301.
RTÁCHUELO - Alug. Av. Cen-
trai do Brasil (ant.) Mal. Bitsn-

p- !-.- .eir.-p. Tudo independente 
"'<'!": n_ U0

lar Rio Branco, 18 s| 70B
12 horas aluguel JGO mil.
ÃLUGÁ-SE per 90 o""ap. 304 da Tr*".' Rua Solir'* ."_,?¦ 51i.\.htP
Rua Cândido Bonicio n. 3 474 - n_ M'ü<lbJ"- Engenho Novo. _!->.-q 05
Tanque, Jacarepaguá. Chaves no! AVENIDA SUBURBANA - Alu-i 

"'

ap. 303. Tels. 25-9317 e 25-7649. | ria-se ólimo ap. 2 qts., 1
ALUGAM-SE 4 aos. na Rua Baro-1"5-. binh.,_ área. gás rua.

de Ouro - Rua Dionísio Fernan
Alug

CIRCULAR DA PENHA - ÀlüSa.
se ap. 101 da Rua Jacarau, 63.
com 3 quartos, ampla sala e ce-
mais dependências. Chaves no ar..
102. PrecoCrS 250 000.
FIADOR - Aluguol imóveis, ci.
sos, aps. lojas, proprietário o ct>-
morcianlo, credenciado por ban-
co o comércio. Sclpjcão na hora
Av. Rio Branco, 1B5, i 604. Ed
Marques Herval.
FIADOR - Para casas," aoarta-
mentos o lojas, irrecusáveis. Tomo-r.
proprietário ó comerciante, So-

court, 83 c. 11), fte., sala, 2 l^VTÍi. 
'47 2\l",.a__.Av-

qts., dep. Chav. n. 1845. Irai. Tol • 42 9957' "'" 
' 6°3 "

T. Otoni, 72 - 23-1915 - CRECI ^.-^7-1
183. ! FIADOR??? Indico c/ótim_s ro-

ai " ,v„" • feroneias bancárias. Documc-ito*Aluga-se o ap. 102 -|,m dia. pIoprio)ário. nc!X'"!*
Chave rocHA

CÈS5
-Rua Canindé, 67, 2 qts., 1 sai.

Traiar na APSA. Tr. Ouvidor, 32.
2.", de 12/17 hs. Tel.: 52-5007
-CRECI 253.
ALUGA-SE casa, seis cômodos r
dependências. Travessa Rio Com-
pndo n. 14, esquina de Haddock
Lobo para moradia, pensão ou
comércio.

Í02 _

APARTAMENTO - Alugo, Ruo
Nascimento Silva, 110, ap. 109.
c< 2 qts., sl., cozinha, banhe-iro,
cep. completas de empregada.
Chaves c| portívro. Tratar segun-
cc-feira, após 11 horas, 22-9023.
ALUGA-SE," Rua General Venân-
c'.o Fiòros n. £4, sp. 1 sala,
2 quartes deo. de empregada.
A. 320 000 e taxas. Chaves no
locai.
avenída visconde" de "albu-
QUERQUE, 1274, apts. 104 c 303
— c/ sala, 3 quartos etc. — Cria-
vos d porteiro - ADMINISTRA-
DORA NACIONAL - Avenida
Pres. Antônio Carlos, 615, 2."
pav —- Tel.: 42-1314. o
ÃPARTAMlNTÒ-niõWÍiado - Lo-
blon — Sala, 3 quartos c/ armí-
rto3 embu;. dos, demais depen-
ciências - CrS 7C0 000 - Inf.:
ADMINISTRADORA NACIONAL -
Av. Pres. Antônio Carlos, 615,
2." pav.^- Tcl.: 42-J314._
AVENIDA ATAULFO 

"DE 
PAIVA",

944, ap. 701 — Frente, sala, 2
quartos grandes, sinteco, 02.,
banh. social, érea c/ tanque e
dep. emp. Chaves c/ porteiro —
ADMINISTRADORA NACIONAL -
Av. Pres. Antônio Carlos, 615,
2.» pav.- Tcl.: 42-131 .^
ALUGAM-SE pequenos aparta-
mentos dc frente, finamente mo-
biliadcs e dacerados, quarto, va-
randa, b,r.nh*eíro, kit. A partir de
NCrS 210. E/.ine-se fiador. Rua
Rainha GuilHcrmina, 155. — 
27:5772.
ALUGO cm ed. de 4 aps. por
and., na Av. Ataulfo Paiva n.°
1 Cl5, ap. 304, ci i. inv., sl.,
ctuarto separado, coz., banh.,
áraa c| tanque, deps. Ch.jves e
Inís. no local.

RUA VISC. DE ITAMARATI, 77,
api. 104 - Sala, 2 quartos, ba-
nheiro, coz., dep. emp., área
c/ tannue. Chaves c/ porteiro —
ADMINISTRADORA NACIONAL -
Av. Pres. Antônio Carlos, 615,
2." pav. - Tcl.: 42-1314.
SÃO CRISTÓVÃO - Aluga-se, R.
Caieiras, 96, cara, 2 qts., sl.,
banh., co_. Vcr no local. Tratar
Daviga, Beco Cancelas, 8 — 2.°-Tel. 31-3746.
SÃO 

' 
CRISTÓVÃO""- Rua Major

Fonseca, 76 - Aluga-:e uma casa
cem trd-s quartos, sala, copa, Co-
zinha, banheiro, varanda c gran-
de quintal. Vcr e tratar no local.
SÃO CRIS1ÓV/.0 - Àlügãnvsâ os ....
aps. 303 o 403, cia Rua General c sala, 3

303. Rua Ibiluruna, 70, sala,
quarto, pequena cozinha, banhei-
ro completo, boxe para geladeira

Chaves o informações no lo-

ALUGA-SE Rua Azevedo Lima n.
86-A, fds., 2 qrs., coz., dep.
Chav. _cls-I. Trat. IGAB. T. Oto-
ni 72 - 23-1915 - CRECM83.
ÀLUGÃ-SE Rua Tcbias Moscoso ru
98, ap. 302, sala, 2 qts., dep.
C.isv. ap. 201. Trai. T. Otoni,
72 - 23-1915 - CRECI 183.
ALUGA-SE grande e confortável
ap. 701 da Rua Haddock Lobo,
232-A (Tiiuca). Chaves com por-
loiro e tratar Banco Crédito So-
lar. Rua Álvaro Alvim, 31, I.c
andar. Telefones 52-7923 e ..
52-7104.
ALUGO ou vendo ap. Rua Pa- [34-7093,dre Miguellno 69, lado Santa Te- TIJUCA - Alugo
rc.a, sem perigo. Tratar local — T.ompowsky 11

q. banh. compl,

ap.
jbro,

com sala, 3 qts. e demais dc*
pendências. Chaves cí porteiro
Tratar c| ADMINISTRADORA SION.
Av. Rio Branco, 156, s| 1 714 -
Tel,: 52-5917, de 12 àsJB horas.
TIJUCA - AÍuga-so ap. sala, dois
qls., çJapend; completa empreg.,
tel. Rua Félix dn Cunha, 124, ap.
302, Tel. 42-3330.
TIJUCA ¦¦- Alugamos uma casa
à Rua Maria Amália 98 - c/2

183.
481 

"23-1915 - C'SE
APARTAMENTO' 481 

" 
- V. Sta.

Isabel, qt., sl., qt., banh. compl.
cor. mj mármore, ann. emb.,
írea, 1anq. azuiciodos, chav. Tei-
teira, 497 - 120,00, rei. tax.,

cu dep.

neca n. 1 219, depois do n. 1 233.
lote 14 e 16, com 2 quartos c
3 quartos, os de 2 quartos tem
dependências. Ver no local. Tra-
lar na "ADALMA" Av. Almte.
Barro*., n. 90, sl. 610/12. - Tel.
220796.
JACAREPAGUA 

"-'"Rua 
Cànciido"

Banido n. 867, c/6, alug. com
sl., 2 qts. e deps. Chaves na c/
14. Tr.-ptsrp na IGAB. Estr. Porte-
lo n. 24, sl. 401. CRECI 183.
JACAREPAGUA - Aluga-se casa
com varanda, sala, 3 quartos e
demais dependências, na Rua Mi-
liião Santana n. 73. Chaves ao
lado. Aluguel: NCrS 105,00. Tra-
tar na Rua Henriquela n. 70, ap.
102.
JACAREPAGUÁ'"'--" Taquara. Ruã
Outeiro Santos, 871. Aluga-se —
Chaves n.-1 867, C 3 qts., sala,
ccz., banh'. e et. NCrS 180,00

Rua Jui
dor — (Av.

T, ap. 403, c. zepa
Suburbana,9 556)

Alug. 190 mrl mais encargos. Fr

2 quartes, banheiro tml.lÃlugJ-í NcP'Í_0.Q0.'PP:P_.
quinta - Aluguel NCrí chave. por favor. Rua Canindé,

.,  - Chaves ipo n. 144 -53 ,_ p0p
M\>- Traiar: Rua Debret 19 cpr 20516--
,.'- - Tel. 22-9831 - CRECI 13' 

' 
jR0CHA 

- Aluga-se Rua Frei Pin-
FIADOR - Para casas, aparta.'.' £0; ««;_,-¦/ duas salas, dois

loias, irrecusáveis. t_.fí.'. d£'P;- 
TCh.av*,J°.,:|l 

** '° ".s' horas. Trat. IGAB. F. Otoni,

J'"«-:hora 
- Av. Rio Branco 185 1/

montos
mos propriotário ccmertianlo.

Rua Assembléia n.
andar.

^Solu.ão ripica om 24 heras - ___________l__-__'72 - 23-1915 - CPECI 183.
47

ANCHIETA — Aluga-se uma
de quarto, saia, cozinlia

banheiro,

|Av. 13 do Maio,
. - Tcl.: 42-9957.

; FUNDAÇÃO - Âiüga'
qt., sl., cepa, varanda

fiado

ALUGA-SE - Rua Visc. Santa" !•__¦
bel, 131. ap. 404, sala. 2 qts.,

salas, 3 quartes, 2 banheiro;
zinha e dependências. Chaves j
Rua Maria Amália 112. Tratar na
PRED1L IMÓVEIS LTDA, - Rua
México 119 - 16.° andar -
grupo 1 603/6.
TIJUCA — Alugo quarto ind.,

(guardar móveis p| 80 mil. Tel.:

23.1915 - CRECI 183.
CASA - R. Teodoro da Silva.
393, casa 2, l!„ 2 cits., quinta!
e demais de-_. Aluguel NCrí ...
250,00 - Ver no local. Tratar
SACI - Imóveis Ltda. - Rua A|.
varo Alvim, 27, gr. 123 - CREC!
292;
GRAJAU - Rua Marechal Jofre,
174, aluçia-sc apartamento, sala,
2 cua-los, dependências do em-

Ia 1 603 "UA VICENTE DE CARVALHO -
Rua Cimbuci do Vale, 209. Alu-

:asã esq 3anvse aPs- novos, saleta, sala,
. ••¦•¦¦ :¦:.. c.-p-cp, ...r,-..._ HO ao? fluarlos. copa, co.-., grandeanne.ro, rem quinta na Rua'n , .. v vai01.'. ' ',,Ç'área Podam .rr vi-ii-ir'---* A-i

crpp-s--> Virlra 867 I2 c|,:- b'1nl1- completo etc. 140. „. . ,. m i 
Vi?l,a?os- 

„M'crpp.s.u vio.ra, oo/. R. 2 Q. 1 C 20 mmistradora Nacional. Av. Pres.
ALUGA-SE casa nova com sala, _iÀr>Ao _ . .¦ .  Antônio Carlos, 615. 2.° pavto.
quario, cozinha e banheiro, lu7r'ADOR 

- Aluguel imovois, ta- Tel. 42-1314.
« áaua c bomba eióíric.i Rua *¦ ps- lol35' propr.cinno o dívüÃ" ,i
Ne*tor 605 Birro Eli,. i «niweianto, credenciado por ban-p;*0,-HA. 

~ Aluga-se uma casa con-
Nestor, 600. Bairro Sto. Elias, „ t<smircio _0|„,5o 

' •,„.- forlayel de 2 qts., s. Preço 230.
Mesquia, próximo «o DcR, de Avon!da Rio 

'Br»nco 
T8S safa' Averfida Marechal Rondo,?, 1095,Pre*. Juscel.no. Tratar_domingo. M4i Ed Matqu.. do hJ^,* 

"'"casa 
6. Não i vila. Antiga Rua

ALUGA-SE um apartamento e umai'iA>*Apc A, Figueira. Tel.: 29-7525.
casa. Avenida^Suburbana, 

^^YÁ^uTu^LS^ si""-!*-*-. H™"- ÍW. WrtSTSS.
taco, 2 qls., tala, cop:., banh., 2,„ ..

.áreas. Rua Dois de Maio 753 .Jonpíacic. foi. 29-0451
ALUGASE c:isa. sala, quarto, cor.,:ap. 201. Chaves no lccal 

'ou 
nrl,03* Sr- Barreto.

rSI,?»' _f_f._la-T_l 4f_0J7 q.,an.'ila* Tra,ar na Rul México, SAMPAIO - Aluqo" casa 
" 

nova,Bento Rlbolro. Tel 43-6947 eM], sj|_ojs. To|s, J2.S4.11 _ .,%!. cf sancas, 2 qts., banh. comp,
c/ boxe, co;. cf arm., cito. emp.,
tcnq. atuíei., àia cf cerâmica .
s/ cond. f;ador. R. Paim Pjm
plona, 220, c/ II. Chaves c/ I

Tratar no loca!
23-2747.

| 23-1317*. 2
Tratar PREDIAL E ADMINIS-!"" 

" *-- ,- —- -— 22-8J55.

1RADORA RESNIKOFF ITDA. - ALUGA-SE casa 3 quartos, la|e. JACARÉ - Aluqa-se' apjrtamVn"-
Rua Ouvldcr. 130-9." and. Tels.p pRua.,Lu'za,1,B/ra .^ ,,9°* 

r,V__ 
mn ,0' c/ "!a' 2 •l*"'»*'- • demais

32-1675 e 22-9435 - (J 8). Lp,nples,J84. Realengo. 100.000. dependência.. Rua Viúva Cláudio
na RJACAREPAGUÁ - Aluga-:

Retiro dos Ar!islãs, 352,
20} cf 2 qts., sala, drp. Chave:
ao tado e tratar na Adm. Fiumi
nenic S.A., na Rua do Rosário
129. Tel. 52-8281.
VILA VAlCUEiRE - Aluga-se ap

! ALUGA-SE casa cie 2 quartos, sa-ln." 362, ap. 202.
cozinha, chuveiro quente e MÉIER - Aluga-seI»."'-'!(rio. 

Rua A.guel Fernandes, òOiirco, Camarista" Méier, 
' 

176

cc banh 2,prox'mo ^v* Suburbana com J.
de Maio 753 Bonifácio, foi. 29-0451 - Ram.' JARDIM 

AMERICA - Aluga-se
essas nova. Rua Erans. liszt, 2481
248 - Fundos - Tol. 46-6745.
OLARIA — Alugo oo. sala. 2 bons
quartos, co.-., etc. CrS 2Í0 0OO --
Rua Silva e Scu.-.a, 95 - Perto
estação, condução esquina.

iODO'S OS SANTOS"- Ãluga-se OLARIA - ÃíügTm-se~5 aparta'-
casa na Rua Honório n. 179 -mentos de 2 quarío_, sola, cori-
.1 quartos, 2 salas, coirinhí., de- nha e banhe'

ap. 101,. lér-

Catumbi,
ALÜGÃ-SE ap'., sala, 2 quartõT,
cozinha, bartheiro, área com tan-
aue, com sinteco, ne Rua Pa-
dre Míguelinho, 77, ap. 201.
Catumbi. Prec,o NCrS 180,00. Tra-
tar no lccal a qualquer lióra.
ALUGA-SE! quarto à senhora que
trabalhe fora e tenha um tc!e-
fone. Rua fAarh c Barros, 470,
ap. 103- Edifício Ibituruna.
ÃLUGA-SE - Usina Tiiuca, 2 aps.
ci qt., sl., sep., c, b. NCrS
155,00 o 159,00 c| ou i| cjara-
gem. R. Condeuba, -43. Telefo-
ne_ 38-8966-
ALUGA-SE Ri

R. Marechal
203, :., 2

. WC emp.
armários for mica, pint. óleo. vi-
trificado, sancas, florões — NCrS
300, mai'- taxas o cond. R. Teóf.
Otóni 123 s/201 - 43-2750 -
CRECJ 727.
TIJUCA — Aluga-se ótimo con-
junado de frente, p comércio, na
esq. da Pca. Saenz Pena. R. Cdo.

-??Ílm.i_77'D"p' m-"*. 
Cha_.s na Toòfilo Otoni, 123C1PA S A. Rua México, 41, $ "

loja - Tols. 22-8441 e 22-8155.'
TIJUCA"'- Alugo ap. 703. R.
Uruguai, 259, 1 sl., 3 qts., gara-
gem. Chaves c' zelador. CrS 290
mil. - Tel. 23-C024.
TIJUCA — Aluga-sc o ap. 20B
da Rua Alfredo Pinto, 66 com
sala, 3 qts, e demais dependen-
cias. Chaves c1 porteiro. Tratar
ci ADMINISTRADORA SION. -

1714. -
13 ho-

Conde Bonfim,
377, sal. -ti2, Locação Comercia!.
Tratar 52-9174. Dr. Heitor.Paulo-
Chav. port.
ADMINISTRADORA""imob.""'_'.' H.
alugo la. locação ap. R. Had-|Ãv. Rio Branco, 156
ücck Lobo, -419202, fronte, sala, Tel, 52-5917 de 12
2 qt_., dep., área. 350 mais rflS
taxo. Inf. 52-0932. CP.ECI 636. tiiii>_- ~ ,--,- —
,,,,_.,_  ;— TIJUCA - Qpiarto e sala, luxo,
ALUGA-SE ap. cm rua particular, com sinteco, cozinha, copa e ba-

-¦•¦¦; . síl". 3 1'S;< banh., coz., área nheiro em cores, com vulcaplso.bruce, 9^o de sala, 2 quartos c, tanque e bann. emp. - Rua Travessa Afonso, 23-A, c/ 2, ap.e demais ocp. Aluguel: NCr$ ..Jose Higino, 2-19, casa il, ap. 202 Chavos an 302 — Nfr-i
200,00. Ver no local e tratar nal 101. Chaves no 201. Inf. 36-6182IjcooO
Construtora L. Martins S;A. Rua» 22-9711.

CASTELINHO - RAINHA ELIZA-
BEÍH — Alugo ap. living, sala
atapaiados, arm. emb., jacarandá,
ar condicionado, 2 quartos com
armários embutidos, demais de-
pendências. Tel. --7-9393.
FIANÇAS pi rosidêncín o cosas
comercieis, administradora abona
•m *Í3 horas. Sta. Clara, 60, s|
3. das 9 às 12 horas.
FUNCIONÁRIA procura moça que
trabalho fora para dividir despe-
sas ds apartamento. Av. Atauito
da Paiva, 722. ap. 704, Leblon.
Tcl._ 47-9746^
Fl.ADORV??" ólimas referências,
proprietário e documentes em dia.
Resolvo na hora - Rio Branco.
185, i] 1 819. Tel. 32-2503, das
8 às 10 - 13 ás_18 hs.
IPANEMA - Temporada - Mo
biliado, sala, 2 quartes, dap:n-
dências. Ver local — Gomes Car-
neiro, 124-301.
IPANEMA — Aluga-se cp. novo
sala e qt. separados, coz e banh.
armório emb. Gomes Carneiro,
130, ap. 408. Chave» lccal.

IPANEMA — Aluga-se de q. o s.
frente para praia. Chaves com o
porteiro. Rua Visconde de Pira-
iá, 621/807 - Pre.o 260 mil c-
taxas. Tel. 27-1091.
IPANEMA — Moca moraridõ cn
apartamento procura outra que¦trabalho fora pj dividir despesas
— Tratar segunda-feira cl D. Ka-
ron - Te'efone 23-3206, tó ò
tarde.
IPANEMA - Aluga-se quarto de
fronte, 2 mô;as trabalhem fora,
ou_yaçja. Jel._47-9015.
PANEMA - Aluga-se 300 000
mensais, ap. 2 qts., s„ o dep. à
R. Earõo Ja3uarlbe, 212, ap. 104.

México, II, qr. 502 - Tel.
52-3873.
SÃO CRISTÓVÃO -""Aluçi3-se"óti-
ma resid. c sl., 2 qts., copa,
cozinha, banh., dop. de emp,, 2
áreas c| entrada p* carro. Pecas
amplas. Dase 320,00 novos. Ver
il. Gen. Gustavo Cordeiro de Fa-
ria, 351 frente. Chaves ap. so-
brado. Tratar SÉRGIO CASTRO
IMÓVEIS, DEPT. ADMINISTRA-
ÇAO DE BENS - Tel. 31-0717 -
R. Assembléia, 40-12.» and. -
CRECI 22.
SÃO CRISTÓVÃO - Alugs-se q;\
co.-., banh. da Rua Mal. Rondon,
717. Chaves cj D. Lcurdes -
Iralar BANCO AUXILIAR DA
PRODUÇÃO S/A. Trav. Ouvidor,
12 - Tel. 52-2220.
SÃO CRISTÓVÃO - ÃíiJ5í-,cr"c"a;
sa com entrada para carro, ser-
vindo para duas famílias na Rua
General Padilha, 26 - Tel. 43-0163
—^Sr. Serafim.
SÃO" C RIS f ó Vã"cT -~Ãlügo~a"sa
cj 2 _s_,ias, 2 quartos, demais de-
pendências, quarto empregadas,
todas amplas, ótimo estado de
ccmervacào. Aluguel: 250. Vcr
nn Rua São Luís Gon2agn, 1 -187
casa 6. Traiar com Victório Rócco
— R. Assembléia, 11, sj 501.
SSO CRISTÓVÃO - Alugo-se ca-
sa igual a .itchnclle, c/ quar-to independente, luqar agrada-1 " Ana Néri, 169.

TIJUCA-RIO COMPRfDO

ALUGO ót: mo ap.
sep., banheiro eni còr, C02. e de-
pendências. Rua Alfredo Pinto,
35/204. T.atar tel. _ 47-8366.
BÃRÃÒ DE ITAPAGIPE, 386, ap.
307 — Aiuçja-sc saicta, salão, du-
pio, 2 quartes, dep. empr., ga-
ragem. Chaves cl Júlio. Inf. tel.
54-3478 - 350 e taxas.

IUUCA — Aluga-se uma casa ò
ala, quarto Rua Tenente Vilas Boas, 48 e 48-A

- Aluguel NCrS 300,00. Ver na
parte de manha. 7rat_.r cem Gio-
vanino & Cia. Ltda, Tel. 22-2340.
TIJUCA- Alugam-sa 2 casas à
Rua Professor Gablso, 200 - 3
qts., 2 sa:cs, demais dep. Chaves
na casa 21ó. Tratar: Rua dos An-
dradas, 29, saia 201. Tel. 43-0740.

CACHAMBI - Aluca-se ap. 2 iCRECI 85;. _
qls., sala. Rua S. Gabriel, 647. TIJUCA - Áluoo ap. 103," Rua
Chaves no ap. 303. IJosó Higino, 373, 2 qts., sala,
FIADOR??? Apts., cosas c/môs|co_., banh. comp!., área. Chaves
adiantado, alugue s/prcblomas —icí porteiro. — Traiar Av. Rio
Proprietário — ótimas referên-! Branco, IM, 14.° end. Telefone
cias bancárias. Av. Rin Branco 122-29Õ7:
185 _/ 1819 - 32.2503, das 8 TIJUCA - Aluga-se ap. dê sa"!a,
às 10 — 13 às 18h — Ed. Mar- quario, banheiro e cozinha. NCr$

200,00. - Rua Pareto, 36, ap.
301. Chaves com o porteiro.
TIJUCA - Aluga-se ò Rua A'tí-
ra Brandão, 151, casa 2, ap. 201,
composto do sala, 2 quartes, co*
zlnha, com despensa, banheiro,

.... „.„ - Moradia paral.rea 
*-<-"'. 2 Wl°>. banheiro e

mSças - Rua Haddock lobo, 37 tanque. Chaves como porteiro. -
tol.: 28-0309. I [ratar em Cordeiro Guerra & Cia.,

quüs do Herval.

MUDANÇAS STAR--
12,00 A HORA - Tele-
fone 22-9264.
PENS1ÒNÃTO

QUARTOS — Aluno a casiis sem
filhos, pode lavar e cozinhar, j

Av.
dar.

Rio Branco, 173, 14.° an
Tel. 31-1895.

GRAJAÚ
ernde d
504, c| .inteco, 2 qls
banh. o deu. empregada, base:
NCr$ 2:0,00 e taxas. Ver com o
porteiro.
GRAJAU — Aluga-so apartamento,
2 quartos, dependências comple-
tas. Av. Eno. Richard, 273, ap.
104 — Chaves c' perteiro.
GRAJAU — Âiuga-Ee na Ruã 

""Grã-

iau n. 225, ap. 204. Ssla, 3 qls.,
qt. enppre 'Oda. 320 000. Aceita
propo-la. Chaves no 224 ap. 103.
38-5285.
GRAJAU - Aluqo ap. 204, sl.
grande, 2 qts, bons, banh. compl,
coz., área, depend. empreg. NCrS
320.00 mais taxas e cond. Rua
Borda do Mato, 5B. Tratar. Rua

201 -
43-2750.
GRAJAÚ

dências. Rua Evaristo
n. 259.

CENTRAL
APARTAMENTOS
1, 2

— Alugam-so c
_ _.)la e dependen*

Aluga-se na Rua Vis. cias. Controto cein fiador. Ve
Eng. Novo.

BENTO RIBEIRO

Tol. 32-2503. das 8 ás 10
o 13 às 18h.
HIGIENOPOLIS - Aluga-se 

"ípT

2 quartos, s. c. Rua Cardoso F^p-
reira, 61 ap. 102.
HIGIENOPOLIS - Aluga-71^. 2
quartos, snla e dependências. Ver
e tratar ò Av. Além Paraíba, 614
ap. 201, c| Sr. Aldino.
HIGIENOPOLIS - Aluga-se uma
casa, 2 qts, 1 _., c, b., bcm
quintol._R_a Pacheco Jordão, 39.
iÃRDIÂ- AMÉRÍC- - ÁiuSo'csss
R. Gilberto Simas 99, boa i. 2
q. grandes, 1 q. separado, banh.
copa, quintal, NCrS 180. mais ta-
xas. Tratar R. Teófilo Olôni 123
s/201 - 43-2750 j^JIRECI 777.
JARDIM AMÉRICA - Alug., __,"!
Rua Atrlio Parim, 242, o ar;. 202,
ci amplos qls., sala ,coz„ banh.,
área. Aluguel NCrS 160.000. —
Chaves na loja e tratar pelo tel.
42-8900.

- - '¦¦¦¦¦ - « '¦¦-.. ¦--¦, ./u. ¦-...., „ Ru,i Juvenal
Aeicr- _ .ts-, sl., coz., banh. e quintal. a=ndencp.is o quintal - CnavesIG, .ono. 115 - Traiar com o por-

ALUGAM-SE aps. 202 e 302, R. Chaves no local. Tratar ci A. J. g ,,, ' n0 n' l53- T",',r na teiro. Sábado •> dominepo depois
Constanca Barbosa, 96, cl sla., 2;Góis, Alcindo Guanabara, 2411214 E/v*"* . Av- R;° Branco n. 156 das 13 hs.
qtos., coz., banh., dep. emp. Tra- - CRECI 202. - 0-. 1. .231 . Tcl. 52-9059. OLARIA - Al.p^o i B i'

depen.,'"' «"• 
hJV*TB?UVid,cá0«'r^°Wm^~ 

Alu-*° ><»¦ -*02""12. " 'O^S 
ÇS 

SANTOS"- Aluna.se ,23, casa 102, 
Sd_ 

conltr Tõtãi
Motaislá? i*;17 hs* To,-: 52-5u07. CRE-; Rua Cônogo Tobias, 158 - 250,00 ° Ca-»,XI da Ru-- •*"-"'' ,17- 2|c! sl„ 2 qls., banh co* área*-' -"J- le taxas, entrar p/ Rua Lopos da|l|,s''r "ir, coz- "P-3- bonh„ va-c| tanque. Al.p 22000 Ch nt.

ALUG4-SE 1 quarto de frente, Crui _ Porteiro. Tnl.p 36.1073. í''1nfja. Chaves na c >'.IV _ Tratar local c| Sr. Calixto Tratar' Av
ent. indep. e I vaga em casa maréchÁ_ HERMES - Aluga-seP' _!,-,_,,_ta'o-.n3",-ii05 

" 2,--'0'"*\x'° Branco, 108, s| 207 - Tel'.!
oe famiha com deposito. Ver casa Rua Jarlna, 397. Preco NC $ - M"g"^ "o0 ""'' -- 52-5137.
Rua 24 de Ma.o. 915, casa 6hjo. Desconto em falha ou bomilODOS OS SANTOS - Dr. Fer- OLARIA

I fiador. | rari n.o 236. Aluga-se c:sa di
Aiugo casa méier — Ãluan~J_r_:_r*r^n__iV' •*""**",i 2 qls., sala, cozinha .

anta Isappel 271, ap. e t,.-,t,-.r „_ Rua Barbosa cia S.ljc. 2 qts., sl., coz., copa, banh., ria_ op- „ sa||0 -i _ ,__. ' ¦¦•
ala, coz.l./a, 95 — Próximo da Rua Ana| quintal., cob..carro. Domingo 9|tns

Néri

c, _ m_„ _,., ccz., copa, nannj, rí, ,p, g. sal5o ci 2 b qu„r_ ai££i
s quiritai., cob.|carro. Domingo V ,M) gü. do rua, Tr_lar Rua'S5o TODOS OS SANTOS - Aluga-se

i" i° 0SS.*„Í* 
Ararappra, 033. P. Joaquim, 102, ap. 101 - Ber- 8mPl° «o. c/ sala, quarto, ;..:.,¦-I Ní_ri 200,00.  _ nardlno. Açoito desconto. Preço!banh-- orea^ com tanquo, entrada

Alugo casa 1220.000 c
cozinha. Rual MESQUITA Rua Amazona

i. q
folha

: pnra automóvel
tíüa Santos Títara n. 62

Aiuga-se uma casa, saia qua'o'TCDOS 0S iAÍ*TOS - Aiuga-."e;OLARIA - Alugn-se" sala e c.
,|U 
'casa, '

ALUGA-SE casa 2 ciuartos, I sala,
banheiro, cozinha e varandas, nall>ENTO RIBEIRO
Rua Costa Rubim 75, Realengo - nova, quarto, sala
Piraquara. Upiora, _3J3.
ALUGA-SE casa com 3 quartos, 2 BANGU - Aluga-se ótima casa .cozinha. Desconto
salas, com tócias as depend-n- conl .«Intal, sala, 2 qts., cozinha, CrS 7o.CC0.
cias, na Rua Gp.arani n. 32. - £°P?,.? .R?.nh5lí?*. f<Í?,a,V 

%" r' íMÉiER 
"' Aluga-se" RuaYen.'

Chaves em frento no n. 25 - **.,=""><>¦°s: NC'_.\0°F°- R* i**3* queira Leite, 12, ap. 30], deli rriD-M niM A
Quintino. Trata* oor te! S^ch^. n 4_i S 

' 
R^-ldo !ren,e* ir°™ *><*™ cio Méier llEOPOLDINA

riiiiíi _"__ iv.etDA cia -.ii.io n. -4Jo, ir. Kona cio —-.,„. _ ,., _..[- . i ¦™e,s?¦_ -Ss- ^mrtsa n?-fíiir'^ m^m^^^^r^
aps., loias o fornecemos os nte- x0|. 40.3437, 22 8275. CRE"'
Ihoios fiarlcrcs tia Guanabara — 135
Rua do Resende, 39, sala 1 103.|„««,^,, .,, _ .„_ j,!'011»- ?.°-?18S. Tratar R. Altande

Aluga-se na Rua Noè-
mia Nunes, 345 ,os ar.s. 402 o•10/, dc sala, 2 o j quarroi,
banh., cozinha, áraa e dep. de
rpmpreçi. Aluguel a partir de Cri
200 mil. Chaves c| o portçiro o

__! tratar na Construtora L. Martins
la. locação -|S.A., Rua México, 11, n--. 502.

I- Te!. 52-3873.

Cer-

sala quarto, cozinha, l:s-!'o ;. casal sem filhos, Rua Gomen
nheiro, cíial sem filhos. Rua São'
Bris, 414, fundos.

2 qunrtos,¦ 111 !«-¦'¦¦ i", _P,PJÍP'IÜ1.III.IÍJ -.'II1UI _*l|«lld. . . . I

ri Io Um por andar. Ver domingo 14Ís,l!'-* «-o^-níia, banheiro, quintal c
u n* às 17 hs„ outro dia pelo tele- sarooem. Ver na Rua Ferreira

.... . _.. 'Trança, 600. Chíivo- -~ ' !
Kua do Resende, 2», sala 1 IU3.i „,.,rM ,.. , ... ._I'">"=, "¦• lo°- "l!Tar r- «.;an;:e-

'-- , bANGU — Aluga-sc o ap. -106 da ga lll-*\ ia a ^04 Te '"•3 1382ALUGA-SE casa, sala, quarto, Co- Av, Ccnego de Vasconcelos, 54,1 Mario 
'-"cPpl '770"'

zinha, banheiro, CrS 130 OCO, ca* com sala, 2 qts. e demais de- .,,.,.„ -.-. 
' -— ¦" -—

sa 1, fundos, Encantado, Rua Crui pendências. Chaves c| porteiro.;r.!,.j.,~p ¦ 9aí?o °.Si 
f'1 _a

_,:i; Sousa, 250.
Apartamento - 2:

nrartn. _,i!-i f AennnArknrlt.. _ ALUGA-5E UITI . C_-ti, ...... ''' ' ' -¦'-- " P 
RuaiB-,rãõ-l"arlos, uma sala, uma cozinha,! I 714. Tel. 52-5917, de 12 asi

banheiro e uma área comP-*» noras.Trer:te — 7o andar
de Mesquita, 950 - Praça Verdum!""1

Entrega cm setembro. Píer.- tanque, NCr? 80,00 a quem puder|CENTRAL

i Tratar com ADMINISTRADORA,, ,
com do,s;?ION -.Av. 

_Rio_Branco, 156, ,s||cam„|. Ver |ccaL Tr_,

fixo. Garaqem. O. 26 000 Cio,
com sinal cie CrS 9 100 000. Tei.
52--.903 (inclusive domingo até à_
131)).
GRAJAÚ - Rua Araxé, 128, fun-
dos op. -JQ1 — Sala, ciunrto,
banh., coz., den. emp. e área.
CrS 200 000 - Chaves c zelador

ADMINISTRADORA NACIONAL
Av. Prr:s. Antônio Caries, Ó15-

2." pav. Tel. 421314.
GRAJAÚ — Kaic alueja i_T Rua
Álvaro, 31, casa c 3 s..!òes, jar-
di*n inverno, quinlal, 2 calas, 4
qts., copa-coz., 2 banhs. sociais,
2 varandas, dop. compl. empreg.,
área ci tanque e garagem, Cha-
ves no local. Aluguel 600 mii
cruz. Aceitamos oferia. Tratar na
Rua do Carmo, 27-A. lei. 32-1774.

CRECI 283.
GRAJAU 

" 
- Rua Visc". de Sta.

Isabel, 559, ap. 104 - Sala,
quarto, banh., coz., varanda. —
Chaves com zei.id-jr — Tratar na
ADMINISTRADORA NACIONAL -
Av. Pres. Antônio Carlos» 615,
2." pav. — Tel.p 42-1314.
GRAJAU" - Aluga-se, o Rua Mel-
ra de Vasconcelos, 31, casa gran-
cie para residência, comércio ou"ndúst

Alugo em Magalhães
descontar e*ri folha. Trata-se no j bastes, perto da estação, linda
!co', Run Adalberto Tanajura n.lcasa tipo ap. Preço NCrS ?50.
131, c 11 - Anchieta - Ma-!Rua Libéria, 241. Chaves no 241
riopolis, cf Gomes. [- Tel. 26-4198.

ACHAMBl'

jAristides Caire. 258, l.a loc, d
ala

compl. Ver [ocal. Tratar telefo
ne 32-9456. CrS 23O.0C0 mais
toxa3.
MEIER-

ALUGA-SE apartamento uois qua.*-
tos, sala e dependências,. Rua
Franco Va;, 148__- Quintino.
ÁlUGA-SE Engenho de Dentro, í
ap. tipo casa, 2 quartos, 1 sala,
coca, cozinha. Ruò Monsenhor
Jorp".nlpiiof 353 ap. 101.
APARTAMENTO -Aluga-se, 2
qts., 2 sls., banh. o área, deo.
emp. Vfjr na Run São Francisco
Xavier, 864, no. 201. Chaves no
ap. 202 - Tel. 28-5144.
ALUGA-SE em Madureira A Rua
Comi. Fábio Magalhães com 3
qunrtcs, sala, copa, cozinlia, ba-
nheiro completo e varanda
excelente ecra._Tri.tsTr ._',. 58--fo__i.i. . - 

p
ALUGA-SE ap. 2 quartos, sala,|and. Tel. 42-3300.
ccz'
gada. CrJ
Bonifácio, 1035, ap,
peia manhã.
AI.UGA-SE 1 casa c] quarto, sala
a cozinha. Av. Amaro Cavalcan*
te, 2401, fundos 201. - Encan-
tado.

KAIC aluga" 
16, a

Quario, Aluga-se conju-
i gado, c/ banh. ,na Av. Ama/o
Cavalcanti n. 425. - Pode Ia/u
e cozinhar. Exigc-ie dese. em fò-
lha.

ado
Tel. 38-8423Parada de Lucas

Leopoldina.
ALUGA-SE urna casa nova, na
Rua Apa. 522-A, Cordovil. _.
ALUGA-SE um quarto 3 moças ou
senhora ce boas referência;, em
casa de família. Tratável e res-
peitável, na Rua Júpiter n.° 250,
ap. SS 104. Eslrada Vigário Ge-|*22Ò!' Ponto"fi_a"í"do ônibus

Rua Firmino Cameleira, 271

soro, 232.
OLARIA - Aiugan.se 2 ipslTnã
Rua Noemia Nunes, 629, ap. 201,
de 3 cps. e dep. emp. e 403, cie
2 qt:. e d.p. emp. Próximo a
condução. Ver local c' certeiro.
Trat. Tel. 42-9948 e_28 7309.
OLARIA - Aluga-se ap~d~2
quartos, sala, cozinha e dependen-
cias, d área na Rua Tnnayra A\
ap. 204, por NCrS 170,00. Tra-
tar nn Rual.0 de Março, 29.
OLARIA - Aluga-se aps."o lojas
l.° locação. R. Ministro Moreira
de Abril, 256. _
OLARIA" - Aluga-se casa
qjs., coz., banh., área,

, 2
ua.
84.
Ver

Banco Ul..ALUGA-SO caia, sl., 3 qls., banhjde manhã e tratar
copa, quintal. Rua Alecrim, 949, Brasileiro, Sr, Jorge.
próximo do pomo do ônibus 346. PENHA ~ Rua Belisnrio Pena"

Rua Monte Pasccal n.o 16." o ca- -h" _"__"_. 
"9n_"__. '.P^Vp*-—-~PP.S?_™._: »7-> - Aluáam-se quartos indel

sa 9, ap. 101, c/ sl., 3 qts., 
';..',-?„- 

.S v»;'ALUGA-SE uma casa com 3 quar- pendentes, pf rapazes solteiro,
coz., banh. compl. e duas áreas Ti/S no lóJ _!. 5r« ¦•»' ' sal**- «-i'"« ' benheiroP»ves no locai. ADMINISTRA.
Chaves p/ favo. ns casa 12. ap. f" „, r Cerqueira. Cíí _ 46 «m «'« *°b*="-- "> "^ Carai-PORA NACIONAL. Av. Pres. An.
9. Tratar na Rua do Carmo n.o DeD.slto ou fiador ~P "¦ ™ " Brás de Pina. V_r«-"'"-' Carlos, 615 2.- pav. Tel.
27-A. Tel. 32-1774 -CRECI 283.',' ' ,* sexta o domingo ou pelo tel.: -«2-131 ..

CASCADURA - Alugo ap. 20*\^°Zl[;Vdo ampllf Â?'.' MÍ 
«2_S___I_J!_!___J_ IPRAW M M^—-ÀjüSTt

R. Valerlo, 170, dois quortos, njst.0 Edgar Romero, 558, fun-|ALUGA-SE ótimo ap. sala. 2l?P-. 302- Rua H"<<» n-° 12,
sala, coz., banh. compl., ãroaldos, op. 201.
etc. Chaves np. 201. Tratar Av.}loca! das 8 à<
Rio branco, 114, 14.0 and. Tel. •,-,-.,,-„ .,"
42-3300 MÉIER 

- Alurjo casa c
^," 

',,„¦ - :. , tos, 2 salas, banh. comp.. M._. p-.,
CASCADURA -Alugo olima ca-,Rja Magelháes Couto, 505. Tra.
sa R. João Romeiro, 3/3. 2j,,1r Av, Rio Branco, 114, 14."

¦--i ¦.pai'•'**•' ,"!=¦ ,coz., banh. compl.,| |e|. 42.p300. Ver no local.
co ooo _ varanda, quinta!, lustres etc. ra*-.,*,--n .. , -r

.58-9824.1,,, _,„' {,,„ B'ranC0| |j,,; 14olMÊIER 
- Alugo bons apts. pn-

Ver e tretar no
13 horas.

•t quar-
quintal.

404. Vcr

inha, dependência <*| «mp™* CACHAMBI - Aluga-se excelenteo. CrS 250 000. kua Jose|.p_ 2 q|s _ ..^ R». L,.:_ de Bn.
to n. 79. NCri 150,00. Visitas ho-
je pela manhã. Chaves no lccal.
Tratar na Rua Arquias Cordeiro n.
316, sala 503.
CASCADURA - Aluga-se o ap.
201, da R. Slndonio Pais, 1S7-F

indústria Ver diariamente no ho- 
AlU?° ou VDndo Casa iar*1*' ?a*,aP- 2al -om «l»< 2 clis- e de-

grajaú'

¦ meira locação. Ver na Rua Major
'Mascarenhas n.° 50. Tratar com
Sr._Jayme. Tel. 38-6076.
MATJUREIRÀ - Aluga-se ap. 403
da R. Henrique Braga n.u 230, e banhelho. Tratar Rua Goit.i. 48

Pode-se depósito. R. Conde B^n.'-luu1^ ~, A-uSaÍ° ° aP- -^Ol *>íAntôn

- Alugo ap. grande, 1
pi andar, $-..!., 3 qis.,*dep. em-
prorj., CrS 250. Rua Campinas n.
188, ap. 101, fds. 9_às J2 horas.
QUARTO — Aluga-se a uma rv.ò-
ça ou senhor que trabalhem fo-
ra. B. de Cotcgipc, 591 ap. 201
- Vila Isabel.
RUA SILVA TELES, 30-A - Alugo
ót. gr. np. saleta, saia, 2 qts.,
dep. empregada. Depósito

;_(¦-_..

.135

Ad-
nÍ:tradora Sion. Av. Rio Branco,
156, si I 714. Tel. 52-5917, de
12 às 18 hs.
CASA P; FAMÍLIA NUMEROSA -

frav. Cerqueira Li-
qls., 2 salas, |ar-

oja. Tc
MEIER

(lm, S45 - Muda. Run Rego lopus, 88, composto de
sala, varanda, 2 quartos, cozinha,iT ,-..,

QUARTOS - Alugam-se com 11 bonhelro social, dependências ^-j*-0-0 
*-'¦ s"va ",- u,. ° aP-

meses em depósito na Rua Barão completas de empregada, área co-H04' ,con' .''*nc"-' "'?• do's ?u.ar-
do Itaoatpipe n. 402. Ibéria, com tanque. Tratar em Cor-]',0-- banheiro e.n cor, cozinha,

 . _ __ deiro Guerra 8, Cia., Ltda., h AvJi,,rca- riL,'lrl0 ep"- ds emprega-
RIO COMPRIDO - Aluga-se ao.|Pio Branco, 173, 14.o andar. Tel. *¦»' SOKigem. Chaves co

coz., banh.,
Rua Mcncenhor Jerônimo,

Eng. Dentro. ^^
ALUGAM-SE .nps. cie 3 qts., sala
e deps. na Rua Coração de Maria,
123, c,' 6, p' 300 C00 nvnsais.jAluga-se,
Chaves no ap. 201. Tratar na ma, 161,
Trav. do Paço, 23. s7 301. dim, varanda à frenle, quintal, q.
ALUGA-SE residâncla.npartamen-omp. p| apart. nos fundos. Tu-
to, com 3 qts., sala c demais de-1™ muit° confortável, predio mo-

pendências na Rua Cõnego To- demo, sp perigo dasmoronamen-.  . .
bias, 189. As chaves ost5o no lo, garagem etc. Ver urgente no "falar na Rua ao Carmo

Verlnúmero 171 da mestna rua. In. local. Aluguel NCr$ 400,00. |
:ormaçÕes 

pelo telefone ....CASCADURA — Aíug.-,*se np. com
Í7.9Ó63

cozinha, baniieiro. Tra- iard- 
'"]*¦¦ 

"la>quartos,
lar no local. Rua Golvani 109
203. Chaves c! porteiro. Te!.: .,
57.8323 - Vila da Ponha. _
ALUGA-SE ap., <!., 2 quartos,"co-
pa-coziníia, l (jde. terr<_;o cí s!n-
luco novo. Rua General Otávio
Póvoa, 163, ap. 302 - Vila Kos.
mos, 3 meses denósito — 230 pj
més.

qts

ci sala, 3 qls., banh., cor., área
cj tanque. Chaves c| port. Tra*
lar R. Uruguaiana, 24, l.o andar.
MARECHAL HERMES -""Aluga-se
na Rua Jurina, 242, ci 1, c

quarto, coz., bann., qt,

comp. 100 mis Estr. Vicente da
Carvalho. Trotar Av. Graça Ara-
nha,226, sala 307, Sr. Milton.
NCrS 180,00.
PENHA - Aluga-se Rua" C"te."Aris'-
tidos Garnler, 116, ao. 201, fie.
sala, 2 cits., dep. Chav., loja B.
Trai. T. Otoni, 72 - 23-1915 -
CRECI _m.

.¦um ¦> * - ,PENHA — Aluqo na Rua S. Ca-
C_..__ _,. .,P f 

"° °- 
Hmil° n-° 125, ap. 208, c 2Cro 100 mil, sla, quarto, cozinha, qu_rt08, duas solas, cozinha, ba-

nheiro con,pi. CrS 160 000 e ts-
xas. Chnves c/ Sr. D.!rr,ão. Trj.pertinho E:f. de Lucas.

ALUGA-SE casa de varanda, área.ltar lei. 29-1262.
2 quartes e mais dependénci
Rua Euclides F..ria, 9 — Bem ro
centro de Ramos — Chaves no

__ número 7, cnin de Louças Mato..
empreg., v-ran., área c| tanq.i.Pamos. 86-201 - Ch-
e quint. Choves na casa 2 e ALUGUEL, FIADOR, com 6 im6* (próximo),
:r*;^r na TrÍunião_ Adm. de_ Benijyeís — Irrecusável — Fonte::.

PENHA - Alugo ao. do fre---*
sobre pilotis, 2 quartos, raia,
grande carrinha, 2 banheiros e

NCrS 230,00 - R. Curuá
R. Ouito, 6S

Ltda., Rua cia Alfândega, 98, s R..;. Tl.adVnT.Y 
"n. 

9,' »!a"_02, iPRAÇA D0 CAR*"° - A!uí"*!=
43-6212.  _[Junto ao Ctnrma São Josó.

KAIC aluga na Rua D.|ALUGA-SE 1.» ícc. ap. 202,
Claudlna n. 447, a casa 8, c||3 q,s„ deps.. Est. Viqário Gera
sl., 2 quartos, cor., banh., iar- n.o 1951. NCrS ISO 

"mais 
taxas

dim, are. cem tanque. - C..3-H;j.3Ç94 _. 25-1954.
na ca:.: n. 6, por favor.

casa: qt., saia, coz. e bcm
|tal. R. Licia, 45, próx. Av. Br._
de Pina, 1130. Desconto em fò-
lha ou bom fiador.

Tel. 321774 CRECI

210, írente, Rua Itapiru, 315 c| 31-1895. As chaves do ap. se
sacado, sl., 3 qls., banh. compl. |cnccntram_no ap. 30J.
c box, banheira, cor. c égua TIJUCA - Aluga-so ap. 4Õ1 da

ALUGA-SE um qto. p1 casal sem -Wenl», arca c/ tanque. Tratar Rua Prol. Gabiio, 301, cl 2 qts.,
filho, 2 m. cm depósito, Rua Al-- APSA. Tv. Ouvidor, 32, 2.°, de | sala, coz., banh., rlrea. Chaves c
Irodo Pinto, 17 - Tiiuca. 1217 horas. Tel. 52-5007 - CRE-lport. Traiar R. Uruguaiana, 24

Cl 253. -.ALUGA-SE uin quarto mobiliado,
a uma :ó pessoa. Ru_ General
Roca, 400, casa 3. Pça. Saenz
Pena — Üiuca.
ALUGA-SE ótimo ap. frente, sl.,
2 qts., arms. embutidos, qt. e
banh. epupreg. Rua São Miguel,
185 ap. 102 - Chaves c| portei-io, de 2a.-feira a sáb.
ALUGO 1 sala de frente, a casal
cem filho, ou mocos. Aluguel
140 000 1 mês do dep. Barão de
Itapacpioe 90 - Marlene.
ALUGA-SE um apartamento de
quarto o sola conjugados, banh.
e kitch. na Rua General Roca
n. 440 - Praça Saenz Pena.

ALUGA-SE o apartamento 1Õ5,
com tr£s quartos, sala, cozinha,
banheiro social c dependências
pzra empregada e vaaa na gara-
qem, na Rua Clóvis Beviláqua r
86, a vinte passos da Rua Ccn-
oe de Bonfim, próximo á Praça
Saenz Pena. Trata-se no lccal c/
o zelador Antônio.

ALUGA-SE uma casa e 1 quirtc.
Ria Carvalho Alvim, 519, cisa 19
- Tijuca. Tel.: 58-6586.

RIO COA1PR1DO - Aluga-se ap.
203, Rua AureÜano Portugal n.°
34, 3 quartos, sala e dependen-
cias. Trflt.tr local ou pelo telefo-
ne 48-8320.

RIO COMPRIDO - Alugo ap. 2
qts. etc. Rua Novarro. 24, ap.
201, fie. Ch. 301. Tr. Graça Ara-
nha, 174, 7.°.

RIO COMPRIDO - Aluga-se sala
para moças. Rua Barão Itapaglpe,
16. Tel. 28-6719.

RUA SAO FRANCISCO XAViER.
383, ap. 101. Aluga:n-se com 2
salas, 3 quartos, vnranda, banh.
coz., ócp. emp., área c tanque.
Chaves no ap. 202. Administra-
doro Nacional. Av. Prr.s. Anto-
nio Carlos, 615, 2° pav; Telefo-
ne 42-1314.

RUA SAO VICENTE, 45, ep. 202
- Frente, sala, 3 quartes, banh. _
coz., dep. emp., área c/ tanque. I TIJÜCA -"Alugo ap. 3 qts., dep.
Chaves no apt. 102 — Travr na emp. etc. Rua Medeiros Pás*aro
ADMINISTRADORA NACIONAL -49, ap. 302. Ch. 47. Al. 250 

"mai:

Av. Pres. Antônio Carlos, 615,120 ene. Tr. Graça Aranha, 174,
2." pav. _ Tel.i 42-1314, |7.o.

l.o andar. _
TIJUCA -Aluga-se o ap. S-101
da R. Caries Vasconcelos, 33, com
qt., saín, coz., banh., arca e copa

Chnves c| port. Trutar Rua
Uruguaiana, 24, i.° andar.
TIJÜCA - Aluga-se o ap. 301,
c| 1 sala, saleta. 3 quartos e de-
mais dependências, à Rua Bene-
vonufo Berna, 21. Chaves no ap.
302.
TIJUCA - R. Dr7~Sa"__nini"r286

Bloco C — ap. .27 — Aluga-se
ótimo ap., novo, sala, 3 qunrtos,
2 banheiros sociais em cór, copn,
cor inha, área, quarto, e banhei-
ro de empregada. Ver com o Sr.
Afonso, no locsl. Aluguel bá-
sico: NCrS 450,00. Tratar: Rua
Debret. 79, cpr. 205*6 - Tel.:
22-9831 - CRECI 132. _
TIJUCA — Alugo ap. 105 da Rua
Uruguai 57 c/2 qts., sala e dep.
compleTís, chaves na portaria —
Iratar 32-7323 - CRECI 439.

dor. Tel. 23-0307, das G às 12
horas. NCrS 310,00 e taxas. _
VILA ISABEL - Vendo casa_ 2
qunrtos, sala, demais dependen*
cias. Run Maxwell, 181, tratar e
ver no local. Tel. 32-6986.

VILA ISABEL""-' Alugo na~Rua
B.-rão do Bom Retiro, 112, sc».,
unia sain, 2 quartas eic. Tratar
lei. 23-0024. CrS 230 mil.

VILA ISABEL- KAIC aluga" na
Rua Jorrje Rudge n.° 29t o ap.
208-F, ç| saleta, sl„ 3 qts.'. copa,
coz., banh., dep. compl. empreg.
área c| tfinque e vg. garagem.
Chaves ci porteiro. Tratnr na Rua
do Carmo. 27-A. Tel. 32-1774. -
CRECI 283.

VILA DA PENHA - Aluga-se o
apartamento 202 da Avenida Oli-
veira Bolo. 875. Aluguel 180,00
mais as tax.is. Informações e cha-
ves na R. Oliveira Be!.-., 875, loia
C. Traiar pelo telefone 30-2055.

VILA ÍSÃBEL - Alugo ap. 2 qts".
otc. Rua Meior Barres, 38, ap.
203. Ch. 3C2. Tr. Graça Aranha,
174, 7.o and.

VILA" ISAEEL - Alúga-se eparta-
mento frente, primeira loca cão,
2 quartos, dependências comple-

ALUGA-SE uma ca;a de 2 quar-
tos, sa1-, cozinha, banheiro, área
e tafraço. Rua Barreiros; 816,
casa C. Iratar 52-7375. Aluguel

- Ramo:.

ALUGA-SE Rua Vasco cia Gama,
70, fundos, ap. 303 — Todos os
Santos, p 200 CCO, com 2 qts.,
sala, dep. cie emp. Apinhor
Chaves no np. 401. Tratar Trav.
do Paço n.o 23, _: 301.
ÃLUGA-SE ap. 301 da" Rua Co-
raçi._* de Maria, 126, C/ 30, com,
2 qts., sp-la e deps. pf 250000 «•'• c.hava
men:r.;:. Trcisr na Trav. do Paçcj
n.o 23, './ 301.
ALUG .-SE - Rua 

"lucidio 
La-

go n.o 91, _! 210, p/ 100 000 -
Chaves c/ porteiro. Tratar trav.
do Paço n." 23, %l 301.
ALUGA-SE z. 3 

"qls.,"

27-A
n. 28.

_' qü_Mo"s,'"salo,"c_.-:'inha,"''_ 
"ba-IMEIER 

- Aluga-se o ap. 604 daj;co"000
nl-.ciros, varanda e demais depen-l Rui> •*** ce, M°10' 

,2dl3- "m, -<""' ALUGÀ-S
dências. Rua da Bica, 168, _?.\J cl,s- e demais dependências -'

103 - Chaves , Informações no.C^^^^'liou'"- 
Ài. Rio:£r* ."ft„£,'* £¦•- 

-f i-» 
-INC-» '«.oo e taxa,.

«ip. iui. ; ,... , _,, . _. , Lr* io'j \J~iV. -.noves p tavor nolr,. ,.rt^ .," ¦, 
DEODORO - KAIC aluna na Rua ?,s?of^ 

li6',v-' 
.Li 

'e,e")"<!i ap. S-101. Infs. tel. 34-2677. RAMOS - Aluga-se sobrado pa-
;LJi'tu, _ _.¦ a 3 ,_J íi 52-0917, ue 12 as 18 horas. - . -,,--.,_, -— _ — — ra residenca ou comercio, Rua
Fernanao Looc, 85, por 180 nr "' "

PRAÇA DO CARMO - Rua Ira-
puã, 5-Í2 — Atuca se unia cos_ 2
quartos, sala, cozinha, completa
área — Bcm fiador e contrnto.
PENHA - Aluga-se" na Rua Cru-
çai n.° 467, o apartamento 2C3,
com saia, qunrto, banheiro, co-

E ap. de sala, 2 qts., de- zlnha. Chaves com relador. Tel.
mais dependências. Rua Caruná. 23-0307, das 8 às 12 horas. -•
165, ap. 101, Parada de Lucas. —JNCr$ 145,00 e taxas.

Procuro l casa no

cie frente. Rua Vítor Meireles n.
48, ap. 302 — Bairro São Francis-
co Xnvier.

" pnepco _¦ o t. r . ALUGUEL
cruis., a casa n.o 2. c sl., 2 qt:.f,E'ER,.- kM^'^_ T_.iC 

,'¦ 
'subúrbio 

- Leopoldina. Fiad
coz., banh., pírea cl tanque e quin- '•'< ,dI-. "Pp "0. 

fl hM' .'¦ ou dese. em tolha - PAULO -
ia casa 85. Traiar na fi. .»»'¦« « •>?«•"- depondências. 

\43.iSi0 _ „n,a| 10.
Rua do Carmo, 27-A. Tel. 32-1774 Chaves 

c "Iador. Tratar Uwn*. ,
- CRECI 283 "fo» • Sons. Pres. Vargas, 290, 2." AIU«A.*>_ casa. i quartos, sala _____ __Tel. 

23-9525, r. 18. - CRECI\c_l>nh> e b^neiro. Rua Tangera, linhj _re,
204 485. Perto da esta$ao de Bon*h9o_ Ver

ALUGA-SE Rua AAar. Foch, 32V,
fds., sais, 2 qts., dep. Chav. ca-
sa da frente. Trat. T. Otoni, 72
- 23-1915 - CRECI 183.
ALUGA-SE Rua Fagundes Varela,
140, ap. 10-1, sala, 3 qts., dep.
Chav. ap. 101, Sr. Alcir. Trat. T.
Oloni, 72 - 23-1915 - CRECI

ENGEKHO DE DENTRO - Aluga-
se casa residencial na Rua Ana,
Leonidia, 42. Chaves e informa- MciEí**.
ções no n.° 46.
ESTAÇÃO DO ROCHA - Aluga-
se um grande sobrndo com 3
qunrtcs, sala etc. Ver na Rua
Gravaiai, 60, fim da Rua Dr.
Gnrnier.
ENGENHO DE DENTRO' -~Álu^
ga-se na Praça Itapevi, 19 o
ap. 301, de 3 qts., sala, coz.,
banh. e área, e dep. Vcr c' port.
Tratar tel. 43-7912 - Adm.
ORION.

Aluga-se o ap. 403 da
Rua José Veríssimo, 18 com ta-
Ia, 2 qts., dependências d*, em-
preqada. Chaves c| porteiro. —
Iratar cl ADMINISTRADORA SION
- Av. Rio Branco, 156 sl 1714.
Teh 52-5917, de 12 às 18 horas.
MEIER — Ãluga-se o ap. 404 da
Rua Dias da Cruz, 49? com sala
e quarto separados, kitch. e de-
mais dependências. Chaves com
porteiro. Tratar c| ADMINISTRA-
DORA SION. Av. Rio Branco.

suce::o. Entrar na Ru.. Piancó.

Üranos n. I 001 — Tratar na R.
André Pinto n. 25 — dia 25 em
diante.
RAMOS — Alugam-sa aps. 1.* to-
caçoo de amplo quarto, sala, co-'rea. 

Rua Poreira Landim,
tratar as 2._s., 4as.,

6a5, sábado e domingo dat 14
ALUGA-SE uma cisa com 2 quar-iàs 18 horas. NCrS 210,00.
'__.._j!a er C02in,h'**0 Pr=,c;0 *-ri! RAMOS, ou qualquer bairro. Per.
180(5_- "_ TrSV- 

..da ,?randur5' 
3f.4 aluguel, te,_os fiadores irrecusá-

VII. da Penha (Largo do B,-|„el« Ho| na E , d vic,ár;o G

ALUGO casa p2 qts., 2 salas, dep.
- Rua Aramaré, 117. NCrS 110.
Tel .45-6018.

ALUGA-SE Rua Melra, 7, sp. 201
fte., sala, 2 cjís., deo. Chav. ao.
101. Trat. T. Otoni, 72 - 23-1915
- CRECI 152.

ÃLUGA-SE~ím Padre Miguel, na
R. Francisco Reai, 91, frente, ca-
sa orande. Informações local ho-
ie das 10 às 11. Telefones ....
45-1550 e 42-3245.
ÀLUGA-SE 

"na 
Rua Barcelona, 12,

ENCANTADO - Aluna-se o ap.
120ó da Ruj Dois de fevereiro,
214. Ver no loca! e tratar
Companhia Comercial e Correto-[ t',r

ALUGA-SE ótimo quarto banhei-
ro e garagem para 2 carros, não
enche. — Rua Comandante Coim-
bra, 60, Olaria.

156 sl 1714. Tel. 52-5917 do 121ALUGA-SE un_Tcasa. Rua do Cou-
às 18 horas. |to, 466, Penha — Próximo à Av.
OLINDA - Aluga-se casa delÇüíü.

ajquarto, sala, coz. e banheiro, c::ALUGA-SE uma cata, 2 quartos, quartos sala. cc*inha cc
andes, ¦¦¦¦ ¦' """¦'¦'¦'¦ •- -*-  '" .-..-»..

veis.
ral, 2285, e, na semana, peto tel.
52-6611, c| Francisco Netto.
RApV.ÕS — Aluqa-se à Rua EnçH
Manoel Segurado, 121, ap. 301
e a casa, ambos cj 2 qts., banh.,
cor. Chaves ci porteiro. Tratar
Adm. Orvan. Tels. 22-1791 e
52-2408- CRECI_206.
RAMOS — Alugo casa cí sala, qt.,
depend. — R. Paranhos, 73.
RAMOS — Aluga-se uma casa 2

ni. i-í-l -* 'Hjucuuj/ amo, kW -.mil . v.Lp3, BTCül.
,. ,- r-  _.-._-., 95 000 cruzei-,sa a, cozinha. Rua Doutor Nunes,!;,r,i;m _ Dua pedro Avelino nOra Novo Mundo, na Rua co Car- ros. |nfor. r. Jérd;,n, _, ,9]_ _ olaria. i ',"5 ' 

.. .„ ,: „°.,| 
'?... ',

mo 71 ?o afiH.ir _ ^m nu —-1— — • i--**!, esia rua n.a per.o aa u..ra-

pelo lei. 31-3446, falar ceni 
°r 

I OPORTUNIDADE - 3 qls., sl.,|BONSUCESSO - Alugam-se aps.jgaz, cm Rapnos - Tratar à Ru

tas, sinteco, luxo. Rua Visconde [ap. 506, fte., sala, 2 qts., dep
Santa Isabel, 18ó, ap. 602 " 

"

Chaves c/ porteiro.

Jacques_-_ CRECI 937.
ENGENHO DE"'DE"NTR0 .
se cisa com 2 quartos,

'banh., 
coí., copas, quintais, jar-j2i0 218, Av. ttaóca, 897 cem sl.,

--. -dim, d. emp. R. Juruviara, 109 -2 qís., coí. bani:. Tatar na APSA
Aluge-|Míler. 38.9889. Terraço. Carariem.lTr. Oppvidor, 32. 2.° de 12/17...

2 se
cozinha, banheiro completo, quin-j OSVALDO CRUZ - Alugo, casal __>'• 52-5007 - CRECI 253.

Plinio de Oliveira, 29. s! 206,
Penh.i —_ Diariamente Sr. Narciso.
RAMOS -*Rua LcpopõídlniTRógõ'.
236 ,ap. 403 — Frente, sala, 2
quartos, banh. em côr, ccz., área... P.-ejoi CrS 200 000. Rua Dr. s/filhos, casa 3, R. Alberto de .BONSUCESSO - Aluga-se otlmo1.

Buhões n. 116. Chaves na mes- Carvalho, 450, fds. NCrS 30,00|ap. 302, frente, 2 quartos, sa-serv. CrS 190.000. Chaves com
ma rua n. 330. Sr. Augusto. — Jmals taxas, c/s. o. cor, banh. R. Ia, dep. empren., pode s?r vis-jrelador. Administração Nacional.

.Chaves port. Tratar IGAB, f. Oto-ITratar Rua do Carmo n. 17, 7fi Teíf. Ctôni 123 s/201 - 43-2750. to das 9 ás 12 horas na Av. Av. Pres. Antônio Carlos, 615, 2.°
|ni, 72, 23-1915 - CRECI 183. .andar. Sr. Américo. .CRECI 727. |dcs Democráticos n. 609. Ipav. Tel. 42-1314.



'• 
IMÓVEIS - ALUGUEI © DIVERSOS

RAMOS _ Praia
cirando 2 q, — SI.

Aluçio op.

quario empregado, 170 e taxa.
Rua Aimain, 225, op. 102 - Cha
y."-j01 ~ r°ne 30-7322.
RAMOS — Alugam-so os nus.
105/403/4, da Rua Peçanha Pó-
voas, 50, c| 2 qls., sala, C0í„
banh. em côr. Chaves cl porl. -
Tralar R. Uruguaiana, 24, l.o an-
dar.
RAMOS - 

~Rüã~" 
Uranos, 1 IBV,

ap. 202 — Sala, 2 quarios, banh.,
coz., área c/ ianque. Chaves c/
zelador. ADMINISTRADORA Ni.
CIONAL. Av. Pres. Antônio Car-
loa, 615-2.» pav, Tel. 42-1314.
RAMCIS - Junto Ãv."Brasil 

"alu".

9o ap. 3 qts., saleta, sl., var.,
copa, coz., banh., tanque, grande«rea, todo frente.Tel, 37-8092.
RAMOS - Aluga-se casa grande— Aluguel Cr? 120 mil. Ver RuaNabor; Rego, 374. Tratar CETELVO-Ü344.
RAMOS - ATu"ga";se""cã"s"a7^"~quã7-
Jos, sala, c. Preço 200 mil. Tiav.

coz., banh., DIM GUANABARA

RAMOS - Aluga-se Rua JoãoRomariz, 366, ap. 102, hall, sola,-í qts., banh., coz., quinlal. Ciso-ves no ap. 101. Tratar Lowndes*< Sons. Pres. Vargas, 290. Tele-tone 23-9525.
VJLÃ DÁ 

"PENHA 
- Aluga-so ap.

102, c| 2 qls., sala, cozinha o
quintal. Rua Alice Tibiriçí, 300.
Chaves no 310. CrS 168 000 c
laxas. Tel. 58-3763.
VILA DÀ PENHA - Aluga-se op.
de luxo, grande, cl sancas, sin-
teco e persianas. 190 mil. Estra-
oa do Quitungo, 1707, ap 202.
Chaves nn Adcgo.
VILA bÁ PENHA- Vicente deCarvalho — Alugo ap. c| quario,sala, coz., banh. compl., área. —
Ver no local, R. Prof. Eduardo
Rabelo, 20. Tralar na Av. Rio
!™"c?; "4, 14.° andar. Telefone
4/-3300.
VILÃlJA PENHA 

~Alugo 
ap.

Çl quario, sala, coz., banh. comp.,
área, confortável. Rua Alice Tibi-
nçá, 100. Vor no local e trator
ria Av. Rio Bronco, 114, 14.°
lej. 42-3300.
VISTA ALEGRE - Aluga-se casa
n.° 60, R. Slo. Isak, com sala, 2
quarios, cozinha, banheiro social.
Vor no local. Chaves no casa dos
fundos. Tralar na Adalma, Av.
Almte. Barroso, 90, salas 610/12.- lei. 22-079C.

LHA DO GOVERNADOR - JAR
Aluga-se

ímpio ü|). fie frente com ..
deis quartos, banheiro, cozinha,

 área com tanque o boxe p| ma-
quina do lavar, dependência
completa de empregada. Tratar
no local. Rua liu.í n. 182, op.
202 ~- Saltar no Corpo de Boin-
beiros.
ILHA GOVr-"~Aluga-so"aprcom
móveis embuWdos. Só para ho-
meus. Entrar Rua Tâmisa, 18, das

» is 12h_ — Cocolá.
LHA DO GOVERNADOR - Alu-

ga-se ótima casa com garagem,
varanda, dois quartos etc. Rua
Muiatuca, 70 — Guarabu.
JARDIM"" GÜANÃBÃRÃ~ Casa
mobü., qto., sala etc. próx. cond.
comércio, praia. Rua U;á, 148 —
Ver_ seg.-feira.
JARDIM GUATlABARA - Àluga-se
ap. 101, R. Pinto Alboim, 90,
c| sla., 2 qtos., cor., banh. cj
boxe, dep. emp., área c| tanque,
Ver o tralar APSA. Tv. Ouvidor,
32, 2.°, rie 12/17 hs. Marcar
hora p| tel. 52-5007. CRECI 253.
QUARTO""- Alugo 

" 
Independ.",

banheiro^ co-inha. 90 mll. Rua
Tremembé, £0 — Ilha Governa-
dor.

BOTAFOGO - Loja. Passo con- NOVA IGUAÇU
troto 110 m2a Serve qualquer ne- jas la. I
^ocio. Montada cj agencia ou- CARDOSO
los. Real Grandeza. 193, loja 1. R|õ~CÕMPRIDO _ Alugi-sa loia
COPACABANA - Sobreloias
Comércio. Alugam-se R. Gustavo
Sampaio, 5A2, frente, amplo sa-
lão c/ ban!;. Chaves c/ zelador
Trotar Lowndes & Sons. Av. Pres
Vargas, 290. Telefona 23-9525 -
CRECI 204.
COPACABANA 

""- 
Loia - AÍu"

ga-se grande loja. R. Francisc
Sá, esq] Cons. Lafaíetto. Detalhe
lei. 52*5749 o 22-5827 - CREC
1 087.
CATETO — Aluga-se boxes na R.
Bento Lisboa 76, ns. 6, 7 o f
c| instalações pj açougue o môr
coaria. Tratar LOCADORA NACIO
MAL LTDA - Av. R. Branco 106
si 1 111 - Tols. 42-3.137 e 22-827:

CRECI 18

PAQUETÁ

VISTA ALEGRE - Aluga-se clSxnova. 130 000. Rua José VieiraF.,ho,_22, perto do Bicão.
VILÃ DA PENHA - Estrada doQuitungo, 1 509, 5p. íoi _ Alu-•ga-se, cnaves ap. 201, c/ 2 qts.,
5„'-»CM" b*''nl1- c clc NCrS ..150,00 - Tralar PREDIAL E AD-MIN1STRADORA RESNIKOFF LIDA-Rua Ouvidor, 130, 9.o andarTels.: 32-1675 e 22-9-135. (J 521.
VILA DA PENHA - Alu^cal!
c/quarto e sala, banheiro e coz,n.i Rua Ignácio Acioly, 261 c/3chaves na_quitanda, tratar 32-7323
VILA DA PENHA -""Á!uga"-se õap. AOS da Rua "ref. Artur Ihi-re n. 75, 2 quartos, ssla cl ele-
- «Ecr-439,::e,ono 

22-3018 -

AUX. RIO DOURO

ALUGA-SE um quarto, cozinha e
banheiro - 70 000 mil cruzeiros
dois meses de depósilo. Rua
Çoema, 138 - Colégio.

ALUGA-SÉ apartamento em
quetá, 3 qtr,. grande snla. Pr*
Jcsé Bonifácio, 173 - Tratar tel
27-0289. Ver'neste fim do semana
PAGUE fÁ — Alugam-se quario»
p/ dias, mes, ou temporada. Rua
Manoel de Macedo, 49],
PAQUETÁ 

'-" 
AÍüga-só ap. 2oT7

R, Pinheiro Freire- 41 c| 2 qt;.,
sl., cor., banh., área serv., com
fogão Cosmopolita 4 bocas. Tra-
tar APSA. Tv. Ouvidor, 32, 2.°
de 12|17h, Tel.i 52-5007.
PAQUE1A - 

" 
Aluga-se diversos

tipos de aps. mobiliado ou não
Rua Thomas Cerqueira, 62. —

Chaves__no 81, com Sr. Waldir.

ESTADO DO RIO

COPACABANA - Alugam-se uma
loja CrS 1800 000, c/ 170 m2,
duas sebreiojas —• 110 rn2 coda
CrS 700,00 o CrS 500,00 juntasou separadas, Run Barata Ribeiro,
17. Tratar à r.oite. Tcl. 37-3583
cu à tarde. Rua México n.o 148,

703.
IPANEMA - LOJA DE FRENTE
(Bar Vinte) - Alugo Av. Henri-
que Dumont,_ 7] — D Nova quai-
quer ramo, áren 3 x 18 com gás.

 Contrnto 5 anos — Aluguel NCr$
p0. 600,00, l.o ano - 7 sal. min.

Io 2.° ao 5.0 — Sem luvas. Cha-
cs porteiro. Ed. Tratar 52-5481

- Marrecas, AO. cala 705 - CRECI
79-1. _
LARGO" MACHADO - Aluga-se
loja em l.a locação, boas cnndi-
ções, pnrto do cinema. 22-3996
-_CREq 

_23,_à tarde. _
LOJA 8 — Aluga-se Rua Vise. Pi-
rajá, 611, em galeria, med. 15
m2. Chav. port. Trat. T. Otoni,""2 —_23-191S -^CRECI 1S3. _
LOJA - Alugo Rua do Catete,
214, leia 18 (18 m2), dep. 3
meses. Tratar na Rua Sen. Dan-
tas, 117, s/ 941, das 9 às 12
horas, c/ proprietário — 250 000
mensais.
LOJA" N - Aluga-so Rua das La*
ranjeiras, 143. Chav. port. Trat.

NITERÓI
ICARAI - Alupa-se 250 mll cru-
zeiros mais taxas ap. 603, Rua
Corone! AWcira Cé^ar, 129. Tra-
lar R. Uruguaiana, 55, sola 711.
Teh_43-1759.

PETRÓP. - CORREIAS -
ITAIPAVA

ALUGA-SE casn, dois quarios, sa-
Ia, copa, cozinha. Praça Ipupiara,
-"I - Irajá. Cilaves casa dos
fundos. Tratar Rua Paranapone-
ma, 631, ap. 202, fundos - Ola-
fia.
ALUGA-SE" na Estrada Vicente dêCarvalho, 434 - Fronte, sala, 2
qls., banh., coz., copa, qt, em.
pregada e área c/ tanque. AluaNCrS 180,00. Chaves na casa 432'c. D. Maria. '

coz. Rua
i funciona»

ALUGAM-SE apartamentos novos,
diversos tipos (só a quem se com-
prometer comprar até dezembro,
oxiio fiador ou depósilo do
1 500), pagando mcnsalmenlo 200,
250 c 300. Todas os importâncias
pagas _ reverterão em parte da
quitação do preco do apartamen-
to. Vor com o zelador ,i R.
Washington Luís 103. Proprietário
tels.i3079, 3759 ou 2865.
ALUGA-SE por 6C0 grando" cãsã

Rua Dr. Sá Earp, 165 - Pclió-
polis. Contraio um cu dois anos- Chaves no 99. Tcl. 25-9817 o
25-7649._
ALUGO casa Petrópolis. Informa,
çoos tcL_20-36 ou no Rio 45-7703.
EVITE aborrecimentos e poupa
tempo, entregando seu imóvel
para administrar a S. LAGO IMÓ-
VEIS - Cerca 20 anos exoeriún-
cia. Tels.: 3332 ou 4347 -' (Creci

T. Otoni, 72 - 23-1915 - CRECI
133.

PETRÓPOLIS - Casa com 2 aps.
independentes. Mobiliados ou
não. Cem garagem. Aluga-se na
Av. Barão cio Rio Branco, 1 130- Tralar no Rio pclo tel. 37-4701
ou Peirópolis 4700.

TERESÓPOL.S-FRIBURGO
TERESÓPOLIS - Aluga-se exce-leme casa moblliada. Amolo ler-reilo._Te!s._3613451 o 36-3484
TERESOPOL1! 

""
ALTO - Ãíiigocasa nova, mobü., cl pertencesno Parque_ Ingá p/ Semana San-ta, um mês ou um ano. Inf fel.17-6380.

ALUGO casa qto.Palas 957. Pavuna
_rios,_sem_filhos.
ALUGA-SE casa quarto, saía co"zlnha o banheiro. R. Ibotim n.o69 — Coelho Neto.
ALUGO cosa qt ,|., coz. RÜ"a CAXIAS - N. IGUAÇU -José Borges, 305, Irajá - Frrgue  

iwwnyu
51 a.
ALUGA-SE uma casa na" Rua Per-nandes Leão, 296 - Vaz Lobo -
Aluguel 100 mil. Exige-se a cai-ta de fiança.
CASAS - Alugam-se 2 - uma
prsnde e uma pequena - CrS .60 000 e 40 OOÕ - aqua e luzRua Arminda n. 1 376. Coi-moda Rocha.
CAVALCANTI 

"-"Aluga-se 
a casalsam filhos ou a um senhor ousenhora quario grande com di-reilo a cozinhar, lavar e telefo-ne, na Rua Silva Vale n. 952--casa 43.

INHAÚMA - Aluga-se Ruã DEmília, 53, fie., c/ sala, 3 qls.]coz., entr. p/ carro c/ garagem,dep. empreg., banh. comp!., de-mais dep. Chav. np Al — Trai

Cl 
°83n'' " ~ 23''9'5 " CK'

INHÃUMA -" Cã«rsupsr confiatavel coni 2 quartos, copa, coz.
e::., independente. Trav. Xa-vcr da Veiga n. 62. Chaves nairav. Eduardo das Neves n. 61Inhauma_—_NCr$ 200,00.
''ÀkAS,'-S ~ Aluga-se ótimo ap.102 da Rua Alvaro Miranda, 31,<s{ sala, 2 quarios e dependCn.
cas completas. Chaves c/ portei-ro na cobertura. Tralar Dr. Hono-r.*.lo._Tej._22*8679.
ROCHA MIRANDA - Aluga-seexcelente casa de qto., sl., coz.NCr? 85.C0 - Rua Irapiranga n.56 - Chaves c| o Sr. João naRua Pmhara n. 611.
V AZ"' LOBO - AlugtTVlcente dèCarvalho, 709, ap. 101, sala,
qto., cozinha, banh., área. Mar-or Visita tel. 23*3014 chamarJ.-.io. Tratar Rua Gonçalves Dias8o, 2.0 —^ 12/19 horas.
VICENTE DE CARVALHO -. AÍu.¦-.a-se uma casa de madeira com3 quarios, sala, cozinha, banhei-ro, varanda c área na Rua Julianofie Miranda, 624 - Perio da pra-

VICÉNTFde CARVALHO - Alu"
qo casa R. Apia, 231, sl., 2 qt

NÍLÔPOL!? ZONA NORTE

ALUGA.SE casa com rala, quarto,cozinha, banheiro. Rua Azevedo
Júnior, 254 com desconto em
folha.
ALUCAãy,-SE"~"em"~CaV.iasrpróximõ
à Estação, 2 caias de quarto, sa-
Ia, cozinha. Alug. 70 e 80 mil.Rua Reis Júnior, 111, entrar pelaRua Bitencourt, frenle da fábrica
de manilhas do Lira.
CAXIAS - Alugo 2 

"ótimas "cã-
Sr,a$' ,s'", C|1" dcP" Bde. quintal.R. 5 de Maio, 251, cone!1. Bar
Cavalcro, 40, 50 mil, 2 meie-
clep.
CAXIAS — Alugam-se cosas des-
de 40 mil. R. Mirim, n. 3, esq.
Solilnões, ônibus Periquilo-Olavo
Biloc - Sr. Martins.
NOVA 

"IGUAÇU' 
- Alugo casas1 e 2 qts., dc 35 000 o 55 000

R. Diva de Melo n." 114 _
Jardim Alvorada.
NOVA IGUAÇU CASA NOVA""-
Cenlro, p. estação, conferi., fnrl.
água encanada, luz direta, cond.
quase na porta dircío Praça Mauá- Alug. 100 000. Vcr Rua Mar-
tins, 347 — Bairro Encanamento
c/ Sr. WALMÓRIO.
NOVA IGUAÇU - Alugam-ãè
apartamentos. R. Guatemala, 94
esquina Av. Nilo Peçanha. Inf.
Tel. 52-4657 - Sr. Cardoso.

LOJA em Botafogo, Rua São Cie
mente, 195-E — Passo com pra
teloiras, girau etc. Urgente, con
trato novo de 5 anes, com alu
guel de 264,00 mensais mais Ia
xas — 10% por ano — Sr. Cae-
lano. Rua São Clemente, 195, Io*
ia E.
LOJAS LARANJEIRAS - Passo
duas em prédio novo, frente de
rua, contrato novo cinco anos.
Aluguei barato, tratar à noile-uc-
Io telefone 57-0712 com Sr. RO-
BERTO. _
LOJA e 2 andares, passo contra-
to de ó mais 7 anos. R. BcnJo
Lisboa, Tr. Alcindo Guanaoara 15

ll.o sj i, Fon0 42-2294. AV
Pereira.
LOJINHÃ~DE GALERTÃ em edifl
cio novo para comércio fins. Alu-
gamos na Av. Copacabana 1 072.
Ver de 10 às 12h. - Sr, Jaime.
LOJA - Av. Atlântica, 3 308. (De
creio 24 150). Transfere-se, de ac.
_, locar., contr. ap. 1 tipo loja,
renovado judicial mente de l9óó
a 1971, funcionando com alvará
p! venda de móveis de luxo c
objetes do arte. Entrega-se vazio
o ap. para instalação do tipo de
comércio do novo locatário. Não
aluga*se a boate, bar ou restau-
ronlo. Área úlil 120 m2. Alu-
gue! e luvas à combinar. Trntar
p| lcl. 22-0044, das 8,30 às lOh.
da manhã, dias úteis.
LOJA — Aluga-se na P. de Bota-
íogo, 340. 

"Galeria 
do Cinema

Opera, Loia 8. Tratar Av. Prcs.
Vargas, 542, s] 404._Tel._43.0166.
PREDIO cem várias lojas o mora-
dia — Passa-se contrato de cinco
anos — R. Condo do Irajá, 492

Bolafoqo.

SOBRELOJA 
"""-^CÕpTcíblmiTÃlí

gamos a do n. 203 da Rua Djal-
ma Ulrich, 110. Edifício Rodrl-
guos Peres. Vor no local o tratar
na Financial Administradora. Av.
PrarAlin Roosovolt, 194, sobrclo-
ja 203. Tal. 42-7645 ci Reis.

locação.
- Alugam-se lo-

Av. Nílo Pe-

na Rua Aristides Lobo, 55 — Alu-
guel: 150,00. Tralar Tel. 57-9133.
RIO COMPRIDO - Aluga-se peq".

. . com 18 m2, para peq. in-
dúslria ou depósito. Rua Maia
Lacerda, 640. Ver de 10 às II
horas. T'.-,:,ir tel. 52-8360

ADVOGADO compartilha, com
colega, seu escritório, bem mon-
tado, telefone, nn Run dn Assem-
bloia, 93 - NCrS 120,00 men-
saia o metade das despesa:. Car-
tas, com referencias p/ 442 620,
na jxirtarla deste Jornal.
ÃLUGAM45E grupos 108/110/113/
115, Rua Debret, 23. pi fins co-
merclais. Tratar na APSA. Tr. Ou-
vidor, 32, 2.o, de 12/17 hs. Tel.
52-5C07 -_ CRECI 253.
ALUGA-Sc para escritório a saía
203, da Rua Leandro Martins, 7
— Chaves com o encarregado, de
13 horas em diante. Iratar cas
14 às ló horos, na R. da Assem-
bléia, n._93, ap. 904. _

i iCENTRO - KAIC aluga pTflns
IIOVO Cie duas excelentes icomerciais o or. 2 001 de fren*

QPnrlo uma ,->a'e' "' Av- '''"• Vargas n. 583tenao uma na U 2 sis. e banh. - chaves c|
porleiro Sr. Júlio. Tralar na R.

SÃO CRISTÓVÃO - Aluga-se loia
JO m2. Vcr hoie Rua Vigário Mo-
ralo, 122. Trat.lr partir 2a. feira
- 43-2895 - Fernando. *

TIJUCA - LOJAS - Pas-
samos contrato comercia

lojas, sendo uma
RUA CONDE DE BON-
FIM, 233 e outra na RUA
BARAO DE MESQUITA,
28, ambas grandes c*
dependências e sub-solo
Tratar lei. ""
CRECI 442

CENTRO - Alug. grupo 4 .ala,IRUA GONÇALVES DIAS, 89. .a-|2ONA NORTFamplas na Rua visconde dela BÍB, alg. c/ instalações c/ M" IN U Kl 6
Inhaúma, 134, chaves na salaicobirtos p/ modas. Chav. port526 - Tralar: Aliança Imóveis. jTret. T. Otoni, 72 - 23 1915 _'"" "CRECI 

183.

!.» Cad., CLASSIFICADOS, Jornal do Brnsil, domingo, 26, » 2.«.f«lra, 57-3-67 _ 7

RUA DA ASSEMBLÉIA, 93, sala
1707 — Aluga-ae ampla sala c/
banh. completo e kitch — ADMI-
NISTRADGRA NACIONAL - Av.
Pres, Antônio Carlos, 615, 2."
pav. — Tel.: 42-1314.

VILA ISABEL — Aluga-se grande
loja, com contrato, c| telefone.
Serve para Banco, supermercado
ou Organiraclo. Av. 20 de Se-
tembro, 295|295-A. Ver no local.
Tratar cl o Dr. Paulo — Tel. -
22-8588 e 42-8617.
VICENTE" DE CARVALHO - Alu-
Ba-so a loja, 225 da Estrada Vi.
cente Carvalho, para mercearia ou
outro ramo de negócios que o
cliente desejar. Ver no local. —
Tratar na Adalma — Av. Almte.
Rarroso, 90 s. 610112 - Tel. -
22*0798.

ILHAS
LOJAS novas, grandes, pento co-
merda! para lanchonete, cenfeí-
laria. materiais de construção. Ilha
do Governador, ônibus Bancários,
Estrada lubiacanqa, 673.

Carmo n. 27-A — Tel.
774 -CRECI 283.

CENTRO"-" KAIC" aluga"" na Ruã,  
:ão José n. 4ò, a saia 401, de 22;7040. Chaves
rente, sombra, ótimo escritório
- telefone. Tralar tal. 37-4966.
¦¦ CRECI 233,

32-5353 — 
jCENTRÒ 

- KAIC aluga na Av.
Franklin Roosevelt n. 146, o gr.
ÓC-J,.l ci 4 ífs., e banh. Chaves
q porleiro. Tral-r na R-_ do
Carmo n. 27-A
-CRECI 283._
CENTRO"- KAIC aluga nalüã
Senador Dantas n. 117, a saia
2 030 com saieía, copa e banh.
— Tratar r„i Rua do Carmo "
27-A - lei. 32-1774

_ !83.
CENTRO - KAIC aluga na Av".
Gomes Freire n.« 55, as sis. 13,
17 e 29. Chaves cj porteiro. -
Tratar na Rua do Carmo, 27-A.
Tel. 32-1774 - CRECI 28;
CENTRO - Sala n. 227. Aluga.sí
uma ótima toda mobiliada n.
Av. R. Branco, 185. Tratar paio
tel. 2541508 na parta da manhã. CINELANDIA

CENTRO — Aluga-se ótimo sma
frente com 2 pequenos banheiros
privativos. Av. Rio Branco, 133j
603. Chave cem porteiro. Tratar
45-9563_-_ 42-06E7.
CENTRO — l5a;j no Lgo. S. Frnn-

1B0 mll e taxis. Informa-
coes: 45*1839.
CENTRO — Atuao-se o gruno
1315, da Av. Pres. Vargas, £42,
2 Eala;, ?a!eta. banh, e lav. -
Tratar pj lei. 22-7040. Chaves c|
porleiro -_(CRECI_666).
CENTRO"-" Aluga-se a sala 301,
da.Av. Mal. Floriano. 143, com'nn7""o^"rr" U""IL"' '«. siJ
banh. e lav. De frente. Tratar Zj, 79 £ tí?s p0rroí?i'".oa
p. tel. 22*7040. Chave, cl „-,-i°"-nL' 71' i3'19'a - «'d '-»
leiro -• (CRECI 666).

SALA — Akj. p/ escrit., consult
ou resid. Alvo-o Alvim, 33, s,
I 202. Chav. port. Hoie! Rex. To
lefone 36-1892 - 13-1915. T. iOtoni, 72. (CRECI 183)

Galpão

SALA P./ ESCRITÓRIO'-""A"luga
CENTRO-- Aluga-se a sala 206, {?, 

A£ha™ A'£™' 
T2fl; 

">« '^
a Av. Mal. Floriam, 143, com 72 _ 23 19H rBFri in*. 

°"'
anh. e lavat. Tratar pelo tel «í?'» -*'•"> ">¦¦•

Valqueire, G, c! banh. Tratar n.
APSA. Tr. Ouvidor, 32, 2.0, di
12/17 hs. le!.: 52-5007. - Cíiii
C! 253.
INHAÚMA -". SubIoca"m-se salas
Tente, l.° andar. Rua Edmundo

.550, às segundas, quartas e sex
SALAS PARA ESCRITÓRIO - Alu- tas-feiras. Te!. 49-1139.
2°'."'5S„..A;'. iio Branco' l23- sla-IMElÉR""- Alugamos pflíitã co-

irtorcials, nala e banheiro. Ver na
R. Lucídlo Lago, 91 sl 606. Chn.

Aluquel: NCrS

ALUGA-SE - _-.i Barão de Mas-
quita, 7C7, resid. p/ fins comer-
ciais, sala, talão, 2 qts., dep..
Chav., n." 791, c/ 10 - Sr, Ru-| Aluga-se, cor.lrato 5 ano'

S J^ecí u!T' n ~\cr 
TT' ™ "¦ r'ça; RiJ';

ÃLDGATsTa s,.""20,.'"da-p7«7. Í°-Tc!r ' " ^'^ ~

Salão
Sobrado muito arciado. Alu-

ga-se para oficina, escritório,
depósilo medindo 240 m2, es-
quina. Ruas asfaltadas, porti-
nho cln Variante. Estrada Eng.
d.i Pedra, 478, Ramos. Teiefo-

|.-io 30*3183 - Dias.

com porleiro.  ,„. SALAS - CÉNTRÒ - AlSgaSTe
[CRECI 666'. ™ ao Carmo, S. p.' escritório.
rc<nor\ < ' i-  ' ¦ • x Chav. port. Tre:. T. Otoni. 72 —CENTRO - íp. fins comerciais' 23.191 ', _ roprl t«- Aluqa-se na Rua Imperatriz\ -SALALZZ.EI ' __Leopoldina, 8 — E.-!. Imperador, SALAS — Com telefone — Deo ap. 306, cie frente, cem sala, frente, pe:so o contrato, de 3vestlbulo, banh. privativo, gran- salas — Em sobreloia, sem mó-

.... __.«e cofre e armários embutidos, veíí. Passo só o telefone ou si'ei. 
32-1774 telefone r!e mesa FBX. Chaves salas separadamente. Ver o tra-na portaria do Edifício e tratar tar na Rua Rodrigo Silva Ô4-A -

com Alencar & Cio. Av. Mal. Salas 101 a 103 - Tel. 22é'*4'*'
Floriano, 10, l.o andar. Rio. Aluguol 120 mil cruzeirosl'*1 * ¦ -• * *
CENTRO - Aluga"-so sala 1 807 irDcía sjla- cs-r.:;.i 1 ano. 1009, dias úteis 18,30 ás 19,30
Rua Senador Dantas. 117 p| fins SALAS - Pa'ra"""escritório ou" pe-' 

crss cu p°;° "'' £S'5383

ves c| porteiro.
100,00. Tratar Lança S'A. - Av
Rio Branco, 20 s' 801 - Tel. -
23*2710 - Cicci 41.

MEIER — Alugo-se sala de íte. c'
banlieiro e Área iruiepencente cj
instalações de fotógrafo ou outro
ramo. R. Silva Rabelo, 27, eni
fronte oo cinema — 57-3517.

SALA""-"" EDIFÍCIO COMERCIAL
TIJUCA — Aluga-se de frentj, sa*
lota, sa!a e banheiro, cem tolere
nc e móveis pçlo aluguel men

de NCrS 3C0 e taxas. Tra
r Rua Conde da Bcnfim 369,

ESTADO DO RIO
NILOPOLIS - Alugo loia paracinema, supermercado ou fábrica— Ver e tratar somente aos do-minnos. R. Antônio Josó Bitfen-
court, 870.
TERESÓPOLIS""-"" Líía"""na"v,írze"a"
da fronte p' Praja Olímpica -
Edif. Miss Brasil, aluga-se. Tra-
tar Parc-.ue Regados, 123 ou Rio
lcl. 4.1-8618.

ESCRITÓRIOS E
CONSULTÓRIOS

CENTRO
ALUGA-SE p| escritório. Av. Rio
Branco, sala: saleta, mobilloda cl
telefone. Inf. p| tel. 25-5925,
das 18 às 70 horas.
ALUGA-SE excelente sala na Av.
13 de Maio, 13, edifício Muni-
cipal. Aluriuel mensal — NCrS
NCrS 230,00 mais taxas. Egixe-se
liador idôneo. Chaves na porta*na - Tratar lei. 43-0888.
ALUGAAVSÉ oito solas comerciais
iunt.is ou separadas. R. Riachue-

199. Tratar R. André Cavai-
cante, 50 - Cenlro. Tel. 43*6102

Constantino.
ALUGA-SÉ ampla sala de frente
própria para escritório ou cônsul-
tório na Rua Santana, 73, sala
204, Ed. Maipu. Tratar na mesma
rua 102 4. Centro

CRECI'comerciais. Aluq.: 190,00. Tralar
Banco Auxiliar da Produção S!A.
Trav, Ouvidor, 12 - Tel. 52 2220.
CENTRO»- Andar para" escritório

Alugamos o 9.° andar da Av.
Rio Branco, 43, com córca de
250 m2, ótima localização. Cha-
ves cl solteiro e tratar Lança S'A
Av. Rio Branco, 20 si 801 - T«l
23-2710 - Creci 41

CENTRO - Escritório c/ decora-
ção moderna, or condicionado e
telefone. Passa-se na Av, Rio
Branco, 108. . I 206. Tratar c/
Dr. Ernâni Tillio. Tel. 42-1115 -
Acei [fl 

-se ofer tas.
CENTRO - .Aluga-se sala 3. Rua
l.o de Março, 17, 5° andar -
Chaves c/ porteiro. Tratar Lown-
da & Sons. Pres. Vargas, 290 —"" ' 

23-9525 - CRECI 204.
CENTRO - Salas escrit. Alugam-
se, Rua Dom Gerardo, 46, salas
I 205*6.8, 27 ,„2 tl uma Cha-
ves na portaria. Tratnr Lowídes
& Sons. Tel. 23-9525 - CRECI
104.

Alugam-se
ALUGAM-SE varias salas p| _?.
re ?/.ou pecluenJ indústria --o —

dcof z5.z "di7in- 2%Rrsalas no Eclifício 0uvi-
dar - Ver no lccal.

CENTRO - Salas escrit. Alugam-
:e Av. Rio Branco, 123, gr.605/6/7, 35 m7 c. uma. Chaves-- portaria. Tratar Lowndes í,
—.is. Prcs. Vargas, 290. Telefone
23-9525 - CRECI 204.
CENTRO - Alugam-se salas de
frenle, 1,0 enrlar, na R. Riachue-
Io, 427 (esq. cie Frei Caneca) co-
mércio ou industria leve. Ver no
local (loia) a qualquer hora, diasuteis. tratar na Rua da Quitan-
da, 47, il. 408 - Dr. Renato (nüotem condomínio).

ena Indústria, alugam.se as sa-SÃO CRISTÓVÃO

fins comerciais, um grupo com
3 salas e demais dependências.
Aluguel: NCrS 300,00, mais ta-
xas, impostos e condomínio —
Rua Francisco Serrador n. 90 —
gr. 1 102. Chaves na sala 1 003
do mesmo prédio.
CENTRO - Rua Santa Luzia, 4ÕS,
ap. 31 — Aluga-se fins comer-
ciais ap. c! 3 qls., 2 salas, dep.

terraço 120 m2. Alugulc: NCrS
600,03. Chaves na portaria e tro-
'ar Tel. 42-8906.
CASTELO — Áluga-se o conJuiTto
de salas 1404|5 da R. México,*U mobiliado com esmerado bom

Ias 403 - 404 - 405 e 40u,
ipm telefone, iuntas cu separa-
damente. Av. Gomes Freire, 176
tratar tels.: 57-3637 ou 37-8227.
SALA" C/ TELEFONE, de frõntcll
m2, legalizado cj corretor imóveis,¦-- Pra***,*! Monte Castelo. Transpas-

se .Tralar 48-1361 a 28-3030 -
Creci 314.

AlügVso para ,SAt**\ 
- Passo com telef7íren-

uga-r p!

PROFISSIONAIS
LIBERAIS

_";criíórío ou pequena indústria, nt
Pua Fonsaco Teles 196, esq. Av,
Exército c| 3 salas, coz., área. Ch.i*
ves c! porteiro, Tratar Adm. Or-
van. Telt. 22-1791 a 52-2408 -
CRECI 2C6.

_. . .mvwiiiuu' i vuin esiiieríiao [JOt;
gosto o conforto. Visitas no lo
cal de 9 às 12 e de 15 às 18
horas. Detalhes pclo Tel. 27*0793- Tratar na Adalma - Av. Alrnte.
Barroso, 90 sl 610;12.
CENTRO" -"Aluga-se ralá,~"c'r"c"n"
trada e banh. priv., la. locarão.
Av. Pres. Vargas, 482, sala 902.
Cnaves c| porleiro, Sr. Rooério
Tratar 2a. feira - Tel. 42-8538.
CENTRO - Àluga-se s| 401' di
Rua Assembléia, 36 p| fins co-|Souza 

"dYi 
15 hôrãsmerclais. Alug.: l.oano, 150,00, ¦ * ¦ 
°m-

-¦¦-¦¦ . u^.w um icici., '¦«"* A-nte para Avenida entre Ouvidor/"
Rua Sete, por Cr$ 2 500 000 - J-cra"atar tcl. 45-9631 - Diária-

SALA — Aluga*3e, escritório ou
curso, cem kitch. e banheiro, —
Rua Frederico Méier n. 12, ap.

,602 — Ver no local com por-Tratar tal. 90*0020 -
Sr. ArÜndo.

mente.

SALAS COM TELEFONE - Rua
Alcindo Guanabara, 1511202 — 3
salas e demais dependências, V/C- Chaves com o porleiro Sr.
Armando. Tratar 23-3245 - Sr.
Henrique.
SAU -~CENTRO - *Passa**è
contrato de aluguel - Rua do
Ouvidor esquina de Uruguaiana,-im aníe-iala e varanda e sa-

, mobiliado, negócio de oca-
ão. 52-9630 — Luís, aluguel

NCrS 75,00.

SAENZ PENA - Saía" conjugada
comercial. Rua General Roca, 913,
ao ltdo do Bob'r. sala 612. Ver
c/ porleiro. Tralar Av. Graça
Aranha, 226, 1/ 702. 34-3597 e
42-9028.

TIJUCA — Alugamos p| fins co-
merclais 1 salão cj 45 m2 e ba-
nheiro. Ver na R.' Haddock Lobo
332, sl 103. Chaves cl porteiro,
ou na sala 105 e tratar IANÇA
S.A., Av. Rio Branco 20, tí 801.
Tel. 23-2710 - CRECI 41.

VAGA — Mesa em escritório -
90 mil cl secretária ou telefone
:>.-.ra recados - Biscateiros ou fir.
mas — Usem telefones para seus
recados de negócios no Centro

bairro. Tratar 22*3230

ESTADO DO RIO
ALUGA-SE EM CAXÍAS""^"
Centro, 6 ;3Ía* comerciais
Avenida Presidente Vargas
281. Tragar e ver no lccal

ADVOGADO 
"- 

Escritório da" ad-
vocacia precisa de um para ser-
viços gerais. Tratar Prcs. Vargas,
142, gr. 1104,_com_Dr._Wi!son.
CONSULTÓRIO MEDICO""-" Alugo
horários. Rua Edmundo, 5.';0 —
Inhaúma. Tel. 49-1139, às segun-
C'as' t1uartas e sextas-feiras.
CON TADORES - ACEIIÃM-SE es-
critas avulsas, atrasadas, declara-
ções de Imposto de Renda o re-
gisíro de firmai. Telefone 47-70àà

às 10 e das 19 noras em
diante com GENES.
ESCRITAS AVULSAS" - 

' 
Mesmo

asado. ACIR ou GUERRA -
Tel. 43-4935.
IMPOSTO DE" 

"RÊNDÀ?'_-~É7c7

contábil sob direção de conta-
deres atualizados e competentes,
está cceltando escritas atrazadaj,
declaração de pc;soa fisico, le-
galizaçao de firmas etc. Traiar
no Especol. Esc. Perito Contábil
Ltda. Av. Almirante Barroso, 6,
gr. 1209. Tel. 52-3227.

IMPOSTO DE RENDA - PesToa"
física, advogado e economista fa-
.rem sua declaração. Procura**,!»
na residência. Tcl. 22-8814 - Di
leite.
LIMPEZA de peta , do"SJiiTií~^
Tolofono 45-7230.
VAI CONSTRUIR? - ConiuítíSS
sem compromisso. Engenheiros
habilitados executam projetos,¦as civis, instalações comer-
ciais ptc. Sr. Coelho, Av P'es

23-0139 
5'°' '' 22U' Tc'i5,0nc'

Detetives
Organização Particular de In-

vestigações encarrega-se d»
executar serviços de vigiláiv-
cia, sindicância, flagrantes,
descobc-tra de paradeiro etc.
— Rua do Carmo, ó, s| 1 30S
-• Tel.: 31-0947. Diariamente.
DECLARAÇÕES E
EDITAIS

Divisão de Manutenção

=íl7Aní 7 ."'"™ ou «¦• Ira'!r c ver no loca oiJ8.7604, mesmo domingo. Tratar na Guanaoara, tel. 32-1454, OLISr, Jodrlgues. V£IRA.
3 SALAS VAZIAS - Ponto bí_ lüi-m.ianta Luzia, 799, esq." fi" .Iram

Alugo ou vendo, 57-1019 -

sleta
CENTRO - Alugo
cl 2 salas amplas,
nitário. Ver das 14 às 15 horas, o grupo 1505 da R. México
41. Tratar F. P. VEIGA ENGE-
NHARIA LTDA. - Tel.: 42-7144
e 42-5231 - CRECI 832.
CENTRO - 

"Alugamos "ótimãTTi-
Ias, na Praça da República, 93.Chaves c1 porteiro. F. P. VEI-GA ENGENHARIA LTDA. Tel-
42-7144 e 42-5231 - CRECI 832.
CENTRO — Aluga-se vaga em~êTcrilório com telefone — Largo daCarioca. Tratar hoje tcl. 37-4767.
CENTRO"

2.° 170,00. Trator Banco Auxiliarda Produção S|A. Trav. Ouvidor
--: 2 - Tel. 52-2220. Chaves nootlmo grupo, local.

ALUGA-SÉ conjunto do seis saias
para escritório ern edifício nov
_ Av Q'm r_r-s...-„ 111 í _ __ i

dor, Hua do Ouvidor,
165:169. Edifício Cario-

\ ~_\ '"_''~ ¦*¦••• WUIIIHV I1UVU _,è Av. Rio Branco, 123, 6.° andar, ca, Largo da Carioca. 5Aproximadamente 200 m2. Con- „ Prl;t;__ cr ¦traio de 2 a 3 anos. Telefone - e tCÍ 11ICIO 5. FranCISCO,

Mun0o"-~iDo'nV-?"~ Av- Ri0 Bran^o, 87|97.ALUGO salas, Av. Graça Ara- T ,.'
Ias, 2 banheiros. Ilra,ar COm O Sr. MíltOfT

[ria ou tol. 45-7703.
ALUGO 120 Õ00, sobreloia 204.' 1 ™ÍÍÍã«SEo"'"i31? na Pr,ça T|-aoen.es, 9, p: fins comerciais.

copa, coz. grandes, banh compl.i
ql. empreg, e ólimo quinlal -
NCrS 3C0, mais taxas. Tralar R.Teof. Oioni, 12?, s| 201 - Tel43-2750. _ CRECI 727.

LOJAS

Pr. Bandeira, 109, Edif.' Estrela
do Norlo - Sr. Garcia - Tel.
22-4685 ou 54-3136.
ALUGA-SE lojo; forçJi lur, era
cinema com oscrítório — Av. Me-
rifi, 1 408 - Vila da Penha -
Sr, Joaquim, Telefone 91-1183.
ALUGA-SE uma boa loja em AA.
Hermes na Rua Coruripe, 612-C
— Aluguel barato sem luvas.
ÃLUGAM-SÈ ótimas lojas em"Irã"-
iá. Estrada do Quitungo, 1 441
antino, esquina de Rua Senador
Almino Afonso, por CrS 160 000.
CrS 180 000o CrS 200000.
AlUGA-SE uma loja com pequena
moradia. Aluguel: NCrS 120,00.
Rua São Leonardo, 387 — Visla
Alegre.
ALUGA-SE grande loja esquina,
forca, 4 portas, frente estação da
Penha. Tolo._ 46*6493 ou 26*7533'.
ALUGAM-SE na A"v. Brasil (Mor-
cado Sao Sebastião), loja c/ 107
e armazém c 360 m2. Tratar te
36*2496_- Júlio.
ALUGO duas loias juntas õu não

Barão do Bom Retiro n.o 910
__BERNARD0 - 43-4033.

ALUGA

Tratar APSÁ,' Tv. Ouvidor,'"'32;

-"CRECI1^7 
''^ T0!' i2'5007

ALUGA-SE" sl. 
~SÕ4_~Ãv.' 

Pres
Vargas, 435. p| fins comerciais'
Tratar na A*^SA. Tr. Ouvidor, 32,

CRJCI 
'22537 *"• TC,': 52'50°j

"ÃLUGA-SE 
uma sala grando na

Av. Presidente Vargas n 482
sala 1 414 - Condições: fi.-.dor
idôneo. As cliavos estão com o

184)080 
S'' R°9ério' ltM'"<*

CENTRO - Alugamos a sala 2813
da Av. Trere de Maio 47 c/sala
banheiro c kit. Chaves na sala
«o lado, das 9 às 11 e das 13 às
,^ic0,ríü.' Traf3r na PI?ED". IM6.VEIS LIDA. - Rua México 119 -
-^-•__'l.'.,il£l_r__!.r"P0 ' 603/6.

clíJT,'?r,1~, A.lu*9-imos as salas
805 e 806 da Av. Rio Branco 133
c/banheiro. Chaves com o oor-
loiro. Tralar na PREDIL IMÓVF1S
LTDA. - Rua México 119 - 16 o
andar — grupo_l 603/6.
CINELANDIA - Grupo d"e~sa!as- Rua Alvaro Alvim, 21 — Alu-
gam-se o grupo 1001/1005 c/ S
soias e sanitário — 120 m2
Chaves c/ porteiro - ADMINIS-
TRADORA NACIONAL _ Av.
Pres. Antônio Carlos, 615, 2°
pav. — Tel.: 42-1314.
CENTRO - Aluga-se ap." fins cõ. ,.,„ ,.. , -„
merclais, Rua Senador Dantas, Ef/i 

'T ' 3?3',!al
!17|842 - Tratar Av. Rio K S' ™í'| t- 

frenl
co, 277, grs. 809 10 - Tel- ¦ 

" «""»'• Cnaves
32-7726.
CENTRO - Kai: aluga na Av.res. Vargaa, 482, a sala 32**, c|

ZONA SUL
ALUGO ótimo conjunto de ó es
Ias o banheiro, no melhor pon-
to comercial de Copacabana -
Tel. 23-9930.
AI.UGAM-SE salns 905 e 906, Av.
Copacabana, 435 para fins pro*
fissionais, la. locarão. Chaves lo-
cal. Tratar 22-4039.
CONSULTÓRIO dentário - Copa.
cabana. Aluga-se horário. Inf.
25-0111.
AVENIDA COPACABANÃTóio"ap.
720 — Pa^a fins comerciais, laia
e banh. Chaves c| porteiro — Ad-
ministradora Nacional — Av. Pre;-
Anlónío Carlos, 615, 2° pav. —
Tel. 42-1214.
ALUGAM-SE salas exclusivamente
comerciais. Av. Copacabana, 6C5

Trator To!. 57-9133. Aluguéis:
150,00 t 220,00.

nha, 145, 3 salas, 2 banheiros., - _ .,
InformaçSas Sr. Cruz na porta- no Lflrgo da Carioca, 5

__ i . . , , , , ' 'i::.- vargaa, 4BZ, a sala 32**, cHO horário de 16 as 18:k"cl- " b'nh. Chaves cj porteiro.
lioras. Diariamente, ex r.,Tr«ír.Jf.«» *.c«n», 27-A.
ceto aos sábados.
CENíRO Aluga-se sala 

"Í00Í

1774._ CRECI _2S3._CENTRO - 
"Alugo "sala 

1519(rente, Av. PresMente Va-tia-'

^^rSa"^,; ftafc.*L«l. 
705 - 52-548ir£

cindo Guanabara, 24(1214 — AJ. Góes — CRECI 202.

mer;:.-
Aluga-se fins cc-

apart. frente Av. Ama-
ral Peixoto, 327 712, 3 salas e
dat;endün:;-:3. Tratar hoie lccal
ou pelo tel. 45-9125.

e 2>u
A COMPANHIA BRASILEIRA DE DRAGAGEM

convida as empresas de diversos ramos, tais como:
a) Manutenção e reparo de equipamento diesel

naval.
b) Manutenção e reparo de equipamento elétrico.
c) Reparos navais e caldeiraria pesada da praça

do RIO DE JANEIRO e outros Estados, a com-
parecerem à sede da mesma, na Rua GENERAL
GURJÃO, 166, PONTA DO CAJU, a fim de
serem cadastradas para prestação de serviços.

SÍTIOS,
CHÁCARAS,
FAZENDAS

ZONA NORTE
ÀLÜGA.SÉ^um^sftio-«m~2"6~0ÕÕ
m2, próprio para granja com yran-
de caia tipo fazenda, águas e lur.
— Vcr na Rua Motorista Manoel
Ouarto, Ó42, Km 14 — Pedra de
Gunraliba — Tratar na Rua San-
tara, J02;4 _-;_Ccntro.

ZONA RURAL
C. GRANDE - SANTA

ÃIDÕÒ confunto escritório - Prin- 
CRUZ ~ SEPETIBA

te:* Isabel, 323, sala, «|lala, cÃMPÒ 
"GRANDE 

- Aluga-se' irefrige- Rua Ferreira Borges n." 26, casa
i„:,„ „.,-j*  corn por' 4, ap. 101, tl quario e saia se-iü ro, predio novo ¦ i t •,*,itjioi,o,B.   parados, cozinha e banheiro. —
COPACABANA - Comércio - Chaves com D. Declé no ap
Aluga-se, Av. Pelncesa, Isabel,
323, gr. ê09, c vestibulo, sala,
banh., kitch, ar condicionado t
garagem. Chaves na portaria. Tra
lar lowndes c Sons. Pres. Var.
pas, 290, 2.» Tel. 23-9526, rarnai
IS. - CRECI 204.

CENTRO
AlUGAM-SE varias lojas, R He-
pública, 160 pi estação de Quin-
lino p| fins comerciais. Tralar na
APSA. Ir. Ouvidor, 32, 2.o do
12*17 horas. Tel. 52*5007 - CRE-
Cl 253. _ _
CENTRO — Alugam-se ótimas <o-
brelojas 201/4/5 na Av. R. Bran.
C.°^, 

]33' Vcr n° 'o"1- Tralar na
APSA, Tr. Ouvidor, 32, 2 o Ac
12|17h. Tol.: 52-5007.

-T ^B loja o sobreloja com
luz e força, própria para banco,
industria ou cotiiúrclo. Av. Brá3
do Pina, 2JG5.
CONTRATO - P"a""s"so7~lo"ia~ox2o;
sem colunas, alug. 40,00. AAelhor
ponto comercial na Pca. Vicente
Carvalho, 3-B. Bose: 4 S00Í faci-
lllo. Tem Tel._91*0483 Colei.
CAVALCANTE -Aluga-se uma"!?-"
ia - Rua Zelerino da Cosia, 457.
Crf 80 000.

LOJA NO CENTRO"'- Àluga-se
com 250 m2, luz o força liosdo.
Serve para indústria ou depósilo.
Aluguel barato, sem luvas. Cha-
ves no sobrado na Rua do Livra-
mento 111. Tratar pclo tel°fon«¦46-5309,

LOJA - Av. Mem de 5á, 2S3.A
Alugasa Loia c| 240 m2, cha-

ves cj encarregado do Edifício.
Tratar Av. Pres. Vargas, 542 -

'.iTir-TcV c .—.1 r-S Silil 40i ~ Tel- 43-0166.ALUGA-SE Estrada do Cacuia, 634. I r.i'a",i~/err «, ao. 201, frenle, saia, 2 qts eSi o c ; í 
° 

r!n2 
~ A!u90-s-= n«

... -n ,„'. , '. Ts-r-aeR. Rua Senador Pompeu, 23. Traia

LOJA - Al. cont. 5 anos, pontocomercial, próx. Lgo. Licínio Car.
doso - R. Ana Neri, 750. Ver
no local.

ILHAS
GOVERNADOR

Chaves n.o 634. Tratar T."'Òtoni'
72, 23-1915 - CRECI 183.
ILHA DO GOVERNADOR 

~Alu".

ga-se casa grande em cenlro de
lerreno, moblliada, perio da
praia da Bica - Vcr na R. Porto
Seguro, 145; 3a. trav. da Rua
Carmen Miranda - P' temporada
a combinar. Tcl, 42-2572.

ENGENHO DÊ DENTRO
Adolfo Bergamínl n. 31ó

AVENIDA RIO BRANCO, 14
Alupo 10.o pavimento, escritório
da luxo, c/ divisões c forração
de rormiplac. Inf. tel. 23-3694.
ALUGA-SE vaga para escritório
cem direito a maquina de es-
escrever o temor c telefone. -
Aluguel NCrS 70,00. Chamar o
Sr. Sousa cu D. Carmem. Telefo-
ne_22**9i>45.
ALUGA-SE sala comercial com ba-
nheiro anexo, na Rua México, 41
s! 1 108 - Alug.: NCrS 250,00.'
Chaves na sobreloja - CIPA S!A¦- leis. 22-844! e_22-8155.
ALU?^;SoE *.', 13 d= Maiõ,"""47,ap. 1 602, pi fins comerciais, slaqto. banh., comp. e coz. Tratar
í'o rn"'' "' 23'19'5 ~ CRECI
ÃVFNÍDÃTtRIZE DE MÃiÕ7^47ap. 2 207 _ A!uaa-se p/ escr;:lono frenle, sala-qto., banhcompl. e coz. Chav. po.-t TratT. Otoni, 72 - 23-1915 - CRECI
1 ao.
AÍUgÃ-«V7alíT06" A .*. 

"Fran!:l"in
Roosevelt, 23, fronte, p * escrito*

Ruali1?' C!lav. P=n. Trat. T. Otoni

CENTRO - Aíüga-sa para comár-cio sala 1 416, frenle. Av. Presidente Vargas, 583. Chaves c/Sr. Júlio e tralar na Administra-
çao Fluminense S.A., na Rua doRosário. 129 - Teh_52.8:;81
CEm?b - Aluga-se 

"p/ 
com.

e sala 508 na Praça Tlradentes,
9. Chaves c/ port. e tralar na
Adm. Fluminense S. A., na Rua
dc Rosário, 129 - Tel. 52*828!
CENTRO _ 

"Aluna-se 
a" ss!a" 707

do Largo do São Francisco 26tins comerciais. Alug. 160 mais
encargos. Tratar Rua Assembléia
45, 5.o andar.
CENTRO - A!uga'mos""na~"Av"r"AT
mirante Barroso, 6, sala 706, eom
33 m2, mebiliada com telefone.
Cnaves Dona Ana, após 14 h*
na Av. 13 de Maio, 23, sl 1 2o7'
Tratar CIVIA S.A. _ Trav. Ou'
vidor, 17 - 4.° andar - Tel.
52-8166.

Ver Av
encarregado. 

'/¦Vuaush
CrS 250 COO. cada e taxas Tra-tar Imobiliária Zirtaeb Ltda. R.os Alfündega, Sl-A, l.o andar,reis. 23-3996 e 23*9877, no ho-raro de 11,30 is 18 horas.

go ou vendo loias A, B e E. Veri ALUGA-SE vaga escritório ad^ ves c' porteiro, Tratar £°ád-?a1?.VÍ7 0Íi J81'1 i2'6137' 2:''3'0no local pela manhã. cada. Tratar 45-0387 ou 497967 Nacional Lida. Av. R. Bran?o 105fef|üí-
Aluga-se -..Centro. |si 1 I! I - Te!s. 42-3437 e 22-8275 ESCRITÓRIO -- Aiuoa-se

1 ap.|ALUGA-SE a sala tnn/ ^, /,..._¦ - CRECI 18.5. In1*™ em otime

Ah 172

CENTRO - Alugamos em la. lõ".cação, as sales 1.41314, separa*
das ou iuntas, cl 37*47 m2 cada!'"" " Pres. Vargas, 583. C

CENTRO COMERCIAL - Aluaa*se
ampla sala n. 431, ci saleta" de
ent'ada, banh. e kitch. Rua Si-
queira Campos 43. Chaves na
portaria. Tratar 22-2838.
CONJUNTO com' salõfãTwC, kitch.
e sala ampla. Alugamos n. 503"ia Av. Copacabann, 1 072 — Edi-
icio novo. Ver de 10 is 12 h.
* Sr. Jnyme,

EDIUUO BUllDOG - AluqardÇÕ^ÃBÃNA - Alugam-se .—  ' :501*5|6 da Av. N.S. Copacabana,

794. _
E.SCSIÍORIO" - AIÜSÍ^T Rua~l.
?ín? .Guanabara, 17/21, sala! 106. Chav. port. Trat. T. Otoni,72 - 23-1915 - CRKI 183.
EDIFÍCIO AV; CENTRAL
tere-se * sala com móveis r -,,.
?S-_C.\ Tralar com Fernando. Tel'2-3060 - CRECI 62.

Trans-

SÃO LOURENÇO - Alugo ótimo
apartamento mebiliada próximo
80 Parque. Tel. 58-7032.

se grupos da salas na Rua Saca-dura Cabral, 81. Tol.: 43-8944 -
GEORGINA.
ESCRITÓRIO 

"no""Centro 
- Pa«ómobiliado c| telefone, móveis mo.dernos, aluguel barato, quase nscOuvidor ci Rio Branco, ? saía:','banh, privativo. Te!. 42-1922, 2afeira, a partir de meio-dia,

EDIFÍCIO JACARAU- Rua <£Senado, 320, ap. 705 - Para finscomerciais, c sala, banh. social
?„.;'.. *" Chaves c*' zelador -
ADMINISTRADORA NACIONAL -
Av. Pres. Antônio Carlos, 615,2." pav. Teh;__42.1314.
ESCRITÓRIO 

p~Plisa.se uma sa-Ia bem mobiliado e sem uso.bom aluguel. Av. Pres. Vargas482, entrada Miguel Couto, 105Tralar tel. 54-1235.

lado. Tralar 22-6300 — Av. 13
rie Maio, 23, sala 1 022 - Preço
150 000 e taxas.

ALBERTO PIRES RIBEIRO, a título de esclare-
Jmento, comunica a quem interessar possa, que
nem êle, pessoa física, nem ORGANIZAÇÃO TU-
DÕNIBUS S/A, representam ou têm interesses de
espécie alguma em venda de "ÔNIBUS ou CAR-
ROÇARIAS", de qualquer marca.

A ORGANIZAÇÃO TUDÔNIBUS S/A con-
tinua operando dentro de sua atividade normal
e o seu Presidente, Sr. ALBERTO PIRES RIBEIRO,
está totalmente desligado de qualquer fábrica de
carroçadas ou firma de representações que opere
nesse ramo.

Rio de Janeiro, 23 de março de 1967.
(a) Alberto Pires Ribeiro

ORGANIZAÇÃO TUDÔNIBUS S/A
(a) Alberto Pires Ribeiro

Diretor Presidente

DIVERSOS

Aluga-se ou
vende-se

(Nacional de Propaganda S.A.
j ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os senhores acio-
nistas a se reunirem em Assembléia GeralLoia em perfeitas eondi{S>i Extraordinária, a realizar-se na sede sociale uso, entrega imediata cias! -www o-w-miui

ssa, a Avenida Treze de Maio,
Grupo 1.301/2/3, às 15 horas,

1085, e| saleta e banh. Chaves, Lc,_, en rc port. Tratar P.. Uruguaiana, 24.' , , . .. , __._.._ „__,„ „„».,„,I.° andar. I"° u'°, entrega imediata cias A , . , _ ,chaves ra nha do Governador'pa empresa, a Avenida Treze de Maio,
13

l.o andar.
COP ACAB ANA - Aluga-sa parafins comerciais o grupo 601 na: "a Av. ParanaiJuã, 2145-B, Co-jn
Rua Miguel Lemos, 44, composto cota. Ver no local a qualquer 

' 
,. , ,.', _,' 

"' ~~ '" ""'

hiL.i. ch^t «m oepP°05;!eirÔhora' Preço da loca5So: NCr$;a im e dellberarem sobre os seguintes
de 2a. a sábado. Traiar em Cor-^OOíOO, sem luvcs. accim+nc r\r\ A',* A ^-J^ ^U^:l J_ "\c\j.-r
deiro Guorra í, Cia. Lida., na Av.
Rio Branco, 173, 14.° andar -
Tel, 31.1695.
COPACABANA - Aluga-so sala
614 — Av. Copacabana, 610 —
Sala e banh. Ver local. Tratar
Carneiro de Mendonça, Imóveis

Av. Copacabana, 861, saia £01
lei 57^2853.

COPACABANA

23-1915 - CRE 183.

HONÓRIO GURGEL
em rua calcada, 2 lo;,i 120/ da Avun,-
mC 2rq,,s'X,"?m U' 

"íocãsSo." 
Rjo|d«"TÍKÍ"dã Malo,'"^'. Chavesn'ê!CENTRO - Aluga-se'ó7i„w""s7h.|d< a n* ., '*

Urural, I 015. Tratar R. Topázios, tratar na Adalma'- Av. Almte Ed* Lisboa. Vel-"Àv. p„"'Vargas 
~-'v' "'" Branco' ,8;

¦j/o — k, Miranda  "" ''" . - . -

FDIFICIO AV. CÈNTRÃL~r-Ã7-
Rio Branco, 1 £6. Escritório, passocontrato, sa a espaçosa motfernamente instalada ,c| ar refrig.,telefones, mesas, cadairns, 

"p
'" *"do nâvo, andar COPACABANA - Aluga-se sala

810 - Av. Copacabana, 6!0 -
Sala e banh. Ver local. Tratar
Carneiro de Wandença, Imóveis
Ltda. - Av. C-.-oacabana, S6I sala
501 - Tal. 57-235:'

Galpão
Aluga-se com 470 m2 de

'tronas, rofá;

*. ..,,-, — Alugam-se talas
O09 61O - Av. Copacabana, 861— Sala e qto. separado*;, bar.h. ".,."' ,. ,.'e co:. Ver local. Tratar Carneiro!0"5'1 "•"' fòrS'1 ><9™a tratar
de Mendonça, Imóveis - Av. Co-!pelos tols. 49-5059 b 32-6437

3 £7-C2Sb53"' 
8Ó' "' 50' ~ ^ ~em d!as u,eis'

assuntos, no dia 4 de abril de 1967,
a) Mudança dos Estatutos Sociais.
b) Eleição de Diretoria.
c) Assuntos Gerais.

Rio de Janeiro, 16 de março de 1967.
as.) José Carlos Nogueira de Andrade

Diretor-Presidente (P

—.— oo Mervr

-.- — -rtva-
io eníncio. Marquei - • -

com telefono. 32-9.?J2!COPACABAN/l

Galpão

ILHA DO GOVERNADOR - Alu-
ga-se na Rua Ipiru, 159, ap. 204,
2 quarios conjunados, ampla sa-
Ia, e demais dependência - a 200
metros da praia — Aluguel NCr$
200,00 — Chaves com o porteiro.Tratar na Rua Debret, 79, gr. 205Í
.6 das 16|19 horas— CRECI 132.
ILHA DO GOVERNADOR - Alu-
Bam-se 2 casas, 1 com sala, 2
quartos e dependências e oufra
c-in sala, quario, co*.-. e quintal.,tratar Rua Eidrulha, 121, telefonei
96-2114,

ÍL*HÃ~DO GOVERNADOR - Apar-
tr menlo de 3 quartos, sala e sa.
lata, e dependências completas.
Garagem. Pfédio pequeno e bo-
niio. Sinal: CrS 20 000 000 a com-
binar e o s.ildn de CrS 8 COO 000
ale derembro de 1967, na enlreg.i
do prédio. Ver Rua Cambaúba,
819, antigo 320, quase em frente
ao Inte Club. Informações; tel.
£24903. (Inclusive domingo até
as 13h).

LOJAS — S3o Crislóvão — Alu-
gamos junlas ou separadas, 2 Io.
ias c| ,-,rea de 106 o 242 m2,
forga ligada, próprias para cornei
cio_ çu industria na Rua STõ" Ja.
nuano, prónimo à Rua José Cris.
tino. Tratar na Financial Adminis-
"•»*"¦« SIA, Av. Franldin Rocio-
velt, 124, süoia 203. Tel. 42-764S
c] Reis.
LOJA - Vila Isabel -'"Aluga;
mes na Rua Peroira Nunes, 301,
L-C. Tralar na Financial Adminis.
Iradcra S A Av. Fianklin Roose.
vel», 114, s.loia 203. Tel. 42-7645
c, Reis.

. Ângelo - Tel. 23-2456, no so-
brndo.
LOJA - Aluga-so ótima 7 mis.
frento Rua da Assembléia, 40-D —
Ver local.
LOJA C/ 30 M2 - AÍÜ9a'-ãe~õú
vende-se no Edifício Avenida 23
do lado da Rua São Bento, próx!Av. Ri0 Branco. Tratar Sr. An-tomo. Tel, 43-4511 o 230702.
LOJA - Centro - Afdga.se naKua 7 de Selembro com 1.0 an.í-ar e girau. Detalhes telefones«•5749 . 22-5627 - CRECI, -  ...*,.„*, ou1 ua/- j outro ramo. Alugam-se 2 jias ou
SOBRELOJA - TRANSPÃSSE -\$e"--'}- [;°",de do Aqrolongo, 363
Contrato ou parte da mesma cam"- •_43'S754_rJ'__HM,i1™*

?','-,na? 'elofone. Senador Dantas!l0JAS - B*ás do Piiia - Aluna."
L!Z.'-S;_2,J5* l!"çs na Av. Brás do Pina, 407

;-*;:';:.-í:|zona sul 
 

!"ti,LoT;fsriArAvKnF;.n„eÍIARd„:
55?V.0J!,'J,?Í' '''"'" ™3- 'i Roi=.

LOJA PARA COMERCIO - Alu.
ga-se loja c/ 125 in2, ólin-.a lo-
colizaçao comercial na Rua Alva-
ro Miranda, 31, servindo também
para agencia bancária. Tratar Dr.
nenorat^. Te!. 22-3íi7í?.
LOJA - 100 m. Av. Brasil," pon-lo com. o ind. pi donósilo ou

arroso, 90, salas Ó10/613.
ALUGA.SE sala 30' m2, escritório
on consullório, banh. comploto,
cem telefone, ar condicionado,
tapeies .armários embutidos. —
Rua México, 119, s/ 705. CrS .350.000 mais taxas. Aberto diã-
riamcnte ou chaves com porteiroMachado. - Tratar 37..I872. Raul
ALUGAM-SE salas" para escrito

i90, sala 
'l 

917. 
'Al'ug."T8o'"mal!

encargos. Tralar Rua Assembléia
4S, 5.o_andar.
CENTRO - Aluga-se ótimo escri-tono de 2 salas conjugadas combanheiro e kitch., na Rua do Ria-cnue.o, 40J205. Ver no local como porleiro e tratar Sr. Elias -
Tcl. 223240.

206 il 008 c 1 103
ESCRITÓRIO - P/ odvocados',
montado e mobiliado, lui.-o rela-Ivo, Av. 13 de Maio, 23, sala
J1U. Tralar na sala 440, Ed. Dar- -
kes. com Dr. José Maria, ató 20 COPACABANA
hora'

Alugo novo com 1 400 m2,
Alugam-se salas pátio de estacionamento paraAv' C°P.acaT.8.?!:!«minliões. Ver à Rua Peç-saleta e soln. Trstar: lha cia Silva, 384 — Jacaré-

ESCRITÓRIOS E CONSULTÓRIOS -
Alugam-se, Av. Pres. Vargas, 583,40.°, Ed. Banco Tokio ,con|unto 4

Edif 
-p 

ST -• —i'- «NTRO-- Alugamos .«olanta V&tl !st !"ó20 
" ^'^ PaU'°

Edif. Rau! Campos _ Rua sala, com kitchnelo o banheiro _______'Miguel Couto „. 27 - Inf. loja, completo, à Av. Almfrante Ba'[ESCRITÓRIO c! ii,:,. nr cond., oIi-
Alugo a única

, ..*¦¦¦ ,- .— mensais, cl decó-son, 165, 2.o|sito .- R. México. To!. 32*6775

.--¦-, - , ... ri, uni ume Der- t^m iukiu C lercro, 6, sala 1 002. Ver no local ma apresentaçSo.Mivei ec» o porteiro) e tratar pessoa pi líõ ,„

1 072
Carneiro ds Mendonça, Imóveis —j1"" "u """«^ ^u-* — jcn-am
Av. Copacabana, 861 sala 501 -zinho. Tralar 25-3597, com RoTe,'í7'ís" __J berto.

Aluga-se saia cl

ALUGA-SE por 450 o grupo 603
cia Avenida Beira Mar, 406, Cas-
feio, contrato comercia! 5 anos, " -*"•'"¦ ",; ¦ ¦' -- ^: -1, tc-, /.» ? '.i .— _, ,\\;^:,- !,,¦ i~ íttz .... s-sem luva-, .Chaves na Portaria. -I;™'1r' "J1 Dr- -"emane!-, ou Sr. r:crR,TrtPio" ~'i!i 

i, 
~t ~. , usònmiofiTels. 25*9317 c 25-7649 8 às 12 Vi!=rim- Telefone 42*4092 ESCRITÓRIO 

- Edif Av. Central! IMOBILIÁRIA
horas. C6NÍ5_~ —^ai,'.— ~~i " a —_- 7, "so cor,!rato c| telefone — da Alfândega, o,-. — i.« a.-aai.
ÃLÜGA SP . «I, o on. ^~s- liI d l MaTo 47 S. I, 

*v«nldo\^vSl b":i"0' Hoi<! d!*> lodo.Tell. 23-3996 . 23-9877, de 11,30
Assc-mbilia, 34 veV no iocàl 

^ ••'- "'" C°-,U?a" ^el': 36A32£' J" ]B ,,:'"

_..._.._...„, "iui.il-;; ^_ía ^ibanh. e kitch. - Ver c" oorte'ro
Antônio — Av. Cop., 1 072 s| 607— Trafar Corretores Associado? —
32-6750 - 42-0425 - Creci 307.
COPACABANA -""Alugamos'sais
421 e sobreíojas 201 e 215 daRua Sonta Clara, 33. Aluouel sa-
a NCrS 150,00 -; Aluguel sobre-

loia 201 NCrS 300.00 - Alugue!
breloja 215 NCrS 190,00 e ta-

Chaves c' porteiro. Tratar
ZIRTAEB LTDA., Rua
81-A - l.o andar.

Loja Copacabana
Pa3sa-se ótimo ponto — Alu*

guel barato. Aceito-se ofertas.
- 57-7372 - 37-7372 — Laura.

ALUGA-SE leia na galoria~""in!er-j Tel.'42.7645
na do edifício João Ernesto na ir-iia' nPraça General Osório, lado Tei-'- ..~ 

°a??9 uma em Olaria
xeira de Melo n. 111. Vor

Tralar Ribeiro - 22-8298.

oH,Gí'5? un' i,r,d*',r corrido"," côm
^-0 m2, a Avenida Passos, 42. -
Iratar no local, c.-.m o Sr. Hugo,
no horário comercial.
ALUGAM-SE em lã. locação, con'-
luntos com áreas de eo e 60ni2, tendo cada um duas salas ebanheiro privativo. Vcr ,'i Aveni-
da Marechal Floriano, 197 e tra-lar na loja "A Trinunfante" com
os Srs. Barbosa cu Irineu.
ANDAR/SALA - Aluga-se 

"andar

próprio para despachante ou pe.L, „, , - ¦
ciuena industria leve à Rua Dom i '__&','/í1 "ie;i! e b'1nh- c
Gerardo. Aluquel CrS 350 0*^0 l-V, i0J'— Tratar R. Urugu
mais laxas e impostos. Vor o Ira' *¦"-'-" -,-'°_0-nAlr.

_ ¦ " ( « anui buiimud'oa n.o 2 302, com dependênciascompletas, sinteco o telefone -
Tralar das 9 As 11 horas pelo te-lefone 32-6491.
CENTRO - Alugam-so salas SU".ao Senado, 159. Chaves c! ?e*lador c tratar na Triunião Adm.cc Bens Ltda., Rua da Alfândega,98. s/lo|a, Tel. 43*6212.

^oNTR?»,rJ Aiu9am-Se »' "I"18 o 15*01 da Av. Rio Branco, 55.Chaves e Iratar R. Uruguaiana, 24,!.°_ andar.

9ltÍTRc37_ Alusam-sB 'as salas*Cu3 o 1004 da R. 7 do Sotem-
./"'.-..'.fl iaie;i! e banh. Chaves

ma,

o porleiro ir. AWoira « iralar
Dona ANDIARA — 52-91113.
ALUGO loja Í<xTm2""põr' mll cru-
zeiros novos. Sobreloia, 140 m2
por NCr$ 600,00. Rua Siqueira
Campos, 16-A, a 10 passos ds
praia. Inf. no local, ou pelos te-
lefones 45-2759 e 25-4543, Sr.
Júlio

ILHA DO GOVERNADOR~-""PralaiA[T, NIS1^AD0RA IM°B. >•• H.
da Rosa - Casa nova: salão 2-7 ,,.90 loia cl 2M m2. Ipanema,
ouartos, copa-cozinha, banheiro \, 

v,sc.°*lde de Piraü 431-A. In-
daocndéncias de empregada, va i<5í?í5í'So n? ,loca'' Tr- G°nç. Dias
randa. Mais um apartamento cem',8,602 

~ Tel' S2'0'82 - CRECI
ciuarto, kitch. e banheiro. Gara- °'
gem para 2 carros. Golpão parobarcos. Terreno: 12,00 p-r 32 00
Marcar visitas: lei. 52-4903 (inclu-
aive domingo alé às 13h).

Lojas qrand:?s

„  ,,r,a: CENTRORua Noomia Nunc-s, 870. Aluguel!BrGnr-' 1£0

lar na Rua São Eento, 22, 1.0 CENTRO - Aluga-se na Av7"RTõ

-
pio, _ da fundos, para fins co-
merclais. Chaves com o portei-ro. Tralar CIVIA S.A.

andar com

NC.-S 50. Contrato ,,„.,,. i,**.t„ ,**carro nacional. Tratar no local atéos 12 horas
LOJA - Tiiuca -""Alugo "cf~60
m.l. Rua Uruguai, 300, lj. 13.Tralar c] Sr. Abreu — Tel. ...27-1227, no horário comercial.
LOJA - Passam-se 2 lojas |un-tas cu :ap,-radas, contrato novo
e aluguel baraio na Rua SãoLuis Gonzaga n. 320 - 324-A— Cancela. Sorva para qualquerramo de negocio. - Tratar nasme;ma:.

Heitor. 
 Branco, 185, saia" 2 002,~cótn"tãiü.

SAIAS"- Av 
""Rte-* 

i' hSh-':-- kltciinate. Chaves^^^d^^ní-TSf.SS6*-
nô™.-T?«r;!kor>ciaí em corrução SE!^'**JI»..__Tel. 3W338._
ar no local até "al> "o melhor ponto comerciall'-ENTRO - Aluga-se Av. Rio Bran-do Rio. Frente. 46,60 m2. Sinal:!!*'3 .iunl° " Sua Sete, ótimo con-

andar. Tol. 31-0060. (Inclusive do
mingo ate òs 13h)._CRECI 3.
CASTELO — Alugam-se duas ea-
las (juntas ou separadas) paraescritórios ou consultórios, à Av

LOJA GRANDE - RAMOS - Pas-
;<* contrato de 5 anos, aluguel

'ILHA 
DO GOVERNADOR - Jard.

Guanabara — Alugo ap., 1 nt.,I sl., coz,, banh., garagem, fren-
te praia, cond. poria e comercie
NCri 150. Rua Cambaúba, 1201,
ep. 105 - Ini. Fernando 29-4625
43-8387 ¦ 23-6007.

ILHA DO GOVERNADOR ÃÍT. 
"" -" " . "'¦'-*'-• •*"• ia. * - -

OO ca-a V Ru,a FrVluj 
~7 *,U "P» ~ loi*> 6 "» "ua do Ca-

6° 115 sala,2 nh ITr 
d° 

Sr"V ,e,S n' 2M - T'alar "a EMIL
2C<SC,n\n_ 4 S 

elc' ~ NC,$ - Av- Ri-> B«nco n. 156 - g.400,00 com fiador. , j3] _ Te| S2.9059.

BOTAFOGO -
Aluga-sa 3 loias,' l.a 

"|'oca";5a,|NCr$ 
120,00. 05 m2, osoulnacom aproximadamente 80.00 m2, qualquer ramo. R. Custódio N**nescada uma. Em frenle à Unlversl- n.o 155, loia A, telefono 43*2105dane do Brasil. Aluquel mód'

-00.C-0. Ver na Rua General S
ver.ano 40, lojas "A", "B"
'E". Tralar S ERGIO CASTRO

IASA II PRES. VG., 542 - Ãiüõõ
salas 1707 a 1709. Inf. telefo.-.c1
23-3694.

IAPA - Àlur-a-s» à Flua Morais
• Vala, 2. terroo, para fins cc:
marciais ou »{a, depósito, ofici-i

NCrS 5175^0" CcnZuJo rilr>n?° .ài 2 T»W,"am"bmhtííô mLh'°Tl *'*', 'Z.^l&M
go do De Paoll S.A. Informações ?r,°Pri°- 

- Tratar com o Sr. João^ri ' Al nu*' *!C,S 450'°0.1
na IMOBILIÁRIA NOVA YÓRK'Silva- Telefona 42-8177 jUiaves no mesmo local, no so-,
S.A. -.Av..R!?.Braneo, ,31, ^"^^^P^^bjo,^ 

« Sfcff. í£
sombra, saleta 6 m2, banheiro. - . 

°1
Ed. Palácio Mercantil, Av. Pres. NCRS 90,00' -'"Aluga-se oãra
Vargas, 482, 17.°. Tel. 43-2936 escritório ou comércio ótfmás oiisuiionos, a Av. r,1m'1! 5. . salas, na Rua Carlos de Carva-~'° 

aJ^Sj-i 
5n ~A'°,?°. CONSUtTÓRIO DENTARIO~~Al"^\^°- ** - P- Cruz Vermelha _

1 âcíl 50*. t ?Çan,hÔ'n.2io 
» S?-»« "«Iwna instalação, na AvSJSAl'-^'""-1 201,1 203 - Tols.: 42-0448 e 'Rio Branco — Tel- I' ip/TíÇõ-;; "—i

27-7259 - CRECI 122 ,-_..,... A —-.i-2íáS?2; jfASSO esp,1;o,3 !n|, com Jrma_¦CONSULTÓRIO Médico, alugo dl- í«»< móveis e bolcãn-vitrlna -
instalado!;0' * '".'ar na Rua Uruguaiana,

EDIFÍCIO AVENIDA CENTRAL -ISALÁO _ Buarque de Macedo,
Sala cem 34 m2 de a. úlil. 330'ó3, conj. 203 - Aluoa-se, am-mil mensais mnis encargos. 21 ° '
andar^ Tcl._54.3747 com Ozorio.
ESCRITÓRIO - Com telefonemoveis de aço, geladeira, ventNlador, conj. de 3 salas c' b.vnheiro, transferimos nela melhor¦-¦torta conlr. comercia!. Av. M**rFlorkno, 38, gr. 1207. Telefono!

ÕRÜHO DE SALAS NO CENTRO!— Edifício Dalamar*. Aluna-sa
Ver • tralar na Av. Preridente
Varras, 446, 3. andar, sala 204-Tratar tom proprietário Sr.Dslimara. Tal. 43-1753.

Mudanças
28-7649

KÂPIDAS E EFICIENTES

Cia. Vale do Rio Doce
Necessila alugar um saião, dotado de

dois banheiros, no Castelo, de preferência
nas imediações da Av. Graça Aranha, desti-
nado à sede da agremiação de seus funcio-
nários (Associação Esportiva Rio Doce). In-
formações para o telefone 22-7765, ramal
72. (P

Serviços Aéreos
Cruzeiro do Sul S.A.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Convidam-se os Senhores Acionistas de Ser-
viços Aéreos Cruzeiro do Sul S. A., para a reali-
zação de uma assembléia geral ordinária, na sua
sede à Avenida Rio Branco, 128 — 9.° andar, no
dia 10 de abril de 1967, às 16,00 horas, com a
seguinte ordem do dia: a) exame, discussão e
deliberação sobre o Relatório da Diretoria, o Ba-
lanço e Demonstração da Conta de Lucros e Per-
das e o Parecer do Conselho Fiscal relativos ao
exercício de 1966; b) eleição da Diretoria para o
biênio de 1967 e 1968 e do Conselho Fiscal para
o exercício de 1967; c) fixação dos honorários
:dêstes para o exercício de 1967; d) assuntos ine-
rentes e conseqüentes à ordem do dia. Rio de
Janeiro, 21 de março de 1967.

a) Eurico de Freitas Valle
Diretor Legal

a) Leopoldino Cardoso de Amorim Filho
Diretor Superintendente

IMÓVEIS. Dep. de Administra-
çao de Bens. R. Assemb!c'a, 40- 12.o _ Tel. 31-0717. CRECI 22.
CATETE — Aluga-so em la."

MADUREIRA - Aluno 2 nrãndes
p.ilpoe:, Rua Conselheiro Galvão,
-60, c força e luz, servindo paraIndustria .ou oficina - CRECI 835Tel. 5790:2.

MARACANÃ - Alugam-se lõíTs
sem luvas — Av. MaracanS, 1 351,
lojas C e E — F de esquina cem
Rua Uruguai. Tralar Tcl. 57-9133Aluquéis: 220,00 e 280,00 res-
pectivamente.

Casa ou Apartamento
CENTRO - Aluna-se otlma sala Ivorsos" 

"horários) 
cem

J ul . » f 
r'.'. 93' "\*\_i'« 1tl- enfermeira, - SÍnàdõíl86< '".a 502, hoje.cOA, hsnn. e kitch. Ver qual-Dantas, I9'505. Tratar 56-0039quer hora - Chaves na EMIL - CENTRO ar " ¦ ---IPASSO SALA. Alc-uel: lOÓ"Ó00 _._-.. _... -..-,_ _

^.•^Jrh-90^ ~ sr-gS idiftó raTr4^r- £il w £'^ref°mia Sua residência- É necessário ter no mi-
CENTRO - Aluga-se paia fir.sf _ _.!-?__:? _diín"
comerciais l.o e 2.° pavimontos CENTRO - Alugam-se 2 salas li-lRUÃ SETE DE SÉTEÃ.BRO 63 

~s7
da Rua" Joaquim Silva n. 90 - pedes enire si, sendo 1 de íren-|la! 1101 e 1102 - Para 

'lins
Ver Sr. Moreira, terreo — Tra-!*1-' pars '"dústria ou comércio comandais, sala e banh Cha*es'*- ¦* EMIL - Av. Rio B-anco|lev«.. "ua General Caldwell, 212;c porteiro - ADMINISTRADO-

Proprietário necessita alugar urgente prédio
ou apartamento pelo prazo de um ano enquanto

tSrtoàk»]* 
~ 9''\^B ™™^™ -\":.^^ ÍÁ?ZZ¥_1 rtf0rmf Sua residênda- É necessário ter no mi-

- Aiuga-se"paio íSsf l-?___í.1_t!iín"t___ piiTio 4 quartos, 2 banheiros, dependências de•¦ ' l' •• "° "" ' "-T">™ ¦'¦' - " ¦•' ' l: :,:i^ ¦''"= "= "— -— 
empregada e garagem. Paga-se bom aluguel. -
:Bairros: Tijuca, V. Isabel, Laranjeiras. Telefones:

n. 156 - or. 1 231 - Tel.
52-9059.
ALUGO sala para escritório a
quem fiesr com cs móveis, tele-
fone, geladeira elc. Facilite tudo. .-i - ,
Tratar Tel. 26-4794 - 26-6376. J22-7300

— iob. jRA NACIONAL - Av.' >"res. An*
i tonio Carlos, 615, 2." pavCONSULTÓRIO DENTÁRIO qí?1.0 _l?{!í?jAlugo no Largo da Carioca, kt'™'' 42'm4-

ÍÍS,.JÍ0000- T'*»,ar' «15-3709 «;- Alugo Pras. Vargas, 417 aala
1903.

34-7323 e 28-5596 - Prof. Celso.

Sindicato da indústria de Cons-
trução Naval do Rio de Janeiro

EDITAI DE CONVOCAÇÃO
Assembléia Geral Ordinária

Pelo presente edital, ficam convocados os Srs, Associa-
dos quites deste Sindicato para a Assembléia Geral Ordinária
que se reunirá, em 1.° convocação, no próximo dia 30, quinta*
feira, is 14,00 (quatorze) horas, cm sua sede na Av. Rio
Branco, 20 — 10.° andar e, em 2." c última convocação, no
mesmo dia e local, às M,30 horas (quatorze horas • trinta
minutos), podendo, nesta última, deliberar com qualquer nume-
ro dc associados presentes sobre a seguinte ordem do dia:

— Leitura, discussão e aprovação do "Relatório, Balanço
e Contas" cio Exercício de 1966 e respectivo Parecer
co Conselho Fiscal.

Rio de Janeiro, 23 de março dt 1967
Arlhur João Donato

Presidente
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8 — Ia Cad., CLASSIFICADOS, Jornal eto Brasil, domingo, 36, * 2.°.feira, 27*3-67

EMPREGOS
DOMÉSTICOS

AMAS, AJ-RUMADEIRAS C02INH. E DOCEIRAS
E COPEIRAS

[PRECISA-SE Bmpreçi-ids quí* sai-. PRECISA-SE de passadclra
Paga-se 80 000.1 prática dc blusão armado.

com
- Rua . ,0

pf nn íio

\ AGENCIA RIACHUELO lem c.
? inheiraj, cop.-arrun*. babás et
Cum doe. e inforinscÕíB.
nes 3--55-Ò e 3205-4.
AGENCIA ALEMÃ OLGA" -
37-7191 -- ?ago impostos,
alvará a escrita fiical -
nheiras, coesirts s babás.
Copacabana ri. 53-1 - ac
- Otlm.s ,.fs.

ba cozlnhor.
Tratar segunda. Atlântica -400, ap.jdo Senado, 159, sala 16.
7.02:...T.Y.i7Ai'>-\:.- .jpASSADEIRAS - Prccisam-se" p
PRECISA-SE de nmpre-afitia pnrOii-a fábrica de Confecções de S
caminhar e arrumar — Paya«se .nhoras — Sc -_pr-.ient.-ir Rua íii
bem. Exlgem-se referencias, dor-jchuelo, -í8, 10°. andar.
nilndo no emprego. Endereço —'. .... — 

|Ruu Firme de Amos-do n. S7,\PRECISA-SE lavadeira 2 dlos najaulamovaU,
diçto 59, np. 401. (semana, lavar - passnr, referen- pacabana, na Av
PAGCfCrS"8Ò""oÒ5~ por'n*üliõiS!»" 

- R-. .Arlstldes- Lobo. 242.}d__ R. D|alm. Ul

VENDEDORES - Firmo conceitua. COBRADORESda no ramo de vení-nana* ncei-

'»' 
EMPREGOS

Temos]
-nd-dor»*,, eomijeó.i .10 vag.is p;ira elemen-
ótima oportunidade pa* _¦

ra ,.„_.., qu» queiram .,»,,!,., I(-"-* ClindllllCOS e C|Uf
diniio;,.. irji.r >.9.-i«i,s d.poit.queiram uma oporioni-

dode para provier su.iVENDEDORES ou vonel.ilora. pa,.-.

cor
cozinheiro, fazendo também [Rio Comprido.

Ie

Telefo- todos o; serviço:
(referencias e dormir no

Roa Conde- Bonfim
tsmjr__?.p*..*<?í_r-.Iii_!""'.. .
:ozÍ-i PRECISA-SE de cozinheira.
Av.!tar nn Rua Pacheco 1*5o n
402:- Bloco 2 - ap. 305.

Exiio bo a 3l PASSADEIRA - Precisa-se
emprapo 'prática de •confecções de

*H2jro- á Rua
sobrado.'Tri".'-

UO PASSADEIRA -
roupas senhora

—'melo dias por ft
papa-se i raives Dios, 35.
exigem- •

Maria- PASSADEIRA -
.".•fere lliüdu «-ni camíu

AGENCIA RIACHUELO lem cop.,
arruli-,., babás, coiinheiras -tc.
Com documentos e Infornutões.
- Tels. 32-0584 e 32-5556.

ATENÇÃO - Emo. doméiticai
Ag. Móis tem _; melhore, com
documentos e re-f. Av. Copaca
bona r, 610, .'lois 205. 37*5.33 Z.-9I'".1.-'-.'--''' -PRECISA-SE coiinhc;,-

ARRUMADEIRA - >,..»,;.d....JAG£NCIA ALEMÃ OLGA - Lfn,jb6,n elorr,,, no empreg,

mo - Salário ai- 80 ÜOU 1.1. 3?;7I91 - * 
| 

.4-7-51 6 * 

47-5447. Rua Ten.nl. Aesnl.i AGÊNCIA /.'.CIA tem as rnelho-iSENHORA — P.va co.inhar i* la-
Filho ,, -9 - G_v._ !ré> diaristas, cozinheira,, fcxinel-lve,, preciso, c.:.r oosm dormir,
¦si- r,< 71 nrv, ;.., -.«-felrã oc-irsa, Itvidii-rs e cai-aoVrar -Rua Becsrra da Mane:»*, 236 -

ííÉm^nl5S!Ío*.:rfo:S:!i:"lJ«í. 37.fâJ..cÇn,_do_*m.;t.Hy« Lobo.

ferência e nue saibs le,. Ani-j AMERICANO precise de ceiinhei-j SENHORA capacitada para diri-.TlNIURARIA _ Prec
bal Mendonça. 72 ao. 202 - ra .--mo ou trivial, fava tcdo.iiir coainha de casn de «auele, exl- p-uador •jrcfirsloiiol
Ipanema.  .•erv:;-> urn senhor ,ó. 70 mil. |gem-se referendai^ Tratar 2,'^.Sua Itspiru, 729
ARRUMADEIRA - COHÉISA - Ru" dt C:-!-c. 55

Precisa.!, para lainili- d. trata* COZINHEIRA - Nl
n*o»-o com p-rútic.. Je i»rviçD.(Rus OfíS*nb-_rgador

m1

fU.enoj Aires, 170,

Po>,o

RECEPCIONISTAS -
TELEFONISTAS
GRANDE EMPRESA

Allinlle», ..q. , .,. ,ll, 23-A - loia illluro, CO,'ll pOSSIOlIlCla
— ... des de chefia. Av,

BARATAS «RATOS 32-7336
Mlfrga_»lHWW-WWMWPM-IP^^ IW?TfifrTnrT-Uff B.TIi '

Contador :as /
ser.5-.Qr3s

«-.-.¦bamento. Písíq muik
11 u-r.il raatmente conhuenr o s*r-
viço. Rua Hilário Gouvein, bf>,
tifupo 1 0O5 p 1 0'J6 — Co-idcrf-
bina.

Muit.-. pí.-.tic,i
preciso-se 2 e recepclonljtai de c
mana. Rl*s Con- c':' P*01"3 tr.ib.iin.-ir.

loja; do Méier, Trat
* - ¦ -pacabana, 664, loj;.

AiituÍTü aspacia-l noras am diante.
prática d«i RECEPCIONISTAS 

"-

Preci

bem FAS
150,00.

Cr$ 120,00
ODEON -

res.j
Vargas, 590, conj. 2004.!
ESCOLA PRIMÁRIA precisa cK
uma mòcn c^u* saiba escr, ,i m.l-i
quina. Av. Oliveira Belo W8, V,!
da Penha. 1 rjr-.r hoje.

s mo'll,orei|MOÇA3 E 
"SENHORAS 

- Precisa-
na Av. Ca-imos pag.imos bem. Ensina-se o

3-j, das 14 sprviço, otimo para pessoas am-1
pic'..!..v„ Acre, 47 *i BIO.

0A1ILOGRA- MOCA 
"""-"lie.

Rcccrri aposenlado, ativo, j
ono,i experiência, aferece-se

para' dirigir escritório. Encarre-
*"«.i-3c de Balanços I. cie Pen-J De boa aparência, deson-b*?-
da, Escritas s tôdn parte le-iraçadas. Relações públicas jun-
gal. Chamados por,-, João Ri-ilo grandes organizações. Riu
beiro, tcl. 27-6213 ,i noite ou Dias da Cruz, e.38, j,!Ía 313.
recados com D. Isaura tel. ..
42-2059, riurante o dia.

Limpo e conservo

NGS .
Salas

Escritórios, Salas e Lojas
Serviço primoroso, diurno e noturno, feito ,

Datilografia
Cr$ 5 000 ar

Mecânico
condicionado

Precisamos mecânicos c meio-
Por mês. Cursos mais rápl-}oficiais com experiência co-n-

»s e eficientes do Rio com! p"ov.*ict.,. Rua Senador Dant.*i3,
máquinas novas. Confere-se d!-: 19, sala 306.

raspagem, conservação e pintura. 0^l°'n.'» ofic;,,i. Praça Tiroeienies,;

RECEPCIONISTA (31. Olimos
1 .. Uci.lIí; piano; liou

202

'J\) 
mil. Itiem-se fefsr

. au, 202. |feira. Rui, Pa.
,5 100 ,::f".l33..~.E-la:c
A!f,f;lo RJ.*-

S.RIA

[unExir-o-te r*feranc!tt, Patj-i-s» NCrS!sol i
8D,00. Tralar à Pi-ia do Flam.n.lblon.
go. 386. »p. 402.  COZINHEIRA -

BABÁ — Pi*ci6*-i*9 pari 
*«Ían(kítrivial fina, eom

do 3 • 5 anejt. 0,d«„adu: NCS | umi IM.. "?,J'Yn-.
100,00. Favor não s» aprasvnlitrJcfoZINHElRA —'
som jiritic-i h referência, Av. ftaM^ri:-*:-:, Rus /Aari
,,ha Eliiab.lh. 741, ap. 102. _!'] 146/701.
BA5Á" - 

"Precisam-se 
com reii- ícczTiThFIRA*"-" Prec"iio-"*!"Do

,i*ncU,s. prálica e competência m( „. empreno. Paua-ne C,
psra um bebê. Ordenado ^'$180 000. Tei. 27-4S3., Solang.
I5Ü00Ü. Tr.ta, 2a

Tratar 2.=-
Fím.-ndM, n."

UNIU

IAVAD. E PASSADE1RAS Pa"'Ú:o'"',B;'rrüió!'
1IN1URASIA -

Prêci-15-íÃ 
"d-, 

tAVADElRA -- PrcciSiVie píira pe-ipasiador tiue s
refarfincios -je-quena pensão, per semanu ou"quino ha Rua

, Tel 2ó-7n6l" |mef11°l' 
** R- Voluntários da PA-129-5 - Tilocn' ob. 38-7-127.

¦¦- cl.
mSei-j

P»e|ss*w
s e Barro!

Preciía-.c uma
Paya-ie bcn. R.

70 — ílíi-.Tono.

Precisa--- de
2<bn lavar n mn-
Maria Amalia n.
— Tei** fone

irneia. Stli-,-o CIAM; Av.
Maio, 47 509.

ISENHORA ,1, l,o» apat.nc
fala bom o altmãa « in->i

¦do pr-ttÍca do 10 anoí i.
; ífier Íü o 4 ano^ tm luricn
, cuíii bOii ít-Ig ;í. r.o, a;i
;ba..r i©fí»rtfncia). Caitat
fíoM-i-ij tíf.lc Jornal jíil'
40107.
TELEFONISTAS, ci" ainás
lograftfl, br*a aprs

CS 140.

maioe, com bon«T ec.riio^,"!Por profissionais responsáveis e competentes. En
ntultoros eir. Boa comissão. |cei'e",,"l1CntO
eja-r.ento diário. Rua Santa C

33,
Ja B

_a'a 714.
10 h.

íudo limpo ern seu escritório, rnnsultn-!55 ,0 a'Kl- Tel*! Á^àf>72.

13 d. PRECISA-SE ele d- .3 ,„.
:e bom. Ruo '14 ds M

ia qu. ?.' 
¦ Eittenbo Novo.

o. t«n-,PRECISA-SÈ uroente de -joe,-'-
¦m joj- msn.üdo c ciualificúdo trúduícr
¦io [jro-.ou trüdut^ra e inlêrpreíe; cjue
irBr,onta «sp con.píf.ente na tradu;5o dft
para a'ingl£'i e portuquês e vice-versa,
n.° .. e que toií ótimo datÍló(jrafo.

iQucir^-se apresentar «o segundo-
• dòí.-,s*K1'e,-*T'0 da Embalxadíi dn Indla,

¦jg Rio <ie Janeiro. Tc!. .5-3189

rio ou loja. O melhor preço do Rio. Dou reíerén-;. Pa-,'.-! . .. ...92i, c icios. Aceito T-uer experiência.

Cliame A,V,ARO o sua equipe.
TEL.: 43-3754

i

Desenhista
Mecânico-
aiustador

(p Ot

sdo
(Vira — Pralí

i PROFISSIONAIS DE ESCRITÓRIO
AUX. DE ESCRITÓRIO

47, Gr. 3 304.

PRECISA-SE d» cortadeira com.
pratica paru confecção fina do,

yí: 'í3" 2^s« jfr«rr>iL™„^!f m, ¦•7!s,:o,¦¦ -Rü" Co'me v-ih° "•

Com prática de d.*.senho dei Precií:;i-*ie para tr-i.-
àtalações elétricas, hidráulicas indústria elétrica pesaci
concreto armado. Tratar R. candidatos deverão so apresen-

;Sote de Setembro, 81, 10.° pav.ilar à Rua Junqueira Fr.ire, 51
!cie 9 is 12 horas com Sr. Ivo. — Engenho ele Dentro.

392-1.' anda,do Fíameni
lr,l. 45-833-.
BABA PORTUGUESA' - p
no de 2 anos, rei. urn :
93 OOO - Barão d-a Tô
539'103 - lr.an.-i..-..
BA3A' - Precisa-se p
Ças co*rt d-jiCdnio asm
denado a combinar -
atende pelo telefone
na Rua Adotío ir.\otu_
BABÁ - Criança de

COZINHEI»/. - Preci,--!» com

Í\'J>|
rapo

referencias. — Ord. SOCiX),
Rua Jocquirn Nabuco, 2Ü2, bd.

ineni- n.o 701.

^'IjCÓZÍNHÊiRA servTpõ' |»qu<!na fa-' 
mílía s6 la vende rojp<i miuda.
Paaa-í-e bem, refe^êncíop. Tele-

4 crltei. U0n. S7-17S9.
nal. Or-!

CONTABILIDADE
balanço pí Zona

.aparência. Base 200000. A
hr, AUXILIAR DE CONTABILIDADE - | 

* 
poq-nhs 151, si 1004.

ap. Preci3n-se de uni, com muita pri-
fice, piro serviços ticrnií óü

.D:DIVERSOS
bòa! ¦

Ni- ARQUIVISTA

íilCE,

PRECISA-SE
técnico com

(.-o

80
 IRAPAZES - 

"30/25

jcomoielo. Peff on. marc.
isemb. p] conlafo t*xl. d« e"liarSo. íííita. acvsij c' mfn

CADASiRO - 120000 no l.o mòs. Sr. Wi
| Hr*.íti.í-se de orciuivistas para ca-'tei. 26-2Ó16.

,*,! dõitr,*) com pratlc;

PRECISA-SE meccinico capacidade
para carros nacionais ? estran-
DOiro». Ordenado ou r.cnii*;âo.
R. Leopoldina Rego, 442 — Olo-
ria.

ie motorista prático
Tratar a Rua Cen.

n.o 66. Das 7 ás

Tratar R.

critério, capaz de exlrair balan-
ceies, ç.o£5ÍfÍcor documentos e con-lí
ciliar centa;. Tratar b Av, F*ran-i
klin Roosevelt. 33. !5.o anda,. |PRECISA-SE

Gonçalves 0'^,; 83, Lcja — Hora- u
J»VVSj-
156. ...

ie contador
pratica de escritas, .

V. Rio Branco n. I "° .«n-.-.-rc:,-,;.
739. ,~OY - Precisamos de um ci ex

PREC1SAM.SE calceiras interna"
externa, que saibam trabalhar ejPRECISA-SE* uy'jutn(i boa acabadeira. Rua Vise. lem cereais

t]'lde 
Waranfluape 43. Lapa. José Cristin

>nJPRECÍSA-SE oficial 
"cie 

-ereletó 
"quê 

.'"-.J10'»1.' . ..
jpregue manua, serviço fino, e[PRECISAM-SE -- 1 lante

SENHOR com_boa""r*rÃÍica no air,. S-.fí!"!?' 
*fag"se bem - Avimecânico. - Av. Itaoca,

'ente, 
de transportes de rarças,!'':' ü,^f°., ' 

°' 10 ' Lo'° U:PfiECISA-SE mecânico pa
para viflfjtíns em relações públicas ''-*- ' [Procurar Sr. Jorge cu M

corretaçem. de prefeincia sem d a boi__inr\f »* a hh- jFrancisco Xavíei

Encarregado
íelra;
1037.

, Vc 
'¦

Aço

i de

COZINHEIRA - U,-çe,.t-i. Pr.ci-lATENÇÂO -
ií-2-je de ume que resolva o tri-jiniiisr escri!
ivieíl fino -í verifidoj para dormir, vnga; ntraví

-da preíerêíicla, no ernptègo. p£-j— Rua Luci.
nieseslga.se muito bem. Tratar Rua Ci.--,611 .

Não
- Irat.

dade coiii
rúncia.;, Av
S' 1227.

cit* Aux
prática.
Rio

Fok-ti n» meio dc íemana. Cri;:iC;o dc Morais, -4-J9 - Rime:.. .&hy.í C-t.mn ...ti r. ,.., _..,, -u.;i Tnl •--_--—.----.-¦_- L_-~.~_- —.  t/*.UAIl,l/*iK100 mil, Começar
37-93-7.
BABA - Ciprétlca e rei
cisa-se p! menino 2 ano

ob.il. t

MÔçdí *. rapazes p;
c| primário várias

ioUB^nTSi^MiSJDACTIlÓGRAFAS
JESTENÓGRAFAS

Contabi'
Pede-se reití-

ranço, l£ó -

be.,-.. R. Ferna.
,,p._:02 -- Flamengo.
BABA — Pr-Miisa-ie mó-j dt boj
aparência, capfichosj (om ¦*«!-«-
rencias ps/t crianças ern ida d*
escolar. Papa-s-t bnrn flu* Satopâ
15 - La.ieia.

BABA' - .','.:;..-'.«"f,a,- 3 ciian*
cas 

'— 
ApresentDr-sa com dc-

cumenlos e referencia» na Rua
SÃ Ferreira n. 44 - 1 111 - Co-
Daca'3ana.
CRS 90 000 - Babá porluguèia i,éjse,„-:e
30 anos - c- prático cnso deiPago-se

0£ ESCRITÓRIO
ara trabalhar na Se- SECRETÁRIAS

rão de Eitoaue de Peças, bom!
datilografo, firme em cálculo.
¦Tralar na Run BarEo de Inuate-
mi, 2241730. Praça dn Bandeira.
AUX. >*.' DEP. PESSOAL -"""Gran

COZlNHÊlhA - Prvcisa-so parojde firma e.trünijsíra procura c
canil ii* n\\o tratamento d» pra<{prática comprovada em r.!f;',i!rc
1'orencij port-jau-ii» para forno «jde empregado), cálculos de i:i
fogío fiáíjando-í» b»m. km Fíblnidenízação e folhas dn pagameiv
Lui, 7a - Míiof. jto, incluí.va qce ce;o datllógra

COZINHEIRA - Precisa-se do tri- P
_ ; v i s l fino, lavando algumas peç.i-).

- Fts-lÊxlgem-ae referências. Ordenado
Paga-ICri 70.000,00. — Av. Princesa

Cjóri:-., 18, Isabel, lóí. ao. 1001. Telefone,
57-1009.

:; BARBEIROS - MANICpereneta (somente segunda-fei-, tesponsnbilidade de faimlia. En-1 ¦"•"••**»*»•• »we» m«tiiv, 
jPINTOR DE AUTOMÓVEL

rn, das 9 às 11 horas, c Sr. lendimcntos com o Sr. Reis - Stic ._...-... cUa-se Trarar Rira Bario tl
Garcia) - Av. Churchill, 179, sa-'Januário, 1 0S7. ACADEMIA DE CABELEIREIROS,,j 55.A

Mü 70".. ecii - , IV/AMOTO comunica às distintas-««W.v-^r—.- ¦
„,„,¦,,,,„-. - . ... Sm "••"¦":-¦ prolenaoos, com boa ,„„„„„, e s.nhorila. n,„ ,„!PSECISO de lanterneiro. R.

aa cat« e cn<_, somente tendo; ind. econômica, apotentado. —' ... '
trabalhado 105, exige-se referen- Aceita carqo oe confiança. C,„-.,,„. _,„. .,,-,„-, ,
cias.9Av. R. Branco. ,51. ,/loia, tas.^ara 00236 na portlria d^^TY^XlSZi

P,«.
Tòr-

Van

mani. PRECISA-SE de
pelo carros nacion;"

lanterneiro para
s com bastante

Pacheco Leio n.
nico.

DATIl.OGP.AfA - Rec.iieioniua
— Impoitdute cata banc-íriu pro-
cura moça lohdiri. de clima apd-j"~"
ró„ci.. c prálica comprovada -METALÚRGICOS E

PROFISSIONAIS DE INDÚSTRIA

fo. II.COZINHEIRA - Pr.ci.a.s. eom
pri tica o («•U.M.aaf- — 37-3351_.|',f,'
COZINHEIRA' cie torn'o"e'"fo'ciã".-!,C:'^":

200

Of 10,0!
Ib.do.

23

Irabaiho
livres. Sfilurío irn-1 niocas eximia'
í" ;ir nc Av, 131 conhuclmentot

UDCI 614

om tfatlIo;*fi.fi.i. 5alário inicial do --_.,_» ,»,-.-.«.
200 mil, ajuda p almôco . 14 SOLDADORES
oíd-t-niidor anuais. Tratar na Av.'  _ _
13 d. Maio, 33 sjrupos «U ? PRECISA-SE de lundidor experi-
o13. tnenlado. Trator à Avenida Praii-
OACTILeiGRArA- 

"-* "Àdmil.m.si 
'!t'n,t' Varuas, 3 016 - GB.

dícillégiafas cor» SERRALHEIROS com prá
dc se/v. de Mctlt.jfábrics de letreiros. Trator

TÉCNICO DE IRANS1STOR
muita prática. Ordenado e
são, T. 48-8399.

GRÁFICOS

oi cursos d
curj, 0í,iíj'.s,

tica na Ri
[sino Japonês. Aceita-st. modelos 24-t - J. 5o'
pentnados «rátis de 2a. a 4a.-Í3Í-!
,u, sob dir.jão dos pio(. Robrrío DIVERSOS
Irlola e Zenildo. Prazeirosantentel

r ¦ VSSIÍTui " )Y "'•'"'"' Ru-;„fi- ATENTÂcTlRsrilNblCOS - S.
C/|g-.,r.do M.o»lr,a.S,_147,_.p. 204,'v,. Sas. ,St5o precisando ,1. uma

Para Seção de Armário d

Conceituada firma, prec

cncarreg*i;lo com experiènclc

comprovada r.'o ramo. Apresen'

í^r-so dípois das 10 horas ni

Estr. Intendemo Magalltaes, n

635 — Campjnho.

ide
carte r-fíerenciEí DE

j ou contab., d» bo» aprir^entacÂo ¦-
* solteiras. Salírios oíiít*» CrS 

' -1
ES:k'iIOKIO,í180.00. Av. Rio Brnnco, 106 !0G

50, lu

CARPINTEIROS
":ó^=d^i^r^:iMARCENE|ROS

. ide V
p'..!iC,-., prediB-ae u Pra.t. U^

otafoeo, 132, ap. 301. E"|_-j^jyJuiR£'s

[principiante, c' rdctuiar datilog.,1 * jpupo 1310.
jboa letrn. •- CrS 120. — Av. 12 CÀPA7P*!(.-rr.r„íí,eJ:SoT,.er,rS|Jff,^l«^*'T^^ 4Tã ¦ ¦¦

eles, de saúde. Copac. _ Tol, c^ reÍK, tralor ADA lit, -oE aux, escr,,. a^s. 
^ ^^^^^.^^^^^^ .

YYY'' „.-.„.. -r-v IP.elo ,ei. £7.5503. ___ _ ,_ Sciiiri:0 ,,3 ,, ]b ,,,.. 4 RuaEdif. Odeon, .s/419,'20. Cine- CARPINTEIRO - Precsa-se dc
COPEIRA - ARRUeUDEIRA -.COZINHEIRA- Precisa-se, pago- Francisco Senador. 90. sl 1502.1 landis. menores con, pratica d- I «no
F.<m, n de ino (raie precisa «le „ bem, à Rua Senador Vergueiro, Cinelândia. SÍ-'ViCO 

"'DE^DAilLOGRAflA""-!''5, 
-a i4 Y .M*'° "' 

,29"° 7copeira arrumsdei-a competente. 279 .,, cn; , .-,;::,-,;,, ,-;;-"r;;™i> --_--;.-¦ '1; .... uiiiluuhiia Estaceo ele Riachue o - Sr. Lus'-'*¦¦ ""¦ 6U.'.  ._ _ AUX LARES DE L\.-tD ÇAO, lir- Daliloejrafa aceita serviços, mciu-i -,---,.„,, „-. .iGRAFICO
R.alme en, cálculos, «inj.io, soltei*jsiye tabelas, en, stencil ou com|cAR„PINTEIROS Dc ESQUADRIASl'jK''N'-u

COMPOSITOR - Pre-.i.a-se com
p,írn! grande conhecimento. Exigimos
a Riboas referências — Rua São Ja-

Copíicabana, tíl. 37-B7Q0 — Ar . .
r-„,li,;- j„ "r:possem eompot.nl., ou necessita;conatoon-ido. ' j - -

CORTES - Penteados tinturaslfaiw li,

43S-'
CNC-DERNAÇÁO —'Pre,
l cortador, 1 dobrador
tureiro de máquina e I

costura com práíic-i
Matipó, 115
Jacaié.

Tel. 49-7821

— Escola. Matriculai nberí*._
Aulas diariamente — Aceitam-se
modelos •¦- Rua Conde de Bcn-
fim, 422 cala 301 - Tel. 48-3546

-Praça Saens Pena.

ICÂBELÉÍREIRÃ |l_í""éi)rri~ír4tic" -
sa-se dei Prec'3<>-se urgente — Av. Copa-

. 1 cos- cabana, 1100 Gr. 403 - Telefo-
aiudante ne: 360319.

Rua PRECISA-SE móea b

«lador ou *í«rvente 
para;

limpaia em i-partanicnio uu

aparência sões C

«•n. edifício a noite, é só tnloí.
nar para 43-3264, com o Sr. An-i
tenor Marques, será i*t*-*ndido
imediatamftnte (telefonar das 13
às 171,).
CÒHrEIIEIRO" - 

" 
Ind.Htria" ír»di".

ricn,.f nettmit.i técnico habilita-
do fabricação chocolates, bolü*; e
eongênerot-, Certas eom pruten-

Postal 7 -48.

Encarregado
de obra

Pintor de
automóveis

IMPORTADORA D. FERRA-
GENS S. A. admite com expe-
riêneta comprovada em cariei*
ra, documentos em dia e cu:-
ío primário. Apresentar--.? ns
Kua Sao Luís Gonzaga, 527 -
Sao Cristóvão. p

Propagar, dista-
vendador

Li bora tório Farmacêutico —
Ofereço vaga para a Zona 6a
Mata o elemento de grande
experiência naquela Áict. #•
que resida ns rcoião. Apre;.,,.
tar-se com documentos na Av,
Graça Aranha. 57, 3311 309,

frccisü-jG com experiên
em trabalhos com perfuratrize*. ;
5 rocha, de preferência sol- j
teiro. Rua Visconde cie Inhau-1
ma, 58, 11.° — 2.a-feira da-,
14 às IP horos.

•1272, ao.

; CÕZlNHf RA - Peecisa-se
- Exigem-se ótimas referenci
Ordenado de 70 mil — Tratar
na Av._Er.;;.i_:o Pej,oa n. 1 9_2í

COPACABANA - U,t,í, emrnecis-
dn para todo serviço '"'6 CO anes,
d-vme no empréyo. Paga-se bem
com carteira * referências. Tf!.
27-0232. _
COPEIRA -"Arrumadeira oa,,-.
casa d-j Iratarnenio. Paga-se mui-
to bem, se tòr competenia, —
Atlântica, 1866, ap. 52.
CASAL" Só - Esl,anc)eÍro"pro-
cura moça p; ledo» serviços. Rua
Fiausiredo Macilhãei, t05, ar.-.
1201, - C. referência:.
COPEIRA - ARRUMADEIRA'-, . . -
Pano 40 mil, a uma c/ prálica,IC02INHEIRA 

- Precisa-se que
reis,,, boa aparência „ mai. d.jdurms lio emprego e com refe-
23 »,ios, Tuia, ,lo„,i„9o à nol* renelíj. 55 000. Rua A, 47o. O,o-
,.. ou soo.-ini,a manhi. P.aia _.|ria, e;la rua fica no Içteímento
Bolciooo, 384, ap. 501. jnos lundoa do campo ao Olaria.

COPEIRA É ARRUMADEIRA eim COZINHEIRA - Preçiic-ío com
muita prática, lias. 80 000. f«io*.!-''»1;1* de Coimns de casa cie
.. relorincia.. Rua JOIio d. Cas,i-'".'JI!e' . exigem-te pratica, _ qua

com prática limo.ia de pelei ma* EMPREGADO*- Precisa-se'de uin
iToí Y*'„ !p\cSb°Y' m ¦'¦•*'¦ a:-'da"1" « ***-'*''-'o «-1 103, do 11 as 15 ho,as. [«parlamentos, con práti:, de en-°RECISA-SE de manlcura na R.jcerar o mais limpeza, que dê re-

da Pátria n.° 31 —ferências. Informar Hdj; na Rua
oja M_. Duvivier 18, op, 102, cora Fran- cisco.

Precisa-se

garagista

22-6324,
liara.

s. Rapidez, nsríeição e si
Tels. 47-9746 ou 42-7447

ate Dana

Pe,i, 365 - Jardim Botânico -Iroi. - CrS 130. - Av. 13 cie
Ta!. '.'6-3961 - Ordenado Cri IMaio^ 47, .;,._ 2306.
400CÚ- ..",?-i;'..1: 'ulerênçias.  

"ÃUXILÍÃR 
DE 

"ESCRITÓRIO ""-

CÒZÍNHETRÀ — Pr-jciia-je de urnalPracisn-»» d* um rapai com bi
qu» cojdnhí multo b;rn. durma aparência « prática de escritório.; VENDEDORES 
fora e dc o jantor no n.° 1-43,1 Trata» com D. CÍr«n«. na Rua Bue-
ds Trr.vt!,a Neslor Vítor (Hed* no. Aires, 110/112, d. 8l,30m, CORRETORES
doçk_L6bo. I»s 12l,30m. -.- 

C"5Jfe"""E"**VE""ÍD"ÊD"5r'ÍS - Admi
COZINHEIRA -- pre: la-e paro AUXILIAR cai-*a bem aatiligre-tem.se com experiência de mi-
cozinhar s arrumar um caaol, Av. fo pi Flamengo, b*m orátice, ótl- quinas, motores « lubrificanter."opacobana, 

1.062, ap. 902. Im letra ISO, Av. R. Branco, 151, i Ruo Sacadura Cabral n. 230.

Precisa'
:R-ja Ana Barbe

de competentes
n. 28. Me'

nal

ependenttf, que
ao. de

COZINHEIRA,
dê ref*rênc;as vniti
pss30í3. Psuc-ae bem. Toneisros,
771 801. Tei.: 3*-71401

Prtciss-se

Cí.
rtier

p'
3.AUXILIARES um c

.-ií,* p: Urca 130, c
prática 15D. Av. R
ii.o|a, i 09.'ÜXILIÀ*R 

Dep. Pessoa

D£ TERRENOS -
tiobitiáriu D#.laniaf6

(f .'fftUI
lhos, 65, a
A partir de
COPEIRO C

. 701 - Copaeabana. !
ssourulej-fnírn.

saiba Isr *• eicrever. — Tratar
2.a-fe!re dc* 10 ál 15 hora?. Rua

—-,-,-í Paullno fernandei, n. 33. — 8c-
oa- e ,efel-i,-fogo._ __ _

lÕ7''''pçó°"'d-,"'80ndsira 
* 

COZINHEIRA - Precisa-se com
,„..,.:.."- •-«" .--- -referências. Tei. 37-6041, Ipane-
EMPREGADA - Preci»-» para rna depo]i de 

*0 
(,„,-..

tedo serviço pa/a 3 /»«s'«it — í>*-,-.,,,.,-,.,*;' V—r---——---—
Ordenado CS 90 000. E«ie,,m->« c.°.*-'ííHE,RTA, ~ 

Y/iiSS*' ci ""

ilocum.nlos • l»f,.rêr,cijs. Ru»lvinl 'r,'J' ,e''! ''i1197-,

W. Lui; pratica t. atualizado 
'•

1-.'J,00 um noliâta cale. boa Iet•*r. •

prática de 3 «,no3 C. Pôrio, 150.
Av P Br,¦-.•__, líl :, !-:. :' 09
ÂUXÍLIÃR. MÒCÃSi""ÉSC. DAI?
D.-,,.| Arquiv, Dal. Fal. Ca1: i D.it.
Noc. Corre-,

 CORP.FTORES
almo-ea- Tralar na I
con,. cl s. A., „a Avenida Píosid.nle Var-

Branco, 151, B,Sl 446, 3.» anda,, sal. 304 -
Tel. 23-Í96S.

(-•CORRETORES

ENCADERNADOR - 0,'icial p| li
vros luxo. Inútil iem aptidões.
Apresentar-se na Rua Dr. Nunes,] \JDiu
1203 (Olaria), de 8 às U.30 hs

Precisa-se de irr
pressor para máquina Minerva Ca- DESENHISTAS j E/.l0R-GADb3""píáti7~"""bii"í-r~a*;
Lu._.fu,Í 

UI,"'C,'' 530'A ""-,-E'q' ¦ 
 '''"¦¦*¦ Rua Ror-.-iid Carvalho, 27,Estr. Velho da Pavuna - H.çi.c--1 DESEh/HISTAS (2!. Salário 3501- Copacabana.

nipolis- Bonsucesso. 400 000 para grand. firma sel.çio MÕCA~- 
"Mane

IMPRESSORES — Precisam-te para i d» candidatos na Av. 13 do Maio, precisa setlr Frnntue r. MÍ.I _á7lí_09 _- Clrim ' ... __ _r_i_ .

Faturista

I P-\rò edifício de luxo, Trs-

>fr à Rua Senador Vergueiro,

154 ao. 204. Apresentar rs-,
'¦ feréncíís.

CARPINTEIRO oo Marceneiro -
Precisa-se do profissional na Rua
Isidro Rocha, 1046 - Vie,ério, ,....-, ,-„„
Çflf;!j maquinas Automatic Fronte-, e Mi- 47|509 — Ciam

- neryn, na Rua do_Livran,entes, 113 DESENHISTA"""- PROJEilSTA -' 
SILX SCREEN - Pr.ciifi. do DECORADO" Dõ INTERIORES -

44 - Nâo

CARPINTEIROS - Preci:,
Pr,*,ça Marechnl Hermes, 63 — En*
trada da Estrada de Ferro Lpo-
poldina, cl Sr. Bonfim.
CARPINlE!"o""-'-""Precisa'-"-""co",i
prárica parn serviço*, engradamen-
io movei.'. Exioem-3e reft-rên'.ii".*i

TraK»r Rua General Po.idcro,

••_
I Impresso rui — Pi o curar o S
. N-hon ru Rua Bom Pintor <
I0; - Tiiuea.

ITIPÕGRAFO - :P„-*c '

42-5038 - Marinho.
IMPRESSOR - Pre

Com pratica, oferece-se
halhaf e:r qua!r,ucr firn

;Eitódc: da Guanabara. i\\

5 _ \e\jottmas referencias — Salário'"ombinar — C;>rtss para o

:iuiT
profissional, pre:isa-ln(-,¦i,i fabrica de conr^ecôss para

•¦'ço de modelaoem — Apre-
tar-se na Rua Frai Caneca n.

;.ô-fe compe

Preclsam-se, comi,

lho. 66prática e gabarito, pars incor*
poraçâo cor(*> grande facilidade de
pagamento e boa** possibilida-jCARPlNTEIROS nora assentamen-
eie, ue comissões. Tralar Av. 13, Io de esquadrlas, na Rua Sena
Maio, 23 *• 1513. i0?1" Vergueiro n, 213, com o Sr

Júlio, jprj.-feír.i.

30 - Guarda Móveis CARIOCA, ('ente para máquina Minerva

CARPINTEIROS - UrgMt., p"ara|_Çu." ?e_n'do' Alencar, 157 - SS

inicio íftg. feirn ainda) Procurar
G«raldo à Rua Moncorvo fl<

Loia.
DS p

luadrias,

300^6, na portaria diste

ENFERMEIRAS -
LABORATORISTAS

[AUXILIAR ENFERMAGEM

l tr,.i3C.-3.
no! PRECISAM-SE menores de 14 anos

sen Tc -- Industria 'rve. Apresentarem-
ompanhados cio: responsa-

Rua: São Cristóvão n.°

Admite-se com bastante prh-\
tica de faturamentos, que co-|

correspondência comer-
ciai. Nao se apresentar queml
não preencher as exigências. I*
Rodovia Presidente Dutra, ..,
1 510 — Pavuna. Carroceriav
Bons Amigos.

Químico
Jornal. 11 075, segundi-feira"9 

horas.
a partir ne

PRECISA-SE eie
(rega material

_, Copacabana. 30-B/

Botafoqo).

bons
pinturas. Ruo

Av.

encarrega-
Matai, 45

Santa Clar-i, 27 sp, 602 — Co*
pacabana."~""*P*"ÍGÃDA 

para todo serviço.
Paga-s* bem. Rua X\eiíjí * B:rrer.
n.o I 146/701.
EMPREGADA domestica com ri-
referencias, oreciso urgente. iNÜo
leva, lei. 26-7904 - Copacaba-

EMPREGADA - Precisa-ie para
lavar, paíüir e arrumar (CrS
60 000) ou arrumsr c passar (CrJ
40 000;. Exige-se referonclas. Rua
Farelo, 26. cí 2 - Fraca Saens
Pena.
EMPREGADA lodo serv. menos Co-

COZINHEIRA - Peq. íamilia. le-
ve rc-uofr miúda -p durma aluguel,
0,'d. inicial: 6(7. Rus Aejulal n.";..
71 - ap. 303. 

'Ii;ucc._ 
lpSI?. ing

COZINHEIRA - Pmcí33-!í u,na;,e
com prática, paga-se bem. Rua

D-.-.! Da'
Ingl. 150, 250; Esleno Port.

e Alemão. Ci Práf. PG Bem! Av.
Pi Varejas, _435. S| 605.
ADMITO - Aux. escrit. bõm dat.
Au-r, contab. até 5.8 anoe. Aux.
pessoal ci cient. Paturista. Aux.
de caixa. Aux. vendas (r |ovem).
Dat (a) (o) 220 mil. Secretaria
dat. conhec, inglês. 300 mil. Me-
canourafo. Balconista írl Opera-
dor burroughs máq. 1 500. Cor-
resoondente trn port. {?'• Eiteno

fcOC mil. Av. Almiran-
roso, 91-637.

•pratica. P*9*-»e cem. k-jb I ADMITIMOS" CHEFÜ ESC; Prat.
ide.de. Boj,.f.,m.590,.r,p._605. Con, pr(f c| 

.^ 
Con,_ p, Tr.b

COZINHEULA - Trivial vc*'cdo,ifcra GE, PG be:;,! Assist. D. Pe;.
pre:'is-se na A/. MsraccnB ri.o:.a,i p:^ Pagodorio. 3701 Av. P.
I 292. Tei., 38-9476, E-elge„l-ee Varoas, 435. 

"s' 
605.

,elerêr.ciss. Crd. C,$ 50 000. 
'

FIR.V.A iniportadora tiadiciu»*.! d_
30 anos com exclusividados eom FOLEADOR par,-,
•norma' clientela, procuia um|Veií. competente
vendedor pata visitá-la. teo Irn- marista Méier
poila^átt Ltda. Rua Rodrig» Sil- FABRICA DF
va,_42 — 4.°. |sa-sc de oíi:
GESENÜ PARA IMOBILIÁRIA pratica d
— loja em Ipanema fidniit* ele- Suburbana

de n*ü*
Run Ca-.precso

aor
Trn:

144.
VtOVSIS - Preci-

iciais marceneiros c.
formtca na Avenida

. 3 995 - Piedade.

ciclista p<ira
nstrução

PAGIN'-\DOR"c"o"n.->e!"-ite.'precis"" "
se. Rua Real Grandeza n. 243. »?*"¦<>¦¦¦< CI>irtK«lA.efcM - Pre- ¦oreCISA-SE "*de

-,„-,_„. c,x~ -,-•""-', f .-'-'ini-se <,ue tenham curso. Tratar;.,., ,_,
TIPOGRAFIA - Precisa-se de rn- Ro, Paulino Fernandes n, 36. -<"°
nressor e margeado/ na Rua Ma- Botafogo. 2a.-feira dai 10 às 15
tipo, 115 - Jacaré - Te!e,one;i horB,. |PRECISA-SE de empreaadss pa-
49'7821-- - .AJUDANTE PRODUÇÃO""'--" Preci-I'' 

'«"'So1 simples de pensão -
TIPOGRAFIA - Precisa-se de im- ¦„.„ cin, experiência na indús- P.a9"-" bein s <!*-'«'" tiver pra.

Minerva. Dá-ss ahnojo irip qutmica-farmacéutica. Compa- _ l. Rua Darão de ubá n. _M \

praluiio Rua do Carmo, 63. J recer à Rua Bela, 959, fundos, I." PRÉCISA-SE com pratica' de" pa-
HPOGRAFIÁ - FVecisa impr*.*rso,'- 

-''dar.  daria um caixeiro — uma caixa
máquina Hi Ide Ibero, cem pratica* j— um ciclista Rua Laranjeiras
paoo.se bem. Rue"Co!ts Ferreira, GARÇONS '"• 251.
77

Precise
mínima
indústria
Cartas com curriculum

pretensões para Caixa Po
23B6 — ZC-00. Guarda-se
rjilo.

15 COMI O lf;'icnC:3
nnos produção na

ciuímlcô-farn.acêutica.

ae 2

Gerente
Revendedores

Pcrc

Preciso pnra mó-
Mena Barreto n.

mento organitado, enérgico, ai- LUSTRADORES
tameníe capaz, conhecimentos veis fino:. Rua
imobiliários e ampla* referen- 1. ^ Botafogo.
clas._ Mínimo de Cr$ 300 e «'MARCENEIROS e 1/2 oficiais -
missão -fixa Tratar Sr. Macha-jp,«;s.mos [om p,ilk, mon„.
do, . Ru.-, Farme de Amoedo, 55: _ Rua Jot{ do( ,,, 500]-:Jpane.,.r.. 

._.__ L |nhaum..
AENORES - Dc 14 a 18 anosjpR.

TORNEIROS - FRESAD.
- AJUSTADORES

2ISA7.

FREZADOR Mocünic,
- Rua Darão de P.

3341.
TORNEIRO"

• Preci.
Retiro

COZINHEIRA _ Precisn-sn ban-
qjeleira, prático em massas fo-
lheadas e doce-. Unos. Exigem-se(, ... -.,..,,--, ,
:.-ler-r.cias o mínimo de um ano ie'Dnl!- -"°-/007:._..lv"?-

de casa de alto tratamento oujTINTURARIA — Preciss-s* de caí'
um embaixada. Dormir no em- xetro com. prática dí entrega -

prego. Paga-se muito bem. Tra-,Rua do Riachuelo n.o 415 — T.r-,
lar mi Avenida Rui Barbosa, 870 turaria BrasÜ-eira Lida.
ap. ÍOI.

fcPA, o melhor condimento
em qualidade, preço c apre-

somos para o ramo deUentação, tem preços especiais

lAi''.; i9 ,-,*.u. re..•;,¦.;.*., r ,.;,;. ar-igos masculinos corn prálica'Pt1ra /•'«ndc-eJores. 
Av. Nel*

cj diploma tie Deteiive, oferece-! |:on Cardoso 995-D. Em tren*
par«_ trabalhar de fiscal. Te-|mfnima ae cinco nnos. Apre- ,Q 00 Qne Taquara — Jacarc-

sentar-se na Rua Evaristo cia'P."0*-'á.

Veiga, 51, das 12 ás 14 horas

-tara vender livros a domicilio. | P.^; 
f^ieüã> YílrYYlY',TORNEIRO 

- FERRAMEMTf
Rua Senador Dantas, 117, leisi 718Lp-Me*n„..5(! na Ci„co S.A*.'. ni|J*"» «brica do botões. Pr.
-_Segunda-feira de 8 as 10 h. -^ 

Mena Bnrr(,,0 ., „ [|e F-.,Tra!ar na Rua Indiana n.

FERRAMENTEIRO -PRECISA-SE
ecisa-se. lie» - Pca.

52 -

.AUXILIAR. Rapaz! Esc. Dat.! D.
DOIS MÉDICOS SOLTEIROS pre- p„,s. Dst.1 Seç. Ccb. D,-,'.! Serv.
ci;r, coiinhítra trivial e uma co- Ext.] Aoontadar. Ou. Front Feed.
peira. Pode-» ,er 2 coleoas. Cada|l5D, 20C Aux. Ccnt.I S' OP. !
S5 mil. - Rua da C.ricca, 55, Ruf. P. Suburb. MÚ, Av. P. Va,-!
ap. 202. iqr.s, 435. S 605. , ,

, bÒM-STICAS - Ã1ENCÃÒ 
"-AUXILIARES* 

Escr.' cv"nocõa., 
"Áí- 

Inf.
unha - R. Igarapaya,_ 44, 301 Aejèncin Tiiuea orceis.-, rie coai-|mnxarifado 300' A'.:.. P

Carpinteiros

Fim Leblon - Ord. 70 ml
Reí-jf.inci..-..

EMPREGADA - Precisa-se ca,a
casi*1! com um filhei. Exige-ie re-
ígrências. Salário NCrl 35,00. —
Tratar Rua Aniònio du Pádua, 20,
ap. 202, Sampaio. Esta rua fica
transversal à Rua Vítor Meireles,
EMPREGADA'"para* lodo'
para trabalhar em casa
senhor ido.-.o, ris Rua Urancn n.'
£09, casa 5, cm Bonsucesio.
EMPREGADA*""-'" PrêcTtV-ic 

"par"

redo o serviço du,*,: pessops. Ru
Santa Clara 365, apartamento 703
c„ 003.

tervtço
d- uni

ui p: Z. Su
605.

rénc'3 200
li 702.

7 Setembro, 63, externo.

nheiras/arrumadeirns, tjeio servi-
pref, oue durma no emprego.

R. Uruguai, 194-A, lo;a 33, tel.
3BjOI43. . 
EMPREGADA «jura coiinhai -> i«-
var pecai miúdas. NCrü 70,00.
Rua dai Ui.mj.iia*. 333 ap. 502
- 1el._45-4590.__
EMPREGADA, ei. preferência po,-
luçiuè._3, piecísi-i* pari petfuvna
família d» traltimento, pata cozi-.
nhar trivial variado . tralar di «bertoa, adm. unscala. Seleção
roupa. Piaií do FlamM»)o, H8,|cl'Vn. Av. 13 Maio, 47|509.
ap. I 103. T,»l_r i«.n.-f«i,a. T.I.- AUXILIAR DE ESCRITÓRIO" -
fon» 35-7630. _ Precisa-se, elemento ativo, de boa

| EMPREGADA .CASAL 
'- 

Coiinha"n.!'',Mrí'n:!3. dai;:óor.,io, co-n prá-

MOÇA todo serviço, coi. sim
pies, lava p. miúdas. Ref. 50 033.
Domingos Ferreira, 9;., au- 903.
Copacabana.
OFEREÇO copeira - arrutitaaeira,
cozinheiras etc. Com reíerenc.a.i. .
- doe. lei:. 320534 . 32-5556 ^'lon/U a OlJ IMU V) IV,. T. 1-:

nlstro Viveiro cit. Cdíito,
Ap. 601 - Copa.
EMPREGADA paquena família dt'para 

(eslnliev

300. F;
1S0. •:. México
ADMITO aux".' esc;, c prá,:ca, 9e ga
rnôcaVapaz 160, ttJ.t. Pc*:>oa!J "''*r
3C-0; auv. laboratório 140' au,. |Procura¦ inspetora Soma.
cont. 350; dat. (a) 220! recepcio-l PRECISA-SE - Vendedora
nisto rapai ti.nasia!, ótima apa-1 aparência e prática de

PRECISA-SE de pessoas honestas,jverelro - Botafogo — c; o a
intoligenles e alivas, oe 16 a 40 Braga. Da-se condução até a Ce,
anos, ambos os sexos pj corre-j ifa|,
tores de umn Sociedade qi
Inicia. Exige-se pessoa slnc
b* relac, qj possam apresentar
Pí rocios, 3 parentes e 3 amigos

retrai-;, oof.tro ci"- 8 dias.
'ia Rua 0r. Antônio Are:,

33.-., Seperba, GB. Quem _ não
estiver e.u ccndtçõas é favor
náo sc apresent

SAPATEIROS
MARCENEIROS
Precisam-ío de oficiai? e melosi
oficiais à Rua 24 de Maio, 298.
Rlachuelo — Sr. Lui?.
MARCENEIROS - Preciia-,
trabalhar em fábrica de

nar NC,'-. 25 a 40 por se-il
.',' íaíreni dc suas casa?

SAPATEIROS lécnico - Fabrica cie,
calçados de senhor admite 1 o.
clief!-. geral de sua parte técnicai

¦ i— Exige-se capacidade já con*-
Par,*- provada. '?aga-se bem — Maio*!

re* detalhes na Rua Tenente:
87 - Cachaiiebi. _

PESPONTAD"e"RÃ - Precísa-se 
"p*

obra esporte. Avenida Itaoca,:

OPERÁRIOS - MESTRES;^,.-^:-""0 : ,,rr ¦-
.-:- _._ _ .,_- __ -.,..., PRECISA-SE oe meio oficiai sapi-
°r'l"~ CONSTRUÇÃO CIVIMlelro. Rua Aguiar Moreira, 386. ,

1 copeiro com orá-
da República, 84.

LANCHONETE - Precise empre-
gado com prática. Apresentar-se
amanhã il horas — Praia de Bo-
tafogo, 340 — Loja E — Sr. Anil-
don -- Hol-Doã.

Auxiliar de
escritório

Senhora

Possibilidade

CHOFERES E
MECÂNICOS

em aêrie -- Iratar nn fábrica cJeÍPrança
móveis Mit t roo oi it ana -- "• Cf.

ia Maciel, 89 - Abolição.

ADMITE-SE Chefe"Volks" c! práticj de pecas. -
Seipcáo à Rus Fc.o Serrador, 90
- S' 1502 - Cinelândia (das 13
as 18 ha.).
CHOFER 

"para 
caminhio - Preci-

sa-se na Rija Carmo Neto n. 15Ô.

Con prática de ICM e IPI,

 redação própria e conhecimen-

jtos de contabilidade. Indicar

l pretensões em carta para por-

j taria dêste Jornal, sob o nú-| mero 00294.
oficina 

Salário compensador
Imuilas vagas. R. S-3ní.i Marianai~

AUXILfAR ESCRITÓRIO (A) 4**vã"- •j7*" - Bonsucesso - Sr. Jorge,'

gas, sendo 2 noti„as salarios^J . _.* „ ''-h?/J/:-- ._ -;...i ENCARREGADO"-" Pr.cHa... um| RAPAZ

I ENCARREGADO DE OBRAS -
com prálíca. Tratar na

Mena Barre) i.

•—|PRECISAM-SE Pespontadores psra;cHOFER - Precisa-se, 150000 oor
''''-sapatos esporte e L. XV - Mar* mg.

r ""a quês de Abrantes, 162 — Bota* Do;
otafogo.lFogo

SPORT' BALI - Fábrica da bolas
sediada
sita do

Horiionte. nec*s- ¦*' .... .
p»rmeabilisa*;oe& pref.1 reprosentantet para

•cívico*, de isolamentos • Im-i je
que tenha

JTraiar Rl
30. - C

— Ag. Riach
PRECISA-SE empregado deT 

*25

ido trivial fino, referências, len.jj1,*-5, £!

}do, pod»ado dormir fora. Pre-,1*5'',10'

|tlta*se ufy»iit*, Rua Raimundi
ICoir.ie, 37, ip. 101. Trata, aiil
meio-dia.
EMPREGADA" -" P,e';ra"-se pj co- AUXILIAR oc.-a 

' 
e:crüório,""aoir,i

se/v. eiorm. leve; ord. limos con-, boa letra, dacti'ó'-rafn
mil cl ref. e do:. Mi-, parn trabalhar junto a \-r-cZo ç"?

128 —.vendas, ini.li,*pensuvel ler algu**.'
|ccnhec'*r*í-*itc, principalmente n;

tendimento d.* r'''''-;*'--''- Apr*»
entar-se uo*n drcu-nuntr*i n,. R
ranço oe Almuicta n. 72 [nrox;

eniquina . paisa, - Pana.,, bom. :."- 
j", 

'¦'¦ 
,"'-"',' 

p:- 
\V-,¦• 

',; 
,.

r-xiya... ,.f*r.,,iiat. Praia do '.=".¦.. Vs eb' _5*5_I? ..""...'7 ,M'il*- i'\T
Flam.nejo, 168 ap. 1103. t,a,ai ESCRITÓRIO - Aux. prítica, mâ*'i'"'
2a. I.irt - 35-7W0. cr,; boa aparêncie, bca dact., boa '^'

., o' Zona Norte. Av. NÜo kJ*

nha 1_5), cala 1 004.
Auxiliar i'-> escritório,

Guanabara, Estado do Rio. Mar- P» '*» d« "'v* d",fn"1 *!.'?„ '"'Copacabana,

car «.irovista lei. 34-0583 - S|.! P1"'-"»,' '¦ V"9*"* 2'0 " •''0 Pl|—

DIVERSOS

dálii
de Copacabana) -

81 sala 344.

ida fardemon, inclusive dominqos."•"iSTsCcS^eie^vende^crTir^T-lMES*^ 
DE OBRAS - Precisa-se

lírio por comissão - Telefoneir=™ boa pratica de obra de.----¦ --

29-6383 ou 45-4640 lacabamenlo de luxo - Apresen-iCAIXcIRO
,, .,,.,...-.- -, *.--;  tar-se com carteira profissional merceariaVENDcDOR de a,.;o gabarito, pos-,, referencias na KOSMOS ENGE- Vilela iav'uiíiJo VoiKí. nove, fornecendo NHAR1 * S A

me n. 27 — 3.° andar. Expedi-repetições e quartéis nci cí-',-.., 
do Rio, K\'.r\&-, S. Pau.o

Esp. S-_"iic, aceila a venda uos
,,:;¦.*: tmz^tjT.i enlatadas, qh?.í

aa
lar.

c.is.i üe Tino trato; exige-se
aparência e referências por

escrito dois ex-patrÕes, Tratar: —
Aiudante de montador'laranjeiras, 550 ap. 1004 — Sr.

— Precho (Centro Co- Josó; depois d.is 9 úà manhã.
Av. LANTERNEIRO competente cprer-

ramentas, pronto pora trabalhar.
Rua Marialva 175, Bonsucesso.
LANTERNEIRO" - Meio-oficial 

"

Maris ¦ Barros 1061.
Drago.

Sua] LANTERNEIRO - Preclsa-se
um lanterneiro competente

_, p,,- ,j^ r-- -: automóveis — Tratar ã Av. S,na...-v 
Evo.di!E'VlPR^SA O"-''1! P*.".J*'aba!„h',ri.,or de Sá, 51ir. cxp.oi nccn Sr_ p-Vítt . |j,

tarde com Dr. Agu,- d,s ;,1,,r,ec„!, Jó . ,.o andar.

Advogado
Economista

Gráfica Editora
Livro S.A.

fi-i

Precisa-se p!

Companhia de crédito e
rtanciamento, precisa com co-!
nhecimentos geríilí da let -J 7201
e Imposto de Renda para dar-
Bssistência geral de 2 lioras por;

Oficínfj dia. Paga-se bem. Resposta por:
carta para portaria dêste Jor-L

Precisa-se de torneiro que
[conheça serviço de bancada —

jTiatar à Rua Luiz Câmara, 205'
217 - Olaria - C; Sr. An-

; Precisa linotipistôi e pagina- jônio.

.dores p:ira ambos os turnos.

I Rua Tapirapc, 74 — Jacaré.

Procuramos com boa opre-
senta ção, dinâmica e com expe*
riência do chefia para formar
c dirigir equipe de vendas. R-
Santa Luzia, 799 - 203.

Torneiro

Trabalho
noturno

Excelente oportunl- ide pr,:a

com de

117 - Li.,,
nal, sob o n. 00546.

„t. I tratâmenlu p.*cit..i
[trivial vanado, I

30 anos, para lavar -*¦ arrume
p-*ira casal, aue more nc
ou perto, c.iío dorme, fi
balha a^s domingos. Ordena
NCrS 45. Exige-se carteira. T,
tar hoie, depois das 9 hi., o.
amanhã desoi; das 18 h:. Tra
tar Rua Senador Vergueiro, 116
6Ü3. EMPREGADA - Coainliando mui.

PRÈCISA-SE empregada'" pa"r« to" i »•>, *»,n* Pi Ç-V*-,'» família. - .
do o serviço, dormindo r.o em-1 fxl9»m'«.» 

"';'""''¦,• - M,»ü,li';_°V 
."T-l 

"r^U"Â-ir^',Z\'"' 
iMateriolIcmot, 133-703 — liala, > pa,. serviço; cs contabilidade precisa- .'

jtir d. ,.gund..f»l,a. jmos co,niboo ^calig^ajia e lirme\„°b"rl .

__.:co9.
VENDõDOC-S --

Es,.
mi
J;

.io Rio,

para Ví-ter:

i>

¦- -, -.- —iFABRICA CE BOLSAS - Pro
Pieci.a pmtc,.. para ,. d_, -Ci.|_c;-rí.. ajudantes deif-i

cortador, oficiais de masa e mò
çr,s ntsnores p 

' aiLü-ünte. Ro:
— JHaddocj. Iôl_i2í__4"4, co::.

'vt"ie' P* líRLCioASi: - /.i.:o"cí;<:.;l «:
a nn Cinco

PINTOR
rna-Sia Praça Senedelo Corr*Ía
S42, Tratar com Sr. Nelson. S«g.

•-, ¦ t<> *e¦f',¦

preo 
"tos 

PR2CISAM-SE de'50"
COMER. Ira obra-.. Apresentar
Niterói, S.A., na Rua Mena Barreto ceni ista pratica

de Si
LUBRIFICADOR 

'"-" 
Precisa 

"dia" "e

ncíle - Ponto Atiântlc. Rua Sãc
Luiz Gonzaga, 2 331.
LANTERNEIRO*- Precisa"s"e, com-

]petente e com bastante prática.
!Paga-se bem. Ver á Rua Ângelo
j Bittencourt, n. 80 — Gra|aú,
LUBRIFICADOR 0E CARROS Dô

Gráficos

Boy

"elementos 
de ambos os se*-:os,

com boa aparência, cultura e
! dinamismo. Oferecemos condu-
i ção própri,-. e possibilidades dft

Impresso* e compositor tipo* ganho superior a 600 000, tra-
orá fico. Preci-:,-se de compe- balhando apenas 3 horas pet
tente-:. Apresenícr-ie com do- noite (de 18,30 h:- 21,30 hora;).
cumentos na Rua Marechal Apresentar-se diariamente ^o

Aguiar n. 116, Sõo Cristóvão horário cie 17 hs 19 horas na

VENDEDORES
para professor.

prego e folgando de 15 ern
dias. Orden.*,dc ín'c:^l de 60
cruzeiros. Apresentar-?e aegunda
feira, pula manhã, cem documen-
tos, na Rua BarSo d-* Meaauita,
26,_ap._404,
PRECISA emoregado até 18'tnoí"
serviços leves, para ¦;*.'''. Av
AÍrânio Melo Franco, 131 •- Le
blon.
"PRECISÃ-SE" "empre-;.*

bem. Rua Uruguai 2

"r:; ent cálculo
p'''* Í438-C - S.

1 CMÇ.lMENOR

EMPREGADA - Piec
casa de 2 pestoft!, cor
rumar, Av. Copccabar
ap. 704.

MOÇA — Frficí:.,-ít_ cem pritic:'^
de cozinha da cantina — Ord. 50*"
n-.il — Nãc trabalho sábado t- do-

iniingo — rrafr,r hoie K'„a Lln;

ia 
¦"Pa"o'a-e:V''"""1':' 27'- .|»"n

d ap 
*70Í.(OFEREÇO 

cciinheira, cop.-arr.! 109.

¦' ••'¦¦¦ ¦ - ¦ ¦ •¦í-TÍSip^- *:;; fí.^«;. ",£&
I- Au. Riachuelo.
OFERECÉ-Sc 2 útimcí cozinheira:
chegadas do Paron.*i, f;-rno, a cu-
tra todo íerwíço. Cadj 50 mil.
Ts-rnos lodoi documentos ¦- Tel.

tirrn
Januário,

19 de Fevereiro — Botafogo, c!

Cimo nesióciol0 ¦"'• **™9»' D'-'" '°'1'lu'''-' *»4

e ealudanlec. - 1-£en"Sl' ,—=-.-.-
iscolar oe uso obrigato-iPRECISA-SE servente, cond. Ed.-
-jlégios. Vagas na Gua-liicio Angelu3. Av. Rui Barbosa,
E.l. dc Rio. Rua Sena- 830. Apre-entar-i*» na portada
eu n. 30. íssgunda-feira até 11 herr,.*.

PASSEIO E CAMINHÕES Pre
3

Pon.
VENDEDORES aljlóncmo, «l.va

'das comissões p-Tra n-.iíiuin»! d<
uicritófio, maress af-i:nada->, grau
út u',tüc;ue, ótimo* territórios.
Ap/ft'.i>'it..r-..fl
liio. 90, dai

Rua
13 á

7 d» SctfeiT*. .
i 13 lioras.

j PRECISA-SE cie
. obra. Iratar na
rr.;, debaixo da

INeto. Em flenle
Com Sr. Am;

todo o Serviço. Dormir no loc
Pedení-se referências. Telefonar

^ parlir dis 27, na,a 31-5820. rc-
mal 258, Da.Glida.
PRECISA-SE empregada doméstica,
Rua Cardoso rio Mo,si., 429, ap.,„_
301 - Ramos.-. \2M6??'
PORTUGUESA - Ca,al .slrai,*'PR.CISO
tjeirot sem filho, procura ?mpre-j,,';,! f;na
¦gadar tom prática para rodo ••f-icarteira <•viç» de pequeno op., -eiii Cop*-l emprego.
cabana. Ambiente açiradiv»! • Var-gueírc
tosset)*-tdo. Favor «ò a úp<e-.*.h-,, -,.-, -._ tl
lar moça ou senhora po.lugut-s»,;/,."*'''
educada, competente • com b-oaijlj.
referenciai;. Ordenado, p:.iu *0-l_,
matar da CS 110 1 1S0 mil. &
Rua Joaquim Nabuco, 11 ap. 703. -," --•
PJito 4. Tol. 37*7192. PSSCISA-SE _cojinneira e a,run

—._._ deirs, referencies, ctrtslra, pi
PRECISA-SE arrumadeira, lavar ética. 100 000 cada mio.vr. Vi
passar. NCrS 60.00. Trater 2.«.lrc Souto, 432-401

Rus S;
CrlstévSo.

Preciso-se de 2 rapo
17 anuí ¦» neceisáric

tenham boa aparência, rur.
primário completo e que co-

nheçam o subúrbio de Ban:-u í
Reatengó, o| trabalhar em escri-, «,,..-.,«,,-« A f
lório comerciai. -• Apresentar-JVENDEDORES - Admitimos, tem-ItLblKlt-liIAi —

'po 
integral cu bico, para pr-Ju d a ninTPrNICOS

tos de ferro fundido. Exige-se cx- RAUIUItl.Nll.UJ

pferiêncio. otimae ccndijÕes. fi.
México, 1)9/904.
VENDEDORES (AS) - P,.eieãm-
-:« rapazes ou mòtar., f j tan do
flu cn temente i ii rj I é s e ülrmio, ps-"ofÃ-i 
'** 10ÍV'^° Ír>,«-*no em loja

de maniage
cie pequenas pejes elétricas .
ira,ar r.a Rua da Gamboa, 131,!cl"-,e na Rua Van Ervan

das 8 òs 11 horas c:m o Sr. ¦ Çatumbu _
Doria. MECÂNICO - Preclsa-se na Rua

PINTOR - A COFABAM adnii"ê|'-;-ll1'[jeu' 20 - Especialista

un, can, baslante pratica. Empré-, VolKsv.-agen. _.
çio lirme e registrado - Rua .Me-; MOTORISTA PARTICULAR - Gran
lo e Souía, 101 — Sõo Crii-tóvãoj da firma estrangoira procura p

ierventea parajconi Sr. Arthur. j um d& scui* diretores, cj boa ap._

Precióa-sc com prá:;*.,-. de e:-,
critério, excelente apresenta-
ceio e ótimas inform-_cc.es. Rua.;
Buenos Aires, 23 — 2.° andarj

cm — Tratar com o Sr. Roberto
'das 

8,30 às 12 horas.

(p

— Litografia Tucano S.A, Rua Lucidio Lago, 96, sala 402
— Méier.

Av. das Bandel-tp|f.lYoRES — Prccitam-Se oficiai-,] renda, sério » educado, c| priti-
. Uboldino do Amai ca anterior cr-mprovaeía^ a boas
dimento dai 8 .^'referências. Ótimo salário. Tratar]

Ministro A
313 - Tê

13 ii IS horas.
OPERADORES I f. f
fooo 200, outro Rem
Ve ho 2CO. Av. R. íii a-
-. 'oi.-,, s, 09,
CF.SECE-.t

fílra dc

d d: Dota
ten p. Cj

151.

BÒM.BEISO hidráulico, preclsa-s,
para biscate," com muita préticti
Rus São Clemente, 20.

pente de Coelho pinlora- na
ao numero IV 329. rfi; 43. ti>
-•ri- Hoje. j 1S' hs.,' cr.

Peixoto.
PRECISA-SE de bombeir
Buano, Aires 140, ida
8 horas.
PRECISA-.E empregado com
tica de café e restaurante a
Sanlo Cristo, n. 69.

Srs Milton ouina Av. 13 de Meio, 23, grupe*
614 e 613.

'MOTORISTA 
particular iriada 33'

Cobrador

307,

de

emprepada o-jrj ^ trí-
5 outroa serviços. Êxijc
referencias. Uarmv n:

Cr$ 60 000. - S.n.dil
I3ã, .-o. I20S.

.£ — Ccrinheira pari
iflla cmerici^a. E*drje-SB prá
; de cozinha estrangeiro. - Pa
se bem. — Rua Tcmóteo di
sta, 705 - Leblon.

«srr torio
em inglês

rjna

finos. Tratar com D.Edith,
OFÍCIOS E SERVIÇOS

p ticritú-!1;
enes. Tel.

!*;anhia Ama
Resposta, o.
Jorn.i! K-b

IRAPAZ'" ~-"Õ,èr"''_e-
;rh, c: gina3Íal. I
;25-7019.
.RAPAI 

"21 
a„oi' curso claciicõ

, 5.° ene be innles otímr.! reíe-
i ren:'ei procura iêu primeiro tra*
I ba"no em firma Idônea, leis.
129-8665 e 29-8076. _Ta_nus;U__
VAGA. em r>;critõr'f;, com 2 te

.COSIUPEI3A
de vestidos t

"llefonei 
t.s:a administrador cu ccj.i'

I tadar. O.e.-ece firrnn idônea en

feira.. Rua Uruguai, n.o 540Ü01. (PRECISA4È cosinheiVarmeio" diaj \'-j"rJ- 
í'rvi,:-'' A'" Chli"!,i;!

PRECISA-SE empre pada na Rua eJLi-ít-ie ct-rieíro. Copacabana, 166^

.. lesaurarla,lh9sÍ „ ....
_•>*¦*_,*-¦¦_¦¦_ r-i-n : na °ua Buenos Aires n.° lio/i""

par.T trabalhar. J«e 
d. 8h30m .< 13 horas . d. ALFAIATES - COST,

o-rtrria desteP* " '** horafi. í_
01467.  

'VENDEDORES 
(BICO)" -"""Precisa-I ÁLFAIAíe' - Precisa-se d. «"e'|nio 'càrlo!

bem relacionado corn fébrica matadeiros com prítícn tie fazer,junt0 ^ (^;t;:
de móveis dd fórmica para ven-jeasaa a mãos. Rua Sta. Gera
da de suportei e corredíç;
csuai. R.a Beliiírio P«i

'¦ "'¦£;,COSTUil.iRA - Precisa-se mener|51.
paro prcr.ir botões, ç.je-ar a chu*|ÃVoTÕRÍStA - Precisa-se 

"p| 
car-

;a.*,r o máquina. Ensína-ie o ser-[rQ partlculor d» preferência que
vhc. Só serve residindo em Bo- resida na Zona Sul, com 5 ano:

pare serviço i'r,-,-;n"~ *-t"y,J;(afocc. 'í.,'3 da Paisaçjem, 25. ;d0 experiência. Apre»entar com

33 514.
80 - 

ARREMATADEIRA MEIÍOR - Pre-
!cis.--se cem prilica de c.-nfecço

a 40 anos,
ffrrj.feíra
13 dr. Maio, 47 509 - Clnrn
MOTORISTA — Admito-*., mcloris-
ta qu.ilÍficr>do para trabalhar em.
caminhão de entiega*-. Apresente-
¦j» munido de documentos $egun*i

| oa.feira. Dia 37 de 8 àt 10 lioras
k Rua Senador Dantas, 117 t\\~: 

;. 
"li 

126 27,
com rr,u:!a praticai _ 
iporle e coitas - ^MOTORISTA — Otcrece-se com
Av. Pres. Anto- prática e rei. qualquer serviço

•""¦'.n-Q Carlos n. 615, sala 802 -ja Urde (bico). Te!. 52-6040 - R.
: '" ¦ 

j.nio ã Nilo '?Ocanha, | U3 ou 287_-_Jorfle_ Brito.
COSTUREIRA - Pracisa-ie, cum,U£CÂNICO -" Precisa-se 

"d7 
um!

muila prálica — Rua Leandro rv,ar.|mec*,ni-,, D,r,- iuton.óveis. Tra-!

Precisamos com práties rm
Sal. 2OO2S0 0OO. Vir nlma de cinco anos. Apresentar- ptovad
larde, Selrcão ne Av. ,„ n- RL,a Evaristo da Vi

1.

Motoristas
PEDREIROS E SERVENTES

Metalúrgica, precisa dos ele,

inentos acima com prática com-

Apresentar-so à Rui

Olga, 139 - Bonsuc

i

Caixa
S2 - 1." •iclor.

Preci
215. Salvador de Sé,

..-5-II-

Vise. cie Plr.ií 168. tc. 701 -
Ipanema.
PROCURAMOS senhora cu «erítiõ*
fita que fúl-t alemão, para lidar
com três meninas p-üdu-snas e
oue tenha bestante pratlcc. Di:,-
riamsnle i tarde. Tel. 27-2019.
leblon — Dona Ule.

PRECISO bsbi com muita pratl-
ea — Av. Copacabana n. 534 —
ap. 402 — O.-dcnccio 80 r'» I30,nuirio 7U ap
nii!. {vSo,
PRECISÃ-SE de ríoça pí 

" 
tre

lhar em casa familia, hca apa-j* fo<rjáo para casa . d
rencia — 25-593*4 —- Rua Ger.í-üamento, uma folga «-emanai co
ral Glicérfo n. J-í5 — Laraniei-|plfta, tem ajudante, dormir
ras, emprego. Ordenado CrS 700 000
SENHORA* aceita criança"""*/ cu;-!T'**'*r c| Pavira, ltl, 46-8180.
dar. Av. Pre). Vareja-, 1146, ap. PRECISO de 

"coínr.aira "lòeio

503. |viso, oaoo a**! 9,1 OCO na Av

BALC. E VITRINISTAS
- ap. 43.
PRECISA-SE cõ-inntlra," c
bem, dorme no emprego, e
te relerôncias. Av. Radiol Sul.lBALCCNISTA, mó,;a maicr, para
2130 ap. ÍQ\. Botafogo, no fi-|eletrônica, aymente com rtf. cc-
r.Dl da Rua Eduardo GuIIhe, edl-imirre. e cert, de ettudo prímé-
tlcio junte i preceta, te!. 46 3t07.|eio, aesundo-feira da: 8 is 9 ho-
PRECISA-SE de empregodo que"" 

- Llruriualana 216,. I.» and.
saiba coíinhar e durma no íf*n-|PRECISA-S£, rae*--: com prática di
ortpa. Trater na Rua Sio

J documentos inclusive Carta de
- Apresentação. Rua Lui7: Câmara,

." 205217 - Olaria, cl Sr. An-
*~57~ 

[ oelo.
MOTORISTAS — Precisam-so me-

par;
laryo di

Pre-,

101. s;.. Cri.-,  
to o» ,ac

PRECISA-SE coiinlieha de fornoI PRECISA-SE de rnoça de boc,^^o. fritar tegunda-tt .. .. <.¦¦¦
ie-!e fúc,ão para casa,d» alto tra-j aparência cem rçpider em cal-,j;f ^'6S á,30 fta Rua Senador Dê

V.ND.DORES - Indúsiiia .micie senhoras na Rua Bueni
fi.íito desenvolvimento uftrec* fes, 170 * Sobrado.
va<jas para vendedor., olivoi *lÃlTÃTÃfÊ""— Precisa-I- d; liulei-
•nt:jSÍaí.toi relacion-idos de pre- ,. rfi agrviçca i'.r,zi — Lür-íjo
forência, nas ranicf aora-pecui* s*i0 PrencÍ*co 

*2o 
s 610.

rios, -sôcqt e molhados, ferra- ..-.«rl , »«flr.incit>Ac ^ALC:1,1AS -- Precisam-se
u',":9a„> . laun.nas. P,ocu,a, o Da*! ACABADEIRAS E ÍORDA0EIRAS,.._,... , do -.nfsc-í0
'"•parlamente d. Venda, a R. Vle- PARA DtsFIADO - P,ee;sa-s. -.;o.,r.oinho, 35-A.

!co,„i. d. í.iaianouap., 45 loia hasta,,la ni.lie.*. I,a,a, a «. do ;-01;TA>.0^ 
~"Ccstu;

-~l(lapa), 
depois J. H lioiat. Rocíiio, 170, 3.°. -'cisam-*e 

pom confec-âo fina
IVENDEOORES -'Necessitamos c.|BORD*ÃDEIRAS - M6eiuins Sin*;Rul Reimundo Correia, 60 sala toristaa para serviços de entre

— prática do romo de Chi e CC-ra it* - Precisc-aa meliz - For-|-j0l. __ pai na GB e .E. R.-o. Da-sc p-

,„|outros ertiejos - Rua M.,o;o 247heçd Unhas. Trazer documentos. 
|7;os"TÚRÍIRA - Máeiuina indus-!;;;'

- 
Jliuco. !- 

Av. Come. Freire n. 559, ap. L.^ 
con(ec_5_. p-r- homen. _ «

VENDEDORAS - ORGANIZAÇÃO T-LL"-''-. .'--,.0^^^ ,-—,-,Av. N. S. de Copacabana, 1241'' 
'

CE SÃO PAULO, ampliando seu COSTUREIRAS - Com prática dc|,| _u.
quadro de VENDEDORAS eitá fábrica de confecções paro 

"^"-JcosTUREIRAS*

ecisando dv MOÇAS. S SENHO-| lhar interna Av• Brig* Lm*. . SU-„ „do, o lingerie" d=i..Prec;sa.:e „„, ,„„_ j Rua910 - Duque eie C.xia.. _|,|godi0i Precisamos 50 para íer-U de Vasconcelos. 93. Man-
mo - Rua Sacadura Ca-|-,„|nhnt. ponto f|na| do ônibus

Admite-se senhora ou mô:a

que tenha prática de Escrito-
no para trabalhar como Caixa
— Rodovia Presidente Dutra,.
1510 — Pavuno. Carrocerias
Cone Amigos,

Torneiro-
mecânico

Precisa-3e meío-oflctal, Rua
Grão Pará, 23. Engenho Novo,

Técnico TV
Admirai admite com experí*

ência comprovada, ótimo saia*'
rio, mais comissões. Apresen-

Escritório sudito-conlábil -.1sr..e 
c| referências na Rua

Fiecisa para assessorar seu li-JRiochuelo, 339.
tular. Indispensável conheci-;
rnenios de contabilidade, se

viços de escritório e ótima;

apresentação. Aió 30 anos. —j

Lugar de futuro. — Cartas pai
ru este Jornal sob o n. 00695,!

Môea i
udito-contábíl —

Vendedores
bico

Mecânico

pro-

Ja. balcão de padaria. Exlgem-ie re- ?Ã?v.S£'-f *ffU?Sf!-?»ÍÍ«V6d 
í, 

* -
sto- ferenclas. Panlficajão Brasil JSERVlÇÔ MOTORIZADO. Produ* C(

loas na GB e £. R.-j.
-rnrlwrência a profissionais com

e mais de 2 anos de cariei-
Idade máxima 35 anos. Tra-

liar à Rua Carlos Seidl. 585 -
jCí-íu. Sr. Sarmento.

Com muita prá- MOTORISTA P*ARA CAMINHÃO

no
:to paro trabalhar

da fotocópia. Pro
Amcrin:

Sobrado

em balcão tas, 117, sobreloja 210, cem
ia. Procurar perente sr ,,clé Fernandes.
Rua do Rosário 156 .T.ÍmiKrLoi

Iim*» « S
ue de Caxias.

-ORTADOR - CONFECÇÕES PA
acelta;ão e inilispen.;RA SENHORAS - Admito 1 (um);i,,'ai,

CAMA-MESA E BA-tom p,j,jt,. Rua do Ri.ehu.lo/p.aço Mn.. luornDicTa ...
ilS4, »/lo|a. COSTUREIRA com muita praticajcon. Drj,|c- de er,treí!as e que função ou auditor. Expeclien-

42-1.0 andar (Perio d» «o. (Vila Kosmos-Manguinhos

j Precisa-se, com prática de

motores Diesel, gasolina e
.equipamento pesado. Procurar

Sr. Victor. Av. Bra.

Preciso vários elementos
bem relacionados para a ve**-
da do melhor condimento do
Brasil, ótimas comissões e prè»
mios. Í:PA — Av. Nelson Car.

12 698idoso 995-D. Em frente ao Ci-

Contador
oferece-se

(Mercado São Sebastião), Cons- no Taquara — Jacarepagua. —

llrutora Ferraz Cavalcanti S|A.,|Atendo a partir de amanhã.

|Rua A, Quadra BL.

Jovem, Bx-i. anista Direito,

Prof., domínio da profissão,
inclusive parte fiscal. Para a

Montador de
persianas

_|Ccpacii £34SENHORAS DONA CE CASA
Precisa empregada? Di.*.que .... jPftECiSA-SE de empreçjado
38-0143 e ierjí prontamente »ten-jC0TÍnhe o trívicl vari-sdo. —
dida. erruma. P«dtm-te refsr»nc

402 i

p;9 is 1? hora

contadores"
-tl-.j. *'., i-fCÍii Cj:

que
Ndo

SENHORA -"Muila prática e b""**!do:-'r,';-n;g!- Sa
referências. Oferece-se para cul-'- 

"¦ *
rio a eomoirar
8_Í - ap. 602

dc pesson. enfermai ou ido- JPRECI50 cozinheira forno fonâo
. Maura, Rua Corncêo d* Ma.— Pago até 110 COO -- Av

VENDEDORES - Os PROD. ORVAl
precitaírt de dois, com alguma
prática pura trabalharem na praça.
Idfl-Je máx. 30 anos. A]udt, pró-
mios • boa comissão. Apresentar-
se, 2a.-feira, dia 27 oté es 11
lioras, na Rua doi Andradas 96,
7.0 «nd., or. 701.

CONFECÇÕES PARA SENHORAS de camisas sob medida. Av._
de Copacabana,

. . j CHULEADEIRA
trabalhar nat má-ouiiras. Rua do
Ri.*-chuelo, 134, i/loia. _____

Viajante
Industrio Farmacêutica

tenha trabalhado em
Rua Limfi

Kombi.:
Barros,

N. S.
— Precisam-te menores chulea-jd, Copacabana, 637, sala 301. 

|Apresentar-se
d.ir», • tas»adw,as eju» saibam CHULEADEIRA - Pr.eisa-e» d.il9_27._

.hvleadalr. com orilic. Paga-le MOTORISTA — P,eciss-se paro fã"-
bem. Rua Nerl Pinheiro. 799 — 

|m[|;a _a 2onn Su!, com mais de)
FABRICA - Preclsa-se de :.mi-;£si«cio. ..cinco anos de pratica e ele pre-
• cir» e colarinheira externa, Rua MODELISTA - P,.eisa-s. pae. fi-iterència cue resida nesta zona,
da Alfândega, 119 - 1.° andar.K,,.,. d> VM|id0, cora boa esepe- |com referências. Ordenado NCr$|

Precisa-se è Rua Senador

inteiro ou meio. Carta pa- Dantas, 19 — Conjunto 305 — Laboratório cie Produtos Cíen-

êste Jornal sob o n. 01477.'Sr. Luiz — Paga-se bem. jiíficos precisa de elemento pa*

L-a o V-iic cio Paraíba. Excelen-

{te Unha de produtos com ófi-

MftOnf.t». Ir,,a oportunidade salarial. Car-

CÕ'sfUREÍR*A"ce>m prática de alta rlêncla eomptovada .m ramo sl- 200,00. Ttaiar Avenida Guilherme|
costura, preciso — Bulhões dei milar. Paga-se bem. Semana cfojMaxwelI, 390 — Bonsucesso, cem

ria, 187. - Meicr. pacibani. n. £3«* — .tp.

AUXILIARES DE COMTAR1L1DA-
DE, mocas • raparei, c' prática,

Av. 13 dc Maio. 47, gr. 33Co. ÍVENDEDORES DE LIVROS - Pra-jCarvalho, 563803 - lei. 27-5570 5 di.s. Marcar entrevista pelo tel.lo Sr. Serra.

OPERADOI. BURROUGHS - Uor,-,.icisam-se,, paga-se 201i> d. eomis*!" Tra'ar 2a.-feira. .43.1584 eom Sr. Jorga. OFICIAL LANTERNEIRO E AJU-
rio ié ás 23 hs„ sai. 200COÕ.!s_o. Tratar Ru. Jos. Bonifácio,! CÃLCEIRAS - Precisa.), d. calcai. PRÈCISA-SE costureira com práti-jDANTE - Prec.sam-se -iRua Ida-

Co-IModê!o F 1500. Adm. imedIataj5S8, sal. frenle. Todos os San-I ra. com o,átic. P.g.-i. b.m. Ru.' cs de bancada — Rua Aguiar Mo-jlina Senra, 35. bao Cristóvão.
402. Av. 13 d« Mnio 47,009 - CLAM. los. diár. 13 }, Hh. N.rl Pinh.iro, 299 - Estácio. reira. 386. Comparecer de. 9 as 12 horas.

Capoteiro.
jta informando experiência

Preclsa-sc c' prática — Pro-' Precisa-se tendo bastante pretensò-as, para portaria d-

Car _ Rua Cáceres 47, Jacaré- prática para caminhão mate-'te Jornal, sob o n. 80004.

zinho — Esquina cj Rua Linc riais de construção. Rua Voi

Teixeira, 222 Juntados da Pátria, 360.I
I



'* 
EMPREGOS

3r»_K

Aux. Escritório
Chefe de Contabilidade^ Estenógrafa

Cia de âmbito nacional necessita nl» r^-.,-.^ i i
mento de alto n-^oJ , 

Crande empresa, fabricante e impor-
Precisa-se se*o _n._cul.no. con, ins- —... tl ..^."ó _?--,£tT", ^Z^ 

•»™.«Sl*-
tn*. sec.nd.ri. e qUe escrev, ben, Idade de 2. à'40 anos'sólido.' co- baia *'.« d°.^"t -x'm"I^.Z
maquina para cargo de principiante. nhecimentos dn a^.mtr, Q .=„,.i,u_i. ., _.._ . -v,uivo, eximia datilo-

Rua Sáo Cristóvão, 1254.

nu„: + ' —•¦«"*' <-<->- uasiaiue pianca cie anlecimentos do assunto e capacidade de grafa, estenógrafa em inglês e portuauêslideiança sao elementos indispensáveis Escritório no Centro Sen ana cíe 5 dt 
'

para o preenchimento do cargo r , a 
&e b üía&'

Carta para a portaria deste Jornal L S 
° p,'°pri° punho' '"ditando

sob o n.o 40 056, com curriculum vitae e 
"t*' 

^mlTÁ* 
^^ 

¦ e 
,Pretensões<

pretensões. Para ° n- 01 4ó0r na portaria dêste Jornal.

lu Fjord Indústria í
/^&^k do Vestuário
^ ADMITE: :at

1.» Cri, CLASSIFICADOS, Jornal ... _.._,», domin,,., „. , J.n.,,;,-, ,„.„

Advogado
Companhia de âmbito internacional

necessita de advogado com experiência
para chefia de seu Departamento Legal.
Indispensável perfeito conhecimento de
Inglês. Cartas para o n.° 00 311 na por-
taria dêste Jornal, indicando salário dese-
jado e incluindo completo curriculum vi-
tae.

Cia. Federal de Fundição

Admite:

Técnico de Calderaria
Com conhecimento de cálculo de tem-

pos e delineamento.

Semana de 5 dias.

Apresentarem-se ao Departamento de
Recrutamento e Seleção do Pessoal na Rua
Néri Pinheiro, 240 - Estácio de Sá. (P

Engenheiro Clvl
Companhia Construtora com obras ex-

cluoivamente no Estado da Guanabara pre-
cisa de engenheiro dinâmico para direção
técnica, com prática de orçamentos, crono-
gramas e condução de obras, com experiên-
cia mínima de 10 anos. Horário integral.

Carta para a portaria dêste Jornal sob
o n.° P-8ó 763 indicando experiência, ciados
pessoais e pretensões. Sigilo absoluto. (P

^r

*

ALMOXARIFE
Com experiência comprovada.
AUX. DE ALMOXARIFADO
Com prática em serviços gerais
de almoxarifado.
AUX. DE DEPART.0 DE VENDAS
Moças ou Rapazes bons datilo-

grafos, com conhecimentos de contro-
le de pedidos, comissões, cadastro,
arquivo, carelex e estatística.

Oferece-se, salários compensado-
res, bom ambiente de trabalho, assis-
tência medica, semana de 5 dias.

Apresentar-se à Rua das Ofici-
nas, 193 - E. Dentro. (p

Subcontador
Firma de transporte precisa elemento

. vo, de personalidade, datilografo, co-

.nhecimentos de contabilidade e leis fis-
cais. Lugar de futuro. Cartas indicando ida-
de, estado civil, referências e pretensões
ipara o n.° 01 204, na portaria dêste Jornal

Auxiliar de Escritório
Oferece-se vaga para elemento práti-

co em serviços gerais de escritório e es
crituração de livros fiscais

Chefe para Oficina
Gráfica

• Elstricista-niontadores

ecanografos
Importante empresa industrial neces-

ta admitir mecanógrafos conhecedores
jde 

máquina de Contabilidade National 31.
Idade até 35 anos.
Semana de 6 dias e refeitório no lo-•cal de trabalho.
Cartas detalhando experiência e or

SAUER S.A.
indústrias Mecânicas

FRESADORES - TORNEIROS -
RETIFICADORES - PLAINADORES e

BROQUEADORES

(Semana de 5 dias)
Rua Figueira de Melo, 313

meirc-AAecamco
Precisamos com prática comprovada,

Tratar na Av. Cidade de Lima,._. .._ . ... __, _._, ._.,,,,v/ ...
30, a partir de segunda-feira, no horário
comercial.

— I -i i._j — 'Gv.iaainus cum praiica comprovada
Precisa-se para oficina gráfica, (espe- A FÁBRICA NACIONAL DE RAIOS X BEER J*™, s ob n n ° nn'ní« 

' ^^ désteCom.° nível ginasial e conhecimento dén.°(cialidade de alto relevo). Necessário longa"™.." ampliando sua produção, admite pessoal,JOrnal' 
S°b ° n' 00 °38- mecânica geral. Dirigir-se à Av R Bran

íriniexDeriênria nn ramn q co^r^ ,j_ ,_i.._••_ inabilitado. Bom salário e ótimo amMoni» ^„ »„ m lin/in i o i i->. . _ ." _ .

Auditores - Contadores
Técnicos - Operadores

Tradicional organização de contabilidade e
auditoria tem vagas. 1/2 expediente, integral e
serv. extra noturno.

TEC. DE ORGANIZAÇÃO - Serv. extra.
OFFICE-BOY.
Cartas com referências e pretensões (tempo

integral) para a portaria dêste Jornal sob o n °
P-86 929. (P

experiência no ramo e senso de adminis-1 f, salár'o e ótimo ambiente de tra-
tração. Com referências. Inútil apresentar-Sn Vr™,™ 

d 
d 

Al h°raS/ APresenta'-se mu
se sem preencher os requisitos acima 

*J& 
MMiSV™ 

^^ * Q^° d° ^
t=r -,™ D,..[ M_-l A r. , r. 'tar em Paul Nathan Artes Gráfica Ltda
Rua Álvaro Alvim, 33/37, 1.° andar

_ Rua Fonseca Teles,' 196 - 6.° andar, das9 as t I horas, ao Departamento do Pessoal.

mecânica geral. Dirigir-se à Av. R Bran-
co, 110/112 - l.o and. Divisã0 de Se|e_
çao, de 8 às 12 horas, cem uma fotoqra-
fia. (p

Auxiliar de escritório
Importante e tradicional indústria ad-

mite jovem para sua seção de Vendas, com
idade máxima de 25 nnos, instrução secun-
daria, tendo boa letra para extração de pe-
didos, notas etc. Cartas do próprio punho,
dando idade e estado civil, "curriculum \iy
tae" e pretensões, para a portaria dêste Jor-
nal sob o n.° 00 624.

Contra mestre
Confecções

Indústria de Roupa íntima feminina
procura Contra Mestre qualificado (a) para
supervisionar sua produção de maillots e
soutiens, de preferência com algum conhe-
cimento de modelagem. Cartas com todos
.detalhes pessoais e comerciais inclusive
pretensões para o n.° 01 304 na portaria
dêste Jornal.

Esteno-Daislógrafa
- PORTUGUÊS -

Admite-se Esteno-Datilógrafa com
prática, maior, solteira, idade máxima
35 anos, para trabalhar em Empresa
de Transportes em Bonsucesso. Orde-
nado a combinar. Semana de 5 dias.
Assistência médica gratuita.

Apresentarem-se, para testes e en-
trevistas, à Rua João Torquato, 234 -
Bonsucesso, das 14 às 17 horas. (P

Contador
Empresa em expansão admite um

.contador jovem e dinâmico, com espírito
de liderança e atualizado.

Tratar com Dr. Hélio na Rua da Lapa
120- 3.° andar.

o.aaaor
.ma cheiro

PRECISAM-SE, com bastante prática,
para fundição de aço situada na Guana-
¦bara. - Tratar na Avenida Coronel Phidias
Távora, 190 (Km 2 da Rodovia Pres. Du-
tra, em frente à Casa Sano) com Sr. Aloy-
sio, das 7 às 15 horas

ilitar, funcionário público,
bancários e estudantes

Entrevistadores
Para trabalhar das 18 às 21 hs.

NCr$ 500,00 GARANTIDOS

Datilógrafas de l.a classe
Balconista para seção

de cama e mesa
A CASA JOSÉ SILVA - CONFEC-

ÇÕES S/A., precisa de rapazes de boa
apresentação e que tenham prática de arti-
gos de CAMA E MESA, para a sua loja ror>tindp melhor remuneração. Favor dirigir car-
do Méier. Apresentar-se ao Sr. Sylvio ta^ da,iloSraíadas, dando informações pessoais e
Cunha, no Dep. do Pessoal, Av. Barão deffi?*. i 

emupreg°_S °cuPados Para a Portaria
T„tA nA uw;deste Jornal sob o n.° P-87 107 ipleté, 34, com documentos. ('

i 
Oferecemos indicações de Clientes certos e

(p selecionados. Exigimos boa apresentação e curso
Ginasial completo. Apresentar-se 2.a-feira, comdocumentos, à Rua Imperatriz Leopoldina, 8, sala

_,1 406. Pça. Tiradentes. Atende-se alé às 19,30hs

SOMENTE 10 VAGAS
Trabalho honesto e organizado. Exigimos:

vontade de ganhar muito dinheiro, boa apresen-
tação; referências pessoais; honestidade. Garanti
mos CrS 300 000 inicia
acesso a cargo de chefia

Av. Nilo Pecanha, 26, sala 706, com o Sr
.SILVA - Atende-se no horário de 10 às 12 e dos14 às 17 horas.

noeaor
motorista

GRAPETTE S/A admite para aumento
de quadro, profissionais capacitados para a
função de motorista vendedor.

Ótimo salário.

Apresentar-se com documentos e foto
3x4 à Rua Viúva Cláudio, 342. (P

Obs.: Habilitação profissional.

Vendedores

Precisamos para agência de publicidade, no
centro da cidade, semana de 5 dias, excelente
ambiente de trabalho. Exige-se boa técnica de
datilografia, rapidez e limpeza, bom português,educação e trato. Redação própria desejável, ga-

Contabilista Datilógrafos
Admissão imediata com bom ordena-

Firma estabelecida nesta cidade, na!d° 
eP°f'^de de carreira.

Rua Teófilo Otoni, 123, 7.° andar, neces-L|h diretamente no local de tra-

A IMPECÁVEL

Empresa
exportadora

De grande movimento procura auxiliar
com experiência na escrituração de opera-
ções bancárias e conhecimentos gerais' de
contabilidade. Excelente oportunidade oara
pessoas responsáveis e competentes. Enviar
curriculum vitae com todos os detalhes e
pretensões para a portaria deste Jornal
o n.° 00 641.

sob

,; , , , , , . . j , 
Eaitôra, em fase de expansão, está¦ be.dade de horer.o.jadmitindo elementos dinâmicos.
OFERECEMOS: - Comissão, prêmios,13.° salário, férias e assistência.
Entrevista, com o Sr. DANILO, à Rua

.do Carmo, n.° 6 - Sala 601.

Ourives
H. Stern Joalheiros procura V. ofi-

ciai com conhecimento e prática no
ramo de jóias finas e com experiência
em produção.

Os interessados deverão se apre-
sentar ao Sr. Herbert entre 8 e 9,30
hs. ou entre 17 e 18 hs., no seguinte
endereço: Av. Rio Branco, 173 - 2.°
andar, sala 204. rp

Vendedores (as)
(Fixo mais ganhos 1.500.000,)

Indústria em expansão precisa dé vendedo-
res(as) experimentados, para venda de apare-lhos eletrônicos de enorme aceitação, para escri-¦ onos, consultórios, lojas, fábricas, repartições,

.etc Ganhos acima de CrS 1.500,000, mensais..Idade acima de 25 anos. Tratar na Av. Rio Bran-co, 156, gr. 2.807. Edlf. Av. Central. Seg-feira:das 9 ás 18 horas.

sita de Contador ou Técnico em Contabi-
lidade para trabalhar em horário integral.

Procurar o Sr. Sérgio Martins, 2.°-
feira, a partir das 8 horas

Corretores para clube
Admitimos elementos idôneos e capazes pa-ra lançamento de 1 série de títulos em condições

especialíssimas. Clube de luxo em pleno funcio-
namento. Comissão Cr$ 100.00 na hora. Av. Pre-
sidente Vargas, 509 - 15.° andar. 9 às 12 hs. (P

Contato
Estamos precisando de homem de contato

para promover o consumo de produto de primeiranecessidade na indústria e no meio hospitalar.
Os candidatos devem ter instrução mínima

secundária, idade até 30 anos, personalidade
agradável e desembaraço. Desejável, mas não in-
dispensável, possuir automóvel. Lugar de futuro
para pessoa capaz e ambiciosa. Cartas com curri-
culum vitae e pretensões para a portaria dêste
Jornal sob o n.° 00 549.

Avenida Marechal Floriano
CENTRO - GB

58

Encarregados de
Fundição

Desenhista mecânico
Firma estabelecida na Rua Miguel Ângelo,

276, Maria da Graça, admite elementos com bas-
tante prática comprovada. Apresentar-se à Rua
Miguel Ângelo, 264, Maria da Graça. (p

PRECISAM-SE com bastante experiên-
cia em moldação para fundição de aço si-
tuada na Guanabara. - Tratar à Avenida
Graça Aranha, 327 - 7.° and. - Sala 708,
das 16 às 18 horas.

Ptainedor
Admite-se com experiência com-

provada.

Apresentar-se à Rua Bruno Sea-
bra, 186 - Jacaré - (Transversal à
Rua Viúva Cláudio). (p

Vendedores
Mundo dos Livros Livraria e Editora

¦Ltcla^ oferece a moças e rapazes de boa'aparência, 
ótima oportunidade em ganhos,ipara integrarem novas equipes de vendas,'

com ou sem experiência. - Daremos as-
sisténcia. Rua do Acre, 77 - Sala 508
pela manhã.

Caseiros -
Casal

Sem filhos, êle com extensa e real
prática de jardinagem, gramados e horta,-
ela para cozinhar, em Itaipava. Telefonar
para entrevista, a D. Margarida, telefo-
ne: 42-2603. Necessário referências.

Escriturários
Escriturárias - Datilógrafas

- Nível Científico —

Datilógrafas
— Nível Ginasial completo —

Precisa-se

COMPANHIA TELEFÔNICA
BRASILEIRA

Ferramenteiro
Para corte, repuxo e plástico.

Motorista
Com o mínimo de 3 anos de prá-

tica, comprovada em carteira.
Paga-se bem. Semana de 44'/. hs.
FAET - R. Barão de Petrópolis,

347 - RIO COMPRIDO. (P

Portugueses
Importante empreendimento admite

elementos bem relacionados na colônia
para atividade de elevado alcance social.
Possibilidade de mais de 500.000 mensais.
Dá-se Curso de Preparação. R. Santa Lu-
zia, 799 - Gr. 203.

Vendedores

Mecânico

equi

Av. Presidente Vargas n.° 1 146
— sobreloja. (P

Precisa-se com os seguintes requisitos:
Instrução secundária ou conhecimentos' 

. valentes.
Conhecimentos completos de manutenção ereparos de veículos à gasolina, especialmente
produtos G.M.B.

Com personalidade e capacidade para chefiar
mecânicos, eletricistas, etc.
Idade até 40 anos.

i— Cargo bem remunerado e de futuro, em im-
portante firma. Semana de 5 dias e assis-
tència social completa.

Dirigir carta com amplas informações para a
portaria deste Jornal sob o n.° 90 008.

dialí,
.idos:

RV - Serviços
Eletrotécnicos, S/A.,

Em sua novoi fase, seleciona,--, para admissão imo
com excelentes salários, os seguinles elementos cspecialin

MECÂNICOS DE TELEVISORES
MECÂNICOS DE GELADEIRAS
MECÂNICOS DE CONDICIOMADORES DE AR
MECÂNICOS DE MÁQUINAS DE LAVAR
ELETRICISTAS

Cj interessados deverão apresentar-se ao Sr. Vargas
niclos cie seus documentos, na Av. Henrique Valadares, 6

.para entrevistas.

Senhora - Precisa-se
Ótima aparência, nível ginasial, idade de 25

a 35 anos para contato telefônico e serviços ge-rais de escritório. Apresentar-se à Rua Barão da
Torre, 260, de 9 às 12 e de 14 às 17 horas. (p

LIVRARIA JOSÉ OLYMPIO EDITORA S.A.
Promovendo aumento no seu quadro

(de vendedores, dispõe agora de algumas
vagas, para colocar, pelo sistema de cre-'diário, 

excelentes coleções de livros. Óti-
ma comissão. Os interessados deverão
apresentar-se, para entrevista inicial, no
Centro, na Avenida Nilo Pecanha, 155 —
3.° - Sala 301, ao Sr. Armando Barreto
de Oliveira, a partir das 8,30, ou na sede
da Empresa, na Rua Marquês de Olinda,

1 2 - Botafogo, das 8,30 às 11 da manhã!
(P

mu*
163,

(P:

Vendedores
Máquinas e Ferramentas

Ajuda, comissão e prêmio. Ad-
misao imediata.

Rua Tenente Possolo, 24 — Loja.
(P

"Tír-ü'.-^-.^ *.•__•
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ASSESSOR JURÍDICO
Importante Empresa de renome internacional

oferece oportunidade a profissional competente que
já tenha experiência de serviços jurídicos em gran-
de Empresa.

Conhecimentos de legislação fiscal e comer-
ciai e capacidade para pareceres são os requisitos
solicitados para o atendimento do cargo.

Remuneração básica inicial NCr$ 700,00 com

possibilidade de NCr$ 800,00 para os candidatos
com domínio de um idioma estrangeiro (Inglês ou
Alemão de preferência).

Resposta por carta com "Curriculum Vitae"
indicando Empresa e cargos ocupados para a por-
taria dêste Jornal, sob o número P-86 910. (P

'* 
EMPREGOS

m
Cia. Federal cie Fund if ão

Admite:
TORNEIROS
PLAINADORES
CALDEIREIROS

Semana de 5 dias.
Apresentarem-se munidos de documentos ao

Depto. do Pessoal.
Rua Neri Pinheiro, 240 - Estacio. (P

Engenheiro de maílUiGilCdO
Oferecemos excelente oportunidade para fazer parte da nossa equi-

pe a elemento possuidor de boa experiência em Manutenção Industrial de
empresa de grande porte, abrangendo linha de fabricação, oficinas dc-
construção, ampliação e recuperação, projetos e assistência técnica.

Estamos interessados em atender o candidato ideai e oferecemos
ótimo ordenado, grandes possibilidades de progresso, planos e benefícios,
definidos, restaurante no local, etc.

Favor encaminhar "Curriculum 
Vitae", pretensões, fotografia 3x4

recente e melhor forma de contato para a portaria dêste Jornal, sob o
número P-86 980. Guardaremos completo sigilo.

ATA COMBUSTÃO TÉCNICA S/A
PRECISA:

VENDEDOR motorizado para vendas de caldeiras. Sa-
lário fixo, ajuda de custo e comissões.

DATILOGRAFA - Solteira até 30 anos, com bastante
prática.
Exigem-se referências.
Apresentar-se com documentos à Rua Visconde

de Inhaúma, 50, sala 712, de 9 às 11 horas - com o
SR. DARCY. (P

liStem Oferece

a pessoas dinâmicas, com domínio do idioma inglês, exce-
lente oportunidade de formação profissional em vendi
especializada.

CONDIÇÕES

Ótima aparência
Habilidade para lidar com pessoas de alto nível
Boa cultura geral
Idade entre 25 e 45 anos
Tempo integral
Inglês fluente
Entrevista e seleção nos seguintes endereços:

NO RIO: Av. Rio Branco, 173 - 10.° andar
EM S. PAULO: Praça da República,'242 - 1.° andar.

(P

Importante Cia. de Estudos e Projetos de Engenharia procu-
ra ECONOMISTA que fale e escreva em inglês, com experiência
de cerca de 10 anos em grandes empreendimentos, para pesqui-
sas, análises e estudos de exeqüibilidade (Seasibility Studies).

Trata-se de cargo de alta responsabilidade.
Os entendimentos serão considerados em sigilo.
Contato pelo tel. 22-2352 ou 42-5072 com Dr. Paulo. (P

fí

mm AUX. CONTABILIDADE
Rheem Metalúrgica Ltda. admite jovem com conhe-

cimentos de Leis fiscais, faturamento, contas correntes etc.
É indispensável ser bom Datilografo.

Semana de 5 dias.
Apresentarem-se ao Dept.0 de recrutamento e se-

leção na
Rua Anequirá, 141 — Cordovil

(P

METALURGISTA
Com profundos conhecimentos de metais fer-

rosos. Procura-se para operar:

FÔRN0 CUBIL0T E LABORATÓRIO
DE FUNDIÇÃO DE FERRO.

Conhecimentos adicionais de metais não fer-
rosos serão considerados como vantagens.

Cartas contendo "curriculum vitae" para o
número P-87 044, na portaria dêste Jornal. (P

ir |iuiiiv&sa |js vwh&bi i
EU te

VENDEDORES
Admitem-se vendedores-motoristas. Exige-se 2 anos de Car-

íeira, Inst. Ginasial, boa caligrafia e apresentação. Ambiente de traba-
lho sadio e estágio remunerado. Salário de acordo com a capacidade.
Tratar com Sr. Monteiro de 8 as 11.

(P

TÉCNICOS DE SERVIÇO
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 dêste Jornal, sob o n.° P-79 384. (P

O

GERENTE E ORGANIZADOR
DE FIRMAS

Alemão, com 41 anos de idade, tipo dinâmico, enér-
gico e com idéias novas, tecnicamente muito versado, com
facilidade de compreender e bastante intuição, com prática
como gerente e organizador de firmas importantes no
estrangeiro, recém-chegado ao Brasil, procura, neste País,
posição semelhante, fala alemão, inglês e um pouco de
português — Cartas para a portaria dêste Jornal, sob o n.°
40 152.

OFERECE oportunidade a graduados em curso gina-
sial completo ou escolas técnicas. Os candidatos se-
rão treinados localmente ou fora do País, em repa-
ração e conservação de:

CAIXAS REGISTRADORAS E MÁQUINAS
DE CONTABILIDADE

Excelente remuneração e de futuro.
REQUISITOS:

Até 25 anos, boa aparência, reservista e curso gi-
nasial.
HORÁRIO INTEGRAL.
Entrevistas diárias das 8 às 11 e 13 às 17 horas. Rua

Barão de Iguatemi, 224/230 — Praça da Bandeira. (P

PALHETÍ CfiFES S.

GARAGISTA
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-
e de 14,00 às 16,00

(P

zuela, n.° 110 de 9,00 às 11,00
horas, munido de documentos.

SECRETÁRIA - FRANCÊS
Empresa oferecendo excelente ambiente de traba-

lho em seus escritórios, procura secretária eompeten-
te que tenha experiência no exercício da função.

0 cargo requer, desembaraço, boa apresentação,
senso de responsabilidade, esteno-datilografia em Por-
tuguês e Francês além do domínio dos idiomas citados.

Remuneração condigna e benefícios sociais.
Favor responder por carta para a portaria dêste1

Jornal, sob o número P-86 909. (Pj

SUA MELHO

Somos a maior organização de vendas no nosso ramo. O ano passa-
do foi um sucesso extraordinário. Isto foi conseguido graças aos represen-
tantes que compõem nossos quadros de vendas. Encontrando-nos agora em
fase de expansão, com luxuosíssimas instalações novas, convidamos você
para participar desta expansão e realizar seus sonhos de vencer na vida.
Além da alta percentagem de comiss,ões 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. Ambos os Sexos — Idade de
25 a 45 anos.

Os Srs. CANDIDAÍOS queiram, por obséquio, procurar o Sr. FER-
NANDO CAPRILES SMITH na

AV. PRESIDENTE VARGAS, 435 - 16.° ANDAR

MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS
E CAMINHÕES

Importante Cia. Necessita de Mecânico de Automóveis e
Caminhões — EXIGIMOS Instrução Primária completa, Boa ex-
periência. - Entre 30 e 45 anos de idade. Horário de Trabalho:
8:00 às 17:00 horas, em São Cristóvão.

Cartas para a portaria dêste Jornal, sob o n.° P-87 031,
informando salário pretendido. (P

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.

NQ 
A Demonstradora ganha além

Di do salário fixo o seguinte:
1 — Prêmio semanal de NCr$ 100,00. 2 — Comissão. 3 —

Almoço. 4 — Condução própria de casa para casa.

SÓ ADMITIMOS SOLTEIRAS MAIORES
Muito 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.

TRABALHO NOTURNO
SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA
RETIRADA MÍNIMA DE NCRS 748,00
ÚNICO E EXCLUSIVO
Grande Cia. Nacional e de conceito Internacional, lança na GB, EMPREENDI-

MENTO dos mais avançados dentro da técnica de RELAÇÕES HUMANAS.
Nossa movimentação é inédita, e, nosso prestígio é garantido pelo SUCESSO

que obtemos perante a opinião pública.
Estamos equipados do melhor ma feriai Humano na técnica de ensino, para

garantir o êxito dos candidatos.
O pessoal admitido será paia trabalhar das 18 hs. ás 22 hs.
Os candidatos deverão comparecer ao Dept.0 de Seleção no seguinte hora-

rio: De 9 hs. às 16.00 hs. - 19.00 às 21.00 hs.
AV. PRESIDENTE VARGAS, 446 - 22.° - Sala 2202. (P

M>

. <-



JORNAL DO BRASIL
PARTE INSEPARÁVEL DO JORNAL Rio de Janeiro, domingo, 26, « segunda-feira, 27/3/1967

/¦ -», —. "——_——-____» 
1. i.l .nu. L|L m.m_armove.s - Compra e venda - Imóveis - Compra e venda - Imóveis-Com,™ ^

ÍNDÍCE

IMÓVEIS - COMPRA E VENDA

IMÓVEIS - ALUGUEL

EMPREGOS r, ... .

DIVERSOS

UTILIDADES DOMÉSTICAS .. .

PAGINAS

1 a

4 n

7 s 10

6 e 7

ZONA CENTRO
CENTRO
APARTAMENTO 304 _ praça
Joáo Pessoa, 9, quario, sala, er-
mano embutido, cozinha e ba-
nheiro compl, Ver cj porteiro.
APARTAMENTO 

~2"oT 
coni., coT

banh. Ver R. Inválidos. 224,
chaves c! port. 8 mll fine. Ana
— 42-3287. Creci 452.

ATENÇÃO - Vendo amplo ao.
conjugado, vazio R. Resende, 51,
-p. 20o. Marcar visita;, Preco
oportunidade em excelente eon-|CENTRO

CENTRO — Conjjq.do c! AO m2i
na R. André Cavalcanti, c in-'
quilino. Pço. 12 miliis. Ac. Cx.l.
Tel. 25-2378 - CRECI 813. Tcl.
52-1892. _
CEaNTRO" - Vendo ótimo" ap.""":'
sl., qt. conj., banh., coz., c, CrS
A 850 mü de entrada e o re;-
tante em 30 meses si juros. Está
alugado sj contraio na Rua Sla.
Luzia. Traiar em Cunha Mello
Imóveis. Meixic-, 146, U.o s
1 103. Tel. 32-5555 e 42-3347 _
CRECI 866.

o.coes s. juros.
CRECI 926.

Tel. 48-9552 -IV
R. Santana,
ap. vario,

BAIRRO FÁTIMA - Vende apa,
lamento sob. L. 203. R. Resen¦fle, 198. Tel. 26-475.!.
CENTRO - Vendo peqüèTno 

"tp.lrcMTRn

Rua Carlos Sampaio, 962 '
ss cl porteiro. Tratar Mexi

158, sala 310.

nmplo

jqts., varanda etc. v
[brante. Aceita-se Ca
ou a combinar. Ver
e tratar 45-7S82 e
CRECI 672.

77, 1 904.
salão, 2

.i ucslum-

42
porteira
1522

305,
Cha

403,
CENTRO - Vendo ap.
Rua do Riachuelo, 315,
c sala, 3 ql!., cozinha, banheiro,
'¦Írpy2\p'tg- ÍKi>- ""reco: NCrS
30 000,00. - Tratar na Av. Pres

^fc.LÍ'007.502 
-Tei' 43'8S*Í'Í

CENTRO - Avenida Chile (Av.Henrique Valadares, esquina In-
validos). Vendemos em constru-
cao na 11.a laie, excelente apt.
cio frente no U.o andar com 2
ciuartos c sala e todas as de-
mais dependências (85n-.2) — Pre-
co e condições com Be ton —
Engenharia. Rua do Carmo, 67,
gr, 702-5 - Tels.: 31-1014 -
31-0244. Creci 1 08S.
CENTRO

lo;a e
Vende

tel. N'.
a combi;

Prédio c-
I P"*v,, área 520 m2
Av. ,\)en ds Sá, c]

¦350 000 c1 SO1';.,, saldo
:-_ Tel-_ 46-7103.
ESTÁCIO - Vendo ap. sala, 2

|c]t_., co:'., banh., deu. empreg.
lEntrega Imediata, R. Pereira Fran-
co n.o 91. Tratar o' Tel. 46-9557
- CRECI 926. _
FÁTIMA - R. Guiíhè"rm'e~Marco-
lli, 61. Vende-sc ap. c| sala, sa-
leia, 2 dorms., dcp. comp. emp.,
oleo, sinteco. Tel." por NCr$ 30,
ci 50%, 3aido 2 anos. Av. Cx:
V?r_c|_|___or|eiro._ Tel. 46-7103.
FÁTIMA — Ap. de frente p! pra-
Ça, ocupação imediato, sala, 3
qts., dep. comp., paragem. Pça
Ag. Cerda, 43, cl Ferreiro. Enl
10 000 novos.

y-r.ptyy.r:,.. -&^^^^^Í^^^^^A -' ¦'•' ¦'¦''¦';* ¦PP.yyyypP.P.Pi.
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FÁTIMA - Vendo ap. Rua Gui.
lerena Marconi, 117, ap. 812, con
iugado. Ver a qualquer hora
Av. Rio Branco, 16, Gr. 602
Domingos - CRECI 1 113, tel.

Vendo 2 salas juntas
ou sep., p. res. cu escrit., no
«d. Santos Vhalls por 26 contos
M. - Tel. 42-3211.
CASA - 

"Centrõ"'ni3~R71a"3Írinl"j'!3-5i0'. 
23-249.

-,'?'fl"'nr6;-'ÍSíi* ""¦'' s*2*- Vdo. RÜA MONCORVO FIIHÕ ao. sC
i*?'2378 - C**C[ m- Tel' 9!" b' »°<*" b0" <«" Ãtíra
?4-io... oleo, sinteco. José Menezes —
(-«¦'¦ci 4/.„j.,~ V"l36-160B - CRECI 1104./ende-se ao. yaztoiwêvj^r: r * - ,-com saia, quario • demais cien lVENDO - R"» Santana, 122, ca-
Hraca da República, 93, ao. 704 " Vlla' NCrS * 000,00 sinal -
Aceita-so I.P.E.G. com sinal. Ver ,T?L_l?Í?7iLri_f!?.-í?ÍL',._
com o porteiro e tratar diária- VENDO ep. 910
mente de 15h30m às 18 horas. 325, cl 2 qts., 1 ,Tel. 31-0569. |20 milhões. Cha<

Riachuelo,
¦ dap. emp.

porteiro.

UM
'i i g'^a .y"
.:-i4_<_C___|ilÍP

VOCÊ E SUACONVITE PARA
FAMÍLIA: PONHA O PESSOAL NO
CARRO E VENHA CONHECER O

ZONA SUL
GLÓRIA - S. TERESA
AMPLO ap. fte., claro, jinteco,
«ancas, 72 m2. Vdo. uro. Acei-
Io Cx. cj sinal. Ver e tratar. R.
Condido Mendes, 129-801, Tal
45-4038.
ATÈNCAO - Ap. nôvo"~"f""""ír'
--.¦, banh., cor. d.p. *mp. ga'•gem. 30 mil c| 18 daa sinal. R
Voluntários. T.l. 36-8788. CRECI
745; -.

A VENDA — Kitchnete prç. 7 ml-
Ihões à vista, fin. 9, e ouleos
por Caixa c IPEG. Rua Taylor,
31, act. £09, Tel. 52-4755 -
Glória.
ATENÇÃO - SANTA TERESA -
Rua Joaquim Murtinho — Vd'
•palaceto enl clt de 2 OCO m2¦- NCr$ 100 m. - Tel. 26-3456
JOÃO GUAITER.
BELO ap. 19 mil fren!», sala, qt!-•p. banh., cox., tanqu., síntaco,
íinal 50%. Saldo 236 mensais.
St». Cristina. T.l. 36-3788. -
CRECI 74S.
CASA AMPLA - Terreno plano
cae 12 x 40 na Rua Almirante
Alexandrino n. 156 - Cr$ 45
milh. estudo proo. financio —
Tcl. 25-2378 - CRECI 813. -
Tel. 52-1392.

dev.,
fine.

ENTREGA IMEDIATA EM SANTA
TER-SA — Asrão Reis n. 151 —
jsquinn áo Alm. Alexandrino -
Somente NCrS 7 250,00 de en-
irada e o restante em presta-
coes como aluguel durante cin-
co ano: (sem parcelas intermedia-
r'asl - 1 sala — 3 dormitórios
— bínn. aocial — cozinha, gde.
area de serviço com ianque, VV..
Ç. de empreo. - Outro com APARTAMENTO vazio.
inquilino notificado — Preç;o<,Flu') Santo Amaro, 12ó
desde NCrS 23 1300,00. — Verlcom 1
no local o ap. 203 com o cor-jnheiros.
etor e Iratar com JAIME FAR-APARTAMENTO

SANTA TERESA - Vendo casa.
2 pav. grande terreno arborizado!
grej. R. Júlio Otoni. Ac. Cx. Eco.
tratar p. ver ci Léa Rei. cl 70.
a R. 7 Setembro, 88, » 702 -
32-4941.
VENDE-SE ótimo apartamento na
Rua B-srnardino dos Santos, 54,'
apartamento 201, com 3 qts., li
sala, coxinha o dependência de'
empregada. Trotar com Dr. Luiz
Marc-ilo - Tel. 23-2642.
VENDO ap. 2 quaTíos, sala, co.'
zinha • demais deps. otimo ea-itadoi — Rua Benjamim Constant
n. 35 - 702 - D' 

"
fuiro.

umuarama
GÁVEA CLUBE

'inia-sa ao por-

CATETE - FLAMENGO
APARTAMENTO - Qlo., sl., sep'.
b. cetz-, a óleo, sinteco, coni
í!?.-.4 pl ,mir * Prai» Flamengo,
122 ap. 709, corretor local hoie.
Pço. 20 milha. comb. Tel. 25-2378
r_CRECI 813, Tel, 52-1892,
APARTAMENTO" - Saião, 3""q"ts7,'
ban., coz., deps., garagem, nô-

i R. Visconde Cruzeiro, 150
op. 603. Chav. port. Pço. com.
binar. Tel. 25-2378. CRECI 813

Tel. 52-1892.
AREA 85ni2, 2 qts. ,sl„ cop"",*
coz., banh., dep. emp. fds. in-

al pilotis, 38 e 45 mil,
Ana Morandini Imóvei» —

42-3287. Creci 432.

Na Estrada da Gávea, entre montanhas e florestas
e de frente para uma deslumbrante paisagem, en-
contra-se o UMUARAMA; Você poderá dar bons
mergulhos em sua belíssima piscina, usufruir o
bem-estar da sauna e ainda praticar esportes,

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

em

APARTAMENTOS _ Ac"eiic~troca,
vendo de todos o. tamanhos nas
Ruas Sen. Vergueiro, M. Abran
tes, Vise. Cruzeiro, Carete, Fer-
reira Viana, Paissandu e outras
lnf. 34-52-55.

Vendo.
maro, 126, apt. 101

sala, 2 quarlos, 2 ba-

?,,AAL- Cf!ECI 25s- Telefonei
31-2972 ou 31-0B8K
GLORIA _ Aps. 

"final 
de const.

M estamos entreoando a partirf.'Cr3 ÓJCO ci lÓ°o entr, salde
anos. Rua Sta. Cristina, 78 -

TrMsr Av. Rio br?nco,
716 - Tel. 52-9632.

120 s|

GLORIA - Vende-sa o sp. 201
aa Rua do Russel n. 710. ao la-
do do Hotel Gloria com 114 m2
de construção aprimorada, iane-Ias de cristal belga, esquadrias
de ferro, banheiro em mármore
português, cozinha com piso de
marn-ore, ar condicionado emtodas as pecas, alsoetado, ointu-'i a oleo, enfim um ap. de lu-xo próprio para casal sem filho-Preco cie 80 milhões com
co,» i vista e o saldo ommeses - Ver no local de 10 „.13 horas. Tratar na ADALMA -
Av. Alm. Barroso n. 9o qru-
no 612 - Tel. 42-9367 e 57-7193- CRECI 1 006.
GLORIA - Qto. <• sala sep., bcor. vazio, na R. Benjamim
Constant n. 60, ap. 306. Chav
porteiro - Preço do 16 milhfinanc. T. 25-2378 - CRECI n813 - Te!._52-1892._ "'

301 R. Santo Amaro, 131, com
saleta, sala, qt. separado, área
serviço, banh. c coz. Vazio. Acei-
ta-se Caixa. Ver chaves ap. 302
(ratar Av. Franklin Roosevelt l<?/
sl 204 - TeL 22-7169 - Dr.' Mal-c,-,renh;s_-_CRECI 495.
GLORIA _ Vendo"ql.,"sl.7 coz.:
cit., banh,, empregada. Ver Ruo
Benismin Constant. 104, ap. 712
Tratar tel._ 52-6667.
GLORIA - SI. e qt7"6"epT""de""ps.
compl. Incl. qt. e WC empr.
Vazio. Crí 14 COO. fac. Gabriel
de Anorade. 32-7932. CRECI 51.
CÉÒRIA — Vond..s. ap. 2 quar-'"'a ...'''. • ^,p.' complatam.nte
mobeleado, pl 33 mil i visla oui
10 entrada. V.r • tratar R. Cãn.
<íido Mendes 98, ap. 404, Tel •
122.8621. _
RÜA VISCONDE DE PARANÁ-
GUA' _ Vendo casa alicerce de
pedra - )20 m2, calão, 3 qts.ourra s!., qío. sacada, terraç. —
vista p. mar. 19.5 mil a comb.- 56-0338 - Ver t. dias. dc
J5 àsi JB horas.
SANTA TERESA - Oots étlrn^
¦ipírtameníos de sala, cíois quartos e demais dependi

VAZIO - Sala
c quarto amplos coz., banh., dop
emp., área serv. R. Sen. Ver-
gueiro. Prédio de classe. Vendo
iratar tel. 26-8774 _ 31-3781
Creci 526.
APARTAMENTO - Praia do Fia',
mengo — Super-luxo. livino, 5
qts-, 3 banhs-, amplas clep. p|empregadas, e garagem. 290m2.
Ver diariamente cí Corretor no
local à Praia do Flamengo, 312
das 9 às 18 hs. lnf. Oceano
Imóveis Lida. Av. R. Branco,
108, gr. 903. Tels. 22-9690 e
427602. Creci 943;
APARTAMENTO - De sala, quar;to separado, banh. com boxe e
banheiro, cozinha, área de ser-

Viço, WÇ e quarto de empregada.
..jPreço: Crt 26 000. Rua Correia301Dutra, 166, ap._307."" 

APARTAMENTO:-"vazio,"
a praia, 2por andar, mobiliado,
salão, 3 ótimos quarto?, vários

PREÇO entrada: NCr-$ 141,00 - mensalidade: NCrS 39,00
O SEU PROGRAMA E NO

Informações no local:
Estrada da Gávea, 147 ou na

IMOBILIÁRIA

NOVA YORK ^a
- UM SÍMBOLO DE CONFIANÇA

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

i-Jj&r
\\ 11 ir A^ °E S.VICENTE mwmam

PARQUE DA CIDADE

UMUARAMA GÁVEA CLUBE
ESTRADA DA GÁVEA, 147

(continuação da Rua Marquês de São Vicente)

"¦ "^--JB

CATETE - Vende-so apt. de 'FLAMENGO - Vendo
rrente, quarto e sala separados,'conjugado, banh, * *
à Rua do Catete, 66:502. Tra'"
tar no local, da. 13 òs 17 ho-

CATETE írente conjugado 6.° an-
dar, pronto, vario. 13 h vista
ou 15 000 combinar. Inédita —
22-5722 - 42-7151 - 47-1061

príximojCreci J59_.
COBERTURA

arm. embutidos, varanda, copa,
coz., 2 banh. sociais, área c'
tanque, dep. empregada, gara.
gem. Base 70 milhões c| 50%
financiado. Tratar inclusive do-
mingo. Tel. 25-3691. Cal«ri -
CRECI 254.
APARTAMENTO'- com 230 m2"-
vende-se, grande salso, trèa
quartos^ saleta de entrada, saía
ele almoço, ampla copa-cozinha,
area de serviço com dois tan-
ques, confortáveir de()endéncias
de empregados, garagem (boxe
particular), elevador para auto-móvel, armários embutidos em
todas as peças, cm estado cienovo, pronto para ser habitado- Poderão íicar com o aparta-
mento.- lelefonc, cortinas (novaslarm„nos de copa e cozinha, -
lustres e um dormitório p-,ra ca-
sal (marmorizado) - Grande
oportunidade do preco pois háurgência na venda - Visiti
Praia do Flamengo n, 168
904, a partir de 9 horas, exce
to de 13 as 17 hor.-.s (elevador
parado — racionamento) aos do
mingos nso há cortes.
AVENIDA OSVALDO CRUZ,~Í39

1201/2 c| gar. Chaves e| porteiro.Tratar £4-2759 c Joaquim - Cre-
ci 744.
CAIXA ECONÒMICÃ~~_Tra"ía'7í
de compra e venda de casas eaps. pela Cx. Cuida-se da do-cumenfação. Te!.: 52-9960. Av-- Branco, 185, 18." andar, si

Paulo, das )3 ás 13

CATETE _ Vendo
la. locação -- Rua Cândido Men

,des 240. ao. C-02 - GRANDE
i TERRAÇO _ 1 sala, 2 dormitó-
nos, banh. social em côr,
zinha, depend. completas empreg.
ótimo preço com 50% financia-
des. Trotar visitas e condições
com MARIO PAIVA - CRECI 145Av.. Rio Branco 151, sobreloja
210 - Tels. 31-2972 e 31-0881.
CASA"aNTIGA -Vendo, 

"terreno

de 620 m2, com 30 metros de
Frente. Rua Silveira Martins, pró-
ximo <\ Rua do Catete -- D, An-
gélica - Tel. 25-2353 - Segçm-
ds-feira.
CATETE^ — Vdo. ap. nôvo, sa-
lão, 2 ólimos quartos ataper*idns,
armários embutidos, dependên-
cias completa.-.. Entrada NCrS 18
mil. Prest. 350,00 (sem iures).
N.io aceito Caixa. Pedro Amíri-
co, 244 ap. 804. Tol. 456376.
Ver das 14 horas em diante.

naiCÁTETE - Vende-se o"an.'815
ap. da Rua Pedro Améeico, 166 Bio-

co B, de quarto e tala conjucia-
dos, banheiro, kit. Está vazio.:
Facilito. Ver e traiar no Adalma;

Av. Alente. Barro.o, 90 sl 614
Tel._42:9367. CRECI 1008.
CATETE - Vende-se 

""ap." 
601

Rua Pedro Américo, 348 antes
da subida, de frente, sala, quar.
to, coz. e banh. Ver ci portei-ro. Tratar SACI Imóveis Ltda, —
Tel. 42-8754, 

"

Rua Fonseca Guimarães n. 2p".í'^'0. Si
aps. 101 e S-101, serão vendi-!horcs-
d-°* 

nn2i!,0iíSp»J'''íicJ81 p*h> leüo- CATETE - Vendo' vazio 
*õu 

Irocopiro PAULO BRAME. quarta-feiraIpor maior, ap. frenle, sala otí? de março de 1967. ii 14,00,coi. e banh., armário. Traiarhoras no local - Mais infs. D',i*5J240.
tol. 31-0228. CATETE -
SANTA" TERESA - Vende-se~co-..-,!Lis

excclenle;FLAMENGO - 3 qls.
a- ¦ aa • . ^. " ~~Z' " R-!'""ito c| ar refr.,
Sen. Vergueiro, 98 - Ver 10 àsjsint etc Ol
12 hs. lnf. tol. 34-4*47. financ. V,
FLAMENGO - Vf apr sL""q"t.|Ministro Tavares Li

(3 nots.
52-7316

'. ap.
conj., banh., kit., vazio, c| a|512
mil de sinal, saldo a comb. R.ltels.
Sen. Verg. 210, inf. Sr. Bruno, 21.
na portaria. Tel. 57-5357. j
FLAMENGO 

'_ 
Vendo ap". 

"com! AWENG0

ampla sala, ótimo qt., banh.1
coz., ocupado sl coni. inq. no-
,1if. NCrS 16 OOQOO c! 50%
saldo a comb. lnf. Telefonei
31-2375 o 42-0397.

. sala, dep., 
[FLAMENGO 

- Vendo e
arm. embs., Iquarto separado, dep,

mo preco e.pagto. empg., garagem, sinal 5 mil NCrS iquarlos
diariamente a Rua j saldo C. Econômica

52, apt. jlulo, Tel. 52-3190. Creci 768
andar).

32-1810.

Vende baríto, aut.
qt-, sep., sala, coz., banh.,

[area cem tanque, de frent», com
Geraldo. Rua Paissandu, 59, apt
402.
FLAMENGO 

"-" 
Rua Dois de Dc-

jzembro, 13). Vende-se apt.
sis., 3 qls., 2 banheiros, depend
completas c garagem. Preço ei

ções. Rua México, 1)1, ar.'
Tel.: 22-4451. Creci 546

Brandão.

1 sala, IRUA PAISSANDU, 31, act. 70UVAZIO. 2 qts., sl.. dep. emp.
compl. Iprer.idanclo grandes reparos. 4|comp|., banh. comp!. todas pça.

arm. emb.. 2 salas. 2IC-DE. COP., coz. 80 m2. S. Verg.
Insti-I banheiros. Todo último andnr, |238, ap. 314, c port. Finenc. 3
terraço e garagem privai, janos. Est. pr.3p. Tenho outro

- Sala, r~t., banh.Jpara 2 carros. Const. 25 anos. .mesmo prédio — Tel. 23-1214 —
kit. 12000000. Pagam 12 ,m.i<"haves c! zeladora. iCRECI 644.

S^o^mÒ"'.' 
2'7' '"'* '°"l?ENAD0R VERGUEIRO, 50 ¦„-, LARANj. - C. VELKO

Tratar ífIaMENGO
Creci

ap. saia,

162.1 217. lnf. tel.
22-3032.

FLAMENGO" - Vendo
qto. sep. banheiro. c>
Frente. Crí 15 000 OCO
Cx. lnf. 52-9747.
FINAL CONSrRUÇAO - SÍ,

banh. Enlr. Dez. 10
Ana Morandini Imó-

veis - 42-3207. Creci 482.

SENADOR VERGUEIRO, 50 ,n LARANj
; 801 — Vencio, vazio, frente, 225 [

m2, living, jardim inverno, sala, APARTAMENTO — Vende-te
Jley í3. ?"'' 2. bsnhi. sociais, c.-na-co- cala, 2 quartos, iardim dAceito | zinha, dep. ....

I Cha local.

¦y ;sep., coz.,"'-•I 
fine.

npra

Fia.
gar.

25.

GILSON ZUKOSKI vendo
go ap. 3 qts., sala, de:
gem, frente. NCrS 45 0Ò0
Ocasião 36-0547. CRECI 300.
PRAIA DO FLAMENGO

2jap. cl 3 qts. e demais depends_ [compls., 'vista

FRENTE SILVEIRA MARTINS, 2
qts., sl., nar., nôvo, vazio, 20
mil de entrada e 12 mil om llcondia.
ano Eng. Tito Livio (CRECI.i wi
1-099) - 57-9074. R. Domingos aFerreira, 34-101 ou 22-9100. Av |—_-'-
Rio Branco, 134-506. Coi
vende Imóveis.
FLAMENGO ap. vende-se ótimo,
sala cem 5,50x4, qt. 4x40, b.,
coz. Preço 14 000. R. Marquês
Paraná. Traiar R. Evaristo Veiga,
16, sl 503. João Batista.
FLAMENGO" _ V. aptTTèJÍÔT
frcnle, p| entrega vazio, cl 145

2 sl;., 2 qts,, qaragem. CrS
70 milhões, financ. Dr. Dirccu
Abreu, Av. R. Branco, 120, sl
loia - 22-3654 - 42-1330.
FLAMENGO -Frente pi o mar.
SI., 2 qts., deps. compl. 110m2.í5il, vazio,
CrS 60 000. c. 50% a prazo. Dr.imengo, 4, serã vendido em lel-|PRAIA DO FLAMENGO 318 _Gaanriel dç Andrade - 32-7932 lão iudicial pelo leiloeiro Ar- Junto , o Consulado BrificoT
l-'"*v-' *— »ndo, sexta-feira, 31 de marco Edif. Lyon de alto leixo s=,hr-

.FLAMENGO - Vende-se 
"SSjlT.U» 

W, às 16,00 horas, no lo- pilotis, vendemos megntícos
?B â'e» 

'ren,«. T'a"ar telefone!ca'- Mais inf. tel. 52-3745. |apartomento>

com
. inver-

empreg., garagem.Ino, coxinha . banheiro, na Rua
52-8373. _Nelson. iMarqu.ia d. Santo., 5, »p. 303

qt-sem Intermediário - compro 
~ Acniia-.. iroc. por outro »..

apt. 3 ais., sl. gde., c1 ou «| n°r "' Su™* »»n«.
gor., entend. só ci prop. -- EM FINAL OE CONSTRUÇÃO -
42-3287 - D. Ana. Ceeci 482.1 Na Ra.-a Pinheiro Machado n.« .

62 — Vendamos os últimos •

tlARANJEIPAS •
!»squina nn Ru.
va com 12,50

;te — Potíom.!

jtf-ir um cas»
,<ünstrucío par*
liai após a enrioga

T«rr»no
fernira dl

metros d* fi
proJBtiir • tons

Lauro
o Ma.ll,.

• lolo
l— Tratar na Rua
n. 16 _ LOJAS C
fonee 38-1683.

lARANJEIRAS""-- VEN-
DE-SE ólimo aparlarnen-
to de sala, 3 quarlos,
[dois banheiros sociais,

cão, transfere-se contra-,

d.. BOTAFOGO - Vende-se .narla.Sll- mento na Rua Marque, de Abran-¦•"- tes Saln, qajürlo .aparados, ba-

ikmi ... ,., K.° <rr' ? ,do;,>das
pelo tpl;fon«

Vende--: r.irc-z

«tapetado
CO
anos. Trat

°r|22-0977.

BOTAFOGO"--
apt. c rjrande aaia, 3 quarto;,arm. embt., copa-cozinha, emp';.
oenh., eap,C0J5 riop. tír ,„,„_,._,
De frcnle, 2 por and. Sinal ,'.:c-*
13.000,00, saldo facilitado. Ver
diariamente das 9 as 12 e das

, . •: 14 ás 17 hs. R. Gal. Polidorodependências comple-!'69- *&¦ 201. Traiar Av r;»
fas de empregada e gJaT"\l^ 

''' 802' To1' *7'0™-
''agem, obra em constru-|aoTA7oGd"*- ótima' _i.~"Tii

2 salões, 3 quarto., copa-cozinha
demais depend. Pronta entre-fo por MCr$ 1 2 000 00 9a' v,r Ru" clí 'v"'r;r. *h dia-riamente. Romulo a'.'olcd> - 7tlCOm Q 52-9020 - Creci 147.

proprietário na Av. Rio botafogo _ a.su Bueno. Pré"
dio 3 andares. Loia 40m2, 7 >pr,.

MCrí ) 000,00 de renda. Pr.-

a vista.

Bronco,
telefone 32-1039

Tratar
na Av.

31, 15.° andar,i

LARANJEIRAS - Ro.idSnti."
luxo, centro terrono, 350m

alio i

iços NCrS
47-7605.

65 000,00. - Tol.!

tíirr.
3 qts.,

3x24, ...
55 milh.
813. T.

jr<!3 
BOTAFOGO - Ca:a

construída, linda~viil,Plü, 250Íp$"vllO?h "."-f1"' 
.milh. Vesetas 52-1460. CRECI 872 ,r 

v;!:."^:" ->|,"i- Pcc
LARAr-tpTDÃQ \/~~Zi «* n> '• 25-2378, CreciLMKMNJtiríAb — Vende-se na Ki^2-!_'',,
Larsniciras n. 210, o ap. 303 

" '"

de 3 qls,, aalão. coz., banh.,
area e dop. do empr, Ver c' port.Aceita-se financiamento pc'a Cai'-
xa - Tratar 43-7912 - CRECI
3-19- ADM. ORION.
LARANJEIRAS - Vendeííe^ãí
de frente - R. das Laranleira»
343 ¦-- 202 - sala, 2 quarto.-.,
cozinha, banheiro e de

go, p! manM-^at" LOC^af" 
Gr,:,',U''' 

, 
V^taO'.'^. .

RA NACIONAL LTDA. - (, |ciuartos, 2 i.alas, 2 grande, tn:.
ííio Branco n. 106 — s| 1 U 

"

- Tel. 42-3437 e 22-8275 - CRE
Cl 185.

COBíRIURA _ Ap. vlzto,' De":-
.soa fino qasio. Rua Residencial-
; perto Cínc Venera, terraço cn

140 rr.2, jalão, 2 amplos quar*
t tos, arm. embutidos, 2 banh.> em cór, cope, cozinha, azul. ai*i

o "feto, área c| ianque, dep. em-
| uregada, rjaragem, eiev. Atle».
Tratar inclusive dominejo lele:.--

e.n-lne 25-3691. Celeri - CRECI 254' " 'COBERTURA'"

quartos, 2 laias, 2•|raço;, cem jardim » demclt o»-
endências. 25 milhões de li-"fcE-ío _ combinar, part*

Cai) Barão de
.01 - Tol. .

LARANJEIRAS""- Vendo""' cober-1 c^° as 156• ur» nova, com ula, quario com 24-0082.
armário, terraço e. garagem, na 

*é'5Ti:irm 
piviõ"sm ;-. . ¦¦¦-

Ru» Ipiranas n. 27 - T-V-na.1 "ECRAN - Inicio r.e
J2.r/r/ó - CRECI 334 

"' vanda. Ótimos apartamento, d»,
. .— 2 quartos, sala, bonheiro corr.pl_-

Vdo. ío e dependênciai de empregada.

27 -
I 334.

RUA DAS LARANJÉIRÃST
ap. NCrS 15 mil - Aceito - sa.a e qlo. sep' coz., banh._ José Ant. Tel. 32-6004 _
CRECI _565._
RUA DAS LARANJEIRAS . Vd*T
ap. vazio cl 130 m2, sl., 3 qts.'

deps. gar. 46 mil cm
ver só .om corretor —(

22-2493 - CRECI 409. roso, 90 s| 517-519 _
TERRENO - Vendo bem situado\HAN,S 5TADEN -"'"ÍO"""roTt~"iô

Velho ptira ir,r.n:ão!"" q* ^íí',.' 9ren,J-za, *«t-
na Rua Indiana n.

,'* 21 m, Sr. Alan-
bert j~JTel. 27-3092.
VENDA OU TROCA"-'

2 bsnhs

Cosme
ou edificio
3135 _ 25,

V_ga ni garagem. Run Real Gr?
deza, 278. esqui.-,:, de Msna Ea--
reto. Obra e.m início de alverte-
ris. Construção e acabamento d«
Gomei de Almeida, Fernandes _
Informações e vendas: 52-7557 —
42-5099. TAL _ Taubaté Adiei-
mstradora - Aver.id» Alm. Ber-

Esq. Real
qts., cn:., banh., dep. a,nprf;^
30 milhões fac. Visitas hoje, 15
as 17h. Tratar 37-2784 t 46-66ÍS
- CRECI 931.

sem perigo barreira, com" saláiNA PRAIA DE BOTAFO-
barS!!' l Tt,'. Tuo^' Omp!ol"-|GO 

- ESQ. DE SÃO

ámIUcen?reoP'dedt0,%rgci pPateELEMENTE* DE FRENTE
estacionamenio, play-ground c|PARA O MAR. Sala, 1
quadra de vôlei. Entrada do- ra . ,NCrS 20 000,00. Facilito rmtan. 0U 2 ^USrfOS, banheiro
pi ãp. Idee His': J°2ntu,,rd"ísocial cozinha' deP* de
a combinar - laranieiras ' 

ou empregada. — Vaqa dei amcnpo — Ver c tratar nn '/-, '
cal na Sua das laranjeiras n 430 9aragem. TÓdaS as
an. 633. ' 

' '

VENDO ap. do
:aparados,' area
te. ?. 12 OCO
daa laranjeiras n

jaia e quarto
I tanque, fren-
- Ver

36 _

BOTAFOGO - URCA

pe-
ças de frente. Constru-
cão garantida pelo gran-

número de obras
realÍ7.eiclas por H. MEN-
DLOWICZ ENGENHARIA
(entre elas a do "CINE
CONDOR", do Largo do

701'

APARTAMENTO DE FRENTE -" Sa- Ilão, 3 nls., dep. empreg., «tclTel. instalado, 13 entr. 22 comb.

Fi,rap. iK*-2_: 2H6-4788á' **' Machado). Sinal de NCr$
apartamento' cf 3 quario 500,00 - Mensalidade?
fronte, vazio sinteco, pintura E:He Nfr^ 1 9D OO \/X6leo c ar refrigerado. Vencio Rua IN,-ri> 

I ^U,UU — VA

l-.° pCrecoe54' r3^' !?' 
70?' ':!A|NDA HOJE AO LOCAL

Iac'íÍT'0' C-aixa-- Vendou'" ,0JDAS 9 ÀS 22 HORAS.
|oc'uyoV«q3o'm?thP-' ímrp!'É RE AGENTE UMA
|4»L!íí_ Jr°-n,^c7 5Í!:sGRANDE OPORTUNIDA-

S?.-^ S feS cS°,5-_WVa^aaít^^r''"*'
32-38 KADMINISTRADORA IMOB. L. H.— Casa, R. São Clemente n. 107,

casa 14 (não é vila). 2 sales, 3cits., dep. Terreno 10x13 sinal
122 mil. lnf. 52-0982. Creci 636.
APARTAMENTO - Vazio,""p'inl,v
do, vondo, ótimo, coni. 8 500
c' ent. 5 500 e 15 prest. de 200
mil. Tenho outros — Ver Pr.-.ia
da Botafogo, 356, ap. 554 cl Da-

!vid - Creci 836.

! BOTAFOGO - Av. Pasleur, ,"84,
ep. 403, vazio. Vendo, j|„ 2!r'i*rÃ e/I^j-

Kits. (banh., coz., área serv., deplqts tal". 
Vml°.y!en^ 

.1"- ?
lempreg. o garaqem. Arm - ' '¦ ¦" "

!Sr!r^S\^^-42Í4564"-lrcí;avr >°*"«\%*> «' ^
Segunda-feira - CRECI (Jiv l.C.havt no <">¦ l0J) " tratar

'I

e 52-7494.
REAL GRANDEZA - Nôvo - V.
zio - Sala, qt., sep., coz., bsn.h.

8 milhões fec. lnf. 37-2784 »J0-Ó643 (troco 2 qts., Zona Sul!.
SR. ALEXANDRE.
URCA - Ap. c| sela, llwitrtõt.
í?,Ín."..í0". • clep. completas,
NCrS 25 000, c| NCrS 15 000. lnf.
Adm. Virrtor Gotelip Ltda. -
Tel. 43-8463.

BOTAFOGO - Rua
da Pálria, 221. Vend-
com sala e 3 qts., <
cias, banh, ©m cór.

„.,„.. demais deoendènciasemo. Inclusive do empregada. Ver —
cy?PP.m' Av. S. Sebastia-S, 89
fm 

~ {Ch8v« no «P- 102) a
i_í!_ti__ retamente com o proprietário ..-
Voluntários; Ay. Rio Oranco, 57, .ala 604,
ótimo ?p.j'?'; 23-5128 — Horário comer-
dependen-1

h.' _'''„Í_ÍÍ."_mSSJ. -t^^a^^Vtrr9>rvrn;ioA.cn;i,28fi:...<;x-chEco'"í- rí • •{•••* " ~°<>< 
®"i\t.n...ao em 78 m...t. Chaves;manha - Sogunda-fsira, Iratar t\

Mesquita - T.l, 52.5121.
ÜRCÀ - Ra.idinclj 2 pav., cm
tro d. tarreno, 3 sala., * qt,., 

-j
banh. soe. Olima localização. -.
Proço 160 milh. Visitas 52-1460,

com
43.2070'-

nancio em 28 mes»,
porteiro _ Infs. lei

CRECI 213 ¦ l„rde
BOTAFOGO - Resid. 

"lüxlTde-:

pavtos. c: 3 salões, 5 qts., jaroim, garagem, ele., (terreno 12
30) 90 milhões cj 50% h vista

CRECr!69252"3922 
' 52'33"

BOTAFOGO"04. 
3 qts.,

25 000. 15.

Alzira Cortes, 5
., E3r., etc. Revst!
ta. Tol. 26-0058.

ba:
sala,

BOTAFOGO - Vende-se ou tro-
ea-se por ap. menor em Copaca-

olimo op. de 2 quartos,
cozinha, banlieiro e dep.

completas de empregada. Rua
'Ul'i?i'a, 229. Sinal de NCrS

10000, saido facilitado. Tratar
Aliança Imóveis, Prç, P't0 X 99- 3.o - Tel. 23-5911 - CRECI
16.

(BOTAFOGO - Vendo ap„ 
'iíií

2 qts., dependências - São Me-
nuel 5, ap, 204 - Tol. 46-0840.

I «OTAFOGO - Bonito ap. ná
: Botafogo (lateral) vista
eicritõrio, sala, s| jantar,o qts.. banh. social, cozinha, área,

dep. empreg. elc. CrS 90 000 000
metade 36 meses. Visitas VOX, -
Tel. 22-4073 - CRECI 524.

CRECI Í72.
VENDO lindo ap. desocupado,
claro, cl vista para o Cristo, e|
sala, saleta, 2 qls., dep. empr-es.
!^_a_Pon3_J__Wi^210'304.
VENDE-SE _ Praia Bolaíõl"^""!""')
-Apartamento 1 106, com 2 qls.,sala, ccz. e banheiro, depen-
ciências de empregada. Valor 30
milhões, 15 de sinal « 15
30 meses. Tel. 38-9230

em

'boni:

VENDO excelente ep. de fren-
te. Ia. locação, cl saláo, 2 qts.,
dep. compl., garagem. Voluntá-
rios da Pátria, 415302 - Tel.
32-5855 - DANIEL,
VENDE-SE cata na Rua Bario ee***
lucena n. 31 - V.r no local.- Tratir_direlam.nl. 4Í.23J9.
VENDO ap. vazio, frente, qt. sa"..
Ib. cor. e dep. emo., área. Acei-
to Caixa. R. Passagem, 146-207
Tel. 46-4693. Sentos Jr. - CRE-
Cl 534.

VENDO ólimo e amplo ap. Rua. ,
Senador Vergueiro ci salão, 2íoxc . ** «Parlamentos d.
grandes quartos e dop. c| 18'mi-1" incorporação, somente, 2

e FLAMENGO - Vend-.se aot - 0cMÍ"° 36-0547. CRECI 300. 
" 

I m°« <lc entrada e saldo fin,-,,,.:"0,'' ""'"• 
f* __/'•"»• 

'™ "0
Marquês Abrantes 2 piscaiJpSÃTÃ DO"FLÀMENGO~:. VenCo|^,2C' E""5ml"* ~ H^^ t * bínhl'i,.t „.?»_Todo pintado a oleo. banheiro 2 «P- < 3 qts. e demais depends. \t^-— ______ .quarto . d„P. de, .mpt.o,. ar".cores, armários embutidos. - compls., no ed. Conde Nass?u,! VENDE-St apartamento de quarto Io garanam privativa - CIVIA
Cr$ 20 milhões. Aceita-se Cai-!cI ,vis,,a Pl o mar, cl I20m2. Si-Ic, "la separados e dependências Trav. do Ouvidor n )7 Dl-xa Econômica. Tratar Senador SJ' * 30 M' ''w'<"s nos tels.::'1'. arnproflada. Ver com o pcr-:c). vendas. 2
Dantas, 93 (Paulo) 23-0459__e> 23-5340. teiro ria Rua Correia Dutra, 166:52.8166 d.s

jPRECISÕ de 
'v(rioS"aps':"vaz;oa!no-,r,!;?3' Tr''Mr ,manhS «-'«'Hras - CREC

alugados,

BOTAFOGO
gueiro, 167,
Ed. s: pilotisnoi- inv., 

"

FLAMENGO _ Ac. Cxas. - SL,
2 qts., b., coz., deps., área 

'
R. Marquês Abrantes, 151 com
inquilino. 26 milha. Tel. 37-5106
e 25-2373. CRECI 813 - Tel
52-1852. -Tel.

sem drsp.
2. 3 qts.

vários
Rrsok

808
ap^.vaf:10s 32-1067.¦* 30 difls.j

8h
indar.
30m à
131.

Tel.
18 ho

FLAMENGO Apartamento
Rua Barpo do Fia-

será vendido am lei-

V. Sa. Com.
__ bsirros Flame

Catete. Glória, Botafogo, Laran
[eirat, Av. P. Vargas 590 sl. 21 ).|purificador de

CRECI 644
Veioso.

PRAIA

23-1214

— Excepcional ep.
bonita vista. Rua

io, 10.o andar, to-
lonçie dos morros, com

Rua Senador Ver-
ap. 102, de frente.

Sala dunla, \, de
3 qts., banh. social, cozi-

-r-.Ar„' dcD'. taragem. CrS
55 000 COO parte financiada. Ver
no local c; porteiro. VOX - Tel
22-4073 - CRECI 524.
BOTAFOGO _ Transfiro apt. Í0B,
R. Voluntários Pátria, 229, sala'
qt- (sep.), etc. Cr$ 8 500 mil,
financ, Dr. DIrceu Abreu, Av.
R. Branco. 120, s;loia - 22-3654- 42-1330.
BOTAFOGO - Vendo TUfíãiõi

de sala, 2 quartos, dep. em I
de construção, motivo d»

viagem, Tratar_teJ. 36-2630. I
BOTAFOGO- V

VENDE-SE apartamento á Praia
de Botafogo, do frente, de iar-
dim de inverno, duas tò\an
grandes, sala dc almèco. 5 quar-
tos, garagem individual com
quarto ds chofer, dois banhei-
ros sociais e dependências com-
pletas. Telefonar para 45-6396.

LEME :OPACABANA

final

AVENIDA PRINCESA"" ISABEL" 
"-

Ap. 2 ql.., .ala. banh., telefone-,
no prédio Hotel Plaza. 30 milhões

Facilito parle. Tel. 42-7397 -
Creci 861.
APARTAMENTO DE LUXO -"Veií-
dc-so apartamento tedo .tapeta-
do e encortinado, um por indar,

500 m2, em Copecnban

FLAMENGO - Vendo 
"aps!

ugados, aenplos. Aceito Cx.
IPEG, c| sinal. Tratar nos tels
23-5340 e 23-0459.

com duas salas,

22-3143.

le-sa
quatro qua ¦ !1e.

tos,

Vende-se. Rua Bento
n- 163, an. 701, de fren-
quartos, sala, demais de-

garagem, duas frentes, base NCr»> pendências. Chavos com o portei-90 000, com 50% financiados -:r°. Aceita-se oiertas. Tratar-
Rua Monte Alegre, 190, não ten-!25"'"-5-

C%Pr\'"M''Ur 
"*3'2'02 - '"P""- CATETE - Apartamento - Sal.,

.C!?!__T_L_ 2 quartos, banh., coz., ár»a éVENDE-SE - Ap. grande, e| qsra.'dea. e.nprsg. Entreo. imediata
S.en,'jd"nííS5ía?. 

~ Ru» Cândido NCrS 2S 000 a combinar. RuaMendes, 240./03 - Glória - TolJSenlo Lisboa. 20 505 V-r
tar 22-2330.

27__gr. ,23-%E?iVa2902.AIVim'^AMcfNh^
FLAMENGO - Vende-se uni,3 qts., copa-coz.,
apartamento na Rua Paissandu.itas. Peças amplas e de frente
179, ap 503, com sala, 2 quar. 67.5 milhões c) 16,5 de sina!, 16tos, 2 banheiros, cozinha e unia'em 90 dias e o rest. em 15 anos
grande area e dependência deH5-7173 - Dr. Paulo. IHAMCMr-n

Sf;-'* "° l0-i!,• - fíÃMNGÕ-_-Catete--n^í". Bar^ „ Ica
t-LAMENGO — Vende-se 4timo loiras — Vendo conjugados, ), 2!dep., garageap. do 2 qtos., I sala. saleta,|o 3 quartos. Também casas e ter-:cilito. H. SILVA.

-FLAMENGO - Vendemos na""'[Praia do Flamengo, 98, opt. 715
com 1 qunrtcs, sala, cozinha,
dep. de empregada. Ver entre
12 e 14 hs. - Preco NCrS...

- S. Verg. _ Vendo HO 000.00. Sinal de 50.; e res-
de entr.ido, 2 salas, tente financiado em 2 anos. Tra-

Mr Imobiliária Zirtacb Ltda. Rua
da Alíândecia, 81-A. 1.0 endar.
fel. 23-3996 - 23-9877. Creci

cm inicio de cons
truçáo, com living, sala de ian.
ter, 3 ótimos quartos, 2 banhei-
ros sociais oiulejadcs em côr até
o teto, copa, cozinha, área de
serviço, quario e banheiro de
empregada. Garagem. Constru-
çáo Marcha Engenharia Ltda.
Vendas: Júlio Bogoricin. Creci,
95. Av. Rio Branco, 156, sala
801. Tels.: 52-8774 e 22-2793.
Informações no local, diária-
mente, até Ss 22 h.

,,,.,.,,, _,„ LARANJEIRASVENDE-SE - ap. 7)2, da Rua d 3 frentesnoo,'Pedro Américo, 166, Bloco B, c' General Gl"*cintem, pintino c tinta plásticaUa bem
¦ ¦•.•.-• í.-:j t4|CrSa'l00M'00°oIIhBN"0'!110 "!cla' qdi;. 'al5<J. bonito|- ;-,,,„, "' 

-"-'.'.-¦•. . com
m™en't \esTa comb!'^o Tocai \ÍJ,t' 

ia'f' "i° inverno' nid,,oi' 
mSíf^g0 

~,-- *f B°'' R' Hu'lRus Mln""0' Vi'«ir" _ Castro,
só hoie _ Pedro corredor, 3 gdes. quartos c; o ?'."»' 22',, ,alao, 2 qls. etc. -Iconstando de hall

;,. mais bonitos arms. embutidos delLr5 -*o milhões financ. — Aceito 100 m2,itimo ap. na praia, 2 Palermo, gde. banh. social. TodoiCaixa c| sinal. Chaves ap,demais dependências, a óleo. Claro, arejado, copa-co- |- fr- Dirceu Abreu, Av.
tel. Tratari zinha, área e dep. lindo edlfl- co, 120 sj loja

cio com rampa p' automóvel. Ba. |42-1330.
70 00° c<"* meta-lBOTAFOGO-"--vTrTdí-se

no de 12 i;2 por 38, frcnle pa'¦ auas 'ruas, 
Asundo Novo ¦

ban., coz., e dep. dc emoregada>enos.
18 miihões de sinal e 19 em 2 [nes Catete
anos. Aceito oferta a vista. Rua
Senador Vergueiro, 207 sp. 30S.
Tel. 42-4731. Sr. Ribeiro.
FLAMENGO - Ap. 3 qts.," sl.',
dep. comp. gar. Senador Ver-
gueiro, 79. Preço 38 mil. com

j20 mil. de sinal, >alrio 750 mil.

Financio. Melhores dela-
. 310-302. Telefones:

25-1264 e 45-2509. CRECI 125.
FLAMENGO _ Vendem-se ólimos
apartamentos prontos de sala e

89, a! 405
12-3640 --

7,./ U 0P,.I. 
'* 

\RUfK MARQUES DE ABRANTES"-'

LVA R ftííímnu!" ,l.,«a im«üata. lnf. 27-7596. -IVA, R. GpnÇ. DiaS.ipiAWFIA lmnhlliai,l. D... 'R. Gonç.
Tcls. 52-3884

CRECI 448.

FLAMENGO - Vendemos na R. Se-
nador Vergueiro, 98, op. 1102,

dois quartos com e sem d"ep'en-! 
*, 'r0í'e£ *"*|u!0"Ll 

ZTJ±*Ó»„ rasa. °-° ^T^^Kl?^0^
tra-[tai

I -

emb.,
.. • -f* refrigerado, coz.

...... . }7V-, elc' «res serv. Preço 32 m
.- -.'ratar com o proprietário pecsisilas diàriament(«luqado i| eontr.), vlsi- tels.: 23-3897 ou 23-4347 - !

ríeyfV 
corretor 256512. Mayrink Veiga, 4, I l.ot-KKJ ,e7- Aceitam-» proposta».

Rua
nder.

lnf.

VENDE-SE
dorms. e
25 milhões ã vista c
Av. Rio Branco, 151, s| 512,
VENDE-SE 1 ap. conjuanadorTe-! ratíssimo. Cr$
nedor Vergueiro, 203—408 por 12 tic em 36 me:
milhões a combinar.
VAZIO. Conj. çjde. banh.] coz,
S. V.rg. 203, ap. 1 209. Enl.
2 000. Caixa, IPEG. Plano antigo.
Est. prosp. - Tel. 23-1214 -
CRECI 644.
VAZIO. Fte. conj., gele."""banh",
coz. Bento Lisboa 89, ap. 1 003.
Port. ENT. 5 000. FINAN. 2 anos.
Tel. 23-1214 _ CRECI 644.

R,
22-3654

_. Direto com _
comprador. Tel. 57-3994.
LARANJEIRAS - R. pinheiro Ma-
chado — Vendem-se dois aps.
em final da construção, de lalSo,
3 e 4 quaetos, 2 banhs. .ociais,
copa, cozinha, dep. e garagem
privativa. De frente e andares
altos. lnf. tel. 46-3383 . ...

terre-

VAZIO. Fle. 4 qts., 3 si, cop.-
coz., dep. emo., 2 banhs. compl. I .

27-7596 _ PRÉDIO LUXO, 270 m2. Ver Av.["" de «'"pregada e

«ria. Rui FarineiR- B°'b°» 80, ap. 202. r-nc regem. Tel. 25-5031.

lpane,™!FINAN- DET- Tal. 23-1214 .CRECI jlARANJEIRAS - Olim,'*¦'¦' " """ -" Fr.nt.

ria

644.

Vi
.. PAR- Predial e Administradora Ret- .„

nikoff Ouvidor, 130, 9.o _ Tais. bani)
-2-9-13Í. CRECI 45432-1675

trega
PLANEJA Imobí
de Amoedo. 55 loja
27-7596. CRECI 153

»n.A 4ní_âoÒ0 i°E 
«SIS" 7íjVAZIO. Fte., ,l„ qi. .eparado,aps. 601-602 .ala, quarto con-jeoz-, banh., a/c/tanq., dep. emp.

1'jgadc, coz banheiro, área tan- compl. R. Benjamin Constante 104,que. 16 milhões 6 ent. cada. ap. 302. Ent. 8 000. Fácil, finan.Pr. Emílio, 22-7194 - 57.0379. 30 meses. EST. PROSP. - Tel
SENADOR VERGUEIRO n. 238 J23-12J4_- _CRECI_444. 
ap. 1.005 - qto., sl., banh. ei VENDO lindo 

*"«"p. 
todo de fren."• '¦ de inv., ar. tanque, -te. 2 quartos, ssla, cozinh» .¦imp. - 20 mil. 45-0944, dep. empregada

nunh. - ARTUS. te, 274 loja B

23_.08l8 - CRECI 818
LARANJEIRAS - Vendo"
frente, em final d|
com sala, 2 quartos, dependên

vaga na ga

Rua Jaguar, temos oulro no mo-
numento Rodoviário c! 1 000 me-
Iros quadrados n beira da e.-
trada, local ideal p! posto dc
gasolina, Tratari 44-2595.
BOTAFOGO"-" Vend. apt. sale-
ta, grande sala, varand,
tos, dep. comp. ocup.

construção 
::™,0r' °.? =8 milhões

.- se Lx. tcon. I mobil iar
Ltda., tais. 42-9504 -
Creci 193.

ímTíi BOTAFOGO - Vendo apt. du-
para rua Pe. íp!o':' '"'"'o. v's'a Para o mar, 3

a com 32 metros _,ílls-' Mia» varanda, dependências
João Coqueiro eom ampregada. 50 m., sendo 25 m,
desocupada. Telefo- ' VÍ3,S. e 25 em 2 anos. Pode

|Ser visto com o proprietário no

2 030 m2
reira da Sil
esquina di
casa antiga
na rpara 36.1683 ou 46-626)
LARANJEIRAS _ Vendo 

"ap. 
no-

vo, um por andar, com ampla
sala, 3 quírtos, 2 banheiros cm

dependência*, gar.gem e
Ver., . Rua li

Tratsr R. Cetí.ln. 27 - 8.0 «nder - Je!• Guoerto. 42-1794 ~ CRECI 334.

domingo, entro 10 e 12 horas.
Faranl, 61'510. Na segunde-fei-
ra, informações: 48-7640.
BOTAFOGO PRAIA'- Coni. lu

ircnga'xo. Carnctcs, cort. tel. decora
a.s. do c: oò.to. 17 500 mil a comb

- - Tel. 42-787Ü. 2.».*.!«.

living cc-n
com piso da mármor»

308 j português, vcstimulo, saia de al-
Bran-!moço, iardim de inverno, 4 qua*.

tos, 2 banheiras sociais, 2 quarto*de empregada, dependências a gs-ragem. Tratar pelo tel. 43-8473.
corn JX_Rsgrna.
ÃPÃRTAAVÉ'NTO"bTLUXO - Veí*-
de-se na Rua Souza Lima, pr|-meiro andar, pilotis, ainda não
habitado, pronto para morar,
300 m2 - lnf. tel. 47-4166 -
Da. Isa.
ÀVE"NlbÃ_C"ÕPÁCA"BA"NÀ~-''"Vdõ.
np. frente, alugado ci 95 m2 da
I-, 3 qls., deps. 45 mil P/ Cx.

(insc. onl.) c| 5. mil sinal - Tei,
32-2493 - CRECI 409.
APARTAMENTO Cl 2 quartos, se.

banh. compl., depends. • çj.ragem. 42 mil a combinar. Ver
até 17 hs. X_. Silveira,_90-603.
AltÒ LUXO - Copac, Pâsfõ 4"vendo meu «p. a 30 m. praia,lado sombra, èndèr alto, todoconforto. 1 p| andar. 80 mil e"n.
Irada, saldo a combinar. 36-5300.
-\ VENDA i ej"t„ 2 qt... s'l."
Idem dep. preço: 35 milhões, acei-
to prop. à vista * n-sis 2 de 40
ar,2 cada. »m fin. de const. 15
milh. cada a comb. Av. Prinoes»
Isabel, 254 e 300, ap. 807. Ver

9 Js IS hs. Tal. «_7f5.

. 3 quar-
t\ con-
Aceito-

a Lemos
22-2483.

y-:£



2 - 5.' Crtrl., CLASSIFICADOS, Jornal cio Brasil, domingo, 26, ã S^-feir»- 17--'(.7
© IMÓVEIS'- COMPRA E VENDA

Ã venda i .pt. d. 3 «..., ^COPACABANA 
- Obrãj^E^.v-^*^."^. ^^"Slhft.fU

OU

prç.
re- .,alia iniciada — Rua Bara- tar c| Joaquim

Confor-1*'
do área pira comer

atei. Av. Copacb. 363,
comia. Jel.i 52-4755. _Ug Rj|_.eiro, 52 — _-ui lhji -1 

lEME . Vendo ,l| ¦
AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS - Noo anartame-ntos 

dedar, na Run Gustavo Sampaio n.
vend. .o... um. .xata. Arruda taveis apanameitios ucy _____ . 

qu__r____._ 2 ,_.._._,. .orn
Falcão «vali» o vend. imdyai»,_.g|-Q g ótilTIOâ'dormitó- armários -embutidos, banheiro
mos mo alugados, solução rapina, cozinha com azulejo
laxa minima. 16 anos do lradi-l|-|0S C armarlOS, / 133

,fa. Tel. 36-3788. CRECI 745, . , 
, 

, CQ -.-,
ATENÇÃO - Vondo urgente 2 '';',"w . 

1
«ns. conjunados no R. Barão do zinha. grande area
Ipanema 53;] 205 '" " ¦•'C-01 por
NCrS 26 000 ci 16 000 enlrada, SerVIÇO,
%'aitanto financiado 2 anos. Chn-
ves porteiro Alcides. Corretor
Barbosa - Tel. 22-1073 . 47-8601
-CRECI 401.

APARTAMENTOS - Vendemos 2
interligados, na Rua Barata RI*
beiro, tom saln • quarto conju-

gídos • demais dependências.
Âceita-ie financiamento pela Cx.
Econ. Infor nin ções, tel, •iB-8104,
ci Mme. Rodrigues^

MINISTRO VIVEIROS DE CASTRO
— Vando ap. quarto, tala seps.,
«or., bonh., área com tanque
.* «aragem, fundo* — CrJ 
36000, à visla ou nceito Ct.
Econ. com sinal de Crí ó 000 —

Tralar 28-9154 - Santos - Oos
Ç_Js_17hs_.
AVENIDA 

"COPACABANA. 
112,

ap. 810. Vdo. qt. c sl. tops. a

prozo 16 m. < 5C0 ontiqo!. Ver
diariamente no loca! de 8 ài 10
h>. Infs. dias úteis 13 às 15 hs.
Tel. 58-83.2. _Valler 

- C. 695.

APARTAMENTO - Vazio, pinta-
do • óleo, sinteco, sala 18 m2,
quarto separado 16 m2, coz.,
banh. completo, área cl tanque,
base 28 milhões aceito Caixa. Tra-
tar inclusive domingo. Telefone'25-3691. 

Caleri _- CRECI 254.

APARTAMENTO, vazio, vista pa-
ri o mar, sala, qutrto, cor., bo-
nheiro. Base 13 milhões ci 50%
financiado. Tratar inclusive do-
mingo. Tel. 25-3691. Caleri -
CRECI 254.
APARTAMENTO EM COPACABA-
NA — Sala, 1 quartos, depen-
dincias eomplotat, com telefone,
•r condicionado, com ou sam
moveis — 37 mítltôes à vista. —
Tel. 57-8327, depois 2-. -feira.

Não se aceitam intermedia-
rios. __
APARTAMENTO térreo, Copâcab..
na, passa-se para fins comerciais,
«ótimo ponto para ea bel ei rei ro>
«tc. Rua Vivoiros de Castro, 37

340862._

APROVEITE Vendem-se aps. c| 3
quartos, sala, 2 qts., e sala —
Sala a quartos sep. c! dep. emp.
« outro Conjugado. Tratar tel.
36-6811. Copacabana.
ATENÇÃO — Entrego vazio. Rua
•í Ferreira, ap. sala, nunrto
P. 13 milhões. Fac. 50%, 12 is
18 horas - 22-4337

54-2759 -- Cre-

até

de
dependências

empregada e GARAGEM
— Acabamento de luxo.
Entrada 2 550,00 e . . .
500,00 por mês. Faça
hoje este grande nego-
cio, adquirindo um be-
líssimo apartamento com
149 m2 em nosso Stand
de Vendas no local,IJ

de pare-
banheiro
tanque,

,io hora-
Mem de

lo, forrado com papel
de e todo apelado,
de criada e área com
Tratar com Sr. Barone
rio comercial na Av.
5 n. 239.

IEME — Magnífico «p. novo, Io.
do at.ip.tado, salão, 3 qts., 1 r>
.m côr, copa, coiinha, dep. emp.

g garagem. Preço o cond. excep.
cionais. Tralar PLANEJA Imobl* 31-2972
liaria. Rua Farm» de Amoedo, 55||pA. IEMA -
Ipanomo. 27-7596. CREC

LEME -¦'' Vende-se apt

gado grande, c hall, entrada, c| serv., Cfjarto

armário embutido, banheiro com-ja
leio, copa-cozinha, de Jrente.|pensa

S. CONR. - B. TIJUCA

BAT 33 rdL._r..c^'^°~c°f R-iD-^índ^í-ITIJUCA - Adalbertofl^**',,^ \%£&\T?V^r^cm.0^
Mf-ZL 8.S? 

^Zl^Z.^T^Z^^. 
Aranha, 47 - Estrutura Procuremos oferecemos 

^W« 
Av^.^rd, 25^,03 -

cel. Preço 10 milhões financie-1 _mento ____________ fac|||,ad, ou Cal* U alvenaria prontas, 
-gados 

Rua da Alfândega 98, si 23 000 - Aluguel; NCrS 250.

r-S.y.1 Õm 
H Com 'Lnoal' R' 

Jm"'í ¦" ICpntm de terreno SÔbre loia, das 10 és I3 hs. Tel. -13-6212 GRAJAU - Vendo an. 302. Av*.'~Hia 92°- - .Sampaio, 33, ep. 101 - Vozm. _ i»_enirO ae lerreno SODre ._'B'r..dgo CREa 
-,,,. ___-,_,. Richard, 200, sala, qt. con-

BARRA DA TIJUCA - V.nd..s» Ur-_GUAI, -171 - Vende-se1 pilotis COITI Sala, 2 C|U0r- j r|JUCA 
~— 

Vende-se à;"""Ã'»7rÃ"a" iup''d?. olA,m'l,ia -0,"b- 1"'" "'
torreno na Estrada, .5 O RIM AN n. .„ d ír.m - __ s|.„ ' 

_ _. ______ /.._u':„ „„T ,««„." fn.T . ,1 .:¥. ^W- •"''"'eire ~ CRECI
BARRA DA TIJUCA - Vend.s«

r.1.0 na Estrada SORIMAN
283 - Tratar lel 36-5425.

iBARRA — S.creio dos Band

m _gn ifico'.
2 qts., 2 banhs., copa-coz
orno Entrada 24 m., 0

Rua Gustavo Sai
POSTO 6 - Vend

pav,

tio, 6761201. lances,

LEBLON - Com-ILOTE RESIDENCIAL - Vende-se.BARRA - Vendo lerreno .
150 ml eom 1 «a* no novo e elegante bairro próxi-; riuedre^ 33 do^Jardim Oceânico

lio, 3 ou 4 quartos, dopendén.jmo ao Jnrdim Botânico (372 m2).jPl
cias e ejiiranem, serve •xcepcio- Diretamente com o proprietário
nalmenta alugado. Dou em p._a- je|. 47-4125.
mento ou em porte de p» „_.*.. o

;to, qrupoi comerciais v-iioi, 1
'octc-o com 60 m2 no Centro
(cada grupo pode ser alugado p' .
NCrS 500,00) pago . dif.r.no BARRA DA TIJUCA

vista. Tralar dir.lam.nl. M,írilr,rrr _____ Ui^\:_\~_'e\' _ Vendo" o.-.cele,ile casa, I, 
"_bo" "m/mi». 

Total 48
.iit.-l di» construção, c', 230m2,Wel. 3B-98&1.

IPAN'EMA - Vise. Piraiá, 5S4 apartamento, Sala &llt,„éa living, sair., 4 qls., 2
(em frente TV), apt. 304 - 1 sa- ._.„-,,-,r\nc rr>7Í- banhs., dep. compl. e amplo ter-
ia, 2 dormitórios, depend. compl. quarto SeparddOS, COZI-10™™"^ wí.. 3,.0.881
Ver no looal no horól-io dejn|1a ,__\0\__ banheiros SO-31-2972. Sábado e domingo. Cn
obra, entrega em 12 meses. Ape- . .' .... , _ 38-7431 ou 31-0881 -

jnos NCrí 6 000,00 de elnel - CI31S, todo mobiliado.., _w-_ j,--,., Cred 250. _. -|Q 
C0MI,RID0 - Vendo ap

Jaime rarbi-rz Creci .o.. Tel:. 
CQm e|e1ro|a geladeira BÃÜRÃ DA TIJUCA Vendo ter- „(„ Caii-, vazios. Av. Paulo d.

-J1 -uoo |, -, ]P 25 - Jardim Oceani- prontin 6*55. Ver diari.imentc
vendo, apt. fren- etc Ver Av. Semambe-he0no_,5p.ey-Ncs 9000,00 com i™ 9 _* .2. inf. sa-ieas .

guartos, varanda, 11 tu, jaQ _______ 201. Cha- pagamento em 1 ano. Tratar com 32.(_052 - CRECI 1090.
peças novas, área,11133' 

/OW' C''J' i/ÁARIO 
PAIVA - CREC! 14o -.j __; 

y , .".j.
WC empregada, um veS COITI O porteiro. Ira- Av. Rio Branco 151, sobreloia 210 »«".«. ra 

^ .,.ns_,,; „-,,_,:»-,-_
.:,;„ embutido e uma elis- proprietário-¦ ™'- 3,-2,7? '-'"r, 

J . 
-Itorí. 1 qu.r.. praça. Base: Críl\t.

Ant. 3.P andar. Dois:1*'1 ."•UM__..*J JJ 
"' ,„, 

BARRA DA TIJUCA - Vondo .er-|130000_ R. Guapiara, 37 '

,. ;, p.ltos, cozinha, banheiro,
1,5 in.1 dependências comple-

fIJUCA
racanã, 1
pilotis,,
e área
Aceit

ende,e à Av Ma [T^i^^^,6, o ap. 10o, Ed. s ,_m _ Mo|.
: qts., saia, coz., Iiar.ll. - ---.
dep. empr. Ver ci port. ORAJAU Res. 3 _p

r-..tv.. Tmtsr telefoneifl?'-'

da( quintal
Dona Cecí li

J53. _!,_,, sol-, d:
coniu-ibantieiro c

ap.
iloti..i ,* •.., aa-CO movimento._...,., sobre pilotis. esquina,! ;u_ "• . .

aberto das 9 às 22 ho-?_ q.,., .alô., .... T.l, 47.1 «6, »'fj«_» «.j.^ 
^ ^

Av. Pres. Vár- P0STP - . Sl". ,q"x„-'ri'-|mll. Ver e trntar hoie

. ooisi"" "¦"''. " 
J"-¦"--„-:BARRA DA TIJUCA

escada. Ótima localiza- na Av. RlO BratTCO, I - I ,' re„0 15x35. Facilitar

orand. l*4"' "ti'fidn do"' '1p,s- R':'. 
| l c o -,nr|,-,r _ telefone Fiaminno. Tratar com

grano., mn„|men|_,. Preco 26 mil IO. anaar — l-iuiuiic
esquina, Preco 26 mí-

financiado 17;32-1039.

ras, ou na

- MIGUEL BENJÓ.
COPACABANA - Vende-se apar
lamento corn qunrto e sala _

NCr$ 17 500 - Informações -

Tel. 52-1055.

6
Entre

prop. ate a; io
nhã, entre 15 e 1

Silvo, 24

3 ctls., de
led. Ocuião.

gas, 446, grupe,1206-,|NCr^soop.-ci 50%,,-, _._._».,

tels. 23-0216 e 23-1 330|32-7932 - creci si. rt,M.
POSTO 6 - Si". 2 qts.. banh., IPANEMA

cor., dep., ampla varanda, fren-
te vatio - NCrS 45 000 - Si-
nal 25 000 - 11000 transfiro
pl Caixa - 9 000 — combinar
- Tei._36-2917.
POSTO 4 -' Vendo 1 andar in-
teiro de frente, vista para o mar

próprio para Embaixada e fami-
lia nlto tratamento. Tel. 37-1406.

QUER VENDER? QUER COMPRAR?
Consulte a Adm. Victor Gotolíp
Ltda. Nós avaliamos e vendemos
seu imóvel, mesmo alugado
Inf. Jel.__43_8463. 
RUA PAULA 

"FREITAS, 
32. Vdo.

.;„ _ ... - .. inp. coni. alug. si contrato a pra-
ecrados. Preço 30, 5 milhões, si-M 

]5 8 x0 antigos. |„fs,
I, saldo. Caixa Institutos, di- 

tj... úf<|j ^ _3 j. ]5 hj TeL
relo, 45-6127_- Nicacio. 58-8392. Walter - C. 695.

500

Vendo ter-
. Perto do
D. Morg

rida, Ruo Assis Vasconcelos

i- Pilarei.

COPACABANA - Vendo aparta
mento 602 de frente em final
t>c construção c| sala, 2 guar-
tos dependências de empregada
e garagem. Detalhes telefone
45-8694. 
COPACABANA - Frente, vazio,
150 mts. da praia, 2 ou 3 qts.,
salas, cm mármore, banheiro, co-
linha moderna, azulejos até

CONJUGADO DE LUXO - peque-
no no melhor ponto de Copa.
cabana, com banheiro em côr —

sancas, lustres, mobiliado ou não
- Sr. ANDRADE, na Rua Minis-
tro Viveiros da Castro n. 15, •
ap._419. 
COPACABANA' - Vendo na Ruo
Slq. Compôs, 138, apt. 1 003, c|
ent., bon saio, qt., ecp., banh.
compl-, Cozinha, área c\ tq..,
WC emp,, armário.» emb., claro,

idevassávet. Visitas hoie dns 9
i 12 hs. Tel.t 48-8492.

APARTAMENTO em Copacabana
Vendo, quarto c sat« separados
demais dependências. Tratar em
37-1818.
BARATA RIBEIRO 13 - Vendol
ap., quarto, sala, coz., banh,,
área e deps., empr., A por and.
fundos, sinteco - CrS 26 000,
*m 12 mesé. — Aceito Cx. Econ.
com sinal de CrS 6 000 — Trat.
rei. 28-9154 - Santos, das 9 às
17 horas.
BARATA RIBEIRÒ,"298*"ap"r".rín.
te, lado da sombra, alto luxo, 3
ots., 3 banheiros, garagom etc.
NCrS 90000,00. Tratar 9 às 18h
no local, com proprietários.
BARATA RTbEÍRO, 41B'ap. 905 -
Vendo ¦(., qt., etc. conj. ci ga
ragom, vaiio, chaves port. inf.
Arnaldo 42-840-1. Rua Araúio P.
Alegj_», 70 si 215. CRECI 741. _
COPACABANA - Vendo" sala e
quarto sen. 2 frentes, sinteco.
Ver 2a. à 6a.. Rua Raimundo
Correia, 44 ap. 1002.
COPACABANA 

"- 
Entrego 

"vazio*.

13 müliões com sinalVendo op
combinar o rest. Aceito Caixa Ec.
IPEG, IAPB. Fac. em parcelas à
combinar, ap. sala, quarto, banh
cor., Rua Só Ferreira, 228 ap.
517 c\ prop. Ver no local e 1rn
tar Av. Almt. Barroso, 90 — 6.0
al 605, das 15,30 às 17,30 horas.
42-5435 e 22-2634. CRECI 213.
Copacabana"- Posto" 5 Quadra
da praia *— Vende-se urgente óti-
ma oportunidade à Rus Djalme
Ulrich, 110 ap. 312. Vazio, en-
iroga imediata cj qt. t sr,la sepn-
rado», cozinha, bnnh. Preço 18
milhões. Chaves c| porteiro. —
Tratar Av. Rio Branco, 156 s'
•J09. Tels. 32-5735 a 22-5814.
CRECMEO.
COPACABANA"*- R. Belfort Ro-
xa, 417 - Vendo ap. 1202 novo,
frente, la. ocupação cj ampla
i«la p] 2 ambientas, 2 qts., cj
armí. depends. compl. e gara-
gem, Ver no local c| o porteiro.
Venda direta sl intermediários.
Trator c| Linhares. Tel. 28-2457
•sxt.

COPACABANA - Vendo op. fren
le, salão, 3 qts., den. emp., qar.,
tel., ar refrig. Cr? 50 000, cl 50%
ent. Proprietário 46-6V64.

COPACABANA - Vendo sala. 2
quartos, banh., co_. Preço 11 CCO.
Slnnl 5 000. Prest. 200 mil. Em
const. -Tel._22.6910. ¦__

COPACABANA - Compro ap. sa.
Ia, quarto separados c| dop. Fi*
nanclamento IPEG. Dou sinal. -

Tel. 52-H60. CRECI 87-.

I COPACABANA - Compra « van.
da dft imóveis, avaliação a asslx-
tência Jurídica. Temos comprador
seu opartamento. Tol. 52-1460. —

CRECI 872. 
COPACABANA -Vendo - Posto
3 — Quadras da praia. Ruo Fer-
nando Mendes, ap. de frente, sa-
la, 3 qts., dependências e gara-
gem. Tratar c| Batista — Rua
Barata_Ribeiro, 135-D.
COPACABANA — Vende-se ótimo
apartamento, de iala e quarto
conjugado, com duas entradas, co-
zinha, área com tanque e banhei-
ro de empregada. — Av. Prndo
Júnior, 298, ap. 1 004, 10o andar
Chave com o porteiro. Trntar di
retamente com o proprietário pelo
tel. 36-6700, à noite.
COPACABANA - Ap"., si., qt
sep., banh., cor., arm. embutido
Vazio. Vende-so ou troca-se p
2 qti., sl., dep. -emp., garagem
Ent. apenas NCrS 10 000 - Tel
37-6253. ___'. _
COPACABANA AV. 115, ap
507. Lindo e grande conj., tendo
bonito qt. emp. social, pintado
a óIíío, decorado. Frente. Vazio,
Diariamente 8 às 12h.

iâs úteis de 13
8-83'__2. Walter ¦

RUA GÃSTÃO BAIANA 
"- 

Prá
ximo de Barata Ribeiro. Vendo
apl. de frente, vazio, c! snla, dois
dormitórios, cepa, coz.. áreo c
tanque, quario e banheiro di
empregnda. Marcar visita e tra-
tart_52-5O70 _______ Creci 111.

RUA 
"MIGUEL 

LEMOS — Junto 1
à Baraí.i Ribeiro. Vendo apl.!
de frenle, vazio, ct salão am-

pio, varando, 3 dormitórios, sen-
do um duplo, banh. soe, copn,
cor., dep. completas p| empre-
gada, garagem. Ed. cl 2 apts.

pj nndnr, pintura n óleo, alnpe-
do, lustres de cristal. Marcar

visita e tratar 57-5070. Creci

Praça
23-5911.

RUA SÁ FERREIRA, 215. Vende-
se o apartamento 302, de sala,

quarto, banheiro e kit., ocupado,
porém com contrato expirado.
Ver no local e tratar dlretamen
te c orno proprietário. Tel.: ....
25-3443.
RUA SANTA* CLARA - Vdo. ap.
vazio c| sl. qt, sep., bnnh., coz.
P/ Cx. (insc. antiga) Cl 5. mil

sinal. Inf. 32-2-193 - CRECI 409.

hs
hs. Rua Nas-

apt. 301.

Vendo no melhor
ponto, belíssima ca;a vazia com
toda as depend. completa* e ga-
ragem. Condições a combinar.
Ver e tratar à Rua Barão de Ja-

guariba, _93. Tel.t 49-0872.

IPANEMA — Vende-se excelen*
te cpt. pj família de trato. Ata«
petndo c| ar refrigerado em tô-
das as peças, elevador privativo
e salão de festas. 4 amplos quor.
tos, salão, copa e cozinhn, 2
banheiros sociais, dependo nci as
completas de empregada, área e
garagem para 2 carros. Ver à
Rua Prudente de Morae-, 1 244,
apt. 202. Chnves cl porteiro
Trotar Aliança Imóveis,
Pin X, 99, 3.°. Tel.
Creci 16.
JARDIM DE*ALLAH - Todo de
frenle, vista p! o mar e a U

qoa, pronta entrega, luxo, 2
sls.. sl. nlmoço, 3 amplos pts.,
2 banhs., sociais comp
deps. comp., indutivi
tn2. Cr$ 90 000 a

,32-7932 -_Creci __51._
LEBLON — Vendo ap. 2 qls., sa-
Ia, coz., banh., dep. emp. A vis
la 30 000, a prazo 35 000. Av.
Bartolomeu Mitre, 792-606. Cha

Dortorin. Tel. 42-6005 -

Segunda-feira._-^ Jurar.dyr.

LEBLON - PRAIA
TO LUXO
hoie

ZONA NORTE

GRAJAÚ - Rns. 3 qts., salão.
¦ . .•¦¦¦»!_» Trotar teletonelfla'-' 2 p'v"-' ,f''e- 80 mil. fin.

tas, todas pecas de fren-\^-)____e CRECI 340 Adm Orion P 
meses. P. Henrique Morize.55

SIO COMPRIDO - Casa, - Ven-i)e. Construção CHOZIL TIJUCA'- ótimo ap. Rua Aguiar, MACHADO - «ÉCM?!. 
NEUY

tirl^nf dep'zrP'r.ar ENG. S.A. Informações \**¦•'•j j_ TAHimf™ TPAp.níWÍ"|NCrS o_C*u0 - R. 
Ay Rio Bfanco 156 s 

eomb.'j 
„„„. |néd!„ 22-5722 «fâ. 

<£ 
c.f«. R* Roaf^Silv.!

ro 7/,g_l -U2.7151 e 47-1061 - CRECI 159. m .. si.____of_ ou 5__.OT53 __

RO TIJUCA- Q"uase pron- \_H^. 
machado - creci ,;,.

Ij»-1-: -. i-4 GRAJAU Ap. 3 qts., salão.
Em tase de pintU- copo, vazio. Ac. Caixa. 37 mil.
B.,.1,--. ;,.-_ uiclt __'R. Caruaru, 675 102. Ver 15 è.

. .,, ;o Teira Ven- t *¦ - bellSSin.a VISta. — 
|7h ._ 5B.5408 0„ 52.Q953 ¦

. saia (16 m2), quarto pua Uruguai, 471, em 1NELIY 
MACHADO - CRECI 171.

n2 , cozinha e b.iniieirr;. ,, [GRAJAU — Vendo caia toda rc-
com tanque e iardim .32 SeU mellTOr TreCnO, |UM- formseiSi Vazia. Tralar no local o
Rua Aguiar, 26, op. 103. . i p,., Andrade Ne- dia todo -• Rua Borda do Mato,

Não aceito Caixa. ' *' „ 
89, c 6. tel. 38-3900.

TIJUCA -"Vendo" R*u"a Conde de VeS — Sala, Saletò, -JqRAIAU -Casa centro 
"terreno

Bonfim, 589, ap. 203, sala, 2 banheiros SO-H0.24, iar„ var., 2 ais.. 2 qts..
qts„ dep. comp. de emp. Novo. bann., ccz., dep. empreg. i no-

com sinal - Inf.: CÍ9ÍS, COpÚ, C07_mnB, Cie- |-,re garagem t,!. c banh. Ver
nente 3as.-feiras 14 )Qh, ol'-

803, tels.
32-3813 -

• IGORICIN
7,-1 TIJUCA

ap.

JÚLIO
Creci O-l¦jj.

Chav

j38. Inf. no tel 48-5679.

143 If IJUCA - Cobertura de frente.
Terraço com 60 in2, saieto, sl.,

|l qt„ órea pera construir mais

[to
ra

|1 qt., área de serviço, garagem.U'ej'j___ ta
|Aceita-so Caixa. Veç_ na R. D»»,Pu|-'t37.8ó3l..

PÇA. DA BANDEIRA -
S. CRISTÓVÃO

"ALGUMAS" 
pessoas duvidam que

nci dias atuais alguém

Filho, 76. Iratar lel.

comprar um np.
sa

ci 60 in2, 1 ) do

ala'ampla, grande qt.( bani., c.

boxe, coz., área. recem-pintado e
c| sinteco por 13 milh. c. ó mdh,
de enlr. cl 250 mensais s| iuros.
Venlia vê-lo ci Bueno Machado.
R. Barão de Mesquita, 398-A. Tel.
34-0694 e 58-3233 .-.CRECI 986.

APARTAMENTO de frente com 3

guartos, saio, j. inverno, coz.,
dep. empreg., garagem, R. Gen,
Roca, um sonho em matéria de
conforto. Apenas: NCrS, 200,00
mensais o NCrS 20 000,00 de en

demais
gar. 180

comb. —

APARTAMENTO VAZIO - C/ 3
qts., 2 sls., banh., coz., dep.
empregada. De frente. Em cima
do Cine Madri. Entr. 25 milh.
ou menos. Mensal: 600 mil. Mar-
cnr visilas 2n.-feira pelo telfiíons
.19-1495.

BENFICA - Ap." vario, c| í qts.
sala, coi., banh. Vcndo-s. Av.
Suburbana, tnlr. 8 500 mil, prest.
200 mil si. Tratar Av. Brás d
Pina 96, loja (Largo da Ponha)
Tol.: 30-5489 - CRECI232. _ trada. Apanhe chaves

PRAÇA" DA* BANDEÍRÁ - Prédio' Machado.. R. Barão di

na Rua Haddoclc Lobo, 134, e
dois prédios com dois pavimentos

Rua Barão de Ubá n. -443 e
447, serão vendidos em leilão ju-
dicial pelo Leiloeiro ARLINDO,
lórja-felra, 28 de março de 1967,
respectivamente às 16,00 e 16,30
hoias nos locais. Móis inf. tel.
52-3745.
PRAÇA DA" BANDEIRA" - Vende-
so casa vazia, c| 2 quartos, 2 sa-
Ias, cozinha, banheiro e grande
áren I6da reformada. 5 milhões
de «ntrada, saldo a combinar. Ver
Rua Hilário Ribeiro, 110, «I 14,
até 12h ou lel. 46-7593.

SÃO CRISTÓVÃO* - Vendemos
nn Run Fonseca Teles ótimos nps.
c' sala, 3 qts., ciep. compl. de

Iserv., copa-coz., área c/ tanque.
AL Sinal a partir de 5 400 mil e o

tado Soares
30-0474.
TIJUCA* — Vendo 2 luxuosas
sidênciafi, centro terreno fiólidi

confortáveis de 2 pavls. Na

promessa NCrÇ 60 000 e 25 000,
Ido fac. Aceita-se caixas. Tel.

48-5477 ci F. Correia 'Imóveis"

CRECI 531.

TIJUCA - Imóvel mal
. . pendências completas,?0"

ó capital parado. Vendemos bom aarogefT
re' vendido o reu imóvel em qu.il- 

**" . ¦ ,. r  r~\_\r. '¦"

quer legar do Estado da GÍanti* plIotlS. Elevadores OllS .,__.;•

á funcionando. Sinabara. 5oticito informacõe» pulo
tolefone 29-53A1, ou nossa visita,
om dia, hora e local de sua pro-(~i

V. Sa. é a nosso cl ic

159

15 entrada,

ta, 398-A. Tel. 34-0694 e 58-3223
- CRECI 986.*AÕ 

SENHOR que está pensando
em adquirir uma casa ciue 5f.Í_
a última palavra em conforto,
então não perco tempo 1 Venha
ver a móis espetacular residén-
cia da Tiiuca c| 2 pavimentos,
num terreno de 400 m2 preço.
NCrí 220 000,00 c| 110 000 de
ent. e saldo * combinar. Apo-
nhe as chaves cj Bueno Macho-
do. R. Barão de Mesquita, 398-A,
Tels.: 34-0694 • 58-3233- CRE-
Cl 986.

nanciado
combinar. Tol. 48-63Ó8
Cl RJ 206. _ 

BuenoiTIJUCA - Magníficos aps., pron
_\e?-l__ tos, vazios, pela Caixa ou IPEG,

Bonfim, 377, l| 608. Tel. 34-6049
- CRECI 304.

saldo em 30 meses s/ iuros.
Venha ver,' tão alugados s' 

.contrato. 
Tratar

n em CUNHA MF.ILO IMÓVEIS -

mesmo na Rua México, ms, ii." st. nos
.;.._, r ¦ I- „ o 11 Tel 32-5555 e 22-8397. CRECI
Aristldes Espinola n.° 1 IM L_Bi6

excelentes apartamentossAo cristovão
c| amplo living, sala de**^
iantar, toilete, 2 banhei- mii^inai

SEM-.1NTERM. 
"Compro 

ep.. 3 qts.,
gde., c| ou s| gar. entond.
c1 prop. — Tel. 42-3287 —

D. ANA - CRECI ^82.

ros, 4 quartos c
rios embutidos, sendo
um ci vestiário e banh.
privativo, copa, cozinha,
área serviço e depen-
dências completas e,
ainda, vaga garagem
privativa para cada
apartamento. Tratar no
local ou VEPLAN IMO-

TIJUCA - Rua Aguiar - Vendo
ap. 2 qts., sala, deps. fcinp.,_área
Cl tanque, fur.do3, la. locação —
CrS 30 000 à visln. Aceito Cx.

-Econ. com sinal do Crí 10 000.
APARTAMENTO, frente, vazio, Tratar tel. 28-9154 - Santos -
lado sombra, 2 por nndar, 2 sa- Das 9 ás 17 hs.
Ias, 2 quartos, arm. embutidos, T|JUCA" J A*p. l" qls., saía," sa"-
cozinlia, banheiro, dep. empre- (.a|| _ _,3 m,|_ .. ___ Tomá_
gada. garagem, base 35 milhões Coc||)0 ó8.A| ,,._. 204. Ac. Cx.
c/ 50.o financiado. Trator inclu- T_| 5(_._i.i(_8 _, 52-0953 - Nelly
sive domingo, fel. 2o-3691. Co- Uacriado - CRECI 171.
leri. CRECI 254. hIJUCA - Caso - Vendo na 

"Rue"

ATENÇÃO - Vendo ou trocoU/.aria Amalla, 2 qts., sala, de-
por 1 casa na Tijuca de 3 -.¦jaMpend., tem 20 milhões financia-

lios pequeno, sitio no molhor _|0, P5I,, Cnixa, somente 6 ml-
-946 225. —I ponto de Jacarepaguá, todo ar--^.. cm çijnhciro. Hoje telefo-

2 qts deps. borizado com 3 000 m2, 200 m2 nt 3_.ó325.
Final construção. - 2,de construção, multe ígutr, ir- y 

rf 3 ,.;
"SW^Ita^h. TraÍba„heíro em^còr. 

'dep. 
Vs

- CRECI_40_9. Rios n. 26. freg. — 135 000 00 - Tel- 28-9776 ou .
arma-JsXÓ" CRISTÓVÃO - Prédio de APARTAMENTO - Saens Pena -42-7630 - Sr. Edgard.

dois pavimento!, .10 Rua Sáo LuizíVendo quarto a sala amplos * 
f,j_,__A _ AD - Precisa-se, d.

Ro-Txna 1000 c 1 000-A, será separados, área com tanque, HJUL-A - AP. rreoisase, u

vendidoMtl leilão ludicial pelo banh. compl. - Tel., 32-8861 -I. quartos, sala. garagem. De Cr$

Leiloeiro ARLINDO, quarta-feira,
5 de abril de 1967, ás 16,00 lio-

local. Mais inf. p/ le

ros dias não insista. Av. j
Edifício Sobre lio Furtado, 127 p 4 5 COO i

! vista ou comb. 47-10£l
51 - 2? Õ722 - CRECI

- Inédita Imóveis — Grajau.

. „.¦„ «-.„ .MARACANÃ - Vende-se ou alu-
1$ 10 000 000 e preS- ga-se na Av. Maracanã, 343, ap.

.orênci». v. Sa. e o nosso clien- ^_rtp-i'c Aa rV1?.13^- 6^'' *¦' ^ c,,s"' •*¦ !f)'6S € <'f'"
Uo. Imobiliária Rio Feri» - Cor- taÇOeS mensais Cte 

.»-'•» piais depends ..parcialmente mobi-"ado. 
Ver no local. Tratar ns Imo-

biliárin Marvil Ltda. - Av. Rio
Branco, 37, Gr. 407 - lel
23-5310. __
MARACANÃ - Vendo. Rus Giz'
Gama n. 15, ap. 301. Va.-.n, tf
:!., 3 qts., deps. empr. 30 mi-
Shres — Ver hoje 9 as lÜi. ¦¦-
Aceito CAIXA. — Tratar Senador
Dantes n, 117, gr. 241, 22.277.
ARIDIO - CRECI 772.
MARACANÃ — Vende-se na Ron
Artur Meneses n. 22, entre a Ru*
São Francisco Xavier e o Estádio
Mário Filho, residência c 6 qtt.,
2 salas, 2 qts. e banh., para em-
pregados externamente, quintal,

n terreno de 8,00 x 40.00, zona
gabarito A pavtos., ótimo paru
pequena incoipor&çao.

TIJUCA -Concie de Bonfim, ".or Responsável - Goreelio P.-43O 
000 — Ver nO locai

1 ou _- tnt l.rreo 2 ats reira Braga — CRECI 54. Rua:^""""" .

1 sl ' banh , cor.! depend., graò: Dia, d. Cruz, 155, ,| 305 - EdJrJe 8 às 1 8 roraS, diária-
de área. 20 miihõe, visto 25J-\_^±\L=___!_\ -Lente ou pelos telefo-

cre.TIJUCA — Em —- ¦"»*"

cas, persianas, exaustor,
' 

Hadockicornposto de sala, quar-
^"belo''*0 (separado), cozinha,

de frente, garagem, de 1,
3 qts., nas Rua» Mariz

, Conde de Bonfim,
lobo, Antônio Basilio,
Izidro, Gen. Roca, Eurico Rabelo. ....
Temos em outras ruas e bairros, banheiro, area de servi-
P,w,,ind... 'frat.r 'na 

-ondV di ço e dep. de emprega-

da. Visitas e detalhes na

Mesbla — Méier-¦ - rua resi-|nes 52.8774 e 22-2793
dencial vendemos aps-l JÚLIO BOGORICIN -
de luxo c! sinteco, san- Crecj Ç5 _ Av Rio Bran.

[co, 156, s| 801.
VENDO-ria Ruã S. Francisco Xa-

ier em frente ao Colégio MI-
tar, ap. de írente, com 2 qts.,
ala, dependências. Tratar tei.

34-3831 __
VÉNDÒ ÒÜ TROCO por ap. mo-
nor na Rus Uruguai 515, com
3 qts., saio, c| garagem
38-.I035.
VENDE-SE

NOBRE S.A. - Av. Rio
Branco, 131, 12.° and.,
tel. 52-4153 - CRECI
707.

- Tel

Ca-o apt. 41 da R
 ... 11, c| 2 qls., 1 sala,

dep. do empregada. Combinar,
ver, lei. 34-6.198, olé 12 horas,

TTJUCÃ~^"vS"_^7rcas- vazia c]! lambem Iroca por menor.

2 ralas, 3 qts., copa-cozinha, ba- VENDE-SE ap. final da constru-
nheiro, depend,_ empreg., iardim ção, centro Pça. Saens Pena — 

| NEGÓCIO' 
Ouarto, sala,

63

nf. - Av
Churclilll, 94. s| 512. fel. 22-5261,
dai 8,30 ns 10,30 e 14,30 as 16,30.

OCASIÃO — Transfiro direitos óti-
mo ap. sl., 2 qti., dep., «ara-
qem, já rm alvenaria. Entrads
NCrS I 00O.C0, saldo NCri 250,00
p| mês. lel.: 28.8095.
... _ URGENTE" - Vende-sé

leta, etc,, vagn na! _¦__„(. -., , „,, j)un D Maria, 60,
2. Rua ;"?_"..__ iji.icas.-l, c1 saia e 2 qts., c quin-

D. Mariqui-lcos.ae57|óÕ3 -"CrSTB 000000,00If-,. _
iratnr telefone : nho - Tel

Fann'
22-0581 - CSEC1 605.

RUA GÁSTÃO PENALVÃ, 169' 
"•

8x40 ou j Grüiriú - Vende-se prédio. Ver

e area, na Rua Benevenuto Berna
135. Tratar na IMOVEX - Av
Pres. Vargas. 590, il 502 - Tel
43-3544 - CRECI 1007. |__ A combinar.
TIJUCA - C. do Bomfirn, 

~7«* 
-38-5132 ou 48-6530

Vonde-s« casa adiantada constr.,; VENDE-SE cassi. Terreno
ap. luxo c' vest., salota, living,) passa.se loia
3 qls. c/ arms. emb., 5 banh. so-1 Comprido. Tel.

Iciais, saleia almoço, ccz., dops. •— 
——[completas, voga p automóvel. 'VENDO — R. Conde Bonfim,
snla.lEd. c/ salão de festas. Vor dià- ap. 503, saía, 3 quartos, depen-,¦ f h^. _ ... , _____

garagem, ti- . . '

Entrega fim12"*»
ilhões finan- empregada, área

SENHOR proprietário quer vender
seu ao. ou casa, mesmo nluciado?
Procure « Org. Marsa. — CRECI
1106. Rua Figueiredo Magalhães,
286_s'_JU. Tel. 36-4934, Cop.

SENHOR PROPRIETÁRIO - Ven-
demos o sou IMÓVEL mesmo
alugado - Soli-tl-noi sern com- BILIÁRIA LTDA. Rua Mé- W*! r
promisso — Até ás 21 horal Lul' °

Telofcne 57-7309 - Arilson - XICO, 148 3. and OU separado,

CRECI 1 112. *-i. no .an _ nn r._.i: |e quintal

uízí Vendo, quarto
era separados, árt

banh. compl,
14 ás I7h.
AREA ALTO BOA VISTA -
7 740 m2 florestados (500 m2
edificáveisl, frente inicio Estr.
Vista Chinesa - Eng.0 Tilo Li-
vio (CRECI 1 099!. 57-9074 -

namento no
lamente eom
res. Tol. 52-3198.

Vende
Largo Rio no local.

28-4370. ISILVATELES, 
*18 

- 
'Aporlame"ntó

1107, vazio, iodo reformado, coni177'
pintura plástica varanda.

ras no
52-3745
SÃO CRISTÓVÃO - Vendo casas

89. Gen. José Cristtno, 41, 2

qts sl., etc. Visitem. Facilito. [Domingos Ferreira, 34.501 ou
H Silva. R. Gonç. Dias, 89, «I Av. Rio Branco, 134506 - 

405. Tels.: 52-3886 - 52-3840 -j 22-9100 - Compra o Venda Imó

29-8903. Creci 648.  veis 

SÃO CRISTÓVÃO -- Vende-se APARTAMENTO - Vendo
}03 da Rua São 2 qts., j. inv., área com tanque

991 ciui-rio, iala, garagem, sinteco, pint. nova,'- ¦ 
Ac. Caixa -

57-9973

30 000 a 35 tn., com 10 000 de
sinal e o restante em 90 dias,

jó autorizado pela Caixa. O má-
ximo 6 meses de habite-se — Tel.
58-3380.

local. Tratar dire-! dências completa?,
prop. * construía-1 nal de construção.

TIJUCA ' — Vendem-se
aps. com sala, 2 quar-
tos, cozinha, banheiro,
dep. para empregada.
Entrega em 24 meses. A
partir dé NCr$ 20 600
novos, pagamento em

ano. base Crí
ciados. Aceita troca op.. menor
no Flamengo e adjacências —

lnformações_ 54-0908.

TERRENO para construir. Preci
sa-so Tijuca (Zona 8 pavimentos) rc„menl.

48-9564

— tels. 22-4861
TRAVESSA SILVA CASTRO - ~'

Vendo nc estado ótimo ap. 2 J
qls., r sala, 9.0 andar. NCrS 30
mil pag. em 12 meses. Tratar com
Valdemar P. S. Moreira. Tel.
470344. CRECI 904.

107 CRECI 66.
4

COPACABANA - Vende-se
frente, sais, quarto, banheiro, co-
xínha e banheiro empreoada. —
Te_cíonai_ 58-8727.
COPACABANA - Bolivar n. 150
ap. 203 — Vendo, frente, 2 qts.
al., banh. em cór c| boxe, cor.
•Area com tanque, dep. empreg.
NCr> 42 000 - Vcr e Iratar no
local entre 9 • 14p horas com o
proprietário.
COPACABANA - Vende-se op
tle frente, sal?, quarto grande.
Rua Viveiros de Castro, 54

COPACABANA — Vende-se ap.
no Av. Prado Júnior 335, c| qt.,
sala, banh., kit. Preço NCrS ..
20 000,00, sinal de NCrS 7 750,00
» NCrS 12 250,00 em ptSstaçocs
de NCrS 131 64. Tratar p| tel.
42-8906 depois_d__5 _____ horas.

COPACABANA - R. 
'Miguel 

L*e-
mos 17- 3 sls., 3 qts., etc, ga-
ragem. Frente da rua c| 23 me
tros. 40 milhões de *nt. 35 cm
2 anor. Ocupado. Contrato venc
Tel. 37-4807. _
COPACABANA — Vendemos aps.
de 1, 2, 3, 4 quartos, salas e
lões. Preços a partir de 2B
170 mil cruzeiros. Informe-se pelo
tei. 36-5023 ou visite n! escrito-
rio na Av. Copacabana 613, Gr.
808 - CRECI 285.

COPACABANA'

de dois quartos dependências. cjrí

LEBLON - Ap. 3 qts., saião,|ra| Argolo
(2 banh!1.., 2 yar. elevador pri

VENDE-SE magnífico apartamento, Vi_.;vc. 2 ops. p andar, na qua
Praia Í0 mü. de sinal,. Aff, ..,

36.6325^

et SAO CRISTÓVÃO .
I conjugado com cozmho., banheiro

- — **. Ãroa interna — Telefonar
LEBLON - Apt. 3 qts., salão |g 5999
40„i2, f,,C- 

.'inal ,C,0l_5''1'.'-lop?.M'^nF-ÃÃ.5;r 2 hons prédios com
da Costa, luxo, 13.°

— Vende-sc

deps. completas
Uruguai n." 391,
à C. Bonfim.

BARÃO ÍTÃPÃGIPE - Residêr-ia.
estado do nova, c| 9 peças, va-
zía, terreno 36 metro:*. Vendo,
NCrS 60 mil. M. Rocha. 42-0279
- CRECI 73.

Vendo ólimo
ap, ci 2 salas, 4 quartos, banhei-
ro, dep. compl. empreg. Rua Sou-

Lima, Quadre da Praia, 110
milhões - Tel. 52-3190 - CRECI
768.

apartamento
onzaqa, ., ¦ rA-

cozinha grande,, copa milhões, _c 50"
R-.fnnrt.ido novo — Tel.: 48-5234

22-0435. iPeres _. Aceito Caixa;^ I AMPLO ap. 2 qts.'.ÃO 
CRISTÓVÃO"" ~ Vende-se dock Lobo, 203-304

iço.a 2 quartos, 2 solas - Rual trega-se vazio

LEBLON - Ap. 4 qts., 2 sls., 3 _.ope_ Ferraz nO 44. Tratar local APARTAMENTO, de saião, 3 qu
bh:., gar. 65 mil. fac. t fin. j hoje.   'os ci armários, banh.
Vor Timóteo da Co:»a, 151, op. _-«* rRiSTôVÂO — Vendo casa e banh., copa-cozinha

,401. Entrega 6 meses. Obra daP_°_Y -, _,. c0 „ cozinho, sala, ¦>
VENDO ou iroco por maior, ap. Lopei da Costa. 25-6512 - CRE-!vn'•'».'» '_ v-r hoie dia todo -
perto da praia, sala, ! qts., coz C| 167 . En ado 10 milhões - Rua Gene
arca, dep. empr. 37 milhões, M, .__._.. *-'¦"'*
de entr. - 56.0715c .,;,,,,,. ¦;„., .;..,,,,,,r „ri-:__XÕ-CÜ"ÍSTÒVÃÓ~"-'"a"p". Vendo

2 qunrtos, saio e dep. Vazios
m AroHn IPG — Hoie dia todo.

Prédio luxuoso. Otimo para quem * (.00 m||, ,„ensol. VonSncio Flô-:AC
tem crianças. Trator no local, cio- ._,__ _•___ pré_|!0 _ pav. ja
mingo, das 13 as 18 horas a R. j.a laje. ótimo condomínio
Pomoeu Loureiro. 32 ap. 109 Blo- 25-6512 - CRECI 167,
co B. Tel. 36-0609.
VENDE-SE op. frente conjugado,

d^Av^ASica Veto'17nTo°o!lU8 ,t;°5'''; 
•«-ío, ia.", ou mn,| ¦e7^nõ'-dã"SÕÔm2:,'. 

galpSo e boa;COM PISCINA - Ap. 406 da

Trrt.* no l«l P=" 
autos En.reyn Ime-R.„, Haddock Loba n. 309-A

. o... nt,l,-» lll,;. ., Iimotneo Costa, lis — _>_._i4U- .... o r0^_ Lobo, 146. com 3 g.iorlos, sala, 7 banh». iv,,,,..-•'''- 
Nelli Machado. Creci 171. ?!?'^ -•-„.-- 

„ 
' 

.- lodo soes., cozinha o depeds NCrS TIJUCA
 VAZIO - Vende-se op. ao l«"0 . _5.51_, _ c, novas, umo 14

VENDO' op. Raul Pompeia, 95.1EÍÍLON - R. Arthur Araripe, Coléuio Brasileiro, varanda en- 7,-,__r?JIT. '¦-"-¦ ' outra 25 milhõe! cl 1
apt 507. 18, apt. C-01, cob. de luxo. c| 1 vidracada, saleta, sala,, copa, 2 "".«y.UÍ.• _ . 

_-- Av. Edson Pasos, 517, c|
\7_ijrrr--ec j-t. „r, n» RSa-?^ amplo ter., 2 qts., c| arm. emb., quartos, cozinha, bonhe.ro. areo.;CASA 4 qts., 2 sls., 2 banhs., ,, 30.0598.

" 
Creci 482.

Caixa —
Piano antigo

p. 3 qts., de frenra. um por
ndar, 95 m2. R. Pereira Sofl'

36, ap. 301. Outro de 2 qts.

Zona Sul (gabarito 6 andares) da-
mos parte em dinheiro e res-
tante apartamentos no local (nao
formamos condomínio, construi-
mos por conto própria. Tratar
Rua da Alfândega, 300. Sennor
Adolpho. 
VENDE-SE*- Ão. Tiiuca - Rua

455, ap.
h.

dependências completai dn
de ierviço en-

vtdroçada e parqueamento priv*-
tivo para carro. Vendo per 25
milhões, à vista ou 1rcco, inclu-
sive telefone, por casa de troa
quartos, pagando i diferença. Di-

com o proprietário —

VILA ISABEL - Aceito Caixa
Econ., restam 2 aps. á vend.i,
peq. sinal, Rua Gonzaga Ba:I:*;
n. 412 - ci 4, ap. 101 - l<-2
- ¦?. 15 a 17 milhões c| 2 qts.
sala, cor., banh. banh. de em-

jpreg. 42-5435 - 22-2634, da.
310, comi ,51, 30m _,_ __-_, 30,,, _ CRECI'- " u-'reg. 

213.
VENDE-SE casa grande, centro
de terreno, para colégio, labo-

2 ratorio, casa de saúde, inr.lt;-
e,c. Ha- uuiiuus, ... uui.m.mv» -,- 

|ancJ__r fel Í1_-4IÒJ —:ír: J°Sl"ii_0_" " " "  
trio etc. Terreno 11,5x60. Barão

Urgente, en.-j,:- „--, _-____¦ rOOS, COZI- r-DCrt -ir\T --" A'--"1' ,.- ;do Bom Retiro, 920 - Grajau -
433549. |ClalS BI", 

.'', ^,' , CRECI 70/. IVENDO ap. de luxo 3 qls., salão, AM|la.„ oícrta.
. dependências comple- —^gg- -- „-,--,2Í.f. 

Crf_

_ 
-"-«tO. dependências e ga- 

- Aceito Caixa. 3 C|t.„ salão, dop. '« "*_ "•¦" uaraje.i,. Telelone(jUi 
^ 

__._ 
^^ ^

:. arm.,| r 
, ,.__ _______ _tJ_l completas r. garagem. As peça*| _?;*__ •_._1'1 ' 

._-_ -1 contraio! com 2 quartes, sala, co-

TIJUCA - Rua Conde de
Bonfim, 171 - Vende-
mos para entrega ime-;30 m'es4s." Ver à Rua

«la.jdiata, os últimos apar- Conde de Bonfim, 28 ou\^0^\fas%^
28|tament0S COm salão, 3ina NOBRE S.A. — Av.|pen_ê'ncia' de e'mp.«9»*K Ver

quarlos ci armários em- Rjo B|.anC0/ 13^ 12.°
HT-butidos, 2 banheiros so-anc|ar. te) 52-4153 _js
er,-|ciais em côr, copa, cozi- çreq 707.
,r:jnha azulejada até o te-| TlJUCA _ Ap. vazi0_ Rn.nc. 50%| •,:„!.,

locai. Chaves . com
iPreco CrS 24 000 000.

I!

porteiro.;
Tratar
horhi

, ,. (.ijMiui-i..- i. garagem. As peças
garagem. Ruslragem. IntormaÇOeS aTe S50 amplas a dc luxo. Tocos por- VENDE-SE ap. de
p. 501, junto! on Urt_--,_- TDPn OIT quet paulista, cerâmica na cozinha lfl fimpla, quarioas M noras. i_k_:>_i ^>o.,_ ._.l Vor daj ç Js ... hor.s à,i ire_ d> s_rvi.0

TIJUCA — 180 m2 — 3 R"'"' Si....'''i.'|U'Llt__759-2u2- Iquartcs e mesn:
'TIJUCA — R. Agostinho
2es, casa alto luxo
[ardim, saleta, sl. a
2 banh;., copa-coz.
C5p.

grandes quartos, 1 sa-
Ião, 2 banheiros sociais,

2'servico e garagem. Pin-
/!..  

", 
AU,

Gue*

Mene-|no Rua

sobrada, í ?_!__-_• __f
r.pla. 3

áre
CASA VAZIA, vendo, 2 qls., 2|SerVICO e garagem, rill-iaep. emp. gar., etc. Sinal de

U mi nant- rn,,,ni,..n , ¦ i »'i i - ,i__í30 m., saldo combinor. Tratar
nVé,me"áriosfnhRu.COmí;!o0'Gue/. tura a oleo e azule|0 de.,.,, aa^s, , 23,5340,

des 67 c/7, diariamente, 8 As côr até O teto. Ver Clia-jTIJUCA - Vendo na Rua Cem-

quartos, sa-| z|nha, banheiro social, ãrea, dr-
o empregado pendências completas, NCr* ..

e outro de 2\\(, __Q. Entrada metade. Restan-
dependências, .„ ern 20 meses. Tratar con.

Barão de Mesquita, 26, Fernandes, CRECI 400. P.ua d»
rolar no 603. 'Quilancfa, 

30, 2.° andor, iala
209. Jel- 52-2899.
VILA" ISABEL - R. Heber Bós*

53, ap. 305, salão, 2 qts..

803_ e 603. Tratar no 603. 
|Quitanda,

,3 fa.:; ANDARAÍ - GRAJAU -
VILA ISABEL

Alberto.
op. 302.

VENDEM-SE 2 bons prédios
de 5001112, galpão

1211.

606

702, 2 oor and.
pço. barato, Finan.

209! Ver no local. Sr. Taveira. Fe- 792

COPACABANA
da Rua Fig. Magalhães 219, esq,
Av. Copa, c; saleta, qt., sl.,
conj., banh. compl., kit. Ver dia-
riamento e tratar pi tels. 31-3015
. 31-1101 - BRANDÃO - CRECI

cilítam-se 50% 2 anos.
COPACABANA---"Ap.'

COPACABANA - Vendo na Rua
Rodolfo Dantas n. 91, ep. 801
p| entreqa imediata. Sala, 2 qts.
c| armários, dep, completas. 45
mil a combinar. Ver no local ho-
Je e amanhã com o Sr. Silveira.
Maiores inf. tel. 36-5023 - CRECI
285.

Vende-se
vario, sala e quarto separado,
frente para Av. Copacabana. Ver
hoje com o dono Av. Prado Jú-
nior, 135 ap. 301. Preço NCrS
18 000 financiados.
CAIXA ECONÔMICA - Trata-se
de compra e venda da caias e
aps. pela Cx. Cuida-se da do-
cumentação. Tel.: 52-9980. Av.
Rio Branco, 185 — 18.° andor,
sala 1810. Sr. Paulo das 13
16 horas.
COPACABANA - Imóvel mal alu"*,—
9odo i capital, parado. Venda-COPACABANA - Posto. 2 - Fi-
moi bom vendido o teu imóvel na

COPACABANA - 1 p| andar, nô-
vo. Vendo na Rua Hilário de
Gouveia 57, ap. 701. Visitas no
local hoje c amanhã com Sr
Basto. 130 mil e comb. em 2

ianos. Maiores inf. tel. 36-5023
I- CRECI 285.

guelredo Magalhães, 442 aos.
1 007 de quarto c sala. Ver
local, o trat. 22-0581.

VA7.10 - 3 
"qts., 

arm. e.nb., sl.,
cop., coz., 130 m2. Ver Av. M
S. Cop. 862,
Prédio luxo, ,
est. prosp. — Tel. 23-1214
CRECI 644. 
VENDE-SE ou oluna-se Bp. peq,

-7—: -jTõ Sá Ferreira, 133, falar c' o por
Vendo ap. -712.1 teiro.

VENDÉ-SE""op. 811 coniugado d,
Rua
vista
por 1BO0O com. 50
ca! e tratar tc'

VENDO apartamento, 3_ quartos,
2 salas, banheiro em côr, copa-
cozinha, dependências emprega-

garagem. Domingos Ferreira,,
28. Tel. 37-1406,
ZONA SÜf — Compro urgente
aps. p| clientes nossos. Desde
conjugados ate 2 qls. e dep.,
damos sinal e o soldo em 90
dias. Oro. Imob. H.ijonil, Av.
Pres. Vargas, 590, s 210 -

Tels. 23-0459 e 23-5340.

gai Cha

riamente na Rua Uruguai {_"__ 
"es

n.° 506. CRECI 213.
* "Vd

2 casa;
milhões i vista,

i. entr.
3. Tra*

ANDARAI — Ernesto Sousa, 32.
Vendo ap. sola, 3 qls., 120 m2.

casa 3 qts., sl„ coz.,|Vszi0. Ac. Caixs IPEG etc. -
Precisa reforma. Sr. Sousa ICRECI 773. 31-3103 - Vittorio.

589799.

Iratar tel.t 23-5340 e 23-0459. J27.8053. IImóveis 
- 42-3287.

LEBLON V Magnífico «pt. prá* TIJUCA — R. COMPRIDO .'Cr* 24000000. Ace

Barata Ribeiro,
por 15 000

48-6474

2 q.r.i.,1erd.Tv., Tp'. APARTAMENTOS PRON-
TOS - TIJUCA - Em
edifício de apenas 4 pa-
vimentos, vendemos óti-
mos aps.: sala, 2 qts.,
banh., coz., área serv.
dep. comp. empreg. Si-
nal 5 500 mil, parte fa-

. cilitada, saldo em quatro
ia em alvenaria, senão >\.-

apartamento 401 com 340,00 n'2.!anOS, Sem lUTOS. — Otl-
NCrS 130 000,00 e 402 com 180,001 .l,,nirlarle. —m2. NCr$ óoooo.oo pagamento ma oportunidade. _ 

—
combinar,^ saldo a_ pagar ^em||^ u a ProfeSSOT GabÍZO,

343 (próx. Rua Morais
Silva). — Corretores

ximo
gem,
sociais compl., dep. emprg. Acel
to Caixa ou IPEG. Tratar e mor-
cor visitas p! tel. 34-6049. Cre-
ci 304. _
LEBLON - Vendo 3" qts., 2 

"sa*-

Ias', 2 banhs. dependências, ga-
ragem. Ver Rua Aperana, }4Z,

418, 
'vazio 

à ap. 101. Tratar tel. 52-8867.
financiado LEBLON — Vende-se um ond

Ver no lo- ___, Edifício Av. Delfim Moreira,
320, com dois apartamentos em
fina construção com ar condido-
nado.

parcelas a Cia. Construtora. Tra-1
tar cem Sr. Felippe pelo telefo

57-2910.

IPANEMA - LEBLON

PRUDENTE DE MORAES, 985 -
Apartamento de 241 m2. Obra
em revestimento, prédio em cen-
iro de terreno com 12 andares,
tr.peci ficacões de luxo. Quadra
da praia. Estacionamento priva-
tlvo além da vaga na garagem

ARPOADOR — Vista para o mar.
Vende r.pí. novo, sala, 3 quar-

,,„ „,,,..,.„ „ .,.„ ..,,-,.,„ - de constr. — Vende-se tala t0, c] armários, 3 banheiros

qunlqu-sr lugar do Estado da!qu--rto separados, banh., coz., d-S* ciais, 1 privativo, copa, cozinha, mes de Almeida, Fernandes. A
Guanabara. Solicite informação,Ipends.. completas empr. - 15 ml-ldependência, e garagem. Ver e Almirante Barroso
pelo lalefon. 29-5361, og nossa IhoeS - Tel. 3Ó--637. |ri)l,,r __c n _,_ 12 horas e de 517-519. Telelone
visita, om dia, hora e local da COPACABANA — Vende-se sala,
«ua preferencia. V, Sa. ó o nos- 3 qts., banh., depends. compl.,
t* eliento. Imobiliária Üio Forta 1 garagem, 2 p| andar. Posto 4l_t
— Corretor responsável — Gor-j— 60 milhões — lel. 36-5-637.
calio Pereira Braga. CRECI 54

na portaria, diariamente, fâ%$™% anos 5Ó venc,e„do

Coli,
co_., banh., dep, empreg., gara-
gem. Preço 25 milh. Ver p. ma-
nhã. Tralar p| lel. 48-9552 -
CRECI 926.

_ VÍLA* ISABEL - Caisa Economi*
",„'*!¦ ¦5a-y/y_;  

lÃPÃRTAMENTO - R. Teodoro da " - Depósito antigo - Vende-
TIJUCA - Vendo — Alie. Cochra-Í _i|va, ,olo, 3 qts., banh., coz. c!!" apartamento a Rua Conselhei-
ne 143, ap, 302 — O inquilino dep/e 2 vagas pí autos, com vá-.ro Otaviano, 56, apt. 202, com
não deixa ver. 2 qts., sl„ clep.Iria»'benfeitorias. Av. finonciomen-"Ia, 2 quartos c dependência;,
empregada. Preço 21 000 com lo.;,,, |n) OCEANO IMÓVEIS LTDA.lEntrega vario. Preço NCrí ...
à visto. Trotar R. Padre lldefon.I Av p Branco. 108, gr. 903.118 000,00. Vcr no local.

—Li? Pe?^í_7° .- Méier. *¦_..,,_ 
'^27602 

e 22-9690 - (CRECI VÉND"e".SE - Casa cl 3 quarto.*,
permu-: TIJUCA - Vdo. ap. em constr. n. 943;.  I sala, copa, etc. Aceita-se ofer.

to na Ru. Haddock lobo, 1 st.,;,,,. |a|e .. 3 q!s,. ,a|So< __.,,¦ ANDARA| _ prDC_io e terreno"""nr ,a!- P-"a Dr. Aquino, 66. Diirij-
3 qls., dep. empr., garagem, tzu._,,. omoreg., deo., goragem. o- _,,,¦.„ .|_, São Francis", n o mente, aos 8 os 12ii. Trslirt ..

.. . m2, por 1 sl.. 7. qls., de frenle, Con!t. _,._ , me!hor tua entro 30 A medindo 
"o' 

torreno 10 "6x .38-5132 ou 48-6530 - FANNY.
].!._-. 

~.-Tl0. não férreo. 70m2. Haddock lobo,. p-a. S pena e Lç,u. 2a..feira. UoCm, será vendido em leMio i VENDE-SE - Ap".'"2**qua"rtis"rsile;
Cond» d. Bonfim o «d|aeetlclas pa!s0 direitos p| valor da parte judicial pelo Leiloeiro J O R G E domais dependências, acelerada
J". 

'S^oí,1?' 
-' ie í 1.<. X"it4,pÍ,S!;_n.l?000' 

* -'-mb,,,*- -PESSOA, térçõ.feira, 28 de maico construção em V. Isabel. Trel
Tol.; 28-9571, das 12 as 13 • dai Tc|, 29-4960. _ |.te 1967 _,5' ]6,00 hor.s, no lo- Maj. DÍIson -
18 i» 20 hora».  TIJUCA - Vendo um ap. 101 -cal Mais ir., tel. 22-5521.
TIJUCA -- R. Vicente Llclnlo,jRwa Dr. Satamini. 95 - 3 qls., APARTAMENTO - Vendo amplo,
150-A. Vendo magnífico ap. C| la|a_ jiep. completas, c| garagem h quartos s»la, coz., banh., írea
2 salas, 3 quartos, c| armários;.. leí._54-3871_e_ 22-6402. _i.qt empr. Rua D, Zulmira n. 61,
embutidos, banheiro cm.cor tom- T|j_.CA _ Ap_ ¦_, 

qts frente, lu. ap. 10*2, lérreo, Tiiuca, Sr. Alan-
pleto. c| box, copa-cozinha, de- s& vend(J par_ c,er/ 35 mi|h.jbert. Tol. 27-8092.
pendências completas empregada,,à vi!._ ou p.3z0 C0T„b. valparal- ANDARÃT - Ap. sola, 2 quartos,

so, 40/303. Tel. 36-3590. .'jerdim dc inverno e demais de-
TIJUCA - Vende-se ap. com «a- pendências, inclusive de empre-
ia, quarto, cozinha, dep. de em. gada. NCrS 23.000,00.^ Tratar 2a.-

pregada, com telefone, financiado feira, 22-2253
— Entrega-so vazio. — Telefone
38-9026.
TERRENO - 14x30" - Lgo. Se-
gunda Feira — rua transversal,
terr. 14x30, gabarito 4 andares.
Vdo. pço combinar. T. 25-2378
ou 37-5106. Creci 813 - T.
52-1892.

89,
de frente, por 22 milhões,
101. Tr. R. Gonçalves Dias
„ 807 - Tels. 42-6688 e ....
49-4252 - Sr. Gilberto - CRECI
950.

CRS 19 000 000 C| 6 milhões de
enlrada, rest. em 43 meses -
Tijuca — Juntlnha à Praça. Apro-
veite negócio raríssimo R. Barão
de Pirassinunga 25, «p. 302, sl.,
2 qts., dep. emp. Veja primeiro.
T. R. Gonçalves Dias 89, sj 802
- Tel. 42-6688 - CRECI 950 -
Sr. Gilberto.
COMPRAMO'S~~-*-Tiiuca - casas*
terrenos e api., negócio rápido,
cl boas ent. e até mesmo _â
vísta. Para atender grande nú-
mero de clientes. Procure-nos s

Gilberto e Gilberto

área ci tanque um por andai
junto Escola Normal. Tratar R.
Andradas, 29, sala 201. Fone.
430740. Corretor W, Cardoso -
CRECI 94.

das 14 às 17 h. Contra- móveis. R. Gonçalves Dias 89
s1 802. Tels. 42-66SB. 49-4252 (

tos terminados, sendo a 49.8324 - creci 950.

TIJUCA - Ap. cobertura - Ven.
de-so, salão, 3 qts., 2 banhs. so-
ciais, copa-cozinha, dep. comple
tas e gafagem. Magnífico terra
ço. Ver na Av. Maracanã, 1 470,
junto a Pr. Xavier de Brito. Cha-
ves com porteiro. Aceito ap.
como parte do pagamento. Tel.
463383 e 23-0818 - CRECI 818

Ver Rub Goiânia
92, ap. 301

APENAS 250 MÍL MENSAL - Gra-

jsú — Tipo casa, 2 qts., sl., grade
ianelas, área tonque. Perto Co'
P II, cine, igreja. Entr. 7 mil. -

45-2673. |víla"
ATENÇÃO — Vdo. ap. vazio, fren-
te, posse imediata, c| 2 qts., sl.,
coz , banh., deps. empr., c| ainte

TIJUCA - R. Conde Bonfim - 
co e ar refrig. Ver R. Maxwell.

TIUIr-A D,,, li,-,,,-.,,..; V- "ma[° '<"• ,inil1 construção,jd2, ap. 201. Trat. CYRILLO SAN
TIJUCA — Kua Uruguai,|s,-|5cl> 3 _,,_.. depend. complts., TQS IMÓVEIS - CRECI 717

13-6424. 
_

VENDE-SE - Uma 
"casa' 

vazia,
frente rua, 3 quartos, coz. e pa-
tio, precisando pequeno conserte.
Preço fticiliiado. Tratar no locai.
Rua Paula Brito, 371 - Andaral.
VENDO casa c/ sala. 3 qts., deo!
empr. etc. Preço: 24 milhões c/
pagto. em 40 meses. Ver c.iè,-ií.-
«ente até 13h. R. Pauis Brito n,

646. Tralar CORRETORES ASSO-
CIADOS - 32-6750 - 420425.
CÜECI 307.

desocupação feita por canada
,. lhoes o apfirma, sem -

Rua Diat da Cruz, 155,
Ed. Mesbla - Maior.

305

COPACABANA - R. Ba-
rão de Ipanema, 99. Pôs-
lo 5. Entre Barata Ribei-

¦ ro e Leopoldo Miguez,
lado da sombra. Apenas
2 apartamentos por an-
dar. Sala, 3 ótimos quar-
fos, dois banheiros so-
ciais, copa, cozinha, de-

COPACABANA - Apartamento n.
603, na Av. N. S. de Copacaba-

454, do sala, 2 quartos c de»
mais dependonicas, será vendido
em leilão judicial pelo Leiloeiro
ÁLVARO CHAVES, quarta-feira, 5
de abril de 1967, às 16 horas.
Mais inf. tel. 22-4382.

Construção e acabamento de Go- COnta nOSSa
v- qualquer despesa para90 - ars.: ¦ , ¦ _ , '

42-1233 - o comprador. Tratar na
SEI — Sociedade EmpreTaubatá Adml-

84.

de 517-519
6,30 ás 18,30 horas c; proprie- 42-5099 - TAL

lário à Rua Francisco Otaviano,jnistradora. Creci
SO, apt. 602. Preço NCrS ... Q_j_tf> VENDER? Quer comprar?
110000, financiados. Consulte a Adm. Victor Gotelip
AVENIDA VISCOI-iD.. DE ALBU- Ltda. Nós ovoliomos e vendemos
QUERQUE, 29 Ullimcs oporia- L| imóvel, mesmo alugado. Inf.
mentos de 570m2. Unicamente 43.8.I63_.
para família de altíssimo traia* n_-vr__ni_-r_
mcnto. Obra iá em revestimento. [GÁVEA 

— J. BOTÂNICO
Edificio Vila-lõbos — Construção

acabamento do Gomes de Al-
......... .-. -- imeida, Fernandes. Av. Al mi ran*
COPACABANA - R. Pompeu lou-|.e Barr0_0 90, grs. 517-519. Te-

lefones: 42-1238 e 42-5099. TALreiro. Torreno cl 14,50 x 9,50 de
esquina. Residência ótimo esta-
do c| salas, 3 quartos, copa*co-
zinha, banli., deps. compl. e gô-
ragem. Vendemos. Tratar Av. Rio
Branco, 131, s| 802 - Tel. 42-0998
- CRECI 16.
COBERTURA - Vendo alugado c

*-»_=_nr-lôr-tí-I-ie .-,-.»-*•,.-.l_=_+_ae A- cont. vencido na R. Airc3 Sal
pendências completas de d.nh.: 2 ttii ,.. e dejJ< Tra!ar

Sra. Isabel - Tel. 49-5765

COPACABANA - R." Pompeu Lou-
reiro. Terreno c| 14,50 x 9,50 de
esquina. Residência, ótima estado,

3 salas, 3 quartos, copa-co-
lnha, banh., deps. compl. * qa-

ragem. Vendemos 1-atar Av. Rio
Branco 131, s! 802 - CRECI 16
- 

Jel. 42-0998
COPACABANA — Apartamento

Taubaté Administradora. Creci

empregada e garagem.
Construção: H. MENDLO-
WICZ. Não perca a opor-
tunidade de morar no
melhor ponto de Copa
cabana. Ver no local ho
je diariamente de 9 às
22 horas. Vendas: JÚLIO, ,
BOGORICIN - CRECI 95 fÔini.^u.^fon^iro,26^
- Av. Rio Branco, 156,feJ?ffMl"* ?ff°Am,ir,n. „_,, _ , _.__ 

' _ _ 
'COPACABANA - ESTE ANUNCIO

Si 801 — leis. 52-8/74 e lhe interessa - Ap. e casas
r\r\ n~7Q_ \-m ioda Guanabara, vendemos
^^~_m aeni despesa alguma para V. Sa.
COPACABANA"- Ap. 4 qts., .1., Visitemos sem compromisso na
2 ll., 2 bh., 1 por andar, 300 Av. Franklin Roosevelt 194, Gr,

endimentos Imobiliários
Av. Nilo Peçanha, 155
Grs. 612.14 - Tels.:

52-0221 e 32-7270 -

(CRECI 604)

,-i.lf. ilintn a Rua Andra-i'rente, financiado. Trator 45-7882 Tel. 49.5217.
Vendo por 27 mi- PU«' lunTO 3 KUa Mn°ra L 42-1522. Creci 672. _ APARTAMENTO"-Salão, 3 qts.,

506 do Edmcio Dom de Neves, 2 por andar, TUUCA - Magnífico terreno, de dep. comol. Ent. 12000. Ver Trov.i

LUXO, área Útil 230 m2,lesquina, à Rua Gonçalves Crês-
450 (antiga Rue Bardo de

com habite-se salão c 70

arms., salão,
mil, fine. 3

84.
AVENIDA VIEIRA SOUTO, 416 -

Superluxo - Últimos opartamen-
los de 377m2, edifício de 9

dores na Praio de Ipanema. Obra

em revestimento de Gomes de

Almeida, Fernandes, Avenida AT

mirante Barroro, 90, qrs. 517-519

Tels. 42-1238 c 42-5099 -

TAl — Taubaté Administradora
-_ Creci 84.

ÀRPÒÃDÒR - Apartamento de

(238 o 360m21. Obro em revés-

timento. Especificações de total

luxo. Edificio Monet e Manei.

R. Francisco Otaviano, 112 -*¦

Peças excepcionalmente bem ai-
Saleto, sala, 2 quartos (1 peq.),|vididos. Construção c oçabamen-
banh., coz., área e dep. empreg., t0 jp Gomes de Almeida, rer-

nc_BS. Av. Almirante Barroso n

90, grupos 517-519. Telefones:

ATENÇÃO - LAGOA - V. _n3 À VENDA 3 qts., c|
dn Saudade magnífica reslden* 2 banhs., luxo, 60

cia apalacetoda de luxo. NCrS 185 qt.„ sl., fie. 15 sinal, saldo 4
m. Tel. 26-3456 — JOÃO GUAL- an0!, 5| juros ci gar. Ana Mo-
TER.^  randini Imóveis. 42-3287. Creci

ATENÇÃO 
"-"-• 

J. BOTÂNICO -482.

esplêndida casn _ apalacetoda^,

Mareio, Rua Conde Bonfim, 101,
em construção. Sala, 3 quartos,
dep. empregada. Restituir-mo 5
milhões que paguei. Facilito. Pa-
gar saldo à Canadá em presta.:m2, 4 ClUartOS C| arma-
çoes desde 300 mil. Tratnr com « t «t-t-
Ignácio. Av. Franklin Roosevelt, TIOS, 2 banheiros SOCiaiS
L2-L- 9.°- 52-4208, dias úteis.. _em côr toilete, copa-co-
CASA - 3 sls., 5 qts., 2 bn.! . -,
soe, copa, coz., den., garagens Zinha, 2 qUartOS p; eiTI-

granda4^uin.ol,v2oPavims.,A,.;,e.lpregada< 
garagem. Pré.

Pena. Tijuca. Pço. combinar. Tel.idjo sobre pilotis, entra-
25-2378. CRECI 813 - Telefonei . , 

. 

52-1892. ida social em mármore,
conde de bonfim - Vendo Visitas no local diária-
ap. 2 quartos, sala, depds. e.i>p.,|men|e até 20 hs. — CRE

V. esplêndida casn
adaptável pl 2 famíllai
160 m. Tel. 26-3456
C-UALTER.
ATENÇÃO

NCrS
JOÃO

V.
46

APARTAMENTO - Tijuco - Ven
do aps. do sala, 1 e 2 qts,, -
dep. completas em ótima looili-

área com tanque, pintura a óleo,
tinteco, fundes, la. locação —
Crí 30 000, à vista. Aceito Cx.
Econ. com sinol de CrS 10 000,
próximo ò Rua Uruguai — Tel.
28-9154 - Santos, das 9 ás 17hs.

m m

m2. Rua Anita Garibaldi n.o 5
(alugado sem contrato) det. tel.
25-6512 - CRECI 167.
COPACABANA'"- 

"Ap." 
3"qts., 2

sls., bh., gar. Ver Hilário Gou-
veia, 77, ap. 803, vazio, 55 mi-
Ihóes, fac. 25-6512 - CRECI 167.
COPACABANA - Ap. - Vendo
coniugado. Av. Cop. 112 — Tel
36-6325 - Hoje dia todo.
COPACABANA - Vende-se apor-
tamento, sala < quarto separa-
dos, armários embutidos, Rua Sil-
va Castro 48, ap. 1 004. Procurar
o porteiro. Tel. 46-6540 com o
proprietário Sr. Francisco.
COPACABANA - Vendo na me-
lhor localização da Rua Sousa
Lima. excelente ap. de írente,
entregn imediata. Preço NCr$
75 mil a combinar. Tel. 42-1904

Atendo hoje-j
COPACABANA — Vendo ou troco

P. 5Va — 1 ap. luxo frte.,
2 qts., si., demais depend., por
1 ou 2 dt qt. • ll. — Telefone
25-2000.

805 ou peça a nossa visita pelo
tel. 22-2330 _
COPACABANA - V.ndo.s. «par
tamento do fronte, com sala, 2
quartos • dependências. Rua Bo.
livar,. 129 ap. 501. Tratar com
Sr. Égon, de 2a. à 6a. feira, das
8 às 17 horas. Tels. 30-6673
30-4211.

42-5099 o 42-1233. TAL - T_U»

bate Administradora. _Creci 84.

AVENIDA NIEMAYER - Ter. de

12x39, espetacular visto pl o

mor, entre o n. 418 e 550 Tra.

lor nos tels.t 23-5340 e 23-0459..

APARTAMENTO - Vise. Pirajá -

Sala 2 qls. (um reversível!, bann.

de empreg., final de construção.
Sinal 10 m. - Lel- 23-4168.

AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS - Não

venda eam uma •«... .Arruda
Falcão avalia • v.nd. .moveis

mesmo alugados, solução lipldi,

taxa mínima. 16 >"•«.•¦•.'¦•""•

ção. Tol. 36-3788, CRECI 745.

ENTRE Ò CÃSTELINHO E O PÔS-
TO 6 - Vende-se ap-, 3 qts., boa

sala, banheiro, coz. e dep
empregado. Rua Caning n°
Visita; à tarde_ci_o_P_9__'liÍ_r^i

IPANEMA — Vendo excelente ap.

novo, sala, 3 quartos com arma

rios embutidos, banheiro em côr
'-'7.1. 

4S0C25..|-°*-inl".-'' d''',• c ?.lira*'em' P<!rsi3-

GÁVEA -

plèndido terreno de esq.
50. NCrS 80 m. em 3 a.
Irada. - Telefone; 26-3456. JOAO
GUALTER.
ATENÇÃO - LAGOA - Av. Ep.
Pessoa. V. amplas casa de esq., cj
maravilhosa vista. NCr$ 150 m,
- Tel. 26-3456 - JOÃO GUAL-
TER.
GÁVEA — Vendo residência em
centro terreno, 2_sls„ 4 quartos
etc. Preco ocasião. Tratar com
José Coulo, 42-1710 e 42-7109
JARDIM BOTÂNICO"- Vencie-se
na Rua Pacheco Leão, frente ài1„,OT,1»rkr~ », ¦*
IV. Globo, terreno d 282 m2 A^ 

cWóòo 000, 6 qts
prop. pi constr. alto luxo, |nf.l'enc¦*- ,f- v '. -» . - ...
pelo tel. 46-7501, sábado e do-|3
mingo dia a partir de sequnda
feira^ parte da manhã ou à !íf_íl2it|,c*m^;S»""" lCÍz"'""HA<_Í-:~"--*-" Tei

JARDIM BOTÂNICO - Vende-se 36-4222 ou 33-4366 - CRECI 26C

o apartamento 202, na Ruo Marial- Tiiuca

ação, para entrega em 6 meses. CASA TIJUCA - Muda - Vendo,
Entrada a partir de'_6 500. Res- ótimo estado, recuada da rua, li-

Iguateml, 131), esquina da Tra-
vessa da Soledade, será vendido
em leilão judicial, autorizado
pelo Dr. Juiz da 2.a Vara de
órfãos, pelo Leiloeiro P.iulo

rame, quarta-feira, 5 de abril
de 1967, iis 16,00 horas, no lc
cal. Mais ______, tel. 31-0228.

TIJUCA -" R. Uruguai, 555
Vende-.e ótimo apt. cj salão, 3
quart ot, arm. embut., copa-co-
zinho, toiiett, banh. deps. compl.
e garagem. De -frente. Obra em
revestimento. — Tratar Av. Rio
Branco, 131, si 802. Tel. 42-0998
- Creci 16.

VILA ISABEL - Troca-se op. p.
P. Flexas, Nll., cl 3 qls. etc, por
outro no Meier, Vila Isabel ou
casa_Pca. Seca. Tel, 45-8201. -

SABEL -- Rua Jorge Rudga
n. 29.F, ap. 204 - Vendo c; sa-
Ia e 3 qts., demais dep. e gara-
gem. — Aceito financiamento ou
fin. em 2 anos. Inf. no local. —
Tel. 43-2070_- CRECI_213.
VILA" ISABEL - Sala", 3 

"qts., 
b'.~,

coz., deo. e garagem na Rua £)Í.'o
de Dezembro, 375-F, c inquilino.

... —Ao.: 28 milh., Ac. Cxas, c; sinal.
Vasconcelos, 29,102. - Chave no M 25-2378. CRECI 813. - Tcl.
101. Trotar Rio Bronco, 185,602 -:,,,,..

Tel. 52-1922. ____JW___ _

ANDARAI- C«sa - Vendo ou UNS _ BÕCA DQ MAT0
lugo. Entrada NCr$_6 000,00, com

Cl 213.
TIJUCA - Distante" 50ISiSSi dilTIJUCA - Sinal de apenas 370

Pca Saens Pena - Rua General mil e prest. de 230 mil, sem par-

Roca, bonilo ap. duplex, lindo celas intermediária:

tante em 3 nos. Inf. Oceano Imó-
veis Av. R. Branco, 108, gr. V03.
Tels. 42-7602 e 22-9690 - CRECI
943.
ACEITO pi vender seu imóvel
em prazo curto. Tel. 48-9552.
Teixeira (Corretor Oficial, 20 onos
vendendo imóveis) - CRECI 926,

ÃTTO~~bA BOA VISTA - Vende
se CrS 80 000 000 casa de 2

pavs., 3 qts., 2 sls., dependen-
cias completas, garagem e pe-
quena piscina. Ter. 20 x 60 -

LUIZ HACK - Teis. 36-4222 ou
38-4366 - CRECI 260.

COBERTURA,

luxuoso, terraço, 4 qts., 2
banhs., ann., toilete, dep., copa,
cozinha, garagem etc. CrS ..
110 000 000 parte em 24 meses

VOX - Tel.t 22-4073 - CRE-
Cl 524

Constru
ção já na l.a laje, em ritmo ace-
lerado — Apts. de sala e quar

banhs., iivincj, 2 salas

[raças, dep. de emp.,
3 ter-

2 qts

Angélica, 342, com trís quartos, APARTAMENTO - Sala, 3 qts
sala e demais dependências. Dc-|deps., vaga, amplo, claro, are-

Chaves por especial jade, indovassado - rs. _

26.

COPACABANA - Ap. mobiliado,
dorm., sl. jantar, grupo, gel. Hot*
point, rad., tap. persa 3 x 190.
Vendo tudo à vista, dupla sl., 3
qts., 2 por and., carg. Inf. prop,
37-6923.

FRENTE E FUNDOS 3 qts., c|
arms., sl. gde., 2 banhs., côr
coz., dep. comp., cl e sj gar. 65
fine. ou à vista ANA MORANDI-
Nl IMÓVEIS - Tel. 42-3287 -
CRECI 48^.
GUSTAVO SAMPAIO - Vdo. v,v
zio, frente, 2 pí andar, sl.,' 2
qts., deps. compl. NCrS 17 entr.,
resto c| aluguel - Tel. 45-0259. 

p.'"^.^'^...^*,"- etc. Ver á
LEME — Ap. vendo de frente B Rua Visconde cie Piraiá, 514, ap.
30 mts. da praia, qt., *sl., coz.'594 — Tratar com o proprietário
azulejo, até o teto, área com _ tc| ,18.1895 _> noite.
tanque, qt. e _banll.__ empr.. arm. | lpANE'MA 

-_ 
Vendo -p." R. Vis.

conde Pirajá, 2 quarlos, sola
dep. qrg. Aceito Cl Eco. Trator
léa Reis cl 70 R. 7 Setembro,
83, s1 702. Tel. 22-5507, 32-4941

socupndo. Chave;
fnvor no apartamento 201. In
formações pelo Telefone 26-6776

JARDIM-"BOTÂNICO - Vende-se
ap. Rua Maria Angélica, 2 q. s.
b. coz. dep. emp. Detalhes fones:
52-5749 e 22-5827 e até 13 ho
ras tel. 27-3349. CRECI 1 067.

42
Rua UrugUB-.il a combinar

523 ___________ 
APARTAMENTOS prontos novos
vazios, sala dupla, 3 ou 4 quor-
tos etc. Depend. empr., gera-

gem, sinteco. Facilidade pagamen*
to. R. Almirante Cocrane,_56.__
AVENIDA EDSON PASSOS ¦

JARDIM BOTÂNICO - Vendo ap. 
(£nT.°e ap de luxo, em con

vazio. Run Visconde da Graça n.j ,,.„.-_ na \5\0)l c\ 3 qts.,
169-102, 3 qts., sl., deps., ga- _,,_.'. 

°2'banhs. 
sociais, copa,

regem, arm. en* ~ * *"

vre de enchente, iardim arbori<
zado, varanda, saleta, aalãc, 2
quartos, tudo com grades, banhei-
ro em cór, copa, cozinha, depen-
dências empregada, área coberta,
quintal — R. 18 de Outubro,
303, perto Colégio Santos Anjos.

CAS A - T ij UC A - 
""Resid 

êncl a
maravilhosa, estilo moderno, Rua
Barão de Mesquita, perto de Co
légio São José, com 4 qls., 2
salas, 3 banheiros, dependências
entrada para carro ele. Terreno
de 15x21, está eni final de aca-
bamento e pode ser vist? a qual-
quer hora. Tratar pelos tels.:
42.9776. 48.3266 n 48-0943.
NO 

"MELHOR 
PONTO* DA**RUA

CONDE BONFIM - Vondo 2
mor. * aps. c1 2 qts., sl. e dep.,
sendo 1 c garagem. R. Cde. Bon-
fim, 589, ap. 702-3 - Tel
27-1025.
QUER VENDER? QUER COMPRAR?
Consulte a Adm. Victor Cotelíp
Ltda. Nós avaliamos e vendemos
. imóvel, mesmo alugado - lni.iyiJIJC._i. _ Rua AllTliran43 846''' ntl-te 

Cochrane n.° 72 -

to, amplos e separados, banh. .e

TIJUCA - Terreno -
Vende-se de 13x30 m -
R. Dilermano Cruz, jun
to e depois do n.° 63 —
Serve p| res. ou prédio
de 4 pav. Tel. 46-3383

Creci 818. (B

2 oarcelos. Prestações a comb
nar'. Rua Félix Lembrança, 25 —

Telefone _34_5632."Ã 
CASA 

"é 
no centro de terreno

de 12x32m, no ponto mais cobi-

çaclo do Graiaú. R. Caruaru. Tem
varanda, 2 sls., 4 qts., coz., dep.
empreg. Entr. pl carro. Venha
ver sem compromisso. As chave:
estão cj Bueno Machado. R
rão de Mesquita, 398-A.
fones 34-0694 • 58-3233 -

Cl 986.
ANDARAI- Vende-se ap. vazio
com 3 qts. etc. na R. Souza Cruz,
22S, ap. 102. SS. Informações
58-7823.
BARÃO DE MÉ5QUÍT*A, 931, ap.
101 — Vendo vazio, de frente, c

coz. — Ver á R. Joaquim Palha-
res, 267, quase esq. de Av. Pau-
Io Frontin e ao lado da Igreja
S. Joaquim — Vendas exclusi-

de Waldemar Donato — R.
7 Set., 124 - 8.0 - T. 43-8000
o 43-8700. Creci 8 6256 2500.

TIJUCA — Vende-se ótima casa
à Rua Gal. Canabarro, c| 2 povts.

3 qts., 2 salas, dep. emp., área.

3 qts., sala, copa, coz
côr. Ver hoje de
Tratar ci Joaquim
Creci 744.
CASA - 2 pavims., 2 sls., 3 qts.,
vorando, jardim, na Travessa Ara-
xá, Graiaú, vazia. 70 milh. fin.
Tel. 25-2378. CRECI 813. Telefo-
ne 52-1892.

TIJUCA -
D. Maria (
pendências
e etc. ap.

3 qts.

Vendo casa na Rua
3 qts-, 2 sls. e de-
serve para depósito

na Rua Ladislou Neto|__06
Trstar c| Alfredo - TIJUCA

CASA VAZIA - Vila Isabel

taX', ^^ço^^u-SSÍAv. » de^Selembro 3.qts

e tratar pelo tel.t 42-8906, de-||"
pois das_ 14_hs. _ _ _
TIJUCA - Apartamento — Sa-
Ia, 1 quarto (sep.), banh., coz.,
áren e dep. empreg. NCrS
5 000 a comb. Rua Uruguai, 74 JCRECI 142

Trotart 22-2330.

coz., área, dep,
(em perfeito estado)
carro. 10 000
comb. em 3 nnos. Tel.:
22-8642, diariamente das 8
11 horas — Roberto Conte

ADMINISTRADORA IMOB. L.H. -*
Ap. k. Lins de Vasconcelos, 197,
ap. 101. Frente, vazio, 2 sls., 2
qts., dep., garagem privativa, 3
varaitdas. Financ. 30 meses. Sl-
NAL 15 mil. Aceito C. E. Ini.
52-0962__ CRECI 636.
CASA *— Vdo. ótima, bairro par-
iticulnr (não é vila). R. Conselhei-

Tele- ro Ferraz, 65, casa 28 — Lins.
CRE- tratar no local, _s!intermedlárÍo.

UNS - Vdo. na" Rua Mar .nhio^
377'íOl, ap. luxo, com garagem
e tsí. Ver no local com D. Dul-

e tralar Sr. João Martins, na
Rua Bento Cardoso n. 721, l.°
andar. Brás de Pina. Tel. 3ü-770o
— tocos os dias, horário comer-
ciai _
LINS — Vende-se np. na R. Aza-
mor — C/ 3 qts., sl., dep. Cl 3
ii.. entr. Ttel. 226783. CRECI n.
844. _
LINS - Vendo ap. 302, Rua" Jcã-
epim Meier n. 891, c. 3 qt;.,
ct-p. Entrego vazio. Tratar pe!o_
tels. 31-3015, 31-1101. Brandão,
CRECI 792. 
LINS - BOCA DO MATO - Ven-

i de-se casa de 3 quartos, 2 salas,
.;„ .. un copa. depend., jardim c quintal.

Jo mi K. Barão de S. Borja lt. 69.
. ."-.-- _« mlthões financiados. Tralar ra

entr., saldo aiRua 
Ria-hue,0 n 32J, ap. 307, o

noite, tel. Niterói, 7547. Entrego

banh. em
10 às 12 -
- 54-2759

CRECI 313. Tel. 31-0800.
Vende-se ap. fino aca-

(bamento, snla, 3 quartos, gara-
TIJUCA - Vende-sa ap. 205, R. nem. 43-8513 e 43-7522 - CRECI
Henri Ford. 87, frento Tijuca T..967.
C, 2 qts., dep. revestimento. TIJUCA — Preciso casa ou ap.

28-5508. Troco por indústria
patente. Ocasião. Base:
Tel. 38-1477. 

marca €
40 milh

;lins
baixos,

Vdo

jmbut. para fam. Trat. pint.
óleo. 25 m. à vista ou 15 entr.
mais 15 m. em 20 meses. Ver à
Rua Gust. Sampaio, 528-301.

LIDO — Frente, vazio, salão, 3
qts., deps. compL, gar — Cr$
75 0».
2 anos.
DRADE - Tal
51.

Sendo CrS 40 000. em
DR. GABRIEL DE AN-

32-7932 - CRECI

45-9813.

^...¦ÍC_t..:knha. dep. empreg., garagem 2 
^V'q.1..,

RESIDÊNCIA confortável
jucá) - Vende-se a casa 14 em|iyenc)errlos apS_ c ] JQ
rua particular na R. Uruguai, _ I-
488-A, local sossegado e aprozi-|m2, COfTipOS.OS de SBIaO
vel. NCrS 80 000, a combinor - i ,,- n -, 

_-,timOS atS
(Ver 8 às 20h., entrar iunto ao Cl 40 m/, »-> OTimoS t|li.

n. 468) - 5 qts., banh. luxoU arm embutidos, C
cm cores, 2 «alas, copa, cozi-j - 

u-~U_ _¦«
depend., goragem, varanda, 5IN1C-U, - PannS. SO-

ajardinada. Trn-j
nha.

39 000 000. Aceito oferta à vista
Ch. porteiro. Tel. 46-2921

JÓQUEI'""

nda, 30, talo
piscinas, sauna o plav-grouno. _ 7(,|.. 52.2889, c| Fernandes
Tel. 28-8176 - Sr. Aloysio__ CREC| ^

Rio ¦

A. (proprietária) .Tels. 43.0025
e 43-9407 — Ivarr — Aceita-se fl-
nanclamento pela Caixa Econò-
mica.

— Vende-se
, copn-cozi

Tratar visitas pelo tel. B»ragenl, t"»?™-' á*™"
-.. pendências ci area. k . ita.

Alexandrina, 882, chaves no aot.
201. Tratar Locadora Nncional
Ltda. Av. Rio Branco, 106, s!
I 111. Tel. 42-3437 - 22-8275.
Creci 185.

^jeiais em côr, copa e co-
zinha, dep. para empre-
gada e garagem. VisitasPraça Santos Dumont, ÃpÃRTÃMENTO VAZIO" - •».« 

R|0 COMPRIDO
.5*,^o?rd^n=^ S2Ü 3 q.f....cooa.cozinl,a,!no local diariamente.
glelai? Tratar Imobiliária Uapuanj|o";»es. Tratar v|,i,a,P--'- -t iaaragem privativa, demal. de-

-'¦-¦¦' *-'¦ * J2-8642 diariamente de

RUA JARDIM BOTÂNICO, ed. pi
lotis, 4 pvts., ap. 3 qts., arm.lqis., o oiim»., ....... «• —-'-— 

fniTFã vi-Hn «o 3 ou-.."o,
_,emb, iala ampla, óleo, hall, conatruSio pl «ntregilem 2 anoa TIJUCA - Vondo 

fv3,^»^
INICIO d. construção; Todo o mármore, copa, cozinha banhei.', meio Obra d., Oakim Veja Ia d p va-ia ac. C..« t».

andar. Vende-se ou nermut.-s.ro, azul, teto are. gde.,^H»™J ™3^T 
Tei 34 «94 .7Ó2^.^Rei. c/ 70. T.I.. 22-5307

el 
jjt. 

pronto na Tijuca - ... 
i"",»^.^» 

43600' •""ne'|í3,'--^,'_ 
CRECI \L - 45-9813 - 32-4941.

11
hs. RoberloConta - CRECI 142.

APENAS NCrí 2 000,00 de antr.
Saldo bem financiado. Vendo ap.
de luxo, frente, 3.° and. c| 4

qts., 3 banhs., salão. R. Uruguai
construção pl entrega em 2 anos

Obra da Oakim. Veialsale,

Inf. tel. 43-2070 - Cre
ci 213.

58-3233 - CRECI 986.

ÍÜÜCA - Vende-se. R. Dona Del-
fina, 39, ótima residência de 2
pavimentos c! -4 aalas, 6 qts., 4
banhs., sendo 2 sociais em cot,
copa, coz., despensa, varanda e
dep. de empreg. Crí 160 milhões.
Entr. 50% e rest. a combinar. Tra-
tar R. T. Otóni, 72. Tel. 23-191S

CRECI 183_.
TIJUCA — R. Eng. Ernâni Cotrim,
50, ap. 302. Vendo ap. frente,
vazio, dc sala, 2 quartos, cozi'
nha etc. e dep. empregada, com
garagem s' pilotis. Corretor no
local de 9 ás 13h. Tralar R. An-
dradaj, 29, sala 201. Tel. 430740

Corretor '.".'. Cardoso. CRECI 94.

linda casa altos e
¦-,- ¦.-,•::.-,s, 2 sls., 2 qts., dep. Ver

CASA confortável - 25 milhoes!Ru_ pedro _____ Cjrv,|ho 715 c| »j.

de entrada. Saldo em 5 anos:!|nf __,__ 30.2159 - Aceito Cx. Cj
3 salões , iardim de inverno, 3'.;-,s|

oaT%oS,VvrnC^¦*' c%eTii^'zz M"nt,l,T'2 'p."f-.ndra?:u:

RUA CONSTANCIO ALVES, 11 -

2 Vendo neste prédio íp. vazio c--
804 - IjUCQ. 

Vendo ap. de s..GRAJAU
qts., coz., banh., dep. comp. em-
pregada, R. N. S. de Lourdes n.
54-À, bloco 6, op. 203. Chaves
portaria. Entrada NCrS 12 000, res-
tante a combinar. Tratar 23-8053
— Castro,

peças, de Trente. Visitar com
chaves no ap. 102. ROCHA. Tel.
42-0279 -t_Ç.RECI 73.

VENDE-SE - Ap. 
"vazio, 

sala, 2
,qts., banh., coz. c dep. Rua D.
i Romana, 452, ap. 202. CrS 15 000

TIJUCA
aps. prontos

R,
392, api
portaria
42-7979.
marcial.

TIJUCA - Mudo - Cde. I
ifíe., sl., qt. separ., cor.,

„ t r.;-.|e garagem. Vazio. Precisa pintu
Vende-se pela Carnal 

rj 
» 

s M0 j vi.,_ ou 70 q^j comb
Inédita. 22-5722, 42-7151 t

„oi47-10ól - CRECI 159
Sào Francisco Xavier n.° _____!_£_ .—  —

301 a 302. Chaves nalVENDO ap. sala, quorto separado,

e| Sr Fábio ou tel.l dependências completas. Saens

Sr. Moysés, horário co-|P«na, 55-F. Chaves ç porteiro.

o ua combinar. Tel. 2S-0450. Cha- *

GRAJAU LOJA - Vendo (não éjve no 377-B.  •_____ _____
contrato), vazia. Gás, lui força «VENDE-SE casa no Lins de Vas-
tel. 80m2. 8 portas, frents P*-«, conceloi, na Rua Baronesa de Uru-
duas ruas. Esquina Rua Barão;-__,ia-a ,,, 136, 4 quartos, ba-
Bom Retiro, 1822-A. Tol. 38-7638 nheiro cima, 2 salas, grande co-
48-5330 Amandio prepriet. Preço; zinha e copa em baixo. No ter-
30 000 com 7 de entrada rosloj,e0, 1 sal?, 2 quarlos c banhei-
a combinai. _|ro de empregada. Entrada de ga-

raoem, grande quintal. Ver "o

1 m. d,.,. 2 olslloeal diariamente des 8 os lo
3 qts., dep., -*.-_¦»• 

Tratar 22-6300. Av. 13 de
Maio n. 23, ll. 1 622-. - Bas»

GRAJAU
reno, 2

3' quartos dojuxo, garagem. Ve^|47.)có]

Vtndo também ticritório.

ntro ter--
2 .

garagem gde. quintal, jJ
10 x 40. entrega rápida. Visitas:?
diárias. INÉDITA - Tels. 22-5722,1 ^'l1!.1™!.:.—
42-7151 e 47-1061 - C3jcm59.|JACAREPAGUA

onfim, empreg
banh. ""

GRAJAú - Ãp. 2 qts., sl., -f».

qar. liinal const., entrega setem.
bro). 22 mil. fin. R. Barão Mes- -"í ¦¦."" 

^r."" R7.a">into Tele',
quita, 950702 - 52-0953 ou ¦¦'___ c' 

V., Í7 89.1 - Cavai-
58-5408 - NELLY MACHADO -!-s?=. »" Tíl- *™m

CRECI 171. "-"'¦

",ÃTENCÃO Pça. Seco - Vende-
troco propriedade de lUVJU



O IMÓVEIS - COMPRA E VENDA
CAMPINHO - Terreno. Vonde-se I VUA VALQUEIRE - Vendo apar-; ESTAÇÃO S. f. XAVIER - 17iMÈlER - Venao »p. 101, detran-
14 x 30, ólimo pora uma o'i duaslamentos novos. 2 c 3 quartos, mil ap. novo, qt., sala Mp., ban.-te, vario. Rua Joiiciuim Meicr.
residências. 8 000, ci 3 500. Tra- Rua Jabltaca, 121 ou tol. 52-9991. cot., dep. «mp., áraa 8 ile ai.,42ó. Sala, 2 qta., «tc. Chaves c|
tar Rua Miguel Ângelo, 637 oulAceito Cia. Econ., sábado o do- nal. R- Figueira, 34-37B6. CRECl:Porteire no ap.. -105.-Aceito Caixa
616. minao Santos - Rua Azalcia, 9,1 745. - Tratar México, 158, sala ol0."102.
CASA Jacarepaguá Var

'lap.

U. locação, d» laje, 2 nis., sala,! rzMTP A!
col., banh. Entr. 2 500 000 . o _?_____ 
laldo 150 000 por mês. — Vor! ABOLIÇÃO — Vendc-so cara —¦
«m ORLANDO IU1I IMÓVEIS - R, Gaspar. 162. Aceito oietta.

CAMPINHO - Ap. 3 qfs., sl. fto. g0 v.i7.ia, 13 mil., ent. e mens.
cci., dep. R. Carlos Xavier, 476/|n comb. Detalhes tei. 4J-71Ç0.
ICM, Chave* c/ port. peq. sínaf
rest. Cx. Tratar Av. C-ilogetas, . .
18-702 - 42-3287 - Creci 4Í12 i2 l""»?», 2 salas e c.ep

ENGENHO MOVO - V. casa R.
Maria Antonia, 35, 3 qts., aa-
f So, banh, comp. garagem «tc.
Preça 27 mil cruzeiros novos
com ]2 mil cruzeiros novet en-
trnda restante peln Cx. Ec. Ver
no local 9 is 12. Tiatar tel.

2-1242 - CRtCI I 016.

casa com

MEIER — Vendo nps. vszloa, hn-
bite-fe rfCente. R. Miguel Ter
nandes 377 aps. 102 e 201. Pipço
20 e 21 mll. com 10 mil. * vista
Sala, 2 qts., coi., banho, área e
garagem. Choves nc. aps. 201
202. Inf. Sr. Palúcios - Telefone
34-1702.
MÉÍER .-""Vindo 

"casa "por"" 
19"mf- REALENGO - Vendo caia «niU 370

ENGENHO DE DENTRO - Vcn- lh6M( c; 10„, de entr., resto » q"ar,0.\ "feu™ b'"h°'r„?' 
„£" BONSUCESSO

dc-se casa granda de laje comlDr!120'. _; 2 qt:.., 2 solas, co7.,pa-cpnml a Iardim. garagem, ç>«-lnen,os rtt

RIACHUELO - Vendo íi Rua Flack,
51, tírj-i»no dí esquina, üe 12 x
30 nt. Iroltir Rue da Alfândega,
98, s| loja dei 10 is 13 hs. -
Tel.: 43-6212 - BRANDÃO -
CRECI 792. _
RÍACHUELO - Rua Csrciueirs
Llma, venda ótimo ap. va2Ío,
frente, ci 2 qt:., )l., c, h.. sin-
t«co, garnaem, pj I.P.E.G. 1£
mllhoei, c| pequ, ilnnl. Tratar
Rua Glaziou, 62 — Pilarei

DONiUCESSO - PENHA - Pre-
ciso C33A ou op,, troco ^or indús-
trio cj marca * patente, oca:ião,
base 40 milh. - Tol. 38-1477.
BONSUCESSO - Vendo, cober-
tura, 1Ü0 m2. Alvenaria, h milhões
ent. Tralar proprietário, Conde tio
Agrolongo, 1 Ó34-0 — Panha.
BRAZ OE PINA- Vende-ie, Tt-

ca tjrsnd« can tro cie: lerreno -
dft «quina. Rua Ahaíba, 256

((chavfis c| Sr. Garc.tiB, Rua Grau*

;prszo, Imediato. A vista facilita:

- Qunito aparta^
101, 102, 201

202, 5 Run tta Regeneração, 936
ABOLIÇÃO - Vend
2 .

.terreno 9 x 45 m. Ver Rua Fer-
CASA — Jacaropagui — Toda òa.,^,-, Leite n.o 117, hoie das 9,
l»io, faltando somem» «cabamen-Us 12 lioras - Condições a com- ENGENHO DE DENTRO - Vendo T.0m, £2-5435, 22-2634. Crf ri 213. REALENGO - Vendo 1 caiar, va- todos com sole, 2 quartoa, cor-
to. 2 qts., varanda s dop. Pas. hinar. casa à Rus Joaquim Serra 53 —Impíer — Vazia, véiido, aceito 2ita medeatoe. Frenta, saia, 2 redor, co.tinhe, banheiro comple- ""¦' benh., area, *¦ ¦ • •

duas moradias. Enl. carro. Pre- banh-, te. ele. </.:.* Coração de, . 
 ¦-.,.- .-  .-.-,

ço 35 milhões, facilito. Av. Dio- Mária 123, c! 1. Av. Almte. Bar- » ™J_h'm[- hA"\AZ SA, 
\» dois apartamentos de ns. 101 e

nislo Fernandes, 349. |rcso 93, ,; 605. I5h30rn às 17h M-'39-*' uc- " "3 IJ "?"»•__ 102, à Rua da Regeneração, 948,
42-5435, 22-2034. Creci 213. REALENGO

íinar.
'«Id» í»rrmor"a Cn" 40 0U0 „or |í!A_Rj^;^Tr°,0~| _)f°l õiatTla! 

': ¦ -':-.,.. '¦''¦¦' '•"' '
sa urgento por 4 000 000 mais . Ven- lAp. á Praça Amambal 54 Trn-

IMii
Iméíer 

"
Caixa Ec. sinal a combinar, i terreno ,0

nês. - Vor «m ORLANDO LUIZ;"0 n0 n,í
IMÓVEIS - CRECI 740 - Aveni
d» Ernàní Cardoso tt. 72, yrupo
400. — Cascadura.
FREGUESIA - Área 2.15Õ m2 -
E.'t. 3 Rio, c| Pau Ferro, r. par-
tlcular, ígus, luz. etc 1 200 i
vistn ou a comb. Vor c| Osvaldo,
frenta Fábrica Pipclílo. Troí. R.
Maria Freitas, 73, sl 301 - CETEL
90-2405 - CRECI 3ó.

Cru.: - Sala, 2 qts., bnnh., coi.l 31-0330.
Ts!"(também ücküo parte sm dinhei

•iro, ap. caia menor valor, z\ snt.

e dep. comp., em construção. Én-|ENGENHO NOVO - LINS - V-„.'|p. carro, var., 3 qts., 2 talas.

Irada 3 milhões. Ini. OCEANOjclo. R. Araújo leitão ÍÓ2 ap. 201 copa, cos., b. e. dep. ç; mou, 2

IMÓVEIS - Av. Rio Branco. 108,1- Sais, 2 qts., copa, sinteco, ar-leesos nos (. ç| ent
¦or 903. leis. «I2-7Ó02 « 22-9690 mirio embutido,
-'CRECI 9.13, 2?'«?.?-.

<| 2 qts.', FUNCIONÁRIOS CO ESTADO
lá m2 coi banh va- Vendamos pelo HJr:G,
nvidr-.rjti.i am toda «x. apartamentos. Av. Graça Aranha,) MÉIER -Vdo. casa c 3 qts.

d» frenll. V.ndo-s. n»|33_3 - sal» 202 - Tel. 32.6217.|iala et-

oreo com tanque, Rendo oue

ndep. Tudo
Rua Jcsõ Veríiiima

APARTAfAENlO vaiio
tatl tj
falida
trnsão,

ielsfcini.r antesl50 miihoci.
In." 31. Vsr hoie dar 14 às 17h.l8 000.00. A vnta. Tel. 35-2073.

ao" 
"!D-pt,:! msrear visita! 42-5435 - terreno - Vendo enl Osvaldo'22-2434, 15r,30 às 17h. C. 213 -

10*50. Conduçüo, ÍGM í i^-loa do 2.° andar têm varan_.
Er,;. 2 milrtòas. Prajt. 150; Jr.|Autorizado pelo Dr. Juiz do 12a
Av. Br;; Pina, S-Í5>. lel. 30-jO6.:.|Vara Cível, o Leilo-íirc. PAULO
Praça do_Csrmí.  . .... BRAME venderá *m leüüo judi-
TERRENO," Cv.-.aljo Cru:. Rua Co- clal, tèrco-feira, 28 de rnarçr,

Machado, 13x25 m. MCri de 1947, òs 16,00 hores, nos rei-
Tc', 36-2073, psctivoB locrir. //-sir, inf. tsl, .,

31-0228.
BRAS CE PINA

JACAREPAGUA' - Vond.-ii oti- Rua llernardo Guimaiãos - Pr*-GUADALUPE Prídio, Rua
m. cas» vazia, nova, tl 3 quar-.ço 20 milhões, ent. 0 milliS.s, lldelonso Albano, 3, serí vsndW
«os, 2 salas, co.inha, 2 banheiros prest. 300 mil «li-. Tratar na Av. em lei ao iudlcial pelo Lelloe
sociais em côr, dop. do empre. Rrás d„ Pina, 96, loja (Lar,jo ro ARLINDO, terça-feira, 3 d

Sad», aaragem, lavanderia, terra- da P.nhal - Telefone: 30-^489 -

ço, porta» da í«rro, jínnlíii gra- CRECI 232. _ 
dot«dnsr «scadarlq em niitnnoe, ABOÚÇaO — Vondo 2 c.ti.53 em
pirquet paulista. Vtr na R. Po-

ncabril de 1947, ,i.< 16
locçL Mai» Inf. t«l.__52 374:.
GUADALUPE -Vdo. luxuoso 

"cora

dr» TeVs, 600, cat» 21 • Tratar
•m MELLO AFFONSO ENGENHA.
RIA LTDA. na Ru» Constanç3
Barbosa, 152, grupo 401. Tels.
29-2092 «49-3241 - M«i»r. _
JACAREPAGUA"""- Opertunidade
— Terreno 20x30, frente, junto
ao Floresta Country. Estrnda Ja*
carepaguá, 3 250. NCr$ 2 000,00
e 20 x^NCr$ 2CXU10. Tel. 45-6100-
JACAREPAGUA -Vende à 

"vista

ou a prazo, terreno 0x15 m. Rua
Guorapes, 34, esquina de Quiri-
rim, lote 135, com água, luz c
esgoto. Tel. 54-0574.
JACARE"PÃGÜÁ~~A~ Benfeitorias
referentes ao opnrtnmento n.° 17,
loc.-iliiado no íiloco "A", cln Es-
irada dn Cfriocâ, »U2, será ven
dido em leilüo iudlcial poia Lei
loairo PAULO BRAME. sexl-a-feirn,
31 cie Março'd* 1967, às 16,00
horas, no local. Mais inf. tel
31-0228. _
JACAREPAGUÁ - Lotes p" casa
c'e campo, no mais aprazível lo-
tenmento do região, prontos p/
construir. Nascentes, n.-;clics, lur,
força, água, meio fio, telefone,
O único loteamento de classe -
loí^i ci-üde Ó15 m2 a NCr$ ..
6.150,00 c' 20% de sinal facili
tado, sntdo em 50 proci. mensais
it juros. Ver a Estrada doa B.m-
deírantes, 1SC04 (entre o Granja
Ouro Branco e Alabama Country
Club}. Tr.-.tar à Av. Rio Branco,
131 s/ 802 - Tel. 42-0998 -
Creci 16.

terreno de esquina. Ronde 330 de 2 pavtc. c] 2 «I!., 2 salas, 2
Rua Frcncisca Vidal — Tei. varandas, ír*nte de pastilhas —

29-7158.  _  banh. cm côr. coz., cl azulejo

ÍS 
'«•" 

onam^' .KS1, ?0.«» • PW 23 Sreít. de ,00

NC y 5000.00J""1- Ver na Ruo 1/ cosa 16,
'¦- '" u -¦ ¦ - dia tocio -pronto em junho

e prestações cie NCrS
ciliia-se entrada. Tratar Av. Brás
de Pina, 1 060. Penha. Subten.
Oliveira. 
ABOLIÇÃO — Vendo terreno mu-
rado 2 residências modestas. (10
milhões a
Andrade, 237,

Irado,
Ca:

Cruz, piena, 4rsc 1 200 :n. Esive
psr« ind. ou resid. Próximo esta-

26 milhões, 11 de en-kão - Tels. 42-2598 » 48-2621.
rar.io n combinar. Rua] TERRENO — £5 m frente ou 7 00Õ

Alves 15S ci 22. Não i
Tratar Lucidio U<ja 411 -

Tsl. 29-70E6.

MCIER 
' - Vendo ótiniõ retldèn

cia varia, Rua D. Clr,udina 365. 48-1361 e 28-3030 •
Ver e tratar no locol. d» 9 às TERRENO 

'« 
5 minu

12 horas. ^!c50 tiif.v, 11

Ao. p,/ IPASE
*» Caixe, vendo Rue Cantii, 7 ap.
201 r/ I 3!., 2 qlr... banii. em
còr. Ver 11/ Io;»', tratar Ser-d.

r ::, serve sitio, loteamento »1c.|*n'"' ',7< 
ÇT' 

241 - 22-9277

Ruá Moraes 1'inheiro. iunto antesh AR,0I° -..CEK.1..77?.; 

n.« 734, Ric. Alb., Guadalupe -BONSUCESSO - Vendo apt. va-
Tratr.r proprietário Jerónimo —;^íc. Saic, I cT., cor., bsnh

PRAÇA DO CARMO ^ 
- Vd. i

Rua Ihon.iis Lopes ótirr.o lerr.,
plano 10;*.'J0 — Ruu caigada a
150m da Av. flríi de Pino. Tro?.
Rua Santo Cnrdoso, 721 -1.» and.
-Brás de Pina.
PENHA — Apartamento C| 2
qunrtoa, saia, cor., banh(i iren

dsp. c^rn empregada. Aceito |
naneiamento, com peouenn en-

trada. Rua Aimoré. 129. Inlor-
magoe» no apt. 104.
PENHA — Vendo na Ruo T?.pe-
roí!, 395, terreno d* )?. x £0 com
3 casas. Dois milhões à viitn cu
5PÍ5 milhões de entradn.
PENHA — Bairro Dourada — Ven-
do ófirno pp. ccm 2 nt',., jola,
co:., banli., frente terreno, en-
Ireoa vaiio c| ent. 7 milhões,
soldo á combinar. TrMsr Rlj Jc-
ti Maurício n.o 339. s| 205. Tal.
30-9Í73 _- CRECI_õ4ã.
PENHA — Pia;;r, do Carmo — Vdo.
2 casar, terr. 3 . AS ent., va.tia.
Ver Rua Iraouí, 211. Inf. tal.
30-2159. Aceite. Cx. .-.! sinal.
PRAÇA OO CARMO - Vindo uma
boa residSncin d< laje, varia,
terreno, entradn r>| caminhão ou
ft;i*r ct:cin.', tnt, h milhõss.
Pteat. ÓC0. Tra. Av. Bro.- de
Pina ÜJ9 - Tel, 30-3062 - Prata

PENHA - -Terreno 10 i. 26 - Vtr.-
ie fio Rl'jí Dr. Gaudie-íey, »;in.

J.» Caá., CUSSiriCADOÍ, Jornal ii Xr«B*T, íemíngS, 5«, • 1.°-1*iii,~ 17-1-tT Si

^Sâite £L

MÉIER - Lins — Vande-se cosa
nova, c| 3 qts., 1 gds. sala, orlo-
cozinhe, 3 banheiro:, entrada Pi
carro, em Rua Particular, è Rua
Pedro de Carvalho, 27ó cj 21.
Chaves na c. 24 ou pelo tel.
29-2205.

trat. na V. d.i Penha. Trav. Bron- Í/^STÉR — Vendo ótimo ap. vazio
dura 516 L. 6o Bicão — CElEL|Si1|l1| 2 qis., cai., banh., dep.

empregada. Rua Magalhães Couto
n. 99 ap. 304. Prix. Chopping C.

91-0193 - Vltalino.
GUADALUPE - Vendo" cosa, 2
quartos, dependências e garagem.

-, . -> ,.„;.. .joJTudo de laje, terreno rx27, 1o-
'cS. '• 

sexta. Pom'do murado, 1_6 mi.lh5es,. entroda

•362ciano. Tel. 23-6130.

ALÔ MtlEP.' - Vendo
piano, treme de rua 9x25, não, 2 .
ií morro nem encosta. Entrada de v 

* n U''
3 000, saldo a combinar. Outroíver h- '*

no Campinho, 9,40x15,60. A vis-
ta 2 500. Tratar no Rua Aquida-
ban. 1 366. Fones 29-9746 e

.t combinar. Rua Manuel aar:.;
proprietário- 'cie, 

va-
ila, cor., f;.it. 3 m.
q. p- d 9.

GUADALUPE - V. coso, Inis, ter.'
9x25, 2 qts. e mais de p. p.
10r,i. n^l. 4 m. Ver Sun Nél3on

49-8465 com Orlando. |Í!\.l'ei.c.! „Nc*? 
"• 98' sol,or "a

¦.«^. ,^-Aa. ' ~ "/-" ' '"'¦" "— Fab. Wamoral.
AÜOIICaO — Caias votiss — í-  ——¦
Vendo vírias ds I a 2 qts. Entr MÉIER - Preciso casa ou ap„ .ro-

a partir rie 4 milhões, saldo co-lco por industrio ci marca a pa-
mo aluguel $1 iuros. Tratar Av.;tente, ocasião, bíaí 40 milh. -

João Ribeiro, 396 - Soares —jTel. 29-1477. _ _
49-1996.
ATENÇÃO

MÉIER — Rua Joaquim Méier 483.
cj 1 — Vendo casa contro de
terreno, de laje, com varando, 2
quartoa, sais, banh^ comp. etc.

SifÍER -"Vendo c| 2 qti"., tola,
copn, cc.-., bonh. comp., árs-r. cj
tnnque e ótlnin varanda d« fren-
Te víiío s c! luz e gós ligados.
Vendo c! 10 milhões de entradn.
Rua Mons. Jerónimo, 776 np. 302.
Tel. 58-:6Ú5. __
MEIES - Rus Rocha Pito", 149,
ci 9 - Vdc. vasla, ol., 3 qlí
Aceito c:>. Ver d
14 òt 18 h.

por

JACAREPAGUÁ - Compramos
casas, «ps., terrenos, sítios e
áreas, para atender clientes .—
IMOBILIÁRIA BELMONT. Máxico,
148, gr. 303 - Tel. 32-1106 -
CRECI 166.
JACAREPAGUA - Rua BarSo -
Vende-se casa c/ sala, 3 qt:.,
coz., banh. e garagem 35 m.
c/ 50% saldo a cornb. Tratar
Aíéxico, 148, ?,-. 303 — Telefone
32-1106 - CRECI 166.
JACAREPAGUÁ - Vende-se terre-
no na Rua Jerónimo Pinto (Praça
Seca), com 12,5m de frente, com
água e luz, c 7 000 m2 de érea;
por mi te loteamanto. Base: seis
milhões - 27-1511 - Sr. Gus-
favo,
JACAREPAGUÁ - Vendo~"ótímã
casa em terreno cercado e arbo*
riiaclo. Ver Ecíba:io;i c domingos
- R. Cipitõo Wenesos, loO
Tel. 90-2978.

dos. Rua não enche. Tra.ar
proprieíáric. Rua Sao Braz, ]&4,
ap. 20*. Todo; oí Santos.
URGENTE: OPOSTUNIDAD ." «A.
tíA — Tijuca — 18 milho»* à
vlst» • subr. — Ap. am «dif.
fitie d« piitturt — D« 2 quartos,
saln, dep. d« «mpieg., ktn <\
tanquo «tc. — Local part aut.
V»nd*-t» nt Rijí Uruguai n. ,
139, üp, AQI, òt ftmnU. Tel».
31-2851 • 31-1621 - IMOB,
LUIZ BABO - CRECI 466.

VENDO ou alugo cosa, jard., sa-
la, 2 qts., enormes, cc*., banh.,
área. Run Monsenhor Jerónimo,
435 - Eng. Dentro.

VAU A - Ruo TociTo Ermerlj
191. cara 17 - Bento Ribeiro -
2 qts., sl., varan,, pequeno quin-
tol, entrada 3 OCO, restante como
aluguel — Tratar R. Baronaza,
764 - Tei. 90-2027.

iamente dai
inf. 30-2159.

Creci 3U. áreo c' tanq. Rua Eudpro Ber-
oi da t»ta- link, -^6. Vtr «i tralar no lccal
2*2 d* fun-'^05 10 il;' 1^ horas.' 

BONSUCHSSO - VeiWcs,»"-
Frente, saia, quarto, cor,, banh.,
área. Ent. para carro. Entr. 3 500.
Prest. 120. Tr. Av. Brei dc Pi-
n« 649 - Tel. 30-3062 - Praça do
Carmo.
BÕNSÜCÍSTO - Vende-se sobro"-
do tendo: 1 solai, 2 quarto:, 2
coii., e 2 banha. Preço A vista
- NCrJ 3.:«DO,00. R. Mone. Brite,
7 (fica atrác do IAPBC). Tratar
no local.
8RAZ DE PÍNA - Ap., saio, 2
qts., varanda, banh. e cot., em
cores, pintura è óisc *' sancas,
etc. Ver R. Tobororl 782, ap. 101.
Tratar Av, N. S. da rsnhs òB,
s| 205 -- Tel. 30-0474.
BONSUCESSO-- Sobrado e| 2"óth
ir.os ap:.. R. Júlio fíibeirg — Tr.
tei. 56-0567 - Dí)
52-0398.

Rua Cc|i.
Jorpe

PENHA"

Tratar no tel. 30-1129

Vendo casa com 2
, 2 sl:., copa-cozinha, ba-
ro completo, jardim e gara-

gem. Ver no local sito na Estro*
dr do Slcc n. 419 e tratar pelo
tei. 32-3939 daj 11 às 13 hs.
RAMOS — Venda-se op. c] 3 qunr-
tor, 2 salaa, dep. empr., éri>s —
P.ua BetôniO, 137, 1° and. (trar.!-
veraal it Rus Luía Câmara). Preço
d* ocasião. Tratar no locnl.
RUA MESQÜÍTÉLA, Ã\, ãp. 101.
Vsr local, 2 ql3., ] t!„ e dep.
Tratar "Brílhanttí — Telefones
57-2086 - 57-51B7 - CRECI 243.
R. Hilário de Gouveia, 66, cp.
516.
RAMOS — Vende-ae ca-, a me-
lhor por;to residencial. Rua Dr,
Miguel Vieira Ferreiro, 60, 3 qt:.
sala. l-íão é laie. 5in.il Cri 9 000.
Facilitados, leldo até

LARANJ
COBERTURA

BRAS
RUA MOURA BRASIL, 61

ÁREA: 850 m2

binar cl i. 12%. Inf. Sr. 'Cha.

tjBB. Ru^ Quitanda, 30, b) BJ4.
Tel. 52-9072 - CRECI 62i.

Anchieta niHh5«í
lo.-al

endo casa 2 qts.
etc. R. João Romero. Vsndo «'Aa-
!at diversas casas. Ve- tratar Bnr-
raça Amarela, Estrada Int. Ma-
galhães, 3 100 ou Av. Suburbo-
na, 10002, 1.°. scic 204 - CSi-
Cl 1 Oló. _
ANCHIETA" - Parque
vends ótimo terreno c] 300 mil
entr, mensal 50 mil. Tratar Rua
Glaziou, _62 

— Pilarc:.
APENAS 5 milhfiefi entr. ap. iten-
te (vazio comb.) 2 qts., unia etc.
Viiitem R. Siqueira Lima, 104,
ap. 202 no Riachuelo. Telefo-
ne 52-3727_-_CRnCI_375.
ABOLIÇÃO — Vende-se terreno
llx48m na Ru» Ferreira Leite n

aeparodcniente. Rus Coração

MEIER.- Vendo lsIa na Ru.jds Maria, n.>> 154. Um> com 3

Capitão Resend. n. 265, cü. .quartos, sais, counha, bonhelro,

110 - Pront» .m UO dias. N.-:Cioa; outra com cçm 1 quarto
- Iratar t.l ... iorande, sala, coclnha, banheiro

'e 
orando ir»a._ Tratar no ieca'

MEIER "'"' n" '""¦' "-"¦ com ' pr0-?-rí—-1-6-'

prophttirlO;
.ntiada, 43 preslafôéS d. 400 000

MÊIER - Vende-te 2 ótimas ca-|_ s. Mont. C.im.l«. 54 - B.
Rib.i,

«nfio tijvto
49.2438 - ADOlfO

DIAS DA CHU2. V«(l.
do boa casa na Iuk Den* Clau*
dins n. 401, c 5 - Ent. de 1!

- T.l. 49-7106, prop.

MADUREIRA - Ministro Edgar Ro-
mero — Vendo lote esquina, ter-
ve posto gaaollna, mercado —
CRECI 773 - 31-3103.

MÉIEÜ — Vendo ap. 2 ots., saia,
qt. emp. reversível, copa e co?
em còr, garagem « gdt.. área -
Rua Graubern Barbosa, 17, np
206 -- Ver e tratar após 13 ha

84, aceita-se Wolf parte pag. - >,',é|"eü" - Vendo facilitado ap. 2
Tratar _ 45-3511
ATENÇÃO — Bc«i"casa~- Vendo
3 qts., si., coz.-copa, banh., de-
pend. empreg., garagem, varanda.
Trsvefsa dos Cardosos 122 — 3
minutos de Cascadura.
APARTAMENTO novo, cl 

'2 
qts.

e sala, etc. Entr. 6 500, o restan-
\ci prestaçõoa 100. mensal. Kua
São Bra;: n. éS, ap. 206. Chaves
Sr. índio
29-1925. :
BANGU - Vende-se uma resi-
dência e terreno comercia! na|MêlEf>
Rua dos Açudes, 1 i/f. Pre;o
20 000, com 8 000 de enfada.

quarto:, sala, cozinha 5 x 4,
deps., garagem exclusiva, períia-
nas, sancas, sinteco, inst. p| m/iq.
Ver e tratar R. Silva Mourão, 03,
ap. 101.

MADUREIRA — Vende-se ovia a
Rua Tapajós, 67. Pagamento fr,c'-
litado. Ver e.trotar no locnl ec;
domingos Bgós_ hi 12 horas.
MADUREIRA — Vendo terreno ria
Estr. da Portela entre o; n. £94
e 606 c! 10 i 40. Preço 13
milhões c! £0% de entrada, lnr.
52-183S e 32-0052 - CRECI 1 090-

MADUREIRA —Vende-ae terreno
36 x 60, com planta aprovada
— 22 lojas, 22 sobreloia» e £0 ao.
no centro corní;rcÍel dfiite bair-

Iro. Tratar com WALDEWLAR P. S.
MOREIRA - Tei. 47-0344 - CREU
904.
MEIER - Veiidõ cp'

BRAZ Dc PINA - Vdo. ap

VENDO S <mt, n.B4ci» <« 
"-''_> «l-.sdí., banh., cox., 3 SOOlRÃMÓS - Vendo casa de 3 qts.,

¦ •¦ 5 úí.t. s oíiftoooi"r;í" ": ¦'-" corno «lusutl. v"r e sala e oepend. r,c Est. Entt. na* v"'a' "uuuuuu'psitir 
ds 2s.-f«ito - Sua Oricí Pedro. Tratarei Alfredo - CRECI

291 - Inl. 30-2159. __ 313 .- Te!. 31jCSC0. __
CASA - V. PENHA — tipo~".ip! fESSÉNO com barraco. Vende-se•|P?g. Entrada. Ir. locação. Saldo J Rua Itocorí, 157 (final dú Ria

MÉIER — Vende-se «obrado tie
socupado c| 3 salas, 3 quartos
copa, cozinha, banh., dep., quin-
tal, entroda d' carro. Ver Rua

,. «u. í«u. V..U....JJ 
Gnbri6| 3Wi d Sr. MartinclMEIER

IC^.JI — I Cii i UflU - .. - - -• - n
MADUREIRA - Vende-se uma ca- *!•< J
ra à Pua Mari» Jcsé. 471, casa 15.l,t,esi;

3ala. 2 qts.,
garagem. Rua Maranhão 157, ap.
201. Cltavo c| porteirc. Tratai
tel. 47-2097, je^unda-feira.
MllER - Caehambi - Vdo. cato,
sl., 2 qts., coi„ banh., área Jl
tanque. Inf. te!. 46-9734 - CRECI

.1762
1-1949. Nunes. CRECI

VENDE-Si coso ci i qtc., íl., coi.,|j£0'. mS(> T,0|ar c, jerB4|Jogo Rig0). Olaria.' Preco: Cr"íbanh., érea, 
Jardim 

s quin tal. -1 
E Moraira llm, 7?. ,p. ]01 \ 

K,., ^ £|> , rf $
Rua Baifho Viana,64 Padre Mi- _ F(í_ Carmo. L m ;
-*'.^ 

"ri, 
Aí 

"^.^-"'IcbROOVIl"- 
V.ndo V.» v.sia/.acc,, mensais. Trata, pelo W

AA- Ar 
' 

K_ 
"AS 

;'|J qt*, 1 «lt., »,. Pr.j. 20000, for.e 28-9633.
6/.-., cse 4,_ao. J01. _P,l.,rej. 

..-....____

VENDE-SE um terreno em frente c.rv.lho. V.r R. Rom.lros, 14S -^10x35 Iunto í Rui 16b- 
"•?¦

o Estação de Cascadura - Tratar ,,. und. _ 30.,i4, , 30.3S23. (I. nfor. Inf. 30 19.---n Sr. Aibrr.o — Tsl. JíA.AIà.,_ _j p9nha).
VENDE-SE •- Uma casa co.-.i 2]c"j|fcutAR
qta,, aala, cozinha, banheiro e J„"^
área « varando, no Hu/; Manuel- .
Barata, Lt. 25. Qd. 7. Rua I - '°!

Parque ciai Bandeiras — em Borres ™

Filho. Preço ISCCJ.OO. Trator com |f - ,
Dona Higino. Rua Eliia de Albu- "ot. Trcv. Fraternidade, ¦>'-. Cr,r

'la Imóveis. Rua Sio Joaí
703 - 224151 - Crerl 16

DA PENHA - Von- TERRENO" 8x15
q 6tlma essa, aaln, 2 quar-
copa-cozinha, cl lõje, terrs-

querque 
"no 

351, cí 7, «p. 201
Todo*. Ssntoi.

10/í30. C| mais. urna tis ca-
qt., cozinha e banheiro, fun-

i'di.df

VENDE-SE i:it d* 15 x ÍO com
urna casr, ns Rui O-, Barro Jú-
nior n. 385 — Centro de Nova
Iguaçu - NCrS 33 OCO.C-0 com
NCri 10 000.CO de entrnda. Sol-
do a combinar. Chnvís
363. Trator pelo tei. 29-634!
com OSMAR; _. 
VENDE-SE - Dois andares d«
16 salflB dt» escritórioe, tôdai com
banheiro. Vendemoa (èrntnte c2
2 endarfi!. V*r na Avenida Cô*
nago de Vasconceloí, UO — Ban-

SCO 000 de
entrada, pr:-;t. ds 35 000. Ver s
trator na Av. Itaóca n. 2 277.
excIuBÍvnmenta hoje d« fl às 10
horas. Peixoto.
TERRENO 

"-"V.""Panha 
- R. Ins.

piroçao il x Á]. Peq. entrada.
Tratsr c! Jorg» — Eng. Moreira

CASA — Compra-Jí confortável 31 Uina 79, ap. 101 — Pçc. Carmo.
intermediário', tie 

„ 
''""'.A 

Sr-áí VENDE-SE" apt." nV Vila 
" 

J. d.
dô Pina. Caria paro por er« dej* ,, u- —— o * ~\ »,— -™
te Jornal sob o n.' 70 057. I[f".h,° com 2 *••; 

f*'^ SAbuttda, voga de garagem, *tc,
fi:eiío carro tm trocn.

Apartamento de grande luxo e acabamento de pri-
meira com 850 m2, ocupando toda a cobertura de Edifício
aristocrático recém-construído. — Ideai 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.

O Iluminação nülural direta e abundante,
Pcinorarna deslumbrante.
Servido por 2 elevadores sociais e 1 ds serviço.
2 halls sociais e 1 de serviço.
3 terraços, sendo um com lago e pérgula, ocupando toda *

frente.
3 salões abrindo para o Terraço da frente, dois dos quais com

vestibulo e chapelaria corn toalele.
'1 dormitórios, sendo um com vestiário e banheiro privativos

e outro com banheiro privativo, todos independentes • com
armários embutidos.

Banheiro social extra.
2 quartos e banheiro de empregada.
Copa, cozinha, despensa, grande área de serviço e depósito.

2 vogas na garagem.

Facilita-se o pagamento, podendo ter parte em imóveis na Guanabara

Visitas, diariamente, des 9 à:- 17 hora?,.

Proprietária:

CONSTRUTORA GURGUÉIA S.A.
Informações no escritório de

MANOEL DE SOUSA SANTOS
Rua do Carmo, 9 - 1).° andar (CRECI 134)

SEDE PRÓPRIA
Tels.: 31-0314 - 31-2372 e 31-0473

(P

HIGIENOPÒLIS - Vendo om bon'
'j op. novo e VB2ÍO e saia, 2 qU

WIGUEL COUTO - Vende-Sej|LHA DO GOVERNADOR
terreno esquina. 33x24 m. Preco
& combin.Tr. Tralar iel. 52-0060
- Dr. Paulo.

Vendemos ótima casa

banh., áree. Ent. B mt- VENDO 1 ccjjí loje murada, sní.
íhõ«. Piei:. 200. Tr. Av. Brcz cwro, terr. 12x30. NCr$ 25000
ue Pina S-19 - Tei. SC-30Í2 -XiV'- snt. Francelino Motta, -139
Proçn óa Carmo. V. Fanhc. 57-2924, Marques.
HIGIENOPÒLIS - Terreno 12 >
30 — Rlu Drrka de Motoa — Tra-
Jar pelo tc-!., segunda-feira, ..

JACAREPAGUÁ - Caia 2 000m2 ir. „D1K,U„ ,,„.-.„.,..,„..„,.,:,. ic q-ihi a r- i CAMPINHO — Venoo ^ cases comvendo - 25-B791. R. Comenda-1„,,_ 2 qfJ _ dllpend6ncljl! e h,M,
Ernanl Cardoso, -<34, ep. 103-

, tel. -29-7103.
cor Siqueira, 608, eiq.
ro. PocJt; fazer 2 vila»,

Pai

JACAREPAGUÁ

Hav.
 104

.:, por cime cr nova Agen.ia do 26.3410 _ Sr. Joyme
udiKO Sollo Maior i.A. Tratar —-SL
diretamente com o pxopfiílário,|HIGIENi5POLb 

- Ap. c/ 3 c.
teli.. 23-49EO

— Vdc. ciiíj 1'JÍlJCSr, de
tlit., benh.» copa, cor.,

lavanderia, garagem, etc.
.. tei. 46-?734. Pcj.i 126 000, ...

-- Vends-;e n casa I díi-,--, _ CRECI 'XO. \ti.:.. 23-4950 ou 43-2714. |sl., aer.n., cer.. era»
.. Rue Garcia ReoV.ndon.oi('£|í-- A ; ,m 10|1Ç„U!50 - IVAZlÕTfrínie, «C qí. w^ih, :S^J"\ A^^ M%

48. Informaçce; tel. .19-6960 - .. c jco„om NCrS 1 000,0». coi., bonh. 5. Mauro Calderaro 
"---•!!—; íi' ¦¦¦-¦¦?"¦-

Preço 1C0OOC0O. Tratar ViUI. t.v.r.», 374, ap. 579. an. 101. Ent. 3 OCO. Finen. LAROO OA PENHA - Ap. J
MÉIER - P.esid. coni. pró>:. Dir.í1313. • |3 lno.-. Todoi 6/ isrUi. Ptra ver |o<»cao c 3 qtt.. tala, coi„ .
da Cruz. - Vdc. 2 v»ra„ al., 3 ni»AÍ«'n rí.tí - A.™«li.'ií.lla!. 23-1214 - CRECI 444. Ib.nl,. am cór. V.nd.-s. n» Rui

a peno»
Av. üt

 . , •„Y,tnte,.,-a.S'lCAMPO" GRANDE - Vendo umaí nuarro;, :-.!io, cozinhai banheiro, . _ i ,• 
área. 4 000 000, reato combinor. <=.«> «mcrcíl tecida, no Largo
Rua Cap. Maneie:, 1003, cit,.i 6,l0:> lll,a <íe Guaratiba, com orea

qt£., copa, coz., bsnh., gorag

ap. 102. Tratar com proprietário.

JACAREPAGUA - Vendo palalêtã
da luxo, Ticê.Ti-construído, cj 4
cts., 2 sir.. cor., 2 banheiroâ so-
ciriÍ3, pintura a óluo, armário
rmb., ap. pi «rnpregfida, *ÍnTe-
co, çiíiraQem pj 4 carros, ólimo
torreno. Vsr cl o dono — Av.
Cícrnmório Dentas n° OÕ7 — Tel.
92-2013.
FLORESTA COUNTRY CLUB--Ven-
rio ap. luxuosa men Vo mobiliado,

Ír ">*" v-! ¦ e'c- Tel. 25-6132.

PRAÇA SECA - Lole>, grande
facilidade. Rua Baroneza, 764 —
Te 1^90^027.
MARAVILHOSA CASA D_E VERÁ-
Wf.10 — Climit d« montanha, na
beira do asfalta. 90 000 m?., todo
cultivado. Ideal para colônia do
féria:, concentração para tonado-
res d» futebol, clube, rnstauran-
fe, casa ds saúda etc. Casa indt
cj 4- banheiros, 2 salões, enorme
salão de rcfeiçõeis, 1 salões da
iogou, grande cozinha, varanda,
bar t'

x 38. .ii,

[OSVALDO CRUZ - A(,,ov.il. lli-
o» lot.t da l.ii.no. Po«i. Ima- VEMDS-SE cííb

üc £50 metros quadrados. Tr.itcr
à Rua Or. Bulhões, 849. Eng. de
Dentro.
CAMPINHO — Vende-se duas ca-

20 hí. com 5 m. Acclta*se
oíertíi, ò visia — Rua Comendador
Pinto, 611, c| 17, Tone 90-2229.
CASA — V. ou troco por carro.
Rur, da Lciioa, L. IS, Q. 39 -
J. Metrópole — Caxias — Tratar
R. Bernardo, 308 — Encantado.
CASCADURA — Vende-se um bom
apartamento de 2 quartos, sala.
cozinha, banheiro completo, árua
acimentada, gás de rua, na Run
Jul, 103, l." andar — A vista
NCr$ 15 000 ou NCr$ 10 000
do entrada. Tratar pelo telefone
29-3119 eom Sr. Edylson.
CASCADURA 

"- 
Vendo ótimo ap.

C| 2 qts., sl., c. m. área, vazio,
p. I.P.E.G. 13 milhões cj sinal
à combinar. Tratar Rua Glaziou,
62 -_Pilares.

CASA ft lerreno 7x64. Vendo em
Quintino, barato. Tel. 29-3603 —
Marques.

CASA vendo urgente 2 qt;
coz., copa, b., var., óep. ent.
p. cór. terr. 9x25 p. corst
frente. Trav. João de Matos, 91.
Cascadura. Aceito car. ou ap. co
mo p. ent.

dep., iardim, terr. piano 12 x 38-1 üiãTtT. NOS 3 900. P«n. elníl
Entfego rápida. - R. Juninas, 45,||oniJO yj,lllnl. ,j juio». Ru. Bo.
(Ent. 55 m., resto a comb). _ [quira, 5í. d.lroiit. i E«"li £•-¦
>.\. .CUREIRA - Vendo prédio, 2 tudual, Entrai p/ H.niiqu. d.

frigorífico, jardins etc. —
Pticin» 25x9 c filtros e lux ín*
terna, ducha simples, ducha cir-
cular e de chicote, situna, salão
de repouso, sala de nuniagens,
vestiários c varanda, «pua pró-
pria e da rua, lut e forca com
transformador próprio 45 HP. Ca-
se de caseiros, galpão, horta, po- CASAS-APARTAMENTOS — Ven-j tia ou revendi.
cilga cj água torrente, cocheiia, demos no Méier, Penha, Iniiaj- MADUREIRA - Vendo (.r-.. térreo
abelhas etc. Cêrca da 4 000 frg.irna, Tijuca, Piedade, etc. Tr. R. c| 2 oís., 1 al., dependência». Á
telras e| produção . venda ga-: Lucidio Liçio, 138, s] 6. Tele-1 vista CrS 13 000CCO. A ora;o CrS

pB„ 1 lojii. R. Carolina Mo cha-'' 
do, 230 p. Corclnlo, Prejo 80 COO

Tel. 56-0449.
ÃÃADUREIR^ —"Terreno. Vende-se
11 x 48. PioMa aprovado 8 aps.
Junto ao viadulo. Pr*'.o de vez-
sião. Tralcr tei;.: ;v.7;0j cu ..
49-I7B2 - CIISCI 189.
MEIER — Oportunidade única, r,£
Rua Dias da Cruz, ern frente ao
Shopping Centor, casa vazia. Ven-
de-je precisando de reforma. Tra-
tar tels.: 49-4782 a 29-7JS5 -
CRECI 189.

MÉIER - Ap. ,de frente, «ola, 3
qti. e dependências, com sancas,
florões e sinteco. Vendo ou ^tro-
co por císb ou ap. R. Lucidio
Lago,J66i3CM._ 
MÉIER - Casas duplex (2 üémea!

Vende, urgeníe, à vista por
NCrS 12 OCO cada, motivo protes<
to duplicata comerl. 3 qts. e banh
soe. completo (no Io and.}, tile
grande, banh. 30CÍ0I, copa-coz., |
deps. compl. empr., entr. p| car-
ro (térreo;. Novas, em acabomen-
to. Constr. p! adm. {Cia. idônea).
Ver c| encarr. da obra, n& Rua
Maaalíiãe:. Couto, 720, cr,-..-, 20 e
22 e tratar no Rua 7 de Setembro,
1Ó3, cf Sr. La^?, onde o iniere3-
sedo poderá examinar plante s
contr, d» constr. Neçjócio p[ ven-

locul.

tom :>. i- Soldada 
V...o

copa-Ci
em eire, com | j," p.,,,,., j,,
¦'¦ ' «I-* C|,av"in. 233:.

LOlô 10
Cfiía finei

p,.

qrandtà, 1 eai
banheiro todo
terreno dt 498
Pinheiro n. 103.

VENDE-SE S aptt. fn final de
construção e uma ca?a dí fren-
te com 2 <i',j., 2 «'».. coilnha.
Rua Crui a SoU20, 3'/-v. E.ican-

Itado. Trotor diretamente com o

;— proprtslárlc. Vaío sceit* cirrs-"" 
jtor. ___ _

ote dt» vila, Er-

mi lhões _con\ 2 miiiiões de_

JACARÉ — Vende-sa casa, 4 quar-""" ' " *'"'¦'" "¦' " ~f

coftUi-, "'
'' cÔí(. • combinar, Tratai na Av.jV' S-K.;. it. fin,, 9í - Lo|,. ÍL.r.io Io

0-ÍAS1 (CRECI

VENDO na Vila da Panha na Pis-
cr Paulo Setúbal, Bpartamtr.Toj
ss!c. quorto!, cozinha, vario, Trs-
lar i Ruo Plínio de Oliveira, 29,
a; 20ó. Penha. Sr. Narciso, díà-
riamenfe.
VILA DA PENHA - Vsndo'
navoc, prontos cara more
qts., s'., com r.ancas &m cores,
benheiro em curei., co:^. 12
(íuxo1 pequenn entrada —

Ci imbérísí-.dí, 166.

VEUDE-SE cata entro da terre-
no, 3 qutrío*, iflta, coi., banh.,
vnranda, garagem • dep,

,.,. ...... 0E7ÂÊRITI - Cen-1^ 
sala 2 ótitnos o^^^^-^——

tro - Vende-se du. casas va-10S, banheiro, COpa-COZl-coz can . .jy.W

jias «em entrada NCrl 200,00 p^g cjep> ^e emprega- 20 mil. Tratar c|
cor mkí. c temoa outras corn. ,'...' '
entrada. Trotor na iluo da /.'..-.-da, jardim e garagem 

-

tri. n. 259, orupo. 101.. na Ad- 
y^ nQ |oc„, à Rua Je5¦ ;ia-. undo¦'>?A

Al'v-: ou
-• e 25-95.

«ps.

Maio. Int.

OSVALDO 
"CtlUZ 

- Vendo cest
3 qts., cozinhe, cepa.

Ver' S. Cómt. Augusto Vinhais 63.
T A/. Edgar Romero 145, d^r.
16 ás 20 ju._ MACHADO

OLINDA - Vende-ae um turre
nc. Rua Corv.er.dador Socre; 528. . .
Tratar 24 da Maio 203, loia. 4 VENDE-SE .

' .ntr.!triioa Intendente Migalha,», —
Lote 42 poi 2 mllhõaa. Tratar

iPorieia. 4^-A — Sr. Jorge,
tos a dependências, entrada pa-lrc 

¦

rs carros. Prcr,o dc ocasião, ace:
to oferta. Tratar e chavei na
Rua Ana Nerl, 1 249 - Rocha -

Ver Rua Inebu, 234. Tranversal
a VÍÍjvb Clfludlo.

PIEDADE — Ap.' vendo al,, 2
qt!., dep. emp., la. loc. Pagto.

VENDO ótimo apartamento
24 do Mnio, composto de 3 quar-
toa 3 talas ítc. De frente. Aceito
Caixa — Entreflo vazio. — Base*.
40 000 000 - Tel. 38-3147 - Ma-
gnihãep.
VENDE-SE-uma casa 3 comeaos
Cr$ 1 500 000 a vista. Rua faus-
to Laufindo, 23. Madureira.

rantida. NCrS S00 000 com 50% fone 49-9907. Moreira ou Bron- 18 000 000,
financiado. Aceito ap. de rr»nt« dão. C

. «771 T.'- ÂlÂt BSOxS°' ¦'<- 2 1'»- dep. Pagto.Us, 26 771. T.l.i 38-2826. 5 an0J_ Ve. R 
*, ^ 

_iR

S r.nos. Ver na Rua Assis Car
nalro 612J102 - Inf. 23-6314.

PIEDADE, GB - Vcndc-se^ uma LEOPOLDINA
casn com dois quartos e aemais
dependências Rua Belmira, 279,
c,-isa 1, quaíe esquina Suburba-
na - l're;o Cr$ 12 000 COO -

Tratr.r segunda-feira, teleíone
49-3028.

PIEDADE - Vendem-se* 2'casai.
Rua Aucjmto Franco, 45. Preço
de ocgêÍüo. Trnlar fundes — ir.
José.
POR MOTIVO DE VIAGEM -
Vende-se uma boi cnstfi, com 3

qunrtos, a&la, copa, cozinho, gran-
dc áreo e garagem, nn Rur, Cr.rlor-¦¦¦-¦ 

RlBchuelo.

t.s,

PRAÇA SECA - Vondo aparta
mento tipo caaa, c/ entrnda p/
c;;rro, 2 qts.,
com Cr$ 5 000 0C9, de entrada

, Costa nO 34, Estação
50% entrada, hua 7,.liV m |o:.| dn, u horD3 em

Carolina Machado n° ]5A, sp- Ui-nte

,*::£t~-'--„".¦ l2A°A>>AÁ 
-'^ie; iiiMAÓE^Prédícrna-RuVi;^

MEIER - Predio * terreno, naLjfl Menei»s, 130, rers vendi-
,R,:'f Ano 

AA1?' ¦ -"i mf 
T""'do ei. leilão judicial pelo L«i-

\'A° *"' íll,??-lud,c!*1 5e.'° 
Lik ioeiro ARLINDO, quarta-feira, 29

oelro ARLINDO, auima-feira, o0 d mar de 19i7 àí 16 horas,
l.967- ."f '*|J}°; no JocaJ^, Mala.Inf. tel. 52-3745.

... -7,,, PADRE MIGÜÉt- Cosa com igua
¦ ¦ ,  --  ---¦¦-¦ ¦¦¦*;¦;—¦•¦. .¦-.- (e luz, varanda, dois quartoa, ifi*

bara. Solicite inlormaçõ.s peloiMcl;'* — Vende-se otlmn caaa |a Ci,,;ni,„ e banheiro. Vendo A
talofona 29-5361, ou nossa vlsi-lna il. Ramos da Fonseca, 133#|vjj1n_ NCrS 5000,00 — Rui Co-

dia, hora, a local de >ualcl 2 solei, 3

Vende-se ter-
Run Maria

ATENÇÃO — Penha — Centro —
Vendo grande reeidência com 4
qfu. Locnl privilegiado, Entroda
15 milhões. Inf. 30-1949. Nunes
- CRECI 762.

23 - VDMOS, c;
¦ censtr. de gnr„

sau, 2 o!f-„ vnr., etc. S'«r s trat.
c; Antônio - Ru» A, n. õ» (9
i, I2hl.) ou tal. 3C-51Ò3 - CRSCI
id4. _
JARDIM AMÊRiCÃT - Vdo.
casas eoi lerreno de 12
sendo o 1' de 2 qts,, sal
rnnda, cc;., banheiro sm
de qt., sala, coz. e banh., tuuoJ2J?:*i0, ônibus a perts. Trat. pea-
pintado b óíío, conduíSo na por* fioalmente c/ o Sr. Sampaio à
ta, rua calçada, apua, lur. Preço Rua Bento Cardoso, 721-1.» and.
Cri 35 milhões, ci ent. de íO.i, Bri» de Pine, horário comercial.
saldo a combinar, mais detalhe pnxrcijntíc' 7im7~AZ~ 

'
tol t? i*jai ropn **oo vtNPn-ofc — Urna casa•Sh-J-P?6.' ~ CR5CI, 3^-,  com 2 quartos, 2 sa!u!,
JARDIM AM6RICA - Vdo. casajMílton, £6 - Ramos.
do 1 qt., sl,, cor., banh., varan-
dn e entr. p/ carro e mais mora-
dia nos fundo». À Rua CriiVicno
Machado. Preço: 13 0», c/ £0%
do entr. soldo 200 s/i. Tratar na
mesma rua n.° 282, tenho outra
C/3 qls. entrego vüzío.
JARDIM AMFRICA 

'

esquina. Vendo. Run Irmã Voísim

ILHAS

Ipor Vc!I:í 43. cisa

Jpelo') ts;tíor;Di! 2|_

[VENDO essa, asla, quíirfo, coca,
[cozinha, apua, Un com terreno

jl0x410, aceito oferta, enirnde mi-
:nÍmo, enlreoa irr ^cüeíl . H'
Apoio n. 59i, próximo ¦ lí

iMc-rcúrlo^j- Pavi.na_v 

Ü. VENDO uma cota srn V. Lobo,
ls., 2 q>3. Cr$ 10 000 int. -

DÓ'- A«tianiím~j duar-jp'"1?^ e ccinbinar Trat. R
varsndn e der.isii oie-ier.dí-i-"f:;-;1-'" Cordeiro, 316, »! 201,-. _

cias. Sua Onrk- de Mntoa no 196, - Meier. __ Jc!
ap. 303 - fliçiienópoüs.  VICENTE DE CARVALHO •- Ven- Tratar 43-8146, 2-a fair) em dian
VIGÁRIO GERAL - Vd. juoto|do cim novo, 3 auartns, 6o!»,|te com Sianco. _ 
•: estação, rua calçada, òntbua Ri cot., cepa. ver onda. Ent. o. \\jfâ GOVERNADOS — Vendc-i.
porta, *:<cs;?nTw ár?<j plana 30x carro, quintal, ci 1 quarto. Cr£ apt írn cor).rf, c| 2 o.ts., «tia
70, prontu pr>rn construir, co* 27 OCO, i R-Jt Jorn. Mário Gai
m4rc*o ou Industrio* Trat. p53-|vão, 66 — Conl. t!a íí. Aíera.
roalmtnta Sr. Sampaio i\ Pa-b Ben

ito Cardoso, 72Í-1." and. Brás d
>'.-'!Pins.. hor»rio comercial. 

:.i, vai VILA DA PENHA - Vd. óthnô;GOVERNADOR
:0c. 2a|tarr., plano a flm uo Av. .Msrjfi,

Tel.

Èguo
Cacuia, CrS,
Felipe. Rue

Manoel Marreiroa, 2 S93. Eancè-

ESTADO DO RIOsispe, 2a, frequesia
Trafar na NOBRE S. A. INITERÓI

Av. Rio Branco, 131,'ãdmií::Í5'traoü»a imob. l.h.,
,s . „ „ , -„ ,Kn ap. «ale, 2 cite, dep. frente, va-
,,'12. andar, tel, 52-4l5JUi0 _ s, o,-,., pedreira, ll ao.

rDPri Pl 202 - INGA. Ver local. 30 mil.I.KCLI U. j!mV 52JJ982 _ CRECI ÒS6:_
ilHA DO GOVERNADOR - ->•'• hcÃRAi - Sant» Rosa - Vend»

Guanabara. Vendo ou troce coss eam j qts-j Jr,|ai b3nh„ co-
em constru-
•I», '2

ependencisí :.i
duar-|,0¦n;:regaíis.

CASA — Vendo no me-
lhor local cio Jardim
Guanabara, estilo mo-

n" Ruí derno, ótima varanda,
jardim, salão, 3 quarlos

^A-Dv,ndlNam írr^^io^x S|c| armários embutidos,
com 1/2 igu», Trente pí Av. banheiro completo de
Meriti. Entr. 2 50.1. Pre=t. ICO. '
Tr. Av. 8ri.i d» Pina 849 - Tsl.
30-30*2 - Pia;s do Carmo.

, VEUDO ap. Ia. jochcéo — Ramos! .,. .. ,Tarreno, de _ Negócio ótimo - Tei. 30-3780. etc. Terreno medindo

côr, ampla cozinha, dep.
completa de empregada

lei. 34-2820 - Sr. Demél no.
JARDIM AMERICA - Vendo Hn-
do «p. novo, VG2ÍO com selfi,
3 qt6.( coz., bonh., área, 2 va-
randas. Ent. í milhSee. Pr«t. 203.
Tr. Av. Brór de Pino 849 - Tel.
30-2OÍÍ _-- fthtz do Carmo.
JARDIM ÃMERICÀ'" - 

" 
V.ndõ 2

— negocio onmo — lei, ju-j/ou. ich-. icmciiu iiicuihv.iv "" wivn — r-i^is. «.

VlLÁ"'"DÁ~P¥NHÃ~~Vcb~terr. 98x50 caniDO de fute- "-':'!'!o .:'-"i"i6o!' h°
H-x 34 C/ água luz etc Ver ru 

uc IUIC zinhe, dep. emprugad

pc, cozinha, dep. tie *mp., quin-
êtarna, com a:ríe:o. Frtcc

CrS 24 OCO 000 cl £0% de sinal
combinar. Trotar:

Tel. 22-9361.  
ICÁRAI — Vende-,.» caia R. Marli
* Barroí, ,?B- V*r locol. Chuvas
peasdo. Detalhes: Tel. 53-574V •
52-5827 - CRECI 1087.

NITERÓI — Vendo ca:o~ Rua Dr.
Sardinha 11S, qt., qt. * ni. conj..
damftíi ciepi.. len. 7 x 35, 6ni-
bua fc porta, 15 min. cor.fro, aluo.
s| contrato. Tris Nlt. 2-2072 • Rio
54-1951.

gircnsm t u*tIj1 ciiDír.Jüniut.1,
ci pari* financiado. Tn.ci Av.
Pre;. Varam, 553, 11.°. - Sr.
Vid;;.__  _
ILHA 00 GOVERNADOR -Praia
do Dendê — Vendemos rosg.
npa. novo, promo;. pi morn?, u
bsira íis príiia. GrsnJ- aalf, d^i.1
bona dormitórios, banii, joctfi! «m
cor, copa-coz., dep. empreg., va-|N|-jER0| _ Vende-»e ou aluga-
ga pi auto. Ver no_local da llua|ls pertinh0 d, prs:a d, ícaraf. Ru»

Cel. .Moreira Cenar, X51|l 002,Adolto Porto n. 500._Inf. ccm
propr. Kua Buenos Aires n. lO^í,
sala 35. Tel;. 52-8556, 36-2-I4Ü,
ILHA — Ap;.' p! IPASE e' Caixa"
vendo Ri;a Gunpífisíú, 79, ç| si.,
2 t\H., dep. cmp., gar. * sl,
qt., oor. Ver nl ioes! tratar Si-
nador Dantas, 117, Gr. 241. Ttl.
22-9277 - Aridlo - CRECI 772_.
ILHA DO GOVERNADOR -Praia

Apra. tom a^Io
eparadoa, banheiro.

APARTAMENTO E CASA NA PE-
NHA i- Vsndo iunto ao _ ponto
final do ônibus Penha—Tiraden-
te». Enlradí ô e i milhões. Inf.
30-1949 - Nunes. CRECI 7ó2. _
AVENIDA BRASIL - Bonsucesso

Terreno e/ 2 frente;, ire.-, de .--..»„ . . .
900 m2. Preço NCrS 65.000,00 - Tudo p, 22 000 .nt. S 000 pr.ct.
Sinal 50% gcldo a combinar, lia- 300. R. R. Schumann. Tial. R. Rc.A-.^O,
ter Av. Ric Branco, 131, a/ 802 <n»l'«s us - 

\-' 
- 30-154Í

Tel. 42-0998 - Ctecl lá. '30-2823. (I, P.nha).

Rua Olímpio da Mola 152.JDOI de S fl I a O ,

5«: v^d^P^hfc; An^ground, mesa de sinuca,
- creci rj.554. ping-pong numa ampla
VUA DÃ PENHA - Cisa vdo. sl.,|
2 qts., fl?p. emp.

aretj tom
play- tanque e garacem. Entrada ...

' '3 700 mil « reir. fac. s financ.

„;,'„;' varanda sobre pilotis,
rK 5:Xfc"«; .:Z^^AAA,J% .-J*^ Piscina já em construção.

. . ro t\ug -jiv osrnait i cv •* "i>u< ,- . ¦
1 i1i,»,n.''ir l"^» *p'-;ia.d3i4. Tratar na Estrada do

t.rn 36 rrsíes. Ver no R. Uçá,
345. Vendas exclusivas, '//aldt*
mar Dor.alo — Tels. 43-8000 t
43-8700. Crtci n. 5.

5 ano:. Ver Rua Ita
Tel. 23-6314
CEMTRAL — Imóvel nul alugado,I*!

cozinha nc. I« capital pa,ado. V.ndamot bím:ae mi"^0, °'.

jvondido o sev Jmóyel trn qual-lri"' 
"' '"''• M

la, em dia, hora, . local de iua|c| 2 sõlss, 3 quarto], copa::c-jrorifii faniarindo 7fi
prcfaréncia. V. Sa. i o noaioliinllõ, banh. e deps. Excelente---^,: ,¦.,.>.,,,
clieiilo. Imobiliária Rio Forlo -oportunidade. Ver no local. Tra- ' AUKt miloUtL -

Veç na Ruò Capitão Menezes, n.°|clÜB*' 'uíi^r do Eii.ub dn Guana-JU'
B86, ap. 102 - Tralar tel. 29-9469
- E. F. Tavares - CRECI ^109.
PARA SUA FAMÍLIA NO
MELHOR CLIMA DO RIO
NUM DOS MAIS LINDOS
PONTOS DE JACARÉ-
PAGUÁ — Ótimos lotes
residenciais com 60 me-
ses para pagar! Rua
Guari, esquina de Ge-
miniano de Góis (a 300
metros do Largo da Fre-
guesia). — Informações
diariamente no local
das 9 às 18 horas, in-
clusive sábados e do-
mingos, ou na IMAZA

Rua Buenos Aires,
23, A.° andar — Tel.
43-7871 - CRECI 421.
Aguardamos sua visita.
PASSO CONTRATO - Caaa nova.,
Avenida doa Mananciais, 1770. DOIS APARTAMENTOS - 1 de
Condições módicas — Taquara —
Jacarepaguá — Tratar no local.
TAQUARA — Vdo. casa iniciada
const. )n em ponto dt: |sis. Pr.
3 500. Enl. I 000. Prert. 80 mll.
Trat. R. Maria Freitas, 73, il 301

CETEL 90-2405 - CRECI 3ó._

VENDO — 2 casas", em Vila Vai-
queire. 3 quarto» e dependência,
e 1 sl., quarto, cozinhe, banheiro.
Tratar Lucidio Lago, 91, sl. 402

Méier.

VILA VALQÚÉIRE - Vende-se ca-
ia com dois quartos, sala, copa
cozinha, banheiro e grande terra-
ço. Estrada Intendente Magalhães,
724, casa 22. Preço: 18 mil cru-
reíros noves. 50% à visto, saldo
a combinar. Ver e tratar no lo-
cal.

Corretor responsável — Gercelio
Pereira Braga - CRECI 54. Rua
Dias da Cruz, 155, », 305 - Ed.
Mesbla — Méier.
CASA VAZIA - Centro Madu-
reira — R. Ewbanck Comera 21,
3 qts., deps. Ent. 6 500, prest.
igual alug. R. Maria Freitas 73,

30LA- -I. l"»„- CRECI 36.
CASCADURA - V. ap. d~e"Tuxõ]
il. 2 qts., e deps. empreg. R.
Amália Esq. cj Suburbana. Trat.
R. Maria Freitas, 73, sl 301 -
CETEL 90-2405 - CRECI 36.
COÕPHAB - Vig. Geral -
Transf. cont. ap. sl., C|t. Pço.

500,_Jac. lnr. 44-9734.
CASA ÓTIMA — Residência va-
lia entra Cascadura • Campinlio,

qts,, tala, coz., banS. compl.,
copa, varanda, garagem. Toda do
laio em terreno de 10x68 iodo
arborizado • murado; a rasidên*
cia do empregado. Entr. CiS ....
20 000 000, saldo como alugual.
V.r cm ORLANDO LUIZ IMÓVEIS
- CRECI 740. Av. Ernáni Ca,do-
so n. 77, grupe 408. — Casca

[dura.

porti...,. ...
tar Av. Rio Bronco 131, s| 802 ran . ¦ , .

T»l 42-0998 - CRECI lé. Roja, 27, esquina oapiranga. Ira-

MEIER - Casa 2 pavs., 2 sis., 4
qti., coz., 2 banhs., gar., dep.
emp., requer reforma, terr. 9 x
32. Rua resid. 45 mil fine. ANA
MORANDINI IMÓVEIS - Telefo-
ne 45-3267 - CRECI 482.

de 17/28,

MEIER — Ap., vazio, frente, sala,
3 quartos < demais dep. Aceito
Caixa c| bom línci. Rua Torres
Sobrinho 3ó;204. Chaves no ap.
206. Trata^'22-2330.
MEIER — Vendo op. alugado,
frente, na R. Carolina Sanlos, 2
at:„ ai. Trator c| Cláudio nt P.
Dir.s Crui 174, Loia — Tel.
29-2235.

tor _pe:o__tel._42.4909. Fjjmino^

PIEDADE - 
"Áv. 

Suburbana, 8930
— Vendo cp. térreo n.° 10!
bloco 3, cj 2 qt3., dependência:
gás da Light, estacionamento p!
nulo. Preço 20 milhões, cj 3
milhões de entr. e saldo a com-
binar. Ver à tarde. Trntnr na
Av. João Ribeiro n.° £0, i&Ia
40ó - Pilares. Tel. 49-2059.
PIEDADE - Vend. aps. 2, 3
qta., sl., coz., etc, vazios. Aceit.
Caixa c! sinal (inic. ant.). Ver R.
Henriqueta Moura 18, «q. R.
Goiár. Det. tel. 52-44S4.

Ap. 2 quartos - Saia
Cozinha — --Banheiro — Dep.

rnp. — Térrnc dá frenle. — Rua
Prpa. Ccrloa de Campeã, 137

, caVo""mo"|lOTES RESIDENCIAIS - Situad.s,,,,£. rl~ 0 B0„eIr0 _ Laranieiras.ALó - Vila da Penha
dsafo, 2 qta,, acla ern Terreno!;¦¦"" <-"-"¦ <-». w. « .«ri r*tiu>. . f,,.. , ,
8x26 vazia em 15 dias. Vendo! Vdmos. d. íxlt, 8x20, 10x25, ^,STA,t 

AlcE°l!Eb~hVdE0-. "IqM

c./ apenas 2 000 ent., rest. 80 000 10x33 12x25 - Urb.al.ado,, pl.. g»«- 
•'- ««•• 

^''•• 
E'J '£§_

sem Iuros. V.r R. Maués n." £3 ","', bam lacalijadoi. V.r . M L'*,i Síi L d- Bi'
- Tralar ít. Plínio Oliveira, 103- «I Antônio. Ru. A n. 3?0 (9 is "°v- 

rfSpt fll 01 fí -Vltalino
!.• andar - Penha. ") •» 30-5140. CRECI SÍ4. !'"J ~ 5íI.EL v,'°J9j- VH.Iino.

MEIER - Vende-so rs.a cj íti-
mo terr. 11 x 70 rn nc Rue Te*
neníe Costa, 187, c! 3 qts,, enla,
col, banh., 3 çaçaz reparada:,
próximo ao Jardim do Méier. Ba-

NCrí 30000,00, Ver sáb.

QUINTINO - Vendo terreno pia-
no 2.000 rn2 co.-n 1 ca;:, 3 C|ts.

ÁREA - Vd. iunto à !H'a Lobo
Júnior, plana 80 000 metros, po-
dendo Ber vendida em 2 par.es
iguoit de 40 000 m2, coda. Trat.
diretamente c/ Sr. Sampaio - Rua
Bento Ccrdoso, 721-1. and. Tel.
30-7700. _
VÍLÃ" DA PENHA" -"'Vdo.' terr.
12x30 6 milh. c| 2 500 mil enl.
saldo 100 mensal, R. Lamego
Costa, lote 24. Trat. CETEL 91-1721
hoje dia todo.
ATENÇÃO, tenho caras e aps,
c[ ent. a partir de 1 £00 mil
também aceito e compro, sinal
imediato^CETEL 9N1721. __
ATENÇAO tUCA» - Caaa - V.n.
do vazia, 7 qls., tili, cox., ba
nholro, Tirrano 9x40. Rua Jupl-
ter (calçada). Ent. 5 000. Pr.il.
150. Ver • trat. Rua Romoiros,
145 - 1.» - T.l. 30-144» ¦
30-2823. (L. P.nha).
ATENÇAO CORDOVIL

JAP.DIM AWÊRICA - Vdo. Rõlõce-
te, o mala lindo tio bairro. Ver
R. Prof. Franja Amaral, 361. Tra-
tar R. Ifapó, 45, Gr. 201 - Tel.
30-0731 - A.T,ílcar_- CRECI 1 138
JA"RDIM AMERICA -Apartamen-
fo— Vendo 2 bona aps. com 2
dor., al,, varanda, ampla cozi-
nha, área c| tanque, vazio. Ac«l-
to_iPEG._Hoie tel. 36-6325.
LINDA RESIDÊNCIA «m gde. tsr"
reno.'Vendo na R. Arquímedea
Memória 297. Vila Jardim da Pa-
nha. Ent. 12000. Saldo a com-
binar. Tem planta p] mais 2
fcps. Venha_ver._aj cornpromisíc.
OLARIA - Ap^ vendo al., 2 qts.,
dep. Paçjto. 40 meses sl juros,
Ver na Rua João Silva 331101 —
Ttl. 23-6314.
OLARIA - Rua João Silva 98 -
Vdo. apa. vazios ei., 2 qt». Aceito
Cx. cj sinal.'Ver « tratar nc ap,

sj—;r 301. Inf. 30-2159. - . __ ._, _ ,, -z--~ ¦• - - • Vendo - •
1 ap. Rua Duarte Teixeira, 67, ap. 2 ql,., sl., vaiio, »nt. 3 000| OLARIA — Vendo ap. vazio, tren-

frente estação. Tel. 29.8626, c.'-:ti mil, pr.it. 1S0. Rua Balduino d.
9 à, 16. Sr. Heorto. j Aguiar. Tial. R. Rom.iros, 143 —
QUINTINO - Vendo cato 2 qts., '•" r 3°''54í • 30J823. (I.
2 tala;, ampla coz., grande áreii, **.•""")• ___

o , ,r, k„,„ . ,„,.,iquintal c| Trulr.- etc. Só ho]*. ATENÇAO - V. P.nht; Apl. no.
tel 42 09Có yiPAl. d* 'voa, 2 qts., sl., coi., Snt. ficih.
ií-',m 

'—iS~T—j 
7-- O —QUINTINO*- Vendo nã Sua G.-r-1'ada • pi.st. ci alugu.l. Rua Eng,

MEIER -Maria da Grasa -Van- cia plíe é3j ci 2/ em .ç:reno dei Augusto e.inatihi, 10* próximo
oo ap. 2 qts., sab, cer., banh. \u m_ íís jren1t „,„ 2 ntorídi::,.! »"ola Oi.ua (l. Bltác). Trat, R.

um qu.;rto e outro com 2 quor
los, sola e mall dependências.
Alugam-se. Ver: Aaosfinho Bar-
i).,lho,_418 - apl. 101.
EA\ PRIMEIRA LOCAÇAO - Un-
do ap. de 3 qunrtor, sola, cor.
dep. de empreg. Ent. de 17
mil, saído financ. na Av.
de Setembro — Fino nô;to. —
lrlfr._tel._48-21CS_::- FORTUNA.
ENGENHO NOVO" - Vendo 3 ca"
sas frente rua, $|„ 4 qts., sl., 2
ols. lnr. tel. 46-9734 - CRECI
9C0.

VENDEM-SE apartamentos novos
com sala, 2 quartos, 2 banheiros
e demais dependências em Iu-
çjar seguro contra enchentes e
desabamentos, à Rua Coronel
Tendim, esquina de Alexandre
Ramos, em frente ao n.° 450 da
Av, Geremário Dantas, Jacarepa-
guá.
VILA VAIQUEIRE - Vd-se. pala-
cete, c| 5 qts., etc, garagem, em
terr. 12 x 25. Outro em Del Cas-
¦tilho, dc luxo. Tr. R. Lucídio Lago,
130, s 6 - 49.9907 - AlOREIRA
eu BRANDÃO.
VILÃ VÃLQÜEIRÉ - Vendo um
prédio 3 aps., 2 lojas c uma re-
fidência, tudo iunto ou separado.,
financiados, pequenas entradas, j—,
ctima renda, ci Meireles. Estrada'.ENGENHO DE DENTRO
íntendentt Magalhães, 813, #p.!casa vazia, 2 qls., 2 ti:

Preco CrS 13 COO MO a combinar.;,!, ._¦..
Tratar peio tei. 22-9361. .oferta.
MARECHAL HERMES - Ac. 5al- QUINTINO - Vên'dõ""cãs"rd«~6lATENÇAOI CA3A^-" V." dê Fenhc!
xas _c; sinal - Vdo. vários_JP»-|c6modo8, em terreno de llz66,|2 qts., il., co-.-., banh., sinteco,

qunrto, p-la malhor Romeiros, 145 - 1.° — Telefona
. 130-1248 • 30-3823. (L. P..I.,'.

Saravatá 125. ao. 102 e
303 (vayloí) « ap. 103-202 e 301W $fât£_r tnntl, InAi rfh^x'.* /Ka vf.»i.-il 

com entrada e abrigo p{ csrro. {jc/dím * irai; entr. 9CC0, prest,

inquilinos, (Chava doa vazios

ENGENHO NOVO - Vende-se ap.
102 da Rua 24 de Maio, 1 113, cl
sala, 2 qts. e depends, Tudo
amplo, boa área. Chaves cl 70-
lador. Tratar na Imobiliária MAR-
VIL LTDA. Av. Rio Branco 37.
Gr. 407 - Tel. 23-5310.
ENGENHO NOVO - Ap. tipo ca-
sa, 3 qts., sl., copa-coz., dep.
125 m2, entr. vazio, 5 sinal rest.
Cx. ANA MORANDINI IMÓVEIS
- Tel. 42-3237 - CRECI 482.

no ap. 302. Pçds. partir 12 rnilhs.
E outro à K. .Vtflreprncli 27, cp.

00-303. vazio. (Chave no ap. 304\
_|Pço. 16 800 mil. Tratar R. Sen.

Dantas 117, s! 2 143 - Tel
25-2178 - CRECI 613 - Tel.
52-1892.
MEIER - Vendo"~prcdio Rua Bá"
r^o de Santo Ângelo 127, c| ss-
Ião, saleta, 4 quartoj, e dep., na-
ragem. Domingos — CRECI 1 113
- Tels. 49-9649, 23-5407 « ....
23-2495;
MEIER - VendVip. Í02" da RT
Coração de Maria 222, sala, 3
quartos, c dep. Aceito Caixa.
NCrS 22 000. Domincjos — Creci
1 113 - Tels.. 23-5407 e 23-2495.

ENCANTADO - Vende-se 2 c. de
2 qt:., 1 sl., boa copa e quintal.
Outra I qt., 1 sl. e quintal, na
Rua Angelina, 178, cj 1 e c! 1,
fundos. Bom preço. Tratar na Rus
Antônio B.-sílio, 137, cp. 301

ROCHA - Vende-se 2 boni pré-
dic?, c| terreno pera garagem.
Entrega Imediata. S. Cons, Mal-
rink, 37J. Trilar ci Celestino -
58-6986.
RIACHUELO"-' Vendo bom'apt!
tipo caaa só tem deis, térreo e
1.° andor. Entrada NCrS ...
6 000,00, prestações de NCrS...
222,40. 2 quartos, cala. Cozinha,
banheiro, quarto de empregada
e WC, peçueno quintal a gran-
de pétio da recreio para crian-
ças, local sossegado nõo dá en-
cliente. Ver e tratar só no local
com o 5r. Américi, na Rua Haci:,
73, das 9 às 18 ha. Informações

Rua Dins da Cruz, 155, si
fcAficn w _ i' 

" "* 
7Tr|305. Ed. Metbla — Méier, comMEIER — Vendemos Óti- Sr. Braga. Creci 54.

mas lojas no coração doj REALENGO - Lotes pia-
Méier, para entrega ime- nos, 9 x 25, frente de
diata, com pagamentojrua, luz e água. Cons-

,_ facilitado em 24 meses, trução imediata. Entrada „.
Maiores detalhes na NO-1800 mil, saldo em prest. apartamentos - si..T « 2 qts.,

Antonioipnr ç a>, D\n n,.n Ll oc -t financiado pala CAIXA, IPEG, ou
!3iíJKt b.A. — Av. Kio Bran-ide 25 mil, sem iuros. —'outro órgío. Tratar Av. n. s. da

68," sí 205 — Telefone

25U. Trat. Av. Braz de Pine 1 459
- Próx. L. do Bi:a'o - V. dl ?c
nha - BEBIANO, !<o;e, amanhã.
APARTMVÉNTO 

' 
Ci sjarãgefãTV.

Penha

VILA DA PENHA - Vdc. ap. 3
qts., a!., cot,, banh., área. Ent.
4 KU. P. 200. Trat. hn;e o dia
todo Trav. Brandura, 516. L. do
Eicão - CETEL 91-0195 - Vlta-
llno.

AUXILIAR I RIO DOURO
ACEITA 

"Csixã 
- Vaz Lobo -

Vendo ótimos apts. saln, 2 nlr.,
etc. para quem tem depójito
anterior 5-7-46. Sinal de NCr$
1 000. Tratar proprie!.: 46-0008.

APARTAMENTO - Vende-se de
frente, vazio, 2 qts., sl., etc,
ent. 5 niilhÕM, rest. a combinar.
Aceito Csixa. Ver e tratar *i. Ju-
rucò!_245. ao. 201, «sq. R. Torlba.

DEL' CASTILHO - Av. Subur-
bana. Terreno 300m2. CrS 22
milhõer, finínc. Estuda-te ofer-
ta_J vista. Tel. 36-1C05.

IRAJA - J. Vista Alc-qre - Ven-
do ont. cl 2 qtf. # demais dap.,
cl nnt. n! carro, ver à Rua Fio-
renes, 476. tratar tel».: 23-1340
e 23 0459.

LHA DO GOVERNADOR
, - JARDIM GUANASA-

Dendê, 795, ou telefoneiRA _ Novos terrenos na
22;7?J3. Sr. Guimarães. Estr. do Ga|eÍ0/ R Ha
COCOTÁ - Ilha Governador. ..IJ- ui,„ a p... Cam.
Vende-ae 1 coca duplex nova rolao L0Ü0 s Kua ^-an1

com 3 quartos, 1 «io, 2 banhei- baúba, ÍUITÍOi i A. A
roí, cozinha, varencia, corn cr- . .
mírlos embutidos. Ver Capitão Portuguesn a pfOXirnOS

bíándÒl' 
S4Í' Ci!" "" " h'!dS'à Prília ds Bi«' Presía

-—ções mensais a partir deterre- ~ _

2 qts., sl„ col., benh.,;ro?

te, 2 sis., 2 qls., banh., c.iz.
compl. Rua leopoldina Rego, ,"2Ü,
ap. 102.
OLARIA — Clivar vende cisa va
zia. Ent. 2,5, rssto 100 pi infs.
sj iurer. Rua Orllnda, üj ledo
do n. 13. Saltar na Esl. Enfitenh
da Pedra, 531, «egulr R. Msí._
Rodrigues. Tr. R, Romeiros, 192-A

Penha. CRECI 422. Tel. 30-5331
OLINDA -"Estado do Rio - \7e"í.-
de-ae um bom terreno corn duc:
casas. Ver è feia Dr. Manuel Reis,
655, - tratar pelo felífone J9-302S nt> i:c,yina a ccrnbincr.

Segunda-feira. |30:7271.

OLARIA-"Ap. vendo, alT," 2 qta7,|WARIA DA C-SAÇÀ - Vende-ae
riso. Ver Rua Filomena Nunes cosas c] quarto, sala e dec-en
657^232. Pccjto. 40 meses a; |u-|dêncios. ConstrurSo lai». R. M

Vsndo

corn linda vi.'1a pera Guanaba
tt, apt. dr gronde sala, quarto,
banheiro, cozinha, irea. Aluguel
200 mais 1a:<aa. Para ver tal»
25-1155, ou k noite 44-Ü3» -
Davld.

NITERÓI - Venda-se R. Joic Cii-
mente, 33, prédio vazio, de 2
pavto». c] caixe-forte, oróürio p!
Bhíío ou comercio. Cri 170 mi-
lhões. Sinal CrS 20 milhões #¦
reslsnf* cm 12 meí«r. Tratar com
príiprietúric: Banco Irmãos Gui»
marães S.A. - R. Teófüo Otoni.
72 - Tel. 23-1915. _
RUA BARROS, 292. - Defronts
Campo São Bento; bom ap. va-
zio, c| B peç^r.; cnçjtc. sm 36 me-
aes. visitar, chaves no 202. Ro-
cho - 42-0279 - CRECI 73.
SAO CONÇALO - Galo Bco. -
Terreno 3C0 ml; iijü?., lut etc.
3 mll. Sr. luis - Tal. 3Í-I203:
durante » «mane.

TEKSEI-iO X TAXI - Vendo oo
troco terrenos Niterói, Itaguaf
Jird, Guarotiba; próximo • Zrr,-
síiià, pj ííaí qualquer tipo. Tel-
22.6937 e 38-3212- Wilson. __
VENDE-SE 1 apt. c| 3"quartcs"
3 sales, dependências * çaragem,
todo mobiliado, n:n kcrií, Tra-

feire. Tel.nos, Praia da Rossi ;"sái"rro Esn-ICrS 100 000 em 40 m&A'.,?, -oir,ir üe S'"
c .rio;. Tratar pt tela.: 31-3015 eL ., :..._« l_ P'632'-

2,200 m2 terreno plano, frente pa-
rn a variante Rio—Petrópolii rc
Krn 5 — Vendo. Trotnr com o Sr.

3,',iP'_
GOVERNADOR
cj linda vista
inv. envidraç.(

pi
r.iiíii; CRECI 792,

- V. conf. resid.
parn o marj j.

ala, 3, q'a, 5
banhs. soe, dep. empres., 9a-
ragem etc. na R. Arriba. Ver e
inf. Guimarães, Estr.^DendS, 795.
GOVERNADOR - V. ótimo terra.
Rucs Marlno cio Cosfa, J^iirne
Perdiqão, Demetrlo de Toledo,
Auvernia, Cambsúfaa e ouiros.
Guimaríes, Estr, Dendê, 795. —
Tel. 22-7913.

GOVERNADOR - V. na R. Fco.
Alves (J. Guan. próx. praia) re-
sidâncla 2 salas, 2 amplos qt:.,
j. tnv. envídr. etc, tendo aô-
bre e garagem ótimo «p. de sa-
la, qt., cor,, bnnh. e área cj
tíinque. GuimarSes, Estr. Dendê,
795. Tel. 22-7913. .

GOVERNADOR - V. qps. R. Eut.
Solfcdcde dí sala, 2 qts., dep.
empr. e demais dep. Ver e inf.
c|_Guiir.B,-ãe!. Estr. Dendé,_795.
GOVERNADOR - V. na R. 

~Eu-

tiquio Soledade, casn moderna
c?e aa'a, 2 qfj., demais dep, ten*
co aofi fundos ep. de sab, qr.,

Guimarães, Ejtr.
22-7913.

ses sem jgros. Proprie-
dade da CIA. IMOBILIA-
RIA SANTA CRUZ. In-
formações na Estr. do
Galeão, em frente à A.
A. Portuguesa ou nos
escritórios da COMPA-
NHIA na Rua Araújo
Porto Alegre, 36 — 5.°
andar. Tel. 42-6957 -

Tel. 31-3260.

PETRÓP. - CORREIAS -
ITAIPAVA
ÁREA d» 1 300 iti2, plane, de -s-
quina. Grande iardim t reildên-
cia. Vende-se. Rua Vise. lts-
boraf, '185 — Valparafto.
APARTAMENTO - Centro S. Ls.
go — Vende c| qt., sola coni-,
quite • bsnh.; novinho — 12 000

./ .1 i, \r\ DArAni crurs. novos — Tels. 3332 cjVendas: JÚLIO BOGORI- i3i7 icüeci jm).
CIN — CRECI 95. CORREIAS - V.f. ds fostis* -
¦iÃn,A,n—yiiAtiVnAn1; ~r Vend»«s» lote n.° *, Rua ft,
JARDIM GUANABARA - Frente 0lIld„ ,„ 4J,m3 

'NCrj .

da Praia da Bica -Vendo casa|, mfi0 , v!„,( ((|I( Jgu,( pÍK
clna no club*, pivimantação pari
carro. Sr. Lula — 39.4432.

Ven-

vdo. sob pilotis entr. 4 500 p,
180. Tr.-.t. Av. Bra- de Pira 1 459
px. L. üicâo - V. Penha - BE-
BlANO, lioje, amanhã.
ATENÇÃO — V. Alegre, ap. vaito,

qts., sl., copo-cor., banh. en-
trada indep. em bloco de 2 aps.,
c| entr. de csrro, vdo. entrada
6 000, prest. 2S0. Trat. Av. Braz
de Pina, 1 459, pn. L. Bicão, V.
Penha,_ BEBIANO, hoie, amanhã.
ATENÇÃO - Terreno 20 x 30 -
V. Penha em ruas calçados, água,
iur, essôfo a condução. Trat. Av.
Braz de Pina 1 459, px. L. Bicão.
V. Penha - BEBIANO, hoie, ama-
nha.
ATENÇÃO""^"" V.""PENHÂ~-~ Vdo

CMaj c| 1, 2 e 3 qts., sl., cor.,
banh., terr. 10 x 30. Entr 9 000.
Prest. 300. Trat. Av. Brai de
Pina 1 459. px. L. Bicão, V.
Ponha - BEBIANO, hoie, amanhã.

Tel. 23-0314. huel Gama, Si-F. Ver hoie até
OLARIA - Ap. s!., 3 qts., dep.|i
ornp. e naraoem. Paoto. em 4 MARIA DA C-KAÇA
ano:.. Ver R. Filomena Nunes 7Ó3
- 402 - Tel. 236314.
OLARIA"- Aps." vdo. Ent."'ó" me".

2 qts., dep. emp. Pagto.
6 anos. Ver no R. João Silva
lóB - Tel. 23-Í3I4.

iS"- VeÔnd° permut0:'cas;iDh:c;)'M--MV- K"ot3ran-;de 2b mil, sem juros
2 sl»., s qts., 3 banhs. Apt i». co, 131, 12.° andar, tel. Ver na R. Leocádia, 604.\__\_tXfÁ
lado nos fundos. Terreno 10x50. co Jlco /-acrl -7n"7 '/=> -i -rir, r- «ww*.
Serve ciinica, escola. Creci 773 ;J^"4 I Oi — (_Kt(_l /U/. iOniDUS 742, CaSCôdura-] BONSUCESSO

31-3103 - Vitlorio.
Vdo.

MEIER - Caehomb
locição rrayníf. ep3
sílão, 3 dormit., 2

,. ndo i.= ;Barata, saltar na R. ào\\f%\A'exSSSl¦rtAAâ Kl!'firo caía d. depend. T.a Icca^Bo. raci-
banh., 1 emíGoVemO COm a R. Vilã "'ase o pagamento. Ver e trata,

no tocai.201. jb.inh., quintal e jardim. Condu-jcór, copfl-coz., área e c:tai.'Mnv, Infc P (In int lati T'-0..10-3.1,
VENDO - Casa por term!nar,|cão próxima. R'ja Bernardo 248.jdep. c| sinal 3 £00, rest. na Es:.'1,!uva' ""»• "• "-" uyualo"| BRAS DE PINA - Vende-se caSB
-jrande varanda, salão. 3 qts., [ta- Tratar Rua dos Romeiros ICO, a^p1 a comb. atí 3 anos. Ver R. na, 104, S: 415, telefone velha, terreno 8x32. Entr. vazia,
rapem e dependências. Estrada 401 — Penha - Sr. Simões —íCap. Resende, 2fó. Tratar casa, co .... n ! oararjam. A vlsta: NCrS 16000,00,
des Trêt Rio, -58-6676. (CRcCI 1132. |34 cj prep. não acrilo cor, .tnr..CU-VVVD u.-^.-,  .Prop. 'Est. fin. Ru« Pindal, 279.

PRAÇA OO CARMO - R. Átaí.ia"
n. 48, casa gr., 25 milh. i vista.
Tam gr. salão p/ indústria <as«i>
r». Faeililo_ • ac.ito Caixa.
PENÍTÃ" - Ollvar vende 2 qts!,
deps. emp., vaga p| carro, etc.
Ent.: 7 milhões. Tr. R. Romeiros,
192-A. Penha. CRECI 422. Telefo-
ne 30-5531.
PRAÇA DO CARMO - Vendo ca-
sa vazia. Entrada 3 500, piest. 100.
Rua Ferreira Chaves, UO, Chaves
próximo ao tocai. Rua Comte.
Aristides Garnier, 350 — Vicente
de Carvalho.

iRAJÁ — Vendo caie, 7 cômodo;,
reformada. Tirrano 320 nv2. — Rua
Amcndiú, 33U_
INHÁÚÍM - Vende-sè urçent'
cais va^it. cen 3 noa fundos. —
Ver Travessa Francisco Mateus, 90
- Tra!.,r proenstírio Sr. Boaco Dendê, 795. Te
-A.?':J}.:t07=- IGOVERNAOÓR - V.ndo ap. .ala,
JARDIM SANTO AMIONIO - J qts., tos., 2 varandas, .lc. Fa-
Honirio Gurgel. Vende-se terre-] cllilo. Ruas Oanuliio Tol.do, Cha-

pot Provost, Inf. Arnaldo — T«lt
42-84C4. Rúa Anú\o Peito A!.-
gr., 70 >l. 21S. CRECI 741.

GOVERNADOR - V.'""on. 
" 

E7" da
Porteira, 113, tp. 202. SI., 2 qts.,
banh. emp,, etc. Ver labado e
domingo por gentileza do inqui-
lino. Preço: 15 mllhs,
ent. - Tel. 52-099S.
GOVERNADOR - Vdo. magnlf,
terr. da 22 x 25, na R. Chapo!
Prevost, ledo nc 141. Prog. aprov.
10 aps. - Tel. 52-0998.
GOVERNADOR -Vdo. ótimo ap!
na R. Chapot Prevoit, unia, 3 qts.,
dep. «rnp., área, quintal, etc. Vn-
lio — Tel. 52-0998. _
GOVERNADOR 

"vend. 
boa residi

3 qts., desp. ernp., 2 varandas e
garagem. Frenfi praia pr. 70 000
ent. 30. trat. ci próprio. Praia da
Rosa, 1.241, no_ Dendê.
IlHA DO GOVERNADOR -"Co-
coli. V.nda-s. t.ir.no 14x30 t'
casa am construção. 10 000 à
vista. Rua Birbara de Castilho —
junto 440. T.l. 29-8078 - Ma-
nual.

terr. 9T0 ni2, c| 3 ciuartos,!
salão, copa-coz., ciar. p| 2 car.,|'
nt. pl chof., dep. emp., c| tel.,
ar ref., mais cp. p| hósp. Toda
murada, aiardlnada. CrS 60 mi-
IhÕes, c! 50% ení.. íaldo a com-
binar. Morar visitas tei. 42-4508.
TERRENO — Compro próximo eo
Yath Ciub Guanabara. TeTefone
42-8034.

CORREIAS E ARARUM\A
dc-se lotes, lccal aprazíval, óti-
moE preces * condiçcis — 7el-
34-3308 - Esteves.
PETRÓPOLIS - Vendo terreno
21 x 100 tades melhoramentos, *
ml. - Tel. 23-3596.

12 horas
Vdo. óti-

mos apt;. de.si., 1, 2 ou 3 qts.,
preços excepcionais. Traícr R.
EnAcs Campeio, 21V, fone —
49-949".
PILARES — Vendo ap. novo *
moderno bam no largo com 2
qts., sl., «oi., banh. compl
dapend. da empreg., armários
embutidos a sinteco — Var •
tratsr na Av. Suburbana n. .,
t 725 - ap. 202 - Sr. SAM-
PAiO.
PILARES — Vendo casa qrande
para renda. Telefonar: 48-214Í.

PILARES - Vende-se à
Av. João Ribeiro, 549,
c| 33, essa com quarto,
sala, cozinha, banheiro,
área de serviço cl lan-

PRAÇA DO CARMO - Vende-!e!„,,_ «„,,--,, :„,„,.;,.,
terreno i Rua Ferreira Chaves, lo-|que, entrega imediata.

5,e^£L,mediníc„,,9,.,i 3.6', p?'|Preco NCr$ 8 000 novos
500 COO ou 5 OCO OCO ci 1 de1 Í. „

entrada. Tratar à Rua Conego- rinanCISmemO em 3

G°"sèlr 
Pin'°' ^ " Honí"° anos. Ver no local -

penha circular - Ce»«» -Tratar na NOBRE S.A.
Vendo 2, Rua Delfina ReÍ3, 454.1  Aw Pio Rranrn 111
1.0, 3 quartos, sala, coiirha, 2.a._ AV> Kl° °ranCO, Ul,

quartos, 2 sbIbs e cozinhe, r», 12.° andar, tel. 52-4153
cilito. Tratar com o proprietiric,j /«nrri 7n*7
dominpo lt» i, 14 horas. — *_h.Cl-l /Ul.

Depósito
Vendo em Bonsucesso Depósito coberto, in-

clusive escritórios. Construção nova, com fôrçõ
i de| ligada, próximo à Avenida Brasil. Área de 1 200

m2, entrada para caminhões. Preço excepciona!,
com grande parte financiada. Entrega imediata-
Tratar com Perrone pelo tel. 52-8913. (P

Tijuca
Ocasião. Ap. térreo, 65 m2, com área de

_ 30 m2 e loja de 76 m2. Prazo entrega 13 meses
ilha governador - Casa va.jfjXo e preço fixo sem reajustamento. CèJo ben-
na, reformada, c( 3 qts., 1 sl., , ..... n, -n , ^«»,
co-., banh., frente, terreno io x teitonas quotas terreno, 36 milhões c/ 50%, res-
-tO — Rua Jaburana, 256 (Cacura).U-.«*« on ™,«^^.w n, — .,- *.t_-- oo _^ - t ml-:haves no 243. Vende-se NCrt|'an*e 20 meses. Pagar obra 23 meses 1 milhão

por mês. Total 64 milhões. Obra pronta valerá
As chav
25 000.
iLHÀ DO GOVERNADOR - Gua-I-, ,,, •,, ,,- . , .-. .,,-;,, ,,-.
rabo - vend-.se orédio ccm 2 ' 40 milhões. Vizinho Cine Madri, AAòtOSO, 167/¦,-,,. i ,,„-„ - i „.,.,¦:.. ¦,-, deli7i - Sábado e domingo, de 14h em diante -

Lázaro. (P
2 quartos, sais, etc, desocupado,
área da frente livre para outra
construção. 38 milhões, sendo 16
a visia e 20 a longo prazo. Rua
Vistula, 215. Chaves Rua Sarg.
João Lopes, 791, fundos ou com
o Sr. Valério - 57-1618.



4 — Xa Cad, CLASSIFICADOS, Jornal do Brasil, domin,o, 26, • 2.°-feira, 27-3-67 IMÓVEIS - ALUGUEL
Alugs-st ap.|BOTAFOGO - Pd» Marques deiALUGO nn Rua Dialma Ulrich,"" Aluqa-sa 

d|31 ó, p. 902, mob. c; geld., sala]
IiüiiIi. com- dois r_\s„ ccz., banh. Ver e traür

ZONA CENTRO
kiuel NCrS 300,00 mnis taxas. IDONÇA,
| ALUGA-SE apartamento Iüxuosj-

CENTRO e uma!AlU!-Uf

iisníti mobiliado,
otitiicic-riAJo. Vm

Itilt (Oil*, II
tratai 15-S7Ü.

SEM

Santn Ri-
131 -IS.". ALUGA-SE ótima vnnz em apar-

, Huo Comandante Maurfti, 14,
do Nabuco Frsitji. Vcr coni en* carrepad

31

(ALUGA-SE ap. laia, quarto aepa-l LARANJEIRAS
rudes, coz., banh., pintado d« 401 R. Ipiranga, 111, qto. 

'«I 
Abrantei, 107:30?

novo. Rua Silveira Martins l<17,|bdn!i. cf ou mui móveie. Ver !o-!3 qtt., iala, coz' HEN-plali.
Copa- IcCOl. 7iiit.1T InuV

cabina, 861, « 501. Tel. 57-2853.Ita -- Av. Ria Ur,
LARANJEIRAS -'-Aluía .«'r.t. !!.!'"!•: -»;.4S46.
firas d» Almeida, 60, o sp. 101, EXCEIEN1E localização. Aluga-se i trabalhe tora. Fn
Cem umn wla, 2 quartos, bsnheiíj «parlamento, quarto, s»in aeparf.-jra 27.VÍ63.

ÂrUGA-SrintKpindints quãííõJ' °02 - R. Conselheiro" Lafaia' .
bcnneiro, kilch. c:j pequeno H duas 3?lis, 3 «ll«-< "--rnli.
apertamento iunto i praia c fun-! cor., dep. deenpreg. compleia,

ie!. £6-175-*. !coin ts'síünt;, alug. 700 — Ve.'

Ali «ca u. -r-¦¦¦- f umaiALUljUt i IíCSIDeNCIA .---.
di«3«aindiucn"-n 

'«DIR ÍAVOI1ESI Como? Forn.c ro. «>tir.a>- e dep. de emprestado,Ul m.ente n. 127,

le lavar coTinl ar Fiado !™o« f^-for idônta, . r.forínclai »'«> '«l?»«e * pe»«s imSve|..!BÚB-B. - NCrS 250,00. Chaves c/
bancárias e.e. Contraio, Dritli -|V« "o local e traiar na COMPA- a porteiro.
13 d» Maio. 47, 4." tt, 403. NHIA COAUSCIAL e CO.ISE10-j ,^A|A 0£ IIOlAfOÜO 

',300,",,^'.NHIA COMERCIAL
. .,, ,. . .RA NOVO MUNDO, ia Rua >.

If' Í5",moQ", 
L""',o f""rXr\•»'« 'k *•*«« - í»lVr cern S

•CENTRO
Ipeq. mora

ALUGA-SE uni quarlo e iala. tra-!1»- Pl

tar Rua Loura de Artúio n._ 117

AIÜGA-SÊ quartos. Ladeira Bar.|c8rret,ac)j, Tratar Rua A|.,,u,
roso, 15, 2." and. v|n.„ 3), s/ J02 ... Machado.
ALUGA-SE < um senhor que viii-jcENTRÒ'- Alú.is^e'naRua Bi-
ie, parle de um ap. Rua Frei Ct- |rio S3o Fí|ix_ 132/ „ 0.„ XXVM
neca n.° 148,_ap. 410. _ „ com 2 »/ 2 quartoi, banh. co/.
APARTAMENTO - Alugo coni.:j area C telefone. Aluguel NCrS
ci banh. compl, NCr$ 130, com'250,00 e encargos. Tratar na Ru.,
¦líador idônuo. Rua Resende 21, B. Aires, SO, %l 707. Telefona
ep._404.___ __ ;52-7344.
ALUGA-SE um quarto mobiliado
pnra cavalheiro, Trjt«r no local,
Rua do Senado 13), ap. 601.
ALUG.A-SE vagas com rereicões olnãdür^DMln"' 1 

")B,°'sáín "iio."" 
ia mõVas que' 

'trabalhem " 
fora"-|mobiliado.

pessoas dc confiança - Kua a«,------ ..[,„¦,„- • 
„,- R,"IRu.-i 2 <le Dezembro, 131, ap. 303, loa Campo-, 2:11.201

<mÈ____lih JlKm.,ro,VrnV5^". CrJjCATETE - Lcrgo do^.^o.^,\^^;:^'-^ • *

COPACABANA — Aluga-se ap.
703 — Av. Copacabana, 441, sa-
!n e cito. conjugado ,coz, « banh.,
mobiliado com telefone, or re-
íriejerüdo, qetiideirb. Ver locnl —

lamento de tenhora dlstTnia,"pa.iJ"l»r, CARNEIRO DE MENDON-
; lm:j nôca cu senhora que?'- lWOVcl!> -- Av. Copacaba-

or telefonar pa'"'"" fiu'' ssla £0'- 7el- 57-2853.
rOPACABANA 

' 
¦¦- AIuíjd se ep.

CI.1ÍU'.

ig!íiJi"di^oA,^.ur? s^!-
Ua qu« tr{ii.';i)se ícni, Iratnr no
lucal. CRECI ÍVU

210. Sala, quarto, ba
r.., corinho, sinteco. Chaves
elro. Trai. tal. 5Ó-0Í49.

A!'jga-£e um quarto mobiliado
Laranjeiras — Aiu<ia*£e cd. iüi^ímiípto .k-.*-.

AlUGA-SE quartinho ind. mu Io _ R. Díllairio Tivera, 140 , 'Q 
,,!° íue Xlh. fotí Silclaro e vaç,,, moças t. lora. V«,3 <,„., m), ,,lt-p.,ada, dol» bt- Sto Clemente n. 103 c 12. -l?"" f™todos os dias. Marque: Pornno,|nh«iro3, «rmíriot «mbutldos cí. 'Vhk,, fora- Av<nij=» Princesa

41, ap. 1203 - Flamengo. jdeo. de empraj, compl. Ver lo -1 - ¦"¦ - 
'- 
-'  ¦"-' .34<>- CMa ¦*'

ALU3A-5E «p Rua Almlrant. lj-;c.-.l. Iralai CARNEIRO DE MEN
mandará 41. Alu.ju.l NCrS I60.0Ü DONÇA, IMÓVEIS - Av. Copcca

ra locação. Ver na Rua 
'Andri|r.T""« 31.-'«l. jh.ana, 861, ra'sJüi. Tal. 57--BS3

Cavalcante, 84. Tratar na Rua S--'CAIE1E -- Aluga-se duas vagas LARANJEIRAS - Aluga-se
Rua 

'

| local - Traiar CARNEIRO
MENDONÇA, IMÓVEIS -

|pacabana, 861
;57-28E3.
COPACABANA - Aluga-sa a;:, du-uarto mobiliado, |ex ,ia R_ f;[J;;.;,ídc, Magalhãeswj.- Irjoain» 8j3 m 8Q.- c. 2 ,.„.. Bí|,Isabel n '

CENTRO uno Ops primei |

ap.

(;ts., iuH.»r
cc;., banh., dtp. compl., o.>

....: ragem, sinteco, pint. de novo.

IPANEMA — Áíuíjíi-s» ap. luxo,
salSo, 3 qt;., 2 banhs, còr, gar.,
fronte, sinteco, óleo, 750 mil.
B. Torre, -101/302 novo. Iclclo-
ne 47-2-I27.
IPANEMA — Aiuga-se o ap. 104
dr. Rua Gemes Carneiro, 52, com
-;i!a, 2 quartos, cozinha, banheiro
social t dep* completas— Tcm
va;ts na garagem. Ver no local.
C!'.:,véj com o porteiro. Tratar nn
"ADALMA" — Av. Aim. BarroiO.
K, a;/ 610 12. Tcl. 22-0798,
IPANEMA — rotnflta aluga ciuí.r-

,to amplo s duB3 mô;as ou voga
501. T«iefonej_ tej. 57.3.193.

IPÃK&MÁ — Aluao-se ap. 507
Rua Vircjnde de Pif-iiá, 525, c1
duaa saletas, qlo., banh., cor.
Alug. 3M. Ver local. Trotar CAI!-
NEIRO BE MENDONÇA, IMÓVEIS
- Av. Copacabana, Sói, s/ ÍOI.

DE
Co-

LEBLON — Aluga.:o ao. térrao.lCAIUMBl
po cnse, iardim, sl* conj., 1 qt.

conj., 1 qt. simples, 2 áre^s, dep.
de empr. Praça Humberto de Cam-
pos, 640. Tcl.t 47-6432.
ISISION - Aluga-sa na R. Gen».
r:.l Artigas, 239, cm cima dn
Corr<:i ap. tipo

Alugarn-s» 2 casas,
com sala, qunrto, cozinha a ba-
nheiro. Rus Elizeu Visconli. 77
Cr.ta 10.
CATUMBl""'"- >Tuga'.si^uma_c"a!a"
com quarlo, sala o demais cleo^"--
loncias. — 

_Ver na_ Rua José de
enioa;°la, 3 Alencar_ n._95. .- Tratar Av,¦ . i • .. . ,lu"" rivcinun

quarlos, grande cozinha, banhei-l Paulo do Frontin n. 500-F, co^n orb v ároa com tanque. Nao temjSr. Rua:, cin
GARAGEM

1 C»r-!J3-7Ú9.
nno, 3

RUA VOLUNTÁRIOS DA 1'ÁfRIA,- .•,,._---, -¦ %- -
270 ¦- Aluoo ap. 306. qt. al. íe- 

~lU'?°. l ">'"" quartos., undo|C-nnvet c/ porl. Traiar Rua Uru- T<.;. 57.286J
,,,, 1 . ,.,-,.., ,.,. :,„ t._,. ¦U,il ;n.-,e,>!ndent,t pl rerorcnca.niua ; ri 11. 24, 1.° andar.

Ver d ir. Geraldo. Tratar Av.""'- Cup*.ab*rw. 7b/, ap. 702. _ .COPACABANA - Alurta-se na
Pres. Varoas, 5v0. s| 311, ie|.|ALUCA-SE quarto para moça que Av. Prado Júnior, 281 ap. 1103,

5. 
"" 1 

trabalhe fora, em apartamenlo de:coni quarto, sala^ cozinha e ba

ALUGA-SE vaga p/ r»P«x. "':.»!240 000. Chaves com o porteirojap. 802, centro co
Fadeu Koiciuikc, 22/503
ma.

Fal Tratar lei. 52-1055. Ver.das 9
 ,, , , , . ...IcÁTÜMBI - Aluga-se ap. dà.CATEÍÉ - AÍui

ALUGA-SE quarto c/ tel. 52-2511. ,,,„,„ m), v>íanda 2 ,hi
a cavalheiro. Pedem-se referen- b hcias. Av. N. S. Falmifl, Eo, ap.-.,
n.o 003 - Centro.

alugn- , giérioa.

Cos.

gtan-
áren. Alu-

lanq. dept,
.oniD. de empr. Ru.s EÜíku Vis-

Icontl, B, ap. 201. Chaves ap. 103.
AlUGA-SE um bom quarlo parajCÀÍÜAÍBI - Aluçta-se casa sala,
cosa! ou senhores ou moços ou varanda, 2 qta., banh. de cor e CUt'I Crí 300. Ver na Rua Pe-
cojtureiraj. Rua André Cavalcante de empr. cor. grande quim.il «|<-lf3 Américo, 627. Tri.ür nn Bva
148,_ap. 202 - Centro.  igaragem. Rua Navarro, 15. Cha- México, lll. s/ 605. Telefone

ALUGA-SE qrartõ mõblTiado emjvss Rua Eliíeu Visconti. 8. ,i„_ ^í-licsi,.

cr-.r,
12 I:

:e''um"qu;7l.' BOTAFOGO
moo:IIado,a uma moça, aiugual ¦

60 000 - lei. 45-1111.

Htí p,;a «3tb-

Tratar pulo teleíone]nheiro. Aluguel: 2.50 rnil cru-^5.
Chaves c' porleiro. Tratar na Av,

URCA

Ai ETE - Aluoa-se' 3 quartos, duas a
ccrmha e grane'

. |ALUGAM-SE quartos famf-

CAI ETE - Gaartas - Alugam-ií
óilmo! pode líivor . co^., na Rua
Pedro Américo, 282 — Exige-

Jse depósilo.

essa cc famMio psrj rapaz loItcUj0» ^.

!?: Presid. Barroso, 82, ap. 304.U>JT»o~r"AI»Bn".ff,~rf: tala7
ALUGA-SE um apartamento t I quarlo, cor,, e banh. completo.
Ioja na Rua do Propósito, M. —Peços ampla», na Rua Fr'.'i Cane-
Tratar na Praça Marechal Her-ica, 14b, ap. 208. 23-8693.
mas, 27. CENTRO - Alugam-se vagas e
ALUGA-SE ap. d 5 quarlos sais,jquarios, com refeição a cavalhei-
2 banheiros. R, Vidal de NegreL ros e moças de rospeito. Ladeira
ros, 122, frente à Rua dr. Ame-jFrci Orlando, 7, esquina de Ria-
rica. Ver dai 9 ãs 12 horas, Tel.[chuelo.

.Í2:.U8I_- |cENTRd~-~Alugo ólimo quarto,  ... ,- , ,,, , ,.
ALUGA-SE uma vaga para cava- Ida fundoí - 50 000 - R. General níí.?2i->n..~S.Ky.J0'- ..I ALUGA-SE qunrto para cara
iheiro on-, casa de íamllla — Rur[Caldwell, 363 — 1.°. ÍFLA/VENGO — Áluga-se para íinijvaca para rr.òçai com refeiçSes,
H. Lobo, 100-A •- Estácio de SS; CENTRO - Alugo ql 

' 
indep'-iNomercIals ólimo ep. f!'.',i Mar- — Pral» dt Bolafoçio. 158, ap.

ALUGA-SE um quarto em casa ds senhor de resp., R. Riachuelo 319,h""6» c,e Abrantes, 37, ap. 101,2, térreo. Tel.: 40-6738.

família a senhor que dè boas ,re-|ap. 102. |45-7201 e 32-4457. __ _

CATETE — Alufifi-ie casa. cito., 88-
!a, coz. e peq. quintal, na Rua
Pedro Amériso, 282, fundos. Exi-
çe-se depósito.
FLAíAENGÕ — Alugo óiima va-
ra a môçn distinta ambienta ss-
dio. Inf. com Atrólio p.' telefo-
ne 32-2493 - CRECI 409.

¦ferencias — R, Barão SSo Fellx,
142 - Sob^_
ALUGUEL" FIADOR com 6 im6.
veís — Irrecusável — Forneço —
fraca Tiradantos n. 1, iala 802
— Junto ao Cinema Sáo Joié.

ÁLUGA-SE vagas pi rapaz. Rua
d;ts Inválidos,_90,_tob_.
ALÜGA-5E apt. do qt. c tala se-
parado, coz., área, ni Rua Ria-
chuelo. 220 mil. Marcar visitas
diariamente pslo- te!.: 22*8642
dai 8 às 11 lu. Roberto Conle.
Crccl 142.

ALUGA-SE apl. 803, Av". N. s7
Fátima, 74, quarto, -júIg sepera.
dos, coz. a l)ônh. Chaves apt.
701. Tratar: 22-2838 a qualquer
hora.
ALUGA-SE casa' preço" NCrS ...
180.00. Rua Senhor de Matoii-
nhos, 105, casa 4, Centro.

ÃLÍK3Ã-SE na Rua Riachuelo,
119, apt. 806, 1 sala, quarto, iar-
dim de inverno, cozinha e B, P.
Tratar Antônio. Tel. 42-9831^

ALUGA-SE vaga em apartamen-
to de senhora sc, a 1 moçn.
Rua Carlo3 Sampaio» 364, apt.
S13.

ALUGUÉIS - Apts. • parlir de
160, 180, 200. Lgo. S. Fran-
cisco, 26, «I 1 119. Crecl 743
<7_isJ9' _- 38-4031 - 23-2232.
ALUGA-SE um apt. conjugado.
Rua Carlos Sampaio, 262, apt.
205.
ALUGA-SE quarto mobiliado a
casal, que trabalhem fora, «m
ca:a d* ícmflia, podendo lavar
* pfssar. R. do Senado, 279,
sob.
AIUGA-SE a ir.6çr, dislints, que
trabalhe fora, parle de um óti-
mo quarto mobiliado, com direi-
to»i 60 mil, Av. N. S. de Fátima
n.o 72,_íp. 203.
AlUGÀ-SE opartamento ssla, quar-
fo, varanda fechada e dopendí-n-
cias — Rua Washington Luís, 3,
íp. 207, ed. Normandii — Chove
com porteiro.

lie « ino-;?:;, direito * lavar, co-1300,00
linhar — flua Voluntário! da Pá- tratar
fria, KM, cena 2, ,.„,-.URCA

passoa ío.
a ma-[36-0450.

40 mil em Botafogo. Tratar ÃLUGA-SÊ" conüs»do"árâ'nc!e m7-! Rio" Branco^ 156 s' 909 - T.
26-0066, sàUdo e_segunda-foifa.|b|!|,d0j ÇlJ:ic;t.;ro. Rua Barata Ri-132-5735 e 22-5314 - Cre'
UP.CA - Aluoa-ie o ap. 401 i Ru.-i|beiro, 292, ap. 301. Tel. 57-5829icÒBÃCÁBÃNÁ - Aluna-sc o ap
C.-òrio tle Almeida, 29, c| 2 qts., e 37-4C3J. ]03 da Rua Siqueira Campos, 2821'"1.""-., c.
sulti, banh., cc;., dep. emprega-,vr.-,?.; ,.-¦ -.  .,.-;_ r.A-, h.^nh _ kit, de frente.'
da e telefone. Aluguel NCrt 

,.-!ilU?A;!L 
'S^™"' ^/í "L*.". 

I Trotar ól 
"l. 

22-7040*. Chaves ní| LEBLON
Chfivee no &o. 101
sl. 42-8906.

IPANEMA — Afugc-so ap. mo-
biliado de frente, quarto e sala
separados, com telerone. Av.
Henrique Dumont, 85-706, a uma
quadra da praia. Tel. 27-4066.

LEELON" - AÍuga-sa o ap." 35j. |

condorni nio.
LEBI.OM"-""Áíu;io 

' 
Baríoíõmêu Ml"

tro 792, ap, 605, sala, 2 qts.,
demais deps. 350 mnis encargos.
Vir porteiro. Tratar Dr. Lins. Tel.
31-1734.
LEBLON — Aiutia-se- qí. moB.,
de frente, a senhor que traba-
lhe íora, preferência estrangel-
ro, e referência. Tcl. 27-6S7A._
LÉBLÕN -_S., c/ iúz fiuorisccn-
tu [ndírat., j. I. c/ pedra 3.
tome, pí.-o mármore* 2 f|ts., arm.,
emb. frente, dt>p. (.- R. Cnrlo:
Goi.l. 4021102. 27-7419.

n diante,
ndfvidual, serve para

_ rande, alugo na Run da
flr.po, 311 (próximo a Haddocl-
Lobo). Traiar tel. 54-2040.
ITAPIRU - Ãluga-se apartamento
2 quartos, 1 sa!.'/, quarto emp.,
demais dependências — Ru& Ita-
piru, 281 ap. 301. Ver « infor-
inações no local.

pi

ALÜGA-SE óiirna quarlo mobilia-,-
¦ "Ido e cem refeições, a casal ou TratarplTel. 22-/

pessoas. R. Hilário Gouveia, P°r,i",a ~ Creci 066.

— leis. [.ncL..n'f -¦ rt.uyu-ia u tr,.. .,„¦-, ¦ -
d 4B0. Av Padre l F„„„, 146 , qlo. ^-- ^.Jjjr^Dr. ^ 

I.. Tel.

,-¦ n an.;-e->-' COi." cf''n' tOMHl. C C.f-T.-t _  _. _^__.
MUDANÇA? GATO PRÊ- *'Prudente

PRAÇA SAENS PENA - Aluoo
an. 119, Rua Camaragibe n. 9.
c!e 2rila e quarto coniucjddo, hs-
nheiro, cozinho. NCrS. I7D,C*j
mensais. Vcr c/ porteiro a da-

jtar na Rua São José n. 90, *a>5
LEBLON - Aluso ao. 402 da R. 2003. Tal. 52-3190. CSECI 7f-i
General Artigas 511, c| 2 salas. QUARTO n.íra tiõn. Ver „^u^., qls., banheiro, cozinha, depen- da.f,j„ na R„, D.-n,i<io à,G,.' ¦' " ma. 20 - Hadduck L6ba.

QUARTO — Aiugo a mcçAs. Run
Gai. Rt>ca, 113, ao lado dirollo

Padaria Sla. Maria.
fJUARTQ Na"T!JUCA - 

'Aluga-sa
b. 

"ira: 
ir

is, 1 440, r ' Abi
- cobertura - Von-.TO amiíiieníi. transpor-

_ :ÍTVcorXtl°^ V^ e embala desde 1940Ífamíii-
,.-, iturflLHDíMin — niwyv h "° a quarto», iala, banh., Coxinha b — Jel. 45-8126.

APARTAMENTO- Alugá-ie o|ê"bknh., iras"" banh. 
"empr.. 

nál*LUGlV?E °!iln? "^'"o mobilla-|60 dias - R. Leopoldo Mlguoz,|d»p. .« garagom^ Parco ila 65— Aluga-se
--:B7. .COPACABANA - Alugo p

otimo, a ^avalhcro, em cms q<
lão falta agua. 65 mil.

jTratar cie 1 è- 13. Rua Uruguai.
486 - Tcl. 38-1685.

«.pjjj.d. 
fâj móo ^Z{Atâí-'bancarias,f^^^M7rtdai:Xi ^^a,a^^iXD^is^£êLr^^.E!^°2 ÍítTí.Ií,. Ü^ítúZ'. X 

2.mSüUta'Tr.«í:

50, o ap. 201, con, 2 quartoe, ne 56-0779 - R. Vol. da Pairic CRECI 53»._ __ COPACABANA - Aluga-se con-(crecÍ%S6 QÜÃ^"^nSnima~r-ÃÍÍ5í 
SãüNTA-AL=XÃIÍÍ>RÍNÃ~B58-r--

:'hdipStò. T^^M^^-^ -K'X 
*$$. Í^JSU ^^.''c^an^i í,,"^ 

"", 
^p^dr^^oil^rfinanie^^biliado^r, ^fif^rl^.Tra^no loca,. Chave", lo ,p.jlEME - COPACABANAj;^-.^^^lad.ira,|428. Chaves no ap. 1 ,23 - D. - 

^uperlújo^rão, 
26, 

=a 
c,n; 

^^;L-:^ ^--^^j!: ^^ T^^^ ^-^/-«r-

AlUGA-SE uni pequeno qúartolÁLUGA-SE puano fundos, senhor
:;oa aparência najExiue-ae referências. 57-S95A —pe*;oa de fc

Praia de Botafogo, 22
— Pedem-as reíerênci

ALUGA-SE sp. frente",'2 qts., sa-
Ia, sinteco, urmárioj, dep. empre-
gada. Chaves com porteiro. Vo*
luntário3 da Pilria 1, ap. .405.
ALUGA-SE quarto para ropaies
em caia de família, na Rua Rea!
Grandeza, 21 —_Botafogo.
ALUGA-SE quarto ótimo com ou
sem móveis. Preço a combinar. —
Ver Praia de Botafogo n. 3Ó0, op.
903. Tr.-.tar no n. 340 ap. 017. -
Tel. 26-8376

ap. 603!Copa — oO mil,
I ALUGA-SE ap. 406, RT" Feíipo de
Oliveira, 19, c| tl., qt. sep., ba-
nheiro, coz., varanda» mobilia-
do. Tratar na APSA Tr. Ouvidor,
22, 2.° de 12-17 hs. Tel. 52-M07
- CRECI 253.
ÁLÜGÀ-5É quarto pequeno a mô-
ça trabalhe fora e cede-se o me-
tsri* do np. a quem traga tele*
fone, liciar depois dr.i 15 horas
por favor tel.: 57-9729.

AVENIDA COPACABANA -Alu'-

ga-se am. família, quarto tle frsn-
le pj uma ou duns moças dUtin-
ta* que trabalhem fora. — Tel.
47-3863.  ,
ALUGO ap. Ây. Copacabana, n.

•ALUGA-SE 
grande ep'.' c> 2 quar- |l 

039 np. SO',.'? quarto», dep;.

CENTRO - Alugarn-s. nps. 206 H LAMENGO - Moça ern up. pro-
• 207 da Rua Ubaldlno do Ama-íC"™ oulra que trabalha fora -
ral n. Al, «squina da Av. Mim parreira 

Viana, 56/204. _
da Sá. Ver com o porleiro -JHLAMENGO - Aluga-se vagn pa.
Tiatar com o proprietário, Sr. ra rapa:, tern teleíone. Traiar
Dalamare. Av. Pres. Vargas, 446,ic|0m. 9/12 hs. ou 2a.-feira -
3.» andar. Tol. 23-6965, Fone 25-3626.
CENTRO - Alugo 1 ólima vaga FLAAÃÊNGO - Alugo ap. 401 -
</ tel., loupa cama a rapas ou Rua Dois Denembro, 22 — Guar
sr. dist.,Aluguel 45 000,00. Trat.!,0, „|C| cozinha, otc, de rrcn
s2-oe73- te. Chave c. porleiro. Traiar tel
CENTRO - Aluga-se uma vaga 143-9342. Al. 200 mil. -ltoa7 

«ia7ba"nh'eTrâ íompÍe(Wcó.|B8raBani, mobiliado. Chove, __
" porleiro. Tel. 27-6944.

ALUGO ou vendo np. temp., mo-
bilir.de, 3 qta.f sala, banh,, cozi-
nha, dep. «mpr., garagem — Tel.
36-6757.

Queirós Lima, 5, esquina da Rua|r^,-^^_^^^|^-^;- 
^ 

^^^ 
~ ÃLUGA-S^ qfo. 

Rmob,palheiro
-,---í""-'--—-.-.-——. tamento, saia, 1 quartos, coz,.\£™!lJBi_.,'**,: k.nt> 1344 oc. 504 - 27-9466.
CcNTRO - Moça so, aluga a banh., den. empr., mobiliado. R.|ALUGA-SE quarlo pequeno. Ver «Traiar -ies<oaín->nie
outra ou senhora que trabalha Machado de Assis. Tratar 22-6466. tratar na Rua Álvaro Ramos n."1 .,'/'- ,.' - -: • rr
ora, pane seu ap. Tratar 2.«ãÁMlNGO - Aluqa-se na" Praia 8V20K_-_Botjfogo. ; ALUGA-SE.quarlo finamente mob,-
M'l 'Uí,ar,a 

rBL 
"^o,3'-30'5 do Flamengo 12, o'ap. 221, com! ALUGA-SE vaga a- Brandão - CRECI 792. |„,. „,,,,„ u„li,.,;,„ . ,„-i„.„, lmí,rin_ .- m.7i\ao ¦ ¦ _.

praia de Copacabana

conjugado da Rua 
"20 

de Abril \ylf.wfngO 
"-~ 

Aluno" quarto eI íib"^! lTsaTa"*2"quó7tnos"ítc."l^Mr, co
?•* 6-, Vfor.od.a.s 

I ¦"' ,3J hl- vaoa ""»" „.i. i,,,haih« -Tnra. r'!Preco: 350.00. Chaves con, nor.IALUGAM-SB va9a« para moç«i_oy
Inf. ta!. 42*5248. Exige-se deic. .Df

5'Í9a 
'^Ç°104 "ira»; 

«m D ÍÉ!i'*!Fè0 
- 
^'^ 

'5- 
í?Õ4'Uinh«. Grande salão de cobertu-319, ap. 304. iroiar cont D. Ed. |ête _ R. Mnrquôs do Para- ra « saíssem. Álvaro Ramos n.o

üíl8-- :n,i, 41. Chaves c| porteiro. Fonej309, c. 22, ep. 201. — Preçoi ..
CATUMBl - Quarto -• Aluga-se 43-6536. 1500,000.
grnnde * 2 moças ou senhora só FLAMENGO —
que trabalhem íorn. 70 000. Run

5, esquina da Rua
para rapates.

AlugB-
Tal.: 45-5897.

quarto ALUGAM-SE vasa; p/ inOças qua
;trabalhem fora. NCrJ 60,00. Re-

— {liado, de frente, com varanda pa
ico inauilinoa oróxlmo à

Telefone

em folha
CENTRO"^-" Quartõi
ótimo: pode lavar e coz.
Rua Riachuelo, 205, sob. Exige-
se depósito.
CENTRO - Aluga-se ap. 902,
R. Riachuelo, 217, qt. e sl. se-
parados, banh. c coz., jSrea de
serv. ci tonque, jardim de Inv,
Esse NCrS 230,00. Traiar Ser-:o Castro Imóveis. Dept. Ad-
ministrarão de Bens. Tel. 31-0717

R. Assembléia, 40, 12.u and.
CRECI 22, _

CENTRO

Macedo,cama. Rua Buarque d>
tugam-ie!50, ap. 404.

FLÁ.WENGO — Ãiu_jr,-se quarlo .-
moça quo trabalhe fora * dô re-
ferenclas. Mnrqucs Abrantes n.°
110:5G6. Tel
FLAMENGO"

ALUGO ap. Evaristo Veiga, 41,
sl. qt. separados, cozinha, banhai-
ro — Edifício mlíto — Telefona
25-6697.
ALUGA-Sc quarto — R. Machado
Coelho, 50, ap. 3 — Pede-n» re
ferencias •— Centro.
ALUGA-SE casa à Rua do Ra-
lende, 113, c| S — Aluguel
220 000 — Fiador Idôneo.
ALUGA-SE un) quarto grande a
2 senhores de respeito — Rua de
Santana, 178, ap. 90L2 — Centro.
APARTAMENTO 

" 
- Aluga-ie de

frente, com sala, quarto * cozi-
nha. Travessa Guedes, t, ap. 702,
«sq, de Machado Coelho. Vcr no
local e tratar pelo tel. 56-6539,
ALUGAM-Sc quarto» para casais
qua trabalhem fora, ou para mô
ias lolíeira:. Rua André Covalcan-
ta n." 110, esquina da Rua Ris-
chuelo.

ap. 101, e tem ouíro na mes
185, casa 4. Salvador de Sa.

DIVIDE-SE despesas qt. c| uma
ou 2 pessoas ou alugado 2 va-
gat a NCrS 50. Costa Bastos B -
703_-_FiliinB. A!éJ4_horos.
ESTACIO — Áluga-sa casa vila,
quarto, 8&Ib, cozinha, 150 mil.
Rua _Joequim Palhares_n.o_222._
FÁTIMA — Alugo ap. claro, sa-'etc, 

grando qt. st., conj., coz.,
banh. CrS 160 000. Ver c| por-
teiro ep. 705. R. Tadeu Kos-
ciusko, 19.

ALUGA-SE vm quarto mobiliado,
ns Rua Sr. Matosinho. Tratar na
Rus de Santana n.° 223, sobrado,
cam Dona Maria de Lourdes —
Preto Crt 60 000.
ALUGA-SE um quarto, casa d« fa
mília. Rua Pereira Franco, 02,
tam telefone.
BAIRRO FÁTIMA - Quarto, alu
ga-so a 1 ou 2 rapazes honestos,
Informações tel. 32-1967.

ALUGA-SE um quarto « casal que
trabalhe fora. Rue fernandeí Gul-
roarães n. 80, casa 5. — Botafogo.
ÃLÜGA-SE umo iala com banhei-
ro e Cozinha. Tratar Rua São C!«-

45-6035.  jmente, 365, Sr. Altamiro — Bo-
Alug. ap. 11 dí|*afogo

um quarto. Inf. Tel.ienhoras
57-4847_.
ALUGÁ-SE umn confortável varja
para senhora que trabalhe fora.
Av. Copacabana, 1 24611 0O6._

ALUGA-SE ap. 833" do"Rua Sá
Ferreira, 228, conjugado com ou

tn mobília. Chaves no local.
Rua Silveira Martins" 138, com sa-l ALUGAM-ÍE «p«. na Rua Volun- l2í!í! 22-2B38_a qunlquer hora.
la e qto. conjug., cor. t banh.jtárioc da Pilria, 41* - Bolafo- APARTAMENTO GRANDE' - Alu-
compl. Chaves cj oorteiro. Trfitar*lgo# +m ii, locação, <on*tando dajga-te apartamento d« 4 quartos,
ALIANÇA IMÓVEIS - Pça. Piolãmpía aala d. |a"nl>r, 1"» 3 gran-jl
X, 99, 3.° andar. Tel.: 23-5911. Idas quartai, coilnha, banheiro so-
FLAMENGO - Dois de Dezenv «•«' completo, I ér.a d. serv!-
bro, aluga-se vaaa paro moça «o • d.p.nd.nçus d. emprega-

Aluga-se grande quar- „p c!e |ux0 80 ,„;, CBda c0„, J|. d». Tratar na Avenida Lobo Ju-
lo na Rua Aniocl Benévclo 181,!,„;,„, T,=i.-,r 45..190S_ Inior. 1672 — P.nha Circular —

APARTAMENTO DE SOLTEIRO -
Admite-sc (cede-se), a 10 me-
tro da praia, Posto <5, chamar
Fellpe._42-32I7.
ALUGA-SE quarto p 

' 
casal, mò-

ça ou rapai. Rua Tcnreiro Ara*
nha, 134 {esquina de Siqueira
Campos).
BAIRRO PEIXOTO - Aluga-se ap.
107, do Rua Décio Vila.es, 253,
c/ sl., qto., banh., kltch. Alu-
guel CrS 130 000.
COPACABANA" —Aluga-se apar-
tamento mobiliado. Barata Rtoel-
ro, 207, ap. 202, frente, sala,
quarto conj., varando, banh. kitch.
Tel. 42-0577.
COPACABANA - Alugo ap. selã,
quarlo separado, banheiro, cozi-
nha, com ou s ' móveis. Santa
Clara, 86, ap._206.
COPACABANA" - Aluga-se Rua
Leopoldo Miguez, 107, ap. 904
esquina Xavier da Silveira, c/
saleta, quarto, cozinha e banhei-
rc, sinteco e óleo. Aluquel NCr$
220,00. Chaves c/ porteiro. Tra-
tar Dr. Tacoii. 52-5137 e 42-5396.
COPACABANA"- Aluna-se ólimo
ap. Av, N. S. Copacabana, n.°
1 277/1 005, mobiliado, hall, sa-
lão, i. inverno, sala jantar, três
qts., 2 binneiros sociais, cozinha,
dta. emprogada, irea, garagem,

ap.
57-0649.

COPACABANA —"Aluguel"", opar-
tamento, quarto, sala, banheiro,
cozinha, de í ran te. Rua Figuel-
redo Magalhães, 442, ap. 1001.
Chaves com o porteiro. Infor-
moções lei. 52-5007.

banh dr«s amo Vnr c: oort. Redentor, 1Ó0 — Tel. 27-lf1^,.

SfàS^ãtâTPZ P^DJJ'"™ 
" "• M"k0' ^^VlSCONOrDE-piRA^Ta

conj., banh., co:. Barala Ribeiro, 3LS, <_h - A «ga-se ap. 202, c/ ssla dcs
74 ap. 107 - 300 mil - Tel. LEBLON - Aluga-se ap. c| sala, quartos, banh.,, coz., area c/ tan-

quorto, cozinha, banheiro o área. 1>« e de1PenSSníl" "SP|e,«« de
Preco: Cri 200 000. Tratar Tels. empregada. NCr$ 330,00 irais ta-
58-9809 - 58-3475 a 38-5222. \*,õi- „v"r do segunda a sacada
r-,-——77——rr -rides 8 ns \4 horas.
LESI.OM - Aluqo np. qlo., rala _. .  
conf., amplo, bnnh., cor. Com- RUA GEN. VENANCIO FLORES,
pleto. NCr$ 250,00 c taxas. Av.]5a4, ap. 303 - Sala, 2 quartos.
Ataulfo de Paiva, 1 175 op. 405, bnnh., ccí. W.C. emp., área. Cr$
de 8 às 12 hr. e de 14 às 17 hs.|33O0OO. Chaves c/ porteiro.

hora

¦ 
,COPACABANA - Aluoo ap. conj. -:- ^.^r .¦.-„.-— - "" ¦" "'-| 
ADMINISTRADORA NArlONAI _

pintado, sinteco, sancas, cozinha LEBLON - Aluga-se junto à praia Pp,.'''ASo C ,teil
tõd.i azulojada. Run Barala RI- quarto pequono, Independente com|AV' 

' ¦ " 6:

beiro n." 200, ap. 92-1 Choves banheiro completo. Traiar Tel. -
no ap. 724. Tel.: 57-9550. Alu- 36-6854.
guel: NCrS 1S0.C0.
aberto alé ns 20 horas. Aluga-se Av. General

, .San M.irlin, 974 sp. 402. Sala, 3
DIVIDO ap. moça trabalhe fora. qtl<j coz. banheiro c dependen-
Figueiredo Magalhães, 219/705, cias empregada. Ver semente ho-
esq. Av. Copacabana, 22-->35B. I-Itlj dí,, )4 j, ia horíI. N3o ,em

i." pnv. [el. 42-1314. _
TEMPORADA -Ipanema — Fino

p. de 2 quartos, vista o! o mnr,

SALA INDEPENDENTE - Aluía-
:e ci banheiro. Cr$ 150 000, Pp.-
reiro de Almeida n.° 6. Teicíc-
ne 57-8914. __
SAENS PENA - Próximo - Ãiu-
ga-se ap. 2 qts., snla, banh. coz.,
WC dn tmp,, área. Alugue! —
NCrS 290,00 e taxas. Ver dis
13 i>:. 20 horas, dorninoo — Rus
D. Maria, 79 ap. 302. Traiar:
4,3-6430 - 48-3592 - Depósito 3
meses.
TIJUC A - Ai liga-se na R."" Bs r.t'.
ta das Neves n. 12, to. 205,
de fronte, cen*. sala, 3 gds. qís.
banh., cu?., varanda e deps, -
Aluguel Cri 350 000. contr, e
fiador. Vor das 13 às 17 ho-

ms. _Trs1er_1el._52.972l.ó num|TjjIJCA

telef on». R. Visconde Pirajá, 455 í
ap. 804 - Tel. 27-6944.
VAGA - Aluga-se uma ... ,i;.:,K-. . , ;...,..,....
quarto par. mísas- Ipanema 1Q4 _ Edif[cio .;oi)r(. 

»,^

FIADOR - Par. casas, iparla-|elevador. Tratar Tcl. 32-0164 - ™« 
rlufjy 9771Í0 

ap-Alugo apartamento mobiliado, c'
mentos • \o\a% irrecusável. To-jBanco de Crédito Populcr da .^. - -.,ei"'.?.ne._*/7Je>' cortinas e geladeira. Saía, 7 quar-
mos .proprietário • comflrcianto. União — Rua da Alfândega, n.! ^* í \ »p ¦ rtf\r v MirO'!of'' banheiro social, co?inhfi,

Soluçào rápida em 24 horas. 98-A. \\3HV-f\Avenida 13 de Maio n. 47 • fem pO _ Aliifin Aitmn *n 91 jrvrnri ..
sala 1 603 - Telefone 4MW7. 

^B 
°,N 

,," ^b^a^ %\ 
6AVBA -^ A uoa-se bo. caaa c,

FIADOR??? - Irrecusável «aranJ.Uiue, dep. empr. e garagem, j^ge"! pf 3°C,Z\ dj'ÍS
limos. Soluqao na hora._ Nao co.|RU0 Juqulá, 60 ap. 403, próximo pletas. Alug. NCr$ 1500,00. Ver

penduncias ae empregada cem-
pletas e uma vaqa ds 'oaragem.
NCrS 350,00 o mais taxas. Ver
diariamente r.o ho
2h30m.

rário de 9

IJUCÀ — Ãlucja-se uni quarto a
urn ou cioh rapazes cm ceia dc'amília — Trav. Sàa Silvesln

brnmos taxa. Av. Rio Branco n.;M n. 448 da Rua Bartolomeu Mi-1Tocai,"' E«r""dá""Óáv«a"" 6."Tra"tãr
106 8, sl. 1 109. Tal. 32-7655. 

jtre. ! seg.-f;ira_p; tel. 42-9677,
GARAGEM" - Copacabana - Alu- J.ÉBLON - Áluga-se op. 203 R. GÁVEA - Aluga-se magnífico ap.línT"! ."" !r°v' ,?° 5iive':',"!- w"
50. Tratnr c| porteiro. Rua Cons- visconde' de Albuquerque, 415, de luxo c/ 2 salas, 3 quarto:, ba- Io'• c-'° ,rav- ,,:,) ra Mír;'" '-

 ., ... .tanta Ramos, 167. _ c/ 3 qts„ ss]j0- Ia|et(l| varan- nheiros cm còr e ri;penrlínc-.:sl05"°!-armários embutidos. Ver «abado M0ÇA m3ríndo só ap. fronte, ria, corredor inferno, banh., coz., completas. Rus Adolfo Lutz n.o TÜDCÃ"e domingo depois tie 12 horas c  - —;-..!. — «*. -. '""^
— Lhaves no ap.e aorningo oepois ae u nora» o,, d„„s bo-s vagss 8 moças terraço, dep. de empreo., área 55, tsp. 202 - Chavesterças e qumtas-teiras dos 16 as trabalhem fora, com direitos de 120 m2, alug. 6C0. Ver locnl.1102. Tratar tel. 52-5774.

Ili '??'• X_'V" ÍS.™?.0.?..NiílS-- 36-4641 - Copacabana, Tratar. CARNEIRO DE MENDOM.|jaro"im""iiòTANÍco - ,Ltda. - Av. Rio Branco, 106,,-- „ „I 111. Tel. «-3437 - 22-8275 MUDANÇA? GAIO PRE
tÕP^cÃBANA-'"Aiu,a.-.e'na r.!to armazena, transpor-
Alm. Gonçalves, 50, s/loja n.°"
20ó, da frente, pí escriíório ou

raito;

FÁTIMA — Aluga-sa ót. ap, coni.,
cl coz., fie., no Rua Guilherme
Marconl 117, op. 401. Chaves c|
porteiro, Tiatar cj D. Amélia.
Tcj.i 27-0206 p| f._
FIADOR - Par. casas, aparta-
mantof • lojai irrecusáveis. T«-
mos proprietÁrio, « comerciante.

Solução rápida em 24 horas,
Av«nld» 13 do Maio n. 47 .

ula 1 603 - Talefon» «-99S7.

HOTEL NOVO RIO - Recém-
aberto, aluga apartomento o quar*
tos, preçot módicos. Av. Mem de
Sá,_262L _
QUARTO 

"cm 
casa dã família -

Aluga-se para um ou dois rapa-
•F"'_BU?^?. Reífinde, 153, caia 8.
QÜÃRTÒ grande p/ casal ou 2"
raprizes p, lnvar e cor, R. Aníba'
Benévolo, 81, ap. 101, único in
qui lino. P. Salvador de Sá.
QUARTO 60 000 Bom~pãrã

.,,....„.. , . ¦¦« noririo das 8 i» 1Ah30m ou
FLAMENGO - Aluga-se ap. ->9^.pc\0_ t.l.fon.. 30-7168, 30-1947,
. RvÇ°'},AnD«»"Jlbf«'. 

^Q-tUÍ , 30.4865, com o Or.
base CrS 2uO00O - Chaves.c/|E(juartja ou ;,,,. M.noellna.

fins comerciais. Chaves c/ por-
teiro. Trotar na Imobiliária MAR-
VIL LTDA. - Av. Rio Branco,
37, gr._407. Tel. 23-5310.
COPACABANA 

"- 
Alupa-se ap.

.702 ela Rua Constante Ramos,
¦lias, jardim d. inverno, b«- 168. c/ 3 qls., duís salas, dois

nheiro • d»p«ndencin — Pin ti* banhs. etc. Mobiliado p/ tempo-
do d. novo • d. frent* n. Av.irada ou não. Para ver o tratar c
Prado Júnior n. 186 - ap. 701 Imobiliária MARVIL LTDA. - Av.
- T.l. 38-0268 - Preco d. CrS Rio Branco, 37, ç.\ 407. Telefo
700 000,00 mais taxar

porteiro, quarto e iala separados,
b;nh., Cor. completa. Trator SER-
CIO CASTRO - DEPTO. DE AD-
WINISTRAÇÂO DE BENS - Rua
da Assembléia, «0, 1?.° índar.
lei. 31-0717 - CRECI 22.
FLAMENGO — Alujjfl-M» o ap.
404 da Rua Silveira Martin», 127,
de quarto e sala separado, banh,

coz. Chaves com port. Inf.
CORRETA IMÓVEIS LTDA. - Av.
Copacabana, 605, o/ 509/10. Tel.
37*1001. Se:j.-feira no horário co-
rnercial. CRECI 237.
FLAMENGO — Alugamos ótimo
ap. c/ yT&nd* cala, 3 qts., ba-
nheiro sociol completo, dep.
comp empregada, bon cozinha
e grande área. Vor Prn ia Fia-
mengo, 98, &;). 514. Choves c/
porteiro. Aluguol CrS 300 COO c
íexas. Trator Imobiliária Zlrtaeb
- Rua da Alfândega, 81-A, 1."
and. Tels.i 22-3996 e 23-9877,
das Hh30.n àsJS horas.
HAMÊNGO — Aluga-se aporia-
mento 413 na Av, Osvaldo Cru;
90. Chaves ci porteiro. Tratar Av.
Rio Branco 185, 21.° andar - Sala
2 125.

CASA — Preciso com sala, 2 quar-
to«, cozinha, banheiro, quintal —
Aluguel 100 mil cruzeiros — Cen-
tro até Penha ou Míier - Es-
creva para Travessa Senhor de
Matosinhos, 17, Salvador de Sá

Sr. Nadir,
CENTRO - 

"Alui. 
ap. it„"'qtT

<on]., ídlch, bnnh. compl., t/ sin.
feeo. 140 c/ d.p. R. Laura a.
Araúio n. 103, ap. 208. Chaves
c/ Hélio, io!ador. T.l. 32-0444,
Álvaro, hoje,
CENTRO — Ãlugam-se ects. de
I c 2 quartos, rala, cozinha, ba-
nheiro iodai • área de terviço.

Todos com ainteco na Ladeira
Felipe Néri n. 21 - Praça Mauá,
CENTRO - Aluga-te aptT 103 ciõ
Av. Henrique Valadares, UO, c|
3 quartos, «ala, banheiro e cori-
nha completei e dependências
da empregada. Chaves no local.
Tratar na Predial Bruno ltda.,
Rua Ouvidor, 169 - 5.o, Sala
S14. Tel. 23-6360.

cina ou qualquer fim ou resi-
dência. R. Gamboa, 163, l.o
and., aala 29, com direito a
lei. - 58-3264._
QUARTO - Aluga-se p| 2 rno-
ças que trabalhem foro. Cr$ ...
60 000. Rua João Caetano, 187
-^Pça. Onre.
QUARTO" - Centro. Alugo a I

2 pessoas decentes. Aluguel
150. Av. Henrique Valadares. -
Tel.: 27-6672.
OÜÃRÍÕ — Ãluga-30 parn rapaz
de absoluto respeito. Rua Gene-
ral Caldwell, 212, sob. - Can-
tio.

RAPAZ de respeito morando em
apartomento grande, r.luga umn
saía da frenle para um ou doi:
100,00. Ver Rua do Riachuelo,
148/303.

FLAMENGO — Aluga-se quarto
independente com banheiro pri-
vatívo, rt rapai que trabalhe fo'
ra. Pedem-sa referências. Sil-

rr veira Martins, 156, ap. 3G3.
FLAMENGO — Aluga-se ap. fren
te com saia, kitchnette c banhei
ro, na Rua Almirante Tamandaré
4K_ Tels.i 25-5219 ou 27-7092.
MOÇA SÕ' — Aluga-se uma
vaga para moça ou senhora na
Rua Almirante Tamandaré n. 41
sp. 9]9 — Flamengo.

MUDANÇA? GATO PRE-
TO armazena, transpor
ía e embala desde 1940
- Tel. 45-8128.

SAÚDE — Aluna-se casa c/ sala,
3 qts., cor., banh., varanda, quin*
tal, à Rua Consfilhairo Zacarias,
10?. Tratar p/ lei. 22-7040 -
Chaves ao lado no n." lll-A c',
D. Alice. (CRECI 666). [QUARTO grande, mob. c

QUARTO de írente, grande
yo % duas moças. Trator na Rua
Senador Vergueiro 116, ep. 301
Flamen oo.
QUARTO MOBILIADO

ÀIÜGA-SE ap. conjugado — Praia
Botafogo, 356, sp. 1036 — Cha-
vet no ap. 1026.

ALUGA-SE ótimo quarto moblíia-
do a senhor ou senhora que tra-
balhcjor.l.- Tel. 46-2730.

ALUGO ep. aaíão, dois grandes
quartos, d-ip. comp., iinteco, 3£0
maii taxas e cond. VÍec. Cersve-
Ias, 200. __
ALUGO o ap. conjugado 651 da
P. de Botafogo n. 35* — Chave

corlari. - 27-1951 • 
31-3171.
ALÚcS" niTRua 

"Lauro 
Muller n.°

6, ap. £03, duas salas, qunrto
e dependências. Chavei no «p.
102. Tel. 46-67)6.
BOTAFOGO.— Áiuga-se olimo
ap. dc frente, 3 qls., duas ia lat,
banh. em còr, coz., área c/ 1an-
que, dep. empregada, c/ garagem

Chaves c/ porteiro — Praia de
Botafooo, 48, ap. 10, 3." andar

Tratar SÉRGIO CASTRO IMO-
VEIS -- D«pto. Administração de
Bens — Rua da Assembléia, 40,
12>>._Te!._32-07l7 - CRECI 22.
BOTAFOGO — Aluge-se ep. 5Õ4
na Rus Lauro Muller, 36, c/ qt..
ala, coz., átp. emp., banh., í.a

locação. Cfiaves c/ oorteiro «
tratar p/_ tel .42-8906.
BOTAFOGO — Aluga-se ap. 1 qts.,
sala, depend., arm. embut., pin-
rado. Rua Voluntários da Pátria,
329, ap. 706 - Cr$ 300 000 e
taxas. Tratar 2a.-feira — Dr. Tay-
lor_- 26-7199._
Pòf AFOGO - Álufjá-sé 

"aparta-

ento de treníe. Rua AIveto Ra-
mos, 319, eala, "2 

quartos, de-
mais dependências, quarto de
empregada e çjGraqem. Tratar tel.
57-7673. 
BOTAFOGO — Quarto - Ãíucja-
se, mob,, 1e!., gel., dÍr#ito3 ss-
nhora ou rapaz distinto. NCr$
130,CO - 36-7425.

AlUGA-SS por um ano, ap .de
>xo, mobiliado c/ telefone, du.n

salas, varanda, 3 qtt., grande
banh. social, rouparia, copa-co-
zinha, depend; completas de em- 809/10. Tcl. 32-7726
pregada « ça ragem. Ver r.o lo* 320000,
"' 

AfüA,!íní1.% L2}2' «5n JUS! CÕRÃCABANA - Alugamos ep.
701, Av. N .5. Copacabana, 1 100,

— Alugnm-ae vagas,
Francisca.

2 rapazes qus trabalhem fora,
caia exciusivamonle íamiliar, Cr$
1C0C00.CO adianlados, sem roupa
de cama". Run São Salvador 75,
ap. 101. Flamengo.
QUARTO — Aluga-se em ótimo
apartamonto. 45-0319.

br"

BOTAFOGO
46-1439. _- _
BOTAFOGO —• Àíupa-se um bom

Aluga-se.I quarto *m casn de família, na

Rua Barão da Mesqui-
ta, 424, aluga-se um &p. Ver no
local. Tratar com o proprietário.,
Rua Beneditinos, 10, s; loia.
TIJUCA - Alugo ap. 3 quaríõs)
salão, 2 varandas, holl da en-

casa, qts., sala, ante-r,.iía, doí
banhs., ckp. emp. c/ área. Cha
ves no local. Traiar BANCO AU
XILIAR DA PRODUÇÃO S/A,
Trav. Ouvidor, 12. Tel. 52-2270. 26-1333

<í telefone. Tratar 46-759't ou ..

ne 23-5310.
COP.ACABa,NA — Alugã-i» mõ-
fctiliado ap. ouarto, :'.la, sep..
Rua Siqueira Campo», 85/503 - P^'0
Tratar Av. Rio Branco, 277, grs,

Crí ..

. , .,,.-,., , JARDIM BOTÂNICO - Aluno ou
ÇA, IMÓVEIS - Av. Copacabana, venc|o casa, Ean. Pena Chav"es n.
861,. aala 501. Tol. 5_7-2o53! 138. Salão, 3 pts., demais dopcn.
LEBLON — Aluga-se ótimo apjdfincias o quintal. Chavos viii- .,,rj, r... „.,,,..,, . , ,.
20, da Rua Cannlng, 26-F, ,icPo nho. Tratar lal. 47-6570.  que,' benh. %mp!' quaf.o 

'emp]

LAGOA — Alugo casa com 3 sa- garagem, na R. Uruguai. CrS
Ias, 2 quartos e demais depen-j370 000. Traiar na R. Dias d»
dências, er condicionado, sinteeo|Cruz n.o 47, s' 304, condução

própria psra mostrar o ap.
TIJUCA — Quarto, uma vsga tlu-
gam-se, rm-b., frente, ianeias, ra-
par distinto. NCrS 35,00. Não
precisa _dep6siln_- 36-7475.
TIJUCA — Alurjo átimo apírl,-.-
mento, safo, 3 r,uartc«, cr,r..
bnnh., dep. empregada. Vaoe ng

|garagem. Rua Sio Francisco Xa-'vier, 
43, apt. 602. Chaves porl.

ZONA NORTE

52-9020.ROMULO MOLEDA
(CRECI 147).
AIUGO 3 ai/.. *al«, dep. em-
pregada, çruccl*, varanda inter-
na, garagem. Trotar porteiro —
Joaquim Nabuco, -43 — £00 mil
cruzs^e Uxaí. Tel. 37-8797.
ALUGA-SE quarto grand* mobi-
liado. Rua Siquciro Campos. Tel.

36-6901. Prçeo^ 260,00^
ALUGA-SE vag&t para môçai —
Copaceban» — Tel. 57-6S5Ò -- 0.
Alice.
ALUGA-SE vaga a moça que tra-
balhe for», «m ep. de Sra. —
Copacabana — Tel. 37-2589.
AlUGA-SE ap. ind.p.nd.nl», 2
sala», 3 qtt., binh., «oxinhi, —
T.l. 3719892_- D._NAIR.
ALUGA-SE 1 quarto, rlcamenTe
mobiliado, pnra rapaz solteiro ou
senhor^ Traiar pelo lei 36-3193.
ALUGA-SE vnga para moca com
todo o direito. Av. Copacabana,
796, ap. 210. Tel. 37-3593, Mm».
Carvalho. 
ÃLUGÃ-SE ap. q. c s. separado,
frente col. e banh. Av. N. S.
Fátima. Adm. Bolívar, 36-5565.
ÁLÜGÃÍE-ap. 2 q. s.^ep. em-
prngada, cor. e banh. Av. N. S.
Fátima. Adm. Bolivar, 36-5565.
ALÜGA-SE um quarto a moça
que trabalhe fora e outro para
temporada de mêi ou dias. Re-
Ferencias. Tel. 36-0323 — Copa-
cabana.

c/ saia, 2 qts., banh. como. kitch.,- ,.,,,.
Aluouel NCrS 290,00 e taxas. Barata Ribeiro, 664/101. Telefone
Chaves c/ porleiro. Tratar na|57-0910.

Alfândega, 81-A, l.o andar. Tels
23-3996 e 23-9377, no horário
de llli30,'n iis 18 hora» .
COPACABANA - Aluge-so por
temporada, apartamento de fren-
td com quarto *nla separado* e
dependências — Tel. -47-1700.

Imobiliária Ziriacb Ltda. Rua da QUARTO mob. pl 2

ta e embala desde 1940
-Tel. 45-8128.__
MOBILIADO -" Aluoam-se 2 aps.

1 quarto e sala sep. outro 2
çurríos e 2 salos roupas de ca*
ma a utensilios. Tel; 37-4330 —
Edna. ._
NO MELHOR PONTO COPACABA,

5íílo7 qwrtoSeinPiependenire0 «mlPÇA. DA BANDEIRA - l!S° CRISTOVAO - Aluga-se
banheiro. Traiar telefone 36-5467.;c 

r-_,crn\l 
Xn 9Uaí'.0 ^ra!oA .Tri".nr na Ru"

:-„u... -.- — -"— ""'j:,.''3. l-KIblOVAO donfim, 276. Qu landa.
PRECISA-SE unia moça nara divi- i _¦¦-¦'¦ -¦ -.- -— 
dir desoesas. Ped. ref. Santa ...,- .-7; .—-, -^  'A0 CRISTOVAO - Quart» - ..
Cara 142, ap 3C6. ALUGA-SE quarto 11 ou 2 rapazes Aluga-se cen, móveis, a rapaz -i'«<- 22-6466.—r.l»!? fimiil>- *™ í';'r?'b-" >¦ 2-° R"a São Luiz Gonzaga n. 1 095, TIJUCA - Aluoo 

"ótimo ' 
coans:Pra;» Bandeira. casa 6. ^ mento, sala, 2 ouarlos. coz..

- . Aluga-sa sa-jbanh., dep. emprep. Rui Uru-
veis, casal. Vages a niojas ou Ia da Irt-ote, c/ pia, t,-,nt|uc, ba-louai. 237, ept. 603. — Trai.:
rapazes. Pereira Almeida, IV. — Inneiro indep. Rua Jansen do Me- 22-6*166.
Praça cia Bandeira. Io n. 22. fal. 34-6767. TÍnfr-Ã"" ,m Tí- *.~—*  .. ...... ... .—__. .. ...^- —_ [MJUC.A — Aluno ótimo aparta-
ALUGAAVSE quartos na Rua Bon-SAO CRISTOVAO — Aluga-se pa* mento, sala, 3 quartos, ccz.,
fim. Ver domingo dai £ àe 12|ra soliniro, quorto mobiliado, In-jbanh., dep. dft empr. Rua Con-
hs. — Informações Rua Monsenhor [dependente o banheiro. — Ruajde de Bonfim, 520, ant. 302.
Manoel Gomes, 243, antiga Praia [Curuzu, .19 ap. 302. Vcr hoie Chav. port. Trat" 22-6466."
de S. Criitóvão. das ]S às 18 horas, depois dasIrnüra '—

—Bn: 7 às 11 horas. Tel. 49-3575. \. _,. 
~

POSTO SEIS - Fami-;0,ldor
lino trato aluga quarto

:s mò;a nua trabalhe foro. TraMr ALUGO quarto com 
"ou" "sem 

mó.|'SAO CRISTOVAO

pelo telefona 42-1133, qualquer
hora, 
QUARTO MOB. c/ roupa cama,
a senhor com boris referencias. R

3 mô-
çns distintas que trabalhem for.i,
em ap. moca funcionária. Inf.
26-6S14.
RUA DOMINGOS^ FERREIRA, 136,
ap. 201. Aluqo ap. fronte, pin*
tndo, e/ armários. Qunrto de ..
5x6, sala, bnnheíro compUto c

OPACABANA - Aluga-se varia
para niôcns quarto fronte com
telefone. Rua Santj Claro, 161/601
- Telefone 3784CO - 299296. _
COPACABANA" - Quarto mob.,
com tel, ern ap. de luxo. Alugo _
a maça ou rapaz. Tratar telefone I?jj" 

~ 
^"hora* - Tratar 32-731357-6135. I 2a .(,],„.

COPACABANA - Aluga-se vaga sínhSüa DISTINTApara moça. Pode lavar e cozinhar. ;,„„. „ .,, ..„,, ^nlco inaui-NCrS. 65,00 - Tel. 36-1331. quarto .sr. ou rapa. uniu mqyi
no.

coiinh» t/ Ianque. Entrada so-
c:nl e do serviço. Tratar pelo !«•
lalone 37-1591. __
RÜA REPUBLICA DO PERU n.
143 — ap. 506 — Aluga-se quar-
to, sala, saleta, banholro a coxt*
nli> - NCrS 210,00 - Visitas do

Alucia
inqui-

478. Tele- cozinhar — Rua Visconde de Ni-
te rói, 676.
APARTAMENTO DE FRENTE,-^
Aluga-se, cem duis varandas, im*
pin sala, 3 quartos, ótima cozinha,

— ibanheiro completo * espaçosa
sl seu don comol HBÒ m.l.l mmrunnvn — r. - — "f 

j«- irej. Ver à Rua Bala, 839, ap.
taxe! R 5 d. JuTho 305M2 -l!et0' "la, 2 qls.,. dep. empregada, 301 _ c,„lv„ com „bd„,.' IrJ.»XM._K.._» «• Julho, 305,I(QZ -- 

mobiliado, .armários embutidos,',,,, 0|. 20.0300 - Sr. Amilton.

_ ...... Av. Atlântica
COPACABANA - Pôslo í -.fone 37-7124.

^°f«.q-,Í,í~.iim!tV...qU,iSENHOR;-s6""divide ou «ie-».-

22-3914.
COPACABANA - Alugo ólimoíãp."709

**jtemporada a pessoa de responsa-
. -Ibilidade. Av. Copacabana n. 420,

AlUGA-St: casa ou vende-se. Rua
Hilário Ribeiro, HOjó-A. Trata-se
amanhã — 42-2450 — João.
ALUGA-SE urna vaçia para rapaz
de respeito, na Avenida do Exér-
cito, 36 - Cancela - S. Cristo-
vão. Tratar com o porteiro.
ALUGA-SE ep. 302, na Rua Tel-
xeira Soares, 117, saicta. sala, 2
quartos, cj arms. emb., cozinho
dep. emp. Ver « tratar no local.'25-2016

feira.

TIJUCA-RIO COMPRIDOE J^|

Aluga-se ca;s. Sela,
3 quartos, coz., banh., 2 varan-

Fm bom eítado.
154, casa 4,

AlUGA-SE um apartamento ci 3JTIJUCA - Aluga-s- apt. l.a ío-
qls., e demais dependências. Tra- cação, do frente, sala, 3 quartoivessa Maricta 51, casa 3. Co-íe demais dependência-, c| os-
^J'*'.-  ragem. R. Campos Sales, 160,
APARTAMENTO — Aluga-se na,apt. 302, chaves oorteiro Ma-
Rua Mapiru com 1 quarlos, sn-nuel. Tratar 34-6-161 — 48-5008
'- cci.f banh.. ar»a. tnfe. — --_ Dr._ Moisés.

52-7/67 - Segunda- TIJUCA - Aluga-se belíssimo ap.
ALUGA-SE ótimo quarto móbl-ltíüÍ! - c/ 2 qls., sala, banh., coz. em
liado, ifrdependente, * 2 rapsze;. ALUGA-SE op. quarto, cala e dap.jçôr c/ armário embutido, grande
Rua IJcinio Cardojo, 193 — São'empregada. Ver e tratar na R1
Cristóvão, , ! Marquês da Valença, 166 ap.

401 .ALUGAM-SE quarto;, para ca:a
niôç.13 ou rapazes, pode

atapetado, frente - NCiS 500,00,XlQgÃ-SE^
Tel. 36-7885.

SANTO CRISTO - Aluga-se ólí-
mo ep. na Rua Dr. Piragibe, 27
ap. 101-F, com 2 quartos, sala,
cozinha, área. Ver no local com
Sr. Haroldo.

ZONA SUL
GLÓRIA - S. TERESA
ALUGA-SE ap. tipo casa de 2
qts., sala, c| banheiro. Aiugual
módíco| Ver * tratar na Rua Ba-
rào_dej3uarafiba 99, Glória.
ÃLUGA-SE casa, 3 quartot, tala,
cozinha, banheiro, quintal — Rua
Fluminense, 28 c. 5 — Informa-
CÕes_no_ local.
ALUGA-SE uma ótima aala na R.
Santa Cristina 41, Glória, Santa
Teresa. JTratar com o sslador.
CÂNDIDO MENDES 140, 

"ap. "41~2

— Aluga-se quarto, sala separados,
depend. completas — CrS 230 CCO
* taxas — Chaves porteiro. Tra-
tar_ ADCON_-_Tel. 22-5523.
GLÓRIA — ApartBinsnto luxo 3
salas, 4 quartos, varanda, fardlm
de inverno, 2 banheiros sociais,
2 quartos empregado com banhei-
ro completo, dependências,
cem —
36-2302

PAULA MATOS 211, em prédio
novo. Alugo-se ap. c1 sala, 2 qts,,
dep. emp. NCr$ 250,00.
SANTA TERESA - Aluga-se na
Rua Aarõo Reis, 1S8, ap. 105,
em edifício firme, tem morro no:
fundos, vac;o por motivo dc fc-
lecimenío do inquilino, com sa-
Ia, dois quartos, qunrto de em-
pregsda e demais dependências.
Tem pesjoa no ap. parn mostrar.
Tratar pelo telc-fone 28-69r,2.

CATETE - FIAMENGO

•j.-lgôsío para 2 cavalheiros de tra-
Io. Tratnr_Calele, 206 ap. 801.
RUA" SENADOR" VERGÜEÍRO, 238,
apartamento 1 209. Chaves no Io-
cal das lOJs 15 noras.
RUA BENTO LISBOA n. 108, apl
91)2, alugo — Chaves na portariaCrS 220 000 e taxas. Traiar
Rua Teofilo Otoni n. 117, 3.°.

Tel. 23-3435 - ADMINISTRA-
DORA GAIA.
SÓCIO para dividir despem em
meu ap. conjugado — Rua Ho-
nório de Barros, 19, ap. 307.
VAGA — Alugo a dois rapazes
no Flamengo, ambiente familiar,
ci café, 60 000. cada. Tratar se.
gunda-felra 9 às 12 horas tels-
(one 42-6407.

LARANJ. - C VELHO
ALUGA-SE um quorto mob. cara

ALUGA-SE quarlo de frente arapai que trabalha fora. Rua
Pedro Américo 2«14'602 — Catete.
ALUGA-SE apartamento na 

"~Rua
Güpo Coutinho n.o 39, no 702 ¦
sala, dois quartes, dependências'"-1'" laranjeiras, 3S6,
cemp' '

proin. Tel. 26-2263.
BÓTAFOCO - 

"Alugo "'casa " 
3

(lis., 2 »le., 2 baniu., colinha,
área c; tanque. Osse 370 mais
taxas, R. S. Clemente, 103, c|
21_-LTel.:_46-4323. _
BOTAFOGO — Alugo (ela, dois
querto;, dependências compl-stas.
Rua Volunlárioa da Pátria, Bl,
ap. 805. Chaves na portaria. Tra-
tar Rua Ouvidor, 88, 3.° andar

Carlos.
BOTÃrÕGO — Aluqãmo» na Rua
Senador Vergueiro, 232, ep. 1 302,
c/ sala, 3 qts., saletfi, coz., bânh.
social completo, dep. comp. de
«mpr-sgDda, armários embutidos
no corredor e em 1 .dea qt3,
Chaves com Dorteiro. Tratar IMO-
BILIARIA ZIRTAEB LTDA. - Sua
da Alfândega, 81-A, l.o andar.
Tels.: 23-3996 » 23-9877 no hora-
rio do_llh30m às 18 horas.
BOTAFOGO — Alugí-t* ap. 1 055
R. Lauro Muller, 3ó, *a!a e qto.
aefMrado, banh., coz. e dop. de
empreg. Vor local. Tratar CAR-
NEIRO DE MENDONÇA, IMÓVEIS

Av. Cor.trabane, 861, sala £01
Tel. 57-2353.

BOTAFOGO - AIUBÍ-»« ep. 101
Av. Pasteur, 120, c/ 3 qt«„ sa-

ALUGA-SE uma vaga em aparta
mento do uma só pes?oa pnra
moça. Paula freltas, 32, ap. 103.

ALUGA-SE qt. frte. acomodaçòai
3 moças trabalhe fora, max. rei-
peito. Ditlma Ulrich, 284-301. -
Tel. 37-0239. _
ALUGO quarto da frente ou ou-
tro nos fundes a cavaiheíros de
tratamento. Ambiente familiar. —
Prado Júnior, 237-401 - Cop.
ALUGUE •' residência, «em po-
dir f.vores! Como í Forriac»mos;''-'OPACABANA — Aluga-se na R
fiador idôneo c' refsr.nciai ban- Barata Ribeiro 200, ap. 317, fren

T.l.i 57-7771 _- Eduardo.J
COPACABANA -Aluga-se na R.
Siqueira Campos, 82, c. 502,
apartamento de sala, quarto, ba-
nheiro e corinha. NCr$ 100,00 a
taxas. Tel. 47-4241.
CONJUGADO - Barata Ribeiro,
200/105, aluga-se com moveis,
CrS 2S0 sem moveis, CrS 200.
Ver no local hoje de 2 às 6 ho-
ras ou tratar segunda-feira pc-
lotelafone 45-1488.
COPACABANA"- Alugamos bom
ap. dê 2 quartos, «Ia e deos.
totalmente mobiliado, Inclusive
geladeira, telefone, piano etc. —¦
Chaves na Brilhante. Rua Hilário I lo s MEM irpir-lM
de Gouveia, 66, ,.,r. 516. Tels IIPANEMA — LEBLON
S7-51B7 e 57-2086; CRECI 243.

—; lário Ribeiro, 140

ALUGA-SE na Rua Maia lacer^
da, 307, ca. 202, e| 1 quarlos,
saia. coilnha, banheiro e área
c| tanque. Tratar heje de 9 às
12 c 2.a feira de 8l-,30m ás

i TIJUCA - Aluga-.-e conforta'/.!
resid-Jncia 2 pav., c. garagem

íiren c /tanque. Acabamento de
luxo c/ sinteco * sancas. Vor R.
P?dre Ch.impóon^t n. 35, ao-
310. CHAVES Cr SINDICO. BAôc
NCrJ 250,00. Tratar SÉRGIO CAS.
TRO IMÓVEIS - Dept.» Adminis.
íraçSc cie Bens. R. Assembléia n.
40, 12.o „r,dar. xel. 31-0717. -
CRECI 22.

ALUGA-SE Cí-sa com quarto, sa-
la e coz., banheiro. Rua Itapi-
ru, 573, casa 7 — Catumbl.

VAGA a moca que trabalhe fo-JBandcira
ra em conjugado de frente soUuJgÃTse" - Rua Argentina, „,tendo uma moca Av. Copacabana 303< 2 „ s3llidQp. 

',„,
n.o 796, ap, 607. jcomplela. Ver com o porteiro.

Aluga-se a rnoça q«e|ÃLUGÕ 
quartos com diríltS~3

meses em depósito, à Rua No-
gueira da Gania, 18 — Cincela.

ALUGA-SE - Rua Maria Ainilia,
Rua Hi-1470, ap. 102. Sal», 2 qts.,, gara-

Praça da'Bem e dep. Chaves ap. 301. Tra-
Jar T. Olôni n. 72, 23-1913. -

—.-.ri CRECI 183.

VAGA
trabalhe íora. Tratar hoj; e ama
nhã.. Sjmta_ Clara, 116/209,

yA|é"n 
~,n«U£""SrnnaSh5> 

7q2l|flÍALUGO""qGãrTos''""com 
"dir"eito"s;"3"

trabalhe fora - Copacab., 728| ^ .^ . 
Avef;ic]a|Cri< &Q ^.^ ^^

lí'eclro Segundo, 141. iALBERTO

ALUGA-SE uma casa com 3 qts.,
2 salas, na Rua Jorge Lossio n.
44. - Tiiuca. 400,00.
APARTAMENTO - Aluga-se. Rua
Uruguai n. 5óó, c/ VI ,ap. 101,
sala, 2 qts., banh., tez., banh.
empr., área c/ tanque, varanda.

01.
vagas""-
do Júnior,

Rua Mal. Trompowsky. Traiar tel,
47-5630J
TIJUCA — Aluga-se o apartamen-
to 204 da Rua Conde de Itaguai,
16. Sala, 2 quartos, cozinha, ba-
nheiro, dependências de emprega-
da. Chaves no local. Tratar Rus
do Carmo n. 17, 7.° &ná.r, Sr.
Américo. _
TÜUCÂ - Aluga-se ap. 101 da
Rua Uruguai 377, duas jôlas, doia
quartos, dep. empr. Tratar com
zelador ou tel. 23-9409 < 54-0576
- Sr. Hadid.

Alugo duas. Av. Pra-11
330/906 - Copacaba

• 
úliALUGO

ITIJUCA — Quartos conjugados o
. — 'cozinha independente, aiuco ,*vaga independente,]ALUGA-SE ap. çoberlura_02, Rua]casal ou pessoas dc respeito, am-

Alugo ap. sl.,
_ N. S. Copaca-

ALUGUEL FIADOR com 6 imí- bana, 1072. Ap. 403. Chaves ci
veis — Irrecusável — Forneço — jSr. Manoal ap. 906 — Tcl
Prac. Tiradentes n. 9, «al._ (02

Junto no Cinema Sio José.

de família I casal cu mô«« que |et>( >;,iar banh.; coz., dep. d,
trabalhem tora. Pcde-se ref. - Rua «mpreg., irea c/ tanque, todo
Ipiranga, 96, casa 9. .mobiliado c/ telefone, geladeira,
Al.UGA-SE quarto mobiliado, com
caíé a uni senhor ou senhora que
trabalhe Referência.

Ver noCbcal"SlAlUGA-SE ""»"" °m a°-

Rur
401. _

de fi.ií.

tivisão, garagem. Ver lccal tre-
tar CARNEIRO DE MENDONÇA.
IMÓVEIS - Av. Copacabana, 861
s/_ £01._ Tel, S7-2B53.
BOTAFOGO - Aluga-se .-,p. can
iuüdc. Praia do Bolaloqo, 340

, , aara-letonar par,, 42-7013 ou 45.ii.j93l!"'.0' B-, andar, «rente, a cava-|op. 802. Tal. 46-7927. iC-OLDÊN GATE - Av AtlânticaNUS 700 - informasõet -Dr. David. meiro educado Pede-ee '^BOTAFOGO - Aluge-se .p. 1 205 2 03B, ,p_t,Lla com 660 m"
ALUGA-SE .iT^uiSTÃi^wl - U^nW», 

di Prs:a 1* Bi:iffoi'í' '"¦ «^U» fixada ou fomllla de a^
RIA - Aluga-se ap. 2 quar-160 mll « taxa, -*R IfiSo ín\l'TlP ¦¦---.-— quartos, sala e demai» deMndên- to tratamento, biblioteca, grande
e sl. Aluguel barato, a quem de Atil,, 31, ap. B14 - - Ve r c / 

ALVGA"SE ,^.V° P"T° ^HVn.^ 
" Tm" 

I9, ,CISA, 
_ Ar'- 

5" SÍ"' "[' di '"¦""¦ l-V-'"-"^ eI-"c ,:enlioras direitas - Tel. 45-027.. Branco, 114, 13.'-' andar. Telefo- toda a irenle do edifício, sei:

mobiliada a rapaz na Praça daJBarão de Mesquita n. 743, cV sl„|biente familiar. Av. Psuío de
Bandeira, Traiar na Rua Barão de qt., grande área, sinteco, armá-iFronlim, 176.
louatem, n. 77, ap. 302 - D.|rlosSíembutidos. Tralar no local da^TnOpÇ-^-Q,,,,,,,, com ou ^ária. * :9 àa 12íi

Iamk-ãViT— ,-— .' -,¦.--¦.---• — . -..moveis, aiugo pira mocas ou ra-
APARTAMENTO A\OBILIADO, c/ «LUüA-0E um bom quarto a 1 ALUGO aparlamanlo com cala,;p,lr05 úc reipeit;, ambiente fa-
telefone aluga-se Leblon, pcrlo'ou 2»„rJPazei- Ru", Te'xei,ra Soa-quarlo, coiinlu, banheiro írea.]mi|- ......

tr?, piscina c]
45-8428.

cárias etc. Contratai grátis —
13 d. Maio, 47, 4..o, sala 403.

ALUGA-SE por NCrS 400,00 o ao."
503, da Av. N. S. Copacabana,
7Ê2, p. temporada, mobíliôdo, de
frenre, aala e qt. aspirados, j.
de Inv. e dtp. completas. Inf.
tel. 25-0465.  
ATENÇÃO — Jardim Botânico -
Moça lò, procura outrn, dividir(401
daspeaas - Praça Pio XI no 20, COPACABANA -
ap. S-206. | baniu, kltch. Av

fiador

COPACABANA - Ap. sala quarlo
separados. Joaquim Nabuco 135,
ap. 207 - 250,00 mais tanas.
Chave c| porleiro — Tel. 25-9938.
COPACABANA 

"- 
Quarto' indê-

pendente, aluga-ie e rapaz dia-
tinto. Ruo Belford Roxo, 14Ó, cp.

T 
'l 

V*"" tPra'a' escrit., sale, 3 qta.r dep.
ic.et„ne „,pp,-cgada, võ:.a garagem. MCrS

5Í0. Ver e tratar Dr. Correia —
27-3458, de 8/J0 » 16/18 horas,

ALUGA-SE ap. sala, doia quar-
tos, coiínha, banheiro, dep. em-
preflada. Praça BarÃo de Drumond
n.o 62, ap. 404 — Porteiro.

AlUGA-SE temporada Copacaba-
na, ap. frenle, conjunsado, mobl*
liado, luxo, com telefone, 450
mll. Rua Barata Ribeiro. Telefo-
ne 36-4027. _
ALUGAM-SE peq. *ps. qufidro
mar, Posto 2. Salí. q., b., coz.
c/ büA*, mobiliado cj nüo, sin-
teco, c/ virra, temporada c/ de-
pésito. 34-0549 e _37-1907.
ÃLUGA-SE ap. 603 da Av. N. Y
Copacabana n. 1 096, com dois
grande» quartoa, cola, dependen*
dai d« empregada etc. Tratar c/
Raulino. T.l. 52-3835.

52-9052- CRECI_ 835.
COPACABANA"- Aluga-se itlmo

Quarto e sala separado
atapetado, banheiro e cozinha c]
vulcapiso, frente para o mar —
Ver Avenida 'Atlântica, 92S, ap
601 - Tratar SÉRGIO CASTRO
IMÓVEIS - DEPTO ADMINISTRA-
CÃO DE BENS - Rua Assem-
bléia, 40, 12". Tel. 31-0717 -
CRECI 22. 
CÒPACAÍANA - Aluga-se 

"íjí.

901 — Rua Sanl» Clara, 139, cj
saleta, sala o qto. conjugado,
banh. _ coz. de fronte. Alug.
3CO. Ve- local. Traiar CARNEIRO
D6 MENDONÇA, IMÓVEIS - Av

f ,,.-.-* i. - , r.t Copacabana, £61, sala 501, TcAIUGO ap. fte. conjugado, Crí ?72fl«;3
170, Prado Júnior, 335, np. 806."
Inf. tel. 20-9581 ou 27-4796
trator a R. Teofllo Otoni, 72 -
IGAB.
AVENIDA ATLÂNTICA - Àíuôa-

¦í.0 tnííar do Edificio

sal,',

com ermirlos embutido;
iheffos comp
grande copa

pintado rtóvo. Ver Rua jnhancjá,
10, ap. 605. Alug. 250 mal

GLÓRIA -
tos
comprar os móveis por 6 milhoes.lporleiro - Traiar CORRÍIORES --,,., ,-.,--. .,,,, ,,
Ver e traiar Rua Cândido Men-|ASSOCIADOS - 32-0750 e 4-)"i.r-5:-_larí-n.lc'.,a:-_  n?._-,2-37í3_~_CRE<LL3.7?^ '.'^"r .
des, 98/404, fone 22-B621. -. CRECI 307. " 

" " 
;IARAMJEIRA5 - Aluoo ciuailo li-;BO*AFOGO - Aluga-se ap. coni."" uentwiToe ccnip.etor, follote

GLORIA - Alu"g. ap. .1 2^,- ALUGA-SE um Íp~de" <,«(.-^, "Ef^T 
»f.rfnbih.d°&iPM" 458 

RI1*Ch.™1B°«rt a° 
738%4*t «a qualtoi e baXlro clmpleíolCOPACABANA -

cos., banh. comp., v.ra»i.,.m.b.|»iutr.(in*v.,. vitrificado, com 2|»"^üe 
dS.-.rííf.?n^'-«.CJ.$. 'X^ 

1,7.. 
CU"" P°r'' -™*-0 

ipara empados* duas «S?'rf 506 - 3 .fran

COPACABANA - Alugc-re o ap.
1 C02 da Av. Copacabana. 441,
de quarto e tala sepv banheiro
e cozinha. Chaves com port. Inf.

ARPOADOR — Alutifl-se ap. duas
salas, 2 qts., ]. Inverno, depen-
dôncias, Ver Gomes Carneiro,
54, ap. 201, e/ porleiro. Tratar
tel^_384452.
ÃlUGÂ-SE wn quarto e pessoa
que trabalhe fora. Vcr seg.-feira.
Aristides Espinola, 121, ap. 303
— Leblon.
ALUGA-SE apartamento: 2 quartos,
2 salas, 2 banheiros, dependência
de empregada o geragom, na Rua
João Lira, 103, ap. 305. Tratar
tel. 46-1966.
ALUGA-SE na Rua Bartolomeu Mi-
tre 448, ap. 305. Chaves com o
porleiro — Lçblon.
ALUGO cas» nllo luxo, 3 andares
elevador, sinteco, tapetes, salão,
2 salas, 3 quartos, 3 banheiros,
armários embutidos, jardim de In-
verno e dep. emp. NCrS 1 650,00
— R. Barão de Jaguaribe, 94 —
Ipanema - Tel. 47-1389.

23 - Praça da Bandeira, j Ij. Azevedo lima n. 261, ap.n.0 17A.
BENFICA - Aluga-se ap. sala;!'0'- Chaves no 102. __ 
grande living, 3 quartos, o dep. ALUGA-SE casa 

"com 
quarto, saia,

empregada coniplelas na Rua Se-, cozinha, banheiro e área, frente

Av. Paulo de Prontlm

nador Bernardo Monteiro 200, ap.
201. Chaves c| o porteiro. Tra-
tar em JoSo Eortes Eng. S.A. Rua
México 21, Gr. 202 - Tols
32-3929 e_22-2215. ;_
BENFICA — Alugn-se ap., dois
quartos, sala, dependencias du
empregada. Av. Suburbana 209,
cha vei no n. 142.
CASA — Aluga-ee com 2 qts., qt,
de empregada, sr-ta e demais dt-
pendências. Rua São Cristóvão n.
116.
CASA TÉRREA — Alug. próx. R.lqls., 2 banlis. sociais, sinteco.
Morais Silva, ótima peq. indústria persianas, dep. de empregada e
c2 qts., 1 st., etc. 250,00. Con*|garagem. Ver e tratar na R
trato até 4 anos — Tel. 34-0549. |Afonso Pena, 66, apt. 602, Sr

CAMPO SAO CRISTÓVÃO - Alu-P5yaldo °u fl ,f?n,! _HV\J,
ga-sa quarlo casal sem filhos comlnt"'°- or- Américo. NCrS 451

direito3_- 43-7608 - Sr. Silvino. |iJüSa?.-.
CAMPO DE SÃO 

"CRISTÓVÃO 
_'ALUGA-SE apt. de luxo novo

Aluga-se querto e iala a casa!

de rua. Aproveitem — Rua Na-
varro, 245 — Catumbl.
ALUGA-SE - Haddock Lobo, cs"
quina Matoso; apartamento com
3 quartos, sala u dependências,
Crí 320 000 mais taxas - Rua
Matoso, 207 ap. 207. Chave com
porteiro. Tratar 2a.-feira por te-
lefone: 32-7863.
ATENÇAÓI - Num dos melho"
res pontos da Tiiuca, todo de
írente p' Pça Afonso Pena, alu-
gn-se ótimo apt., c! salão, 3

com 2 qunrtos, sala, coz.f banh.
em côr, Ár?-í, ci<ín. de emp., arm.
emb., sin toco. Ver Rua Mariz e
Barros, 553, apl. oOò. —

ANDARAÍ - GRAJAÚ -
VILA ISABEL
ALUGA-SE sala, cozinha fora, tu-
do independente, a c*sal eem fi-
lhos. Rua luis 3orbosa, 17-A fun-
d^-JAJsabeL
ÃTUGÒ ap. 3Õ3 dr Rua P. Zul-
mira, 2 qls., sl„ etc. — 250 KO
- lnf._28JJ640_-_52-6571.
ALUGA-SE quarto independente,
em casft de família portuguesa *
rapaz ou senhor dc respeito. Kua
Barto de Coieoipe. 124. V. Isabel.
ALUGÀ"-SE ep. T03~nã""Rua TòTrês
Homfm n. 45S.
ALUGO ap. c; sinteco, sances _
armários embutidos, 1.* !ocaça*o,
2 qts., sala, banheiro, cozinha a
dependências de empregada. --
Aluguel NCrS 350 mensais. Rue~ar5o 

de Mesquita n.° 455, «o.
405. Traiar pele lei.: 4E.0313'.
APARTAMENTO 209 - Rua Duque'-
s-i de Bragança n. 85. Alugo —
NCrS 307,00. Condcmlnio inclui-

ndo.

ALUGA-SE qunrto para casal c
ou s] refeições. Venanclo Flores,[QUARTO -- Alugo c moça ou
341 — leblon'. senhora em caaa de familia, po-
ÀLUGÁ-SE um quarto em casa deke lavar e cozinhar. Rua Maior

,„r.. ,..„..-„. ,.,; . família de respeito. Rua Nasci- fgns_eça, 59. Sao_Cmtovao;_
CORREin IMÓVEIS LTDA, - Av. mento Silva, 120 ap. 104 - Ipa-QUARTO - Aluga-se, modesto,
Copocabana n.o 60 j, salas Í09/10.',,._,, ¦¦ ¦
Telefone 37-1001 .Ssg.-felra

com direito a lavnr e cozinhar
NCrS 150,00. Rua General Bruce,
297 e| 1.
PRÁCA'DA 

"BANDEIRA "-"Aluno 
ÍL,UGA-SE, ' ™a,,° è ""' ., ,,,,,-...- ..„¦ A c- ------

-...:,,, ,,, .-> n.,.r.-r „ n ,, filho ou 1 soniiora cjuo trabüil;eJMLUGA-os ap. 402 ds Rua cnn.
lu! «niug,Pd« o etepandSÍclat ÍS?" }\'Ur-h 

*vLlXX"° -¦^^ L6b-C,'1 4,0I í'-2- «"'•'. '^
Ru» Gen. Canabarro, 424, c| é.|235 Alupuei - 60 COO

!oilÀ"k'Ín""_ Alunn 
".-. 

mn,»"™, 'unibl. _
ALUGA-SE uma casa, com tre:
¦quartos e sala, na Rua Itaplru n.
906.

horário comercia! — CRECI 237.
COPACABANA - 

"Aluga-ae ""ap'.

quarto grande, coz., banh.,

c|"banh„ a rapar cu moça que
íl trabalhe fora e dê referenciai.ALUGA-SE ap. de sala, 2 ciuario.

e dependências, .todo dc frente... ¦¦
Chaves C| porteiro. Ataulfo de'J"s, e°rip° de Iguateml, 184 ap

Ca-: copn, cozinha, banheiro, depen-' 
ciências completas empregada. —
Rua silenciosa, a poucos minutos
da 28 de Setembro. Ver das 10
òs 12 horas.
ALUGO dc frente. Barão do Bom

noa,
Chav»

ALUGUE S RESIDÊNCIA S/ ft;^ , 
" ' 

203 vanDIR FAVORES! Como Fornecemos «-««; ' 
,'J,0,; ^f^gfiador idon«o, c/ rerarcnc:as »an*i. .. '• ..- ' ,-„ ., . . / _,... „.tit« í*(Araulo Lsitcio, lutt, cisa a.

Paiva, 50 bl. B-l,
Leblo

ep. 1 102 ¦ C-01 Pts. Bandeira.

c/ ííntoco. 250 e/ dtp. R. Când!-jJ"las, 2 quarto:, banheiro, cozi- 130 000. • iD.Jris.
I BOTAFOGO

Prop.-T continua *luB?-", «P- f,e,,,'e 3a;0T- 
, *""¦ clalmehle mobUlado. Se.Ir-, ht.fih fA? _r_f. 1»! r ._ ...ito, birfih., coz., íreo. Tel

do Mend.s, 215, ep. 504. T.l. 
'.', 

\nha, copa e mais' depend. AlugueÍFonB •'S-6091.
3M444 - Heje, Álvaro. _ Crt 480COO e taxas. Ver Rua Mar-íãrÃNJÊÍRÃS"
GLORIA - Alug.-s. .»., nl. . Teili SSS985 

" "8' t0' Ó°'- ?'uBant!? »P- 1J12- °" R- ifrSn-|Jí.l67S
qt «parados, cosinha, bani,., ,,,'.'-„.. ¦" .- ,- - líiras, 210, daoa a recuw dado-; ,
iodo pintado d. novo. V.r m R JLUoA-SE um quarto lndepen-res, c/ 3 qll„ salsi, cleps. com-BOTAFOGO - Junto «o iate Clu
Cândido Mendes, 140, ap 105 - I,e, pe,a r;i?D' Du m°ta que pletas, enior., lodo pinlado dt,bi — Aluganwe vírio» aps. ni
Ver jom.nl. domingo at» às 14 Jr;!bolh« fo/a. Tratar segunda, novo a plástico, banh. e boxe R. Ge",. Soverisno, .40, em. fren
horas. jteira lel.i 40-6021. Bm cõr azulejados alé c teto,' iALUGA.SE um quarto para 2*ouUrea c'' íann- redes ^s pz$ãt am-
GLÓRIA — A!uoe-ío o ap. 617, 3 n-püzei. Rua Deis cí* Dezenv P'as« claras e Ind«va3sav«is. &e-
de frente, Rus da Glória, 3 quar-jbro n.° 141, jabr^do. 

[^ vista. Ejtacíonamento. Lcnge
tos e sa!a iep., cor. « banheirotapARTÂWlFWTri " "t««, . X, icIi encosta. Chaves port. Tratar c,
orande. Chavea e inf. CORREIA ifa 

A;r* "-/'° ~J'mpP'>d'- 
)>' Sr. Ellis no local ou nos dia

IMÓVEIS UDA. - Av. Copacaba-™ob* 0i-^'J,„""]?;£¦* 
* 

t.rcn,f'úteis p/ tel. 23-3080. Aluguali
ra, 603, sl 50910. Tel. 37-1001. 

™?ií. 
2M23I Príl»!NCrS 450,00. ares: 107 m2,

Seç.-feira no horário corner;icl —í-.-,.,-¦"¦--"'-" —* -- ¦-  IaramÍpTrâç . íIimi» ín .r- " —¦¦ ¦* " ¦ "'¦¦ •-¦¦«--' •*¦
CRECL237 jMUGO ^^.nd».^,.. ^™!^\.^/^J fòWoGÕ ^Alu,. ^TTÜÍ dg,^^^ &A™
r.mpiA At,«. .* im ««írt^ oi.-ífrt Amiíí^i õao Z." j _ qls.» =¦¦ Ver todoi o; dia;, mar- quarto Jeo., tiep. empreg., na- Viõ-c v,-^——
S 

°oAítimoAqS.B,'toVobilWP,'" 
:;iodLbbtTc.l õõ' mft Í'J,Úl9 ! hora - T.l. 42-^89.' gua Lauro Muier 36. ap. 209 -i^GA-, 

^ 
quarto pequeno

rapaz d«cent.q e educado. l,í 2 m.M..' Tel, 45-4394! 
p0U°ÍLARANJEIRAS - AluW-« Ru. gjw» 

coin ooi.eiro - Tratar:WJ ig«^»»*J,"^¦ 
^ 

,r 
||tar pelo lei. 42-2900. 'ALUGA-SE ao cnni.m.ri^ 

" 
»,,. /"òr'0 ' °"=3- 7'. «P- M2> àt\&ii?_in "«ovtli.  —,-lep. 1009 - Copacabana

êVliV; ¦ns.ec. V, :Fe-r.-ra Viana 'ARM ri t ff4nt«- e' 2 c;=" t'";'1 • dep. BOTAFOGO - Alug. 330 m , SmrraSANTA TERESA - _Atugo ct. "«»,« 
w« 4anoi e8Vl cV<mitlo embutido e sinteco. Alu-ap. 512 da ». Humaitá, 229, c;!.Alu,GA-SE quarto para rapai, per-

quarto mob., ref.itoss, en». In-ffyP*!™' """ V2____j'J!__\w»\ 35O0CO mais taxei. Chave» 2 qts., sala, coz., banh., dsp. '»." praia- f- Domingos Fjrrelra,
dep., cond. na p. R. Alm. Ale-;ALUGO ao. na Rua Sto. Amaro, n/ ac. 301, c/ Sr. Luís. Trsta-iemoreg. Chaves na Aiiance In-n-236, ap. ,04. Te1. 36-7717.
«andrmo n. 406 - Tel. 52-5808,1,44 ap. 207. Tratar Rua Fia,ho,|"ACIR" ADMINISTRAÇÃO. T«le-|veÍ5 - Praça Pio X, 99 - 3.0JALUGA-SE quarto p/ senhoras -

selo C,, ,, oaragam, dois te'efoner,, íódôs ai Modo mobi
Vo.untanos -dependências refrigeradas - Par-ltrato de 1 e 2 ar..-

'^¦""¦¦•¦' '¦'•• -•¦¦- ¦....,,.... , . , çérias etc. C"3ntrE*«i **rÁtI4. 13j.'._.
e dependências, todo de frente, ver so domingo de 9 as 12 horas.id Míi ,,- 4 a ,| í03. ALUGA-SE mobiliado ou não, ap.
_¦ .. i .lPiiií4.^r-.*irlíil,«.,^tAL.', TU.4 nr.. ¦¦ , ¦„ tl /*. ^T^*«r

ÀLIIGA-SE 2 quarlos psra r..»l «'• 2 «¦»'¦' deP- 27-8e35-
,  .,, OU moças que trabalhem fera r,alALUGA-SE na Rua dos Artistas,

S«0 CRISTÓVÃO - Alugam-se Rua B,,.ío (j, itapaglpe, 302,102, o ap. 401. com 2 quartos,
rgos." Tratar R"ü» 

"ÃssemblcTo, 
ALUGO qto. ci ianela pl fuí.lj "!».•,• PJrt,r.A« >30000. - c, ó R^0 Comp..irio. _ duas salas e dependências.

45, 5.o andar. imob. a 2 moças, rapazes cu casalj^^.-1 '"^- "•.'""¦ ¦ — ;i ALUGO confortável querto para GRAJAU - Aluno ap. 202, Ru.'""Àluove 
Vc"'c,'je ,rab- forc' <¦¦ 'l;r«i'"s- - R-1-*0 CRISTOVAO - Aluga-se ,£nhor!! ap0)Cntada ou moça que Borda do Mato, 198, sala, 3 qls..h /.'.cnlenecjro, 17S. |Vaga em casa de lamina pari trahfllhe fera com ou sem re-banh., coi., ár.a. Chav.t ao.

Irapaz. Rua Sao Luis Gcnza3=,:fcl R. VÍKonde Cabo Frio, 102. Tratar Av C;. Freira, 196,
çasl;''-'™-  126. Tel. 38-3868. _»'• 301. Tel. 32-9002.

p^r-jaals e quarto teparadoi, dep. dejemplas, 5.° andar fundes. Preço i SÃO CRISTÓVÃO — Aíuíu-,.;* boaj XtUGA— Ca«a'ao s! banh°Íro,'GfíAJAU — Aluao na Rua Araújocasa à Rua Abdon Mílonezn. | ír„ ,„„„„. „,:nb. Aluau.l Leitão n. 545, ap. 101, c/l sala,
2 quartos, banheiro complete, de-

. 2 s.,,n) pefia, 7e|. 57-0131 pendências p1 empregados e esla-

35
geladeira, con- ALUGA-SE ap. c| sala, quarlo, eo-híÇ' .j,
ca, alug. 3âQ.jzlnh3, armário embutido, pecai!-. '- - ¦ '

te a Un!v«rsldad« do Brasil. No-
vos, 1.a locação, 3!., 2 quartos,
c/ ou 8/ dop,. árta de serv.

tanque. Aluguel a patrür dá
290,00. Chaves c/ port. Josí. -
Tratar SÉRGIO CASTRO IMÓVEIS
DEPIO. AD.WiNISTRAÇÀO DE|
I1EMS. Tel. 31-0717 - R. Assem-,

-m¦ bléia, 40, 12.0 4ndar. CRECI ij.iAtUGA-Sc quarlo mobiliado, um

feito ds portaria, dois e!y /ado-l emprés. completa — Ver local — j250,00. Tratar Av.'Bartolomeu MI-
rei cociala. Aluguel livre NCrS Tratar CARNEIRO DE MENDON- tre, 990 no. 405.
2 500,00. Para visilas necessá-CA, IMÓVEIS -- Av. Copacaba- pVêV
rio cartão de autorização da na, 661, saia 501. Tel. 57-2053. ^£ „
IMOBILIÁRIA ZIRTAEB LIDA. -COPACABANA-- Aluga-se IS.Rua ds Astemtslíln, 81-A. l.o ei-|aoi - R .Sá Ferreira, 96, c/ 2
dar. lelefonar entre llh3C.-ii • 18 qts. conjuriados. saia, 2 banhs.
'jj?r.a?.*„ J*'i?.*.1 Jl.*.*?!?y^^ e 23«9S77. em côres, dep. c-2 empreg. comp.,
AIUGA-SE vega para duas moças irea cj t^ncite ladrilhído, dois
cu senhoras que trabalhem -fora.Urmárlos embutidos, pintado de

Rua S!qu-'ra Cí.:hoss, B2-C, novo com sanca — ver local —
402. Tratar com Dona Nilla.(Tratar CARNEIRO MENDONÇA,

IMÓVEIS — Av, Copacabana, 861',
sala 501 - Tel. 57-2853.

SAO CRISTÓVÃO

Vista A!«pr«. |3 ap. 501. fone 32-9738. and. Tel. 43-5911. Tel. 574M0 - Copac.

oa-ie na Av. Ed!U-
cio Pessoa, 396, com 5 quartos,
sala, garagem e demais deoen-
dências. Tratsr pelo tei. 25-4137
— Ver no local diariamente.
IP/l NEMA — Aluga-se ótimo ap.
607 da Rua Gomas Carneiro, 130,
cie quarto, sala separados, dcp*n-
deneb* de serviço, cozinha e ba-
nheiro azulejados até o loto, sin-
teco, l.a locação. Aluguel: 300,00

,e taxai. Tratar tel. 57-9133.
Aluga-se,„JÇ-flPANÉMA - Aluga-se o ap. 308fSAO CRISTÓVÃO

a ap,
,, ,- ..... . t,:L-.i, tanque, cozinha. Aluguel ;31, S., Cristóvão, _ Pcdregulho. 

j,sc.0oo. Barão Plrasslnunga, 55/
Tratar a Rua Sao Luis bonzagov Li o s,,,n) pefia. Te|, 57-0131..

e 5^.0070. cionarnento. Ver a qualquer hora
Aluna a*, -.r.*.*tsí? n— — Tratar n? Rua Maria Amália n.

i , «lugo 
ex- ALUGA-SE apsrtan-.enlo na Busnt. t.i 38-3391ciente ap. 3 qtos., sala, banhai- Santa Lui„ 

"n_„ 
340 , 30;, _»• T«'- 3B-339S.

ro completo, cozinha com erma- T , 57.ó521 _ D sdwwa.nos americanos, arei de servi-'
GRAJAÚ — Aluga-se na Av. Eng.
Richard cem 3 qts., si.,
banH., dep. emp. — T.-atar Tel."S-0609 - Creci 171.

çu. Rua Justino do Sousa. 100,1 ALUGA-SE quarlo a senhoras, po-
í.p. 202. dendo cozinhar gás. A". Paulo
^"s-\~>-óícT?rwY>r~—tt, -r Frontlm, 168. Tet. 28-6135. ' , ,.oAO CRISTOVAO — Aluga-se l!..;,r_ ¦- -: GRAJAU — Alugo c!i.~o quarto
quarlo pi rapa^ ou moça que i^i Gr? q,°' p'Va 3,,rapazes Ind. a mora ,.„, trabalhe fora, po-
trabalhe iora. P.ua Bonfim, 166,:°° "»>>. *P-„ 'J1»- Ver «'«""'"O0 dendo «linhar - 58-7153.
casa !^ das 8 as 12 horas na k. Vists '¦ .,,„.,,,.. r —.. --—

riMi«><«B«'iLi« — ,ít .-.lA'pn« n áá — Catumbl A^ARACANA — Aluga-so ra Av.COIVCABANA - A uga-se ap.|,FA^,,A A| 0 ap ío. SÂ0 CRISTOVAO - Aluga-se sal. ^^B^-ÍÍ--_^L^ ,- Maracanã, n. .343, ap. 601, com
/ I 

"f-j-"'"', 
f 

'jefa s"a Antônio Parreiras, 56,1 independente. Rua Bela, 664.
día^aS Síp? de ^^J^0-;^ bR»".h- 

pCS"A 
SA° CRISTÓVÃO - Alugai; Srea 

"ieTv:" 
c' ianque. Ver na R.

de frente , «rmajios embutidos fe ^ 
' 

AW f' S"??^1 51 A 
* 
«Tto X \8FtS3, Sc 

'MSlvr BAS6: "\K> Branco n. 37, gr. 407. T.l.
sinteco, coz. e banh. Var local ...„„..—-J—rt— 

"  
"' • ¦ ' p" re- NCrS 200,00. CHAVEo na mesmaU, =-,,0

Traiar CARNEIRO DE MEN- IPANEMA - Alugo temporada, dem-se referencias. ! rua n.° 7 - TRATAR SÉRGIO CAS-i'"-J'_-,-; -, —
DONÇA, IMÓVEIS - Av. Copa-:»P- do ouarto mobiliado, banhei- SAO CRISTÓVÃO - Aluga-se -TRO IMÓVEIS - Deo. Adminis- VILA I5AB5L - Aluga-so quarto,
cabana, S61. s,' 501. Tel. 57-2853!'°, telefone a geladeira, uma va-'Ed;fício r.ôvo, apartamento de tração de Btns - Tei. 31-0717. R.;copa cozinha independente. Rua

Ver das 10 4s 12 horas a psr-iga d» g«agem em Copacabana -| quarto e sala, cozinlis e banhei- Assembléia n. 40, 12° ar.dar. -;Conselheiro Paransgua, 123, en-
tir d* saa.-feir*. Alug. 600. Tel. 57-2710. ro. Rua Lime Birros n. 66. !CRECI 22. "ar em Teodoro da oilva, 541.

CATUMBl - Aluga-sa otlmo ap.:a , 2 „,„ e demBj, dep5.-¦ sl„ 2 qts., ban.,., coz. comp].,jparcialmente mobiliado. -Tratar na 
Imobiliíria MARVIL LTDA. - Av.



© IMÓVESS - ALUGUEL © DIVERSOS

C

VILA ISABEl _ Aluga-se ep. n
401 na Ruo Vise. Stõ. Isabel, 206,
la. locação, c1 2qts„ sala. c-v..
banheiro e área. Tralar BANCO
AUXILIAR DA PRODUÇÃO S'A.
Trav. Ouvidcr n. 12. Telefone
52-2220.
VILA ISABEL - Aluno excelente

. ap. tcdo de Irenle, 2 salas coni-
3 quartos, dependências ccmple-
tas, amplas área e cozinha, ba-
nheiro completo, vaga automóvel,
cortinas e persianas. — Edifício
acabod de construir. NCrS 360.
Tralar PALMARES - Av. Graça
Aranha n. 226, ll.o sl. llll. -
Tels. 32-6556, 52-5239. Informa-
ções 26-3-IC5 - Sr. Díaz.

VOA-ISABEL - AlU9a-so~na~ R.
Teodoro da Silva n. 735, casa
5 — ap. 101 — Grande no. com
ía'a, varanda, dois quartos, cs-
zinha, banheiro e J^O^ande area

UNS - HÕCA DO MATO
ALUGO ap. de frente, 3 qts., sl..
banh., co;-., área cirande - 220
mil — Chaves R. Maranhão 389,
ap. 102-F - Tcl. 3E-2390.
ALUGA-SE um quarto com ba-
nheiro — Enlrada independente.
Rua Vilela Tavares, 342 - Casa
2 - Lins.

5.» Cd, CLASSIFICADOS, Jornal do Brasil, domingo, J6, •> 1 ".feira, 27-3.67 _ 5
ANCHIETA — Aluga-ca casa na [MADUREIRA 

— Aluqa-se uma cn-
iíuj Huron, 130, c/ *2 qt:.., saía, sa para família de tratamento,
dep. Aluyuel NC;5 160,00. Cha- com sala, 2 quarlos, banheiro
ves na cnsn dos fundos, 8 Iratar completo, varanda, copa, cozi-
,'/ lel. 423906. |n|,0i quintal, na Avenida Minis-
Al UGA-SE uma casn, c qt:;.,
ssla, coz. Rua Ernesto Nunes, 33
— Próximo ao Largo da Abo-
lição.

ALUGA-SE um apartamento (tipo
ca:a), único, com tres quartes,

ALUGA-SE ótima casa, cem 3 qti.,
sala, copa, cozinha, garagem p/
2 carros. Rua Almeida Nogueira
n.° "137-A, Saltar Clarimundo de
Melo, 574._
ANCHIETA — Alugo ótima casa,
quarto, sala, cozinha, banheiro,
.irea e quintal. Rua Cardoso de
Castro n._101.
ALUGA-SE uma casa na Rua
João Vicento n. 1 537, em fronte
è Esta;ão do Marechal Hor mes.

Tom entrada para carro.

Aluguel - fiador - Não poça
taveres Fornecemos irrecusáveis

R. Lucídio lano, 91/492. -
Moior. Tel. 49-2373.
ALUGA-SE quarto com ou sj mó-
veis c| telefone à Rua do Ro-
cha n.o 255, tel. 34-8544_:_
ABOLIÇÃO" - Ãluga-sê aparta"
mento con) 5 snlas conjugadas e
quarlo, cozinha e quarto de ba-

tro Edgar Romero, 771, casn 13.
Aluguel Crí 200 000, c! fiador.
Ver domingo, das 9 horas às ló
horaa. Outros dias telefone —
22-5391, Sr. Augusto - 8.30 is
16 horas.
MEIER Alugo not. sala, 2
qunrtos, e dependências. Ver Rua
Aquidaban, I 366. Ponto final
Lins-Castelo.
MEIER ~- Aluga-se quarto Inde-
nendente a casais sem filhos, ,,
70 000 mensais — Contrato ou
fiador — Rua Conego Tobias n.
58_-_Ver das_10_às__14_horas^
MÉIER — Ãluga-se ap, de sl., 2

|quarícs e dependência. — NCrS Ç°Pa*
22.00 - Trav. Alfredo Bololho n.°
119 - Tel. 49-7777.

TODOS OS SANTOS - Aiut;a-sc
apartamento 202 amplo, nov:
sala, 2 quartos, sinteco, banhe
ro e cozinha de luxo. Rua S5
Braz, 322, lel. 28-9277.

LEOPOLDINA
ALUGA-SE uma casa grande. Rua
Dolores Duran n. 36 — Vila da
Penha.
ÃLÜGA-SE 1 ap.' com 0 qtjT, 2
sis., copa-cozinha, banh. comp.
quarto dí empreg. e 1 grande
terraço. Na Rua Cardoso do Mo-
rals 25, ap. 202 — Bonsucesso.
ALUGA-SE 1 casa de qt., sl. c
dep. CrS 125. Rua Manuel da
Morais n. 10 fds. — Bonsu^
cesso.

MÉIER -- Aluga-se ap. com 1
quarto, snla, banheiro, Area po-
quena. Rua Hermengarda, 20, ap.
703 — Esquina Dias da Cruz —
Tralar Run Andradas, 96, ./ I 103
às 15 horas. Tel. 23.3049 — JosiS
Alberto.

nho. Rua Basilio da Gama, 53,
ap. 203. Chaves no 202 e tratar
pelo telefone 29-5269 - Aluguel

sais.' dependência de J.mpn.gi^iC* MO000 e taxas.
c duas varandas, ò Rua Aquída- ALUGA-SE quarto em casa de
ban, 1 129. Lins de Vasconcelos, família, a moças e rapazes quo
Informações no mesmo. Ivabalhem fora. R. Guineza n,
ALUGA-SE cnsa c! 3 quartos, de- 361 - Eng. Dentro
pendências completas e uni apar-
lamento c| 1 quarto e depend&n*
cias. Ver e tratar à Rua Marum-
bi n. 22, Bôcn do Mato, Lins
Vasconcelos. Pen to final ônibus

ALUGA-SE nn. 2

ALUGA-SE ap. ótimo ponto de
condução. Rua Camarista Méier,
260, ap. 204 — Chave no ap.
304.

MÉIER Aluga-se apartamento
com sala, 2 quortos e dependí-n.
cias de empregada. R. José Bo-
nifácío, £02.
MéIÉR - Aluga-se ap. frente à
Rua Dina da Cruz, 185, «p. 301
— 2 qts., sl., coz. grande irea,
dep. de empreg. Ver no local —
Preço 300 e mais taxas. Fiador
proprietário idôneo.
MEIER — Aluga-se ou venda*»'/
ap. amplo o claro, tt., 2 qts,
tardlm inv., dep. emprog., ontr.
sorv a água. Ed. da 3 aps. Ru

ALUGA-SE bca casa, 2 qts., saia,
coz., banh. e um
Rua Ferrsira França 744fora.

230-221. |ALUGA-SE nn. 2 qts., sis., coz., j Garcia Redondo. Chavos n.° 68,
ALÜGÃ-SE casa quírt5rTa'la~llLiaPh- 

'7o05S00 m.J_"\ 
. 

Bor,/!-c 27' - D- Ma,is-
;Rs,s n.« 850, np 204. Tutor cl foTlER 

'-Aluga-se 
mor^fiTi

117 7o li. ín l. V. X-,'*,* H !i filhos °u <V>« trabalhem17 - 7. „.„ 10 as 12 horas fora; Aluguei, ,50,00 c| um mès

demats
quarto, sala

dependências. CrS ....ic a • ¦
120 000. R. Engenheiro Eufrázio'Sr- Américo
Boroes n. 9. ... ,,,14 às 17n.
ALUGO um quarlo independen-, .
ia. Cinqüenta mil cruzeiros. _|ALUGAMO* a Rua Gornos
Rua Dias da Cruz, 672, np. 201. perna, 409, cnsa 3 ap. 101,
(i»~Ã" r,,-;~ tt at^.— •*«, ~~ * cemposto de 2 quartos, sala, co-
o0:*?0 

M,AT0. - 
^ug0 "síl zinha, banheiro, área O tanque.

Ru? M.™ h-5 
' 

7dne,P"ndência!- 
"Chaves 

nn ao. 201 o trntnr cnmKua jwarannao, /dl-,.  BANCO NACIONAL BRASILEIRO
FIADOR -_ Fornecemos irrocusí-'S'A. Av. Erasmo Brroa, 255-A.
vol. Solução imediata. Informa- «..ía-t ->
cõos a qualquer hora, inclusive! ALUL'Aifc ap-
domingos. Telefono 49-5547.

LINS - BOCA DO MATO - Alu.
ga-so ap cem 2 quartos, sala,
toiinha, banheiro o irea. Rua
Mário Piranibe n. 57. — Toltífono
29-1001.

LINS — Aluqa-se casa de íun-
doa, d sala, 2 qts., coz. e dep.
Rua Pedro de Carvalho, 3B5.
LINS — Alugn-se np. cem 1rcs
ciu.irtos, sala e mais dependén-
cies, em ótimo estado, Rua Aza-
mor n. 72. Chaves com o por-
teiro.
UNS ftlugs-s;» ou vende-so np.

dois quartas, s
Rua Ada n." 18' 
Piedade. Chaves r

da sl. o 2 qls, Vor à Rua Pedrojl-

Ia etc. i
ap. 201
ap. 101.

ALUGA-SE casa, quarto, sala c
dop. Estrada da Água Branca,
a740._Bi'nnu. Choves_no_4698.
ALUGA-SE quarto a 1 ou 2 mo-
ças quo trabalhe fora.. R. Oli-
veira,, 7. Meier.
ALUGA-SE ap. c| sinteco, sala,
quarto, cozinha, banheiro, área
pnra automóvel. Ruo Daniel Car-
neiro, 211. Eng. Dentro.
ÃLUGA-SE a casa da R. Dom
Bosco, 94, c| sl., 3 qts., coz.,

deposite.'68. Ver Rua Santos Titara,

MARECHAL HERMES - Alugo
ap. 403, R. Saravatá, 35, c/ 2
qts., sala, coz., banh. compl.
grande área. Ver c/ porteiro.
Tratar Av. Rio Branco, 114, 14."'- 

Tel. 22-2957.

ila, qunrto, copa, cozinha,
ro. Rua Cachambi, 206,

do Carvalho, 120 Bloco B ap. 402,
com o portelo DamtSo. Trotar
pelo Ts!. 32-7975 (dias útei

nh., érea.
Ouvidor, 32,
Te1. 52-5007.
ncel Cotrirn

33.

Tratar APSA. Tv.
2.° de 12-17 hs.

Chaves na R. Ma.
n.° 100 - CRECI

SALA frente, independente, com! '¦'-*'-u*—

direito a cozinha, aluga-se ai ALUGA-SE
quem trabalhe
dabã, 275 — Lin

JACAREPAGUÁ
AlUGA-SE uma casa, 1 qto.,
Ia. ccz., banh. Rua Araguaia n.°
349-F. Jacarepaguá. Freguesia.
ALUGA-SE quarlo, R. Ana Ta-
les n.o 634 - Para homem. Ja
carepaguá.
ALUGA-SE uma casa duplex, três
quarto, copa em Jacarepaguá pró-
ximo a Praça Seca. Tratar no lo-
cal. Rua Dr. Bernardino, 165, c/
24 ou c/ 16.

fora. Rua Aqui-jXavier, n. 207, NCrS 120, Ma-
dureira.

_ ALUGA-SE umn casa, com 2 quar-
tos, sala, cozinha, banheiro, ve-
randa. Rua Iriquitio, 558, fundos
— Taquara — Jacarepaguá.
CAMPINHO - Ãiuça-so'""apT"sl7,
qt. o coi., dep. muito espaçoso,
p:ra ver o trat. E<t. Intondonto
Magalhães, 620 - Posto Moda-quartos, sala, varanda e depen-
lcna- I déncias. Run Gaspar, 153 -

Cr$

ALUGO 1 casa, sala 2 quartos,
cozinha, varanda. Junto Ginásio
Getúlio Vargas. Rua Canutama,
119 - Pontinha.
ALUGA-SE 1 casn, 2 quartos, co-
zinha, banheiro, 2 áreas, à Rua
da Pedreira n. 100. Trntar na
Av. Suburbana n. 10 135 — Cas-
endura.
ABOLIÇÃO - Alupo 2 ótimas
casas. Urna de sala, 2 quartos
etc, outra de snla, quarto etc.
Rua Assis Vasconcelos, 261.
ALUGA-SE um quarto em casa
rie família a um senhor ou se-
nhora que trabalho fora. Alu-
çiuel 50 000 crureiros — 2 me-
sos adiantado. Rua do Ampa-
ro, 295, cnsa 4 - Cascadura.

MADUREIRA - Aluga-se na Rua
Maria Lopes, 276 (ao lado do
Shopping Center Tem Tudo) aps
c/ 2 quartos, sala, cozinha, ba
nheiro, área serviço e dep. em
pregada. Chaves c/ porteiro. Tra-
lar ALUISIO p/ tel. 32-2359.
MADUREIRA - Aluga-se ap. do
sala, 2 quartos e deped. do
empregada. 160 000,00 Av. Ed-
gar Romero, j565, ap. ?03.
MEIER — Cachambi. Aluga-se
ap. s, 

'

banhe
ap. 511 _
ViEIER — Aluga-se quarto para
casal cu duas pessoas que tra-
bolhem fera e pedem-ás referen-
cios. Rua Cachambi, 184, apar-
lamento. 201.
MEIER — Alugo-se casa moder-

|na. Rua Odilon de Araújo, 96.
Ver hojfl domingo, toda gradea-
da e portões do ferro.
MÉIER — A]uga-3Q — Rua Ca-
chambi, 533, ap. 103, sala, dois
quartos. Preço NCrS 210. Ver das
8 às 16 h. Tel. 29-1431.
MEIER - Aluga-s» o ap. 102, de
fronte • térreo, da R. Coração
de Maria, 91, com sala, 3 qts.
e demais dependências. Visitas:
14 às 17 horas. Tratar ej Admi-
nistr adora Sion. Av. Ria Bran-
co, 156, sl 1714. Tel. 52-5917,
do 12 às 13 horas.
OSVALDO CRUZ - Aluga-se ca-
sa de sala, quarto, cozinha e
banheiro, na Rua Piúna n.° 386.
Tratar n3 Av. Almirante Barroso,
72, ./ j_qoi.
OLINDA - Àluga-se cas~ã7"2~ãisT
s., c, banh. - 80 000 - R. José
Ricardo 1^8, casa 7.

Aluga-se casa com

HIGIENOPOLIS - Alucn-se ap.
de 2 quartes, s.-i!a e dependén-
cias, na Kua Atílio Ccrreia Lima,
103. Ver no Iccal * tratar pelo
rei. 34-7391.

HÍGÍÈNÓPÕLÍS-^- Aluga-se Rua
Darke de Matos, esquina com Run
Tamiarana, n." II, ap. 203 fren-
te. Ponto final do ônibus. Com
3 qt3., salão, cor., banh, e área
òa serviro c/ Vanque. Aluguel —
CrS 200 000 - Trntar Av. Rio
Drnnco, 116, s 909 - Tels.:..
32-5735 e 22-5814 _- CRECI AW.
HÍGIENÓPOLIS - Ap., aluga-so
com dois quartos, snla, cozinha
etc, na Rua Astolío Resende, 31.
HIGIENOPOLIS" - Alutja-se np;
cm 2 quarto:» e sala, dependén*
cias. Av. dos Democráticos n. 299
ap. 202. -r Tratar no local. _
INQUILINO! Confie seu proble.
mn rt escritório de- advocacia es-
pecializado, Rodrigues & Corroa

oz. e cepa conj., banheiro
rea. Tudo grande e:i> la. Io-

carào — 'Rua 
Atílio Parim n. .

631 - 160 000.
JARDIM AMÉRICA - Aluga-se ap.
de sl., 2 quartos, cozinha,' ba-
nheiro, dep. etc. Tratar segunda.
feira R. Cori Levi, 553, np. 301.
JARDIM ÃMÊR~ICA - Alugam-si
duas lojas, uma semimontada pa

a bar. Rua Otávio Mangabeira
31.

Chaves no 774. Tratar teleíone
37-8138 ou 26-3584 _ Parada d,
Lucas — Leopoldina.
ALUGA-SE uma casa de quarto,
snla e cozinha e banheiro na
Rua Inácio Aciolio 3ó9, casn 1.
Ver amanhã do 11 horns às 18 ho-
ras. Preço 120 c£_u5e'£05_.novt^_*
ALUGO cata de quarto, sala, co
zinha, banheiro — Run Jequiriçá
709 — Penha; leltífcnnr após 19
hs. - 32-7402.
ALUGO bca casa. Ent. carro
Condução porta. R. Cardoso de
Morais, 519 - NCrS 260,00 -
Tralar 47-1841 - Chaves 517.
ÃLÜGA-SE ...na vaga mobiliada
para cavalheiro 35,00 — Tel. ..
30-7358 - Penha Circular.
ALUGA-SE uma cnsa com dois
quartos, sala, cozinha, água, luz,
fundo por 80 000 mil cruzeiros.
Preciso boa referência. Saturno,

428 - Vigário Geral - Prata
Dois.
APARTAMENTO - 

"Ramos. 
Aluga-

se 1 c/ sala, varanda, 2 quartos,
banheiro, cozinha o área de servi-
ço. Aluguel NCrS 180,00 à Run
Paranhos, 216, ap. 301 — Chnves
no ap. 101. Tratar Rua Santana,
184 - Tel. 32-5133.
ALUGO casn, sala, quarto, coz.,
banh. tudo independente. Só a
casal sem filhos. R. Lobo Júnior,
871.

ALUGA-SE 1 casa, 2 quar"tosT~2
salas, cozinha, copa, banheiro,
área grande, Cr$ 250,00 à Rua
Cardoso Morais n.° 382 C 2 —
Chnve no np, 101 — Ramos —
Tel. 30-2857 - Dinheiro em de-
pósito, a cnsnl acima de 40 anos.
ALUGAM-SE apartamentos nn Ave-
nida Meriti 2 450. Largo do
Bicão. _
ALUGO — Casa grande pnra em-
presa etc, bom fiador, Te!efone'Perelra Carneiro, 465 ao lado da
303780. Cordovü. |Radio J. do Brasil - Ver e tra-
ALUGA-SE cnsa n pequena 

"fa-],ar_P°. 
local,Jipie.

milia. com 2 qunrtos, sala e mais PARADA DE' 
"LUCAS 

- 
"Alugo

dependências. Rua Delfim Carlos casa, sala, quarlo, cozinha. Tra-

PÚBLICO
Cooperativa de Consumo dos

mpregado? da Ciferal ltda.
Edital de Convocação

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Cumprindo disposições estatutárias,

Chegou ao conhecimento da B. F. GOODRICH DO
BRASIL S/A. — Produtos de Borracha, que estão utilizan-
do o nome GOODRIVE, muito parecido com GOODRICH,
para materiais de recauchutagem. A fim de não confundirConvidamos os Senhores Associados para
os nossos consumidores que iá conhecem as excelente^ 

Assembléia Gerel Ordinária a realizar-se,
pecializado, Kodriguos & Corroa , , ^v,^ |U wi n icv-ct 11 ai CACeiUflltíb ;_m nr:m_:,., .„».,-,,.,«- „„ „i- oi I

l£_ã.%^^!_.^MÍf ^ 
n°SSOS Pr°dUt0S- Cham3m0S SU8 a,-S»™rcoP de"wXmso :„% st

^^^RI2CAqu^;^:^IPara ° faí0 de que o nome B. F. GOODRICH está devida-'ciai 
"da 

.Cooperativa, à Av. Brasil 8191 a
mente registrado em todo o mundo. A B. F. Goodrich doF>m de:
Brasil S/A. está tomando as devidas providências legais a) - deliberar sóbre o relatório, ba-
para defesa de seus direitos. ¦ jlanço e contas referentes ao exercício en-

icerrado em 31 de dezembro de 1966-e
Ibem assim o parecer do Conselho Fiscal.

b) — deliberar sóbre assuntos gerais.
Rio de Janeiro, 23 de março de 1967.

LEOPOLDINA - Aiuga-se quarto,
sala, cozinha a casal até um fi-
lho. Rua Cnrunn, n.1' 417. — Cor-
dovil.
ÔIÃRIA - Aluga-se 1 ap. c/ 2
qts„ *!., b. e coz. Rua Dr. Hu-
nes, 894. Informnçno 30-1957.
OLARIA — Ãluga-se apartamento
sala grande. 2 quartos e depen-
dèncioE, com sinteco — R. Antô-
nio Règc, 19-f. Tratar R. Lfgia,
422.
OLARIA Aluga-1 apartamento

saía, 2 quartos, cozinha, bn
nheiro. Rua Filomena Nunes n.°
763/408. Cem elevador. Preço;
180 000.JTelefone 47-4414.
PARADA DE LUCAS -Aluga-se
o np. T01 de sl., 2 quartos, co-

e var. na Rua Ira.
Ver qualquer dia —

JOÃO.

zinha, bnnh.
cu n. 330

PENHA — Aluga-se casa de 1
quarto, sala e cozinha na Rua
Ten. Araken Batista n. 131, an-
figa Rua Itaú.
PRAÇA DO CARMO - Aluna-so

ca:a boa, 2 qts., sala, coz.,
banheiro. Pl 130 000 — R. Condo

3124, cl 2. Olaria. Fiador idôneo
Tratar no mesmo endereço.
ALUGA-SE um quarro mobiliado.
Rua Montevidéu 1 297, ap. 310
3.a entrada. Penha.
ALUGA-SE meia água a casal si
filho. Oitenta mil cruzeiros. —
Travessa Manlcoré n.ü 35. Olaria,
ALUGUEL FIADOR com 6 imó-
vois — Irrecusável — Forneço —
Praça Tirodonlos n.° 9, sala 802

Junto ao Cinema São José.
ALUGA-SE um ap. tipo casa, «n

2 quartos, coz., banh. e de-
mais dep. Rua Armando dn Go
doi, 60.

CAMPINHO - Aluno" cp. de!Abolição
quarto, sala, cozinha, banheiro o AIUGA-SE
«rea, ai. CrS 150 000- Rua Ja.
nuaribe n.° 112, fica no final da
Pua Mario José.
CAMPINHÒ~-~Áluga-s« c| sl., 2
ots., varanda, grande área e de-
pend., sinteco, Ja. locação. NCrS
190 — Intendente Magalhães, 237

c .5. Chaves c| I. Tratar R. Uru-
çiuai, _i08.
FIADOR PARA ALUGUEI5~-~"7mT-
cusáveis. Solução imediata. Aton-
<Io-sq a qualquar hora, inclusive
cemingos. Tel. 49-5547,
TAQUARA — Jacarepaguá — Alu-
ga*3e casa He 2 qts., snla, coz.,
bsnh., garagem. 160 mil. Av.
<in_ Mananciais. Tratar no n.°
162.

CENTRAL
ABOLIÇÃO - Aluga-se uma ca-
sa na Rua Coronel Almeida, 100,
esfa 1, 2 qtos., 1 s, coz. banh.
CrS 140 000. Trntar na CIVIA.
Trav. Cuvtcior^ 1^7, 4.° andai.
ALUGA-SE apartamento de fren-
te, 3 qt., sala e dependências.
Pua AAagolhães Castro, 89. Ria-
chuelo, 30C cruzeiros novos e
taxas.
ALUGA-SE quarto, independente
para casa!, R. Visconde Itabaiana,
122 — Engenho Novo.
ALUGA-SÊ 

~~ 
Méier." Sobrado c/

cozinha e banheiro à Rua Miguel
Cervantes, 143 fundes. Aluguel
G$ 100,00 mais encargos.

ALUGA-SE cnsa de vila com dois fiiE,DAjí. „„,„ .sala, dois quartos, copa, cozinha,
banheiro e quintal. Rua Torres de
Oliveira, 404.

PIEDADE - Alusa-so uma cnsa
na Trnv. Martins Costa, 36-F/101.
Aiuguel KCrS 100,00. Ve

J60JX10
Casa de 2 quartos.

ala e demais dependências
160 000. Rua das Alangueiras,
171. —Tratar Av. Suburbana',
8 015 - Piedade.
ANCHIETA — Aluqa-se casa qran-
de, 2 quortos, água, luz. Cr? ...
10O000. R. Professor Luís Me-
Io Campo n. 198. Próximo Á

SeguirIgreja Cosmn Damlão.
o Estrada Engenho Nóvo.
ALUGA-SE casa, qt., sl., cõz^
banh. R. Poconé, 326 — Encan-
tado. Ver e tratar no local.
ALUGA-SE casa pequena. Trav.
Guari, 95 — Bento Ribeiro.
APARTAMENTO c/ 2 quartos, sa
Ia, cozinha, banh. compl. e dua:
áreas c/ entrada independente -
Passa-se contrato com aluguel de
Cr$ 170 000. Ver ho|e no local
na Rua Licínio Cardoso, 352, fds.,
ap. 201 - S. Fco. Xavier.

ALUGA-SE grande ap. em prédio
de um por andar, c/ duas vors.,
:a\ao, 3 qts., coz., dep. de emp.,
2 banhs. NCrS 250. Ver R. Bela
Vista, 18, ap. 301. Das 10 às
13 horas. Seg.-feira, até 12 horas.
Tel. 36-0763.
APARTAMENTOS GRANDES -
Aíugam-se na Rua Snnta Catarina
n.o 327, em Mesquita - Est. do
Rio de Janeiro. Tratar na Rua
Buenos Aires, 302, loja — Gua-
n-ibars.
ALUGA-SE com telefone, ótima
casa com 3 varandas, saleta, $a-
la, 4 quartos, dispensa, copa-co
zinha, dependências de empre
gada, 2 banheiros sociais em cô
re;, grande área etc. Ver na Rue
Allan Knrdeck. 50, c| 23. Cha
ves na casa 8. Engenho Novo.
Tratar pelo telefone 38-8749.
ALUGA-SE uma casa, com 3 quar-
tos, duas wlas, na Rua Pompílio
de Albuquerque n.o 198 — En-
cantado.
ABOLIÇÃO - Alugamos na R.
Gaspar, 176, casa de 2 quartos,
esla, cotinha, banheiro e jardim.
Chaves c/ 3 o Iratar LANÇA S/A,
— Av. Rio Branco, 20, 1/ 801.
Tel. 23-2710 - CRECI 41 - NCr$
180,00.
ABOLIÇÃO - Aluga-se ap. tér-
reo, sala, 3 quartos, banheiro so-
ciai o de empregada, área interna
e pequeno quintal. Rua Casem!-
ro de Abreu, 418 ap. 102. Tratar
23-9765 -_Dr. Miguel, 2a. feira.
AVENIDA SUBURBANA" -~Alu-
gam-se aps. c| 2 qts., •., coi.,
binh. comp. • dep. ds empr.,
área. com tanque. Ver na Av, Su<
burbana n. 6 725 com o Sr. Toi-
xêira. Trator na Av. Prós, Vargas,
446, 3.o andar. Tel. 43-1753, com
proprietário, Sr. Dolamare.
ALUGA-SE uma boa casa c| 2
quartos na Rua Coronel França
laite 142 - Estação Olinda *-
ônibus Cabral.
ALUGO ap. 201 - R. Operaria
S>dd;ck de Sá, 100, sais, dois
quartes e dependências. Chave
no 102. Aceito descent. em fo-
lha.
ALUGO ap. 104 - Av. Ministro
Ednard Romero, 855, fund. —
Vaz Lobo, chave c/ zelador.
ALUGA-SE «p. de sala qto. sep.
ed ep. empreg. na Rua Lucidio
lajo, 271 — Méler, Chaves com
porteiro.
AlUGA-SE ótimo ap. 2 q, 2 sa-
las 'etc. Rua Moreira, 480/201 -
Abolição.
AlUGA-SE I ap. térreo, sl., qt.,
cox., copa, indapendonta, deseto.
•m folhe, 110 000,00 - R. Co.
mandanta Santo* Portos, 234 —
D. Piraquara — Realenga.

BENTO RIBEIRO - Alugo cj
dois qts., sala, dependências.
Antônio Raposo, 96, cl 1. Cha-
ves, c|_2. Tratar Borborcma, VI6.
BENTO" RIBEIRO - Aluga-se ca^
sa pequena Rua Pacheco da Ro-
cha n. 446 — fundos. Cr$ .,
110 OCO — Tratar na Rua Fran-
cisca_Hajdem n. 134 — ap. 201.
BENTO' RIBEIRO - Aluga-so" ca^
sa com sala, 2 quartos, coz.,
banh. e quintal na Rua Aranã,
45 - Tratar com ALTIVO - Tel.
220826 ou 22-7131 - Ver no lo-
cal.
CACHAMBI - Alugo ap. 2 qts"
1 il., banheiro, cozinha, quintal
— Rua Garcia Redondo, 125, c/5.
CASCADURA™- Aluga-se cf pin-
tada, c| 4 qts., 2 sl., cor., banh.
luxo, jardins, garagem, 3 entr,,
água nunca falta e cutro tipo ap.,
pint. cj b. depend. Pref. desc. fô-
lha. Rua Sanatório, 359.
CASCADURA - Alugo qto., 

"sala,

coz., bnnh. c| gás da rua. Alu-
9ue! 120 000, contr. e fiador. R.
Miguel Rangel, 685-F. Tenho um
barraco para alugar, perto desta.
CASCADURA""- Aluga-se ótimo
ap. 2 qts., uma sala, coz., banh.
c/ ou s/ garagem. Ver Rua Quin-
tão, 104,' ap. 402. (Av. Subur-
bana 9 688). Aulg. 180 mais en-
cargos. Chaves xel-sdor. Tratar R.
Assembléia, 45, 5.° andar.
CASCADURA ^~ÃK/ia^se-"ú^a"
casa com sala, 2 quartos, copa,
cozinha, banheiro e área, Ver e
tratar hoje no local, n partir de
8 h. Rua Miguel Rangel, 323,
casa 8.
ENGENHO NOVO - Alugo ca-
sa na Rua Visconde de S. Cruz
n. 53 — Sala, quarto, copa, coz.
area, tanque e banheiro do «m-
preg. - Tel. 49-2424.
ENGENHO DE DENTRO - Alugo
casa c| 3 quartos, 2 salas, copa,
escrit., dep de emp. cj sinteco

Rua VenSncio Ribeiro, 120 -
350 mil.
ENGENHO DE DENTRO - Aboli-
ção — Aluga-se apartamento c/
2 quartos, sala, coiinha, banha!-
ra. Aluguel: CrS 160 000 mais
as taxai. Ver na Rua Teixeira de
Atovedo, 30. Tralar na Rua Ar-
quias Cordeiro n. 486, c/ Américo

2a..foira, Hi 12h.

qualquer hora. Trat.ir com GIO
VANINO &CIA. LTDA. Telefone
22-2340.
PIEDADE — Aluga-so apartamen
to 203, da Rua Silvia, 15. Dois
amplos quartos etc. NCrS 180,00
tel. 380009, 12 às 18 horas, de
2. a a 
diante.

6.Meira. Ver hoje

QUINTINO - Aluga-se na Rua
Vital, 65, ap. 102, c/ 2, qts.,
sa|a e demais dependências.
QUINTINO - Aluga-se aparta-
mento na Rua Garcia Pires, 31,
ap. 102, c/ 2 .qts., I sala, co
£inha, banheiro, arca de serviço
c/ tanque. Aluguel CrS 160 mil
cruzs. Chaves c/ porteiro. Tratar
na Av. Rio Branco, 156, sl 909',.
Tels. 32-5735 e 22-5814. CRECI
n.° 480.
QUARTO - Aluga-se c/ direito
cozinhar, lavar para casal ou pes-
soa só. 24 de Maio, 388 - Ria-
chuelo.

QUARTO grande a arejado, alu-
ga-se, pode lavar e cozinhar —
70 000, c| deposito; outro de
60 000. Rua Pais de Andrade, 54
próximo Estação de Sampaio.
QUARTOS e salas, alugam-sc,
podo lavar a cozinhar, a partir
de 60,00 NCrS. Rua Manuel Vi
torino, 919, defronte à estação
da Piedade.
RUA GARCIA REDONDO n. 125
cj 5 — Cachambi — Alugo 1 va-
randa, sal., 2 qts., coz., banh.
- SOTIC - 32-1619 - CRECI n.
539
REALENGO - Aluguei - CrS
ÍOOO00, laje, banh. comp., 1 qt.
sl., cozinha, grande área e va-
randa, 2 entradas. Condução na
porrís. Rua Limites,_l 299, c/I.
RIACHUELO 

"-" 
Alug. ap. de 2

qts., saia, copa etc. Rua Bandei-
ra de Gouveia, 125, ap. 202 -
Chaves no local. Tratar: ALIAN-
ÇA IMÓVEIS,
RIACHUELO - Alug. íícílentê
casa à Rua Victor Meireles, 92,
com 2 salas, 3 qts., dep. empr.,
copa, coz., quintal e cisterna. —
Chaves no locel. 300 mil. Tratar:
ALIANÇA IMÓVEIS - Praça PIO,
X. 99-3.° andar - Tel. 23-5911.
REALENGO"- Alugo ap. 101,
103, 104 - R. CristovSo de Bar-
ros, 370, qt. sl. banh. coz. area.
Tratar no local ou tel. Marechal
9/0 ou 1175 c/ Dr. José Alves
(Pediatria) 8 às 13 h.
ROCHA - 2 qts. sala dep. comp.
c/ garagem. Aceito Caixa. —
27-8835 .

ENGENHO NOVO - Aluga-to 3
quartos, pode lavar o cozinhar.
50 000, com deposito. Rüa Mar-
tlns Laie, 46, sob.
ENGENHO NOVO - AlugTa-se
otlmo ap. frente, sala, varanda,
3 qts., dep. emp. coz. e banh.
compl. Base 250 mil. Ver nc
local, Rua Araújo Leitão, 980, ap,
202, chaves no 20). informações
tel. 52-1001.
ENGENHO DE DENTRO - Ãlu-
gam-se aps. de 2 salas e 2 quar-
los e sala, 2 quartos, c\ depen-
denchi etc. Rua Monsenhor Ge-
ron imo, 410.
ENGENHO NOVO - Alugo casa
3 qtos., sala, dependências. Rua
Antônio Portela, 67. Tratar no
número 59-A.
EM CASCADURA - Casa cl 2
quartos, 2 salas, cozinha e dep.
NCr$ 180,00. Tratar c. Norma.
Tol.: 43-1991. Amanhã.
FIADOR??? - Irrecusável, garan.
timos. SoluçSo na hora. Nio <o.
bramos taxa. Av, Rio Branca n.
106J8, sl. 1 109. Tel. 32-7655
GUADALUPE - Deodoro - Alu-
ga, saleta, 2 quartos e depen-
déncias a casal ou vagas a ra-
pazes. Rua 17, Quadra 34, casa
2.__
GUADALUPE - ÃfJga-se" ãpT~3
quartos, sala, demais dep. Rua
1, bloco 6, ent. 1, op. 202.

I

ALUGA-SE uma boa casa am
centro de íerreno — Rua Maria
Graham, IM. Jardim Sutacap —
Campo dos Afonsos (desconto
rm folha, tratar no local).
ALUGA-SE uma cosa sala, quar-
ín, coz., banh., érea, Iu2 e água.
NCrS 100. Rua Gravata 915. Sr.
Ari Mallet.Desc. cm folha.
ABOLIÇÃO'-"Aluga-se 1 sala,  
nis., coz., banheiro c dap. deUACARc — Aluga-te casos de 1
empregada. Av. Suburbana n.°je 2 quartes c; dep. preço NCr$
-l±-'^20]__l'*,s__!__lJ____]_:_\]50*m* • 180,00. Rua Aires Ca-

ALUGAMOS 
"ap. 

203" à Rua Sãol"'. 2*0•
Brás, 68, bloco 1, composto de alMARECHÃL HERMES - Rua Ca-
r.;uarlos, sala, cozinha, banheiro, rolina Machado, 2 110/102 -
Chaves c/ porteiro c tratar com Aluga-se c/ 2 qts., sala., coz,
BANCO NACIONAL BRASILEIRO|dopendéncias. Chaves local. Tra.
S A. _ Av. Erasmo Braga n.^tar Imóveis Santa Rita - Av. Rio
•"5-A. Branco, 131-15.» - Tel. 42-4546.

REALENGO - Est. S. P"edro r!e
Alcântara 1786, 2 qt. 2 sl. bonh.
coz., area. Serve para fins co-
merclais. Tratar tel. Marechal 970
ou 1175 .1 Dr. José Alves (Pe-
diatria), 8 às 13 h.

ALUGA-SE ótima casa c| 2 qts.
varanda envidraçada, grande sa-

copa; cozinha, érea, entra
da pari carro. Condução na por-
to, CrS 250. Av. Bráz de Pina,
762. Praça do Carmo. Ver todos
os dias exceto domingo.
ALUGA-SE quarto mobiliado a
rapaz. Av. dos Democráticos,
485. Bonsucesío.
ALUGO 2 nváguas cjs filhos.
CrS 140 000. R. Iduiné, 575. B.
Pina.
ALUGAMOS aps. 30] e 303 nn
Rua Gerson Ferreira, 31. com-
posto de 3 quartos, sala, cori-
nha, banheiros, área cl tenque
o dependência de empregnda.
Chaves no ap. 304 e tratnr com
Banco Nacional Brasileiro S. A.
Av. Erasmo Braga, 255-A.
APÃRÍAMEÍ>TO"cõn]u'cjado nsl>õ-
nha, alugo pc 100, na R. Enes
Filho, 417, fundos. — Viaduto
Lobo Jr.
ALUGA-SE casa com qto., sala e
cozinha. Rua Evangelina, 40. —
Olaria. 120 NCrS, 3 meses adi-
antados ou bom fiador. Tratar
Barbosa Cordeiro, 51.
ALUGA-SE ap., 1 por andnr, 2
q., 1 s. dep. emp. Trav. Roma-
riz, 8, op. 201. Ramos. Ver e
tratar_no_local_oté 12 h. Hoie.
ALUGA-SE casa, 2qls., sala, co-
zinhá, banh. Chaves c! Sr. Ave-
lino. Ver R. Álvaro Magalhães,
255. J. América. Tratar R. S.
Luís Gonzaga, 730-A, com Ama-
ro, n. 26.
ALUGUEL - FIADOR .— ,..,
favores. Fornecemos irrecus.ivoís
R. lucídio Lano n. 91/402 —
Meier. Tol. 49-2373.
ALUGA-SE 

"o 
op. 20l,""com 

'" 
2

qts., e 2 sis. na Rua Conselhci-
ro Paulino n. 69 — Ramos.
ALUGA-SE casa de laje indep.
com 2 qts., sala e deps. na R.
Joaquim Serpa n. ll-P — B.
de Pina.

tar n,i Rua Itareru, 158.
FRACA" DO CÃRMÕ-- Aluga-se
caso tipo ap., c quintal, 3 qts.
sa!a íí dep. Rua Cacequt, 563,
Hp. 202. Chaves no ap. oo lado.
Aluguel NCrS 180,00. Tratar D.
Lourdes, a partir de segunda-
feira, de 10 às 15 horas. Tele-
fone 30-5382.

PENHA — Aluga-se ótima casa
na Rua Gonçalves Magalhães,
127, c| qtos., sala, coz., banh.
e quintal c| tanque. Chavos na
casa n. 117. Tratar Aliança Imo.
veis. Praça Pio X, 99, 3.° en-
dar. Tcl. 23-5911.
PENHA Circular. Ãluga-se ap.
201 da R. Cintra, 89, cj 2 quor-
tes, sala, Cozinha. Tratnr na R.
Nicarágua, 370, s. 302. Ponha.
30-0516.
PENHA CIRCULAR" - AÍuga-so
casa Rua Ourique 116, hoje ató
13 heras cu tratar Run Jo:é Mau-
rido 339, ap. 403. Penha.
PRAÇA DO CARMO - Centro.
Alugo ap. 302, R. Engenheiro
Luís Medeiros 50, c| sala, 2 qls.,
coz., banh. compl. e área. tra-
tnr Rua Filomena Nunes, 492
Olaria._
PENHA — Aluna-se um ao. de 3
quarlos, CrS 120 000. na R. Con
da Pereira Carneiro n.° 560. -
Praça_Msreo Aurélio.
PRAÇA CARMO - IÍ7~Apiar 3 -
Alugo quarto só soiteirc, c! ba-
nheiro completamente indepen
dente, casa família mineira -
Alucjuel_70 000.
PARADA DE LUCAS - Alugo ca-

3 qtos., snla. Rua Otranto,
045, a:r;is Volvo. Preço 150 o
taxas, chaves ao Indo.

CAVALCANTE - Aluqa-se aols.
de 2 e 3 quartos ver e tratar è
Rua Bsrão do Bananal, 88, com
proprietário.
CAVALCANTI - Aluga-so peque.
no apartamento conjugado. Rua
Barbosa Rodrigues, 325, ap. 319.
COLÉGIO -Alugam-se dois qts.,
snla, saleta, cepa, duas vars. e
demais. 2 qts., sala, coz., uma
var. e demais. 130 000 e 180 000
- Rua Jacê n.o 120.
COLÉGIO — Aluga-se casa nova,
quarto, sala, banheiro comp!.,
coz., Ia. locaçúo, tem quintal, in-
dependente — Rua Fernandes Bas-
tos, 49.
ENGENHEIRO LEAL - Linha Ã".
Aluga-se, sala, quarto, cozinha e
mais dependências. Rua Iguaçu,
152. Aluguel NCrS^nO.OO^
HONORIÕ GURGEL -Alugo qt.,
sl., coz. R. Guntiara, 54. Saltar
R. Américo da Rocha em frente
n. 1141.

DIVERSOS
PROFISSIONAIS
LIBERAIS

CONTAS DE LUZ E GAS - Com-
pro 1964, 1965 • 196*. Dini. T«.
lofono 38-0837.

ATENÇÃO — Reconstruímos, refor-
mamos, pintamos, consertamos
odifícios, casas, aps., lojas, res<
taurantes «te. Tamos profissionais
eipecialiiadoi no ramo, portugut<
ses e brasileiros. Orçamentos e re-
ferencias no Est. da Guanabara
o ost. do Rio. Sem compromisso.
Serviço rápido « com perfeição e
proços baixos. Telefono hoje para
a nossa firma. Tel.: 52-9539.

HONÓRIO GURGEL - Aluga-se
um perão com 6 cômodos, entra-
da independente, grande quintal.
Tratar com proprietário. Trav. Es-
peranc.i 3 — VÜ« Vintém, Pa-
dre Miguel.

HONÓRIO GURGEL - Aluga-se
casa bca e barata, 1 at. etc. R.
Jeronimo Coelho, 45. NCrS 83,00.
HONORIÓ" GURGEL""-" PARQUE
S. LU 15 — Alugo casa, c/ qt.

ala, banh., área c/ tanque. Rua
F, Quadra H, Lote 5. Tratar f...
Rio Bfí-ko, 114, 14.o. Telefone
22-295/.

QUARTOS — Alugam-se para ra>
pazes — Avenida Brái de Pino

397.

RAMOS — Aluga-ie ap. c| 3 quar-
tos, 2 salas, dep. empreg., área

Rua Betania, 137, l.o andar
(transversal à Rua Luiz Câmara) -
Tratar no local.
RAMOS — Aluga-se ap. 2* quar-
tos, sala, coz., banh. compl.,
área serviço — Rua Juvenal Ga-

_. lono, 30_-_302
Náo, pesa RAMOS

ALUGA-SE uma pequena moradia
na Rua Honório Pimentel n. 26*

Vila | Jardim da Penha, perto
do Largo^do Bicão.
ÀLÜGA-SE casa de sl., qto., coz!
na Rua Aquiri n. 382, fundos
—_Bon*ucesso.

DONSUCESSO - Alugo ap. 203.
Ru ada Proclamação, 898. Para
ver, chaves ap. 204. Tratar pelo
tel. 38-7717, c| Sr. Noé.
BONSUCESSO. Rua Teixeira de
Castro, 51-505. Aluga-se com 3
qtos., sala, cor., bnnh. compl. e
cal. Tratar Imóveis Santa Rita.
demais dependências. Chaves lo-
Av. Rio Branco, 131, 15.°. Tele-
fone 42-454Ó.
BONSUCESSO - Rua Luís Ferrei-
ra, 27, sobrado. Aluga-se com 2
qtos., sala, coz., copa, despensa
e dependências. Chaves no 51.
Tratar Imóveis SantA Rita. Av.
Rio Branco, 131, 15.°. — Tele-
fone 42-4546.

Aluga-se quarto bom
e independente a 2 rapazes ou
senhores. NCr$ 50.00. Travessa
Gomes dos Santos, 110. Entrar
Dr. Noguchl,

RAMOS - Cata - Aluga-se —
Sala, quarto, coiinha, banheiro _
quintal, na Rua Juazeiro n. 18,
c] 4. Tratar na Rea Wandenkolk
n. 29;i02j- Ramos.
RAMOS — Aluga-se casa 2 qts.,sala, dependências, quintal. Ver
no local. Rua Engenheiro Manuel
Segurado n. 221. Caminho do
Itararé — Ssltar nq_HeÜogás.
VILA DA" PENHÁ""-"AlügS~ü^
cara com 2 quartos, 1 sala. co-
zinha, banheiro e d. quintal,
CrS 150 000 - Rua Santa Irac,
n. 109 - Fundos - VISTA ALE-
GRE._
VIGARÍO GERAL -• Aluga-se
uma casa nova na Rua Saturno,
700. Aluouel 120 mil.

REALENGO - Aluga-te a casa n.
1 da R. Lizarda, 31, com sala e
quartos separados, cozinha e ba-
nheiro e área com tanque. Ver
no Içcal. Tratar na "ADALMA" -
Av. Alm. Barroso, 90, ts/610'12
- Tel. 22-0798. __
RIACHUELO - Aluga-se 1 

~cãsi

c| 3 quarlos, 2 salas e quintal
e mnís dependências na Rua
Filgueiras Lima 59-A, casa 3. Podo
ser vista domingo e segunda.
ROCHA — Aluga-se uma peque-
na casa na Rua Gravata!, 84.
Vet^j! tratar_no local.
REALENGO, próximo"ã PFrãqüí
ra. Rua César, 158, cosa 1. Alu-
ga-?e umn casa perto da con^
dução e do comércio. Baio alu-
guei 100 000, desconta em fo-
lha ou fiador.
SENHOR DE RESPEITO - Cede"
grátis metade de ap. a senhora
distinta para tornar conta e ze-
lar dá referência — Tratar à Rua
Souza Barros, 494 — Engenho
Novo — GilberVo.
SENADOR CAMARA - Alugo ap.
II Rua Carnaúba, 373, de sa-
lá e quarto separado, banheiro,
cozinha NCrS 110,00 nwnsais. Ver
no local e tratar Rua São José,
90, sala 2 003. Tel. 52-3190 -
CRECI 768.
SAMPAIO - Alugo ap. 201 da
Ruo Cadete Polônia. NCrS 220 00
com 2 quartos. Chaves no ap.
202. Tratar tel. 52-1055.
TODOS OS SANTOS - Casa: Sa-
Ia, 3 qts., 2 banh., coz., /irea.
Aluguel 250 mil e taxas. Fiador,
contrato. Ver e Iratar Av. Amaro
Cavalcanti, 1 255.
TODOS 

" 
OS~ SANTOS~^"Rua"s"ã"o

Brás 68, b| 3, ap. 306, alugo,
desconto em folha: 2 quartos,
sala, cozinha e dependências —
Tratar no local 2.a, 4.a . 4.a,
parte da manhã.

BONSUCESSO - Aluga-se apar-!
tamento^ de dois quartos, sala e
dependências de empregada na
Rua Cardoso de Morais, 55, ap.
203 - Tratar pelo tel. 22-5829
com o Sr. Fernando.
BONSUCESSO"- Alugate ótima
casa na Av. Londres n. 165, com
3 quartos, salão, demais depen-
déncias e quinlal. Aluguel: NCr$
250,00. Ver somente das 8 às
11 horas. Tratar no Banco Ultra-
marino Brasileiro S/A. — Praça
Pio X n. 119.
BONSUCESSO - Alugo-se ap7"c/
qt., sl., coz. Tudo grande. D. fô-
lha. Rua Barros Barreto n. 101,
ap._101.
BONSUCESSO - Aluga-se u7ií"ót^
mo ap. de 2 quartos e mais de-
pendências, em cima do Banco
do Estado da Guanabara. Ver na
Rua Bonsucesso n.° 383, ap. 402
e tratar com Sr. Eduardo no
escritório do Sr. Mello, segun-
da-feira.

VISTA ALEGRE - Aluga-se gran
de ap. de 3 quartos, sala, cozi'
nha, banheiro, varanda, área de
serviço a quarto de empregada.
Ver e tratar na Rua Paratínga n.
271, c/ Sr. Ponte. No ponto final
da ônibus.
VILA DA PENHA - Alugo ap.
2 qts., sala, varanda, c[ sinteco,
pintado cores modernas. R. Ins-
plração 580, ap. 202, iunto Av.
Meriti, 1 174.

AUX. - RIO DOURO
ALUGA-SE apartamento do frente.
Rua Coronel Vieira, 6B4 — Irajá.
ALUGA-SE cnsa quarto, saia, cozi-
nha, varanda, grande área, ca-
sal sem ¦ filhos. Rua Paulo Eiro,
94-A - Cavalcante.
ALUGA-SE cosa, _/ 2 quartos,
sala ' cozinha e banheiro, na R.
Jnnarité, 14, em Rocha Miranda,
Condução a 50 m. Ver sábado o
domingo, das 10 ás 16 horas.

BONSUCESSO - Aluga-se na Rua
Horádo Picoreli n. 25, ap. 202.
De frente, transversal Av. Itnóca
p/_ Praça das Nações, c/ 2 qts.,
salão, copa, cozinha, banheiro
completo em côr, boa área tf
varanda. Chaves ap. 201. Trata
Locadora Nacir.nal Ltda. — Av
Rio Bronco, 106, sl. llll. Tel.:
42-3437. 22-8275 - CRECI 185

ALUGA-SE apartamento. Ver e
tratar Rua Edmundo n.o 452 —
Pilares.
ALUGA-SE uma casa sala, quarto",
cozinha, a casal sem filhos, na
Travessa Cascavel 215. Vaz Lô-
bo, desconto _em_fôlha.
ALUGA-SE 2 quartos pequenos
e independentes a rapai ou se-
nhora só. Rua Capitão Vieira,
225 — Turiüçu.
AVENIDA SUBURBANA, 6 943 -
Alura-se apartamento grande.
Tratar Rua da Alfândega, 300.

BRÁS DE PINA - Alugamos em
edifício acabado de construir na
Av. Brás de Pino, 1076, confor-
táveis apartamentos de sala_ e 2
quartos, banh. completo, ampla
cozinha, ánea de serviço cem
tanque, grande terraço para re-
creio das crianças. Muita condu-
ção à porta, junto à Praça do
Carmo. Aluguel a partir de Cr$
180 000. Chaves com o Sr. Quin-
tino na obra ao lado de seg. a
sexta-feira — Tratar Imobiliária
Zirtaeb Ltda. Rua da Alfândega,
81-A - 1.0 andar. Tels. 23-3996
e 23-9877,_do_ 11,30 àsJ8_horas.
CORDOVIL - Aluga"se ap. c/ 2
qts., sl., demais dependências, in-
clusive garagem. Ver Rua Walter
Seder n. 65. Tratar 22-0262.
CASA — Aluga-se com sala e
quarto, 100 mil de deposito, 3
meses. Rua Petrolandia, 410.' —
Vista Alegre.

TODOS OS SANTOS - Aluga-so
amplo ap. J.d locação, c\ qto.,
sala, banh., coz., área c| tanque
na Rua Santos Titara, 62. Ver
no local. T-atar na CIVIA S. A.
Trav. Ouvidor, 17. 4.0 andar.

CORDOVIL - Rua Dr. Rufino do
Alencar, 78. Aluga-se cí qtos.,
sala, coz., dependências. Chaves
local. Tratar Imóveis Santa Rita
Av. Rio Branco, 131, 15.°. Tele-
fone 42-4546.
FIADOR — Fornecemos irrecuiá-

ALUGAMOS cosa á Rua Aman-
diu n. 272, composta de iar-
dim, qunrto, sala, cozinha, ba-
nheiro, chaves no n. 200, tratar
c| Bsnco Nacional Brasileiro S.
A. Av. Erasmo Braga, n. 255-A.
ALUGA-SE caca ct quarto, sala,
cozinha e banheiro. Rua Camo
ropiin, 197, largo do Sapê, Ro>
cha Miranda.
ALUGA-SE um quarto em Vaz Lô-
bò — Rua Fernandes Leão n. 98,
fds. NCrS, 50,00 e depósito. Tratar
c! Sr. NéJson_até as J2 horas.
ÀLÜGA.S"E ÕU 

"VÉNDÍTSE""casa""à

Rua Alecrim n. 853 - Vrla Kos
mos — Tratar na mesma c An
tonlo.

IRAJA — Alugo opt. 2 qts., sa-
Ia, coz., área. 160 e fiador. Av.
Monsenhor Felix, 895 — 202.
IRAJA - Rua Honório Pimcn-

174. Fte. Aluga-so c| 3
qts., sl., cor., bnnh., com
área e 2 varandas. Chaves no
164. Trntar Imóveis Santa Rita.
Av. Rio Branco, 131 - 15.°

_Tel. 42-4546.
INHAÚMA" - Cosa. aluqo c! 2
qts., ioia, cozinha, banTielro NCrS
150,00. R. Dona Emílio, 31, c1

Tel.t 264380.
IRAJÁ — Aluçam-re na Estr. do
Quitungo, 32*í, duas casas c/
quarto, sala e d^psndênetas. Cha
ves no loca!. Tratir Run da AJfôn
dego, 11 l-A, s/ 30-1. Tel. 23-3382

Mário - CRECI 770.
IRAJA - FREGUESIA" - Aluga
se casa, 3 qti., s.. copa, ccz.
bonh. e rja-anem, I90 0CO — Rua
José Borges, 291.
INHAÚMA 

"- 
Alugo ap. sala,

quarto, b. e área, frenl», ônibu;
n3 porta, perto de prnça, 130 mil

Estr. Velha da Pavuna, 1 127,
an. 202. Trat. Av. Rio Branco.
185, sala 2 010.'

DIVERSOS

Aviso
A rifa de um Citroen 1948,

DECLARAÇÕES E
EDITAIS

A. A. Vera Cruz
ASSEMBLÉIA GERAL

CONVOCAÇÃO

Sao convidados^os sócios pa*
ra a Assembléia Geral, ü reali-
zar-se na sede da A. A. Vera
Cruz, Run Ápia, 410, domingo,
16 de abril de 1967, às 9 lio-
ras, para tratar de eleição de
nova direi oria, prestação di

MOACYR DE MATTOS PEREIRA
Presidente.

Banco do
Nordeste do Brasil S.A

CONCURSO PARA TÉCNICO EM
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Estarão abertas até 12 de maio de 1967, ss

inscrições de candidatos ao Concurso de TÉCNI-
contas e assuntos gerois. Não CO ÉM DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. Sa-
havendo número legal psra de-llário inicial: NO$ 504,00 (quinhentos elib .quinhentos e quatro

,. ,.,„., A, 
rr,cao.cla 

^«embléia em ia. cruzeiros novos). Facultado a elementos de am-onze ligeiro, para o dia 29-3-67,1 convocação, ficam os essocia- , , , ,,.*-,,._•_ 
**_

bos os sexos. Idade: mínima de 20 anos com-
fica transferida para o dia,

29-4-67.

A Diretoria

mimo
meio

MARIA DA GRAÇA - Alugarse
o apt. 201 da Rua Oliveira Ser-
pa, 57-F, com sala, 2 o*., c
demais dependências. Chaves
com hora marcada pelo le!. -
49-9115. Tralar cl Administrado
ra Síon. Av. Rio Branco, 15ó,
sl I 714. Tcl. 52-5917, de 12 às
18 hs.
PILARES — Aluga-se c«s com
2 cits., sala e coz. Todo condu-
ção na porta. Rua José dos Reis,
1 930.
ROCHA MIRANDA - Aluga-se
casa, quarto, satã, C07. Av. dos
Italianos^ 518.
ROCHA MIRANDA - Àlugs-se
casa de qt., s., coz., banh. NCr$
80.00. R. Veríssimo Machado n.«
335,_casa II.
ROCHA MIRANDA - Alugo óti-
mo ap. desc. em folha. Ver Rua
Vicira_do_ Couto n.° 376.
ROCHA MIRANDA - Aluga-sa 1
ap. 1 s, 1 q. ele. Rua Rubis,
994, ap._ 201 •_TetL_£S-8298:_
ROCHA MIRANDA - Aluga-se na
Rua Luis Barbalho, 538, ap. 101
c/ qto. o saia separados, coz. *
depends. o o itp, 102, c/ sala
e qto. conj., coz. e depend. Cha-
ves nos fundos. Tratar na Imo-
biliária MARVIL LTDA. - Av.
Rio Branca, 37, gr. 407. Telefo-
ne 23-5310.

SÂO JOÃO DE MERITI - Aluqa-
sb casa 2 quartos, saio, banh., co-
pa, cozinha, grande quintal. —
NCrS 90,00, à Rua Naliucodo-
nozor, n. 17 —Jardim Gláucia.
Tcl. 26-6365.
SÃCTJOÃO DE MERITI - Aluna-
se uma casa de 4 cômodos, Crí
45 000, não tem lur, água de
poço — Rua Marco Antônio, lo-

2, quadra 2 — Saltar nas 3
pontes — ônibus Jardim Redentor
TEIXEIRA DE MACEDO, 65 

"-

(Inhaúma) — Aluga«e apartai
mento pequeno, sala e quarto
conjugado mais dependências.
VAZ LOBO — Alugo apartamen-
to Mia, 2 quortos, coz.. banhei-
ro, dep. empreg. Rua Joaí, 158,
ap. 202. Chaves no op. 201. -
Tratar 22-6466.
VAZ LOBO - Aluga-se Travessa
Salina n. 07, casa com 2 quar-
tos, 2 salas, sala jantar « de-
mais dependências.
VAZ LODO na Travessa Guamã
n. 80, aluga-se casa de qt., sl.,
e mais depend. Só desconto em
folha. P. Cr$ 140 mil.
VILA SANTA TERESA - Aluga-
se-ótima casa de laje, cf 1 qt.,

coz. Rua Mambucaba, 278 -
NCrS 90,00.
VAZ LOBO - Alugo ap. 105 -
R. Coronel Soares n.o 91, sala,
quarto e dependências.

ILHAS

GOVERNADOR

ALUGA-SE CASAS - Rocha Ml-
randa, qt., sl. e deps. Aluquel
80 a 120. R. Guarama, n. 127.
Trat. R. Maria Freitas, 73, íj
301 — Madureira.

ALCÂNTARA - Jardim Catarina
— Aluga-se prédio com 2 quar-
tos e 1 sala, duas varandai,

.água, lur e fruteiras. — Rua
Bernardo faria, 853, antiga Rua
4, lote 6, Niterói

ALUGA-SE casa de laje, quarto,
sala, cozinha e banheiro. CrJ ...
70000. Rua Uruguai, 181 - Bel-
ford Roxo.
ALUGA-SE sala de frente, a ca-
sal idoso ou 2 senhoras sem fi-
lhos. R. Cardoso Quintão, 188.
(Tomás Coelho).
ALUGO apts. e casa — Av. Mon-
senhor Felix, 349, Iralá, chaves

casa 3. Aceito deiconto em
falha.
ALUGA-SE uma casa. Qt., «I„

vol. Informações a qualquer Ito. coz., banh., comp. Rua Enqe-
ra, Inclusive domingos, Solujãolnho do Mato, 205. Esta rua co-
imediata. Telefono 49-5547. meja Av. João Ribeiro. 800.

BELÍSSIMO APARTAMENTO -
Atuga-ae, 2 quartos, sela, banhai-
ro fim cor, garagem. Rua Qustis
n. 82 — Tauá, Ilha do Governa.
dor,"PRAIÃ"DÃ~~RÕ"SA 

- A~prdeTrên".
te, sala, quarto, quarto de emp,,
vaqa carro. NCrS 200,00 — Tel.
38-17B8.
RUA JABURANA n. 3S5 - CÁ".
CUIA — Alugo cass de 3 qts.,
2 tis., lel., garagem, quint. —
Chaves no n. 367 - SOTIC. ..
32-1619 - CRECI 539.
RUA JABURANA n. 355-A -
CACUIA - Aluqo o» de sila,
qto., coz., banh. 130 mil mais
tributos - SOTIC. - 32-1619.
CRECI n. 539

idos em 2a. convocação, às 12
[horas, quando a Assembléia^'61"05 6 máxima de 35 anos completos. Sòrren-
deliberará com qualquer núme- te pederá ser inscrito o candidato que satisfizerro d-; ecoados. L uma das concjjções abôixo: a) ser portador de

diploma de Advogado, Agrônomo, Atuário, T:co-
nomista, Engenheiro, Químico Industrial, Veteri-
nário, Geólogo, Bacharel em Ciências Contábeis,

jem Matemática, em Química, em Ciências So-
(ciais, em Administração ou em Estatística; ou
ter, pelo menos, cinco (5) anos de serviço efeti-
vo no Banco do Nordeste. Cs candidatos apro-
vados no processo seletivo poderão ser localizo-
dos em qualquer agência ou unidade do BNB,
podendo o Banco removê-los de uma para outra
dependência, quando julgar conveniente. As
linscrições estarão abertas na Direção Geral, em

ron,iaam-r':'%aC,0M05-rn^!-CO'Prrre,ár!oS7loEdifr°'Fortalezs' nas Agências de Recife, Salvador,
Fontelas, sito a Rua Ministro Viveiros de Castro, 76, em Co-; , - .. . ¦, . ,, . , . '

pacabana, para a Assembléia Geral Ordinária que será realiza- j0a0 Pesfoa; Natal, Araca|U, MaceiO, Teresina

da no hall social do prédio, no dia 27 de março de 1967, àsje no Escritório do BNB, no Rio de Janeiro. Nes-
20 horas c 30 minutos, em primeira convocação. Será reali- ta Cidade, ÍnStruCÕesN e inscrições, no prédio
zada em segunda e última convocação, às 21 horas, com qirtl- onde funciona O Escritório do ENB, sito na Ave-
quer numero de condôminos presentes, para deliberarem so- 

y A|miranto Rarro<!„ n o r, _ ,, o
bre os «eguinles assuntos:

Rua Ministro Viveiro de Castro n.° 76 — Copacabana
— Est. da Guanabara

Assembléia Geral Ordinária

1: andar, no

Eleição de novo síndico
¦ Prestação da contas da administração

Orçamento para o exercício de 1*967
Assuntos Gerais.

Francisco de Ararip» Macedo Filho:
Síndico Administrador

mirante Barroso n.° 2
período das 14 às 17 horas.

Pelo BANCO DO NORDESTE
DO BRASIL S. A.

Raymundo Nonato Santos
Chefe do Departamento ds

Serviços Administrativos

JUÍZO DE DIREIIO DA VARA CÍVEL
WALTER DE MELLO CRUXlN, ESCRIVÃO DO JUÍZO DE DIREITO DA OITAVA VARA
CÍVEL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, ESTADO DA GUANABARA, REPÚBLICA

DO BRASIL.
CERTIFICA que revendo neste cartório os autos da ação ORDI- jríus no prnzo que lhes foi asíinaclo. O despícho de üs. 30v. dt-

NÂRIA movida por ANGELA VALENTE DE CASTRO ALVES PA-[terminou a citc;5o de Jorge Mendes e Otoyris Nopoles, autores in-
CHECO contra ARMINDO GUEDES E C.I.P.A. ADMINISTRAÇÃO
DE BENS S/A, deles consta a peça que me é epontsda e verba!-
mente pedida por certidão, verbo ad varbum, cujo o teor é o se-
guintes. - T6RMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E SENTENÇA
DE FOLHAS SESSENTA E UM/SESSENTA E TRÉSt "Audiência de
nstrução • julgamento de 14.10.1964; Aos quatorze dias do mês

de outubro, do ano de mil, novecentos e sessenta e quatro, nesta
Cidade do Rio de Janeiro, Estado óa Guanabara, em a sala de au-
diéncias do Juízo de Direito da 8.° Vara Cível, onde se encontra-
vo o MM. Juiz da Direito desta Vara, Doutor Luis Lopes de Sousa,
com o Escrivão que o presente subscreve, e aí, ás 12,C0 horns,
determinou o MM, Dr. Juiz aos, digo, Juir: ao Senhor Porteiro dos
Auditórios que apregoasse a audiência para instrução e julgamento
da ação ordinária requerida por Angela Valente de Castro Alves

telectufiis do "em tempo" questionado, o que foi feito às fis. 35,
ingressando ambo» cem as contestações de f!i. 37/41, alegando o
primrieo, digo, o primeiro que, à época do faío, pertencia ao
Quadro da C.I.P.A., onde exercia função subalterna, seu a rea-
ponsabilidade de Wilson João de Carvalho, chefe da seção de con-
domínio atual vice-diretor comercial da empreza, sendo incumbido
pela C.I.P.A. de secretariar os trabalhes da assembléia, como fezr
quo passados quatro diat, recebeu de seu chefe a Incumbência cio
escrever os termos do "em tempo" conforme lha foi ditado,. isso,
em decorrência da um entendimento havido entre Armíndo Guedes,
Hildemar Barboia a outros que naquela ocasiãa compareceram a
C.I.P.A, entabolendo conversações com o referido Wilson, alegan»
do este ser necessária a grafia do declarcnle, para que nr.o fossa
quebrada a hav, digo, harmonia do escritor, cem ccracieres gráfi-
cos diferentes áo empregado na redação cia ata; que como prepes-Pacheco contra Armlndo Guedes t outro; o que foi feito, fendo

acudido ao pregão, apenas o advogado da euícra, Doutor Orlando to da C.I.P.A., por forço cia relação contratual, em raráo da au-
Vicente Pereira, inslo, digo, insc. 11.628, e o advogado da segun» toridade de que era investido c snr. Wilson, cumpriu a dotermi-
da ré. Doutor J. Macedo Filho, insc. 10.796. NSo havendo provas naçSo, ficando na posição de mero instrumento na e'abor$çSo rio
a serem produzidas, foi dada a palavra ao Doutor Advogado da documento, devendo pois ser excluído de qualquer pürrlcioaçáo na
autora, • por tia foi dito que se repôs, difjo, se repes, digo, re- responsabilidade que por ventura venha a ler reconhecida centra
porta aos termos de sua inicial e demais provas existentes nct au-jos réus. Alega Jorge Mendes, as fis, 41, que nfio é um dos su'o-
to3, tendo a acrescentar que os esclarecimentos prestados pelos £e-|res do "em tempo" como se poderá verificar da fotocópia da ata.
nhores Otoyris Noples e Jorge Mendes esclarecem de modo ealísio-
tório a controvérsia, de modo que espera seja a açáo julgada pro-
cedente. Dada a palavra eo Doutor Advogado da segunda ré, por
èle foi dito que se repoi, digo, se reporta aos termos de sua con-
testnção e demais provas dos autos, tendo a acrescentar que a ro
6 apenas administradora do edifício, n nesta função lhe compete

sendo certo que, dando por finda a reunido e afirmando a va,
mas não o "em tempo" que não teve qualquer intervenção sua •
não, e nem «síá nor si assinado, sendo equívoco cia inclusão o»
acu nome pelo Juizo, decorrente do feto de na cópia distribuída
pe'a administradora cen3íar a indicação de uma assinatura eus qu»
não existe, devendo pois srr excluído ria demanda. Replicou a au-

apenas os assuntos relativos à administração, aos empregados e aos,tora as fis. 48. Saneador às fia. 58 que transitou em julgado. De-
serviços do^ prédio, cumprindo-lhe acatar as decisões do conselho jslgnada para hoje esta audiência, a ela apenas compareceram o»
fiscal que é quem substitui o sindico e geri o edifício, na falta |Drt. Advogados da autora e da segunda ré, tendo ambos expen-
deste, sendo que no caso o "em tempo" foi aposto por solicitaçãi
do conselho fiscal, que na época é quem administrava o prédio
na falta do síndico; que além disco, náo provou o autora que esti-
vess» quite» para com o condomínio, pois oi reciboi por ela exi-
bidas referem-se ss despesas do ano de 1962, ao passo que o dé-
bito questionável, digo, questionado era provenienta de adminis-
tração regular do síndico anterior, por sinal marido da autora, con-
forme ata da assembléia, devendo a ação ser julgada improcedente
corn relação a C.I.P.A. — O doutor Juiz proferiu sentença nos
seguintes termos: — Vistos, etc. Angela de Castro, digo, Angela
Valente de Castro Alves Pacheco, brasileira, casada, professora es-

deram as considerações censtantes deste termo fí, digo, termo,
sendo que Jorge Mendes e Otoyris Nopoles, que foram citados
por determinação de despacho de fis. 30 foram excluídos da a;So
pelo despacho saneador. Uto Peito, Pela contestação que apre-
sentaram nestes autos Otoyris Nopoles e Jorge Mendes, Instruídas
segunda com a fotocópia de fis. 43/45, verifica-se que o "em

tempo" contra o qual reclama a autora é um ato inexistente, pois
foi aposto indevidamente a ata, sem as assinaturas do presidem»
a do secretário da assembléia, quatro dias depois de realizada *
mesma assembléia, não conferindo, portanto, com a originai, a cô-,
pia mtmtografada de fis. 22/24, no qual aparecem os nomes cia

tadual, residente à rua Uruguai n.o 380, bloco D, apartamento 30ó, Ijorge Mendes corno presidente, e Otoyris Nopoles como, digo,
propõe contra Armindo Guedes, síndico do edifício Franco Hsra 

|otcyrií Noples como secretirio, o que não corria da sla. ê evi
Center, Bloco D, português, casado, residente no apartamento 207 dente que tal ato não poda prevalecer, mormente quando Ee va.
do mesmo Edifício, e contra a C.I.P.A. Administração de Bens irifica que «ncerra deliberarão de certo modo séria cue auler» o
S.A., na qualidade de administradora do prédio, a presente a;5o Ipróprio conteúdo do que dias antes foram soberanamente dscidido
Ordinária em que alega, em resumo digo, ortlini ia para anula- pela assembléia de condômino:. A circunstância de estar ou não
ção do que consta de um "em tempo" da ata da assembléia gee^a autora em débito para o condomínio, digo, para com o cendo-
ordinária daquele edificio, realizada em 17 do janeiro distes ano, minio e ds na hipótese afirmativa, não peder concorrer com o seu
alegando^ que o síndico e um membro do conselho fiscal exibiram voto, na Mwmbléla, era assunto que cabia a esta apreciar, • ia
procurações de condôminos o que lhe» era vedado pela escritura InSo o fir, ¦ aceitou o voto des condôminos sem exame prévio d»
de convenção, fendo o senhor Hildemar da Roso. membro do con- [situação dos mesmos, é evidente oue só pe'cs meios regulares ci»
selho fiscal apresntado, digo, apresentado o sindico anterior como ;direito podia o assunto ser examinado, a fim de ficar devidamen-
candidato a reeleição o que também não era possível, pois pelajíe examinada a regularidade eu não ria deliberação ds assembléia,
convenção o cargo de síndico deve ser exercido em redigio; que jem função do voto dade, irregularmente, pelo condômino deva
no "em tempo", concluiu os ad, digo, concluíram cs administrado- dor, dc modo que para o iulgemenro desta causa é irrelevante a
res e o conselho fiscal pela ineficávia, digo, pela ineficácia do indagação sobre a situação particular da autora para com o con-
voto da autora, alegando um débito dela para com o condomínio, ;dcmínio na data da assembléia de fi:. 43. Alega » ré C.I.C., diec.
o que não podem provar, pois na hipótese, de haver tal débito, Ia ré C.I.P.A. que su» funrã-) é » dc meramente administradora e
deveria ser o mesmo cobrado amigável ou judicialmente; que porjqut» nada tem a haver cem ns deliberações tcn-.fidns pelos cerxó-
força do "em tempo" ficou sem efeito ao, digo, efeito a eeição ;mines, mas no ca?o, pei, digo, caso, o que contém o "em t?:rpo"
do senhor Q, digo, snr. Álvaro Ferreira Sofia, scb o fundamento 

'questionado 
é, nada mais nada menos qLe a tríin;críc5o de um

de que o voto do presidente snr. Jcrge Mendos só prevaleceria se memerandum por ela enviado a que constitui, a bem- dizer o cen-
ihouvesse empate, o que não precede porque o direito de voto ria teúdo daquele "em tempo" dtvendo-se isüer
autora decorre da, digo, veto do presidente decorre de sua quaü-jtou a ré a acussr débitos da autera pir

üe 11 li

.... r\_P\ i^A 1'jl' c'a^e ^e condômino, como proprietário do apartamento 508, dai
CbTADO DO RIO * Pr°P0iil,-'ra cla a55°- n« o podido expresso formulado as fis.

—,—.  3. Regularmente citados, apresentaram os réus as contestações de
NITERÓI |fia- 8 «17, alegando, o primeiro réu que, preliminarmente deve a

autora ser julgada carecedora da ação, uma vez que estava em atra-
zo com as cotas de condomínio, não podendo ter direito a voto
na conformidade do arf. 10 § 4.° da escritura de convenção e para
comprovação de alegado basta que se oficie a C.I.P.A., não ha-
vendo portanto como persistir a alu, digo, a autora numa aventura
judicial que somente lha poderá trazer prejuizos, devendo a ação
ser julgada improcedente. Alega a ««gunda ré que, preliminarmen-
te deve ser excluída do feito, pois não toma parte ativa nas as-
sembléias, sendo a sua função a da oir, digo, de orientar, receber
e paÇar cotas, sem qua tome parte nas decisões de condomínio.
Quanto ao mérito que cumprindo o qua lhe imoumbe, digo, lhe In

ALUGA-SE duas casas na Rua Ive;
Ribeiro^ 43 — Ver • Iratar do-
mingo à tarde. Salta no Vicente
Lima Creto, 475 — Niterói.
ICARAÍ — Alugo magnífico ap.
de frente, com 3 qts., 2 salas,
cozinha e dependências, com sin-
teco o pintado. Ver à Rua Joa-
quim Távora, 101, ap. 1 204 -
Chaves no ap. 602. Tratar no Rio
tels. 22-4979 e 37-8760. 

PETROP. - CORREIAS -
ITAIPAVA

a com o condoninio, o:go,
o condomínio, mas a concluir pe!a invalidade do voto da autora
a pelo nenhum valor jurídico da eleição de Álvaro Ferreira Sofia 9
pela validade da eleição do snr. Armindo Guedes. ¦ A'ega a ré cue
assim procedeu por solicitação do conselho fiscal, mas fósse qual
fôs« a solicitação do conselho, digo, dCssa conselho, evidente qc»
não estava a ré obrigada a fazer as considerações aue fez a qua
em última análise envolve de sua parte uma decisão se scbrepòa
à própria assembléia, com a circunstíncia de distribuir cípia da
ata que não coincide com a original. Os fatos a esse respeito, i:*o
ó ao envio de memorandum ou fornecimento des dados que isr-
viram para redação do "cm tempo", assim como a distribuição d*i
cópias não foram contestados, dai per que não exipiu o [ufz maio-
res elementos de prova a respeito. Resulta do exposto que inexis-
tente corm é o "em tempo" deve prevalecer o que foi decidido
pele assembléia, de acordo com a respectiva ata. Nesta confermi-

cumbe, por força de um contrato, somente verificou qua a autora id,3:ie' Ju'9° Procedente e Ação nos termo: do pedido, fixado c»
estava em atrazo com o pagamento da quota digo, cota de condo-!'lon:ririo* c'e advogado em 20% do valor da causa. Publique-se,
minio, referentes ao seu apartamento, conforme poderá ser com-ir?9i!,re":e- Naci* IIla's havendo, foi encerrada a presente audiên-
provado oor exame da contabilidade e a alegação de que a co-|C'3, 

Pa,a cor!,ar' lBvre! este termo que lido • achado conforme,
branca poderia ter sido feita Judicialmente ou amigável nâo lusfi- 

a"lnam\ E"' (»») Walter de Mello Cruxên, Escrivão, daliloor.fsi •
fica nem prov» que .autora estivesse devendo ou não ao condo- \^.]'T^L X ^ uanT» .'.V' 

Or:ar'do 
,V«r';e 

Pc;'!ra-
minio; qu. . autor, demonstra completa ignorância ao chamado i'"'nÍníd. oec. !«.' .7 • f 

» «nt.nh. em . d,., .

-.-- -«to d, mlnerva, qu. 4 dada ao. presidente, das assembléia, par. ET,' £f*T« Jlrtõ ,T 
*« 

iZ 
' *_ "'"T

PETRÓPOLIS — Aluna i» casa mn -)¦:;;,.,„, «., ..-.. .. . _ _, originai eo qual me reporto e ocu fe. Dsdo » passaao nesta cioad»
bmi,°l prLm. dl 

"n»ro,todõ 
S IvTndo . .1?^^ 1 ? 

"' 
T í T 

"' 
T 

*. *° *° J™'"°' Es*ad= * GuanB'"tra' >:! dt:55ictí tf" do
confino, família 5 pessoas - Inf. ! ¦ ' dív,ndo ¦ ,u,or» '" lu'S»d. carecedora ds a5ao, ou e:ta|mes da marjo do ano de mil novecentos e ,esser,;a e sete. - Eu,
lel. 2919 ou t partir 2a-feiraílmBroi:eden,e- «P»« *• íi>- 21. digo, á, fis. IÇ, com os documen.,assinatura ilegível. Escrivão datilografei, «ubscrevo e assino. Assi-
57-2757. 'to* da fis, 21/24, sobra oi quei* deixaram de sa pronunciar oi Jnatura ilegível.
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O UTILIDADES DOMÉSTICAS

TU IDADES
DOMÉSTICAS

MÓV. -DECORAÇÕES

ATENÇÃO - Compro move.il
«jocloi. Tol. 484119, quo «om-

jit*t*\ dormitório» Chipendnln,
Rústico, moderno ou Império «
salas conjugadas, «laras * mo-
<lcrn.ii • Império — Pago bom
r atendo rápido. Tal. 48-4119.

ANTES DE MOBÍÜÀR s casa. ap..
e.crit. ou consult. Visite KIO
ANTIGO. Rua Toncleros. 112 —

Copacabana, será uma _t.rp_it.-5.
O melhor preço da praça, móveis
colonial holandês, espanhol, am
ricano, brasileiro e muitas nov
dades. Agradecemos"ATENÇÃO 

— Compram-Sft- móveis
modos, precisa-so de *i t .* n <. ¦¦

I VENDE-SE, melhor oierta, móvel
ide sala, conjugr.do, Chipendale,!

jco.iicds mesmo -estilo « mesn _de|
ipitiytJs-pongue, ifimanho oficial.
Tel. 27-7919.
VENDE-SE — Por motivo de v.a-
gem, vündc-se conjunto de soíái
de íiuatro lugares e 2 poltronas.)
Tratar _ Av. Copacabana, 12;
ap. 401.
VENDO - - Sala, quarto colonial,
peln melhor oferta para deso-j 57-8533.
cupar lugar, Av. Edgar Romero,i__

Madureira.

GRUPO em vulchuro branco, so-
fá quatro lugares, duas polir o-
nm completamente novo — Rua
Santa Ciar», 1B| 202 - Telefone
37^96111. |Ò01
GRUPO ESTOFADO WlCAESPU- vÉNDÊ^É moWllã~dê~"casal com
MA, jogo meslnhas ç mármore ro* , de _mx_m e colchão de mo-
se e par.abniur. Nao foi "?adg*j|_s -37-0259.

CaSafate
Super-Synteko

Aplico legítimo, raspagem

cera. Facilito pagto. Preço

concorrente. Or;-. grátis.

Vende-se
Uma sala cie jantar, estilo

ILuiz 15, toda de madeira mar-

fim e compensado dc cedro/

pjlaqueada, feita de encomenda.

5'iRua Barão cie Sào Felix, 177 —

Tel. Casa n. 17.

Aceito ofertas
Di.*.5 cl» Kochõ
li.o transporte

Tol. 37-7350. R.
31, cnsa 4. Faci-

GRUPO ESTOFADO Tcdo vui-
caespuma e nozag, almof, sol-
tas, jótjfc metal c: mármore ver*
de, espelho, moldura oure fò-

i-Hha; outro lapidado medalhão,
jogo roesinhas redondas, inéd*

VENDE-SE — Móveis do ferro e
aparelhos médicos. Tels. 43-5556
e 27-7359.
VENDO grupo estofado com três

pecas, Rua Dr. Satamini, 332, ap.
302 - Tijuca.
V.NDE-SÍ; mobília de aala de

jõyo moíinnas reaonaai, meai- iantar completa e uma porta '¦<¦

\l-1 c' mármore, estsnte, puff |fonírada em vulca couto —

sofanete. meslnha luis XVI, aba-jPtala de Botafogo, 430,

|ures japoneses, •.••pi-lio oval,; 1001.

676
quantidade d. dormitó.los o "'-"Ipeças 'iácarandá, 

meslnha
41 a iantar cnip-ndulo, pau mail.m, L|; R Ouitavo Sampaio,
íaviúna. luii XV, rústicos ¦ co-1 • 

80j _ K(j() tst(i S1„„ ul0 ,,
loniais. Paga-so o valor máximo tr,nsport0 grátis.

S..:W.MÍ8l.i. - ^rb^AN-r-^nio^mã:
de meainhas

Coíchoaria
Lisboeta

fábrica de colchão de rno*

!„s, crinas e sofá-cama. Se c

seu colchão de molas llie pre
t saúde, troque-o po

uni colchão crtopédico, ou dt

Ver..
,p Mudica

t:')f?nr ;

JACARANDÁ
. . j.as finas. Vende

ATENÇÃO r Compram-se. moveis |oque de con|unto5
usadas. Cliiptnd.ilo, Marfim. Ca-
viúrtk. Império. Róstico.
Snlas, dormitórios. Tal,
£m toda cidade.

I. V
33-0111.!

_ntro ern jncarandá. Obra fi-
Ver c Iratar na Ri.s do Se-

naclo, 12<.__
ILUSTRA-SE, conser Ia-se o troca-se

ATENÇÃO — Compro móveis, de íôr qualquer móveis. Douro*
dormitório!, salas t peçns avul*se c ffiI dfcCíioe. Tel. 25-Ó962 —
sas - Tel. 57-5310.  Sr. Paulo Santos.
AGORA compro móv.it usados. MÓVEIS —Vende-se guard.-rou-
Pago. b*m. Tol. 72-0967. Chlpen- pa grande, camiseiro e bufet.
dale. Marfim, Caviuna. Império. Motivo mudança. Vcr de 9 à

"™ZI VENDEM-SE" cama de casal emJa-jcrina ou mesmo cie molas, so-
ios-iperduro. Qualquer estaclo que
"''jesleia 

6 seu colchão nós o re-1

formamos. Orçamentos a do-

micílio sem compromisso. Run

Frei Caneca, 279 — Telefon:

32-0679.

dois euarda
Siqueira Cnmpo?, 238

101. Ver a qualquer hora.

VENDE-SE guarda-roupa 80,'00 et-
ma solteiro -10,00, camiseira com
rnesinha 30,00. Estado de novos
- Bulhões de Carvalho 577-601
Posto 6. 
VENDE-SE moveis usados de sa-
Ia e. quarto, de todos cs tipos
e peças' avul:
ligas 325-D
VENÕÒ

' FOGÕES - AQUECED

FOGÃO WALLIG - A, bocas.
|200 000. poltrona Paoai 190 000,
Ivendo novos. Tel. 25-5163.
VENDE-SE — Fogão Cosmopolita,

:çi<is de rua, eslado novo, 6 bôcaa
estufa, 2 lornos. Cri 150 000 -

jTcl. 30-37S0.
VENDE-SE I 'n-áu 3 briíM,-.com

¦ 2 bujoes, novo, barato. Rua Was-
[hington Lulr-, 51-902. Centro.

1 
¦

Gás?
Gaste pouco

!''! jA3_k. IIII -f^^O-w 1 I I

#* E PÚBLICO EM GERAL

Wstico L. V.
ATENÇÃO - Vendo lindas salas
rústicas e Chipandale a partir de
100 000 e dormitórios
psra desocupar à Rua
Palhares, 49.

:1

I"I

120 000
Joaquim

Rua Genetsl Ar.
Leblon

..(jantar chipend&íe maci
ça pau-marfim completa. — V^r
Rua Mascarenhas de Morais, 129
201 - Tel. 37-2876.
VENDE-SE sumier de
napa, mesa de sala

ap. 403,

12 horas. Rua Voluntários cin F<í-
tria, 98, ap. 609 — Bloco "C".

MOVEIS — Sala completa, um
berço, novos. Vendo urgente. Ver
2a,-feira — Rua Sta. Maria, 24

..„„  . . I___LÍ_i_____- 1'VENDE-SE móveis de sala em <ór-
ATENÇÀO - Compram-se moveniMÓVEIS - Armários b sala - 

m|ca vitrola, etc. motivo via-
mades, precisa 

de .randa quan- Dois armários om pau marfim, es- R_ Paclre champagnat, 31
ttdads do dormitórios, salas dejiilo FranceJ. Uma sala de Jantar,!* ..q _ Jüuca
jflntar Chipendale. pau marfim, c] 8 pecas, no mesmo estilo. Tudo,.?/ ,—! _—.
eavlúna, Luis XV, Império, jaca- em perfeilo estaclo. Preco a com- VENDE-SE uma mesa tormica de
landS, Rústico, Colonial. Paga-so binar. Rua Canuto Saraiva, 32 — 1,40 m com cinco cadeiras por
o míximo. Atende-s« ni hora. Muda -Tiiuca - Tel. 38.0014. NCr$ 80,00. Ver no domingo
Tel. 4B-4558. MÓVEIS — Liquidotodos meus

oveis de sala e de quarto, mais VENDO a particular conjunto de
nravador, televisão, sofás, _tc._-;5n|a. Rua Nascimento Silva, 110

casal, eni|
eiuatro ca-"

deiras por MCr$. 100,00 na Rua
ÍConde de Bonfim, 792
bloco A — Tijuca^

TELEFONE 2B-2558 J.

i
Garsistas Carlos e Caatro, I

com 14 anos de pratica da Cia. [
do Gás, limpo, regula e conser*

le, seu fogão ou aquecedor. —

Garantindo «conomi». Atende|l

todos os bairros.

Alõ - COMPRO DORMITÓRIOS
unados, claros ou escuros, salas
de iantar modernas, conjugadas.
- Atendo rápido, 52-9635 . ir.
ANTÔNIO.
ARMÁRIO -I portas - c"r$ 15Ò'.
Sofá-cama solt. 50. Oragoflex 20.
Cad. embalo 30. Mesas cabecei-
ras 30, de centro 30, estante 5.
1»l. 47-3670.
ARMÁRIOS EMBUTIDOS - Entre-
Çja imediata, trabalho garantido,
niílhor preço. Fõcilitci*3e. Recebe-
mos móveis velhos pnrte pagai.
— Sr, B.rbosí — decorador e car
plnlerro - Tels.: 29-0569

tudo pela melhor oferta. R. Sô-
nador Alencar, 19, ap. 310.

MOBÍLIA --" Sala 
"de 

iantar com-
pleto, mesa redonda, ó cadeira;,
muito forte. Vendo 60 000, bom
neaócio. Ver Rur Dr. Alfredo Dar-
cc-íos, 761 — Olaria.
MÓVEIS - Vende-se dormitório e
grupo estofados modernos e com*
pleto». Motivo viagem. Baralos a
novíssimos — Haddock lobo, 375,
casa 1, ap. 2 - 48-1980. 

MOBÍLIA de snla jantar, caviuna,
modelo sóbrio, ineaa et temível

Ven.

VENDE-SE uma sala chipendale
completa por Í50 000. Cruz t
Sou-a, 78 c| A, ap. 101 - En
cantado.
VENDE-SE: mob! iia dc criança, 2
arniiírios, cômoda, 1 cama, jun-!

u separados — 45-1122 cj
cortina e colchas. _;

VENDE-SE 1 guarda-vestidoa no
estado de novo, nwflm-caviúna,
4 portas - Cr$ 130 000 - Rua
Maxwell, 285 - Vila Isabel.
VENDE-SE cama casal, meslnhas,
colchão molas. 120 mil — Tel.

'tnógmo leg., novo, p 450 000,[MÓVEIS USADOS - Vendo quar- 46-5329.
(preço rea! mais de um milhão), to e sala chipendale. Preço de VENDEM-SE um armário c/ duas

Copacabana, 728, cj porteiroiocaslâc. Rua Mariz e Bnrros, 76 portas corr-*díças 2,50 altura por
604. '- 

*-

BÁRATISSIMO - Vendo dormlto-IMÓVEIS para sala", 
"imbuia, 

3 
çor-

rio para casal, estado de novo, P<>». ,m 90- «'lvI!i" n0 CGn,r0

per Cr> 150 mil e vw* sn-la com IÇ®'!-. ,
bar espalhado, iuntos ou separa- í50.». mesa de lado

des. Rua Haddock Lobo, 303-C.
COLCHÃO DE MOLAS PROBEl -
Ortobel, pronta entrega, abaixo IMÓVEIS
da tabela. 20-9049 o 50-145!

49-5603 - Loja de Decorações. 1,70 m, buffet, 6 cadeiras.

BUFFET VITRINE -"- Estilo inale*, de-s» 300 mil - Tel. 57.5234
<-_A....._ |n„ -A,i« «' Aa-(\ ÍV\,*i HA\/r.'C I ICAfinC _._ Mnnnn /

ap. 302 — Ipanema.

Estofador
6. Lopes

Móveis estofados, reformo c

faço novos cm quaisquer esti-

los. Cortinas, confecção c colo-

cação. Serviço rápido c garanti-
do. Atendo em qualquer parte,

para fazer orçamento. Fábrica

fcua Baráo de Mesquita, 825.

Tel. 5B-6635. Loja mesma Rua

1025. Tcl. 38-8648. Atendo tom-

bém aos domingos.

Lustrador
Gabriel

Mudo còr de móveis, encera

do ou lustrado. Escritório, piano]
ele. Tcl: 46-8698,

Cari

forrida eni fórmica. NCrS
imbuia NCrS

10,00, obnt-iour de pé NCr$ 15,00
— 1- Tel. 36-5850.

vos
mui

Vende-se es.ido
dormitórios, salas janta

pecai avulsas eq.." en
CHIPENDALE — Dormitório para contra 1udo muito barato. Prc
casal em estado novíssimo, por Varejas, 2 9Ó3-A.
preço baratissirno, salfi do me:
mo estilo, apenas Cr$ 155
juntos ou «parados. Rua
dock loiro n. 303-C.
CAMA ANTIGA -Em

2,50 de largur-i, 4 poltronas dc
Cina ds índia cf uma mesa tam-
po de vidro -grande, unia meia
pequena cj tempo de vidro, uma
mesa console Chipendale, ucn ta-
pele Santa Helene — Tratar pi"
tel. /16.0194.

VENDEM-SE duas poltronas paris
e uma cama solteiro com col
chão. NCrS 110,00. Tratar Av
Gomes Freira n.o 788/820 — Cen
tre, Sr. Macedo.

Lustrador de
móveis

Lustro, faço decapé c doura-

dos diversos. Conserto móveis

domicílio. 3B-5683 — Sr.

SILVA.

ITODOS OS TIPOS lli
[MARCAS DE FOGÕES)]

jGELAD. - AR CONDIC. j

Persianas
reformas

Novas, consertos, cordas, ca
— „ -„,:,¦ r,--i  VENDE-SE - Móveis de sala, esii-i ,

MOVEIS U.-.ADOS - Vendem-se ]o ,0na:.cença, pela melhor ofer. Garços, correias, cabos do aço,

Had-I05 'eouintes cm pau marfim: I ,a, f;us Caruaru, 391, casa 2, ap. peças, clc. Pintura porcclaniza-
ibar forrado cem lormica. 1 me- 201, fupdos - Graiaú.

-— so de iantar com 10 cadeiras, 2iVENDE.5E .1' Mobília 
"de" 

ouarto".
multo antioa linda t forte oartil PollrPnfl3' * "'es'15 ''CC'r, ""sala, 

geladeira GE, fogão, máqui, ...ito antiga, linda e forte, pari, ma t)(, , , penfeade|r, 3 mtA t)eu cos|ur<,_ Ru„ Honór;0r 738
jsinnas de cebeceira, I poltrona e C33a ]Q1.3, na
jl puff 

*e 
duas camas de solteiro

com colchão de molas, 2 grupos
estofados. Ver c tralar a Rua Ba-
rata Ribeiro, 339, como porteiro.

AgO"

VENDE-SE -- Dormitório comple-
ío, sala jantar. _Te[cfone 46*9613.
VENDE-SE - Na Rua Palssandu,
179, ap. 503, os móveis de um
quarto de casal e um de soltei

cular vende urgente. — Ver Ruõ
lõ.^o Júnior, 2 255, casa,
Penha.
COMPRO móveis u:ados * outro*
ol\-tos. Tel. JB-81B3, Don» Apa-
recido.
CÕRTÍNAS-CONSÊRTOS cie pali-!MOVElS E ESTOFADOS
to tioo japonesa e persianas dera no Cenlro da Cidadã n» Rua para moça eum estofado de sala
alumínio. Tcl. 48.2669. Martins. 7 de Setembro, 207, pelo vito-je uma geladeira G.E. Tudo conl

roMKfvã \iZZi. .. <.](. rr. riosa sistema Vuio Brasileirolmenos de 2 meses dê uso.
™S. "com 

9 gaveta H.\<°™ ,S dí "• »»•"•"•, ími «NDO 
^sala" 

iantar forrada ve-

folto ertado na Rua Marquês de^M,".. "".["Wc, 
tS\T St «• 

lud°' -S^J 'VUh°' CVJ>l<,U"
Áibrante- 219 ao 1102 tores de lin,iKI por sa,vo;i pfeço 37-7924.

DO^ITOm^ChipendaV-^
casal, sala Chipendale. Vendem- bãndoii .nt formic» de 99,00 pl\' .u"° 

' "n" 'ol,l"'° ,c, 5 9»*
se barato, desocupar lugar. Rua 5^00? «on^nTos aup.ríuxo sofá «•"; 

^Z ITCCuO .*_'Haddocl. lobo, 206. __ Lama « duas poltron.. cm"1": l^ima
DORMITÓRIO - Vandc-se por 350, por 240, camas da lona „rk,_--,í '—
motivo de viagem dois dormlto-lflex, de 36 po, 24,00 - be- VENDE-SE penteadeira cama com-

rios de casal.'Preco de ocasião.Iliche* com c-.cad» maqic. rie olela pau marfim clara « urn

Rui Engenheiro Moreira Lima, 79,:99,00 por M,00 - Assim como|fo9SO_tr6»_boca*_Cosmopoljta;tl6
a,-,. í 02. Vila Penha. Praça do .dormitórios, snlas, armários
Carnio. jP-OJC, arca;, eama marquês», «ó-

DÕRÃÃÍTÓRiÒ CHIPANDALE' - -t?-1--- me'"' «m, jacarandá, for

Completo, maciço, rala colonial,'mi<'"' coPa

poltronas, mala porão, 3 bicic'

da. Orqamentos sem compromis-

£0. Tels.* 57-8541 — 30-0814

com o Sr, Anícro.

du.ivo. Ri
410.

Frei Caneca n.o 148,

Reformas
Estofador

Firma idônea. Nqo recebe si*

nal. Executamos serviços na*, re-

déncias e na oficina. Rua Hi-

lário Gouveia, 46, Gr. 411, Co-

pacabana. Tcl 45-5386.

ATENÇÃO -- Geladeiras. Liqui
damos urçjente -45 çidadeira. de
todos os tipos e marcas. Desde

20 -- Mutto gÊlo. Pinturas no-j|j||
as._ R. da Relação, 55 rérreo "'"

ATENÇÃO — Semana das geladei
vista, a partir cie NCrí

200,00 ou cruzeiro» antigos Cr$
200 000 ou a prazo. N.B.: temos |
poucas unidade* das seguintes
marcas: frlgldaire, G.E., West ing-
hause, Gelomatic, Brastemp, Elo-
gé, Climax c^ outras de acordo
com o seu gosto, de 7, 8, 9 e
10 pér. N.8.. Viu, gostou, marcou
e levou, porque sõ temos as que;
estão na loja. Vamos acabar o
estoque para mudança de ramo. i
Rua Buenos Aires, 313 — períi-
nro do Campo cie SanfAna. __
CONGELADOR-" 17 pés" cúbicos!
Internacional Harwcsfer. Vende-se'
ou troca-se, ar condicionado fun-
cionando, Rua Sambalba, 303, c
oorteiro José.
GELADEIRA Brastemp, realmente
nova com 5 anos de garantia, re-
tilínea, 8,5 pés, por motivo de
viagem, 350 mil — Av. Princesa
Isabel, 386, casa 16 ap. 101. _

duplex,

AGUARDEM PARA ABRIL A MAIOR LIQUIDAÇÃO QUE FARÁ A

IMPORTADORA GENTIL
AV. RIO BRANCO, 114 - 2.° AND.

Vamos oferecer lodo nosso estoque de confecções para senhoras a preços de queima.
Liquidaremos tudo para renovação total de nosso estoque: temos mercadorias para vestir

iodo o Brasil numa variedade sem igual, como sejam:

Blusas — Saias - Vestidos — Calças para senhoras - Japonas - Artigos de inverno -

Slaks - Costumes - Lingerie - Anáguas - Calcinhas - Blusinhas de crianças - Jogos capa
e guarda-chuvas - Capas para senhoras e crianças - Colchas casal e solteiro - Toalhas de ba-
nho e rosto - Blusões Calhambeque - Coletes em Courvin Wanderléia e Tretnendão - Mail-

lots - Camisas de homens - Jogos de toalhas de mesa - Calças Helanca homens - Meias

para senhoras - Roupas para crianças - Saias colegiais - Saias adultos - e uma infinidade cie

outros artigos para atender a todos os nossos clientes.

VALE A PENA ESPERAR PORQUE 0 RESULTADO VAI COMPENSAR:

ESTA LIQUIDAÇÃO VAI TER SUCESSO MAIOR DO QUE A QUE FIZEMOS EM 1965

AGUARDEM E VERÃO
\

Ias.

VENDO a particular armário, ca-
cozinha e muitosjma e camiseira. Ver Conselheiro

artitjos para «onferto do síU; Bsrros, n.° 2, ip. 201, de 10
Urgente mol. mudança p| ao.|l3r- Tudo. P*.1,0' P'.^0.> ¦"»'' -"'-ias '5 horas.,

Tels.: 3-;.1726 e 3-M079. I*°! do Brasil. Moveis Joloit»
!Güleria das

DORMITÓRIO — Sem uso, cm pe- Setembro n
robâ. Vendo baratissirno e um
toei-disco Webccr importado. Pe-
chinchs - "tel. 

37-1595 - Gentil.
DCfRMITÓRIÒ - Vende-se urgente
m roer no e novo. Rua Gandavo,
71, grupo 3, íp. 202 — Iodos o;
Santcs — c. Reberio.
DORMITÓRIO Rústico para casal
mesmo estPo, vendo. Preco Cr$
90 000; urna sala Rústica, AO mil,
juntos ou «parados — Ru. Hud-
do-'c Lobo. 206.

Lona?
Í07

Rua 7 do
VENDE-SE móveis sala jantar com-
pleta. Tel. 38-0.154.

Tal. 43-3664 , ,., „. .r
„,_,. , ., jVENDE-oE uma sal
OFICIAL trans endo vende urn d, e maI, coisa!
ofá-cama usado, Crí 35 000, òi-.j Ussi0 4i _

go arrtiefic da *to Cr5 70(700;'
cama-berjo oau marfim, Cr$
40 000. — Gustavo Sampaio, 662

401.

DORAMJORIO - Parlicuiar ven-
w, novo sem uso, por «penas daa
225 mi!, em legílima caviuna —
Rua '_¦¦ Catete, Ab, ep. I, de
segunda a sexta-feir.a a qualquer
flDM.

FERSIANA - Vende azul, 3 mc-
trot Iara. aitura 2m. Ver Trav.
Cemendador Philips, 48 apt. 201.
Méier. 

"el. 
29-5311.

PARTICULAR vende barato móveis
usados de escritório c outros. Av.
Henrique^ Valadares, 41, ap. 1 102

14 às 16 horas.

co'onia! u«a-
usadas. Rua

_ Tiiuca.
VÈNDEM-SE esma grade, cômoda
de criança e armário, três faces
iolreiro. Rua Rainha Elizabeth n.
653. ap .102.

PESSOA que :e muda vende »ala
de jantar, radlovltrola «ítereo, rá*
dio de automóvel, estante, máqul-

._ na fctociráíica. Rua Zamenhoff,
DORMITÓRIO - Moderno p| ca-176, ap. 3C2, favor não telefonar,
tal, muito bonito, em marfim ou pÁ_ MARFIM - Domitório paracav.una, iguth nho a novo. SsU _asal em bc,m estado por CrS
do mesmo er-tilo. Vendo p; p*f.o

borr
uma

estado por
snla pau marfim

VENDO 3 camas solt. c/ col-
chão mot At, 3 meslnhas, t c6-
moda c/ 8 gíivetas, 1 colchão mo-

avulso. NCrí 250 — Fiquei.
redo A^agalhães, 456 '501.

VENDO conjunto sofá, duas pol-
tronas Luis XV em veludo azul.
Ver a partir dc hoift às 10,30 —
Av. Rainha Elizabeth, 676, «p
501.
VENDE-SE urgente: móveU mo-
dernos e forno "Paragon" 

(ce
râmlça) — República do Peru n.f
238 501 — Copacabana.

JPINTURAS
Super-

^SyntekQ
aÉGÍTIMO) 

""-

•V-. ;.*;. y 
•-{;.¦ '; 

,: 
'. -Y

Certificado do . Garantia Ser*
viços do; 1.° Classe. — Paga-
mento Facilitado. 

'

'*-ii(:T'r*í;;iT.ií;48-6048';'''' * ¦:'¥
.)-. ..?ir.tr-i«*; <;/¦-¦ - -.. --_.*

r Atende-se aos domingos

Ar Condicionado

FRI-AIR
Gabinrt* »ço Inotr. garanti-

do 10 anos. Aititttncia técnl-
ci direta da fabrka, Facilita-
te. -2-1778 - 42-mS
30-3034.

»a/li«\ _VT ADAPPIHOÇVESTIDO DE NOIVA _ Vende-se
MAQ. OU APARtlMUb ds p0|nt.dofpris. Grlnalda e bou-

DOMÉST. (Lavai-, PaSSar.lquct de margarldinhas, Telefone

a * 38-6758.
Costurar, Ar etC.J | VENDO 

"enxoval 
com», recém-

Totalmente novo. Preço
ENCERADEIRAS electrolux nova.

garantia. Outra boa m'f.rco_Cr5
30 000. Rua Padre Toléinaco, 76-F,
ap. 101. Cascadura.
ENCERADEIRA ELETROLUX
Perleila. com espalhador de cê- ......
ra. Vcnde-sc. Tratar 2.a-feira nelo!VENDE-SE vcst.do
telefone 36-0472.
ENCERADEIRA" ELETROLUX

NCrS 300. Padre Nobrega, 60, op.
301 - Piedade.
VENDO vestido noiva zibeiine.

//.
Perucas
Soçaite'

AS MINEIRAS AFAMADAS

É uma "barbada", mesmo,

!RÀD. - FONÔG. - TV*

ALTA FIDELIDADE - Novlnha, si
uso, íorn espetacular — Vendo
urgente, 280 000 — R. Dias da
Rocha. 31, caja Â — Copacabana
— Tel. 37-7350 — Qualquer hora.

uma

Rua Dias da Cru:, 1S5, ap. ^02 grande liquidação, para a retor-;'^^ "qCC,

Méier,

a ALTA' -clc
FIDELIDADE, nova. impor-

8 (., som tn.éi-ío.

GELADEIRA BRASTEMP
14 p£s novn — Vendo urgente
por 720 mil, custou 1 600 — Vet
na Av .Suburbana, 8 79<S.

GELADEIRAS — Brastemp - Fri-
gidaira Retilínen — Kelvinaíof —
Hotpoint. A partir de CrS 140.000
Rua ^Leandro Martins, 3B. Centro.
GELADEIRA 8 p., moderna, super
d» luxo, gubineto em corei, meu
uso, 165. R. JúÜo do Carmo n.
63. cj 50.

Ar condicionado
x tartaruga

Há tartarugas que vivem 200

anos. Não conseguimos ainda

fazer um condicionado*" com

casco de tartaruga. Fizemo-lo,

no entanto, cie ACO INOXI-

DÁVEl
binete por 10 (dez) snos

Equipada, escovas e feltros novos,
ainda sem u:o, 54 mll. Outra boa
32 mil - R. Maxwell, 15, cj 9

Maracanã.

noiva tam.
22-6651 -

, gravador iao
ma do estoque. Ao preço que1..! hr: oll-cor. NCr$
a freguesa puder pagar. Vef|Çameíá,_25 —Cascadu

para crer, todas as core» fr ta

manhos. Chinos e meias. Visi

!e*nofi ou peco

i50,
proí.

Ru»

ELECTROLUX ENCERADEIRA tõ
da equipado novtnha com garan
tia -- Vendo urg. 34 mil, R. Via-1 Vergueiro,
na Drumond, 71, ap. 201 — Gra-! VENDE-SE
(aú. !44. Confecção Reqina Leal. Pre-

*o ocasião - 37-6985.

VESTIDO DE NOIVA - VendoENCERADEIRAS - Espetacular li
cj-uidaçáo, Eiecírolux pela metade
do preco, Arno, Lustrene, Real
d? 89 OCO oor -.9 mil, Citylux,

garantindo o seu ga-jv/alita, Epeí d. 79 oor 46 mil,
_ outra* por 35 mll. Rua d-a Ca-

, .. ¦••'_.. rloca, 28, sobrado. Entr. pela ior.-
Acreditamos qu* ia e o bas* ||„.r|a,
lante para um condldonador enceradeira Electrolux, vendo
FR1-A1R, o único qu« realmen- 60 mil, Arno nova 55 mil, asp. de

A<«ltênciaP4 70 '"''• — "• Bsra,e Ribeiro,
'200. ap. 40J .

42, alta costura
Rosa. .
VESTIDO DE NOIVA - Vonde-se
de oto.Tion com rendn CÍrê. Te-
Iefone 38-4157. Ry». 18 de Ou- 

em ju5 .^ escritário etc. _!16*
tubro- 61, ap. 101.  , . D.

VESTiDO-DE-NOIVÃ-^-Vende-! 
«-ne. Iuc... Ru. "•««» "jl

ni'°' 
2ü03adO»'o 

RlU017Sení °'\ 
7'lAlP; 1 « ô a1* VISTA - Compro" I TV, 1 g„j!03, apL i uí/. L— Cuidado ao comprar o teu,. . -

vestido d. noiva 42/'; ra|í0... p0ds não ser cabelo na--1 hoj
tural

A.5.C., STANDARD EL5CIÍIC.
PHILCO, ADMIRAL, G. E., ZENITH.
Novas, n3 embalagam, com gs-

representantejrantis de fábrica, de 11', 13".
IÇ" e 5.3". Pregos í-.rcrjc--*»

¦quidacc-ei. Rua dst Marrs-
43. Tel. .<7.477.!.

belíssimo vestido da nolvn,_ mo-
derno, todo bordado em poro.as
e vidriÜio., manequim A2. Ver
ne Rua Sotero dos Reis, 109 —

Praç,-. da Bandeira - GB.

GELADEIRA Goldsporl, 8 p., cono
int. Porta aprovei tívol, gabinete lie agüenta maresia
em cores, retíiinen, mod. 66, no- t(;rn:r* f[iretn dn nróoria fãbri*

a. de meu uso, 195000. Tr.v. 
'""j" 

firela 
a4 Prop,'a "Drl 

MAQUINAS de lavar ro.ioa Bras-
Gueclct n« 43. Ca. Existimos desde 1960. Uaqui tenlpi Torga, Bcndix, Economatic.

Ia 194 anos diremos mais: o,A partir de CrS 130000. R. Le-
GBLADLíl-A FRlGIDAi-rç - Mo- 

pR|.A|R ou , larl;lruga. Se ain- ______?_««"». 38 - Centro^
,"dc'! 

, i- -i 'MAQUINA LAVAR BRASTEMP -
uroente da o Sr. tom alguma duvida Ç*^ t6cls ÍUlométiCa. MCrS

telefone 22-1778, 42-6885, ou!280.CO. Rua Taylor, 70.
30-3024 pois entendemos pouco MAQUINA BENDIX - Moderna,

de tartaruga e muito de ar con- automática, economat., 6 meses
.... de uso, senu-nova, cem Instalação-
dicionado. _....._

VESTÍDO DE NOIVA, renda fran-
ceia, bordado em pnetõ e mis-
sangas, grinaldn e. cauds de 5m,
feito por renomada modista. Tam.
44 - lei. 48-555! para marcar
hora.

vsnta|osístimo, iuntos ou s?Dr,ra-
do*. P.ua Haddr.clc Lobo, 303-C.
DORMITÓRIO Chipandalè, èãsIT
Vendo 120 mil e I saia conjuga-
ri?, maciça. 150 mil. ?.. Joaquim
Palhares, 49.
DORMITÓRIO 

"DE"CASAL~CAVIÚ.

NA, excelente estado, mais umjVenda lambem ceni
írmário çjrande e estante. Vende- Ironas cm ciuro verde
le. Vsr R. Rodolfo Dantas, 91, .«,., ¦«— ,,. *,'_
,,c. 80.1 - Tratar no tel. 32-5390.'r0tA, 

e 2 "?l,rf*"' n0.v°s »<¦
.  ..:... :... .:; Iica branca, almofadas r.o!tõi oc
DCCORADOR - Aceita serviços de vulca espuma — Domingos Ter-
decorações, proielos, reformas ;roira. 2071 701 - Tel. 36-6132.
moveis, cortinas, tanetes, plntu- sÃfA_JANTAR"^T"Vendi-se, Re-

VENDE-SE sofá-cama casal e guar-!
Av. N.l

25

sal, <
150 000
Cr$ 120 000. Também iep«rõdoj.|d<i-roupo novo viagem
Rua Haddock lobo. 206. S. Copacabana, 33Ó ap. <;j.  ¦ p
PARTICULAR'- Vende eoni.~da i VENDE-SE'üma~sala 

"do 
jantar de

mesa pira conferôncías com 7 ca*(apartamento conjugado, « umn
deiras e mesa para máquina para!cama e um guarda-roupa — Rua
desocupar lugar. Melhor oferfa, Cupertino Durão, 132 ep. 10*t —
Tratar'28-9154 cias 9 as 17h -leblon.

com 3 pol-{

Super-Synteko
A PRAZO

Dedetização, contra pulgas,
traças, cupins e baratas. Ras-

pageni e colaÍL-taçáo de assoa-

lhos. Tel. 22-6B60 - 26-2040

Orçamento grátis. Largo da

rioca, 5-107-108.

derna de luxo, reiílínea
da nova, por 320 mil.

Rua Bela, 113-B - São Cris-
tóvÃo. FicsT perto do campo.

GELADEIRA - Vendo, Crosley,
umericána, 8 pés, perfeito esía-
do - Tel. 28-9776. __
GELADEIRA GE - 11 pés, gelan-
do bem — R. Tuplnambas, 150 —
Ramos - Tel. 30_-71SA _—_______
GELADEIRA GE - Hotpoint, 12
pés, Retílínea, fecho de_ imã in-
terior colorido, poria útil. 280

I. R. Delgado de Carvalho, 48
— Tijuca.
GELADEIRA FRÍGIDAÍRE - 9 pei
moderna, interior colorido, c; pra-
teleiras na porta. 230 mil. R.
Araújo Leitão, 108, c' 11 — Eng.
Novo.
GELADEIRA GENERAL ELETRIC -
Perf. func. Vendo 185 mil. R.
Gal. Caldwell, 265, ap. 102 -
Cruz Vermelha.
GELADEIRA GROMATIC - 7 >Ã

pés. Perfeita. — Venda-se NCrS
150.00. Rua Riachuelo, Ai, 3"
and., sala 30Ó.

Li deira moderna, 1 -tt-SrGo. Pao-s
melhor preço *¦ qü*lqi)»r

hor». Tel. 37-OÍ17.
ALTA FIDELIDADE - Amplificado!

Perucas
"Elite"

Scoth, toca-disco Rok-o-Kout, sito-
falantos Jim Lancíng 15" — Tiidc
impoftad* — Bar.it» Ribttro, 165,
ap. «01.
ATENÇÃO — Compra televisíc
steno. « g«lad»ira. Pago melhor

A5 FAMOSAS DE "UBERABA" 
Çrçco» 

alejdo » qutlqu-r hor..

As mineiras de Ubcrabs MI- _  
nas". Peca sua peruca de ca- ATENÇÃO r Compro lel-visão d»

, qvalquer tipo, sterflo « ni»ri —
Ibelov naturais, própria para OiNoç)éc!o ho|0p ; v-,s(,- i„|s(0„t

•VIstTdc^dFnÕÍVÃ--- vSido" «lor. Famosas nos E. Unidos e S7.1S96. E n.lad.lr... _ 

tubinho em sede pura peito de! na França. E cabelos mesmo., AMPLIFICADOS S'.0"T ameno-

renda" marisco capa bordadajchame o representante pelo tel.i n0- ventjo «T
2,50 m man. Al/AA - Cr$ ... . . , n„— ..|p?«
1 CO OCO. Fei. 29-0992. _ 

o7-4/lS>, Sr. rauio.
ção 

a domicilio.

refor mas de grupos estofa-Lascen<.a tl0|iana< obra írta, 
'do„

¦le

Armários
embutidos i

Bom acabamento, projeto!'
posto do cliente, peca orça-

„.° cadeiras, bar. Só serve peasoai _ v -Cl l0-posses. Baráo ltapagipe, .',07 ca- mento, temos prontos 3 X 3 a

:isa a. - 
--

í 2-7770.

domicilia,
efíí-cama 34h.

dos e vende per Intermédio
sua fabrica própria, movei-

pL ^ti^dèi^ía^tambeml» 4-_ |Cr* 80 00, m2. Fábrica R. Aqui-

orupos estofados dc todos os li-,SOFÁ-CAMA direto da fábrica lijclabã, 1093. Tel. 49-6136 — Lins
pos. Atendo em minha residen*i cjuidação total sofá*c_nis partir
cia em Cooacabana. Rua' Sant» 57000 — R. México, 41, sala 60-,
Clara 166 apto. 207. exclusiva- SOFÁ, 2 poltronas, novo», espu-
monte -tarde no horário das ma c| „|mofadas soltas. Vendo

6 es 19. Devido ao corte de baratissirno. R. Pompeu Loureiro,
Un. Pon a fabrica fica em Pe. ,071502 - Tcl. 57-0039.tropoii!. Tel. 56*0457. I ----- —
tcTntannn c .-« .- ' SAIA DE JANTAR - Jacarandá -
ESTOFADOR - Estofos, cortinas .*„,,. conlod, , „ _ Armiriocapas a. domicílio. Qualquer io* imbgij, « por,„. Vendo com fá- , ,Renato. -e||. ver Rua Miguel Pereira, 50'rios embutidos, revestimentos

,„„,„„¦ -.,..  
I- Humaitá^ jcie paredes cm Lambari. Orqa-

?SY_í.?i?í?_R 
-.f-»S!í?l,,0.?,,.r_d_"|S0FA.CAMA casal « 2 poltronas mento sem compromisso. Tele

em vulcouro, todas bs corei, tu-
115 000. Fabrica: Rua João

VITRIFICADORA ARCO-IBIS

LTDA. (APLICADORES
AUTORIZADOS)

FACILITAMOS
Fone: 29-6651

Geladeiras
Ar condicionado

Consertos
— Qualquer marca
Telefone 42-0954. — Técnico
Sousa. — Visita grátis.

VESTIDO DE NOIVA - Vende-
se, todo em crochê bordado com
mantro de seda pura. Vcr e ira-
tnr na Rua Bento Lisboa, 20, ap.
405, da segunda *• sexta-feira a

partir das 19 hora».

VENDÉ-SE luxuoso casaco de pe
lei víionete. Rua Ministro Vivei
ros de Castro, 54, ap. 1 004, do
mingo de 16 às 20 horas .

Vá pét, 1 anoi
Rua Honorio,;

Armário
embutido

C-ELADEICA GE -• I
de uso. Vende-se.
738, casa 101.

[GELADEIRAS Admirai, GE, Bras-
; temp e outras, Rctilínea, n par-
tir de 120 mil, funcionando. Av.
Gomes Freire, 176, sala 902.

GELADEIRAS — Vendo Brastemp,
Imperador e Climax. Funcion.in-

!do bem. 190 e 170 mil, mot.
agem. ft. São Francisco Xavier,

614.

Por 240 mil - Rua Bela, llò-B -
Tel. 34-2855 — São^Cristóvão.
MAQUINA COSTURA ELG>! -
Vendo nova. R. Conde Bonfim,
170, ap. 802 - Tel. 34-9504,
MAQUINA de lavar Bendlx, de ...
luxo, aut., EconomatiC, sem uso, VESTIDO DE NOIVA - Vende-se

por 280 mil. — Av. Democráticos, de luxo, preço de ocasião. Tratnr

|690-B, porto_da_Uranos._ Idiariamente, após às 19 horas.

manutenções!MAQUINAS 
'DE 

COSTURA" 400 -|Rua Sanlos Titara, 173, ap. 303

local. jWI SINGER TORPEDO Industrial]- Méier. 
- Vende-se lote de 9 maquinas | VENDE-SE vestido de noiva
;ando uma de faxer bainha. —} 

Èpítáclo Pessoa, 1596, ap.
Pr.,, d. lot. NCrS 1 800. ¦>»• 

vEflDE-SE vestido de noiva
Gon<;aIve* Dtn n.° 56 — 5r '
AMARAL.
SINGER, 5 gavetas
firo! e:tGdo de neva. . . -. r„.
150 mil, só a particular. Rua Sã. 

VEsT|D0 DE N0|VA - Vendo ur-
V,çente,J_26, an._ 332. J.iuca 

v»n 3CgUnda-feira

.SINGER ano 52, vendo, 350000,r. T,( 49.3541,
Oficina-especializada em má-«m chassi quebrado ou algumas

I peças do mesmo. Tratar Parque
de minério e carvão, Pont» do

Perucas
Vi perucas

Ramos, franças, chinos, fran-

ias. Tel. 46-3845.

Geladeiras
consertos

:ina •especializada í

quinas abertas e fechadas. — ;¦
Troca-so gás automáticos e ffi-jcalu — Nelson.

. Av.
301.

manequim -44 — fourreau e redin-i
 — Igote em gurgurrão de seda purcj

motor e com vju ,, !np,,to • belline for-,
Vendo por,rado _ TeL ...9869. |

Super-Synteko
PINTURAS EM GERAL

Aplicadores autorizados, da-

mos ref.

GrrLADEIRA GE, 8 pés, moderna,
porta aprov. perf. func. como
nova, vendo R. Marquês de Abran-
tes, 26, ap. 201

GELADEIRA""
em uso.

lé. — Atende-se em qualquer}VENDE-SE máquina lavnr roupa

bairro. Ofic. Rua Pedro Carva-|Brasternp, funcionando bem. Ve-

lho, 727 — M. O. Castro Gelo-
ac. 206

deira — 49-8-39.

Geladeiras
ficam novas

Dois da Dezembro, 35,
- 

Jel. 36-6703.
VÉNDE-isE maquina Singer, qua-
se *em uso, (tipo msstníia, com
motor). Tel. 36-6882. D. Célia -

Xavier da Silveira, 15/701 — Co-
pacabana.  m ,
VENDE-SE máquina de costura
Philips nova e sem uso. CrS ..
90 000; Rua Padre José Beste n.
227, fundos - Belfort Roxo -

Est. do Rio.
GE, 8 pés de íuxo
Vendo per NCrS .,

Rua Santa

tos si
Firma especealizada em 8rma-i-*st. da GB. Facilitamos. — Tel.

49-9592.

garantia, orçamea- *°°í!? à viV' "6 . ,„, „." . Amélia n. 55 — ap. 101. Pra-
compromisso cm toelo o ça da

Nilóipo-domicilio. Tel. 2206
lis — Sr._Josó M*ri».
ESPELHO de CristaMBO x 7Õ^moT-
diira dourada, trabalhada em ou-
ro, custou «150. Vondo por 70 —
Tel. 36-4951 - Viagem.

Vicente, 1 241, Bento Ribeiro.
Só ESTA SEMANA - Náo é ml-
¦agro. Mas é para liquidar m*v

— imo. Precisamos do depósito va-
ESPELHO .PAREDE 

- Moldura',-0. Cande thant. p quem -he.
dourada, novo, 1,60.t80 - Custou.g„ ,m »6mp0 _ giUpos estofa-
180, vendo 70 mil - Av. Copa-.d,,, ,/ 50f„.cama • 2 poltronas
cabana, 1 299-108, Tel. 27-8439.U, SOO st 180 mil. Sofá-cama tt).
FAMÍLIA que jc retira continuajperluxo do 220 x 98 mil, do 160
vendendo sala de jantar feita oe x 69 mil. Sofaneto do vulca&pu*
encomenda, mobilia de escritório, nia </ mesas laterais, formando
dormitório antigo de casei e ou-j<*-ma, do 160 x 77 mil, Poltronas
tra. utilidade!. Ver na Rua Re-javulsas d» 60 x 29 mil. Colchõ».
der.tor, 60 — Ipanema. Próximo
à Prace M. S. da Paz.

m compromisso,
fone 47-5281.

me;?! e
Telelon»

do molas para casal, do 120 x
mil e/ lado p/ inverno o verão.
10 anos do garantia. Cama casnl
avulsa o colchão d» molas a 60
mil. Jogo d» decapí c/ 3 poças

r „ .. „„ nr . - - ,. ide contro, 2 do lado • 55 mil -
GRANDE OCASIÃO - Por causa T.mos tamb*m o mármore a •<¦
dmxar Brasil, vende oormitono:|co|h„r _ Praça 0nI>; 445j #m

fronte â Cia. Telefônica.

FARMÁCIA - Vendo
A cadeiras CjuBíe novo
34-5899.

Armários
embutidos

Não aceitamos sinal cm ma-

deira de cedro, preços de fá-

brica, grande facilidade cie

pagamento, desconto à vista,

atendemos neste tel. 30-5586,

domingo -nté 11 horas.

cama pare casal, 1 toaletc para
senhoras com 3 grande, espelhos
e 1 grande guarda roupas com 3
portas o 3 gavetas, todos íabri-
Cfidos tíe madeira pròta, sem bU
chos. Para marcar visita:: Tel.
57-5988 — Sr. Sérgio, só depois
18 Horas sábados e domingos dia
inteiro. Endereço: R. Barata Ri-
beiro, 105, ap. 305 — Copacaba-

GUARDA-ROUPA 1,80 madeira lei
marfim rnesinha cabeceira tudo
90 000 e livros clássicos Jack
ton 30 000. Rua Jangadeirot 10]
-lOi - 27-5533.

SALA DE JANTAR - Moderna,
em pau marfim, em estado dc
nova. Vendo por CrS 150 mil.
P.ua Haddock lobo, 303-C._
TAPETES persas legítimo.., vendo

Rua Joaquim Nabuco, 238;301
de tsrde.

Bandeira.

gè;

Super-Synteko
LEGÍTIMO

Com garantia. Pça. Floriano,

19, sala 46. Tels.: 52-0316 e

30-7051 (também aos domin-

gos _ feriados no 2.° telefo-

ne). F.iciltamos pagamento.

GELADEIRA
ricana, 1000,c, 150,00 e
daire, 10 pós, 180,00. -
raná, 1 037 Piedade.

:s, ame
1 Frlqi-
Rua Pa

Pintamos a domicílio. Cr$
35'mil. Oficina especializada,
com 25 anos de prática. NãolVENDE-SE máquina de lavar, Tor-
f. / .. • aa, nova. instalação compieta pot
ficando perfeita nao precisa ft^^oO i vista. Tratar na
pagar. Serviço garantido, ho-,Rus Coronel Agostinho n. 153 -

nesto e durável. Cuidado comjC--niP0 Grande. 

imitação, Sr. Luiz. 32-5013.

Ãs mulheres
elegantes

Selíssimss PERUCAS, de cabe-

lo nalural, todas as cores. Rabos

c inteiras, a partir da NCrí

120,00. Pagamento facilitado.

Atende-se também aos domin-

gos. Rua Gen. Polidoro, 185,

ep. 701, telefone 46-9732.

aie novo, serv*--
¦ Lj-ia violão, boi te, clube on r*.

Demonstra-! ,ic|*ncia. flernandes Guimarães,
99-6. 2.». feiro.
AMPLÍFICADOR pequeno - Ipa*
me, 120^- Tcl. 73.9362.

ATENÇÃO, R-xliovilrcIas « tele-
visões a maior liquidação. Tenho
* partir do 120 mil. Funcionando.
Várias marcas t tamanhos. Av.
Gemes Freire, 176, sala 502.

AMPLIFICADOS- DELTA 15 wãttã
cl sintoni-ador FM/A/A - Novo
NCr$ 250. Tel. 46-9385 - 46-0-13*
- Luís.
AMPLIFICADO» ESTÉREO, 30w,
novo, canais separado'., para ic-
dos os fins, NCrS 200.00 - Av.
Copacabona, 363. ap. 902.

CONJUNTO MCINTOX irodele.
MOD 230 grav. Tandberg estéreo
4 pistas a dua.». caixas acústicas
A_ R A. Tel. 47-9297. 

COMPRO — Di;eo pnr» Relax —
Tolofonar para 19-1397.

DUAS cxí. acústicas novas c «'-
to-falante de S pol., modernas e-
decorativa:-. Vende n n*.eihur
oferta, à R. 5en. Vergueiro, n.*
193. ao. 203.

ELETRÔNICA - Vendo - Rua
Marquês de Abrantes, 64, lo;s

Representante direto!1*4-

partir de 2a.-feira "ELETROLA 
portátil 3 fOt.

Perucas
SvengalÜ

Diretamente do Sul do Pais.

Confecionado c| cabelo natural

t selecionado! em tons varia-

aos, inteiras, meia, chino', tran-

ças etc
no Rio
/.a,feira Rua Conde de Bon-, 

AD|Q 
.y 

$EMp vgn,
fim, 377, .| 30, -(Praça Saens 

^ ^ ^ ^

Barroso, 6 — SJ 1105 —
Urgente.

VESTUÁRIO

GELADEIRA Brastemp 8 pés, por.
ta aproveitável, gavetas, 180 mil
-- Urgente, Rua Gustavo Sampaio,
676, ap. 911 - Lem» - Tel.:
57-0960.

Armários
embutidos

Instalações comerciais, «ca-
bamento e materiais de Ia.
Preços módicos. Tel.: 42-3852
— Sr. Manoel, cias 9 às 18
horas, dou referências.

TAPETE PERSA - Vende-se um
Super-Kirman Extra 3,70x2,80 —
Informações^— 45-307*-.,
URGENTE - Vendo 2 beliches pl
crianças, um sofá-cama Probeí,
1 cad. do papai. Tudo NCrj 120
- S56 Miguel, 328, ap. 101.

GRUPO" ESTOFADO - Superluxo, VENDE-SÊ grupo inglês de velu-
tecido coco ralado tcdo vulca-ido ouro, sem uso. Tratar Av. Go*
espuma, outro armação jacaran- mes Freire, £59, ap. 701. — Tcl.:
dá e couro (corvim), iôgo mesi-122-3825.
nhas cl mármore negro egipçio, VENDE-SE - G7upo estofadooutro e| mármore rosa, espelho fabricação Bereicôa. .m ótimooval outro retangular, mesa re- 'tod 

_ S7.8878.
oonda, cadeira cl palhinha, arca, ,._.._---_ . - 
puff console, erquinha, cama, VENDE-SE sala oe iantar e dor-
tudo em jacarandá. mesinhaj,[m"°ri° completos, poltronas e 2.
«baiures dourados, estante metal,"1™? °e solteiro, ne Rua São
cutra desmoniável, edórncs, Hy.'l!j.snc'!*c> Xavier n. 137, ap. . j
Fy Stéreo etc. Tudo sem u:o p^____I_
desfia noivado. R. Ronald Car-|VENOE-SE dormitório completo,
v&lho, 275 ea. 302 — lido — 

j armário de 6 portai # gavetas —
Tenho transporte.  Av. Epitácio Penoe, 1596, ap.
GUARDA" ROUPA MARFIM - ¦ ¦-'¦ .
r>orlar. . cômoda 100000 e ÍVENDEM-SE 3 persiana» pela me-
60 000 — Ecreta Ribeiro, 577, ep. lhor oferta. Rua dor Artistas, 370
506, '— A. Ccmpis-ta.

Armários
embutidos

Para pintura desde 70,00 rr>2
Folheadot desda ... 80,00 m2

Fábrica: Rua Luísa da Car
valho, 79. Solicite orçamentos
a domicílio e informações pelo
tel. 58-8739.

Armários
embutidos

; SUPER
55YNTEK0
,;.;. Firma autorizada

:^ pele SYNTEKO S.A.

DDT-FATAL
PINTURAS
Raspagem p| cera

Limpezas

Orçamentos

Tels.: 45-4546 - 46-6731
38-7973 - 36-0808

7 25-6263 e 30 7834

GELADEIRA Frigídaire americana.
7 pés, 150 mil, ótimo estado —
Urgente, Rua Ministro Viveiros de
Castro, 71, ap. 703 — Lido.

GRANDE bota -fora de geladeiras
45 à sua disposição desde Cr$
120 000. Muito gelo. Pinturas
novas. Rua da Relação, 55 — Ter*
reo.

Geladeiras
Domésticas e comerciais, co-

locamos gás, relê, automático
troca de motor e pintura; ser
viço, 100% garantido. — Sr.

Ataide. Fone: 43-2551.

ABC MODAS - Vendas p/ ata-
cado malhas, soutiens, preço fa*
brica — 3 pag. s/ iuros — Tel.r
32-2199 - Av. Rio Branco, 156,
10." andar -- Centro - Estrada
do Port-ela, 29, 2." andar - Ma-
durelra.

Bolinhas para
cabelo

Forma cubo ou redondas de

grande moda. Preços p| bot

ques e revendedores. De 2.°

a 6.°-feira 8 às 12 e 15 às 20

horas. Cinco de Julho, 63, ap.

203 — Copacabana.

Perucas

EQUIPAMENTO eletrônico - Ven.
do um osciloicópio HeathMt. ins*
trumento novo, vendo barnto. Bc*
compra quem o comprar. Est. Cs-
funda 991 ap. 102 - Jacarepa-
pui-Tanuara.

Vendo duas lindíssimas e

rabos. Preco de rachar! Tel.;

57-1583. — Sandra.

GELADEIRA GELOMATIC a qu.-
ro»*n«, embalada. Vendo para
doso cupar lugar. Av. 28 d* $•¦'
l.mbro n. 313. - r.i-5145 • ..
51-1391.

POR MOTÍVÕ~~DE~VTÃGÊM~-
Vende-se 1 geledaira em perfeita
condição - Tel. 25-9940.

Armários
embutidos

Geladeiras
NCr$ 35,00

Pinturas a pistola, a domlcf-

lio. NCr$ 35,00. Troca-se bor-

rocha. NCr$ 18,00. Consertos

em geral. Oficina, Rua Pedro

dc Carvolho, 727-B. Tel. 49-8539
— Sr. Jorge.

REFRIGERADOR - ADMIRAL
SPRING retilinto — fecho auto
ma tico de 9 1;2 pés — ano «
meio de garantia no motor —
NCr$ 250,00 à vista. Falar cl
Sr. Sérgio no telefone 43-4910
das 9 àa 18 horas.

TÉCNICO geladeira, ar condido,
nado. Conserto no mesmo dia e
local, com garantia. Tel. 23-3652.

ATENÇÃO - Belíssimas PERUCAS
a partir d. NCrS- 120,00. Não «
chamam. V-nham v.r pari crer
- Rabos, intairas . Franjas, d.
cabelo natural. Facilitamos o pa-
qam.nto. Rua Gen. Polidoro n.
185, ap. 701. T.l. 46-9733.

ALUGO E VENDO - 35 vestidos
de noiva a prazo a partir de 15
mll, Faço sob medidas. — Tel. . -j

28-1812. . í
AlUGÕ lindos vestidos bordados.!
Noiva loilete passeio. Alta cor-
tura. facilito. E. Cdeon. l Slo.
F. 25-6697. .
COSTUREIRA do vesMdo de noi-

de baile. É com o tel.
46-3385.^
COMPRA-SE cabelo comprido .
liso. Paga-s. b.m. 57-1607.

VENDE-SE geladeira Frigidaire 9,5
usada, com carrinho. Tratar Rua
Catete, 30, ap. 905.

Fábrica própria executa sobjVENDO — Uma geladeira

VENDO geladeira Climax 9 V"
pés, um sofá-cama, duas pol-
tronai, uma máquina costura

.Singer, tudo 600 OCO — Motivo
iviegem. Rua Frflncisco Muralori,
|5, ap. 802. Não -falar na por-
itsria.

BrTs"-

Geladeiras
Pintamos, 35 mil, tinta porce-

lana, troca-se borrachas, 15 mil

Especialista em fechos. Conser-

tos • novos, mecânica em ge-
rai, relê automáticos, obs, do-

mestiças, comerciais • ar refri-

gerado. Consertos e montagens
— Orçamentos grátis. — Tcl.

52-3238, Sr. Rodrigues.

COSTUREIRA - Com muita pra-
tica, confecciona veitidos e con-

iuntos. Rua Caimbi, 21, ap. 101
— Engenho Novo. _.

PERUCAS"-"inteiras, meias, rabos
a partir de 60 mil — Compro
cabelo * fa-o de encomenda. Av.
Copacabana, 300, ap. 202. Tel,
57-1614.
PERUCAS - lindos rabos 60 cm.
cab. importado. Av. Copacabana,
1 088, ap. 302. Tel. 27-5534.

Fino acabamento. Fábrica com encomenda cj pagto. facilitado
25 anos de iradição executajt* tudo pi mj conta, puxadorea,
com facilidade de pagamentos.! carreto etc. Qualquer tipo de
Desenhos, orçamentos sem com- armários, estantes, revest-, c|

p-*omÍsso no local. Alfândega, boa madeira, ótimo acabamen-
111 — A — Grupo 2.03 tel.rlto. Croqui no local e orcamen-
23-6359. to na hora. -r Tel. 58-2742,

temp Conquistador, 9,0 pés, um
fogão Brastemp de luxo,' os dois
na embalagem. Vendo seperado,
bem abaixo da preço da praça
Motivo viaaem. Tratar Rua Teresa
Santos n° 620 — Bento Ribeiro -
Tal. CETEL 90-3008 - Sr._Ca!____.

VENDO - Geladeira « Radiovilro-
li. R. S. Salvador, 30. tp. 602.

Técnico de
geladeiras

Consertos a domicílio em

qualquer marca, com garantia,
visitas grátis. Telefone 34-7473.

Sr. Santos.

PERUCAS SOCIETY - P.roca, •
rabos d. cabelos naturais, v.n-
do para todos os tipos . cõr.s
tom entrada • NCrJ 20 por m.s.
Ensino a conf.cção . «°mP__.'

produc» - 57-4213 - DONA
ROSA.

CALÇAS"LEE"
(AMERICANAS)

- TODOS OS NÚMEROS -

BELLUCIO,
Jóias e Relógios

A crédito
RUA 7 DE SETEMBRO, SI
- GALERIA - FUNDOS

[rj.« escada) SOBRELOJA .14

Revendedores
e boutiques

"FISHER" -" Pr» » amplificado'
isterto. 800C com ridio. NCrS ..

_ 1 200,00. Rua Maestro Vila Lõkc*.
1 ap. 801 (»m fr.nt. Rua Afonso.
Pena)._ ._
GRAVADOR PHILÍPS-El 3541-4
pistas, novo. Preço NCr$ 500 —
Tèl. 46-9385_= -tò-0434 - Luis.

GRAVADORA AMERICANA sem
uso. Vende-se 26-B970.

GARRARD 4-HF, usado, mat par-
feito. 200 cruzeiros novos —

36-0161. ¦ .

Saias, blusas, vestidos, slacks,

maios, conjuntos, ertigos finos

das melhores fábricas, cam.

mundo, cam. tergal, capas, »a-

bonetes, preços p| revenda

(Trocam-se mercadorias). — Rua

México, 41, sala 604.

Cintas térmicas
japonesas

Para emagrecer. Entrega-se

a domicílio. Informações Tel.

43-8153. — Rua Teófilo Otoni,

15 - Sala 710.

Ternos usados
Tel. 22-3231

COMPRO A DOMICILIO

Calças, camisas, sapatos etc.

Pago melhor que qualquer ou-

tro.

HI-FI DELTA - Com rádio FM..
Toca-discos, cotaro, alto-falantw
coaxial de 12" - 57-0635 - NCrS
250,00.

Hl Fl - CrS 2~50 00Õ - Vende-
se "Cir*. R.C.A., 2 rnóv., côr mar-
fim, toe. dic?. autom. Sr. Cardoso

Tel. 37-3759.

PHILIPS holandei. Gravador 358A
Pilhas e Elétrico._57-3780. _

RÃDiÕ VITROLA Standard Eler.-
íric Stéreo, móvel moderno, vá-
rios altos falantes. Custou 1.200
vendo por 320 - Tel. 36-4951 .

Ternos usados
Tel.: 22-4435
COMPRO A DOMICILIO

Calças, camisas, lapatos etc.

Pago melhor que qualquer
outro.

VESTIDO 0E NOIVA - Vende-ae
brecado, cauda 3,5m, maneq. AA

160 000. Fa7-se tambem qual-
ciuer feitio. 60 000 - R. Lopes
Ferrai, 71, ap. 202 - S. Crisvó-
V30.
VENCE-SE rico vest. de noiva
mod. exclus. cem cu sem véu
• adorno da cabeça, elta costura
- Rus Anita Garibaldi n.° 42,
ap. 601 - T.l. 54-3509.

0 novo alfaiate
Reforma, vira pelo avesso e

recorta roupas. — Aceita fazen

da para feitio a preços mó-

dicos. — Praça Tiradentes n. 9,

sala 707. Tel. 42-0954.

Ternos usados
Tel.: 22-5568

RADIO ZENITH traniooeanic —
Vende-se um FM-AM Royal ....
3 C00-1 novo. Ver e tratsr na Ru*
Barata Ribeiro n.° 625, ap. 801.

RÀDIÕ — Vendo, do cabeceira o
outro, 110. V. bateria ou oi-
lha p' desocupar lugar. Telefo.

ne 3S_-1_477L_ .
RADIO ZENITH 3 000-1 NCrS 550,
máquinas escrever Oüivettl se*
miport. -400, rádio Blaukpunt port*
300. Av. N. S. Cop. 769-803.

RADIOVITROLA AUTOMÁTICA -
Alta-fidelidade, mod. 66, marfim,
lonq-play, urgente, por 195 mil
- Rua Bela, 113-B - Tcl. 34-2855.

RADToVÍTROLÃ Automatic, alt.,
marfim, moderna, urgente por 115
mil, _ Av. Democráticos, 690-8,
perto da Uranos. ^

RADIO PILHA, calça Lee novida*
des p' presentes cam. v. mundo,
cam. tergal, capís, saias, blusas,
vestidos, rabanetes, pre;os p/
revenda. R. México, 45, 2.» en*
dar, sala 205.

COMPRO A DOMICILIO

Calças
Pigo mellior

1 cutro.

camisas

qu»

RÁDIOS DE PILHA - Gravadores,
vitrolinhas, relógios etc — Ru«
Sen. Dantas, 3, _5.° andar.

SONY,, Gravador Stíreo, SM 
fl 

*

.anatm etc I alto-falantes, 2 microfone. NCt$
sapatos eic 

, 00OM Ros M„„,p v,t» Lc
qualquer]:_„,, ) ,p. _01( (m fran!. Ru*

Alonso P«nv-



O UTILIDADES DOMÉSTICAS ® EMPREGOS

Equipamentos eletrônicos
tro embutido. Tel.i 45-7491.

Vendem-se equipamentos de Estúdio cãnõn fp refíexíimm c|g7an-
1 ide angular o tele d» 200 mm —

B'Transmissor usados. Ver na Rua Conde Pe-^Tot"- 0f'1-ii'°- Toneleroj' '3

ICINEMA - Granda variedade ATENÇÃO - Compro TV, nela-i
[lâmpadas proieíoras, exetiaríor?..*, deirn* modernas, Hi-ft", sUreo,
[foto-cell$/ foto-rlood, minimoi planos. Tel. 57*1596 — Notado ¦
preços, oficina especializada, !ripido, hoj* * qualquer hora. í

leonsertos garantidos, pro|etor»s,jAPARELHO JANTAR ROSÍNTHÃÍj
|gravadores, maq. fotográficas, - 62 pc., laças cristal tcheco, la-
(film-idorcs, objetivas. Giovanni.ipldado finíssimo, 52 pç. e maia
jlíua Ev. da Veiya, 53, tob. S-3.jobjetos de ôrtz. Vende-se -- Runj
ICINE-FOTO - Vcpido'"'máq."'fot.:Haddcck Jto2- .142-_»P- òc:2-

jCanon-Demi, nova, com fotôme-| BAIXELA D. JOÃO V

5.» Cad., CLASSIFICADOS, Jornal do Brasil, domingo, 26, . 2 "-feira, 27-3-67 - 7

EMPREGOS j PROFISSIONAIS DE ESCRITÓRIO

íAUX. de escritório

|VENDEDOR MOTORI7ADO - Con, COSTUREIRAS para bli

VkNDEDOKES —
CORRETORES

-
reira Carneiro, 371 - Estrada Vicente dePfmi^iw* loí.,mS?wíx6

Carvalho, telefone: 30-8844. (P

CHEGADO DA AMÉRICA - Ven-
ds-íe, TV porta ti!, máquina fat.
Konica 1,8 último modelo, rjra-
vador, rád>o de pilha com FM,

- SO mil, Violão Di Giorgio _|";nóculo, toalha da Ilha da Ma-
70 mil, Praktika F*3 leme dc dif"°-.n et° 

u-'^'10, 
M ü" Ro'

280 mil Ichn, 40 ap. 1002

DOMÉSTICOS I AUXILIAR de EiSHSÍto
l»-vso de urr> (ij, com pritica em...'nr'.;;"l 

AAAAC ADDIIMAnCID AC COZINHEIRA - Pr.cii.-s. um. serviços gerais. LKÍ£je-;e que se-l CORRETORES
Prata,|AIYiA5, ARRUMAUfclKAS, com prática, dando r.farinci..: ia datilografo (a1 P*oa--it bom. Rua Cond* d* Alexandrina, -406

Bonlim, *J90, ap. 505. prido. Norte

cparur.cia •_ prática de
das p-va trabalhar junto rn -.;¦
coi-iS; ajuda de cu*ito e coiniisòes.¦Rua Visconde dc Itaborai, 10, l.o
andar.

pa Ru
roup-js de Sra. Precisa ;e
Baráo d,i Mesquila, 76VA

pi cr.a (12 xícaras) 5 pc-. 9 ks.|r i-nnciDAC
excepcional beleza. -í milhões — c V.UrcmA3
57-1180.» __ 

ARRUMADEIRA - Precisa-s,

Rua Santa] urgência. Ótin

Jorge i-aproxímaçSo (3)
I- 47-1565. _
FILMADOR CROWN 8mm Zoom,
novo. Vende. Desambaraador hl-

DESFAÇO

OSTUREIRA ofe
oras - Cr$ 10

VENDEDORAS S) Ganhe dc 780 COSTUREIRA - Prneiso-ie- Precisa-se com a 500 mil crurtiiros vendendo con- bíiitanto pratíci Ho miiquina
ri oportunidade e íecçoei masculina* e femininas - dustrial elétrica — AprcontnK,o Com- condições. Para /.an. Sul n Zona Entreçjamos mercadorias ser, di- c""i dciumontos na Rua Cela

Eletrônica Klystron —.nheiro - Rua Almerinda Freitas 183, fundos, com Duna Net-"' 
n",',COZINHEIRA - Precisu-ie, CrS, AUXILIAS, do E-critório - Admi-¦»'"• Piraiá, -152 c Carvalho de 25, sala 401, Madureira.

Avenida Princesa Isabel n. 293 
'. 

80 000 por mês, casa delito pa-,imi" moça ou senhora, com co-.Soura, 242. ,,.,,„„„.,
ap. 903 - Exlg.m-S. referendes drão, para casa! com um filho, nhecimentos gerai:. C/ D. Deilde CORRETORES - Rapazes. Não sei. 

DE7° - ,? 
,'ib"lllc 5' lo* prática comorovadaPaaa-s. b.m". hue saiba também botar roupai "a "« Sao Jose, 50 - 703. We de vendas. Podendo ganhar1" 

«"feceoM, itimo bico a ba- para s„c5o J 
™.

ATENÇÃO 7mpre~gYdM~dõrá.7ÍrTa ou™dq"''Tíl>Y 7 TS,f è'í'„UnXIL,IAR. Escri'- " NC~ÍS >«1 «™»„200 mil. Maria Amalia, *U,<c_r.u*,?'lO°° 7 1I OM-Sr Mar' 
"P"*-''**»*» hom, sêmen"." dí

Temos ótimos pedido», salá-!^'J , nru 
'f. • J 

So° 
I 

~'.'80' 5 r"°ta.s' 3 rop- Prá,i" f«* "5q- U,ü9ur,i ~ '",«*">*"• ha" 
'"• ,ü* ' ' I 006 - Sr. Mar-5 ,lh. , „,i„;.ncia médica -

rio de ICO a 150 mil p/ «> ff; 1™L~ íf.T .1'. 
* -fe W&. 

°°p-, 
.5«S?*!u.no'U" DISTRIBUIDOR"e"""rEPR=5F.NTAN-" «,ke,v,.K "n-.v..-~ i *»1»K,«"« • *« '"»". »

CAStADEIRA
BOTÃO - /

PREGADEIRA

oito

DE

fíhrica.

movei;, tnpoie;! j nheira. fíua di-; Marrecas n.° 38,
-ras com Dons Maria Lufsa. Trã

oro, 150, ep.
noile.

| yetíicJ., vitrola port., ceninn», lou
ess, cri?t«ís, rou-;ab etc. Tel.:
37-9165.

eferen

SlERO ZENITH
Imoi

I. 350

-iiTienCíino, o um
bp. 307.

103 — TÍ;uc- i\^f'""-"— __lS«*a oom oraenaao com reierün- tetn' '" 
FAMÍLIA - Vende com 

"groncie 
j 
""• „*/• Ra'nha Elizábeth, Õ5?,:90.l - :.7-43lé

. -ii, • i , ¦,' FT—i-rlprcjuizo 1 TV Philco 23"; 1 rA- .IÇ: ¦•0'.. lrn7iMHEÍDi o.JMICA 1,8 ultimo .modelo, bi- J,,0' vltro|s Stéreo. grup<; c,,0.!COP-.IRA.ÀIÍP.UMADEII!A -~PrV'
P.1" fado; golfidelraj espelho do cris- cisa«se, com prÁtíc.i

Amérl-éa. Barato. Dios da R.

180, 5 moças, 3 rap. prática fn- esn- Uruguai — "M
turamento, dep. Pessoal, notista DISTRIBÜÍDOR~É~

.. ,-Sçn. 
Dantas, 117jGr. 223.  TE - Indústria de adei .

il.» andar - Cinelandia. - • -I:~"~'-¦ - -.-_¦¦-, AUXILIAR Contab. Op. Olivetti llzada na GB orecisa ,
j BABA" 

'-"Preliso 
pira 2"Trí^n- 

corlN"EIRA. - 
T"""l _» pa- NCrí 230' 280, 3 vasas, prálica.ipracas d» Curitiba, Bris

ças bom ordenado com rafaX \l' 
""'v ,<rf,","d" * _ 

tir,*'-" 
' C'3' 0;ive"! P; Bonsucesso -¦ Blumenau - Necessáriow'™ - r-»""-!"»- ¦• 400, ap. Sen. Dantas, 117 Or. 223. balhar com material

'.:OMY - TV 7 polegadas, último I TV FHILCO 17". S. Electric 1
modelo, funciona tia bateria oulrádio para Volks. Tudo novo -Uóculo, gravador rádio dc oi-i'-'"í 

• — -.-.-—  ". .«>-|>,wi.i«i-ra«u»i™Limi - r,«-|re3pon
elefricidade. Preço NCrS 650,00-Vendem-se por Átimos preços - iu. cóm FM récém-trazido da 

'", ;, n0,ade'r,'1; «ne.ho do cris- cisa-se, com prílica de outros do 0
Tratar tel. 27-3-182. | Aceito.ofertai - Rua Santana, 156| ÂmitUi. Barato! Dias da 8o"l !.*!?.. .lus,LB-,.,.<i.0™"*íl.°,,_..."l!..ílel,?r'',|S0;* ,com informaSóej e íor- n0!

AUXILIAR de Contabilid

já tra-
papelaria

.cha, 40 ap. 1002. jj;:ni^r, meslnha3; abajour; 
''eil.i-

tueta?; virrinej; cômoda;, sofá-ca*
TV Delmonico &' pol."Ve^do" ivoi TELEVISÃO PHILCO 23, tela ray-||f|NDOS CHUVEIROS BRILHÃNTESIma de casal; colunai; quadro

. Ruo Bolivar, 27, ap.|Çf*J. .ve.™adcirr° 
","!:!__ 

££_£"•[-. D°'a pl homem. Vondo melhor|6leo ele
£01 I-I50; cuilou 350. Vendo 2£0'-n oferto, motivo viagem. Vpt 24 deigp
TV SÕNY~í^5si»~íõ*Y~;,"',7l^V.0"ii''' S' Copacabana, 387 ap. 207. Maio, £09, c| 2. Dona Joana, s'
ían, d. 7»"»m bafa/i. t ,1 

™: 3Ó-4,S1 * M^i™_viagem. r,í!liB domingo, 9 horas em dia
TV PHILCO Predicla, 110", mo-ts. . 
dema, funcionamento impec4veí,ÍLEICAFLÉX na embalagem oi
270 mil — Av. Princesa Isabel,|pinai, |tr,ie Summicron l.R

Sávol . lut. Tudo novo. NCrS
850,00. Rua Maestro Vila lobus,
1 . ap. 801 (em tr.nto Rua Afon-.
<o Pftna).
TV PHILCO
ray-ban, perf.
va. Vendo m;
pues de Abranlts', 26, r,p. 201
TV GE 12", portátil, luxo, 1Í67,
egoista, "na 

embalagem, 395,00.
- Tal.^ 46-6383. |VENDE
TELEVISÃO 

~2Í 
pol., perfeita 220

mil, urgente. Motivo mudança.
Joaquim Távora, 65, «p. 20] —
Eng. Novo.

Ver Av. Atlântica, 2303
1 — Posto 5. /Aot ivo ár.

viagem.
FAMÍLIA 

'"

171, ap.
CrS 70

201.
R.

vindo à francesa, ord. Ci$ 70 COO Haddock Lobo- R. Coda aa, 2 7, Leblon. Te .?-„,„,-u.-,„.
27-43J0. (COZINHcIRA
-tL-rior/- ,"íT7 ,"" -lave e prij-,*. Exigem-ie otlinfiscMPREGADA para t.-.do tarviçoireforencia: - Irap«menos lavar c passar. Casal e 3;,,-,r,:i|. n. y ,

. criança;. Podem-se referencias. r-,-ls,ur,_ . ¦
vende Paga-se bem. Rua Visconde da --OZIiNHEIRA e outros serv,;

todos os pertenças . que com- Graça, 169, ap. <01, Jardipii B;-!"'eno-"j 
'sv8r — pequena família

põem o seu apartamento inclusive)tünico '!.A ru.f sntes do Dheo) 
,q!'c ciur,lia p° emprego, Cr$ .¦"*¦-•-- ¦* ¦ 0C0 — Muito limpa e boa

ncias — Rua //.aranhas n
- Meier.

, VENDEDORES -- Pre:isí.se dc JACARÉ.

«" 
Vpronddu.tedeéf;'cil 

a^i^ãoCnd- WWRINHilRA
rratar na P^s Silvio Romero n
í>3, com li. Alflídc.

baiares etc. — Cartas 
"corr"ra..VENDEDOR 

fábrica de móveis p
a tica em carteira 3 anos. Sai 280 ,e'"n':ii*. para HELION INO. i escritório - Piecisa-ss c: conhe

.'.vel a sosseiiada pbia ta-: 300 - Cia. Suiça admita urgen- QUÍMICAS LTDA. - Av. Rio cimento do ramo. fixo e comis.
erviço de p?c;ueno ip. me- íe. Trotar Av. Rio Branco, 185 - Ijr-""::o ¦"- 15A ¦- gr. 913. Rio. ;*->°- chefia p o% mais csaízeí

ppissur. Referencies - Rua: «i_1021. HORAS" VAGAS - Ganhe NCrS r,-Rua S2nador Dantas, 117, s
i"02- AUXILIAR DE ESCRITÓRIO! TÍO 00 diários em seu próprio li 

'

queMaça hiper-mederninha. Enlre cnl de Irabalho - Av, Rio Bran

Prá-

3£í. e 5aj. no Ed.

eeisamov tí»
compctonle, com prática d« nifl-
quina industrial, para trabalhar na
Fabril da Roupas Tavares, fr.
chado atu iá bodos Rua Firjucira
da M-lo n 4a?. Po,to do Cam-
po rio 5. Cristóvão.
C05TURFIRAS - Procisa-so"" d,
costureira p;,ra bti-^s , blu-,6e<
di senhoras o homens. Pasa*s*- Pra- ^t;,S pl 

'«"ií
•-.- - - Visi.»d^r,en,os--i.bi;o-S-W,Av:MÍni!:íoEdrjardPCa^

919.

co, 156, 1005.

vogas,
que relira

m »,„,. Rua Afon, - ™ 
^ 

- -ncesa ™^ 
a^n^^mmicron^l 

.R,^- ien „ õo. „ Artur Araripe j^DÃ 
"s^a' 

pira cot rVieS

21, moderna, tela VENOQ leleviaor^ ITj Ad-«rnerc.al teb 46-4,00^ ^ 
oWbllllÃl «AbTóVmõUT^ bIM ^^^"ríorníncjo": 

","

func. 5 canai. no- venturor c/ Instaviev/, mod. 67 NIKON F Photomic T, nova e Vend.m-s. urg.nt., «lado da no. Cr$ 50 03 na Ru.-- Fiouciredo IM-cc"-n
,t. viagem. R. Mar- n> «nb.J.aem. lnf«m.Çoca tel. u-ada c| iOm.i, 1,1.4 Bronca »„. v.r d.pois da. 13 hora. na galhães n. 8.18. o 30í - Cop - V,""
n\vS, 26, op. 201. ?£*?J2?i-âíS! c-00'"'-.- <¦! lentes tela, filtros, fotômetro Av. Copacabana, 1 1Í0, ap. ...cabana 5-6 "

. * ê *• * rf*r- *• t- -*•* ». I. VI- . 1 l*\l t.e-*r*** A_\ iu-tAK> \/ Dn .... J. •**.**** » «.«#..,A Tl"__.

instrução
s' 1005.

Av. Rii

2^-5159, 
"sáb. 

e dom. IC, lente: tela,
VENDE-SE TV Mulard. Mão esti Weslon Ma;ior V. Reinaldo
funcionando. Tel. 254262. [25-0461. _

televisão "Émei-NÓJETÒR SLID5 ROLLEISCÒP

TV - ZENITH - 16" de luxo,
novt na embalagem, 550,00
stereo cl rádio AM-FM Gruding,
Garrard, 800,00. Tel. 46-7ú6'2.
TV PHILIPS 21 p. cor marfim,
marca Teleking, um cinema nos 5
canais. 160.OCO — R. Barara Ri-
beiro, 411/202.

son" — Mod. 2 157-C — Tele-(Oportunidade, tin embalagem,
fone 49-6562 aul- cont- remoto ele. Av. N.

VENDO 
"TV, 

s,-ra;"darmilorio ài l£*_£°P.aHl8I!?i 343-.«.P*..?0?* _
solteira « aspirador da pó. R. PROJETOR SONORO 16 mm. com
Bernardo, 308 - Encanlado. . } pl*;lo, com lento do ampla visão,-{Vende-ie 

pela melhor oferto. De'2fi 
feirs em diante. R. Otávio

Correia, 411. Urca^
PROJETOR DE SLIDES SAWYER

VENDE-SE por motivo de viagem]
uma televisão GE novo — Tel.
48-9385.
VITROLA PHILLIPS alta fideiidrà" 500. Autom. Cont,. r.moto, novo,
oíimo som. 300 cruzeiros novo;, lna ,mb»l,g.m. Diariamente à noi-

: to. Rua Dr. J.icundino Barroto,

IV PHILIPS, 21", côr marfim,
como nova, imagem perfeita noi]¦-¦.£!
5 canais. 175.000
beiro, 411, ao. 202.

radinho de pilhs Spica. Rus Ar*
tur Araripe, 3 «p. ^02 — Gíveri.|n 37
VENDO AV'ADMIRAf 19 e/ con- r^uard bolex _ Fi|mado>es'

R. Barata Ri-l!^?S. 
° ~-Â~^-\.~— 

\p'°\#o<t>* de S-lómm, ampliado:remoto

j VENDE-SE" 
" Tal. 32-3329.
— Rádio transmissor] res Durst, câmaras Hascelblad, Al-

I reccplor o pilhas, ale, 10 k. nò- ps, Sínar. Repr. exclusivo: Av.
-Si'«- !. e vo. NCrí 250,00. Rua Pedro Arnó-Franklin Roosevelt 39, il. 1406.
300,00. Urgente.|riço, 166, bloco B, ap. 712 —Tel.s 32-0100.

Ci,le,,;' .ÍPROJETOR DE 
"SLIDES"36 

mm
80

TV 23", G.E.
SE, jóia, c/g,,
— Rua Paraná,' 1 037. Piedade
Agua Santa. .....,_.,. . ,, ., ,-,-,->—j,-..^;  - ¦¦VENDE-SE coniunto estoreo im-|Vendo novo, capacicladi

¦ G,* •.,.•' cc,n!ole,e' Hi-Fi, portado toco disco Garrard em- dos. Projeta
M«n a 

'.m!,Ti completa. pHfieador Fisher alto-falantes260 000. R. Earata Ribeiro, 411-;ttc.„voit.. 
Je|, í6-5747.

Tciei/icir^ .a. -¦— 1 VENDO radiov., 2 faix. 
'

ULEVI5AO Atenção, precisamos ti| ,. ridios tronsistoro» novos. -| PROJETOR i,vender 100 aparelhos TV ale o|prcco de ocasião. Tcl. 37-9165. "Prídolux-Loi;

Av. Copucabana, 1 150,
1008. -Tcl. 27-0-162. ,-.,.,, cr . n . - - cmrREGADA
JÓIAS, perfumes, moedas, anòla cozinhar e d-
(brilhante), móveis, quadro», má-lgcm-ie

Pre;::
tis Bcrviçoí

paro

INHEIRA parn trivial fino e
Rua dii-s dd Cru?, n.

536 - Móier.
COZINHEIRA - Preeisá-si 

""

• • AUXIIIAR CF: ESCRITÓRIO. - e . ¦ .
. 

" 
Prtjíiin-ts osni pratica compre- c;.' víjH» de futiír.->n>ortlu <* lerviços iía
¦afir.* jtltm d* confinei me cio do ¦ . 

'
repatticóes públicas — Cúrias c WoCAS MAIORES e menoi
referencias pnrn o n.° 66 544, ninos até 16 anos — A
ns parlaria_ dfsta oJrnal. Ribeiro, 91, í' 503 — Pila
AUXIIIAR 

"DE 
CONTABILIDADE'. MOÇAS E SENHORAS

AJmi.B-io uma moça boa ri»e- c'c

ames fixo NCrí 100,00 Romero, 239, naleria B,
Sc, exigimos b:,i npflrôn- {Mercado ci? Mridureira;.

i Branco,.

bia 109
COSTUREIRAS internas preciio-ic

Joün

lorno s fc Qno para ca;
referencias - Psoa-se "'nP° eríl ™3uei feraira - ira- , boa .pror.tnt.rão - CrS .... pp = riSA ce ,,_ *._„.,

quinas de escrever, violinos etc., bem - Rua Anila Garibaldi n. p'?' ?om P* Antonleta na Rua 7 20fl 010 - Avonidi Rio Branco
spráo vendido: cm leitão iudlctaiJls .^ ac 501 — Copac i3j oetímt3ro_n. 180 —_ Jota. !n lCt'108
na.Av. .Augusto Severo 292, «p.|S^ãêrVAivã""-i' »^Z -' i„lCOZINHEIRA

omente com práiicd—,, íòlürin mais prtniio predu-
VEMDEDOÜES - Indústria pnrlu^ ««?¦ &¦ Xavier Silveira, -10311.

rrs m,. 
"^..'T11' solteiros, 22 2 ,„„, COSTUREIRA --" Fredja"-*se"" com
7 r¦ ?"-»-uf"JiS? *"°* 0,t,cn''",0 pratica para roupa cie senhora, ou» u.p voo ooo e comissão, na una moca menor com prétic*Kua Juba Lcpes do Almeida n. para icibanicnlo. Tratar na Rue

Serviço ">, oi» o at 10 hcr,ti, ió eom Senhor dot Po«sos JC3nuas domiciliar. Ensinamos carteira - u. via. r ,m r--ib-ViAt, 'r? 
'¦

tilonriln a nu» Içnha pratica ds ° serviço. Sábados livres. NCrS — J-«i.i.cikas,uí| 
.. precisa.se co,"

I da serviços de conslabilidr.de. inclu- 110,00 e comissões - Av. Rio VENDEDORES para ferramentas - Of.r,lanto piai1Ca 0m cslças para
a_at si», da balanços, cm boa lotra Branco, 185, sala 1415. material lubrif ir. introduzido: '^fny, serviço e;tom-: ,(, 

¦

Sala 1 310.
p-Tr3 ma-

lerini; de construção. Tratar Pres.
Varões, 529, r, 806.

Treçj. consumidci
I pj Rio o Minas,

- Apresonisr-rü
Vargas n. -146

a, p.-ocuramóí,cie máquina, psg.i-se bem, ;erv
boas conclici.-s !° garantido para toe» o ano.
na Av Pres i trazer documento ns Rua Sei,hor'dos Passos, 13"

í^iWriMVV^ f^HicrmíioV-exiirVeirrén^ w^s^*^^ bet vtNbEDCREs~-pvüw Pi\^Lr7'e^f f r

?208 fél,'36.Vl'307°P ' 
86,ÍEMPRECÂDA-c:„e 

saibTÍ5rir7h7r!"mbl""* G<-««* Carneiro, 141,!a?x:Ãr-ÃÃPMnPK - «.. 
~'-'-'" "' " ~ "° ^""'° ^^ - '»« » "•<- - ?'"- 

a..d.!
,„ ..„, • MOCAS MENORES

IfrvmTS imnnur. *, .1 
~r 5ervi5tIS ^ves, na Rua Carlos"1'' /ul ~ 'Pan?.m?: rência. boa letra, cursendiMOTIVO MUDANÇA - Vende-se Góis n. 37 - 302 - Lebion. -COZINHEIRA - Precisa-.. íoW rial, nara ioia no Calele 

"Tra
armário ,c| 2,B0m, «rredlço (pe.|27.9987. Ibom tempero . posi. d. lava?.!tar na Av 

L
cíní' PO-r-i-4¦-** ¦ VENDEDORAS BALCONISTA - •retalhar em fabrlc'á"-°fr"ataPr'
i.. ia- PRcCI5A-oE de moças, rapazes e Firmi atacadista nm roupai *.*¦ Avenida Suburbana n. 5 820.

&'' e^r,ícamdf^,"'^iÈMPREGADr^a!r^a-p;quo; 
:ií.;'v.,3;'"e.',.^ SV -Boi'- &&i.___2"l - 

"^riV 
J Í5T «' "_^ 

T''' 'S^^S.^iZ $"",- ^',7%^
Cosmopòi 

Ce4dbâciasn,°' 
JuTot "• *.«*«• ~ 

/««•»«.. 
tSdS ò «^ «"««•  MÕÇÃTmENORES - Boa spi.foôJlL:. ToToft" d;7t 9^ a'ima ^'.'"NCrS^oó ffV-ÜC ?H Tos 

""'a?' 
f"'""" 

Mi
obietos (urgente). R. Domingos "'ííf0^"6 

^"M" empre™ COZINHEIRA - Pracisa-se pa-«nela, boa letra, dactilografia - 18 hs. I 
"1 '¦¦¦'-' .'m' Ay* R'° c,ci' -105 " 4'° and

Ferreira 97. ap. 703, das U"às'~ í0 02°."a Rus Filon-.ena Nu-|r,i trivial fino e vnriado, lavar n.cunind_ ginasial. Traiar na Av. pr'fi-ka>
13 horas, Sr. Oliveira. !nes ."¦ o39 _n.0,ari,,'._. _;passar roupa, miúda - CrS 801 Copacabana n. 739 - Sobreloia 

' '•""• ludante do coi-

155 - 303 -

(Ga,er[a Empreg. Comércio
•llO. Av. R. Branco._

menos dar. tabelas, com eutori/a-1 na, último ripo, chegada a 1 mêa.i"011/)^** '/8-f- Vendo umalcès, quadres. Motivo viagem. -139, ap. 70-1
<:ão des fábricas, novas, na ge- Preço -I500ÜO. Telefone 36-5237. ',m .?lim5. »>t»do, «om fotômetro! Rainha Elijraboth, 571, 9.0 andar. cMpõc/íÃDA'
rantia dupla, á vista o a credito, VENÒrSE*televisão 

'Philco 
17"j^f^-5í^"- 1«- 

»:.»« -JM<°-. . 
tío servigo, precAceitamos sua TV usada como modelo i956 portátil americar,a:R0U7lrLEX - Xenoler 7.S, fil-,POR MOTIVO de transferência, tra, .?,!, ap. 10"

parte de pagamento, pagamos 200)50,00 Pua Marquês d< 
"" """ ...

mil pela TV u;ada. Ademais tem 75^ fipt 702, Vor dns 8entrega nfi' —'

 IPRECISA-SE de
^ura adiantr3da
Vasconcelos n.' Tiiuca.

jPRECISA-SE uma costureira c~pra-
Dara',ica e unia acabadeira — Rua Se

114 (2 andar).
4 moças e 3 meni-! tt

•IMÕÍIVÕ 
'transferência 

vendo ^-=«P«GADA - Para casal e KW. na Rua Raimundo Correi. n;ítÀQ'uiGRAFA 1ST PÕrlTe;- cõnk.s°S2R ^itT" 
C°'Óe"°' 4"°' 

„,Cn!.^5J?iÍ,STAS 
"

„" fanele Gelli, enceradeira Elelro-,1!13 .-. Tod° .serviço - Horário K1 - °P- ]___.  i Inglês e Secrelária Esteno emi"   TELEFONISTAS
*"¦ lux, quarto de crlinça azul, arma-105 8 »' 17 noras, -IO mil cru-j CASAL c. dois filhos precisa em.'P<"f- *">¦ vagas). CIA admita ur- - PRECISA-SE - Vendedores p' va--'

... '„,,„„. ii,.. • grande 
» pe-jrio _c aco Pl1red0 3 portas, ar- Miros' ,Rua Uruguai n. 259 - preoada para cozinhar e pequenos gente. Tratar Av. Rio Branco, 185 souras. Anioo rir- fácil aceitação MOÇAS, boa apresentação

?S0 an 1D8 ?fb,; ."' ¦¦\mMo Sccurit c' j6rm^- TudoUp- oM- __'r'<?i:,°?rm'"° "^^,,0. Ruafs 1021. |iunto as caias comerei,;,, c q. recepcionista nos postos de 
Hga° "h°r d»> P»»os, 135-A.

" ",T 
noile o» NCr$ SOO (quinhentos cruzeiros EMPREGADA de boa aparência, :d.°" ..lnvalir.o«,_l8.,_ap. 204. 15 - PRECISA-SE dã~môcl Su'™,ia tle 6 OCO diários. T, 

"R.iaollna, 
ótima comissão, ajuda de PRECÍSÃ5E""de~mã~lKcTrT

portí-|J_Í VíV0!!- Y^r 
R;J3 do3 Invalides.! prcrisa.se para ajudar rm todo COZINHEIRA - Procisa-se que senhora com grande capacide.!Cru"i'° do Sul, 34 e Torre da custo, 2a., 3a.. das !0-12h - chuliadeira, com muita málica „DE( SLIDES alemão 18. ap. -10). Centro. serviço em ap. cie casal. Av. durma no emprego - Djalma Ul- de do organização para edmi-'L|9n' - Nilópolis. Av. 73 de Selembro, 307, saiam trabalhar em fáhrie» _ P,

fim do mês, 
'marca. 

Philco, Ac-I^" ^V," 
riT,*,,,""' T""' 

'lco" 
nTvo" Vendes. ctfSli&H*!0^15 

_ Vrdem'S6 c',al" com- Gpmes Freire, 7.10, ap. 902. \'^j. 3/9. ap. 301 - Copacabana, nistrar escritório no Centro - PISO~PLASTICÒ - Vendedor apfi- ,04 ~ '' ¦ F-'-'"- Círdoso de Morais, 524-A, Ramr
t.l, Teleklng, Admirai, Semp, S. VENDO TV GE 12" americana na 

GalerL Éi^Drea Comêíclo LnlT r!1!?', 
t"J;'rci«-™iM. poltronas, EMPREGADA todo serviço, cozi- I CASAL ESTRANGEIRO - Que tra- Exige-se dat lografia, correspon-'cador - Precisa-se - Salárii ac - .,a<- a" pcr-cn-mM,-» 

' ¦ ¦ PRECISA:s=""coslureira~„ ,'JElectric, GE a outras, de 13, 19, embalagem. Tel. 57-2312. ,n ií 
tmp eo Comercio - loia geladeiras, televisão, radiovitrola, nhando bem, referências. Traiar Ibalne 'ora, precisa de cozinheira dência. própria, lançamentos ele. ma do normal - 37-l°5S ' 

oÇA .RECEPCIONISTA - Amiti- ^"í*"3 
polegadas a preços SO0'» ai VENDF.-SE TV Zonith 17" America- L 

' 
...'¦., aco'- .  louças de casa, rádio, piano fran- 2.» ieira. S. Francisco Xavier, ' "m referenciai, ólimo ordenado. .Salário de acordo cnm a canaci- npcrir _., c- 

' , - .—" ~7-*!Tos T0''" olima apar-ncie, ¦_
.-J. .... ..... onncvricv o o c \/._j. l.;. 1... n..i... ..:  i«« --. Md.., c..-. ü_. tnn _.. * rr,, -i.j. T..a..  ?_ *... '. 

n rKfcLií)AflrV5c do mocas p vendas desembaraço ceuioâl, alcuma ri--- '-
-I...Í. -..¦ ?;) .':. 

a.. --._Rua Souza lima, 409, ep. 1 001. (dade.

fi

sou crédito ns hora,
hora. AtençSo, técnica ne hora
ver a grande exposição na Estrè-
Is do Prata. Av. Copacabana, n.
581, loia 211, C. Comercial. -
Tel.: 36-1352. Informações.
TclEVISÃO GE" AmTricanr., 21
pc-lcg. — Vendo 1 c| ótima ima*
gem por .180 mil. Motivo dc
viagem — Na Rus Teodoro da
Siiva, 227.

Âita Fidelidade

Xenoler 2
Paraná;,r? ^V, punho dc pistola, 400|vendem-3e radiovitrola Duai
s llh.ilT)i'' 47-2287. ^ lereofònka, r.idio transistor, má-

VEtÍDE-SE fiímadora Pailíard"Bo-'|c,uir,a fotográfica Voigtlaendcr

Corrói-i Du-
np. lül. Flamengo.

EMPREGADA 
*p 'Todo ~o" 

serviço
do poq. apirí,*rnento ft que sóí-
ba cozinhar. Diariamente daj 7

aparência.

K. rr.ci. la-Hmi-oc i

and. «o,ano, 
k, i 

^ _, b roda semana. R. Luis Gurgel, 131 MOCA, olima
rn7iNHF'tp'í f -,'"i -y- ~ ','- 

nT 
~ T'Jn!ver!»1 á Av.: cão média

todo o serviço COZINHEIRA - Trivial variado, d Air F VITR!NI<;TA<: Joso "'beiro.-o cazlnha, rerv çot oves. Paoa-' «"¦•'— ** *l IKIINIJIA3 .¦..,¦„..„,.,„ - ., ,. .
sa bem. Família \i pessoas, fia- )¦_  EI5t|VJANIÍm,ÍIt. 

GRAND-E C?"?'V« "«i-; peq. ap
ALCONISTA - Procisa-se de T'INDUjTRIA PAULISTA necessi-,sozinha. Certas

erregens. Te-

particulares, Carl
portaria do Jornal

Copacabana,

Pi trabalhar boutique
, òt móveis e decorações. Ofr-rc;o

S00B7.
PRECISASE" de""ôlic;aiã'"aÍfãT<fteí

pcom grande prálica em casacos
Uruguaiana n,°

elevador a o,-
l de senhora1

72, l.o jn-Jsr.

IV GE 23" nova md. 6ó. eire-
ma n 5 canais, custou 960. Ven-
do 3-10 viagem urgente. Aceito
oferfs. Rua do Matoso, 4*1 ap. 302.
TELEVISÃO 21 pol., marfim, tela
panorâmica, verdadeiro cinema
nos 5 Cf nais, urgentíssimo, 160 CO
— R. Taylor, 31, ep. ó?4. Gloria.
fl) USADA, console, 23 põiiü-
dss. NCrS 3C0 — Rua Marquês

Modelo 67, sem uso — Ven- í Ta
cio 280 000, urgente, com ga-[VENDE-SE máquina da filmar no-|^„^Í'fd?les'Af.08f,°.'__f*P,rí,tiorl EMPREGADA

às 16 horas.
trônico desligando tudo quan-Í37l'964i/"""' 

" ,WH*""" "~ ,vt- ia hnrjit 
"|Rua Júlio d

do finda programa, 11 vál-|vÈ'NDO~"b"ino"cuio— 
'"Ò",nsg'e"~5 "Es-

vulas, vários ondas, toca-cIisco'1rèl5S, tam. 30x50, NCr$ 160,00.
Standard eletrônico. Rua Diaafe'-9-!? 

~ 
.43.*.?gÉ°*

T 1 .VENDE-SE Cine-Kodac'< Magazin""com 3 magazlns. Tratar 57-3300.
VENDE-SE - 

"Ocasião 
- Asahi-

Pcntax Spotmalic. Lentes Super-
Takumar 50 mm ?'/ 1.4. Rua Ho

" 
PRECISA-SE
Copacabana, 1 292,

casa U Rocha.

Av."

TELEVISÕES de 14" a 23" a par.
Tir de 100 mii, as melhores mar-
rai, cinemas nos 5 conais. Rua da Rocha, 31, casn 4. i_i.: .. „ .. .... . .
rio Senado 322 entre Av. Mam 37.7350 _ Pertinho c!o Cine ¦¦¦-¦¦¦<-¦ 

¦'¦'" -'¦
ao Sa * Ru^ Riõchuelo. I- .

Lop.tcabana,

!*B — Abolição

Consertos de
televisão?

Cuicíddo com os curiosos,
c-prendizes c intermediários —

ii "P"i „-.*¦:. co,r, p,-,i,.r. <>*¦", rádio Philips, geladeira fri-jV.™ núóo"!'*, 
"'"'.'"llu' 

,„T 
'mengo, 26S, ap." 601." ' BALCONISTA - Precisa-se de~l !!ND"STRIA , ,PAULISTA necessi-, sozinha. Certas para a portaria PRECISA-SE 

""de 
ca .. - ,

ces originais e tripé. Rua Volun-|?i^ d. 7.pes ele. Traiar pelo; dia. u„í domtnao fo g pòr més i COZINHEIRA" -" Forno- 
~fo^fo, 

I 
"P" P»'i« e,m ferragens. H-ft fcb.Z?-7,lJ"\ l'"S?,~° 

"""' S°b ° "' 6S°U'
"•"°\,CÍÍ.J"'"' 

,25' *P* *pf3,l'elí,one 25-7220. Exigem-sa referências. More pró, »m referencias. Precisa-se na Rué l-1»'-0-^'-Pa.r'i_**3;3^*L... _ \\L_tf, „ _\ía 
"p 

," 
N" 

DIVPSÇOÇ22-0277, 2.» feira. IPAR1ICULAR vende barato vilro- Largo do Machado. Tal. 4S%445 Mori« Amélia, 81 casa 2 - Tiiuca i BALCONISTA PARA ELETRÔNICA Si^ !^ 
Ro.lengo DIVERSOS

rador TmpRP?5ÃKÃ hTT," i—õ~ Tol. 38-2111. I- Precisa-se de rapar com ai- -W^SENTAÇAO CONTA PRÓ.
porcelanas etc. Av. Henrique Va- _, ,* kAU 

~*. 
4 

Cl!f¦J^nda^,8ICÕZ]frHEÍRÃ^l7~ÃirínÃKmrFr;Ismt. 
pralica - TELE PENHA - PRiA - Fl,ms Industrial procisa ADMITE-SE

fdares 
41. ap. I ,02, das U àsk'J6^0'_e °^j|£, 

\ 
™ffi\\\\Tt 

Z*,"^ £ «« »"»>*«> «¦ Í24-A - f 
^rt5 

""^ P'Ópri* "."a'?-0-mp'Jd°»-
lô..hc>:?is  

1 103. Copacabana. ' durma no emprego. Ordenado CrS nl"' ^ '""

VENDO - Um piano, uma ele-felóõiira^a nn,i/Í*—7 r—ÍSO0O0, Rua Lucidio Lago, 198 -
trola R.F., uma máquina de costu-! ^PREGADA 

DOMÉSTICA - Pre-.Meier.
re Vitpjoreli e uma Philips, uma Clsa'se pi,.ra ',odo ° "fvico, pa- coTlMÜEii
televisão e outras coisas - Av. g"-!e 

_,a 
bcm' 

,Ruí-Jo!e Hll~ Documentos 
'rXrèi^Tàs"' 

70i «>"" bõíseV.^cVlcadoTd. »"n'no"lTEMPER 
' Precis* vendedor de i"ls '¦ ccnneca.jpplir.ala serv. . ...

N. S. Copacabana, 787, ap. 702. S'?|i |^_Í5;. 
30J._r;ju«. !mi|.°ffire0n,<3; '&£?$ 

/p0pr. _ T,,„r na Rua 24 d. Maio ""Á'0 -V" ,*«¦"•""» 
"8 Rua Sf^-i; ^fe"^ 

~ AV' '3 *** ¦ " J
VENDE.SE quarto de moça tipo EM^EGADAA, - Em an. ria va. 702 - Leme. n. 244. do Ouv,dor,_139_- 3.° ,d- Ma'°. *17 G'- *<°3'

Chipandale claro, com cama, me-""°!° no Alto da Eca Vista1- COZINHEIRA - Precisa-se so"pa'rr,' BALCONISTA" - 
" 

Homem'""""- VENDEDOR para caicas infamo-FIRMA EM
sinha cabeeeirs, penleadeirs comP.,.' í r.~ «;,- tem filhos, cozinhar, família pequena, quei Precisa-sa com prá!ic< tle lou.'iuv<?ml co'11 P';'li'-a de vendas e Abriu veoas

armirio r|ue °'y"jra° 1r'bame tora. Da- durma no emprego. 60 000. Av.'ças e presentes na Cara Lux. - úc r'lmo - R|Ja Pereira de Al- moças na Rua »edro II n. 141 !ASSIf-TENrtA Tfrruiri" 1 -
coroos. 1 colcha de casal" ";'v'd'° contorlavol em. troca Rainha Elizábeth, 756, ao. 501 - Av. Suburbana, 10 264 _ Cas- m"'á«- "¦ '¦ '">"«• ' R«« do,- São Cristóvão - Atende-se aío '•"*"* " "' " "'

VENDE.SE 1 máquina fotográfica italiana dc veludo e 1 toalha deido ,,0D" <"¦ ««rviços oe conser-| Ipanema. cadura Matoso - Pca. ds Bandeira. parir de ° hora- .-,„ ¦

T":**. 6rt<:cz."vwíz.àiúrr\t"ü:S»'°*&>*£u^frr:i'c°^rir7»ivi*j vari*d°**r*^^-~y,^-r^«noedõr-çómcarro =yFAbrica-«-.owas -r^^^n-:^x0%\TSí^
 ... . . - Cri t0 itu! - Referencias. - ate 2-t anos, solteiro, inslr. :¦•>. ""° referencias comerciais, cartas so dn menores com prnüca nm - Requisitos necessários: ex-sA,v.' <*°.pa.,'','"_n!..n.' ' °'3' *P- cundáril p seção de artigos cie Pf" ° n° 01 2,(,r na portaria mes» a holsj-, derouro na Ruj r;ÚPic:.s no remo, faculdade cii

_ap. _^07.
«rnuiul.üTTcTi—fõTT 

r'',?ECI5A--i: rfs costureiras infert
- Fa^úrsâ J c3\* 

"" C er'c'mi pa" indúl,ria dn
máquina, do scldar 

'saco, 
pilla-l 120.' Datilografe. calcíllslí c° ío-'ffi| 1?0'™""' 

""" C"n,i't!'

ÜALrOMUTA p,..'.. , 
- tileno em todo Pais. Escrever pa- nhec. imp. cens. percentagem 180 t.i 

'"/o-;-,
'»».«..„i.Á 

, f í it ' " " ««"ABRAS" - Rua JargeP- Datilografo c' n; Dep. Pessoal J°8 -
  apresentação para trabalhar am Rudge, 135 - ZC 11 - GB. 150. Aux. Escritório p 

'-crv 
ae PRECISA-SE de co-turèira 

"Tem

AR.RRl)MADEIRA!C-ip.c.b»n., quo tenha pratica !TEMFER-. ->,„„;-vendodor~d. 
„¦„ ,. conhec d^ica.ase^v.P'/'!". de máquina Tlpec^

.. "-espelho cristal e poull
|menegildo cie Ssrros, 8, ap. 203.' ,\_ 3 ------ •

butido. Traiar Av. Mem de Sa,
i'IS, sela I, l.o andar. Sr. Jacob.

ORGANIZAÇÃO —PiiÜRUcrTc
a senhoras .DIVERSOS

II n. 141
se a';0 NIVEL - Companhia de ím-

Inis.

ouíra Laahioca', Unho de banq-.-ele clri llh-i Ms- ]
Preço barato, motivo deira. Tratar R. Ariur. Araripe,

viagem._ Traiar 22-2376, 49-7505. 63J02, con-, Sr. Eurico. j
VENDO OU IROCO - Máquina VENDEM-SE 

"coiies, 
a"rmár;os,"'ban. p EMPREGADA -

loiopráfica Exa-ll-B, lento Jenalquetas, cadeiras, balcão e mesfs, |r=-c;enc,0s para
automálicôí n-iíquire filmar Crownjtudo usado, por motivo de de-:,, —'rnlsr ^ 

rl^v*
rc. | Zoõm, 8 mm. a u íorn it ti ca; fotô-J molição, na Av. Prcsidenie Var-j.'~,/' ai:- . -^5.

meiro Weslon; binóculo 20x50|9as, 1093, sobrado. Tcl. -13-6173, EMPREGADA — Preciso com ex
i» ,„¦»«.»" r.c -iinn/in"' ~'\,~ 

... '. ' 
, ' 

^le,L')'., a|uminiiacia americana -'dss 12 ás 16 horas. periencia, urgente na Rua D.
ÍTnJSTfc.5? Rib°.i?o°.0 Ul, !?. (deft'°- 

A'C,,d2 ,0d°S °S dif'fetk-TSiríüV-X^--.-- 
^^T^lt^as, 

escrlvajil- semb,rBador ,r -, 3

Sete de 6etc-n iro,

S. Vicente, 431, ap. 406 — Gávos. I Conserto cm sua própria
TV PHILCO IV" 8rufc«s«r"eonlrô.! sidência, qpjalquer in,-,rce ou

0 TV parou?

í(ll. Pr. Arcoverd». 
" ' "também eos domingos c fe-|YASH

TV GENERAL ELECTRIC 21" Ver-iriados — Só Centro • Zona
dadeiro cinema. CrS 350 000. — í Morte. Tel.: 58-2871.
Irai-f* mecânico. Barata Ribeiro n,
185, *p. 601. Pr. Arcovordo. 
TELEVISÃO 23 pol. complatnm.n-
tn nova, mod. 04, com ótimo iun-
¦tionamenlo, s*m snten». Ventlo
vrii.nl.. Pieço, CrS 290 000 -
Rua Frei Caneca, 279, ap. 302.

:a mat-em.

do, 16 « 35 mm, óxó, óx9, por-
ia fli-íro colorido, laboratório
Completo ísGcadcirí! jIôxóO; corí.-,-

Conserto sm aua essa c! gfl-;í!,;ll', .eíc-' NCr* ,350' flarl' p'=-
., . . iioattír:.! «; csrrcri--,:ior novas1. -NCr;

rantia, nao cobro a visita, to- 31-0 _ •.,]_;,¦,. Tel. 4;7ó9*?.

_ doi os bairros. Especialidades YASHICA" EE - Vendo nova, 
"ei

TELEVISÃO RCA 21" modem», |GE. Philco, S.EIetric, Philips, fotômetro, telêmetro, ienle li1,9,|?''

105, ao
ày.ò, ú ítimo j nhas e ou trai peç-ii em estado,

modèio, nova, ne' garantia, de-lPara de.-.ocupsr lugar. R. Clari-IEMPREGADA — Precisa-se na R_
íisfència negócio. NCrí 350. Am-Imundo do Meio, 980. Senador Soares n. 29, c
pjiador 

"START", importado, usa- VENDE-SE na~Rua Cândido AÂãrT-T,«P- '0' - Vila Isabel,
dei, 253, ap. 408, 1 geladeira j.'içiade_ e referencias. _
GE, ssla de [antar pn., marfin EMPREGADA — 

" 
Pr

c, «mpo de vidro, tudo novo. |nher etc. — Refereiltias. Tel :
VENDEM-SE dois 

"lustres" 
cristal :58-?567. .

573173.
Precisa-se com 803 - Tal. 47-5*53. viagem -' E
o..°"a ri'!?,L'u COZINHEIRA.- ÂRRUMADtmÃT lll ~ MíJ?

— Pr«ma.*» que durma no locat MOÇA$ E SENHORAS 
"- 

Preci-
» qu*? tenha referencia* — Paga-ísam-ae — Ótima oportunidade 

*—

bem. Combinar hoje pelo te- Paga-se bam - Rua di Carioca1
pf. 57-8306. - Tratar n. 30 - l.o andar - Sr. MA.'

dé*t« Jornal. "4 dr. M-, io n, 266.

Paulo Frontin.
PROFISSIONAIS DE INDÚSTRIA

lefona

corniínieafoilidaoe, ccnhecimenlo
do idioma inalei * vivência no
campo oa vendes e proietos de
mip-naçces do grando enverne-
dura -- Certas pjra Caiyj Postaln. 2 272 - Rio de Janeiro.

PEDREIRO E SERVENTE., _ Pre-^ÇOÜGUEÍRcT- 
"píTcisa-sc-- 

pTara- Rua Oaorico Men- corlar e desossar que saiba fa-
conti» na Rus Haddock Lò-
1. 338-A.

Gá-

amanhl'ii. R«8Ion*.'l.,« n."248 {TÒst" 

~ "~__°"a" ~ *' """ 
METALÚRGICOS E

tõuiMàhrzzr-, ir^r—r'iM0ÇAS ÍARAuCASA ÒE M°PTs soldadores ^32 - Todo, os s6m0.CO/.1JHEIRA com prática de cem prshca, boa «presenlatão d-HS-idA- -., — , ,.- 
',_*'

1 pensão. Rua Leandro Martins. 2. Apres.atar-s. n> Ru. Conde nVsÒLDADgR l»l"i>,ie.i ——jj—j- 
PEDREIRO qu» saiba Irobalhan.bo

àtn- r-rpTTwurTíí r~7 i—' BcTníim n 2Sl rf»« in i. ií 1.1 ,., """'IM' serrallicl- em arremate. 2a.-f» ra às 7h..COZINHEIRA -- Todo o serviço; »01""» »• 2B'. «»» '« » 12 ho-'ro _ aiudante, precisa-se. K?,bi,:Fiederico Eyer, 130. Esta ru-———- -pequena família - Dormir no £?*:—-.  Est. Vicanl» Karvalho, 730, gal-Leu na R João Boraes -¦se, 
çoil..«mpf»BO - Fopya eos domingos'PRECISA-SE balconista com SÍJ. pão 446. '., d

na Avenida Paris n. 325, Bon-, tica de padaria. Todos, oi do-: oVfiõSTÕÕ *%—¦  -- —
....... . _,suceaio - Rercrcncas. Crt ...Cumentos. Rua Pi»chuelo 106 CARPIWTPIRn*; PEDREIRO 

- Preciso, competente, AJUDANTE - Precisa-sa da .lu^ichecc. TaLi Í8-U565. Graiau. EMPREGADA- Ousrlo. D4-s» 1 50 000. ! pprn<i<r^1. l ?— "m **""l:' ™m°'ovada de te- danta de caminhão admlssã»
VENDE.SE univenflador nôvoj^ <"» "» horas do serviço. DÒCE"ÍRÃ~="Pec,7 fíbTlãnTTÍ iT i S ,'m f.™«n, „L Á» 

'^MARCENEIROS |'hados: R" Vici^ *» SMva. 48. Im,di.,ta _ F™™'°* ^""'»
americano, para grande ambien- P«>oa resp carteira - 57-8456 cura experiente ém doces íomár. ^«ban!"«St _|Sajrnpaioi. lidado alé 25 anos -Apresentar.

um cinema noi cinco canais. -pEm„,.m j.„•.*_. Admirai « n„ i'eguiagem automática, pl 3'0Ó|m,,°u -j?18.',0"'^ ' ' A"*"'"> -„''_-- 
"Ü^"*'- **;si,s- "ndiÇ5" » combinar - CARPINIEIROSI/.1ARCENEIROS - PRECISA-SE da ladriiheiros, tra- » munido de documentes ne R.

Itmerjon, /enilh, Admirai o ou-im1, T», , ,t_,„À ' Pl *"^|blfiia,_ 
_,.Sala 1704. IEMPREGADA - Família oaouen», Prefere-se de inicio . n,„m ,*. ' 

CONTADOBP-C Precisa-se só quem tem orálica lar com o Sr. Mesquita na Rua Júlio do Carmo „. 200wnmKV-vM \ 
móve|j rf fó bu-fcl 

'Jullo da Castilhos n. 35, ap. 1 001.;Hr da. 7 hera..
V«mda wrqonte, NCr£ 160, na R. ,
Hilário da Gouveia n. 30/303. — I tors mais. Tel. 25-5369 Sr. Er-

ili. To 38-2674. 1—'

Copftcabnnft.
TRANSÉCIVER - 1 par da trans,
missor reenptor UHF, unidsd« mó
vol, p/ bafaria 12-V. Outra uni,
dade fixa 110-V, saida 5 W. Ex,
crlnnte p/ bnreos, sítios a carro.
450 mil. - Tal. 46-9821.
TELEVISÃO — TV, compro, pago
b«mr func. eu com pequeno tle-
Feito. Neq. rápido e i vista -
Tel. 43-0458, Sr. JOSÉ ou FRAN.
CISCO, __»
TELEVISÃO - 23 pol., 

"

• itado de nova, marfim, com an*

nesto.

Seu TV parou?
Tel. 34-1066

EMPREGADA
;pr:-cisí, todo

Família pequena\Prehtt-st dc inicio s quem Ir-
serviço. Morando!0"* condições para Trabalhar em!

Paiüard Bolex
16 m/m

-VENDE-SE geladeira, cnceredei._.
e liqüidificador em estado de ?erto ~ R'-'a 2 de Fev.eroíro, 893 Csss, situada ra Zonfl Norie — cwrAtfncr ^nn d"""-— -• '¦¦,
novo por 700 000, na Rua Barão fundos -Encantado. Cartas com nome e endereço pl i „.„,?„. -u..j si í p5'" " Rus
da T6rre n.« 175, c.-.3a 9. AÃÕCINH"A~pT~cüid«r da menina'" n'° 70 i0"'* "« Pitaria dè- '"^'-'" °h" d» ,,n0 •'"b"m°"*

VENDE-SE, por preço de ocasião, CJ ' s0o- P'ocis.vje. Tci. 25-1353. I?_..,=r'*.»l-
faqueiro Eberle^ 130 cer;ss, prn;a:,V,OCiMHA"'"ÒU GAROTO. 

"'ier,.;.E.MPF;EGADA - PrecÍ3§-Jo saben-

i.\ACADÊMICO - Preci.v;."so""' pira>jrecepção romeníi sábado;. A -.oi*'¦ 
37.60-li, din úteis

IS horas.

a P-ir»

Tei. 27-3025. 1UDANTE DE CAMINHÃO -
com pratica de maré-

*o. Traiar na Prt
Gandlii, 2, grupa 917,916
fíeio Odeon

VenrJo-se com ertoio d tri-
Conserto ou renovo, qual-|p"é. Rua, Marquesa da Santos,

quer tipo de televisão com;5, ap. M3.
- .-Igarontia c pec.as originais. —|

moderna, ;Afend(J , dom;ci|io_ —"

9 hora

tena. Urgente, por 320 mil. — .
Av. Democráticos, 690-B, perto da
Uranos I

iDíVERSOS

T.V. PHILCO 21" - Linda inis-
gem do cinema, mod. 64, cx.
marfim. Vendo 270 mil. Acoilo
oferla — R. Maxwell, 13, c] 9
— Maracanã.

TV Citera I AMERICANO que
j vende maquina d

dei-

DACTILÓGRAFAS -
lESTENÓGRAFAS - Pa=

ila

n* use. fritar Ruà Seiiadorlços íeves -~Dá-sõ' inTtrução, ser f° co:inhar - Rus Ccndc de Bon
jueiro 116.603, depois das! trotado como família. Prefere-se 'im' ^S- "p- 70--

,-..,„ — ¦-¦¦- —; H", .''iT„:!or 
~ Telefonar para .. EMPREGADA' - pã"jjo muito ben'

VENDO urgente sofí-cama, |6go 34.-1142. _ílüi,p/ arrumar, cozinhar, c/ ref e
da mesinhas, enceradeira, guar- OFERECEMOS" ótimas arrum8d"ei-ldurm0- R- D°na Delfins, 9, 

'an. 
SECRETÁRIAS í 1B0, Ramos, lad,ua-ioups da enanca, 2 mesinhas ras, copairas e babas, com e»r-i'Çj - T;i^«. |a-iV.KBiMM«a .___.{ _ t_'_ gj f-„• eneter,. ,.. .,-,..0 is,..-j loira e boas referências. Te'efo-; EMPREGADA""- CoZinh%T7~pS:ÍÃDMÍfÍ5E_"'CJ.'.'' f'^6l'í7-ÃS7.>ÍJí!í-.Gi'-í,!J! '"<"•*¦

y.- '- isr / Pc«rí', Cr$ 50 mil. Kua ricana,'' taqulgrnfai Português ENI ALHADOR - Precisa-se.
, ..,..„ -OFERECE-SE empregada com cri- Coelho Neto, 23 - Ler.-njoi.-as - «ti 28 •., cj ninas., pritica 2'ar á Rua "Xavier 

da Silveira, 69,
. _'''™r*i roiefone anca - Telefone 36-0S19. 45-4394. .„„,, b; ap. 300. 2 datilógra-Loia II - Fundo-.
pais|/0-/J0_K  _ _ lOFERECE mica n.r» *.,*1~7~~ lJ-,-;-.-;i.rK r-  fas «xímias ili 38 a., b'

-j armários, plc. Com documento;
Frei Caneca, 117. SERVENTES - Preciso de 15 e iPrecis;

ii„*,.„* **..„.„. '" pedreiros prs;:Jo da oilo, na R. ir'al da C2n:.*ruc,io eni aerõlMahatma CARPINTEIROS - MARCENEIROS Dr. Garnier n. 261 - Rocha. jüua Barão de Me:
"''•'SERVENTES DE OtÍRAS -""PrecT'CICLISTAS -.Com prática"-"" cia

lações cóm.rclais, colecuembem 
""'í de 

f'r''nrle 
nu"'°'? tie s"-^ S"l ~ Referências. Ru. V,.'.

formic. e saibam tr.Salha, 
°Z ™&(.J™!, 

T^TZ ti 
"^ ^"^ ™ ~ ^

Edi< _ Preíis.im-^o tjuis tenhan
pralica para tr.ibnlh.ir nm in

608.

""¦''bam 
eiT^M !"".-r79?'f!9uerediI M»9alhães em frente,E5r0FADORbo-n nn Rua Mana da Glona -,.-, „ c.r.r\ ,r,„,fík^s* o.„~*:.*. «lUI-AUfjR

Procurar

"'"* " ELETRiCiSTAS -
i,,::RAD!OTÉCN!COS

Precisa-se n. R.
da Passagem n. 116.
FABRICA D; BOLSAS" procura 1
cortador ¦íambém rapaz menor c]
prpiidi em boisas — Av. Rio
Branco n. 90 - 2.o endar.

Televisão com defeitos? Cha-1 tola di

paio, _676j903 
-_le_iiie.

VENDE-SE orojeíor e máquins d., >,-., -,,,., t -¦.-.,.

., ,,. ..,„-„ ,- _ prelice do ronrertes radio- e lÒ..F0L,H?A.D0Rf'3 - °recisa-se p
viunn i - i i. i- °^E,FCt ,n6;a pan arrumar ou EMPREGADA"-- Corlnl^r ..T^Tl «.'« *_,'*; • , 

""¦ 
_b . "p" ENCARREGADO e Carpinteiros co-discos - TELE PEMKA - Jo-é ra <!!b^lC, de moveis. Tratar ravar sofa.ca-VENDO fogão banheiro compla- passar oor dia. Te!. 57-3508. ,™ [,*/'ff* 70Í™m,h.V„. »'""»' *»• 3 

{J»li{*S«f*ío« 
conh. imp. _ preclsa-se encarregado de car. Maurício n. 315, lobradg - ns Ruí Gen!ral f'*l:a n. 53,hos de cozjnha, es-to »m .quacador . »«rr.g«*i,, 3;PRECISA.s£-de^j_T7^-~. 

\™ ^ oVdenado 70(MO Exi'I.^11 SlkiJtt„M _"*!"!>*'«»¦ ,'pintelro, e carpin.eirot par, oí,ra Penha. *"' ,c=.".o Sr. MAURILIO.
vldros, um. p,-|val „„. culdaf de pelf0,Pd P UíeréncTar Dormir¦ nfLISlSlt I. 

'lií ' 
.ib' nSÍT^J íi, 

RuS 
,DcÍ! 

de Maio 00 '«» TÊCMICO" DE TRANSISTOR --pre-MSBI"..DE. BOLSAS --píecls"

TELEVISÃO EMERSON - Morler-
na, 21 po!., eslado de nova, óti-
ma imagem, com antena, urgente
por 230 mil 7 Rua Bela, 113-B
— São 

'Cristóvão. 
_ _ 

TELEVISÃO GE USA 23" novo [demos todos os bairros.
um cinema em todos canais,_ ven-
do baratissimo. Av. Copscôbnna,
851-1 208.
TOCADISCOS Garrard 331 - Cin-
ia - Vende-se - -17-0981.

loia de mink nova, máquina dfi;ba»culante«
mem a T.V. Ctera Av. Beira(escrever, máquina fotearáfica, di-jdr« t/ pia, aiuleios etc. 100 mil
Mar, 216 loiai Tel. 32-5218 das ílífSJn, 

~, Rlíf a0e"i?m"" Batista,\_, 45.2M5.
o >„ l 10 l c- - 160/301. Jardim Botânico. 46-2925 vtman ..u,,-.-9 hs os 18 Ii3. Firma com mo s \i;__r*,irÃ,,r,~, •"-" -- ¦; VEN°0 t.elevisa
A„ 00 -. TW AMERICANO deixandode 20 onos no ramo Cine T.V.|vcnde: te'
Visitas grátis. Tel. 32-5218, cios iriní- Sony

par» . • no expré-iprát. Ia. 130. láb. livros. Aum!-15-1 _Rua Senador Vergueiro, 123,' trimestrais. Av. 13 da Maio, 47]
Jacaré.uma emnea e pequenos aerv.,

_ I— Dormir no emprècjo. — íx'<- [>Q 'jQ**] „. ha-j - ¦
_ antiga, fogão Çiem-se* referências. Tratar segun- íriõs^TS» «*  * ¦ [FABRICA DE BOLSAS -

Brasil,usado e vitroia, ótima bicicleta I da-feira ns Rua Sõo Francisco ,.A ~ "recÍ5a->e 
para.BANCO - Adinilimos mota: e v* ' Cortador e motas (

televisão portaljl (5 bjte-.sro 56. Para rnôja. Tel. 26-26521 Xavier, 874 — D. Vslrnira. corinhar e lavar. Dormir no em- rapazes com pralica em dactilo-'Cfl-„ A'-j Rio. Branco. 143
no npodilo de má-- Rua Goethe, 45, ap. 201. Ipóyciti tc~yy,:'. 

~-~„,„,Z"„~A, '%'Qrj0± Pa0'-!e bem. Tratar napgrafia - curso ginasial comple-1 FABRICA d»
domingos Tel 36-7512 Aten i!/ü™ fotográfica Foliorold. Tel.;— ~ \í_. ..*. 11 1- 

«"IP"»"» Rua Carvalho Alvim, n.o 487 - io para serviços aerais de 
p" h"al<lt-A d0

ungos. lei. J0-/SI2. Aten-127.3023, das 18 à, 20 horas. [VENDO urgente todo, movei, do ?°\,'J"_lhi' B°f 
f° 

à Rua An" Tijuca - Telefone 38-5093. torio - Tratar na Avenida Prei
ANTIGÜIDADES -Vendo pr,,,07>eu 

apartamento também máqui- 9^*_^_E25i£lI'!5S^ EMPREGADA - Precisa-se de 
"eo. dente V„8as n. 417, con, Dons

Precii

se — R. Silva Gomes,
. Cascadurõ.
RADIOJÉCNICO

.ae oe oficial de mess com pra-' 'c^ vw bolsas finas de couro na
Ruô Ctítumbi n. 93 — Íun.-Ics

TUBOS
DE

TV 17 pol. com ótima funcio-
namento. basa 170 mil urgents. j
R. São Frsnciico Xavier, 614 —;
MaracanS. .
TV 21 pol. PHILCO 3D, funcio-'
nando bem, base 2Ó0 mil, mot.
viagem, urgenfe. R. São Fron*
císco Xsvicr, 614.

IV PHILCO 23" 110», últ. modelo
Predicta. Estado c funcionamento
impecáveis. Verdadeiro cinema —
Urgente, viagem. 275 mil. Aceito
oferte. R. José Hirjino, 130 c/3

Tel. 58-1092.
TELEVISÃO SILVBTONE: 21, perf". jfunc. Vendo 155 mil. R. Gen, I
Caldwell, 265, ap. 102 - Cruz |
Vermelha. _
TV 21" moderna, espetacular fun-;
cionemento. 155 mil. Aceito ofer- i
ts. Av. PííuIo de Frontin, ÍÓ8 — ,
Tel. 43-7929.
TELEVISÃO EMERSON 21 P", cal-
bca fórmica. Mod. ds luxo 1101
graus, ótimo funcionamento, oca- j
si3o, B-íso 270 mii. R. do Rezen-!
do^HS^cas^ 0.
TV RCA 17" importada caixa me-
tálici, cinema noa 5 canais. —
12Ô000 urgenta. Clarimundo de
Me|o, 371-F.
TELEVISÃO E. S. 23""' 1964 (no-
va) pegando os 5 c-inais. — Cr$
.180.' Rua Pinheiro Guimarães,, n.
20, transversal à Rua Real Gran-
deza. Tel. 26-3448 (õotefoao).
TV ZENITH' (ÚSA) 12 põT. UHF/,.. , _
VHF. Nova na emb. 4Ó0 mil -iJOlAS — RELÓGIOS
25-9585. . _  _
TELEVISÕES'-" 

'Tenho 
dc 17, 19 Í^El 

de °ur0 branco, com um
n 23 polegada-. Vária, marcai e "'"nante de ben qualidade, pe-
tamonhoi, portáteis e dc mesa. \s,™a on» gramas e meio, se-
A partir de 120 rr.il. Av. Go- f re.'?dl!J° em leilão ludicial pe-
mes Freire, 176, saia 902. iSjrfillí Ar'",d,0' na 

rf!" 
B:'-'„ -..' rao do Flamengo 4, ao. 511 zcx-

TELEVISÃO PHILCO - USA. 21 ta-feita, 31 de-marco de 1967 isVando uma marfim como no- 15,30 horas. Mais inf. telefone
yí, funcionamento perfaito ex; 52-3745.
rodos canais. V. urgente. Bi

ralógio da parede, ar,-_vvrz$, relo-
gio ci? bolso ouro cinzelado. —
Tel.t 38-1477._
AMERICANO 

"transferido 
vend.

i móvois do rjuarto, dé sal*, proje-tor Slides, gravador, bnrbondor,
máquina d* escrever, projetor, ie*
Ia t ds cinema, geladeira, lorrn-

j 
d-nm, «spelhos, lov^aç, utontíliofi

, de cozinha, talheres, muit.-.j miú-
.deiai. Rua
134,

aa costura Singer, telefone: PRECISO de empresada todo o ziniieirT Cri 8o'UC0°V° arruma"'IV0NE ~ das 14 
'" 

I6
7)W' "m"'' 93' I ."'viso, casa pequena, na Rue deira. CrS 40 OCO com ref"' -'oÁTÍLôORÁFA - Indus, S.A., K.sota- idorme no emprego .-.a Rua dnsAlfindeg», 81-A, 3."

S-T,

P^' i b^X^storr premei f A^'"DE "«[^"SOUVENÍR

.. móveis pyhsba»-co—" i»"«r£id;,r^s
meio oficial tupieiro. Rua Tei-.¦-¦--'-—--"--  fino em core - Paga-se bem
veira de Arevcdo, 86 — Abo- IRADIO-TECNICO \- Precisa-se '¦ - üuo c_ Conceição n. 15, io-

para consertos do rádio de pi-1brado
T lh

Atenção comoro '>pR-ci^ 
^õ:^y^'.-* |oe senhora de idade. Tf:. /5-7^?í).

livros - TV

V.
dores. Ru
1." end. 2.

ile qualquer tipo.

A PRAZO
SEM FIADOR
Substituímos em sua casa,
em qualquer bairro.

CERTIFICADO it GÍRÍNTI»
1 ANO

GQscopi
flua da Relação, s I

TELEFONES: [

132-7328 í 52-9915

"Maria Eugênia
| fogo.

"""" 
cs -' Te'. 28-4512

.EMPREGADA :o para cojinha
PRECISA-Sê de unia empregada dorire no emprego. Rua B
ror-, um esc»! para límpera e b'oco 32 — ap. 301. IA?C

.lavar menos corinhar na Aveni-'Quintino.

ua Domingo. Ferreira n \J;V. f' 
'":';"'i°:' '¦°'^:.J''^i h"bíl n" ^ -jEAÍPREGÀDÃ ~PÍtóãa^T 

dTíS DACTÍIOGRÃFa"-^ Con-.""experl
1002 

' n"^°; vitrola ventilador, ence-l^.aA  !iinheira rriviai variado, Cr$ ,.|ncl, real. boa apresentação' -!0PICIAL 
FÍWÁMENTEIRO -iSvmo-Gráfica. Rua Escober,

a uitTi* r 
íiT—, radera, b nócu o. maq. escre- PRECISA-SE do uma empregada. í0 OCO - Carteira. Av. N. S. Preciso urgente de duas, favor íinnrnnn rc''"*™."'",:IKU sãi 

Cristóvão
|A VISTA -Compro.- TV, 1 g.-|.._ _._ Ir__™1 .... I Pego 60 000. Rua Torres Homens. Ide Connc. n. 12. .„. *>***¦> _!jó se aorasentar ouem i.„h. J60 3C0;00" adi""™s senho-i??o_Lris

prít

Vitrolinhas Grava-\FABRICA DF BOLSAS
do Rosério, 173 - -e de boa, cf[r,3iS

LUSTRADOR pera fazer 2 arm,
rios embutidos. ?v,. José FéÜx,

P'"" 27, Rocha,_com Carlos.

aparência a cem cc nhecimentos LUSTRADO-) DE MOVEIS p! ho-l GRÁFICOS

.ri. serviços d. escritório. Solicl. ^ 
~ P"ei"*» «m P'«i« "«.COMPOSITOR - Tipoqrafia^ad^i- fÃRMÃCEUTJCÕ.amo, ,o ,pr.wnu,.m.„ „ q»».^» 

Bcn ° 
nRlb"f0 

"* a°* ....... te um con,pe.en.e.?Svmo-Gráfica..p„a •" ---
egun- MARCENEIRO - Precisn-s. de Rua Escobar, 37 - São C 

'

,Jrf!Cl',3.

P'scir,a-;e
.Rua Bento Ribeiro n. 

"30.

lonham teaíi aptidões, n
da-foira às 9,30 com 5r. Eniídio. dois, como dioristas ou por tm

proitade. 57-243P1.

.' couro em fino a luxo, na K.
anedor Fu.-ljdo n. 31 - Prí;a
Ja Bandeira.

PrCfÍ5fi.*iB I
• ky,i Goríe-
55 — Taquara

ii- _''¦'¦ 
"' 1^"*"'t,*r 

*,r - í«i pino *¦'. ki-i ir'r,c-,c' rSOOOO. Rua Torres Homens, de Copnc. n. 12, ap
plidelra moderna, sterao - Pago lfI_liI:.'_~„'"'d-iS-'' Jf- MilO-'32i, ap. 201. iToleíono 57-1624.

202

hoj* o malhor preço a qualnuar
jhera. 

Tol.i 37-6517.

I AQUECEDOR COSMOPOLITA, aiul'nô«o na cafxa — 29-2450 — ....
|49-7566 - D. Gilda - CrS ....
,150 000 - Rua José dos Reis,
2001 - Inhaúma.
ATENÇAOI Compro 1 TV . uma
geladeira. Telefonar a qualquer!Phon para 36-3652. Pago ótimo|Ie' 'íP6"1' porcelana etc,

I prejo — Resolvo ho|a. ITol.t 46-'1309 — Amauri.

Contpra-se
antigüidades

Prata, moedas, cristois, bron

PRECISA-SE

30 se apresentar quem fenha!
[Condições — Av. Churchill
129 - 50!.,..---,_¦ ,-.,„. ¦¦¦ p,v . íip * om C5rleirí. Rua Dias cia Crur

empregada para OF=REi.EMOS cozinheira, rie vá-- |85 sl 223 Moierteco o serviço, cozinhar, com rir,.-, categorios, com ótimas refe-' DATILOGRAFO - Piecip-a-se maior,, ér.íy.^r.y  
', 

:—
referencia: e- que durma fora. rências e documentos. Telefone-'^tim boa caligrafia e fi*™. *,„ fKtCISA-it - Bombeiro gasista

fredo Viana n.o
DISTRIBUIDOR GRÁFICO - Tipo-'- Jncarcpnmi.i
grafia admito um competente. - MENORES ativos e de boa" apa

87, roncia octn serviço -sxinrno
Açoitamos também para meio ex.

anterior comprovadaJGRÁFICO - Precisa-se de impres-;Pfc"en,e ,*- Av, Pres. Vsrgjs n.
590

Copa- 52-4604.
tirme em

quo conheça de const rto
domésticos

¦ores p.ira méquina Minerva, clu-JVO ~". r,í'a_.^ 0]il*
pio oficio, da prelo. Rua Fonse- PRECISA-SE urgente pratico da
ca^ Ttle_:, 196, 2.v andar — São|farmacia, preferencia sexo mas-
Cristóvão. culino, morando nai proxlmlds.

de; — Farmácia César na Run
ia n 213-A - Coeiho

foçjõi
Apre-: IMPRESSOR

raga-sa iNLr* uu,uu. Av. t,opa-o^-4QU4. cálculos, 115 mil inicial, aprí-lj Wl,il 
r'° .o^uv.,.._-. .-¦. *ú

cabana, 1 093. ap. 904. 'PÒRTÜGÜEMToíriSífiüíiõiT-i sentar-se com documentos, segun-'domésticos c comerciais. Apre-! IMPRESSOR pi maquina Mhiller V* 
'

PREÕSÕ—dT^spragada d, lí Cozinh.!,. . ,,,-j «íd?l«, M* \fr™"l de,8.àír'.2 hor,a15, n»!l3B 
a" B" 

^^ 
TrT- rl7r*~>-l°,i~n «S"" W>°-a 20 anos que traça os respon- mil mensais - Refer.ncia, ,ão rua,VlMd' 

d« Gavcc* "' -.n8'A" 'jj™* 
,,,saveis ne Rue Anlonio Rego n. «xigid.s - Parqu. Guinle n .C"r'.,,0•   _ iPINTOR - Precisase para hotel t"J". ~ '»¦'¦*«•

102 - ap. 201. 296 - ap. 702 - Tratar dias DACTILÓGRAFA - Com pratica'dl! nerjpjeno movimento. Dí-se IMPRESSOR - Preclsa-se para bis-102 - ap._201

!»RECISA-SE de uma

296 - ap.
, úteis

Ribeiro, 255/301.
TV - VENDE-SE 23", autom*!!.
ca, CrS 170 COO. Hua São Fran-
cisco Xavier, 228, ap. 402.
TV 23" MOD. 1967 - T-PHIL1PS
n/ 'embalariam c/ earaníia total
urg. 493 OCO. Rua São Francisco
Xavier, 236. Tel. 34-5902.

Brilhantes
e jóias

CorVipro, pago até 2 milhões
por quilates! Jóias em geral.
Atendo a domicilio. Somente
negócios de vulto. Rua do Ou-
vidor, 169, 3." s1 301.

ALUMINOX
FAQUEIROS-BATERIAS-UTILIDÀDES
"HERCULES-lNOX"-"WOLFF-INOX"

REALMENTE MAIS BARATO
ARTIGOS D2 ALTA CLASSE POR PREÇOS POPULARES

FAQUEIROS DE LUXO AÇO INOXIDÁVEL ATÉ 194 PEÇAS
FAQUEIRO "WOLFF" - INOX., ./ 12 peres NCrS 6,39
FAGUEIRO "HÉRCULES" INOX., c/ 24 pejas NCrS 9 87
FAQUEIRO "HÉRCULES" 

INOX., c/ 51 peças NCrS 26-'5
FAQUE RO "WOLFF" - INOX., c/ 53 peças NCrS 3972FAGUEIRO "HERCULES" INOX., c/ 10) peca; NCr'. 49 45
FAGUEIRO "HÉRCULES" INOX., c' 130 peças NCrS 105,60
FAQUEIRO "HÉRCULES" INOX., c/ 194 peças NCr$ 226,42
MODELOS DE LUXO E ESPELHADO - ESTOJOS FINÍSSIMOS- GRANDE SORTIMENTO - FACAS MICRO-SERRILHADAS.

BATERIAS OE ALUMÍNIO MODERNISSIMAS
Bateria Super Rochedo, 20 pecas  NCrS -45 70Bateria Super Rociiecio, 34 pecas  NCrS 60 10
Bateria Mayfalr, Rochedo, desde  NCrS 79'fJO
Bateria Aristocrata "ROCHEDO" 

 NCrS 51^78
(Brancns e coloridos — também peçns avulsas)

Tratar diai'DACTILOGRAFA - Com praticai'18 peoueno movimento. Dí-se IMPRESSOR - Precisa-se para bis-l

emnreriadfi I *"""¦ ,^e serviços de escritório. Boã orrlcnada e moradia. Rua Alml-j cate à Av. Min. Edgard Romero,

para serviço doméstico na 
'Rua 

I PRECISA-SE - Da aenhora respon-"par.<,ncia' ldsde da IS a 25 anos «nte Alexandrino, 176 - Santa,330-C - Madureira. ,
Curupaiti n. 310 - Engenho de sávei, pua goste de trabalhar só 

~ Apresentar-se na Rua do Bis- leresa. : IMPRESSOR p| Minerva, precisa-
Dentro. pare cosinbar, arrumar e lavar p«.'P°__n• 11 - R'° Comprido. PPR;CISA-5E de carpinteiro. Tra- ;e- Rua d.? Senado. 232.
PRECISA-SÉ 

"dí"Tmp'regada'~5«ra"f" rni"d?--.P».na-s«i bem.. É favor DACTILÓGRAFAS EXÍMIAS - até lar à Rua Matinoré, 239 - Ja- PRECISA-SE do" 1 compositor e
tedo serviço, menos coilnhar - 70r Z5'"0™3'- TeJ-yÍ6-4W8. _ jO_ anos e boa apresentarão -\a_i_. _'l impressor minervlsta. Rua
M5o dorme no emprego, na Rua P^KJSÍ"SE - Coz:nheira para e«-|Cr5 200 - Avenida 13 de Maio PRECISA maraeneiros fábrica. jCrlstlanla, 2-A, Cachambi.
Padre André Moreira n. 211 - «'• P''00"56 informação. Telefonar.Pr. *U____>_S_.*__9t: __ Uv. Suburbana n. 1 MS-FundosJpRECISA-SE menor para oficina!
_____[_- t__éi_. _ .27-9669-  DACTILÓGRAFA EXIMIA - Mi-com Sr. Lafonle. da Impressão ót, Silk-Scrcen comi
PRECISA-SE do uma empregada F"ECISA-S£ de cozinheira lan- nimo 240 batidas por minuto -j ou sem prática. Barão do Mes-'ano. admite-sn n-r, ^- «„,-,,„,
doméstica con, referencias para 

c''s'" Pp" lanchonele c; prati-'P»M pa.sar tes te apresentar-» 1 
OPEnÁR10«; _ MEÇTROS^1'5 6'6" !' 8' „J "'." u-i ij . 

SC'°r"
à Rua Mari? e Barros n 963 - " nJ Ru» Hn">° ti» Gouveia1"« 1 ** Selembro n. 90 - das UrCi.AKIU*} — meaIKM ¦. . £¦- , pessoal e contábil. Indispensa-
•Ri. *»* " 

_ OLJIáLrioaabsn.^  M >«13 hera,.  CONSTRUÇÃO CIVIl KSSSf.*,"mlne^is.a 
"ua° 

Fbílval ter boa caliorafia e cer da-
PRECISA-SE de uma empreoada PR-CI3 "s-SE 

de duas cozinheiraslDACT!lOGRAFAS (4) - Salários Iseca Teles, 91, subsolo. - Tel/tilografa. Apresentarem-se r,s
para arrumar e passar na R. Dr. ic,orn P'*j'i«; de lancha na Rua ato 250 000. Chance secretariar BOMBEIRO-ELETRICISTA - Pro- -16-6531. oua Fr1nr„ j. 1U .,, _Q
0Pi,r,™-.,,j., c. . „ \\i 

'dos Andradas n. 44. eni firma americana - SELECAOLi.,... -,,„ «.h.--. _i.-... „„, .._ — —. K 3 ¦ "nco oe Almeida

Auxiliares para
escritório

(SEXO FEMININO) 
'

Com idade entre 25 e 35

PHÇCIoA-oE de uma empregadft Av. 13
CLAM.

empregada" que mSi.cr. cu m°.n°- M™ a|udar n«.___„____
cozinna na Avenida Amaro Ca- DACTILÓGRAFAS

2 0;9.A

.ana — í-^L.-v.Afj'cisa-se que conheça planta;, paraJTÍortftpafia " 
'co.;,', 

„ J«!-« ,T ¦". 
' ' '"

Maio n. 47|?09. obra «"rn Caxias!f Apresen-Tr-sal^^ p„rmZlnf" iííi° ^'1"ran,ver"l.a 
Av," Bralil n*

__ino Rio, a Rua México, liv, s, nerva na R Pr-feito Olímpio de' "°J' no "orario das ]4 ãs
._.,.... 2, somcnte;ó04. >,M_ „-. 3n _ São Cristóvâo|17 hs.

Eng. da "m 180,200 balidas, pralpca de CONFERENTE - Admitimos ra-— Telefone 28-7919.'CO'í5?s'óíleír 

180!200." A^nS ^..^ 5? ^^-ia 
de^nh.J.pbGPAFlA 

"-"-" 
Encadernadore,'

Pi- Branrn n l^i «'nia - oõ "c'do' bo8 '""" - Pratica de com pratica de livro;, alceado ei " ' '-" '" <-¦ ¦' ".'•—¦ -,•¦-,*• <¦ -l-sastas. Apresentar-se com do-j
Rua Camerino n.°j

aparência, desemba-
raçado, boa letra cj prática d*
cimento t amianto.. Tratar P.vz

211. Madu- cumentos

VEJAM OUE ARTIGOS E OUE PREÇOS

ÓCULOS - CINE-FOTO

TELEVISÃO 21 pol., ótima ima-
gem 180 mil. Av. Henrique Os-
valdo, 115, ep. 101 — Bairro Pei-
xoto. Final da Rua Santa Clara.
TV 23", último modela, marca
ABC Voz de Ouro, vendo 330 -
mil, ítlma imagem • som — Tcl.! BINÓCULO PRISMÁTICO, marca
27-0223. Omega, 30 x £0, lentes azuis,'TELEVISÃO 

a partir de CrS 100 
""£ 

, ,l2ent?, 
n?v?' c5"' e'!°i'3.

mil - Temos orande -iMit-''. 110 m"" Tel* Í2-°3M-
de 21, 16, 8, 17 e 23 polega-iSINóCULO Leit- Trlnovld na ern-
das. Não compre tem consuÍtarP(â'f9em orJ9Ín«l. 8>,32, com sn-
nossos preços". V-ia na Rua S\nyiu °' Próprio para clima tre-
rrntc Veiç-e, 11. Gr. 302. picai. Tratar tel.s 46-4104. Hor,i-
tci EMiexc-N m:—1.'" ''r'D comercial.ícLEVISAO — Non compre sem .. - > * ¦- —______
verificar nowos preçoi. TemosiB,NOC-UI-0 "" Vnndo novo, po-
or-nde estoque de 23 poleoada: ,?rl0' iaponéi. Inf.t 34-7829.
Pliiiip:, Philco, GE. Stan. Eie"etric, BINÓCULO - Limpo e conserto
EmericA, Invlctui s outras. Veia': períeiçío. substituo l-nte; «
na Rue Mayrink Veija, 11 sa:a;pri!.r.a5 quebrado;. - Áv Rio
3M- iBrt.ico, 4, 19.0 ,ndsr.

Gavetas para golo 
"ROCHEDO" 

...
Jogo FACAS - INOX. c/ suporte madeira
SfiCõdor de Cabelo 
Serviço Bolo 13 pecas Aço Inox
Ferro Eiétrico "TUPY" Grande 
Caldeirões Aluminio "ROCHEDO" desde ..
Conjunto 3 Tabuleiros Fcrno Rochedo ....
Coniunto Cozinha "HÉRCULES" Inox
Conjunto 3 Fôrmas p/ Pizza "ROCHEDO" ..
Panelas Pressão cjarantia de 1 ano 

NCrS
NCrS

3,43
8,95

NCrS 18,00
NCrS 6,87
NCrS 4,59
NCrS 1,79
NCrS 6,53
NCrS 10,82
NCrS 6,62
NCrS 13,95

NO CENTRO - FACII ESTACIONAMENTO, ENTRSSAS A
DOMICILIO - REMESSAS PARA O INTERIOR

VENDE MAIS BARATO
RUA UBALDINO DO AMARAL N.» 57

JUNTO À CRUZ VERMELHA
TEI.: 32-I05Í

Muda — ii|uca
PRECISA-SE" de
entenda de cozinha n 

~dâ 
ref-

rências na Rua Caruaru n. 391,iíalCjn,icara 2 - ap. 201 - fundos 2?"^?:
Graiau. 

PRECISA-SE dc cozinheira forno
FP.ECISO de arrumadeira com ra- s, ^'i'0 ' au"- ">1,! roupa. Or-
ferências -- Tel. 25-4024 Idsnado para começar da NCrS . i DACTILÓGRAFAS - (4 vanas) -Maria Freitas, 42

¦p;.c~ltc,\_~ri* ",;;„- "v.«".'"'i„.V.*.eo'CJ _ P^dem-se referencias -Moça d. boa apar.ncia. (3a pl reira. 104 _ Centro
i^ P»/seULlbla r!X1:\Vr_ ToTâ& 

"> 
AV .?: ^;rU^ní.^.T°rRi; íl"; WD«ÜRÕ5. carpinteiro. .Preci- TIPOGRAFIA - Precisa-sa im-

tavo San.paio n. u76 - ap. n. 401 - Tel. 35.1801 e 28-Jjl4. co n. 131 - 10." sala 1 021. 30' P-*0 fem 
" "uem s''_ dc* ?'"'?'"'„ Minerviít», e para'__?>• r,,,r>,f; rr~ ','— . - —'n«>tii A^r. *~. *—, sembararailo. Pecius.-as obras. Mlehler Vertical, para biscate.

i SENHORA" DE RÊSPÕNSÃRÍTr:PRECI ,., dc U"" coz.nncira,, DACTILÓGRAFA - Pr.elsa.se pa- JeL 58-3264. 'Tratar pelo tel. 34-0745.
n, ncoruiMOAOiu- com prd,|Ca pj.E traba lar em *• s.cr.tana d. coUgio qua es- „-.„,„, VinAooAgiA :—jOfereco-se para dirigir bar -- Rua São CrlstivSo, 789 crava muito bem . ligeiro. Tra- PEDREIROS - Prec,!0 cie oito «TIPOGRAFIA precisa de um com-
ap, de renhor so —  - - —— . íar ^ CcLSO na Rui 24 j,'serventes, preciso de quinze oa-lpcjitor e um distribuidor. R

-—- LA VAD. E PASSADEIRAS M,io n'797l-J'1™Pai° " ""'
rc:p. oferece-ao p'. OFEREÇÕ-ME cimo

D.-
DADE -
nu ie'ar
Telefone 2:6791
SENHORA" de ;:eno-por:u-

am.-rrn*< os
• Dr. Garnier n.

horfls na Ruaítorres Homei
5ól — Roch-j. ,bel}.

456-B (Vila isa-

Assistente
Dir

5i1f'Cea.,.Ó'rfSef«V.íÍ 
ar'°,s' Cr 

.80 EMPRESADA"'-' Preclsa-se deÍBuêa, muita pritica dactilonraiia
r\ 

'„-,,.i.de.,-1.?'a"en'0i* cfrt«uma na Rua do Sen-do n. 124]e 
portaria déste Jornal

número 40 113.

COZINH. E DOCEIRAS

- - ..... ... .... _.guma de taquígraflã, Sônia.)
sop ojpara lavar a cozinhar — Dormir!— Cartaj por obséquio psra o n.!

no emprego - Exiçiem-ja referên- 00300 na portaria dést-r Jor-'-

Precisa-íe dnctÜógraf.
ALFAIATES

.LAVADEIRA - Preciso com""pra-;MOÇA . ..  .,.
ATENÇÃO — Coriniitire, precisa- P'08 P,1ra ^vir> passar e serví-:e com ótima apresentação parai ALFAIATE P&ra
mos. Cjínio ordenado — Rua Se- íOS. "e limpeza ~ Rua Piroúbfl,<ecreUria particular de contador Precjso de 10

.4 — Sao Cristóvão
480912.

nador Dantas, 39-2.» andar -
Sala 206^
AGENCIA RiZZÕ" oferece cozi-
nheira banqueteira errumad. co.
peiros (a) faxineiro ele. — Tol. ,,
52-5644. ;Marecnal Floriano n. 155, sob,

_ — . -do, -ala 17.Precií3-:e Cim..,,..,..--,, —:
TINTURARIA - ^recl-a-se de

dor hoffmisf* e de um ca

lefor
Precisa-se, curso secundário,

28 b 40 anos, prática cie ven-
dos, conheça pouco ínecânica
t loteamento, seja motoristí,

_ COST [ALFAIATE 
- Precisa-se ciue seia NCrS 25.C0 inicial, depois da

•bom. Pede-se amostra - R Al- 30 dias experiência, trazer car-
túnica militar, cindo Guanabara, 21 sela 802 — ,., _• . ¦. ,. , , .

mais 1 buteiro,|Cinelándia. ,a com Oetalhes a fim de faci-

OFÍCIOS E SERVIÇOS

LANCHEIRO
bastante prático — Rub Sacadura

i Cabral. 166

Teleío-i— Canas com dotalhes para oiservico permanente pago bem. ALFAIATE - Precisa-se de acaba- entrevista. Rua dn Quita
:n.° 00696, na portaria dêstoítratar com Geraldo. Rua Arthur deira para calças sob medida na da, 67, 6.°, nrupos 603-5

PASSADÈÍRÀ - PreciVa-i5"de Yio,na'- | Vargas, 60. Piedade, final Cai-Av. Copacabana n. 709 - ,.|
passadelra para passar camisas PRECISA-SE de" daclilograf'T_c'c^"i'elo'Padre '*°^ega- I' ^5 «"¦ CHAMES,
sporle com pratica na Avenida-prática -Favor não seapresen-PÃTÊNÇAÕ - pTeõarõ—contra- ALFAIATE E COSTUREIRA - Pre-1

que não estiver habilitada -ímestre modallsta com eficiência «'sa-se de uma boa costureira., ,, «z„ i meai i e iiiuurusie íorn eiiwfjiitic)  . —  ~ ¦**• —¦-¦•¦ *>s»...u
Avenida Pres. Vargas n. 309 -para indú!tris de r0.jp(J 0 bou-jg3'5 j':er, 

modelos cortados na
, !8.o_ andar" 

ESTARIA NA IlHA D
,tique:. Tel. com defeito •49-3?79 dos Invalido

GO-! — Ensino também roupas pstò BORDADEiKA para
26.

nonogramas, i
COZINHEIRA'"-" õrãc!líimí!5e °jC07, P"'"." ,T„r:,tr na VERNADOR - Preclsa-se p aca- homem. Rua Maranhio, 350 - Preciso - D4-:e serviço para fa- . i .
forno . íogío n/»u. C.w«lhoÍ^5-^Í!«hu«l0 

"* ^'-*  
^a 

d,e,.'Ud4 ~ Me::™ 
Çom| 

Gladstone.  rar_em casa -32-0923 - Tere.a., A j-,.,,,-!?fJc',,¦Vvim „. 136 - Exigem.se refe- 'DIVERSO? IfacoÍV HP* 
"?.%. "h 

r8 ALFAIATES _ Fab,"i.."""drcoMe7: CALCEISAS - P"recisa".:e"Z-n, mui.' /*»»! ti.tis.WCH
ri2S»L  ' ' 

Sr. RÕBFOTQ _ .12. .. Ift jl!*?*» 'in" "" ••"'««« pr«elsa|'a PfíÜca em fabrica. Paga-se Precisa-se arrumadeiraPl
tf»t competenles par* taillturi i

terninhos — Pagamoi os meihs
falando rei preços da praça • fornece-^' COSTUREIRAS"

Rua Buenos Aires, 217rn,..,,,...,— •". PCBEÜTO - aoós as 10 d

são - PraH-rfT- 
ppJ"t'í-de 

,Pe"-,PRECI5A:SE"urg='ntersenhorr'dc üü!*ll
82 T» andí ' 

n'5T? id,dí' bDa 'P^êncla, edu- SECRETARIA _ Moça

CENTRO - Precis..sej,cet,nha1r,|,,gend;aa'p1ícar'^.^^i^ 
$ST^t£n%.ft tt 2S.'iffe*tó »'. 

'^' 
-",'i £***«* j±.''^Z_Í 

^ " A"d^ 232"' «"•
Isgaeaci da Bulgária -andar - Estado - Entrada pela hoa produção. Traier r" Siquei-.

Riu Mala lêi.rda, ra Campos. 43 sala 517-5." and ,

fãucuã
Precisa.55 arrumadeira ou co*

peiro com prátice. Paga-se bem

ricaTdTl^ 
- Tr",ar 25-3537, Rua Paulo

pflrfl p*»n!*!o. com prit.c* — Rua vornanta casa a-nhor
Pedro I n.o 7 ap. 704. '33-0473.

,oj:a:*_
Telefonar nores ¦

iRua México 
"n." 

21 - 1 60i.



JJ — 2.» Ccd., CLASSIFICADOS, Jornol do Brasil, domingo, 74, _ I.a-f«!ro, 77-3-Í7 O EMPREGOS

Associação dos

CORRETORES/AS

Auxiliar de
escritório

Preclsa-se com prática ds da-
Üografia e boa aparência. Tra-
ar com Sra. Raimunda a par-

tir do dia 27 do corrente das
Oportunidades a elementos capacita-^ 4s 12 horas - Rua Aicindo

dos, boa aparência e desembaraço, com Guanabara, H sobreioia »| 201,

ou sem experiência no ramo de correta-
gem. Oferecemos treinamento adequado
e possibilidades de acesso. Entrevista c/
o Sr. Jacy Barbosa, à Av. Treze de Maio,
23 — D — subsolo a partir das 10 horas. Auxiliares de

Associação dos Servidores |
Civis do Brasil

INSPETORES
Oportunidade a elemento capacitado,

boa aparência e desembaraço, experiente
no ramo de corretagem, com equipe já
formada.

Oferecemos treinamento e possibili-
dades de acesso. Entrevista c/ o Sr. Jacy
Barbosa, à Av. Treze de Maio, 23 — D —

subsolo a partir das 10 horas.

escritório
Precisn-sc clc homem, Idade

de 22 a 35 anos, boa letra,
datilografo e com referências.
Ind. de Artefatos de Cimento,
R-ja Benedito Otoni, 02, São
Cristóvão. Segunda-feira, das
15 às 17 horas*

Precisa

ores
Crediário

Rapazes de 20 a 30 anos

Nível ginasial completo

Boa aparência

Habilidade em idar com o público

a lário à base cie
de progresso na

— Procurar na Divisão do Pes-
N. S. de Fátima, 22-A - Terreo,

OFERECE: Ólimo
Comissão. Possibilidade
Empresa.
soai, Av.
da 9h às 12h, de 2° o 6.°-feira.

Desenhista de máquinas
A EMPRESA BRASILEIRA DE SOLDA ELÉTRICA S.A.,

admite DESENHISTA DE MÁQUINAS com conhecimen-

tos em vasos de Pressão. Favor apresentar-se à Ar.

Santa Cru*, 4 130 — Santíssimo — GB — munido de

documentos, Curriculum Vitae e referenciou.

Exige-se experiência. Inútil apreíentar-ís sem as

condições exigldoí.

Intrevistss no local com o Sr, Saraiva. (P

Técnicos de TV
Contratamos ex-lécnicot da

Emerson para nossa fcrnprè^a,

pagamos ei tos salários, mais

comissões, maij ajuda de custo.

Tratar diariamente: Rua José

Clemente, 131, Niterói. — TV

UNIÃO.

Tornotec

nscos de autos
GRAPETTE S/A admite profissionais

capacitados em motores diesel e gasolina,
e mecânica de caminhões ern geral, pnra
manutenção de frots .

Salário compensador.

Apresentar-se com documentos e toío
3x4 á R. Viúva Cláudio, 342. (p

(P

Estados Unidos

Auxiliar de escritório
Para admissão imediata, serviços gerais,

novo, desembaraçado, boa letrn, quite com o:
Exército. Horário comercial, inclusive sábados.

Carts próprio punho, dados pessoais, expe-
riência e pretensòc-s para a portaria disia Jornal
sob o n. 01 339.

te seus
ecimentos

CONTABILIDADE
MECANIZADA

-- Áudio Visual —
Curso Completo

- NCr$ 30,00 -

YALA - Av. 13 cie
Maio, 23 G/1640

Auxiliar de
almoxarife

Importante firma industrial
necessita para o cargo acima, c
experiência de confecção de
diários, lançamentos em Kardex,1
inventário e distribuição, etc.;

:Oí interessados deverão com-,
parecer na Av. Brasil, n.c ....!
14.936. — Lucas, municies de;
seus documento:.

Marmorisía

I
!

I
i

Motorista de i

Abertura também em Cal-
fórnia. O Dep. do trabalho au-l Precisa-se serrador, Av. Su-

montou salário em vários Esta-|burbana, 10 013-6 - Casca-

cios p| assistentes caseiros (mó- dura.

ças, casais etc). O Serviço do
Consultas _ Negociações para
ocupações comerciais e indus-
triais e o Serviço de Anúncios
cio World Tribune está em on-
damente Para futuras entre-
vistas no Rio, 03crever para Ag.
Cotabcr, Rua Guianazes, 50, s]
110. — São Paulo. (P

Eng
de qualidade

A EMPP.ÉSA BRASILEIRA DE SOLDA ELÉTRICA S.A.,

admite ENGENHEIRO PARA CONTROLE DE QUALIDADE

ligado à Fabricação. Favor opresentar-se à AVENIDA

SANTA CRUZ, A 130 - SANTÍS5IMO — GB — munido

de documentos, Curriculum Vitae, e referências.

Exige-se experiência. Inútil apresentar-se sem «í

condições exigidas.

Entrevistas no local eom o Sr. Saraiva. (P

precisa
2 torneiros 2 plalnodores, 1 i

torneiro-revólver, 1 «justado:.i
Run Flívla Fornese, 5-13, Bon-j
sucesso, p. etn Variante.

ma S.A.

Vendedores!!!
Admitem-se vendedores com

prática de vendas, para o ramo
de inseticidas. Comparecer dio
27-3-67, das 9 às 11 horas mu-
nidos de carteira profissional t Democráticos, 803, BonsUCCSSO
2 retratos. Exigimos boa apa*
rencia. lAsetibrás — Rua Dias
da Cruz, 155, t| C-02.

Admite, com bastante prática;
2 torneiros mecânicos.
1 ajustador mecânico com prática de
plaina.

1 vendedor para retifica de motores com
carteira de motorista profissional.

Paga-se bem. Sábado livre. Tratar na Av.
(P

caminhão Entrevistadores (as)

Eletricistas
Precisamos. —

Fáb. Aurora. R.
Apresentar-se
Ferreira Pon-

|ies, 550
cumentos

— Andaral,
e referencio?;.

cio- to

. Admitem-se três entrevistadores (as) maio-

caminhõesSegraCn"eS, So de'res de 21 anos, em serviço de responsabilidade
três anos de profissão com-ipara contatos externos, com clientes indicados,
provada 

"na carteira. Salário ini-i Exige-se ótima aparência, insirução secundária e
m 7 desembaraço no falar. O candidato deverá fa-ai NCr$ 180,00. Tratar

Auxiliar de
contabilidade

Precisa-se com prática de es'

crituração de livros fiscais e

controle de contas a pagar. —

Carts do próprio punho indi-

cando pretensões, à portaria
déste Jornal sob o n. 01 055.

Engenheiro
Precisa-se pora trabalho na

Guanabara, com prático de
Obras Civis. — Cartas parj o
n.EO 023, na portaria déste Jor-
nal.

Mendes — Art
mento. — Rua Be.-.cd
ò2 — São Cristóvão,
11 horas.

ito Oton
às S

¦zer um curso de preparação, após o qual será
elecionado. Assisiència permanente em traba-icc,mprova(j0

Vendedor
pracista

Rspríí^ntante comercia! pro-
cura vendedor especializado cm
chorque e outros produto» de
frigorífico. Cartas para por-
taria déste Jornnl, sob o nú-
mero 429544, Indicando expe-
riência e pretensões.

Vendedores
precisa-se

A Casa No

lho dirigido. Ordenado e prêmios. Média: NCr$

,400,00.
Rua México, 74, grupo 610, das 9h às llh.

Enroladores

Neugebauer
Admttem-se notistas com pré-

tica. Dirigir-se das 9 às 12 h.
Rua Washington Luís, 24-B.

Precisa-se de oficiais e meio-j
oficiais eletricistas enroladores•
pora motores elétricos. Apre-
seniirrse com documentos na]
tlua N. S. das Graças, -477 — 

(
Remos*

Oferece

ns
RIO •

e ven
SÃO PAULO - BELO HORIZONTE

- ESTADO DO RIO -

o Sr. Uchoa I
as, 94 - Ma-il

I este admitm-
do vendedores com prática

em eletrodoméstl-
cos. A tratar com o

Rua Maria Freira
dureira, com o Sr. Sidney na
Eu» Jos Romeiros n. 100 ns
Penha, com o Sr. Neves na Rus
Dioa d» Cruz, 79 — Meier *
com o Sr. Vasconcellos nn Pra-

çn do Pacificador, 22 em Ca-
xiaa.

UooHt *

Programação:

Acham-se abertas Ins-
crições para os se-
guintes cursos: lntro-
trodução à Programa-
ção de Computador
eletrônico.

IBM 360 e 1401

BOURRUGHS 2.500
UNIVAC, Seriei 9.000

Informações c- inscnçõe;
Maio, 47, sala 1 809, das
Tel. 52-0061.

— Av. 13 de
I4h às 19h -

(P

Vendedores

Fábrica
letreiros

Coronel ref., 43 ano;, com
experiência adm. e pessoal,
oferece seus serviços pora ei-
critérios ou empresas. Tel.: —

M-7Ó86.

Para colocação de títulos de Sócio-Proprie
tário do CABO FRIO IATE CLUBE (com aparta-K-^lvt7%?Z
mentos para os sócios) necessitamos de firmas gum conhecimento no ramo pa-
ou elementos com corretores próprios. Obras ¦ rs subúrbio e cidades próximas
adiantadas garantem o sucesso da venda. Inf.U Guanabara, de preferência

no Rio: São Vicente Melhoramentos Ltda., à Av.^idcn!« no' <«*«""- -

Nilo Pecanha, 26, sala 705

Procuramos senhor para

Recepção de
entre 30 e 45 anos
que seja dinâmico
com ótima saúde
que fale um pouco de inglês

Os interessados devem se apre-
sentar à Av. Rio Branco, 173 - 10.°
andar. (P

,„  . .de

SãoVicente Melhoramentos Ltda. à ..... h Trajar do J(! _ Á^:í
fone 52-694o, COm Sr> F|orIano. Rua do Passeio,!

Balconistas (Homens)
Grande organização precisa para lo-

jas e supermercados. Bom ambiente de
trabalho, salários compatíveis e oferece-
mos lanche. Exigem-se referências.

Tratar de terça a quinta-feira, das 8
às 17 horas, na Rua General Padilha, n.°|
91, São Cristóvão. N.B.: Esta rua fica per-
to do Campo do Vasco. (P

Caldeireiro e
soldadores

Precisam-se oficiais comi

tentes. Tratar Av. Cidade

Lima, 175 — Santo Criilo.

Precisamos: 2 oficiais para
I luminosos, 1 recotodor de far-
imãs. Apresentar-so à Rua Sã-
cadura Cabral, 127.

Precisa
os Srs. AQUINO ou BRUNO. 70, sale 90A. De 9 àc 12 horas.

Fábrica
letreiros

Agenciadores de serviços tir-
ma de dedotiiação, atv.boj o;
sexo?, rencla mínima semanal
de CrS 150 000. Comparecer
dt. Hin. Trabalho, 2 retrate!,
dia 27 3 às 8lis. Rua Dias do
Cruz, 155, sala C-02.

Escritório Av. Almte. Sar-i
Iroso, 72, d| 1 005 6. Ao fim
joa reestruturar sistema de ven-
das precisamos de Chefe de,
Vendas com equipe cie 5 verv,

jdedores especializados. !

Contadores e
Chefe de Escritório

Controle de
estoque

Adonis precisa de elemento

[com prática comprovada no se-
¦ tor d* controle de estoque, (fi-
charlo Kardex) e conhecimen-

- . ii, , to de estatística, em empresa
Preciso de pessoa de alto gabarito para che-:de grsridc ou médio porte P6.j

fiar escritório e ser o contador de uma indústria;^.,,., bem, apresentar com do-]
em grande desenvolvimento. Escrever para Caixa;cumentos à Av. Rio Branco, 114',
Postal 1 666, dando informações pessoais e pre-p p' Sr' Joa0,
tensão salarial. Máximo sigilo. Exigem-se gran-;
de experiência e capacidade administrativa.

Farmacêutico
Precisa-se qualificado para

análise de medicamentos e ma-
teria prima. Dá-se preferência
a quem fale alemáo ou inglês.
O candidato aprovado, posei-
veimente poderá fazer um está-
gio na Europa, fevor dirigir
carta a portaria dêste Jornal,
sob o n. 01462.

local de trabalho: Rua Maris e Barros. (Pi Chefe

Contato -
Cr$ 600000

'PARA DEPTO. DE PRODUÇÃO
OFERECE-SE

Idade 38 anos, completo
conhecimento do idioma alemão
e bons conhecimentos de inglês.
Cxperiência comprovada de 15
nnos, em firma de plásticos,

I interessado também em mudar

Firma de
terraplanagem

PRECI5A:

Mecânico de

de ramo e radicar-se no Rio
I Escrever a B. Wensch — CP.

Importante Grupo Editorial de S. Paulo, ex- 2532 — s. p. (P
pandindo suas atividades na Guanabara, convoca
elementos de venda para ingressar em seus qua-
dros. Ampla coberlura, com clientes prèviamen-
te selecionados. A mais poderosa linha de obras
no mercado. Entrevistas com Dr. Paulo, na Av.

Campo, com
carteira mot crista, lubrificodor
cie máquinas pesadas, com car«
teira de motorista, eletricista

j para caminhão. Apresentar-te
Idas 9 às 11 na Avenida Beira-'Mar, 

216, grupo 204.
I

Promotor (a)
de vendas

Tradicional firma de turismo
estabelecida no Rio necessita
de promotor (a) de venda dc

¦ passagens e excursões. Respos-
, tas acompanhadas do curriculum

|vitae,, para portaria deste Jor-
nal, tob o n. 00471.

Srta. responsável
! Pref. estuciante p] recepclo-
nista tirma de Sio Paulo. Pode

j ssr meio período. Salário mi*
nimo mais comUiÕes. 30% a

imeis no ordenado, caso filar
inglês. Escrever pj Ag. Cola-

;bor. C;<. Postal 1 361 — São
Paulo. (P

(jfa

Carpinteiro
Com prática de engradamen-

to de m6veis, precisa-se à P.ua
Pres. Vargas, 435, sala 1 301, de 9 h às 12h e Senador Dantas, 19 - Coniun-

da$17hàsl9h. |to 305 - Sr. Luiz.

Instituto Técnico de
&Cj Orientação e Seleção
~' EMPREGAMOS SEM ÔNUS

PARA O CANDIDATO

CENTRO

Assistente Dep./Pessoal NCRÇ 370,00
Secretária Datilografa 300,00
Aux. dc Contabilidade cl conhecimerr

tos do Legislação 300,00
Auxiliar de Contadoria 200,00
Cobrador c/ experiência 200,00
Motorista carro particular 200,00
Datilografa Faturista -'- l?0-00

ZONA SUI

Mecânico de Manutenção p/ Indústria
farmacêutica (a combinar) 

Secretária Datilografa " 300,00

Caixas c/ exp. de Registradora " 150,00

IONA NORTE

Esteno Inglês/ Port. p/ secretariar '' 750,00
Esleno Português pl secretariar 350,00
Vendedor/ Promotor — até 27 anos .. 300,00
Operador Remlngton 250,00
Aux. de Escritório — mò;a 200,00

Obs.t 1 — Fazemos sxame psicotécnico, também, em
candidatos recrutados pelas empresas;

2 — Atendemos casos de orientação vocacional.

Rua Teófilo Oloni, 123 — S." «ndar
Tels.: 43-8712 • 43-7927

Vendedor
Ürflin-i.v.-ão Industrial e

msrcial procura vendedor ai

para pisoa industriíií.
com corricuium vitso de pró-
prlo punho parn portaria dé:-
te Jornal, »ob o n. 00636.

Pedreiros
Soldadores
Carpinteiros

GRAPETTE S/A admite profissionais quali-'ficados 
para as funções acima.

c'"'" Ótimos salários.

Apresentar-se com documentos -e foto 3x4 à
Rua Viúva Cláudio, 342. (P

Vendedores
O Departamento de- Vendas

do FIGURINO BURDA, amplian-
do seu quadro de vendas está

precisando de agenciadores

(as) — Exigimos! boa apresen-
tação desembaraço t prática do

ramo de vendas. Oferecemos:

possibilidades minima de MCr5
600,00, registro «m carteira,
férias etc. — Dirigir-se 2.° *
3.°-felra è Av. Erasmo Bra-

gs, 277 s| 203, com documen-
ton e 2 retratos 3x4.

Vendedores
malharia

Precisamos de pracistac com

ainador

TREU S/A
Admite com curso primário e ca-

pacidade comprovada. Apresentar-se
com todos os documentos em dia, na
Rua Silva Vale, 890 - CAVALCANTE.

(P

Costureira
Caixas a d0"1'0'1'0
"""" Por hora. Precisa-se, para!

.conserír.r roupas de homem. —.

Grande Organização precisa para lo-Tra,al' " Av- EPitAc!o p«ssoi>.
n' i , 260 ap. 402 — Apresontar-sel

jas e supermercados. Bom ambiente dejsàmenta _ partir d,-s 9 horas'
trabalho, salários compatíveis e oferece-;u'e 2-a-ísira- <p;
mos lanche. i 

"" ~'"

Entrevista das 8 às 17 horas, na RUA;
GENERAL PADILHA, N.° 91 - SÃO CRIS-!

Funiieiro
Ou lanterneiro que saiba tra-

íbalhar cj chapas e íoldar a
oxig.. firmo comercial cj médí-
cos, medicamentos, 2 lanches
etc. Rua Lopes Sousa, 55, Pça.
Bandeira, falar c| Rocha.

Vendedores
Representações
Cidadão de 36 anos de Ida-

de, trabalhando em importante
firma comerclol há 20 onos che-
fiando setor de vendas por ota-
cado, desejando se retirar da
firma em questão, aceita pro-
postas de indústrias que te-
nham necessidade de represen- jnSDetOreS viajantes COm larga eX- ""'"' lanchonetes, colégios
tante, com equipe de trabalho,,00'6^ e l"SHÇlu'ca vinjauica_v. , _ FavQ|. i& $e ípresen)ar
na Guanabara. Cartas pora por-periênCÍa. Ótima COITlISSãO. CXige-Se Tiança quem tiver condições de ven-

taria déste Jornal, .ob o ™-:icjônea> 
Rua Frei Caneca, 392.

Inspetores, vendedores
viajantes

rreyuesia
onças. R.
- 10 ai

pora adultos 8 cri-
7 de Setembro, 124|

ndar.

Promotor de
Vendas

Precisa-se elemento categorizado pa-
ra organização industrial com 15 vende-
dores ramo de produtos para limpeza do-
mestiça.

Precisamos experimentados tu
de boa apresentação para a co- Cartas COÍTI Currículo O mais detâlna-
locação de produtos »toent[-d possíve| 

para 0 númerO 75 081, n3
. , j cios e bebidai de fácil coloca-, i i

Indústria em expansão admite vende- çs0 m bares, hotéis, restau- portaria dêste Jornal.

mero 01500.

Torneiro Lançamento inédito

da e trabalhar no ramo — Decs
— Representações Ltda. Rua São
José, 50 gr. 703 c| D. Deild». Químico

Viajante

Ladrilhos
Brasília

Tradicional firma de materiais
_A, , . . , ,. , i Precisa-se moça maior, bo: .. ...
TÓVAO. - N.B.: esta rua flCa perto do!datilografa com redação oró-ae «"-"^ao com loja e de

Preclsa-se com prático. Pa-j Estamos lançando no mercado brasileiro apa- ^ ^^ ^ ^.^
ga-se bem. kibras s\A. - Es-ire|h0 jermo-elétrico pela primeira vez usado na neC8!!lta de vioi,,nte para ,„.
Irada Meriti-Caxias n. ' 759-'América do Sul. balhar as melhores praças do ,. .... m^^ ,

capa-interior do Estado do Rio d« grafia recente e curriculum vitae para a

a divulgação direta de

Indústria Alimentícia de marca co-
nhecida procura químico preferentemente
com experiência no ramo.

Cartas com pretensões salariais, foto-

Necessitamos de elementos altamente „r- ....-.- „
nosso pro-Júneiro- Exi3ei-c Pr""« e c°-,portaria deste Jornal, sob o n.° 40 loi.

i nhecimento da freguesia. Tra-^"
tar pelo telefone: 43-3095. I

Datilografia

Campo do Vasco. (P Brasília, está inte-

em ser representante

Divulgadores
(RELAÇÕES PÚBLICAS)

Grande empresa (editora) este admitindo 10 (dez) méças
para compor seu quadro de relações-públicas (divulgadores)

Entrevistas com pessoas de alto gabarito (executivos)
Outras indicações
Aiuda de custo
Ganhos extras
Prêmios
Probabilidade de chefia

EXIGE-SE:
Boa aparência

-~ Boa apresentação
COMPARECER: Rua Primeiro de Março n.° 9, 3.° andar

— Sr. Affonso ou Sr. Volber (horário comercial)

bo:
pró

pria, boa aparência para escri-jpósito em
tório de Representações. Sito re5!£Cia
Av. Venezuela, 27, «| 504. Se-i 

"...

gunda-feira de 9 às 11 e de 2|ex,:lusiva de uma cerom,ca "ue

às 5 horas. queira realizar grandes vendas

naquela praça. Cortas para D.

Jurema, Caixa Posta 1 497 —

Rio

em frente no matadouro. Con-
dução: ônibus São João*CaxÍa3j
ds Empresa de Transportes flõ- citados para
res. (P^dutO.

Fornecemos curso de aperfeiçoamento e pa-
gamos as melhores comissões.

Solicitamos não se apresentarem pessoas que
não correspondam ao anúncio.

Entrevistas com o Sr. Salomão, das 14h às
17 horas.

Somente 2."-feira.

Datilógrafas
Precisa-se com ginasta! com-

pleto. Estrada Velha da Pavu-
na. 1 716 — Inhaúma.

Técnicos de
televisão

Vigia

Precisamos com muita práti-
ca. Serviço externos. Escrever

dando referências para o nume-

ro 00 760, na portaria dêste

Jornal.

Moça para
balcão

Encarregado de
manutenção

E MONTAGEM
I Com prática na venda de ve-

Precisa-se com grande expe- reio e demonstração de merca-

jriénci3 para indústria têxtil. — dorias. Pedem-se .referências
I Rua Borborema, 249.'das 9 horas. .

Motorista

Precisa-se na Estrada do Qui-
tungo, 198. Procurar por Enln-
co. Entro Largo do Bicão e Iro-

jé. — Exigem-se referências.

A Casa Sloper admite motorista com
5 anos de atividade na profissão para tra-

70 estucadores
Precisa-se de bons profissio-j

Ramo construções
Novidade

impressos
TIPOGRAFIA - OFF-5ET

Co.n freguesia própria, óti-

Depois,coir.ente coin prática. Av. Co-'mas condições. Rua Miguel Cou-.

pacabana, 30-8 • C. tc, 105, 15.°, grupo 1 ÍC8. L

VENDEDORES (AS), pracistas e representan-
tes em todas as cidades do Brasil, alcancem reti-
radas sem limite com nossa firma em expansão;
campo não explorado, vendendo revestimento
econômico e moderno para fachadas, cozinhas,
banheiros e decorações artísticas em residências

n.„„n .particulares, Bancos, Fábricas, Igrejas, Clubes,
nais para as obras no Flamen-!" _', ±
9o, Botafogo, Copacabana eíLanchonettes etc. Exigimos boa apresentação e

balhar no setor comercial e particular. Pa-jipanema. somente apresentar-produção, damos preferência aos candidatos ja
x ., ii :- .sequem estiver apto. Tarefa e com freauesia própria nas companhias constru-

„ „ 7Mí\ F7a'ic b"'T':,TT",ar à toras g empreiteiros não exigindo exclusividade.
3.° departamento do pesso- ^^Ç»'™, 

n^;d»M0 
oferecemos continualmente assistência profissio-

íp nal. Apresentar-se: Rua Senador Dantas, 118-C,
5.° and., sala 503.

INTERIOR - Canss para endereço acima para
Dona Maria Oiilia.

Vendedor ga-se bem. Apresentar-se à Rua Uruguaia
ha, n.° 55
!al, munidos de todos os documentos para
entrevista. (P

6040,
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DISTRIBUIDOR
PARA GUANABARA E VIZINHANÇA

j

Grande indústria de São Paulo, de produtos de limpeza para consu-
mo doméstico, com possibilidade de venda mensal de 50 a 200 milhões
velhos, procura distribuidor que prencha os seguintes requisitos.-

lét Corpo de vendedores dinâmicos junto c/ o comércio varejista
e atacadista.

TÔr Transporte e cobrança próprios.
"A" Armazém e faturamento próprios.
Resposlas com amplos detalhes e referências à Caixa Postal 2475— São Paulo. m

I 
l!i:

II!!: |,

Mll I

!!

VENDEDQ
de apresentação agradável, e tem instrução. PROCURE-NOS - Nós lemos luaar La você nZ ' 

'

365 - ,.o andar, ZO,eira, das 8,30 è, „ eü das u ,s 
16 ^^ ^ umg fotograf.a 3u e ^^ ^ Dq. 

General Justo,

sra miNNESGTA mANUFATUREIRA E ÍT1ERCANTIL LTDA.I— 
cão rauio. ta ihiiiiilll

Kibon S/A. (Indústrias Alimentícias)
ADMITE

TÉCNICO OPERADOR EM MÁQUINA
DE EMBALAGEM

REQUISITOS:
Curso técnico ou similar; conhecimentos de mecânica; Eletricidade

e Eletrotécnica; experiência em máquinas automática-Eletrônica — de Em-
balagem.

OFERECE:
Bom ambiente de trabalho, Assistência médico social, refeitório no

local de trabalho. Salário a combinar.
Comparecer à Rua Visconde de Niterói, 1.364 às 9 horas. (P

Admitem-se para trabalho em Empresa de Constru-
çao Naval:

GUINDASTEIROS
CHAPEADORES
SERRALHEIROS
FRESADORES
CRAVADORES
CALAFATES

Boa remuneração, semana de 5 dias, férias de 30dias, refeitório e assistência médica no local de trabalho.

MECÂNICOS

Exigem-se prática comprovada e referências.
RUA CARLOS SEIDL, 714 - CAJU

w

Vendedor
Automóveis Citroen Ltda. —

Revendedor* DKW Vemag, ne-
cessita de um vendedor com-
potente para completar seu qua-
dro de vendedores. Tratar na
Rua

AUXILIAR DE AUDITORIA
THE SYDNEY ROSS CO. oferece boa oportunidade a ele-

ae vendedores. Tratar na mentos com prática comprovada em setor administrativo, bonsBambioa, 37 - Botafogo, conhecimentos de Contabilidade e firmeza em cálculos. Idade
entre 25 e 35 anos. j

Os interessados deverão dirigir-se ao Depto. Pessoal —!
Brasil, 22.155, no horário de 8:00 às 10:00 horas.

Inútil candidatar-se quem não preencher as condições

(P

(P

Companhia Brasileira de Materiais "COBRAÇO" 
necessita

para ampliação de seu quadro de funcionários de:
Mecânico de máquinas pesadas com carteira de moto,rista, para serviços internos e externos, com experién-

cia mínima de dois anos, em máquinas Allis Chalmers.
Eletricista para caminhões e tratores linha Borsch comexperiência mínima de dois anos.
Mecânico de motor Diesel com prática de grupo gera-dor com conhecimentos elétricos, experiência mínimade dois anos, indispensável carteira de motorista.

e Serralheiro de chaparia com prática de montagem, alémcios conhecimentos acima, exigimos instrução primáriacompleta, idade entre 30 e 42 anos.
Oferecemos ótimas condições de trabalho e remuneração Os«ndidatos deverão dirigir-se ao Depto. de Seleção, Av. Brasil,'2.544,

Ses exigida".FaV°r 
n"° " apre3en,ar ^m nã° ««""S» « «ç

Vendedores ;Av.
Precisa-se com prática em

Repartições Públicas. Tratar à
Rua Luir. Cornara, 242 — Ola-iria - C| Sr. Garcia. jacima.

Pagamos em dia as
melhores comissões

Trabalho noturno
ENTREVISTADORES (AS)

Grande editora está admitindo VENDEDORES para comoor
s«u quadro de vendas (crediário). P CR$ 600 MIL - GARANTIDO
DA"S^ Esta é a oportunidade para aumentar seusindicams tona, j rendimentos, trabalhando 3 horas por noite das

da~) 
Pa9Ô!"° Pr"° de u™ Jcmana (as ™H18h às 21h' sem Pre'uízo de °utra* funSl In-

dicações de clientes certos. Cobertura com ampla
campanha publicitária. Admissão e ganhos ime-
diatos. Possibilidades de carreira. Necessário:
Boa cultura e apresentação. Apresentar-se com
documentos, 2.°-feira, das 9h às 13h. Dept.° de,"Seleção". Av. Rio Branco, 156, sala 2 335 —|
Ed. Av. Central. (p

¦ Completa assistência de vendas
Excelente ambiente de trabalho
Prêmios.

EXIGE-SEi
Instrução ginasial
Boa apresentação

COMPARECER: Rua Primeiro de Março n« 9 2° anda- Sr. Volber ou Sr. Affonso (horário comercial)'. 
*

CLUBE CAMPESTRE
DENTRO DA CIDADE

Está selecionando Corretores dinâmicos a fim
de ampliar seu Quadro Social. Oportunidade pararesultados altamente compensadores. 0 Clube ofe-
rece todas as condições para vendas imediatas.

Procurar o Sr. Fanzeres, a partir de segunda-
feira, das 8h30m às 17h30m, na Rua Visconde de
Inhaúma, 58, grupo 701.

PROFISSIONAIS DE SEGUROS
OFERECE
Oportunidade de.carreira
Bom salário inicia!
Participação nos resultados
Semana de 5 dias
Bom ambiente dc trabalho, com ar cond

cionado

EXIGE
Boas referências pessoais
Experiência profissional
Personalidade dinâmica
Idade máxima AS anos
Escolaridade igual eu equivalente ao cola-

Ciei completo.

Guardai Z^ 
^"^ '"""' """*"• COm D' Nadè^ <"io ?•'•*». 52-6023. _

«IO lt J»Ntl,«0

PRECISA:

Mecânico Ajustador
e Serralheiro

DIVISÃO INDUSTRIAL
ADMITE

PROGRAMADORES
DE PRODUÇÃO

Para atender expansão de suas
atividades.

Oferecemos:
Salário inicial de NCr$ 250
mensais

Excelente ambiente de tra-
balho

Serviço médico extensivo à
família

Associação recreativa
Amplo plano assistencial

¦• Restaurante no local de tra-
balho

Apresentar-se com documen-
tação, à Av. Brasil, 22 950 -
Guadalupe — Deodoro.

Universidade na empresa
CONTATOS

Precisa-se de ilementos para contatos com dirigentes de
emprêjos.

| OFERECEMOS PEDIMOS
Fixo Apresentem-se somente os
Comissões candidatos que realmente
Prêmios tenham gabarito, que cor-

responda bos nossos ofe-
Promoção publicitária recimentos.

Rua Teófilo Otoni, 96/4.", 2.° « 3°, das 8h às 12h -
Sr. Miguel Barbose.

Vendedor de
Bolsas

Precisa-se para couro e plástico paraas ZONAS.- NORTE E CENTRO que tenha
conhecimento da freguesia.

Não se apresentar quem não seja
vendedor do ramo.

Tratar com RIBAMAR - TELEFONE-
(28-1903. cLcruiNC.

COCA-COLA REFRESCOS, S. A.
ADMITE

Profissionais competentes; nas seguintes funções,
para admissão imediata:

ELETRICISTA DE AUTOMÓVEIS
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

PINTOR DE MANUTENÇÃO
FOGUISTA PARA OPERAR CALDEIRA ATA

Os interessados devem apresentar-se munidos de
documentos ao Sr. Romeu, na Estrada de Itararé, 1071, no
horário comercial. ,p

0 primeiro, que possua prática de máquinas auto-
máíicas industriais; e, o segundo, com prática e conhe*
cimento de solda.

Apresentar-se com documentos, inclusive Ceríifi-
cado comprobatório do término do Curso Primário, a
Rua Luís Zancheta, 94 - JACARÈZINH0.

SEARS ADMITE

Ferramenteiro - Serralheiro
Grande indústria localizada em S. Cristo-

^ Moças auxiliares de Contabilidade, com prática
de folha de pagamento.

Semana de 5 dias.
Salário compensador.
Ótimo ambiente de trabalho.

As candidatas deverão se apresentar à Rua Luís
Câmara, 688 - Ramos. (p

Estamos colaborando com
o lll Congresso Interameri-
cano de Administração de
Pessoal. (p

Vendedores
Com prática de Camisaria e Roupas
Referências

Para trabalhar em Copacabana.

vão, admite um com
sentarem-se munidos
de Janeiro, 345/407 - Início da Avenida Brasi

prática comprovada. Apre-
imentos à Av. Rio

~/ãòa/td
casa*

MÊMMMtJU I/VO
Rua da Quitanda n. 30-A

Secretária
Organização do ramo financeiro procura SECRETÁRIA quepreencha os seguintes requisito.
Jovem
Boa aparência
Curso Ginasial
Perfeita datilografa
Conhecimentos gerais de escritório

OFERECEMOS:
Escritório luxuoso
Bom ambiente de trabalho
Salário compatível
Dirigir-se à Rua Buenos Aires, 23,

etá 12 horas. Tratar com Sr. Roberto.

Vendedores
Livraria Editora Sul-Americana admite

com ou sem prática. Possuímos o melhor
catálogo de obras da praça, Dic. Melhora-
mentos. Ene. Médica do Lar. Biblioteca daLíngua Portuguesa, Enciclopédia Juvenil

j(Ler 
e Saber, Dicionário Inglês-Português

jMichaelles), e muitas outras obras, grande
2.» .ndar, de ^J^0^'^ ,de 93nh° 3CÍma d* 500.000.1

(P|Iratar a Rua da Assembléia, 93 s/303 com
o Sr. Furtado.

(P

JOHNSON BRONZE DO BRASIL
ADMITE:

INSPETOR DE FERRAMENTAS
Conhecendo desenho técnico e aparelhos de medição.

Prática comprovada e curso do SENAI ou equivalente.

AJUSTADOR MECÂNICO
P/ajustagem e execução de consertos de ferramentas deiprecisao, conhecendo desenho e prática comprovada.

SERRALHEIRO
C prática em solda elétrica.

MECÂNICO
Para seção de manutenção c/prática comprovada. Salário'

à combinar. Semana de 5 dias. Estrada do Barro Vermelho
1.720-Colégio.

SHELL BRASIL SA.
(PETRÓLEO)

Vende LOTE de:

• AAÁQUINAS DE CALCULAR, ELÉTRICAS E MANUAIS
Burroughs (Contômetro) — Friden — Addox e Marchant.

• MÁQUINAS DE ESCREVER
Royal — Imperial e Oliver.

Os interessados poderão examiná-las à Av. Rio Branco, 109
— sala 703, e as propostas deverão ser encaminhadas ao Sr. CARLOS
AFFONSO, à Av. Rio Branco, 115 - sala 1 003, até o dia 31 da
março. (pI»

VENDEDORES
Z

(OBRAS TÉCNICAS SELO "LABOR")

EDITORIAL LABOR DO BRASIL S. A. ao ensejo do
reinicio das vendas de sua linha exclusiva de OBRAS
TÉCNICAS, oferece excelente oportunidade a VOCE
que é militante do livro ou deseja iniciar-se nesta ren-
dosa profissão.

Estudaremos também as propostas de candidatos
interessados às vagas de Viajantes para o Interior do
Estado do Rio, Espírito Santo e Minas.

Entrevistas com o Sr. Paulo Carvalho, na Rua Bue-
nos Aires, 104 — 1.° andar.

Apresentar-se munido de documentos. Guarda-se
sigilo. rn
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CHEFE DE ESCRITÓRIO REDÂIOR - PLANIFICADOR
m

Grande Oportunidade para elemento JOVEM extremamente dinâ-l Importante agência de publicidade do Rio de Janeiro procura[|||
eficiente para chefiar escritório de laboratório nacional. JRedator-Planificador de 1.° lime para chefiar a sua criação. Não é cargo

"*0 Ipara 
principiante. O homem que pretendemos lem uma boa formação

NÃO EXIGIMOS DIPLOMA DE CONTADOR jtécnica, 
já está há alguns anos na profissão, é talentoso e culto, e está

nr-ve dominar Cobrança e cobradores, pessoal e folhas de paga- em dia com a propaganda mais moderna. Tem imaginação, mas seus pés

m.,.ia imoostos e recolhimentos, notas fiscais e faturamento, arquivos e estão no chão. Redige com brilho sem cair no surrealismo

TvnpHÍrU leaislarão fiscal de leis trabalhistas, escrituração dos livros con- Propriedade, sem ser um chato. Se você e este homem, ou e quase como
__.p_ui_au, icy escreva-nos dando informações pessoais 

 '--
láheis caixa, bancos e etc. ._ " ,iaDi-ib, k.aiAa, soes^ ^go recele e,tar escrevendo

Deverá comprovar concretamente as experiências anteriores e o

seu gabarito. Exigimos caria de fiança. Carreira de grande futuro. Entre-

vistas pessoais, Av.'Pres. Vargas, 590, Conj. 2904, com Sr. Renato. (P

Planeja comi
quase cornou

seu currículo, suas preten-j
para a sua própria agência: se isso»

ocorrer, encararemos o fato como um legítimo desejo de progredir. Car-
tas para a portaria dêste Jornal sob o n.° P-87 106. (P

CARREIRA DE FUTURO
AMBOS OS SEXOS

Empresa comercial, em franco desenvolvimento, ad-
mite cinco (5) elementos para cargo de futuro e com alta
remuneração. Estágio de treinamento já remunerado. É
indispensável ter ótima aparência e instrução secundária.

A seleção será feita com Dona Vera à Avenida Rio Branco,
277 — 6° andar, gr. 607 — Ed. São Borja — Cinelandia. (P

SE VOCÊ...
É um homem dinâmico, mas não encontrou ainda a sua

chance ou não está satisfeito no seu setor, por falta de oportu-
nidade; Se tem ambições maiores, embora não saiba como subir
na vida; Poderá se candidatar a uma das 15 vagas em nossa
empresa. Curso prático de treinamento intensivo. Acesso a
Cargos de chefia, carreira de grande futuro. Exigimos: Mínimo
de 18 anos —Curso ginasial GRANDE força de vontade. — Do-
cumentos. Av. Pres. Vargas, 590 conj. 2004 das 9 às 13 hs.
2° e 3.a-feira.

COBRANÇA
Cia. Metalúrgica, na Guanabara de âmbito internacional,

admite rapaz de 30 a 35 anos de idade, dinâmico, para chefia
do setor de cobranças, conhecendo contabilidade, experiência
de chefia na função, e capacidade de liderança e boa apresen-;
1ação.

Cartas com "Curriculum Vitae" e pretensões para a porta-i
ria dêste Jornal, sob o n.° 01 271.

CR$ 345.000 POR MÊS
28 VAGAS

Discos Imperial do Brasil, S/A., a maior Cia., no gé-
nero, da América do Sul, em fase de ampliação, completa
o seu quadro de vendas e admile pessoas entre 18 e 35
anos, com boa apresentação e primário completo.

Se você tem horas vagas durante a semana ou sábados
e domingos livres venha visitar-nos sem compromisso.

- NAO EXIGIMOS EXPERIÊNCIA -

Tratar com o Sr. Paulo Genaro, somente segunda-feira
no horário de 8 às 18 horas.

RUA EVARISTO DA VEIGA, 20 - LOJA (P

DATILOGRAFA
Com prática anterior, redação própria em óti-

mo português e com bons conhecimentos de reda-
ção em inglês. Escritório no Centro. Semana de 5
dias. Cartas indicando experiência anterior e orde-
nado pretendido para 

"Organização e Método" à
Rua AAelvin Jones n.° 3T (antiga Rua Chile).

VOCÊ TAMBÉM PODERÁ GANHAR

NCr$ 2.000,00
(DOIS MILHÕES DE CRUZEIROS VELHOS)

A

FAZENDO CONTACTOS

DE

ALTO NÍVEL
Cia. internacional radicada na Guanabara pro-

cura selecionar elementos de ambos os sexos que
satisfaçam as seguintes condições:

Boa apresentação
© Idade de 25 a 45 anos

Cultura Média (Ginasial ou equivalente)
Aptidão para serviço externo.

Entrevistas somente amanhã, dia 27, segunda-
feira, das 9h30m às 12 horas e das 14h30m às 18
horas, no Hotel Ambassador — Rua Senador Dan-
tas, 25 a 27, Tel. 32-8181, com o SR. BARTOLO-
MEU L. SILVEIRA.

Telefonar antes.

GUARDA-SE SIGILO ABSOLUTO

: — Se você precisa ganhar bem ;

II — Se quer trabalhar em uma grande Empresa j|| j

— Se quer ser um profissional com carteira assinada, direito _ fé-
rias, 13.° salário, salário família, I.A.P., fundo de garantia, etc.

!;'.[ — Se você ainda não tem uma grande prática na profissão c!c
i|| vendas, mas deseja vencer, nós daremos um curso de treina-

mento remunerado e comissões. ,,

|i|1 Qualquer que seja o seu caso, se tiver mais de 21 anos de idade

jl e boa apresentação, venha conversar conosco.

Teremos prazer em recè-lo dia 27, amanhã, das 9,00 às 12,00 horas

j e das 14,00 às 17,00 horas.

úIo Para entrevistas e maiores esclarecimentos, apresentar-se à RUA Ml- |||

III GUEL COUTO, 105 - 3.° ANDAR. Procurar o SR. FERNANDO. (P

SEXO FEMININO

(P

íl

TRABALHO INÉDITO
RELAÇÕES PUBLICAS

RETIRADA MÍNIMA DE NCR$ 660,00
Organização de âmbito Nacional, acaba de lançar no Brasil, o mais arrojado

plano de trabalho em contato para o setor FEMININO.
Planejamento exclusivo e ainda com cobertura oficial da imprensa FALADA,

ESCRITA E TELEVISADA. (RECORD DE ÊXITO E CONSAGRAÇÃO PÚBLICA).
Oferecemos ótimo ambiente de trabalho, proporcionando um horário de ser-

Iviço que não irá prejudicar sua outra ocupação, pois seu expediente será somente
das 18 hs. às 21.30 hs. Se você é PROFESSORA, não perca esta oportunidade, tam-
bém temos um lugar reservado para você e sua colega.

As candidatas deverão comparecer ao Depí-.0 de Seleção no seguinte horário:
IDas 9 hs. da manhã às 21.30 da noite.

AV. PRESIDENTE VARGAS, 418 — 8.° - Sala 802. (P

TÉCNICOS
/

VEL MÉDIO

DO
ENGENHEIRO ELETRICISTA

Necessitamos com prática em construção de redes de
distribuição e subestações, para trabalhar um ano em Ara-
caju.

Alojamento, automóvel e ordenado de um milhão.
Curriculum vitae com experiência.

EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA
Caixa Postal 96 — Rio de Janeiro. (P

A Companhia de Propuctos Chimicos Industriaes
AA. Hamers, oferece ótima oportunidade para elemen-
tos relacionados com a Indústria de Curtume, em seu

quadro de vendedores.
Salário à altura das funções com boa oportunida-

de de progresso para elemento ativo.
Marcar entrevista com Sr. Lima, das 8 às llh

30m pelo Tel. 23-8240. Guarda-se sigilo.

Mestre ou Mestre-Assistente
Importante fábrica de parafusos e similares procura

um que tenha conhecimento do ramo, personalidade e prá-
tica de lidar com operários.

Curriculum Vitae do próprio punho, especificando em-
pregos anteriores, idade, nacionalidade, estado civil e preten
soes salariais para a portaria dêste Jornal, sob o número 00 469

Guarda-se sigilo.

VENDEDORES

Estamos oferecendo excepcional oportunidade a pes-

soas que possuam formação técnica capaz de atender aos

requisitos abaixo:

TÉCNICOS EM QUÍMICA - QUÍMICOS INDUSTRIAIS

TÉCNICOS EM MECÂNICA E ELETRICIDADE

Capacidade de liderança e experiência em trabalho nas

linhas de produção. Preferência aqueles que possuam

bom conhecimento de resina, papéis e tecidos.

Os candidatos serão atendidos a partir de terça-feira,

dia 28-03-67, das 8 às 11 horas, na Avenida Automóvel

Clube, 4 346-ACARI. (P

?

Firma conceituada na Praça está admitindo Vendedores dinâmicos j
para completar seu quadro de vendas.

EXIGIMOS:
Boa aparência.
Idade até 35 anos.
Capacidade de venda comprovada.
OFERECEMOS:
Ótima comissão.
Admissão imediata.
Plantão na loja.
Indicação de cliente.

(mm)
o
•

RHEEM METALÚRGICA LTDA.
Admite:

MECÂNICO P/ MANUTENÇÃO
MECÂNICO AJUSTAD0R

SOLDADOR
PLAINAD0R

Precisa-se de elementos acima com prática
comprovada em Carteira.

Apresentarem-se ao Depto. de Recrutamento
e Seleção na Rua Anequirá, 141 - Cordovil. (P

Tratar com o Sr. Pinto, à Av. Rio Branco, 138

——BB

13.° andar, das 9 às 18 hs.

VENDEDORES
Empresa de âmbito internacional precisa de vendedo-

res para trabalhar junto ao comércio Varejista, Casas ds
Tintas e Ferragens.

Requisitos necessários:

Idade entre 21 e 30 anos.
Boa apresentação.
Curso secundário.

Proporcionamos:

Bom ordenado e comissões.
Treinamento.
Zonas motorizadas.

Os candidatos devem se apresentar à Rua Prefeito
Olímpio de Melo, 834, das 9 às 11 e das 14 às 17 hs., ao
Sr. VIANNA. (P

VENDEDORES
NCr$ 1.200,00 (Cr$ 1.200.000)

Grande Empresa Nacional, com sede no Rio de Janeiro e Filiais em
iodo Brasil, oferece excelente Oportunidade no seu quadro de vendedores.

PROPORCIONA:
Possibilidades Reais de ganhos acima de NCr$ 1 200,00 (Cr$
1.200.000)

Curso de Preparação e aperfeiçoamento profissional Remune-
rados.

Emprego efetivo registrado em carteira, 13.° salário, férias
Remuneradas, salário família, fundo de garantia, etc...

Prêmios e possibilidades de promoção Funcional.

PEDE:
Boa apresentação
Desembaraço
Autoconfiança
Ambição
Idade entre 25 e 45 anos

Entrevistas e maiores informações, dia 27, amanhã, de 9 às 17
horas.

Av. Pres. Vargas, 417-A/4.0 andar
Procurar o Sr. VIRGÍLIO SANDES

COBERTURA PUBLICITÁRIA PERMANENTE EM TODO BRASIL (P
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o mais moderno parque '
residencial da zona sul

EDIFÍCIO

PARQUE DA GÁVEA
PRAÇA SANTOS DUMONT, 138

Já foram lançadas as fundações deste magnifico parque
residencial de 4.500 m2, com jardins, piscina e playground,
além de vista excepcional para o Corcovado e Lagoa.
Este é o primeiro passo dado no sentido de torná-lo numa
realidade que será o orgulho de quem nela viver e morar.

Nós estamos sempre interessados em trabalhar bom.,, e
depressa.

O segundo passo é a entrega das chaves.
Você ainda pode comprar excelentes aparta-
mentos de sala e 3 quartos, com garantia Gomes
de Almeida, Fernandes; Examine a planta.

CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO

i-mMmmn,®
mmmmmw*mmÊBmnm

oo
f MENSAIS

gSB PLANEJAMENTO E VENDAS

Entrada
Quota de construção
Quota de terreno
Preço total

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

GOMES DE ALMEIDA.FERNANDES VEPLAN IMOBILIÁRIA
LlDER NA GUANABARA

R. México, 148-3.» »nd»r - Tels:22-0435 » 22-4801
Ccrreicr Responsável • J. 0. Sodri • J 107 - CRECI K

1.745,90
22.075,90

6.904,10
28.980,00

Vaga na garagem já incluída

Informações e vendas no local
diariamente das 9 às 22 horas.
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CENTRO , FÁTIMA - Vendo ep. quarioTTr, 
»;;'l-/'««—¦; Pintado . sin. .ng.nh.iro, . advogados para -T.l52-»58, » 
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  dep.. vario, do frente, na Praça J1*?0, apenas 6 milhões e 300 000 ,» d» construção o d. do-!l4-18 hi C 824 If. I ¦ 7' * '¦20 mllh,°,M """ 2 v3"- 2 fc<"'hs' *ocis's em restanto *•- 50 prest, 300 tendo VIANNA - CRECI _ S&. Áv G, ü t i 
ep B""> ""

APENAS NOS 157^771 "í^r 
s »"';r ""• Lio Reis, CRCCI^'. ">«•. Ver , R. WashlngtonUm.nlaçâo. PLANEJAMOS PA- 

'ro. 
acarana'' a j , _K«n,'r'd»'««Wo .»mbln.f - Vei côr, 2 «ls. , sala de almôSo, 2,3 pag. d. 1 OOO de sn» .m r.mirio Dama, 663 T'iM Ul' í 7 

~ l',"-"ala"'-

tériolcom «;,...-. vi* V"'-;70 
- 

rR.-„,7 Setembro, 66, sj 702; ^>'- 
J'' - »P. «4 com o portei. GAMENTO DE ACORDO COM SUA 

"P*5,fv.. A^A 
«7 

*,?.• d» 
JUM/ >\" !™!í!L2°j5™íi  qt». empr., etc, garagem pj 2lano. Total d. 17000. Ro. B.. CÍTEt 9wSo" CAMPINHO 

- Vendo cosa con,
ver" Ãv Pm V.,ci« .Sl" 

~ 35'i?07' .,', ab.rt?, 
friamente 

de 14 às CAPACIDADE FINANCEIRA. Con- ,*'."„.„«,Ir5» ^ 
cl"«-„s"»'"- VENDO exceto, ao. «ala, qt. sep) carros, iardim, bom quintal? P. río do Bom R.llro, 1832. Mar-T"" ,7™,,,' -_¦

M A~ Passo- -CRECI 1*7 GABAGEM-»°X Presidente" Va,. I6I> c 
?• 

0|!v'° ~ T. 43-0656 «ulte.no. sen, compromisso. D.s'«., ,S 
"í 

»-. J° 
' 

, 
"V; ' l0CaÇa"0' sin*- Psrs- fi"""C ,60' 50% 'le en,r°':''' rMt0 "2' vili'" *•'•>¦ 38-743í *™»»i,m^. V 7" 

Cl'ma 
,<*"'

,WÍ;." 
C«CI 147. _ v„„d0. fc , m.!ho,r...c.",.t;.i.._5Í?.- » is 12, 14 is Uh. P,a=„ Tira- d0 «n li » /' 

dt, «•"•''»/' onflo prazo. V?r Barata Ribeiro, combinar, 400 mS. Tei. 24-Wf2'•>">. \TJ,-S'4 Vcnde;!B 
fxcelenleAV. BEIRA-MAR - Vendo a.s. oferta. P,onla dentro ÍO dl.» -VENDE-SE „.. sl. qt., Cd., b.nh. ¦"•""•». '. «I 510. - Tol.fon.si ??', „ 

'™Í V"lf° "" P«rmMto |S3Tl 205. Tel. 32-5855 - Daniel, cen, c Prop. Sr, Oliveira. Aceita KaTC~T KO5M0S"_ 
'Vil, 

Isabej!,^ 
''''., "'P 

^" «"^""í'
^,aqdUorvèndC1' a' .iil;.*ÍS:Kr S2ra-50C0o4,„O,,R.f,3-53:.í H ?.«,."' 

"nS&SíZ A"d'é C^8 
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°^l^
26-4271. Dr Falconc 1, ií h-V.'. '° ,--'"""' 

' 15|IS°.-— ™SS'_: r.: !"4- 
lEase 130 000 rruis. novos. Ae.i-I 

"'"!' 2,.'.".- i'ra"" mv- banh., LAGOA - Apartamentos pr&nio;,:V»nd'-!e «obr.loií dividida em 4 Imóveis Prar, Pi0 X W 3»

- LUIZ RODRIGUES - 32-6545 «'¦• i qts. do empreg., i,*_ _. VENDO aP novo com <i«eco - »rmár,os. 20 milho.i Í0%. Ac. fep., iard. inv., arm. emb., coz., 
"'°,,° 

_' t}!~77 
°J- 

£™%. 
*"' '',J° 

,mj.• 
Ar condicion.do, água ,,,,., _ = - . i_,Atn m- CP.ECI 167.

e 42-7067 _ CRECI 1096 serviço, v.n» gnragem Tratar R- 20 d* Afc,i!' 28> »P- <&>, pi Caixa ou IPGUE. Tels. 48-5234 bonh. vwio, c 12 milhões en- ?,...„ r,333 
e =3-3539. Vi- quente ; exaustor superluxo -llINS-BOLA UO MATO ,«,-¦,'„-,..,•,, , —:" - KAIC. Ru. do c',m* «.a"" 14 000000 ent. 6 000 000 e h 

~ «-»73- trada, raldo a combinar. ChavJ1"" -no °-<*L ..... . Construção e acabamento tl, Go JACAREPAGUA - Freguês,. -
APARTAMENTO VAZIO - Centro.
2 qís., s&la, dcp. ds frente, 4
p/ andar, c/ ou s/ tel. Facilita-se
50%. Ver hoie das 8 às llh na
Av. Meni cie Sá, 2-»7, ao. V05 -
Roberto Conte. CRECI M2 - Tel.
22.8642.
APARTAMENTO 502 - Cenirô~
Sfiia, 3 qf:., a. c. 1., dep. compl.
emp,, de frte., vazio, enir. imed.
Prõço oport., urg. Acti;o Cx. Ec.
-' peq. sinol ou S0'-o fin. Alendo
?. partir hoje 23-8086.

CENTRO - Ed. S. Vnhíil-^-r;
5en. Dantas, 117. Vendo a vista,
verio, ótimo conjugado, frent? —
L Carioca, para res. ou escrito-1
rio. Inf. 25-1724 oú 42-1560 -'GLÓRIA - Ap. vaiio," «ai,
Sr. Ramo». .ouarto con|., coí., hanh.

loi.-.. Tels. 32.3995 o 32.1860 - prp5'' de 2-u mil- *'•<" "o Io- ANDAR ALTO - Totalm.ni» ,.'. "3 ."°:l''"n- fr- JoSo. VÍ3itos o
CRECI 283. r"| de 9 às 12h com o pró- formado. Urgen!., Amplo living, Li" ,3 * ' ÍÍ! ,8 I». CS
." 

jt,r,° ou segunda-feira — Av. Go-i. dom,., hanh. tomp., copa cos. 2B-'
SANTO CRISTO - Vendem-S. 4'i"eí Freire, 535-A. |(arm.), irea e dop. Excolonle Io. COPACABANA -

IPANEMaN - lEBLON

c«as antigas em terreno de 600
'il2. Excelente localização, próx;.no «i Estação Rodovia.ii-. Tratar¦;a AHnnça . Imóveis — C.-P--Í ló- Praça Pio X, 99-3.» - Telefone
23-5911 _ R. 26.

VENDE-SE apartamento V32Í0""c/l.tli"5*0, '"^BILIARIA lONDONIIunfo o Rus S. Ciara - Verdes-
sala, 2 quartos e dependências -?*' Tel,:. 57-2í55 « 36J747. ótimo op. cie frente, andar alto,
cie -ironia com vists para Avenida ATLÂNTICA - Ao. 

"iCO "m2 ~cn'2 
6l:r- p! andar), sala s 3 dor-

e Praça Maui, à Ladeira JoSo 2 »:s-, 3 «:s., 2 baniu., cera., m,to,rio« ""'pio;, pintado a óleo,
Homem, Ó/3Ú2 — Tmrâr — Fone* \dep.. empr»n.f árec. 90 milh. |orniários, banheiro c! boxe, gran-
34-7858. |Mn. D-. jecus. 37-3378. CREC!!cip ire.-, de serviço, inst. com

ZONA SUL
GLORIA - S. TERESA P. 2I VENDO apartamento 202 à Rua ICreci 375

I Estêves Júnior, 12, Flamengo ccmimt;.Mr.im
U quartos, sala, banheiro, eo.-'-' APARTAMENTO

424.
APCNAS 5 milhões enlr.. ap. con1
(vazio-comb.J. Visitem, ti. Ga!
Arevedo Pimentel, 7 ep. 1 003 -.COPACABANA

, pletas para empre cia da
gem - Crf 60 CCO COO
Augusto, :ó-3j34.

me? de Almeida, Fernandes. Av. CASA - V,
_ Almirante Barroso, Ç0 - S17ol9 !n> cozinha, banheiro, dependên.

'ARTAMENTO em Ipanema - - Telefones 42-:o« e 42-1:33. z'">>- varanda, quintal cimentado
io, 3 qt!,, 2 banhs.. garag., TAL - Taubaté AriministraJora — ~ i-;ruJo casa - Ver nn Roul

lerraco complementar irlecl cjm Creci i:4. E-srrojo n. 77, c1 1 _ Lins de
vista panorâmica. Crí 30 de en-íc TOMO D TI il l<-» 

"i--'-;-°-~S~-_~ Er,!"Bo "anio.
trada e 40 ern 2 anec. Final cie a" V-UN^- — ". IIJUCA CASA, varia, centro 

"de 
terreno.

construção. Inf. Kuo Ftrn-.e delBARRA 0A TIJUCA - Voo casa |!al» 50 "'-f-- 3 amolo» quartos,
in- mm°' 53, '"'a " 'P505'"" -,c' 4 qtr., salão, copa cor., 2:.°',li i2n'2' c-^- I0.r.3, 2 banh.

.!,'.., ,7>_->-ib - Creci 153. Ibaniis. sociais, dep. comp e gsra-i^5.0- empregada, area c/ tr,n-

3 quartos, sa- íerrc"'"D. vencil:-"
Freguesia mesm

Tcl. 52-8727

gora. APARTAMENTO
Inf.:1.? ba:nhs- Cr- -

, APAP.TA.V.ÉNTO - Frenle
;~i2 qts., arnis. embs.. bnnh. cór

dep., aaranens. sin,e(„. -IjlTANHANGA

que, jardim, varanda,

PÔsto c

V.irt.'.-,'- !L':i/"' tratar tnciustve domingo,¦' 'jtel. 2Í-369Í, Caleri. CRSCI 254.

4 — Vende-Se OU Oermu- ''?'¦• nv'a- 28 
"milhSes 

«nlr. «!cin terreno de 1 8C"J m2, c
. .!. .. I'«Ido 40 prest. 500 mil.

Cm* M.t, no nl'!,1'"1!"' Vende..» na Rua Cân-Carmo Neto, 159, 2 dido Monda.. Proço 12 milhões.
Entr. 7 milhões, prost. 200 mil
s:j. Tratar Av. Oras do Pina, 96,
'°„l» - (largo da Penha). Tel.:
30-5489 (CRECI 232).

área n'lfl< <>r^8 e dependências com-
CENTRO
pavimentei, .0 quartos etc, oti
mo p/ renda. 12 c/ 4 « 300 p,
méi. T. Andradas, 26-2.0 — Te!
-13-8658 - CRECI 5?0.
CENTRO — Estácio, grande terre-
no, 570 m2, apenas 16 milhões,
facilita. Ver R. São Frederico en-
tre o 15 e 39, iunto esq. R. São
Carlos, T. Imobll. Alfa .Andradas,
9Ò-2.» - 43-8658. CRECI 590.
CENTRO — Vendo apartamento
de frent» a Rua Sacadura Cabral.
Aceito Volks ó5 em diante co-

CATETE - FLAMENGO

pletas NCr$ 55 000 entrada e res
tante a combinar. Ver das 13
%'..}} 

'"'¦ 
'ra,nr c| Fernandes.

CRçCI 400. Ruo Quitanda, 3> 2."
andar, sala 20*. Tcl. 52-28»?,
VENDE-SE ap. conjugado, 

"linda

vista. Praia Flamengo, desocupa-
do, andar alto. Rua Dois Dezem-
bro, 22. Chaves com porteiro.Tratar 22-6273.

de frenle, todo em
emp., vazio, Posto 6
Cios

3 qts., rai», ta-se por Av. Atlântica 24í"sj
,Snp°!'oPoEr1: 

ap. de luxo c1 360 m2. !í?xò.,D> T°?RE
Çlosigo 

- 23-8663. Atendo hoie. Tratnr Oa lt*\r= ,-,r,\- „ , ÍT P1!0"»'.»1»». 3 qts., c e
APARTAMENTO - B. Rlbolro, 502 

' 
h5 

'l 
C u 

m?1oSÍi*r,,| ^.Z"" Táísaia eqto. sep., .w.arrn.embjnha cj Sr. Henrique - °cp"p°£x,i ¦_;°:_f«;;°.Z..t22
coí., bnnh.
Venrio urg. -
lioie — 23-8Ó

box, cortina.
Pr. oport. Atendo

Tel. 22-9031. (B

APARTAMENTO - Av. Atlântica,
luxo, frente, varanda, sala, 3 qts.,
arm. emb., 2 banhs. soc, coz.,
ciep. emp. - Vendo urg. finc.ld*' 29-3617.

COPACABANA - Compro ap. sa.
lao, 3 qts., 2 banhairos, copa,
counha, garagom. Entre Posto 2
• 5, próximo di prata, «m ruas
transv. N. S. Cop. Tol. Dna. Zil.

Tal.

de fundos

rrenie o
and., pilolis, salão, 3 qts., c| arrn^

m.
94.

ESPETACULAR RESIDÊNCIA - No-
va, linda vista no aristocrático
bairro Vise. Albuquirque, living,
sala do jantar, • música, 4 dorms.,
1 toiUtA, 3 banht,, demaír, dap.
« garagom. Aceitamos proposta.
IMOBILIÁRIA LONDON LTDA. -
Tels.: 57-2555 • 36-4767.
GENERAL URQUIZA - 1 por and.,
úenie, decorado, living, sala \an-

cèr,

4 ots 3em' Qde. terra;oP piscina ...
],.] 

'Inf. 43-8403 — Adm. Victor Go- Beragem, base 42 milhões. Aceito
-1 -.— lelip Ltda. - Av. Pre;. Vargas,lCa;'*>'-.417-A i 1 304. j

LINS — Vende-se o ap. 302 dã
Rua Aquidsbã n.o 82i, deso-
cupado com 3a!a, 2 quartos, ejVILA VÀlQÜÊÍRE - Vendo aps'
dependências - Chavas no op. Il.a locação de luxo. 2 quartos,

quena piscina. NCrí' 85O0O,CO,l, , 
~ 

í',0'-'.",",0 com Gü0l,4«. '=- =. c. b. area, cômodos grandes' 
50%. Ver na Rua Arquiteta 

!s':'nc 34-'->dQ4

Caia em centro

Tol. flde., 3 qts. cl armfirios, vsranda,'dep. completas, garagem e pe-

lião. Tratar te:s. 29-7SE5 • ...
49-9782. CSECI^BÇ^
JACAREPAGUÁ - Vd'o7~'õfimã
area corn 20xSBm com frenlo pn-
ra duos rua:;. Ver na Rua Cap.
Meneses, 9í3 ou R, Mario Pe-
reira, SCO. Tels. 52-1955, 49-3612.
VALQUEIRE - Vendo" om"exec-

quintal, lente lote te:reno !2 x 30. mu-
rado, boa locâÜraçSo. ÍÍl ^ Pa-
dre -ViDocir ;ío. 57. 5 milhões
à vista. Aceíío proposta. Preciso
urgente, » milhos;. Trstar Rus
Aialeas, "4 — Baptista.

2 quartos, jr-b, cozinha, quintal.
Bua Pinto Tellcr, ci 3 ou Sanlcn
52-_9991. Aceito Cxa. Econômica.
ESTAÇÃO RIACHUELO -""v»n«»
casa, R. filgueiras Lima, 48, tri^
dlndcMl x 44 — Facilito.

ENGENHO DE DENTRO -~~Veí
de-jo umn casa com 2 pavimen-
íog_— em cima, 3 quortos, bd-
níieíro * cozinha, e embaixo, 7.
saias, banheiro, cozinha e sa'a
ds verco. R'ja Ana Leonídia, 1C5.
Entreaa-se do imediato t ceia
vazia._Jrat.ir no local.

Largo da ENGENHO' NÓVÒ"
Preco de oca.

FLAMENGO - Magnífica vista
Frente c| salão, 3 qts., cl ar-1, „_,»., .mários, 2 banhs., dep. compl. «-«RANJ. — C. VELHO
e garagem. Ver das 14 às 17!
na Ay. Osvaido Cruz, 28 - CRE.! LARANJEIRAS - Vondo •pmi,.|>^~; - 9_J'-f- h«"to vaiio, pintado, sintoco sa-iC0PACABANA " Vdo. apmo parte do pagamento. Tratar HAMENGO - 1 nor andaTVõK"' 2 q«arios, banheiro, «zinha ,2 p " 

1**- * conjuasclo. inf,S^^Hotelefono 23-0991. 
__ entrega 120 dias. 

PNdvo. 
Vendo 

4rM. "rV> ' «»«P-n«!iel«!' V.Í {t*.?™ 
- Creci 900.

CuNTRO - R. Riachuelo, ótimo í« Praia do Flamengo. Ini. em 
" 

f • " l»r»i»|mru, 391, com COPACABANA - ólimo ao dap. pronta entreçia c/ 2 qts., 57-2905 - CRECI 629. If. P°",s'">- Trata, com propri.ti. qlo. e sala separad
*y«J 

d;eí.ntr2dVm"h6e5 
^N^^TÕSSÕi— Praia Si Síflííí". 

*#%& 2wf'7 \*°' "' '""' "'"

5SmHnYAj''^^n'«"""^ - Ocasiío - Urge,,-. r;|22-9100- Av. Pio Branco, 134'
39, t.l 802 - 42-6488 - 49-4252 ,!., 2 .1. „„ b , 

' 'l^.'• 
l_t,n" "¦• lu!"">« «0 mJ, mo- COMPRO ', •;.,-, ,',' 

' ¦ ?°-: AnchW',' 5J' a'" 1C>4- Vendo i':-{S06- C3,"Pr0 * Vl"'d!! ^o^lt.
coí., dep. 

'.iT^tto^T.'. 
^'..Í^Vr •, "'^PW WSSrSb 

"fte '«11^ 
^.P! 

IPANEMA -Vende-s, .es.luxo,3 qts., d.p. . gar.gom1;,^,.^ ,„„M„ 
' 

T.l «SÍÕi i I '! 
ç 
"„_.,,.''• l3Tf«,' vl5'i»™ 4 qlj„ 2 sls., 2 banhs., 2

, 
u '* U03 financ. Tel. 3o-19!4. Ivan., na,, . deo d- en ,- - V-,

KAIC. 
f~"^"Cwr«V»V'3K|5?«M^^Í«riN^.TA. 

-ií'ò«ÍTti.i- 
».:..--u-  ---|PR.APA„EUGENÍO.JÃRDÍ/.r--CÍ.|n» Ru._B„io de Jaguaribe, 33S

lodo a óleo, com saleta, sl„ 3 gdes, 
"eme- decorado, living, saia ja:

qts., c| arm., corredor, banh' <-.'ilsr' 3 ti's- ci orm.. banh. có
ciai, boa corinlic, .irea env.,'deu. !"°-_en,P' - 46-3294.

[omp. e paragem. Todo atapeta-' GENERAL URQUIZA] \i Alfredo-jdo de nôvo, cortinas nova; lu- Russel, sala, 2 qt:., gar va-io
„ 

"'ii?' 3 *Ps-« or cond. etc. Va;io. 26 mil. facilitados - Ene. Titoco.. Bin-(Choves Vox Imóveis - Telefone Llvlo (Creci 1099'; - 57-9074 -1

CRECI 950 -Sr. GIL9ERTO.
CENTRO - Vende-se uma 

"caía

va.-ia, 2 quartos e sala, coz. a
banheiro e boa árer, não tem
projoto. Traier diretamente com

claro, vazio. — 2,22-40/3 -
[fbf.ití 

' 
,

CRCCI 524.

Milton Roi>erio, 160. Inf. Adm.
Victor Gotelip Ltda. Tel. 43-8463.
recreio' dos bandeirantes"'-
Vdo. terreno dc 10 000 m2 a
200 m da Rio-Santos, depois da
Av. Canal Sernambetiba. — NCri
12 CCO, c| metade i vista. Tel.
47-2130.
SÃO CONRADO - Vendo aparta-
mento no Recreio dãl Canoas —
NCr$ 10 000,00, com parte linan-
ciada. Tel. 47-9271.
SITIO - Perto BaTrã da fi|uca -
430 metros frente. Est. Joccre-
poguá, 75 000 m2 - Eno, Tito
Livio (Creci 1 099) - 57-9074 -
Domingos Ferreira, 34H0I ou
22-9100 - Av. kio Brenco, 1341

B. Domingos Ferreira, 3-t'lOl ou;50ó — Compra o Venda I

.,,,«, ir«. Mnni b 
— ¦• ."'"P"1- «rlinks . .r 

'cond. 
|2"í' .7. 

'','" B™o« combinar ap. mo conjugado, arm. r„i**-.r&.-$Z^&_>-t__Sfè&____S*ISÍ'í' ^ "
Jk|2,« 43'7'5' - A"W -d?^T„UR^rÍ,<>JbonrÃ,,,u^IPocob- 2 30,5«' * dormitórios, 31IPANEMA

o dono. Rua General Pedra, 191 CRECI 383. W"CI 1W; !<,!„. °°!...V-..!a"dir.- 
,£d' ,nS'?'ib' 

*

ERRENO Recreio dos Ba'ndelran" de--'

|.'ej enrre israia e Av. Litorânea
com ICv'03 m. Tel. 36-1219.

LINS VASCONCELOS - Vende-se
fixcelerrto terrer.o ns Rua Paral-
linga (iunto e antes do n. 30)
eníro Calmbé e Bicufba. Preço
12 miihõc!, Luís Rodrigues —
32-6545 e 42-7667. CRECI I 696
LINS -
cjts., s!. e dependências, TrataripõÃrÃ <;"-*,•
c| ALFREDO - CRECI n. 313 _;piA^A SECA
Tel, 31-OSOO.
LINS DE VASCONCELOS - Ven-
do ap. 204 on Rua Conselheiro
Ferra; n. 172 - sala e quarto
lepamdos, ja com o financia-
monto pronto na Ctm,. Eccnémi-
ca, com pequeno sinal, processo
oralis - MOACIR - IMÓVEIS
Telefcns í2-76."0 — CíJüCI n.
1 061.

IÜNS DE VASCONCÊCÕ

Vdo
iz'r> 2 qts., cer., linteco.

Sinal 3 milhões, ume na escrit.
saldo 2C0 mil s| iuros. R. Aca-
riba. 90, c| i, ap. 201. Telefono
43-3100.
ENCANTADO"- Vendo ap. cot.
2 qts. etc. Aceito IPEG. Ver
Rua Liberal» Sani,-.-. 171, . )
Trot. Estrada do Porteis, 29, .ss'*

— Madureira.
ENTRE OSVALDO CRUZ . Inten-
dente Maçjafhães. Dois ótimos
conjuntos p| residência • ainda
ótima renda. Vendemci à R.
Abeçai, 275 e R. Itamotinga, 31,
c.;-J.. um 30 milhões. Grande fa.
cilidade. Detalhei 43-8058. CP.i-
Cl 590.

com 63 rr.2., à vista pelo IPASS MÊIER — V«ndo ap. reformado
16 milhões, pequeno sinal. Ruajc. 2 qt. sl., copa, cor. e dep.
das Crnvinas, 202. Tratar no Io. «mp., à R. Intendente Cunha

ZONA NORTE

c 
'1 - Fundos - Tel. 23-9619.

CENTRO - V. boa casa, sl., qt.coz., banh., entr. lateral, írea, p,
íi vista 4 000, b^r^to, motivo
dotnra. Ver sab. e dominou R.
Gal. Pedra, 36, c| 7 e trat. R.
Teixeira de Azevedo. 181/ ç| 7
ou recados tel. 496630.

KAIC
í t 

"it 
i"" f—""* .****• "«»B,iuoinia. eni mirmore. orrn. emb.. ai— front., lind. vista, t„d„ p|„i,do 450 rr:2. ¦-¦ ¦ •

— ApürlMM«i.to $ a I a,f*.*',..-"""_. —i.'" — — —

, -.-. -ep., banh. còr, coí., d.p TIJUCA — R. COMPRIDO

Flamengo, 70. Ed. Cine Bron! - Mrwu" 
~ "K^-A b loJ ¦ J 

V»-, ««!• ~ 
^« 

Fa_^m*^ "ft,5 
„-"";* T *• 

'5 <"*$_{<"!> "'" ált0 
60A VlSTA " •>• '•«-

Vende-s. ap. |a,„al, 1 boa sal», i BOTAFOGO"- R^Ã.sur-ia 378' * T'"' lut""' " tina,, Í0* <o, ÍS ir~_~,:^"; 
° -¦-"'''---^Z \'lí' 

*'¦ U'" "'i?06' *"' "l!0'',31' ,inal «"• <•¦ P"- -
banh. compl., «o,„ ,/ fosio ;j ,p. ,0] 

" 
2 õú 1 d^t 

"¦ 
,';'W«. i«"íins susp.n.os: 85 mili fAU4 

FEITAS, 39 - Vendo ac.!5' uh- '.'. "»'«•»' '".-- Vendo ap. 120 Ed. Vlst» Sob.,,
hocas » lugar pl„ SOlade!ra cias, (irrec¦- Va-i'o ed 3 - ,':Di"1» P'°pr. 34-1355. 'luxo, hall mármore, talão, 3 .uor- IPANEMA - I). Elizabeth - Do V"'- Sal5«. - <!•«•< d*p*ndi. compl,

./"ÍTl. ííf* 1«',S"m°' W-A. Tralar local até 31 ecrriiílo. Ne^ COPACABANA - Roa R»"p"p.«i" !?/í 
•rTrI,°«'-2. 

!»»nh., .qe cen-K«nte: salão. 3 qt.... 2 banhs., '{•«• '» '"l»f U OOOmí <|
tf lon. Tais. 32.299S . 05.lB/n I oócin i,m.ni. Vonda-. >o í,.m. ..I. J •' '"'', r;,'-a:0 eleirlco, bann. Da-|9arag„ prédio excepcional, pronta pl«In». luadr.s, |oSos, pal.i.l... p. 'ren,.. ,„i«, doil|f. banhistas, tel. Interno, gara- sntrego. Aceita..» imóvel como "''•• ,vi- ** ?'<*•» **>•*» «on-

i"-,^- 32-2995 • 22-18Í0 Sócio urgente.
CRECI 283.

ÍNDICE

IMÓVEIS - COMPRA E VENDA
IMÓVEIS - ALUGUEI

EMPREGOS

ANIMAIS E AGRICULTURA ..
DIVERSOS 

ENSINO E.ARTES

OPORT. E NEGÓCIOS

Agenda .
Cruzadas

Ensino

Horóscopo

Trabalho ,

PÁGINAS

e

e

e

5 o

BOTAFOGO - Vende-se i,p. saia. ,V/°'i' d,p- ""'P1-, 9««8«m. |„.m ....
i. inverno, 2 quartos e d--- am- A|US»" sem contrsio. Facilito, 

" "

preg. va2Ío. Tratar 4672^9 e lí^íü!*' -*¦*•--¦
2'-:-i-ff5- COPACABANA

c,v..
PRAÇA SfCA - Vendo cãsã~ví
zia, c 3 q. sala, varanda etc. —

... Ver na Rua Sarão, 624, c/ 4, e
Vendo ap. casa com 3 (Combinar polo te!, 58-592...

2 pav. Vende-
Jacarepaguá — Varia — Ca-

sn vrjn, 3 qtr., snla, cozinha, ba-
nheirD rocisí, banh, empreg. Bn-
se NCrS _ 32,000., £0co à 

"vista,

rest. combinar. Ver hoje Rua Dr.
Bernardino, 165, c/ 3. Chaves
c/ 5. Também troco p/ ao. Ti-
iuca c/ 2 quarlos. Tratar segun-
da.feira, B ii 12 a 19 li em di.
tinte, Rua Uruguai, 5Có, ap. 301..---- -¦-. .»., *<*,,„.,,-,:,,

- VENDE-SE" terreno" de" 13:<30, 
"na|•¦w»»«'«rla fÔda aiuleiada, cütetr.

Von-jRg., E'.:nito Juarei. Anil, Jaca- JÍ. 5?"".??.!"1 
I"r°'- CondiçEe-s

e Monetes, 160-302. Visitas, tn
tar 46-2900.

MARECAL HERMES - Vendo pre-
dio 2 pavimentos loja 4 portat
8 sobrado. Ver no local Avenl-
da Osvaldo Cordeiro de Faria.
143 e tratar . . 7 de Setembro,
08, tf 702, Lea Reis. CRECI, 70
inf. tels, 22-5t07, - 32.4941 -
45.9313.
MÉIER - DIAS DA CRUZ - lin-"
da • confortava! residência < 4
quartos, sala, «opa o toiinha
grande #m còr, 2 banheiros 10-
ciais, grand* iraa, jardim tcd<i

01. jem cwràmica. tflrriiço, garagem,

, Jep. de parto cie pagamento. Inf. Plonelo\Í'm'<- r""> 3S milh. Chav» t', ,-^ Tavares, 374, L. 14, lins
empregado. Ver. NCr 65000,00, llmobillíria. Run F,-.rme de Amot-ltA'"', A""*nd° - tratar c| fC-R.l- 

"ratar 
Sr .

pela melhor oíeria ca-,-, cljrepcouá Preço 6m em 20' mès»s HC'Í '3 000 com «ntiad. ...
3 quartos e duss sala: na Rua Entrada 2n> Tratar Dr c'"-tZ' lNC,s 30 000 ou meno», o restan-
V;ie!a Tavares n. 176 - Erlá va- RUd Siiva Rabelo 154 l',7~~t" -'" UC.'' ' 00° "'«'«ai ou m.nes'im — rreci;._i ds reparos. Chaves Tei 43 iq^a * com Íntf.rmedÍlrfos. Ver i Ru*
na Rua Everardo Sackhsuser n. 

'. " " iDias da Cruz, n.° 349 casa 10,'¦-- — ap. 202 — Tratar ísgunda* rcWTD Al lTUi! P*MÍcular. Entraga vaiia.

.^jm.'^? 
SANT0S "'oCENTRAL MHB - 

"Ap! 
perto-"Shoppino

wíüi?r« ~'o "-w-í-i-t- -lAPÃRTAMÊNTO x Automóvel _ 5»n,w« 0«a9.m, sala, 1 quartos.
- wl 

~ 
ir, Vm To-'=r.-;!'Dou como ent. Gordini 1964. tBt.lf'". * ""• ,,M,.»i' aU •,?••».

.h \~- 
*?' 

m 
-,'->"';- /3\dt novo, em ao. 2. Cent. ou A•Jx.j1"•n,'• "«•, »m ""• <"• » '•«'¦-

i"i - Saia - 2 quartos c' ann. s fe'ra 12 H. 17 h - T.l _ "mP- Pronto p. morar 40 dias.
banheiro ern cór . depend. de ai líí . _ o-l,Ll- 'En'- ,0SM. <-M° 30° Pl m*« >'
empregado - Chtve» com oi;' . 

° 
_„ .*" 

" - -iuioi. Aceito VoUr 44-65 ou DKW
porteira. BOA! E ORmNCE LOlc - 3 rna.;como .. paq. Tratar . Ir moslr.r
VENDíTuira 

"ca"<í "cfa' 
cim-vi-'. ei,*,\Jv.?' '°'* *D- R- Hiio'-'". Carolina Santo! J15 ap. 401.• á;£r« ti 7 mL tvmm°-m3m,n'r"" ^ <?¦ ^:-if»«^«*- w. r.w, J9.H34, p„.

ea e meie. Ven-|_ano,
estudam-se protestes.

Rua D
Tei. 57-1Í10.

o mingos pti.^i^
jelo, -5, loja - 27.7;9ó" - 

'_.á-'NAK''J0-~ 
«-I799.

Creci 153. KAIC - KOSMOS - Tiiuiu

cn'l~ Tr-*^r c"- ¦.--'» ' 
T-ii ii 

* 'xt--'-' estudam-se protestes. — iV^nMocio^  i»™ER.,~ ,i*,.r br, Areosto. Te!. Nova!nmoh;il<r!. Alf, a,„(,-•'-. .0''™"""'* — Vendsm-sern-ie caias,
12x30 e

pronto psre
Inforn-, -

I 1C4Rua Senador V.rnu.iro, 238, ,„.* ¦l^.''05' <leP- "'"pl-. saragem, £,v 5e 7 
fsV ^ n 'PAIJEMA - Magnífico ap. c -3'' 0.„j. . ,.„,,„ t V, .',,!?j. 

excelentes lotes de terreno com.-io Estr do Portei». 45, i907. Vende-s. maonifici an •..,. '.""írlos embutidos, lambris, »n !?.'.' " "'' -nl ° ":nr' 2 armj- nI n,° "''^¦10r P^"1^ '« Ipanema!'*" "*;« •".''0 »'«»i «»« -» "; 
ÃRÊÃT—v„„u;.- Tü rmerciais e residenciais, nas R.:- C"ECI 167

52.2995 « 22.18*0' _ rocri noV |COPACABANA - Vendo de frcn-'dc, coz., hanh. em côr. Sinteco. |22-793B 
-Creci 284. lavandaria, 3 l;.n ¦«¦».,• ,. ..„,,_ ' íu..t"et • — ¦ >.. • ... ...... ¦-., ;.. •, MADUREIRA Vm,.. :,•860  CRECI 5R"* i

Rua eJid. JL i •r«;,,'C9°. ~ ,Iír6d,"' bani'- Co*- ^Pendências
- \lZ__J L"'*; 

537' '?' 3?1 completas empreg., na Rua Bara-

iard i„v a* «» T\ 
" "'"' ÍB Ri,be!r,°' 269' "*>¦ 20K Chav«Iara. lnv., 2 ql,„ banh., co»., no local. Tratar tel. 90-0164dep.^ empreg., g.r,g.m ,m con- Senesie. '

com 3 qts., 2 salas, banheiro,
dep;. completas a saraflem. 60
mii.,òa:._57-6308.
COPACABANA - Rua Siq. Cam-
pos, 282, ap. 40S. saleta, sala-mpi., «o. quarto, copa, cozinha e banheiro

.mp. _. B,t„,m; r?Mo\i. \Í,h°& m° *.'««»¦ »•« .Pe
vo. Fm.ntiamo! 1 «nos. IMO&I- da. 0LIARIA ION0ON ITOA. - T.la- l„t,07-2555 e 34-4747. t_ü!ü_
lius"" mDAr«'i»'ÜV-íC0|,ACAMÍ'!A 

- Vende-ce luxuo-l'-íwE — COPACABANA =o op.. nâvo, desocupado, sala,
ÃPÂRTAMEMÍO TTh~4 „• rr'.!Jf''!;" 2 ,binjl?-'.co:-' Cüc- '••'• '- h-
140. Ver Assis BraVll 118'%1 _ S-?re-.ada,' 

7f ÜC0- T,?Ia,r 47-aK-
37-4141. mo.ui. 

- n,0 atende Intermadiírio.

PARTAMÉNTÕ~«I~m~"r.« on !?'SA..UÍ lüXO 
"ÉÃIRRÓ 

PEIXO-
V.
37

i.nquillna as 5.s..f.i„, das 16as 19 horas. Tralar KAIC. Rua doCarmo, 27-A, sl raia. Tele •
52-2995^. 2J.,ÍM _ 

ÇRECI aM.
PRAIA BOTAFOGO" 

~ 
Ampla ...Ia, dormitório, banh. compl., «o.lin li

WC
are», Tanque,

Dr.REBLON - Fina! de cbnsfrüci
2 MlS',ât0U 

ni'1"'.' 
2 b?n,hs. T.ls. 52-5995 . 22-1660'¦•¦- Planeia Imobiliá-lci 283

dep. puru cltoUr. Iraiar KAIC f'-
Rua do Carmo, 27.A, ./ loja.'

CRE.

_gadc. JO.o and. Frente, Va:!oi"'a - Rua Farme de Amoedo, £5; -,,.,•,'.,-. -,-,—,  -
) milhões, com 7 £C0 em 13' loi.-! — l.an-,i'ü — Crí-i 1 ¦-¦ SAENZ PCMA — Vendo ap. rala,
eses. 37-6553. lifalOM A- t : , - , 2 wartoi. Preço: 23 COO. Rua Gua-

Teto rebr.i.v. lis milh. vis;
Jesus. 37-3378. CRECI 424
POSTO 3 - Av. Copac™ Con"-|lnf. 27-7596
iugade. JO.o and. Frente,

iggS-r""'»—  jUBXON - Ap. 2 qts., sl.; sal ,. „l-OSTO 6 - Frenta — Amplo ivano, umt q. da praia — Av !¦' --—
living, 3 dorms., 2 banhi., copa, Alaulfo da Paiva n 1335 ap' T,JUCA - Vdo. ap. vaiio, ci 1
cot., ir.a, dop. • nariqam -U03. Chavat no ap. 202, Sr' An-l'0'^', - ,^''- dec- comP- coPa-
IMOBILIÁRIA IONOON ITDA. - 'tônio ou porleiro P 30 flnan- coz,/ bann. Ver R. Bsráo de Me:-
Tols.: 57.2555 . 36-4767. jeiados ou 24 i vista' quita, 23, ap. 101. Tratar 43-6100
RUA SANTA CLARA, 308 - A..' 

'*•*»»*-• " 
~ £'- M»'»'™'

703. Vago — Sala e quarto se-
pr.rído3, banheiro, fcif. — Ptt,çc

..... NCrS 50 000,00 Sinal: NCrS
no gosto. Ver no local 5000,00. Aceito Cx. Ver no local1- horos tu 27.575? chave; com porlelro. Tratar tei'

27-74Í8.
VENDO- Com. Lafai.l., íí/TÕif.! ,Postn 6. 50ni2. Entrega im.diat. ;;"
irmírící, lõd.is as d.caí. 35

GÁVEA - J. BOTÃNICOlANDARAr- GRAJAÚ -
OAVEA: ou Leblon, Rua Pdre. wii • ir.ociLeonel franca (início Av. VjK. VILA ISABEl
Albuquerque), ns. 90 e 146 aps. APARTAMENTO, tip"o casa, vazio,Mu t. 604, cont sala, qto., arm. frenle, sala, 2 quartos, copa, co.bonn, cozinha* garagem, t íala,lz!nha, banh. area ccm tanque,l qts., banheiro, co^inlia, érea, banh. emp. bs-e 23 nilhões -

«ragem. - Cr.?JAce'to Caixa, outro sala t quar-
coz. b, 

'
n r»r. e

ullhorme Marconi, 61, Ic-|pf tels". 3Í5B32'V"31-T676'oü"cílm=l3nlficos lotes planos, em" Ms-
——  iCarios Alberto à R. Conj. Gal- rachal Hermes. - Pronto pars
ATENÇÃO — Freguesia - Casaivão, 5S, gr. 410, das 8h às construir. Informações à Estr. oo
vazia, ito. £:!.-. Bananal e 3 Rios. llh ou na Av. R. Branco J20 ifortela, 45, rala 104. CRECI 167.
Terr. 30 ,x 75, murado, ajardina
clc, varand., 3 selos.;, 2 qls. Sina
!5 milhões, pa*ie cemb. Chaves
Estr._ Tlndiba, 545. __
CASA"-"3 qts., terr. 15 x 32, er.
boruado, murado, jtc. Estr. Tindi-
ba. Preco 8 5C0 mil a comb. Ver
R. Paturi, 741. Tratar Estr. Tindi-

CASA — Jncarepeguí — Venda
ou alugo, terreno I CCO m2. Ruo
Potiguara, 404. Tratcr tebíone
57-õ48'2._
CONJUNTO TOME DE SOUSA -
Trespasso cont. venda. Av. Amr,. CACHAMSr-VcioTteíreno 

"l9x

sobreloia, sala 1, das 13h JsIMADURElRA - Vendo casa c!
17h. CRECI iccraí_J7ó._ _ «alSo, 2 qts., dôpendêncioi, «--
SENfÒ RIBEIRO - V7 junto i|niírio» embutidos. Entrego va-
estaçáo, Rua Sapopemba, 970, cí':io> c! 9C00 ent. Saldo a comb.

Rua Pcrít-a Manso, 91. case .5.
Ver . e tratar hoie. Não aceito
Caixa,

5. Não é vila, ca:a cj 2 píivi.
tim «Ciibürmínrü, portai e \an.
de fsrro, decs. Compl. c| gara-
sem. Fac. patjamento. Com prop. MADUREIRA - Vendo ótimas" ca-
Sr.V/ashintjJon. jas, saia, 2 qts., coz., banh. e
BÉNTÒ RIBEIRO - Vende-s« na quintal. Ent.-ada CrS 3 500 mil.
Rua Liberalo Santos n.« 171, a ljTrat ^Estrada do Portela, 2?,
minuto cia esl.içao. — ótimo ter-iSA;a 223. 
reno, 15 * 23 - Não aceitamos MADUREIRA - Vende-:« casa"
corretores. jrala, qusrto, cozinhe, banheiro,

19x66 !.*\fea Cani tanque. Esíá vezia

MKAKTAMENTO «., qt. CrS '0 
í.r, ,, ,, 

D"mK" rciAU-
Ver Av. C-pa, ôvõ -'4 _ rV,l0' " 1»'- 4 "!". 5 banhs.,
37-4141. ,?;.' "^ 7:0 r''2 c' : frentes;
ipaSTiiicvim W -,  7,. ni: facilitados. Eng.° TitoAPARTAMENTO - 2 q».. sala s, Livio. (CRECI 1099) - 57-9074.dep. de emp. Vazio. Prero 30 m. iDomins •

> ano3. Ver hoie, tcdo dia. 22-91C0 -

099) - 
"57-9074.

Ferreira, 34!l01
Av. Rio Branco••¦ a Siqueira 

'C,m^r 
2ÒÍ33K 

°"'s06 
Tcom^ ^ V.S^^jeii^Cífcí^',• 

""^ "" 
' 

C C='"l^3JI; '"' V" h°ie ~ ^

', 
l.m Pi,.2,'0-,' 

h,!e;?i- ouUrca 1260 m2. ólimo local todo Ver e tratar Rua Maria Josi n.»
M G0C CCO = 37 COO CCO, parte V-i^V.ViTd"'c-""ba^" l"-~7'''i?!°~- ^¦7í'4'-'-Í!VÃ?_si;«-._ murado. R. Honório, 1265. f.c.l.^6, casaj.

Ihõ.s, . combinai. Chave, poü.i- 
<-'l]'"^ ¦ Ver no local c' porteiro tanqJe, qulítal, base 20 milhões iSA. ."íldenfa ." 

fino sosto,'5(hi. Trat. tel. 43-8100. MSIER - V. Ap. fte""., saía", 2
io. Info.macii.,: 37-2429. - Tratar Vox - lei. 22-4073 - - Aceito Caixa Trntar InduslveUo o 

m ' sa,a ¦, Vl-te- 'i"' CASA - Reaíengo - Vendo 
"m 

- (i!!-< banh., coz., WC emp..
VENDME apa"rtÍS;n"tr"vlíín; ?reCi í2i- _ Uc-ri.mjs,. Te'. 25-2091. Caleri. - 

'lt?.2. '?!?.;, ";'? *'-.3 ^'^ "í''"' de ,i:°!o3' rm 10rreTO de!^",^,»™! 10 mil, s. 2 anos.
irente com 2 salas, 4 quartos! JARDIM BOTÂNICO - Ve7Tdo7íPCiíE-> 254. i^"r'^' bn"™;,en'" '¦ IJ";'m-; 1? x 40. junto à toda condu- *• Lucid.o Lago, 204, no mes-
com armários. 2 banheiros sÓ zio, irente à Hípica, au. 2 qts. \'yilXlSÂB^T^Ã^~T'_.';r~ir<,t, ri ,2 \ 

*°a ^'"S1 
,Chf; c; ent"d-' de c,s 1 £00 000,1"" ,^,'. 

v loia 80 m2, com
dependên:,, completas, \,M,. qto. emnrec., oemais . dV. £* %£* ,„.A^ ^l"^^ V^S^^Z™^'^ t ^M 

^' ^" ""^ "

;0Í "nf 
To?^ Mome^ií^Ru^rir^ ^^ 

'."l V'"Mi8i 
J"'.">' 

Batista', na Mafca!R=ALENGÕ~"Vend5 T^ÍTaV.'
fe 107UÔ3 f clm JI.T'-). ?n ?h!- U 

*d m' 7Í°; "^'J?'- ír6v,!" Uda- "¦ c*n>- Gai-IJosé Marti, frente 31 mt. Curva'*;.:U/-*ÍJ * c-°3' !X!l de 10 clusive domingo. Tel. 25-3691, vlo, 53, or 410 Madureira .-n " n-1 -^.t. c.-,. ,Zvmilhoes. De-. 25.6512 (167). Cleri. CRECI 254. CRECI J.243. Icar.i.' m^ 
' 
^ Í.\.37S3&. Comerc? 

'

Isfone e saragem. —
ou iPontp»L' Loura:.'0/ 3;

124'iCi

Ver à R' ajtodo claro,
ap. 605, Ac' Caixí,

ia mil. a corr.eir.ar.
R. Jfi.di:-i Botânico,

&•



2 — 3.* Cat). CLASSIFICADOS, Jornal do íia. 26, » ?.".í»ira, 27-3-67

ÕUNDA - V. na Rua Serra Pul-'ROCHA MIRANDA V. 2

cherio, 842, ótima propriedade a v«i,:s, loios•- •¦• .. "-.•¦-

5 minutos dr, est-Çao c 4 re,;- 6 OCO - I- •¦'-. -'— - ' ' 
>

JUnèlai 2 vazios. Comb. qual- Praça Ptoro C _i_, 16. tr.

SS négfcb! Terreno 33 x 25 Mari,, Trenó, 13. .. 30. 
R 

C

Peq. entrada, raílonte • combi- '---¦•-_
'nar 

Ver no local. VllA KOSMOS

OSVALDO CRUZ - Vde. 3 coaos de _

luntas ou ssp. ^err. .21x40. var

Aceito C

L-.rnhi

ials
de sa
loca!

quinta*,
'•'" ¦52-?99l". 

!

C-i-l _. G.O-j _ 0-. ,c-.Síintei fi
Cl 36. r-tuíf. Ir.,.-., na Rua P'o(.

cos;.: >;.--. Ferrcii» Gumes. 46 ¦

b_.nh., 2*Jy0. Centro. D. de Coxias

C,'.'.r'.0 ;.[:ô--i. menlo, n.-

VENDO terreno cm Nova Igual-' ILHAS
ru município de Queimados, -- - ¦ - , -¦ —

Irítar com Wll.cn Cindido Pro- IOJA - 
|[ha^do^Govemadoi

tr,-.-.., (Jun ArorÜiólo, 20 — F»;
fu Ctillíàrn.a.ni aiv

' 
nl. MANCARATIBA -

ANGRA DOS REIS

Vendo umn c' 00 m-i, própria ;unto ü DR-6. Fíitilitsc!;
púrh qualquer ra no ds negócio, _\_\, df» Hedra, 6 VOü oi
;, Ruo Par.nanpuain, em Pregue- 23-45-i, 9 .',.. 12 li-,
zii,. Acitlij Volkiv/agen como
i„.-i» ,r- p.,ato. Hcie dia lodo. ESTADO DO RIO
Tel. ío-ÍJii.

:SIIIOS - !'. Guaratibi.. GB, t ARARUAMA - Vando 3
írefiS p grenje*"., pl:nia:ic3 ou junlo fio Psrtiuc Hsitel.
não, c.' ou ¦; ces,-.. IO UGO m2._-.C_J 500,00. por lole -

O IMÓVEIS - COMPRA-E VENDA» IMÓVEIS

-Allotes I
Preço

lei. .
. Irai

Tel.
32-7115
ARAP.UA

croio.
lote 1,

Galpão __

- ALUGUEL
'.UGUEL

Sr. .*.'.
(.t .

Ver

Lole

sendo uma c, 3 Cít:
coz., bnnh. e duns
,ala sio. Tiotor no
43-8100.
OLINDA — Vende-se caso va

ciu-ntoi * dependôncins,
Av. Secador Salgado Filhe
1068. P,-_o 6 milhos, -.

milhões ós entrada.

OUINTINO - Vendo na ilu, VI
tal n. 208 - Cos. do 2 ql«
1 pli , co:., banh. Brandi t»t
,on'o de II X 43 - Tr-t.» teli-
(ono 58.7705 - MAIA

SANTÍSSIMO -'Area- 3 oCO n,2

plana, vende-se p-oo. Urugutia-
ns, 55, sala 711. Tsl. 43-1750.

ÍERRENO — Centro de Madu-
reira. Vondo 10,50 x 37, cu.ru
cie esquina 14 . 

* 24. Tralar Ei. j,,,,' .„, balJuimei
(rada ao Portela, 29, aa.e --3 4 pavimentos, iirt-t.nlti
VENDE-SE Cdsa vazia, ceniro de d__r, ( habi-o-ia er

íerreno, ótima pare Indústria - 90°ó financ. pela C

General Belford, 460. 37-1072.

VENDE-SE ótima casa de sala,
3 quartoj no cei
ra. Estrada da Portelo

VE^E-sIfu™ 
?et;r«nra-q--nÍVICENTE 

.CARVALHO -
tos tala. cozinho, banheiro e va-i olima cas»

randa, toda forrada e cimentada ":,r^-

. murado por 7 milhões ,J de Rua Corolm., Tron.o, m^Ch

Int.

\ra, n. *_-.:..o alu..fldo. d findo em
Irão c.-.t de esmo:, em Tíresi-

- ,,-olis. Valer da minho. 35 mi-
VENDO 3 ca:a, en Bellord Roxo, ||,6,,.. - Trr.Vr com o dono, ; - _ _ Ci,r-| 6,6
lóJai con, sala, quarto, cos. e 34.7191 - Msnusl. ,,,„., ,. , 

'. 
- . ¦

b heiro. Trat^ioio U.o. 91, ^ 
$- 

-d,, A. ,

co:, em cúr, dep. emp., qiiinii.l

ADMINIS,!! ADOR A In
I- Vila Gs-il - Cm;,
terrtr.0 jCO m2. S':u_l

itnnte combiní-r. Per!
: 52-0982

OE. L.
ri, 7 qt
2 mil,
prBie.

ESTADO DO RIO

.FRIBURGO Vende-S« por'milhões 
paglo. linanciado, alu-

uroi., VENDE-SE u_..a caw - qu-.rto>,iç,8.ie otl troen-íe por imóvel no
iala, c,-:p!i.., áçiua ; lu:. Pri-ç.', (!l0 belo palscete estilo sui.-.-;,

NCrS 4 MO. Ruo A!_:..c,..,lc-(„ 2 £._lõ_-, 5 quartos, - b.,-ou Iroca-te¦ «pt. C. , .,.. leblon

17, Q...-..H,.-, 8. B. «oxo. ;•,;, 
-, nu„;r;._ :_c-..,:,, i«rd:i„, - oem'liiat ¦ '

rj 5. Améli--. Tratar no nr;,',;.'io L,c< ysr ü\ U.v.^r rm
'oral. .. íe Mera:,, 37 c-ni
VEJA EM 1KAJÁ - Cora Cri ...'C.puU. l-l.: í ¦>

1 i;C0C0O, do enlrada -.em mata no filo }_.!. 57-677*1 , ¦

nada, além d» preitaqõo, men- N0VA |Cl)Acu - Ve„Je-se c
saii iniciadas 30 dia- depait a _ f. ,,nvft ccn, o cjíg,. jslp e d
iío>-« i iníoii

novo, ds sali

AlEnCÃO
cio de i;
f.*q. CÍ 8
sidència i
liar e
(In, I.
te

- í>. J. Meriti i-ê^.o
;»Í5o, ver.d'> loia de '

porlr.fi e betÍF^ímn
çiarooern, ponlo

ri 360 rni Vende-se, 741 m*i! coberto..

Icluas queira, pora Rodovia Ama-; Terrenos cia 7..9M nvl. Zona re-.
tr&i Peixoto. írntsr Sr. Aíomo. -idenciol. Baronesa Uruguaiana^^CMyj^Q

.  
¦¦¦¦-"¦¦¦¦ àil. l.o, sala 4. ,'2 Dr_ Jojé 3-..02ÓI#

o qu. ARaSUAMA ¦ PRAIA - Vcnd=;
. . terreno de 20 a Mi -¦ Cr: I

4 íí-, 1 pcí-j do hotel. 4;.523ó 
... ,; - NOGUEIRA.

ZONA CENTRO

p.-.darln. Ir,-,l..r .. D-l
-,--:. i, <5B. Vlln lirndíi,.

1 ql.

ÍO jllJ'iUul,
iln dente,

U/nli., cat.,
edifícios dt
« 2 }>nt an*

.0 dias i
, Econõniicj

SB flfíVft CCI11 2 <1Í3
pti-dânci."-!.. v£7Í0,
R.-j D,. Símio Soicliet. 768
ônibus Pi,-.c • Mauá cu N. I

LOJAS - o>.;.._
Ru;, V;;--.- ITAGUAI - Vfr-.Jo c.,_o, i-nto da ti,rei,-. 400 ,„-,

. Sr. J.. io V-.'¦.'¦ :3o, cin etnirj t»»rf_.im. Cr-> cl :*, iiyuri. \vr..
pruorislifio 3 OCO a prazo e kls» a Crt 1 CCO Ribeira, I 070. !

Av. RI-.. Bra.-i;:., 1B, Gr. 602 - mo p_n'.a. Tralf,
CSECI I 113 - ;ri-,;JÒ7. R-.j: Av. Cc . \

IEICUI - Vendo c::5 ria.' li^-.:-. 311 -- Isl. 4S-7,

Enld-.
IU.
747.

. 70

15 ano., i Estrada Cel. Vlel-|TERESÚPOLIS - Vdo. apt.
791 c «t.aíioneiiifliito >». õ p*io Oliveira Bclellio, moult.cdn,

ds /', i i¦•]¦ V cairo, • play.round. Ve, lo- lc, qt. lentrõdo, Co;.,

118, c' 4. "I. !"''¦ 57'"IÇ0 - •17-il8:" -imllhõía a combinai

lerreno 1--30. p?ra » prr.a, 2 pavtm.nl.
titlUtu", çinracifli.i ri* barco
Rio Conco, l_l Cr. 602
min.-t.--! ¦- CRECI I 113 -
- 23-2495.

. IBICUI •¦ Cí.» i, beira i
cepcional Iccr.li-.rt.u-, c1
3 qls., depiona con.pl.,

.* bonhs., lerreno

'"-¦ VCLrrs - Lc!,.
Av. r-M ij^in in_jv'n

tjf.ue

Estrada lu La

23 .1407;ft„-4 57-0034
•'•VENDE-SE' ui,

c-,-

.. Vando du,
, r, ,i nes fu

Vir Rua P."
_r_'.i Vist,:. Ó
i -.' prurjristíri-.¦-.,-_, MO, i,

Vsnt'e-:.e de ;:
snla, .ji.-ivJe '
;,,(. Irsl.lr In

A K A II U A ... A - V.„i',
t)i«i>i-i p*la r.iol.íi» dr. |)
ccmpr.í. Ribimar. 1..I.I..
28-1903

ZENDASi" sitióVr yranj, .
de empo. Ver, l,,.iai. E:l. CASA OU APARTAMENIO - To-
União Indús.fia, 33 i00. Cenho.nho» financiamento IHA5E. Com-j
da P. -._ Polróp.lir - C;.nd. _'pro alé no E. do Rio. - Tel.i
tii.no:-. 22-0928 - BRAGA,

FAZENDA e:„ Morro A.-ul p.-r., CAXAMEU -• Torrsno vendo 700
y^úto, vendo,'11- 5 0J0. 2 c.iiai terrdno 1.000p c,:c„- Kosmos

"'0
lll,.

.lio, lei.
• Ven-s-se

'„' ',;..;.'' 
(UO

=, ci,.:;1-..,.i
o! cris*-."..- ¦
rio. K'Cr.5 30

f-cilit-i. Tr.l.-.r ,„; . -5 COO. Te'. 20.070?..
ev l.-.i --- fcARRA DE S/.O JOAO -Ven-
¦I.-72C... ;],.. ;;.,-, c. ..., e i-rrenos, facilito,
tio c-.m 7 lc'. 38-1477.
ruj.TT, (4 CA"O EÜIO -¦ Lola d,: lorr.-.-.o

n.. . r.osí, ._ ;,.;;., ,,,e „.,(i cn, :;íi),0O tij|:•-.,..;.-. ,-.,,,2, |_c,;;:.-,_;.-, „o "Jardim Bai--.
^. 

',;'. ¦"¦ ntírio E. ;.'...,", om Cabo Frio I'1*
"'¦ \":,;y íelã vendido en, lei.r-- •¦.--,-,
*uv.- . l>.o ,

¦BAIRRO Dc FÁTIMA - Aluga-,»
i.''ti apartamento a Rus Isdei

ALÜGA-St iala 802 R. Rep. Líba-|Kosciu_'i_o, 74, apartamento 30-,
no, 22, salário t moio. Chnves]com dois qu-iriot, safe, coiinht:.
r> joindor. banheiro, tem sinteco -- Ver út.

,9 .i_ 12 e d«í 14 ní 19
APARTAÍAENTOSI Fijdore-, Nao—-
porca .ninpo, «rronjo » moradia CENTRO — Czr\o_ Carvalho, 34,
i-xati porc V.5. iem comprornisio. | apt. 416. Cons., frenie, nlua.
Sol. 40 hor,-,.. L.i.]o d* Carioca taxa,, NCri 180. Chavo no «oi.
3, inb 118. Iel.: 47-9223. Ul9.

ALUGA-SE .piit.iinento inobiliado1CEN,R0 
~ Aluso

'com 
geladeira, ,.la, nuorlo . de-!.""1.3Jen^°'" ou duas nioçai cue

amento que o p.„dín.i„. Edif. Bai,. Mar. Av.:;™^»'" f°"- *<* J=»o Cardo
B„i,a Mar 454. ap. 2. Chav.. «."-_"• aP- 1CI- -'='- '!* Leo-

po,l_iri.. Inf. 47-0032.

Temos o apa

fenhor procura. Trimos í, ven

dn aparitimcnlos «m tcíios ns

i:..-,irro5 cia Gur.noljarr,. Um ALUO

ciéles é o que o senhor de,e- ?!Ji,"Rr!!t; 
"D"

Faç.-.-nos uma vÍ3Ítn: KAIC ^c.5. Cen
— De^arlMlicnto de vend,,.. •LU.

CENTRO - Aluga-i» o»o. 
",

rn '•• r-t-*., com i t_ ind. c' b¦•-'i.. :•.":-.
csrír.lit! e banhei-{trab fora, c' r-;f. /V^n.e!: '

raciiu.! ,:, 325, ap. ÇO.CO. le!. 32-Ó874.
a portaria. |cEl.l»Ò"- Aii.v_:n~* 

" 
Va"c,i>'j

r,i inócis que tfflca.hsTt ;--i
em c<isa de -'.;pe-'.o.¦\-S5 quorto, salü, para doi .

-. i.u môr^j, casal sam fi-j

de
Voll

Ort

CRECI 3-6.

hõe3 e 1 dü
entrada e o rosto a combinar.
Avenida Tincjuá. n.° 431, cor
Maria Vieira — Guíüiiadoa. E
cio Rio.

lEOPOlDINA
ATENÇÃO - Cara

r_--'-f9

va • vi.ii..

ILHAS
GOVERNADOR
GÓVÉRNÃbÕR' Pai

0839 - milhõe! a combinar. Trotor -
'•IEC4.8.

Vondo iTERESÓPOLÍS"'- Vtndo 2 lol-s'a. 
do tc-rr.no (n. 1 e 2 du O,-. •

iuinta__ — |dra F), no V.-.le da. lucas em
'-,frcr.lc- ao Cluiu-, Tr.-.iar hoio no
.local cu tel. .58-1178.

IERESOPOLIS - Vende-se apt.
frente no alio, Junlo hotel Hi-

— 'pine, 
em construção. Sn.a-Üupla,

\1 ct:., banh., ccv,. área e d«p.
compl. emp. e wi c:rrr>. Ver

a-;Av. Oliveira Botelho, 439,
propr. lei.

oja
fx' oíicins especielhada em

ats.,\vBv*en p.r KCrí 3 CO0,00 cs en-
. ¦!;. trncifc e IJCS 3 000,00 fincncls-

' 100 [!,-,, ;, Rua Amazona, n.o 54í\
Jcjo de Meriti. TroKi.

cn. Õu, s tíU -• Iel. jl:.<±/2 O-'..- 
II) lu*. - 2íi-1814, u;irio -

CRECI 626.

\_ . n,2, 
'mobiliada, 

fislad., barco a 547. S
motor. ExMpcional opoitunidn- 2,a-fei.';

¦de. 20 mil a tuniijín,... fei..
40-0475. __.d-feiffi,
MURIQUI - Vendo cara «rande.
R. Rio Granda do Sul, -5 - Tra-
lar 28.8718. _ ..'.

V«id"U- l_íuí^1C360,,-^',OTr^ítENTKU __ _ i,^ nn ;Áv." 
"pie;. 

V.-.r<i,|S.,íí.O ;_; HOTEL" -"A" venda em S. L.OU-J3Í r;:, V,
tar Ruo do Catete, 44, ap. 702,1 ADMINISTRADORA IMOB. L. H.l__?_ -Tel. 4w85^4 - CRECI 1 UO/ renço, funcionando ha 20 «no..,

19 
'.., "0 ha Sr Lobo. íprr,'.. .'.'.(.un, andar comercial MIGUEL PEREIRA - Vendo ca- c, olima renda, 46 quartos í

MURIQÜT-""Vendo~cTMT_"Wr.J72n,2, todo o andar, ladeira Fe- ra com 4 quarto,, cope e cozi- apartamento,, solo,:, etc. Mo»i«-

fr de NCr! 3 OCO e kles .1 1 500, 
"

ESCRITÓRIOS e
CONSULTÓRIOS

, CENTRO

Loja - Niterói
P.133Í.-30 loja no centro, bem

Senao-v D-,
OUARTO GRANDE,

. jou sem móveis. A'*.*^*:
ALUGO um quAri'3 irideoender.trs._Fl cj dufls mô.?! t. _¦
- Rua do Riachuelo, 221, ap.liora o, cozinhar. R.r.
lOM, esquina :1c Fátima. !;*-.° &?.. *p. 301 — £.-.

Lcilot.-j. C.r.ião, em seu; Puo do Carmo, 27-A i loin
cscrilórlof, no Rio, à Av Al- | [h"_,- Rua SSo Cn oi n.o 278
mlrcntc Earicio, 91 - B.o ,-,„.. [litãclo.
artr ¦- Gíl,)j r.Ü3, sexla-ieira, 7
de abril de 1967, às 16,20 ho-

GRANJA excep. Inst. prox. Ml- ras. Alai. inf. Iel. 52-0233.
uuel Pereira, ler. 13 OCO.,,2, ca- CAXAMBU - Vende-se r.,-,. m.n! -

a 3 rj!,., snln, plan,., car. port:,. c0,„ c-jt,, jc pijcin.i, encostado
iJr. onert. Atendo hoje 23-8óS3.,n.-< Rí,rqi;e T*l nt?-rír-yô

JACAREPAGUÁ -" Vendo ;i:;„ ITACOATIARA -' PRAIA - Vnn-
todo murado, com 13 CCO mü, nn do cata c. 2 i,u,,itc., salão, ca-
Esl. do Capão, próximo à Fre-.«nha, banh., varanda. Mobília-,instalada con, 200 m2, mais ü- GLÓRIA — S. TERESA ALUGA-SE quarto a :
quei ia. 2 magníficas caaflf, -l()uo,'Oi'. geladeira (tudo novo). Torro-- , .- o /- .»._..- ,u e _!.. ,,,., com direitos, completo. Tr.
iuz, gás, ólimo pomar. Prcjo: .. no 550 m?.. NCrS 2_i 000 i vitt».;rflU dc! 40 mi- Contrato cie 0,ALUGA.SE bar;, r]U6rto com di-i|0cal. Rua Guimarães Me's
NCr$ 110000,00. Facilite-se. Tra-!J«I, 37-4775- Roberto. ienos. Ver á Rua Dr. Bormon, reitos. Rua Sanla Cristina, 29,mi (esquina inicio Ton

. Cla-c.c

ZONA SUL

42-0213, de segunda

- melhor lOCOl Cie liar,,.-, ¦;"-, ,;-v-,¦-¦ "U. -. ,. .-..ire..,,! -

ri. Aceito erro nacrnnll <&"*<_ Bra-n,c?_10,.C 3|1 7t°,5 ~Jch-'\

n, como parle cie pena- ?a-9458 e 06-1294 - iria. Nouz.a.

For.e: 24494. lao. 202. Glória.
1ALUGA-SE 

ap. de qt., tala. coz.,.sevta-feira.
banh. à Ruj Beniamin Constant lÂLÜGAM-SE 2 bons quarto, con

. ín.ü 38, apá 704 — Vtr e tra;_.r banheiro snc^o. roupas d?. <-•,
no tccal. _ mii, cí.fé da manhã, pfi;a ¦'. ¦

ou rapazes por Cr" .,
120 000,00 cada um. Ri ,'•-

Loureiro
- Imóveis

!i„

venda.

GLORIA — A!uqn-se quario
,oía que trabalha fora, pode ]^ 

00O0O cada

,v.-'r, cozinhar Etc. Amhlcnt. fn- Ç.ara. 90,_c 3

miliar. Crf E0 OCO. Rua Benia-UlUGA-SE partn de
mim Constant, 35. ap. 102. * uma moçs, 50,00. Rua B;

GLORIA — Alupa-ra um quarto 124, ap. 204 - Pòslo 5.
rm ap. fir. 'I rap-s^cs. 60 000. i ALUGO ap. temp. contrai.
R. Benjamin Constant, 90, apor-jleta dormitório, mob. c' i

orientação tamento 105. ,|ne 37-8526. Av. Cop. 796

7 - 5.° andar (todo).!nlia amplas, casa de caseiro cem- doença da proprietária. V_r nc

, 
*c,*ÍMur"qur'p'ra^Jo.o''B_r,d"im,"3_:!sínal 12'mil - Inf. 52-0982 -'pleta, garanem, balanço jardins jocal: 

Hota »,lva - ,a,. 2W. N.

, . , menlo cm plena Praia Cocotá. 301. Tratar ci propr. tel. - '*. 
},' R|0 Drenco, 18, Gr. Ó02ICRECI 636. .etc. no melhor locol cie Barão '¦'-- 

c| 3 qt,., «aja dupl,. «opa, co, . acelerada. Quero ,,,!¦ 341613. _. .. 
"'J'D 

r,ingos _ CPECI 1 113 - rPMTP'0 _" Vindo aot 
"coni~ci!de 

Jav;'r;

-ü^^'^ -;---! 1 rH*H SHftv co,n|0 r,,f.tFRIBURG0 _ Vondo.so „„ mo,
•i • v., - ___¦____< na Av Biâs LHA GOV. — vendo c;-.n na ti-T , . r ,,,,...r\n n r-.lTnA „,..,„^ ¦ _. " ,. " n- . ^- ít-uIo, pu-i. sttio cnsa. — — Aceito volki 6/ c parto r.o

7 . 
'', 

« - (l.™ d '»<" d= Dendí. 523' c "!"* 31T"b'-,;'-. '„¦-,• /:.;: ¦;'„ 
°- CENTRO _ CENTRO - Av Passo,, 115, ..-. 

y , 7 ^ .,-,.M1p anlraáa. Negocio direto na El.l

Wí.^3o!SÍ*S»; (C^?«2d ^'h^^^SoV^fííoSÍ -1. eVti,r c.,,^;. i:\0M - Centro/ Jn.f.lrdí. OM- qj^ 
^rje 

h. 
\J^"J^\% Smõ 

"em 
llabjral ca - «•¦"M^.Ti "&" 

0% ^.1,2' -^ "'- 
' "T":-,- "ifeira

ATENÇÃO - JARDIM AMIRieA!SS,^f£,i!?S\^.?«lofl«nSl!ot.l, . T, I, 23,3368. Croci. 286. ,n«, ..,n.co«, 
^^^ KS3. t'banheiro. En,rega imedia. Vendo uroen.e - NM 4 COO . » », «»• 

^ 
M Oflo.00 f.l.an- „b? documentação, .dm.nl»- 

CATETE _ FLAMENGO COPA-CÃBÃNA~^Ãi^a.Sa'

^:^:^^sc^^,^ sw-vsLrwniS^piSA-^f^h--Tel'2«977- • í! — '¦¦'•¦-¦¦¦-"¦¦"¦s;! -¦"¦¦•¦
-Aírnrr-n 

' "v_,'„,í_.r,,.. i i,."- c.vnr.ind.i. do.s quartos, dou u,.-:52..47E6. esquina Marechal floriano, ve, ,,,.., 
J CRE'C, ,a0 casa, Io e, áqua prípr a, uz, t.r-

BONSUCESSO - Vtmdem-se 2 23.-S340. nheiro . pcquen0 iardinl „„,.-__^ -^--„ . 
_ ,-j-damos andar Inteiro (16.°) cor„. Tal.. 22-814 - C..--.I 4BO. < i . 

f 
P P . .

c^sas da frente . fundo,, na R. RHA Gov. Vendo um lerrono pije|n8 „,„ criança,, na Vir«a, f"A TT v«l« d Ür.u . posto de 12 sala,, com aproxi- SITO -Vendo E:t R.o Petro- tro. Tr,,,,r „„• g,0 25.0.ie3 n0 .
Gal.enl n._ 171. __lm Rua Haia. Trai. Irav. Ouvidor, |oca| -,-,07Íví.| e c!eVado. Tratar'•Ia' J°,. 

' 
4» Jiv ll-n.o."|madamente 350 m2. Entrega ime- poli,, 110 mil m2, 2 ótima, ca- |ÜC„| 5fi 6disoni n0 c,,rró,.io. E.iS.

Veio. cat» c! 9, 40 and. -Sr. Antônio cie diaJ úteis com o proprietário no y"™'i*;. •"«"¦, ,__ t.,,,. diata. Irüar con, Beton-Engsnha- taa, lerreno lodo plantado -isemana com o proprietário Dr.j
-Tel. 22-8777 - CRECI Bl à n0„e pe|0 Tel. 57-0712 -l""v" «710»-DIRSON CRU^ris. Ruo do Carmo, 6. ar. 702-5. j Preço 20 milhões entr, 5 ml- Héslo - Bairro Alegria - Em

5 CCO 000 - Prest. de 180 CCO 1 0-1/ - GB. .'Roberto. I 7-o_ri ã. ".«,"" 
^n 3).,0M 

c 310244. - CRE-lhõel, saldo comb. Trttar Rua,Miguel Pereira.|Uranos, 1397, sobrado — foi.  

General
BRÃZ DÉ PINA

' * '' ?n'íaosoco!fó^3*-^Gir!'" "'°777 " "^'S*e^T>=i,e pe'° To1' 5™™'"-^VÍim, wí.oí-"-.irVon CRÍTipã."»... "¦ •-¦-— •*- •'-•¦ *¦>¦ - <¦¦-¦¦ »
'¦¦¦' ¦ ,: '¦'¦¦ IÒ. ?.:.is.-.- 1LHA"0Ò GOV"_RNÃ0Ò^'"ydo>fEgjsopbTíS~^nS |CI 1 088

12 x 35. Rua Babaçu, lota
iunto ao prédio 109. Tratar R.i
Icipó, 45, Gr. 201. Proço 1
8 COO CCO. enlr.-.:!:, e pre:!. a com-

- Tel. 30-0731 - Sr. Amll-
CSECI I 138. __

ILHAGOVERNADÒR - Vendo .-.o.
vaiio - Pr:.:.-. Guanabara, 811,
sp. 106 - 3 qts., il-, copo. co:.,
? banheiro», c' gürfiçiem. Preco
25 milhões, ent. 12 £00, saldo
comb. Ver locnl Sr. Danilo cu ici

4 2-0993
' 
Studiõ

¦iquínn Ma-
didoi ^

vendendo,'

BOTAFOGO

Verá!-* ítima irea c] 224 COO ZONA SUL
fr?. Preco e condições Av. (lio
Branco, 131 ¦! 802 -
- CKECI 16._
IERESOPOLIS — Editic
II, na R. Porag
nioré. Vüjn os
taniftntos <.'-* e^tònios

i-
...CASTELO - Vsndo 2 escrit. Av.

Vendo ^a a «o-JFranklin Roosevelt, 8.° and., Chá-
30-5172 -CRECI 469.

SERRA D3 PETRÓPOLIS
. ,,l, -. c depósito e apãrtamento.|,ombra, v. marillma fresco, «i-learas e sitio; em local

Rua 
'industrial 

S. JoL Batia.a. lancioso.. 33 ml. Tal._28-359.. [cu 
ar, a 40 n,,™,,, R,o pro,.

Iroco por apartamento em Copa; CENTRO --Vendamos grupos *J«,^Vra, 
com 6níbu, direto da Pr.

cabana, também alu-,"-. iralar c, laa|as na Av. Prós. Vargai, esq. ,. / ., _òrr._
didos aPjir-,Sr- Urs]o _ T>|. 37-9510. ,'_. «igual Coulo. U 2i solos, 2;a0 e'ne,choe!rad0f fruteira, pro-

^oenTnI?rVs,níaRl!?ur^doAV49Ã,.i..099) ,57-9074., 
Domingo, Ee,Iproma .ntre^.^ W e^^ve,

/CfIClO «p. 5
— D. Taiior-

f^eir-a n. MV — Ramoe, T
ÍO-1602._
JARDIM AMERICA -' Vel

nr, Reta (na Av. AI-.ro
..-.--ra altura do 490) : I 0?9) 57-9074. _,u __h.fi--.-., i.íi u,i..u uj ¦"' ^- -* ' -,,--A| _,, oi omn

mensalidades >e-" entra-.rena, 34,101 ou 22-91UJICAL 
--Rio Bronco, 134.506. Compra «.México,

Av. Riolvende imóveis. ' *

Mt

xclusivai:
I4S, ll.o, ,/ noa

32-5555 a 42-3347 - CRECI

Atendo hoi-, 23 EóSfi. .__Unda, terr. 15x47,
-IhlÈGOCIO IMEDIATO •- Vendem- Guarani, local ideal

«p- sc 2 aps., .na Ü. Henrique l;>com_-;r.0L_sc. 12 m.
2 quartoi e mais ind. —íbe, 279, api. 101 e 103, cl 2 Ihões

/cr na Rua Plinio Barreto n. 231 Icits-, fala, bani-,, completo. íreo Delfl.
ip. 101. Tratar nn Rua Icapójdc serviço e demais dependên- yf^DE-S11
i 45 - nr. 201. Te!. 30-0731 Itfai, de frente e fundos, pt-rlo1,.

— Grnnin
_0_íüqD, rt_

ta o-j 15 mi
combinar. Edilson. Av

Moreira, 113._ Ti-I.: 2146

apartamento

I cima L. Ducal - 12 20 h
Seg., ter., senti.

SERRA fídlsôPOlIS - GuVpi s 
mirim - a 1,101. dn Rio, comi PRAIA DO.ANiL

201 - 30-0731 - AMILCA. .

CBECI n. 1 J38. ___
BONSUCESSO - Venda-ss u,r
bar 10 003 000 - 50°c de sn
trada - Tratar no Pó;lo Trevo o
- Avenida Bro;iJ _n. 6 956.

BONSUCESSO - Vendo ap. va-
7.io, 2 c\, a. dep. vazio. Aceito

pr.rla Cxa. Econ. tr. p>' ver c,'
lés Rei, c. '0 - 22-5507 -

32-4991 r_'':-l93,3•
BONSUCESSO -Resid. ót. luxo 3Õ-5Í72- R.a Uranos, 1397, so-!5"«v
2 pavtos., indep. ,5o 2 casas -|brado (aberto r,ie as 12 horas).|da-, venüa ^^

JOAÃBÍS-R?UAT<2-An8o2 "ti *'• 
!?;*_.' 5_í,„2n5* R?nnCamb5u *'" F"-*'* «ópolii na Av. Delfim Moreira, {ralar paio lalefon. 46-7070, aldo dua, , alas coniugado, com 40

. ™6I0.CV710Í - 
"DIRSON 

ír$Te4|0°M87Í9° 
me":,i'5 " ' »¦ Loi" - TeL 3,J3' CrBçL.2;3_.|p5„ir ,?€. 2.«-faira. Ima.ro, vazio,, pintadas e il»,

3^-5066 e 29-7108 - uiK3UN|r0!. Tel. 26-8/19.  ir_iãlt~t"íerRiTrtRi"õ. -TvAiiõÉ atapetados, com telefona ligado.
CRUZ -__CRc^l 45, _ ---'LOTE -Terreno 15 x 54 - Ilha VENDO eaa chalé, 3 qt,., dua, LOJF~ 

0E Jf1* V,1?', ^RECI 1 «9-P«S° lc*,íl '8 milhõ" à vi!l" ~

GALPÃO con, cora e terreno va-Governador - Av. Parananuã -salas, lareira, 2 bnnhs., garagem, 
~ 

570074 Dominoo, Parreira, Roo Ouilanda, 49 - l.o andar.
Tios - Vende-se na _Rua Fellsbe-j Pronto para cç,nstruir_. ^Preco oca-jj ai5. cmpreg„ co;.., área_, vti- Íjjio ou 

' 
22-9100."° Av. Ri0;lnloni-,n:_es 22-3254 - Vianna. _

ÍBrrjnco, 134;506. Compr, * ven- CENIRO - Saln 25 m2 ci bonh.
"|de 

imóveis. Pridio nivo, trimle. Duas 9 ume.
'iLOJA- 

Vendo. Rua""MÍ"rquê,,Rua do Acre, 77 c/ porteiro -
'de 

Abranle,, 64, lejo 14. jTel. 46-7i03.

-,'í'LOJA"- Patsa-se ue 
"esquina, 

nojCONSULTÓRIO Dentário --•-,,„.
amplo apartamento \g>» pçrn.'j0„é Alencar. Tral.rlda.se equip., Rittar, Jato, Raio,

,ale, quarto, coilnha, ba-|fB, M-B^- -Á GE etc. Vor Rua Senador Dan-
. 117 «; o-;fi SlflO — Niterói -- \'t,í\o. Estra* ' 

„-¦ 
' ., , ,-,--, da Cahi.çu. 117000 m2 - 25-4421

N1RO -- V. frente, luxo, saia _ cf;K| Abl_
, ,-. , r- :-. "'criiòrio, banh., kitch., iiic,*i_f ,.,.,.., ,,
LOJA - Av. Copacaba-;g|lild, c. tí|e,on4. os ió ,-,,i- s'tio ou faze.-jda - Procuro,

Ihõe, (In-nc. - Dr. Dirceu Abreu]dou em troc» Inous na c! mire- lui, Light, .. própria, mato

Av. R. Bronco 120 si loja —,e potente, r,.r,-, ocasião. Br,:e 80 fruteiras, estabulo, pocilga, ms-

. 204 -|Pondénci.is completas cmprarada.'-Qm 285 m2 e subsolo 22-3654 — 42-1330. mllh. Tel., 38-1477.  .... t,-,l;,còes, aviório c casa mora
,.-¦ , .-, ... do Go-Av.. Delfim Moraira n. 2301.. n-.i r \rr.üjin v.nAn vniln —"Grúnõ' SITIO - Auitin — Medindo 9 CCO ,1;, t.i nn..o.,7 l-f hor

JARDIM AMÉRICA -. V.nd.nw. i^S-^- Tratar paü tel. ....'ap. 203 - Teresópolis. C! 270 Ill2 - Posto 5 - CENTO -Vendo «i.. - Grupo 
^ d„. 

7e
'«ia 'IJ495059 - sr. Mont.1».. . -_!C^"X|AS^ 

N> ,GUAÇU _ Tratar Sr. NETTO - Tel. %, 20. =" 207- chavei con',:-"- • <:¦-¦¦-¦•» ¦¦¦ ' " •'-

Lsgoa - frente
_;r-luxo 125 m2

27-9394.

ALUGA-SE vaga a mòc» ou ,enho- oluguel 262. Vor tratsr asrita
ri trab. fora. Rui Pedro Amóri- Riban-o, 43o.

co, 151, ap. 202, COPACABANA - Aluga-sa ao. 
'.••

ALUGO quorlo em ap. familiar quartos, 2 -.alas, varanda • deps.

par,-, rao_rzes do fino traro - Vor Posto 4. Tel. 37-4330. Edna.
e tratar r.a Rua Artur Bernardes COPACABANA - Aluga-sc an. ?
2__ _18_..._TCr-i.0-6-- •">. c'- -rente 402 sala, n-s--o.
ALUGAM-SE vaçies para moças, depsndsncias de empreg^ds, ai-tf.
Rua Bento Lisbos, 159, ap. 104.Ide serviço tanq. Alugue1 3C0 -

ALUGAM-SE 2 vaga, a moças es";Çl'oves com o porteiro. Trotsr

tudanles ou que trabalhem fora.•':'-. -¦<"-"¦ ....
Rua Sanidcr Vergueiro, n.° 238, COPACABANA - Aluga-re ode.

lap. 1CC6. iap. 3 salas, 2 o., c. dire''.- a.'" ¦ ¦ ¦ te*if. 
c. "u 5. moveii x 

~\y.-.-j-.

ei. 37-8333.CA quarto,

ARARUAMA - Coqueiral - Pas-.
sando Posto Pr.pciçj:_.'-i l.e rus!* à esquerda, vendo cnsa t 2

I"'"5- ql;., sola, cor.ii-h-,, V/C. forr.vl
da .terreno 1200,1-2. Chovas c_-
rs em írenln. Preco Crõ . ,.j
10 OCO 000. Sinal £0%, o res-í
lante n combinar. Tr&íaf à R:n
João Pe:soB, 255 — Barro

pi mt-.-. uaklíu GU- rrrr: ,_,rr_.__-'."r.._??n.';''!!_í.:_ CATETE

. Ruo Imperatriz leopoldi-1 POÇOS DE CALDAS - Vendo ter-, . fortavel,
8, s! lóO-l -- Pr. Tiradentes, reno, lugar ngradável, próximo ío. ciuarío « moças que irnoamemi" .
cima' L. Ducal - 12 20 h. centro, c ônibus, luz, etc. Pe-  fora. informações com D. Léa.porNCrj 330,00. Ver Rus Fe„p»

quena entrada — R. Belrort Roxo, ÍCa*ete 206 op 1001 55 coda, »• Oliveira, 4, ao. 1013. d&? 0
23i; ap. 604 - Copacabana. | ¦ ; »« _J1,„_itI_ com todo, 

'os 
direitos. à, 17 hqra, e tratar 46-6320.

Vendo-se L0J3 .V.ÕUUrei! O FLAMENGO - 
'M-íí_ãrn~»íarÍã. 

COPACABANA - Aiugo ap.
trom, ônibus, comércio, sítio c'ilerreno 1 400m2 com casa de; mento com telefone aluga uma 1001, R. Sta. Clara, 154,
cosa 0 cômodos, rio encachocl- campo, perto do Clube Caca e Po?sa-sc contrato S anos, »!"•„„ 

corn ,odo! os direitos, Bl3 qts., coz. copa., 2 b
rado dentro, cj piscinas natural,, Pesca de Petrônolls. Preco 4 ml- guel 100 000, ótimo ponto. Vcrj^^., ,,ue trabalhe fora. Tratar|garagom._ Moacir

tratar no locol, Av. Ministro tal. 25-7300. R. 106.

IE -
idcnso. Buarque de Macedo, i^L-

9-202. _iCOPACABANA - A ICO n- -

Em apartamento con- P-'4'a. aluga-sc ín. de ti. s. •¦--.-

alugam-so vaga, ou'<*'» e demus deo. todo mobi.
trabalhem li^do eslilo . ¦ ¦

rl

piscinas .
matos, fruleirns, loc.l belíssimo lhoes. Tel.: Rio 38-9140. Sen,*
iunto ejpeífliuliir club, 7_,"0 entr. midt. Rua Dons Delfina, 162,, -„- ¦ hlt v,~ ~
Outros iguais ,| ca,;, s entr. casa 2, apt. 302. Edgar Romero, 268, Sr. Afonso. FLAMENGO

95 pi mét, todos com 4 600 m2|yÃ!_í_ÕIJRAS - Lind. caio recém- S milhõei »»«'»'l» " an„r. * " nr,.,u,..c.
- Tenho maiores, 10 00Ci m2, con!tru[da, com direiic pisclna.l combinar.
desde 4o p mns - DARCIO rratar Rua Cnicle, 274, bia B -j  

iGOMES — R. Imperatriz Leopol- Gilberto.
y^^idina, 0, sl. 1604 -¦ Pr. Tirr-jcicn- " ' ""

Imóveis. Te
CP.ECI 1061.

_fo-

Preço de 15 000 OCO. Entradajda Praia da Bica, sendo um vi,

de -I 500 — Pre-t. de 150 OOOlzio c o-.tro ocupado. Ver no lo-
- Amilcar - CP.ECI 1 138. |cal c' D. Maura n trot. 22-0531

lA.DIM AMERICA--" Financio~ - CRECI. 605. (Açpilam-sa propo,-

60',. - Vendo 15 mil novo -..<" •*.ia'xa c- !

Pronta entreqa, sala, quarto e VENDO — Ap.
denend. na Rue Artur Coita n.icozinha, banh-
425 ao. 302. Tcl.: 56-0699

nheiro o dependências de empr
,-:*:i,,. Ver no Iccil. Run Rt
Barbos,-,, 129, apt. 304.
VENDE-SE um ótimo apartamei

s~ã\e Jo de grande s.Va íí ctur,rto

cieràctem. Ruó'r)bfac,c>' ^°3 cozinha, área ;

Breno Guimr.fãesf 231,
Jardim Guanabara — I

Tratar paio tsl |ap
Sr. Monteiro.

Rua

Ca
|tol. 46-0640.
LOJA - Ru» Vi,e. Piraiá, passo 

'¦•"

- Inf. 28-8.40 - 53-4571. Ci

_Cub-:

d»'- na — Vendo urgenle

p! cima L. Ducal
, _axi,..

Seg.

nalista Geraldo Ro<l,s, 205 - DAOIIFTÁ
Telefona, 91-2335 . 30-548» _|rMWWCIM
CRECI 233

Loia
Âviátio-Sítio l Nova Iguaçu

Vendo na Rio-Potrópolis com' P",a-se, na rua principal, c

cu aem mercaciona. Tratsr coni ^ . ¦]

5r. Oscar na Avenida Rio Bran-|cr$ lló. T
co. 120, iala 1 214, cir,, 8 àsióUAiriÕ""-

_52-2620,
Alu_a-,e 1 quar-!COPACABANA 

- N. S. 441, ,_?
a um senhor que|504. Quirlo, sala, banheiro, co

d» rcteroncla. Tel. 25-49,19. Sen.uinha mobiliado. Chaves cen c

Vergueiro, 128-1101. iporteiro.

SENADOR 
"VERGUEIRO 

- 
"Ã"lu'iia'-,COPACA_lAMA 

- Aluç). ac. ten
i'ra. Av. Co*
5.09 - Chav.
36-4C82.

30-4947.

2 tfl!3t novai « Vaiíflt,
2 qt,., ,„l», .«>., banh., tudo 20;**'--":**.r-rr, .¦¦::;. -CAXIAS- 

N IGUAÇU -'""«* ol • '*"-'"-' ~ '*='¦ "»¦'.«< -u/. . 
~ *-"»¦'« '»"],„ 

ÍRU6 corrente, casa, 3 quar
miHsÕM, .ntr.: f__.ill.oa, . o ,.|. VENDEM-SE oua, ca,a - R"»,^^.1*', 

„ 
,'-'u"V« 

47.010a - Creci 1021 "**,' "'"* ', ,ml"°" ?° '","*,*," Io,, sa ... varanda c damai, da-
do .nlárior ao .lu.u.l - Tralar U.i, 333 - J. Guanabara - I. MJLQPOLIS ,«VÍ «««, Io 

S',IÍ? 
_?'" 

foJT "' "Z™-1 lnf*lpandcncia,, casa de colono, diver.
jardim Amiri.» - Ru, Jor-JGovernador 

- Ate_?! 13Ik __ 
(350 000). (B 43-0740 - Roberto Psralra -.,„, 

matsriai! <le con5lr, Ba!6 Cr.«
CAXIAS - Vende o apartamen- _-.,,. ,._s«rr '(CRECI 

80;. __ 3 miihõcs entrada, ,a!do finan-
. Io 709 do Edifício Alvorada es-.ZONA NOKIC ESCRITÓRIOS E LOJAS - Vailo,. ciado. Tratar com prop. Praça 8

.PAOUEIA - Vdo. na ,Rua Tomas; ( d Ai - n Av. .,,.,,,_. " -1V.-.Í1..J * 
„- -,.: Enfl, Tito Lívio (CRECI 1099, -de Ma;o, 56 - Rocht Miranda-

UOPOLDINA - A..nSi»"- b,7o'.'C.rciu,ira, 31, mag. iraa ol^a-EPorrlpolU^^mobilado «om Uw^Ím. 
"d. 

Éia N8vS v.n 57*«'*'*t ~ Domingo, ferreira 34| Te. CETEL 90-0644 - Saounda-

-1 cÃciFã6:" 
|S., -" . íííifí? ?'«teija .p;«.. t»d...«ta. d. lo- tí 

-06

ms. c movoi*. o paladeira — í-tIü, í1-"*7)-. moüil., t
nuarto • kilch. o banh. Aceitamos pací-bana, 306,

p,oposta. IMOBILIÁRIA LOflTOM : Sr. Xsvier.
LTDA. Tels.: 57-2555 e 36-4767. COPACABANA" - A'uo,-_e sp.

obiliado, com 7 q-jartes. ís'í k
.mols dependênci**:'-. Inf. teo-

PASSO ap. mobiliado. Zona Sul fone 37-5117.
1.1, 1). .¦•'.. d ;-. - 

COPACABANA' - A'_ga.se um»
52-0124. Boi of opo v.iga de garagem. R, Uopoldo

Ãluga-se mobiliada Mipue2_ 33,. rp. 902. l»'9Íonar

om cali manhã, varanda. Ssnlç; ipar» 45-231--. 

com reiorcnciis. R. Vol. Pálri.i, -COPACABANA - Aluga-se belo
381-405. Penúltimo bloco. |op., 250 n,2, 3 salas. 4 q'-,.. 3

1 qt*. e

BOTAPOGO - URCA
ap.

Botafogo
- Urca -

Perfumaria
\ V«ndc-ie baratíaslmo

BAMAR - Tcl. 28-1903

60 000
li An-

Cemp ricomerciais « residenciais lot-ilim*
¦loi na Estrada Vicanla da Carva-
lho 1353, «iquini da Ru» Tom..:pAGUElÁ - Vendo cin
Lopoi — Var no local. lou permito, bnae NCrS

NA RUA SARGENTO FERREIRA -novos. Ver local. R. I.

junto ao n. 70. otlmo terranc 'drlde, n. 7 - Tel. tl-LJ, i
- Ramoj, csrcn do *0 x 35, 18; t»*-x ni/-\ |co=.. bnnh., ... 
m - facilita - Ocaiião. T. Al- PÇTADO DO RlO 20 000, facilitados c| 12 de entr. banh., • vtranda. Prac» d« ,
Ia - Andradas n. 26 - 2.°. -I *"*'___ 

.__ -Tratar nl local c oroprietSrio. 140 000, leaita-n deita. V.
Tel. 43-B658. - CP.ECI 590. |M|TCDr.l iraviac _ X ..;..,.' _._.!., 

"m«li, 
., "» Jo."l »« Rua D,0l' 

,d» 
M."l.° PASSA-SE conlrslo de venda de

660, com propriatiriô « "*,faajô ,, nuem ficar com móveis

Vl"d"lSITIO DUPLO -"Vendo," 100000,j Vendo-espetacular cobertura,
trator trolete, 3 casos, 2 ap,.]-. Av. Paslcur — 330 m2 — \.

quarto,, coilnha, banh., dap,.IESPLANADA - Vendo conjunto u,ina. Esc. Fábrica de ração 15 
D 

- . _ 37.9394.
CAXIAS"- 2C0m d! EslacSo. Av.l.õmàl.' d. amp,'... a -'.lm. ».--3 ,?!,,, vazias, medico d,m,,ta duila, porcos duroc, Te!.56-0449. u*

Rio-Puirópolis, 2523. Vende-se rand. - o l.o com aala, _.i-|«»«'l4'i«r *«•¦¦•¦ 84 '"2* 2s~iA2' SfflO - Boa casa, co-n água, lur_
-'•casa c v,-.r., 3 ots., 1 sl., cooa.lqts., coiinha, banh. a varand. T (rí^í-í?'*.. — - . - elétrica çirftis, galpões para gran-

Preco NCrS a o 3.° com sala, quario, co«. PRAÇA TIRADENTES - Vende-íe ja, wrve pnra quem queira tra-l
grupo da 31.!aü pars sicritorio —!bai!.<ir nn cidade, pois tem con-:
Tel 1^-1447 - Sr. Benito. idupão. Vendo barato com pírt-1

CAXIAS - A vista pela melhor;- -» 
,« 
^^^ 

^«^''^^^ P^f 
rA"fX

farta, a partir de 3.5 rnllhoo,,|„. „, 
'pREDIAL 

PALERÍ.IO LTOA.j'." ."..íi/!.-!" 
""Lj". 

_.iJ_,.|te«menlo Bom_ Jas.vs, junto 2-
ratar nt

_   _ !cc-?i! com Conceição
Tratir c! Alberto

porteiro. Tratar

PENHA, (Dourado) rm melhor lo-L... . - -,,,. ;,..,... , ..,„;;, ,,, .. ; .,,;!:,„:. "., 
TprÈdÍaL" .7ÍVÍ.ÍÕ 

"lTOA 
.':'' '' " "' I:"" :; ''' ';''"'" •••¦-, .¦-.:_ o:,:--. -';-. -,

cal, p.ádlo vaiio, 2 pavt,., c| 1 PRAIA DE ITAIPUAÇU -™"},e,nn_ 
com meia água, poço,'"„"" Ln.ip n.nla, n 1 7 .'ds 

í!e"Lun..r Ptlr;-Ie,"c* ,e'ef,°- Adutora do Gu-and
ótimo, ap,. d. ,l„ 2 qts., qlo. dam-sa .arrenos, sem e"«racla e, Botalogo, 

lote 21, r*"' rt.? 52-4375 - CRECI a '.' «^ 
fíS1 

"a""o/«?A ~

empreg an.,.,,. «op. . _.,.. ,arn I"™*. «P-*"« 50 P'« • ™n 'Ivilar 
dos Teles. Tratar cl Alberto^5 

" UU "^ "" one 26-4794 - 26-6,76. |vENDE-SE 
5 000,00

gem: 65 mil c 30 ou treco pa-lcais dc NCrí 10,00. Iratar trav. ,aoa. .SALAS E GRUPOS - Vendtmc, o im „,, ,.,, .
quena ap. Ru. Dr. Pau, Mul,.r,'do Ouvidor. , -^^ 

fffaVà ÇAX1AS ,-^Ver^;^^"^ 
Melo^^r ^.^^^^.^^1^ ^Ft 

a 
" 

I
OLARIA^ Ve^Te-celenle-ac,.. 112,,= ?^ fe,?»- 

"*° Í9°* " "' ^ «" >»" 
« '«{.V."^.^ 7 ^"üns. 

U'UB,",,n- ?" ^
CO, no^ *ac
cantil a
Hojor.il

Tel,.. 23-0459

Vendo ... ,. .
112 e 14 ,',s 13 horas. Tcl. 22-UIII troço por taxi, voik, ou 

ÇKW. B ^e ,„ n-„ _90.
! _. •)'? «777 rRECI 1C47 Tratar R. Simões da Mota, /V —,'„¦,

lamento do cobertura, 2 quartos, . 22-H///. LKtu tuy- .-Turiacu :'on'°* ¦ - ¦
sala e demaii depends., area 5'SÃO GONÇALO - Jardim lnde-| J _  'CONDE ÜE BONFIM n.u 630, e.-,-
« 4 - pode construir edif. pilo-i pendência - Vendo terreno de ,[>_IG__Í- DE CAXIAS - Bairro 25|qulna da Ru, Garibaldi. Passa-
íii, ílevfidor, garflgtim privativa 14x34. Ver lote 2» quadra 32-JAgóilo — Vendo dur,s excelenles ae loja de con.eitíveis. — Pode
proprietárioi — Hoje o dia todo Tratar Estrada do Forte_a, 29 S0*:casa5. c,n terreno com duna •fren-imudar de__ramo_, contrato_ novo.
Ru B_r'ri n. 31S - 5.°, ep.|ls223. Madureira.  ias. Runs calçadas, condu.ão na j>ass"a-SE" umo lo|a vaxia ou
C-02_-^_Sr. J-rruan. JTPIBOBÓ - Vendo um terreno,j por.,:., água e lur.. E-.tão vazias. como etts, conlrotu novo. Pre-.... _
PENHA -""Rua Aimoré n. 125-12x30, plano, 6C0 000 à vista. Vor na Rua Monte Casaro, n.o _ com|-|n8f. Estrada Vicente mil cruzeiros novos com 50.

Vendo casa com terreno duà.iRua Bolivar, 124 ap. 716. Sr. 278. A v.sla NCr$ 25000. Estuda- CaIva(ho 1 326-B.
Irentes - Tratar tel. 91-1976 -Ari. 52-3714. .. se proposla a prazo. Mais infor-

CETEL. !ÍACÒ^ DE SAO" FI1AHCISCO - rwlM.i . "° J21."  _.._.
PENHA - Vendo terreno de 10 V.nda-sa apa.lamento d» 2 quar- NII.ÔPOLIS - Vendo 2 casas, 1 __ , _..._... ,. .... .
/ 40 - Junto Av. Brasil. Valor^o,, sala, tojinha, banheiro, araa vazia, terreno grande. Facilito. ^,t atabamen.o requintado, p| Avenida Rio Branco, com teleto.
NCrí 18 mü à vista — Tal. ,.U dop. da emprfiynda. Cnlrac»|Av. Gelulio Moura, 1 983. f, a||0 tratamento, ar condicio.;ne, linhn 23. Tratar pelo telef
37-4322 - Sr. VALDIR. iCrS 10 000 000 a o saldo em pre,.|a0M TERRENO -15x35, cí tri-s nado «tr. Vef a quaiquar hora. ne 46-0262-c;-„tro-.tjcõe. d. CrS 500 000. Vrr „a ,,..._ moradi_. ,p_naJ _ _y -| _, __,, NC,$ 130 000, aceitando.,.;" V; T

Travet.a Sao _*'»nc.«o I__°___2"z_Te 100 p| mêt. Junto à Pra-.a ofa,t>. __'ZONA 5UL
•'Sjltí. a*.?» 

Mitha 
. Bu. C»_i^ÍVil«r dM Tele«- R- Assunção, 12. JARDIM 

"NOVO 
RSALENGO -

GENHARIA "DA, na Rui' <¦?"'• Ver con, Sr. José e Sr. Neo-,Veada-,., loja d. «quin., con,

PRAÇA DO CARMO - PÉNHA|6JJ. _$g_\ 
", 

il MM -'w.él. ! ^?- J- 43-8658._Craci 590. .Itrujão „ov, motivo vi,D.m -

CIRCULAR - Vendo axc-lan-e „°." 
" 

,. ;,„,,„,,. MOVA IGUAÇU - Vendo terre- '»•!• • combinar. Av. Canal 171,

d, 2 quartos, tala e den,ai,jv^D0_ ,a]a rnorad.a, «-r^';»'|n0 P_nl0 Chic. Melhor oferta. ,"»<"¦"* £"- T.ix.lra»,

—- JltlO —
casas ne E«-
Trolar: Run

Casa de Saúde
e Maternidade v

ires. Varnr.i, p,6x. d
or. An- rn „„, ,d- |ísa |i. Lisboa, Mer-

TcMo. Chaves na Imob.\-— , ......
Av. Pres. Vargas, 590,j VEMOE-SE tjtio com 2 casas,^ 9 |6-3e de uma das mais bem insv as loias sem contrato, serve pa- 54.1359

Vende-se ou aceitam-se so- cieis
cios que possam trabalhar. Tra- cobrado, um sobrado vazio e<!-it;

, I elqueires, 7 em pasto;, 3 000
taladas da Zona Norte, com ra incorporação. Tratar Rua Uru- ¦ 

alüGO., 210 —  
2__-5*j.10 ' pás de xuxú com boa produção. _

VENDoVprupo' M2"«m-3-*tr.U "ascante. altas, córrego noidoli con rato» com a Previden- guaiana, 112, 3°, com Bar-|l_ ouj

ma, .slas da frente . banheiro na!=*""° J° 
'f","0- '"'í". F"hl:!" cia Social. Cartas para a porta-,bosa.

iQUARTOS pi senhora, 
" 

e ou.ro banheiros, copa-coz

^dependente p| pessoa só. ca.aldeps. empreoada, goras=m. 
^.

de familia. Rua 5ão Clemente, |2<> '. »".- 
CM|1 .cruz,V .Z aòi

fíca 
"... 

ii Rot-rutio taxas. Sa Ferreira 156, ,p. oU! .
ízr_í. c:.:.i_-."- 1-.--1 - ¦ -|Chaves com p_!rtoirc.

Ri- LEME — COPACABANA:coi'acabama - a_u'_m» ,ai»

_• i_ 1 n/ii >.. 1 *>í.i pi< aoi. ríL.!. Uíss aa Kocna n. >

Copacabana 
1 003 ap. 1202, Po,.

l____J_i_ 57*5I3-I- telefone 37-6855.
APARTAMENTOS - fiadore, |A 

_---^ 
- 

ouv;
Nao perca tampo, .rrin|« « «• senhor 

de resoonsabilidade.
radia qu. V. S. d»M|t, sem om. .^ 

de M((i| J(,m f.|hoJ_ hC,s
promis.o. End. certo p| aoluçao Tralar 

36-1420 - 29-3849.
oxata. lartifi da C/imoc* 5, salaj'__ •- r_*. .-.-
110 Tol.: 

'42.Í233. COPACABANA - A.una ot.mo
Tr."i?rr ;c- A."-7"Ii.r r>Ti-!nnrtamento( hr.il, sal-s-quarto,
ALUGA-SE vaga, moças. Av. Co- banheiro, mobiliado. Rua
pacabana, 45, ap. 910. Rjul Pon,oéia iç;. 1 C09. Chave,"ÀIUC-A-5E 

vaqa nara moças. Tel. porteiro. Tratar 22-6466.
!_Z____1_____:____-C!_.a.an- IcOPÃCABANÀ -" Alugo ótimo
ALUGA-õE ousrlo mò;o (-.ue tra- apartamento, sala, 2 quarto,, c--..
balho fura - Rue Gustavo Sam-!|,an|, ;iep. empreq., Irente. Rua

iocio, 650, ap. 1004. _  _,Bi.-,-,la Ribeiro 425. ap. 902. -
endo-se pela molhor ofertai/.luga-SE io" meses ótimo ap.lChav. oorteiro. Tratsr 22-6.166.

prédio, junto: cie loia e,frente, mob. gel., tcl., 2 grande,JgOPACABANA — Alugo quarto'qts., 
2 sis., varanda, dens. compl.:pDrn ^0\s rapazes. Av. N. S. Co-

nelero,, 125, ap. 301. Telefone|pac__ana 1089, ao. 202.

JcÒPÃCÀBÃNÀ 75, ao. 202. d«
quarto mob. c| terr. d. {-frente, lindo eonjug., varanda,
ran. ou ,nòç,,s_ da 1rato|j,;m, c01i banh. cm cór. Ver

Prédio no
Centro

17 ni x 16 m

Bom Jardim Ffilcr com
dis 9

PENHA — Ap. Grande,
comercial. Ver e trr,t&r
msnte co:n o proprietário na Rua
Nictiragua n. ISo.

ni-ta ialos da fren1..
Rua Santa Lu.la, 799. Praço. 45 

g^ _ Tc|_ 34.009,

vi.-,,-.. Traiar pelo, tels. 22-1557J_!. !?J_______ __—-
.._.,_.¦„ _, -j- • _r;„7,.'i 47 8373 - Cario, e Milton An- VENDO um sitio em Cabucu
TIJUCA - Ra.id.nca - y*™*^™ CRECI 252 e 521. 

ria cléste Jornal sob o número

„ ... , , ...-...» _, i _¦¦¦ i .- ,- ,. :.-,. JO 000 meiros. Todo plantado
Vande-l» R. Visconde df"'?0.:S.. '-yí:-' *__" * -1,-. L 

m íruts! c- e.aitura 100c'i -
Figu.h.do, 90. nova, ampla, pe-IVENDE-SE eicrltório montado, na f 

c |h N _ Hr_.__. ..__¦ _._,- -__.__.._,:ma__.__J___. _, . a..._.r.l. D!a iwr,,.^.*, rr\r^ t^I^tr_* 1 , , ^*in-ticia Cezar.
VENDO 4;5 alqueires. Município

ide Silva Jardim. Entr.-cia NOS
1 £00, reito a combinar — Tel.

! 43-6491 dtpn-4 das 14 horas

e.iv
a;-
dcpíndenciâs inclusive
pregada — Ver ra E:
cenla d« Carvalho n. 1 630, e,..
306 - Chsves no ap. 101 , e VENDE-ÍE terreno

CONSULTÓRIO DENTÁRIO - Co-ldla, úteis - (CRECI 1111).

pacabana — Venoo montado NC.'$ VENDE-SE umn ólimo chácara .ru
6 mil. Aluguel barato. Controlo |(fera com on,pla cfsa, idcsl p
nSvo - Tal. 26-8661, hoie ate 12|flns rie ,emonat Preco: 4 mi

• lhorr.
"GRUPO 

DE SALAS - Vend

Duque de
Caxias

Praça Seca
Jacarepaguá

Rib., 2,,.Í3 às 11 e das 14 às 16 horas
ITratar Rua Ciar. de Meio, 364 -

trab. -fora. Ear.
in. 906.
ALUGA-SE quarto com ou temlBasc 210^.
ilcbilia. Barata Ribeiro, 362, ep. COPACABANA
3, fundo». da Rua Hilário
ÃLÜGA-SE vaoa
Constante Ramos

Alug. si 40F;
Gouveia óó.

Rua-c hall e banh. Chaves na ALIAN-
iÇA IMÓVEIS. Pes. Pio 

"/.. 99,

de traio
Tcl. 

'c.C2!_6
•rjir o"*-

o. Tretar Run Barata Rioairo, OUTROS ESTADOS
i, ,| 403 - Tel. 36-4013. _ 

'WU,K _ 
C*"M_L"J*>

'COPACABANA - Ap. - Vanda-I GRANDE FAZENDA - Norla dr

moradia,
... »celto «'ro--R,u"1 'r° '''..'^'Iwecíí 

peitaria diste |c»l-nl IIÕJA G,1ANOt 400M2. NOVA
VI-!*5. '-° ~ 

S07 'm-,'.cí ,30b o n. 01724. 'No melhor ponlo comercial do
. . KlrWIA ii-^ÍTaVi \/__r> jBionl»nt« da Guanabara, iunto ao

Praia rie llci-lNOVA IGUAÇU — Ven-;mwior conjunto rcidanclal do £,.
tratar dire.amen.e com c- pro-lpu, Niterói. 22 y. 30 de esquina.- I- pvrolpnlp rpcrirlpitria ""d° 'om 3 31)0 apartamanlo, — \'{Cy",: Ãm .. Tel. 36-4013
prietário na Av. Rio Branco n. Po„o facilitar. Rua Marque, de.OO exc_.ienie resiaencia, |||g|B 

.j 
j-,u-u„joi. loj, .-'ii' 

' -

57. saia 604 - Tei. 23-5123 -Sá, 113. Bento Ribeiro. Sr. Jo.e.fjno gcabailTenlO, TIO me-ponto «limo para agânci; ban. «> *$fâ?"___,u.\3' 
„_ M",íhJri Mina,, 2ona da SUDENE, Alto

íí0""0...™.""1.-.  PETRÓP - CORREIAS - lhor bairro residencial!^' 
oU 9' 0'-""'"?»". ".," 

n6vo _, h,_,_, „|.i,,Uru<«ia. Município d. São fran-l
RAMOS - Pnss«._e ep. na 2«. ,Pfcl 

R°V.. W'™"' 3 
^10r 

DclirrO reSiaenCiai, Tl|, <om., „,.„„..„, .l.t,0do.; 
J,",5™' b,X „ , «tinha. NCrí!<i>«. 154! alqueires gaom.tri.os,

la|a, prédio da 4 andarei. 2 c|. j ITAIPAVA 3 ClUartOS, 2 banheiros, |m*,l,co», 
mív.„ . -«to-fado« .m ««'«• »J ,,,„,,_ 

T,W(I-. ..; pastos nalurai,, muita. .,u,da,,:
1 sala, corinha, NCrS 7 CCO fa- ——,-, — -.- —,-, .— , «arai, fabrica • vareio tl* con-, „d. rústica, campo d« aviação.
ellitado, mais 270 mensais. Tra- CASA - Veraneio Vende-se mm 

garagem, 2 CarrOS etC. r«(ÔM. Vendo ou »lu9o. .ntr.goJ.SWW-_.___.. ;, -^---r .,.,«, CrJ »0 mil £or al
tar tel. 26-4949. tro bosque no vale florido - fa..i Tratar 

1..,7,.-. ,,- ,—-,  Inglesa. Cond. excepcionais. - eiC. I raiar T'
RAMOS — Vendo luxuoso tp. i-i 42.1366 0007 D...UÍM'° '' 

^,npS.tínHea0m..c2HoÍESJ,, Fa.enda"- In^^l^^Ry^^^^^i-^-»-,. ^;y ,*;,,, 4„. t, ,._,

garagem
167.

ALUGA-SE ap. coni., 
"kit". 

Barata"!?.-0.;..\"<-__u''-: .!3-59'' *,.

Ribeiro, 270:206. Tel. 46-1724,! COPACABANA - bennora dis

seg.-feira. 37-76C0. itinta aluga narle ce ,eu *

ALUGA-SE ap. luxo, hall, inlno pess
«,1a, 3 ql,., 2 banh., cnsinh» ""'-'

naiaqem. Tel. 37-9892 - Dona C >. ACABANA
isal; e quarto separados. ¦

íTTeí.; q.b. dejbanh., ire. , . -'•

pósito do banana, um "mi" 6 000,00 com 10% cie entr«-jJp^*^ave^oo.t?,42.2lÍ7, 
'rama, 

71,

...llhce. facilitado,. Local, Av. Rio jnhio 
Chevrolet 1946. Tudo de .,_ imediata. Seja ALUGO~|u pío Av: 

'Atlântica," 
na _!^"'-„rr.-. /ir.nV"."o ,p

r „ 
ur- Petrópolis, km 13, Bar Tico-TIco. um só dono. Tratar Av. NiloL s 

' 
,o . C3CO;|ier 0 seu Rua Belfort Ro»o 40, ap. 504, cijCOPACABANA 

- Aluga-se o ,P

gente, frente p] Av. N. 5. Copa- Procurar Sr. Raymundo. p-ranba 1 »A* diariamente -;, \, 1 
"«mer Kua peirorr ^ 

o^ '_.,-„.- „„, com quarto e ,: a seos

cabana, vailo, edifício comercial/- Peçanha, 1866, diariamente. — 
|ote |„s n0 |ocn| igv_i ],,

Lançarnento de uni pcquen.o-NAIR._
Ver.do um armazém, um dV|oteamem0/ , partir NCr$ ..;A'-UGO ap. Rur.

Alug.

Barão de
:/. Chaves

,fí-

Peçanha, 1866, diariamente.

(Todo preço a combinar.
cs. 3 qua

do
na po

rio, e depend. 551 000. Ver ;."'.,?';-''°
Tteria,_Sr. José  Í.^-Mlll

Rua Prado Júnior,
Tel. 36-47C-..

quartoi, etc.

.la^Jio.j
ilqU«ífO,

Empresa
de ônibus

MACAÉ

1115
Alugo ap. quarto, salajçjóio, 

calçamento, mercaco ™' 
AluGAMOS ípt. ,02, mobiliado,.

SAPS, escolas, c moi, Hospital . 204i jer)1 mobllla, da Rua c-u;-'1-1-" *

'do SAMDU, com atendència elravo Sampaio 260, compostos di

;in,erpação imediata no local. 
J.^"^ 

'/'W.C?2d« 'cmp^.jCOPACABANA - Aluna-»e - 
^v

ÍCondução para todo, os bair-UB/ ^rea c| tanque t garagem -,Princ. Isab.,1 n.« 300,

Iros, inclusive Cidade. Tratar no Chavea. c|.porteiro e tratar c| I Bloco B, quarto

(iseoarados, saleta, coz., u''""-rr_"-
T2S0 e taxas. Silva Castro, 22-801-

204.
sepa"..

local. Rua Florianópolis em!
S|A.

Il"sUr27"s65°. Sw.lt."'* 
P,,"l Vend=-S,! ums' '"'^ boa «-frente ao n. 1 333 ou Est. lnt-i|fíW

sala
pr. «te, *.em

Av. Erasmo Braga, 255-A.|ãaragom. Chav. c* po'»- 7"'*:

31.2851. IMOB. IUII BABO

Vendem-se, pag. 12 rneses ,| iuros NILÓPOLIS cüsíis c1 2 qís.,coni garagem. Prego 20 m;
15 de entradÉ — Tratei
ABRANTES - Tcl. 30.2833. PETRÓPOLIS
RAMOS - Ap" 301"- Rua M-i^.J*; <;!=¦; ":;^,^-.i"""'^f,; 

banh., ter. 10x50, plantado. *MVl____'3"%_f
Ferreira n. 2,9 __Fin.l de 

^í-d-" «íblR-íS Ru.'*D.JO.I. M. hsrreto. 15000, cj 3 000|^'T»*

ndústria. - Rua ESCRITÓRIOS pronto, no moder-

constr. — 2 qla.,

Inf 42-1266. il.. co_., banh., terr. 12x50vl00;*oi;v, Moi», 127-B - Madureira. nlnimo e exclusivamente comer-
Rus Soares Neiva. Base 15000 ._,, _ r,,s,,-r „,,„,,. „„ I ciai Edif. Pancreto. Coniunto, co
SOOO, caso c| 2 o.,. ,1., c_,..^J^^\-^TJ^,^'^- de « m2- Sfl,B* -«¦*"'

Ruo Dons Eugfenie,
29-36S3. Marciues

Vend,
,ala riu

op. de]
almoço

- 37-9612' g°.Pedro I, 551 ao. 102. Chave,
|Sr. José - Inf. pelo tel.
45-3991.

merciai. 
bulo, C-Oíel e bí.nheiro. Podem
ser usados ta:nbém corno cônsul*

-Itárlos. Av. Princesa Isabel, 323,|DOU

ZONA RURAL
ria diária. Rua Cap. Joroe Soa-h/iagjlhães, 65 G. 301 — Cam-

ALUGAMOS íp. 402 da Rua Con:-

- c
les, 204, com Alcides da Con-

C. GRANDE - SANTA
CRUZ - SEPETIBA

RAMOS - Vdo. o-.ss de 2 qts
<!., coz., dep:. comp,, var., —
eni. para 3 carros, enr. S 5CÜ
mil, saldo c| e!ua. Ver nr. Kuí
Cõrdo;o dc Morais n. 510,
24 dos 9 ,_s 18 horas - N. B.,
Não 6 vila - Trai. tel í paraíso Ci 3 talocs, 13 quarto.
42-4556 - 52-5911. R. Senador!P°„ra° h"b,l4vcU s* "'

Daníaj n, 117 — ceia
propr\

ume cfriü a querr'"""Ksm' 
Í^Per0 

""'ííin.in V! 
26 llOJA"" nos 

"Pilares' 
- Passo i\ .Iq."à.' Bsrata Ribeiro, Lola, délprar um terreno em Sepotiba, 2

ijllu. i. _-co. i. rrunnn, _io 
con|r_to de uma c| Bircu |nter. 45 m2. com selSo, jirau, banheiro minuto, do Bar Coca-Cola. Tra-

..' "*- no 
d» *r CO x 11 112. Iratar Av. ¦• depósito. Tudo p. ocupação ime- tar no "O Rendeiro" - Av. Mal.

_\PETRÓPOLIS - Cr.-.-.s, vendem-se INILÓPOLIS — Vendo 5 casas, een-ljo5n Ribeiro, 209-B - Tel.s diata - Informações também no Floriano PtixDtc, 1772 - N.
Pus Monsenhor Bacelar, n." tro comercial, arca de mil nw.ljç.jçj^ local. Construjão e acabamentol Iguaçu.

lundus 400.A .^^^jrtfefe '•¦'""¦¦iOJA-L-.P....... 
cen,,.,. de 

^°™>A,*..AJ-jfc.%«& 

' ' '

c-s OM0^B0' 
NÕvXlGÜÃÇDYVendo-o-u^

lis. Tel. 42-3000 - Sr. Jacob. ...Idução l,a porta - Miguel; Couto "£~~~™^:"'-,"j°"i. -„.-.-! SALA COMERCIAL - Com 30_m2

pinho. Com o proprietário.

Tijuca

iantn Ramos 70, Composto de 3 CRECI 466.

banheiro, DJALÃÃA ULRICH, 57
quartos» *a.a» cozinha,
área cl tanque e vaga .ia _ra-'na praia, vista para
gem. Cli.ive!. cí porleiro e tratar mo ap. coniug.

' 
BANCO NACIONAL 8RASILEI-37-4966. D

ao. 602.
msr, cí'-

— Informações
Marina.

RO S A. Av. Erasmo Braga rl-0 fjÃDÕR PARA ALUGUÉIS - For-
255-A. ,_ n-co com absolula ga,.-m.la. So-

casa da Rua Vol- ALUGAMOS ap. 701 da Rua Diasjlução ripida. Ru» Son.a Clara, 33.

b'400

TAL - Taubatt Admi-
CRECI B4.

Escritórios

Vendo &

par,
ga, em lerrono cio 9,10 x 32,50. p!rldénciai de
Entrego vazia. Prejo base 45 ves com porteiro e

,„ 4. do rnn.iriirSn anli.' Ferreira 175, composto de 2 quar-Ujfa 815.
so, 45, de con.truç.o anti |^ ^ ^.^^ feanheiro , d.. gsvjgDE APARTÂ7ÃENTO com

mpregada r.-..-_ ..i. ..__

90,iCA,',VPO C-RAMDE, vendo 4 lole;
juntos ou leparadoí. Tratnr Pra
ca 8 de Mata, 135, apt. 201 - Procura-se pora comprar ou

R^ Miranda. lalu.ar, íreo, cerca 100 m2,

...... .... .,,-¦-  -. .._ CAMPO GRANDE - Vendo 6timai Centro, Cnndelária ou proximi-
VISTA ALEGRE - Terreno, vrn-i p'" pVp^/^Tp" ...'" J.% 

'_ "vei,'.'-"p"rõ.-,-i'7/,_'u.Í. 
Tratar pi telclones'fOJA - Centro Madureira. Pas- „„ Rufl FigUelredo Magelhíes, 28ó, irea ci 3 mil n,2, çl casa laie, fdadea. Telefonar 52-6771.

da-se iunto ao cinema. Tratir1: °, ^rc,'1,!™-a-1 ",142.6471 c 52-6332 «o c 5 anc-s, l.o anor.r, 72 m2. ,-u 3C6 Vend»-«e 13 milhõe, -ie irea ci mil m2, cl casa velha, """"*

na Rua Petrolândla n. 261. M» ou, .••0" «P*- lp° "ia',. 
; 
— 

íi____ niiMA""npni,TllwT Tr6'- E5"ldc do Po,leli* 29' ,al,ií7^3C8. cl 1 e 2 miihões enlr. Tratar Rua
0,7'_i,-|írr-_i, a-"'. — —isa ", dois quartos, ardlm, mobi- TERRENO — OilMA OPORTUNI-.,,, Madureira. ^.'.^V..' rrr— ~iGlo:iou 62 - Pilares.VIGÁRIO GcSAL - Centro co- i, d' Dor JDfi n0 Rio, _ dlfe- DADE - Vendo ou troco. Pr6-—ir-¦- - ¦ „ 

 
, 

-.TIJUCA - Vdo. .-Cal. ap. v»«l» y!™?i" rJ..ir5 -__——-
marcial - Vendo ótimo ap. .¦*-.'„.'..' _,_,. t'crm . propretírio. prio para loteamento, com 12 000 IOJA - Passo uma com contra- c, ,a, , ,„ d,-. «mpl., s«-CAMPO GRANDE -Wndo ca a

r- —i ¦ ^..-i ít. _ )¦, r.v.- r,.rtr-, !i:.*if,l.'in d<- CtítYt-1---,,^ Fin>nc. 40 m»e#s — V«f nova. Ent. NCrS 2000,00. restante

! mento. Trotar pelos tels.
'29-4447 ou 37-1892.

vazio — CrS 3 000 000 entrado rença. lr.it.'.r cnm
leis.: 23-9421 - 461102. |m2

para icieamemo, cem i^ uju ^jr, — ¦ <¦«- «»-¦. *-,"¦" *-«••¦•» ci ton,
na Estrado do Qulbondé, pa-to novo, centro bancário dc Cam- r,-,m, |

429391.

Terreno

. 44 prestações de Crí i:0 000 '..'.'.*¦ -'0 ^-.'_-- 
" '--' - ---- --i raoia j pres. Dutra Km 1 - Me-.po Grande. Sarvmdo paro Lm-! Haddock Libe, 140,-303 - ¦*•_.: combinar -- Maced

- Tra.er n. Rua Correi» Dia, n. PETRÓPOLIS - Terreno 354 m2. 
lt; NCrS _ __ or m_.|chonete. Trator tel. 26-3654, ou 25.3936. |ou 42-4803 - 2a-ieira.

231. |Centro de Petrópcus, beira de rua inf -r ,-.__.,. 28-2120 - Bravo. Sanla Crui 217. iScoçtlBA - Vendo a casa (n,o-|
LOJA" -"Pá.sa-se" contrato novo. ESTADO DO RIO "desta) da Rua da Capela,,45,, com,.

AUXILIAR e RIO DOURO,*.
! Centro dc Pelróccis, beiro de ruo

V(.ntÍ3 ou dou como entrada

D. Mfl.|rôno
¦ c.

,1

ap. KCrS 22 CCO financiadosiVILAR DOS TEUS - V
â vista r c&nibln;

AP71RTÃMEIvfb"va_i_rvendo''ba"-iril;-Vr.*ló:,i06--
rslo, 2 «ts., ssla, certo toda con- PETRÓPOLIS - Vende-se prédio
duçSo, rua eslsada, Rua Barbosa vazio Av. 15 de Novembro, '60

Rodríguei, 325, ap. 115. Chaveslcom loia de 7 x 17 in e quatro
oorieiro. Tel. 43-6491 -leo-.!; 14 apartamentos também vazios com _
horas/ dias úteis ÍCRSC! 11111. 3 quartoi, Baia. cozinha, banhsirojVENOE-ÍE ceüíio cie direitos hi
CÁVA"LCANTfè'"-'" Vendo 

"<.t..,.=_; 
etc, por 300 000. Tratar horírlo|redi,i,ios, do imóvel sito à Av. ¦ ¦ 

CR|ST0VÂ0 _ __;, v.„do,
casas vazia, c! 2 qt,., .1., c, g!_.«d? 

- Tel. 4o-4104.  ,Ni,o Peçanha, 1278. Preço NC í JJ»,^ 
'/ 

_,\£_, t\n,\ d. cons.
b. laje, c| 3 500, 4 e 5 milhões PETRÓPOLIS - Cimo ap. con|.!u0,00_ o ,„2. Tratar com Eucll- , jo 

-',,» 
,;,..' 5W97J , ,,

de_entr. Tratar Ruo Gieiiou, 62|c] varanda e vista do Museu lm- dei, à^Ruo Corde Porto Alesr,, j8.757j c/ Carmalo.
perial. Tam telefone

ter-
0x110 con, 2 essa? de 2.1.

, .1., c, b., Preto 12 ,ni-iC
cs, e„r. 3 mi'hões, saldo PAS

xnib. Tr,-,;cr Av. Río-Petrópolis, tola em fi
1 673, _ruj,o 103. Ceei 469, ris. Ssrve
r-ié <i. 12 íi.ira:.

legalizado, ótimo pento. Rua._  -.-. — ; »-'-'a encanada do Guandu, luz e
¦nd- d- Senti,,, n.« 927, Lois. NITERÓI - SALAS - Vendem-se resto; de material para constru-
, 

~ 
rh-uTOA-rr. n_, ,„'Jas salts: 720, Ed. Líder, Av.-Ama-ção. Ver no local «tratar pelos

ASSO CONTRATO - De uma , PeIl(C1)0 370 _ 1 117, do Ed. telefones 54-2159 e 45-9802 -Sr.
Fábrica de

r _ 1 s\t .TE ftíir. ;iirj, j/v c 1 1 1 c , "m ¦•¦¦¦a; 1 tin:. ync;nie s Estação de Ola-U )d s, , 
*„ 

,Js Conee!{io, 101, Calazam

Preco-Cr_"l-^C...l^u/'c^Ã"v;f 
Cr$ 4 000 003 

£*_"£ SEPETIBA^ Vendo na Rua Vai-
-••¦•-'•tn-iVM c. uuii -i_.na--.iro ^> 

quiria, ot.iiio terreno 12 x 3UJ
GoldStsn __¦ Irflalante 10 minutos dos Praia, D. . 

moderna, livre,
e Cardoõ. Base 2 oOO/CO ta-, ,

¦ 50 000
!902.

Iratar 22-2376 - CRECI i

Ver ua 47 - C-, — í. do Rio,
CAVALCANTE - Ao. vailo. Pr.
4 500 - ent. 1 500 ore.t. 100
mil. Trat. R. Msrlo Freitas, 73,
si 301. CETEL 90-2405. CRECI 36
INHAÚMA - Ve"ndo cosa,""cl 2
qfs„ sl., c, b,, irea, vazi.i.', cí
800 a 1 milhão entr. tratar Rua
lilaziou,_62_- P[!ares.
PILARES - Caía, vazia,. Vendo
várias, da 1 « 2 qts, entraria ?
partir da 4 milhai:-, saldo corno

— .SAENZ PENA - Lo|b 35

10 x 50 com ur
dia. AÜcrrcc d" casa pronto. .
11 000 000 a combinar. Iratar no SíCÍ'-*--___' u--._J0-'!

locsl. | VENDO terreno.

0<s.r VValnichenck, 135' 202. lnf.lVENDO - - casas vazias, temlw«ndM_" em sobreioia, fim de
Tel. 5147 - Dr. Moacyr Miranda. m„l,o terreno, . vista ou 

çom construS5o. Trator crÀlfrerji oS
PETRÓPOLIS — Vende-se no me-;çir,mcie financiamento. Ruo Po*-|C«!eetino- £8-6986
lhor ponto do Petrópolis na K-ü ri, 34-36 -
Padre Siqueira, 37, o ap. 301, va Iguaçu.
com 1 ialão, 3 q)s. c| arm. emb., — Antônio
bonh., co.-. e den. pi emp.,_cie vENDE-SE - Cosr,, 2 quarto,, sa-

f,rlíi"*„fm,V__ll ,rnl L rZ.M**- coilnha, banheiro. Terreno
RETA IMÓVEIS LTDA. - Av Co.|p|'_ntado |odo mur,d0i „„, 68,

_,_! t,l,!,S col.m2, luz, áBua de poço puxada a
do. _.a.-.*^;rô nn horário co* -, àt-.--, ¦ h

• i rocri o"7 .tnoter. Run Angela Maria'--' '" - 
ilPosse Nova l_u.nu). -
26-5536 — Ei.nice.
VENDO duas ma.it-ias em t«.rt-

0 — Rua Oxalufa

SÍTIOS,
CHÁCARAS,
FAZENDAS

roupas
Vende-se funcionando ma-

de-
llitadcs - Tel. 5401B9. isemboroçada. Ver Rua Bencçii-

£E15ETÍBÀ"~CasT~üronde príTui-i tino:^2óí_2;°_pav:
ma da praia, vendo ou troco por,
carro ou aot. Grande terreno to-!
do plantado. 42-2598 - 48-7621.|

VENDE-SE — Ótimo casa, vazio, c|
2 qts., ll., coz., \vc, var. t quin*

Ch3"lão. iala de almêco, ssla de
 --  _ tratar com , varanda, três riu«tos ,

BANCO NACIONAL BRASILEIRO X-iÕdônelas 
".lefone, 

,iucj-.se
SIA. Av. Era,mo Braga 255-A. 

\f^"a",, mobiliado. Ver diária-
ALUGA-SE qto. com serventia. R.lmenta das 16 ás 19 hora,. Rua

ôiciueira Csmpot. Trator 49-2583.i7oneleros_2l8,_ap^_70J 

ALUGA-SE apartamento Posto 6, UDO - Alugo amplo ap. con,

pintura nova, sinteco. Av. Copa-Uala e cjto. conj., ma.s 2.° Oto..
cabana 1241Í620 - NCrS 200. c0_„ c' tanque, bonh. vazio ou

Tel., 32-1269. Francisco. mob. Chaves c| por.. Av. Copa-

ÀÍUGÕ"ao. alto luxo, longe en- cabana 115-806. Aluguel NCrS

Compra-se ou aluga-se em cost.is, amplo, 2 sales, 3 oiartos, 250-290 mais taxa.

Sào Cristóvão, Gamboa, Caiu e!ormários embutidos, garagem e PROCURA-SE 1 mota que traba,

ra.i inDETr, .- ,_. dependéncisl. Ver e tratsr com lhe fora psro n,or3r com outra.
Ponsucesso (Até IAPETC) oo re- » pp„r,„lr0i 

RjJ- Gen. Glicério,!Ru,, Gustavo Sampoio, 630, ap.
dor de 2.000 m2. Tel.. 23-5030. 85/501. 601.J.eme._

ÃLÜGA-SE pequeno ap. cl sala, QUARTO - Alugo perto da praia

banheiro e kit. R. Maetro Fran- , 2 r.n.wMjOO.00. Tel. 57-2326.

cise o Braga, 64/309. Tratar tel. IqTjartÕ — Aluga-se para mo-
46-8350. _. :r'ts ou fjpízes. B. Ribeiro, 105,

ÃLUGA-SE uma viga para uma Up. 303. --75 000.

co;íurei,-ó com todos oi direitos. quaí-TO—- Alug3-;e somente o
Avenida Copccabana, 940-306 - 

nM,0as cie tratamento, casal, se-
ÍAdilio. Iniiora ou cavalheiro. Telefone

i ALUGA-SE quarto f rapaz oU \ 57-0804. _ _ 
imoça de responsobüidsde que quaRTO — Ótimo a 3 moça, |t.

seuitrabalhe fora. Av. Copacabana, :ou seD . mob. ou náo, posto 2,
1292, ap. 407. , 0. praia, con, direito,. 53-ox7o.

Venda de
imóvel

Enirsaue a venda de

imóvel (mesmo alugado) a ume

alrro Moqueta. Uo.^rl'"^-:."'"'  ZONA NORTE
Tratsr fone, 29-0765 JUUÇA 

- loi.ide-esq. em cons. •"Y1^ "w

Itruçao . R. Conde de Bonf""* 
GRANJA'""-" Campo lindo - C.

próx. a Saens Pena. ôtimo pon- 
«"«QJ 

_ V5„d,H5,, árM __ CCO
to. Trator na Av. Rio Bronco,| . ,M r-raón, aparelhada pora,
131, íi 802 - tel. 42-0996. Cr». „-,' go de )00co ave!, co.a ,|p0
ci 16. fazendo e outra p. empregados, ÁREAS — Vendemos excepcionol-

9_"IVENDÍ_M-S£ lojas novas, habits,légua e luz próprio. Trator_ pejo|mente localizada, - Uma noi"

tal. Eslr.-da do Cabucu, 4 074
Campo Grande - Tel. 29-7379,

DIVERSOS

Galpão tipo loja
PRAÇA DA BANDEIRA

.-.i?i no ramo. Temos a disposi-

çâo um departamento especia-
:r,do para consultas, avaliações

1 '''¦' a"n°2_.* 
eira" no""hó.írío To-m'J; lu2' 

DÍBU" ,de rWM_,uS%°lvIÍÍ5ã\-SE loios novasrhabi.s.lág"-'"- ^"prépríi. 
"frítnr""p»lorm_inÍ»'" 

localizadas - Uma no Km I caminhão. Rua Mariz • Barros.

.¦.,,-.. v i-;,:,, Traiar Av. Jc;o;-,cs. 
- CPEC..737. . __ tt»£ 

*» *™^'^ «;, 
íllmo P?n,o pira «.!,«., n.«4.LU*. 23-0789, cio, 8h as 2, 30 da Rod. Dutra com «2000:^

^'¦S fíl^r 
~. mPr S8gTO.\S - Ve^e- ^h«6 -Janjc.. |Cc:'emTn^°cTn;C,l^,%,u^^^^^^^^

ROCHA MIRANDA - Rua Cotl- B."JIrc'./"^", 
t,_áo conforto, luz VEND0 duaI moridlM «m t-rrt-„ri inaugurído dio 15-4-67. - m_. Todo en, árvores frutífera.. m2, com 450 m da testada por,

luba, 106. Vendo trn terreno , f™, ,„ »,„,„» 18«45 pi.-.n. no da li x 30 - Rua Oxilufa - 
Vêr -0 |oco|, _. olímpio E,tS- Casa íinal de construção. 30 ml- Dutra. Servem pero industria,

ma mora-l, ." 
j, 22-776-: ramal 119 t lo1* ' - Cuadr, 10 — Enganho vej( 7Í0 esquino do R. Murun- nutos Praio Recreio dos Bandei- fazenda ou loteamento. Vendo

,6"~6',4 c' D- José Pequeno 
— Nov, Iquiçu — Um, ,jUj paílr» Miguel. Trata* Estr. I.antes. À visla ou focililsdo. Rua Kmbém glebas. Trotar prop." ",',.' 

,"o .-'«ni sala - 2 quarios- h,nheiro ,|0 por,ci;., 45 sa|a 104
Miguel Pereira, _ [0Ii„)„, ..-_-..

ALUGUEIS aps. a partir de 160, Únicas Inquilina».
180, 200. Lg. S. Frco. 26, s/|QUApjõ DE FRENTE - Copccs-
1119 (7 is 19). CRECI 743. Tele- bane, Aluga-se em ap. conforta-
fone 3S-4031 - 23-2232. vel ci tel. e pessoa Idônea-

ÃP"ATTÃAlENTO--"Alu9o^rT,i:|Trea;.0(r;).el. 57-1494. Aluguel NCrS

Vendo ou alugo licenciado.I, promoções rápida dt venda 
^VzInTía^^Vro"'Ga.^l- Ba°- QUARTO par. casal ou duas pes.

Venda autos, caminhões e ot,-iclo mesmo. KAIC — Rua do;isnB 58 a(, çg5_ chave, por-i.oss mobiliado
cina mecânica, cerâmica, biiute-i Carmo, 27-A s;loia. Tels. —jteiro. Tratar 57-3072.

rias e flores, tem estoque. Tudo 52-2995 • 22-Í860 — CRECI

ou só o imóvel. Entrada grande j 283.

VAZ LÓSO - Vendo
60x80, no Rja

t;rr_;no d:
Amf.dc

' 15x60 t 900 ml
129-2477. Silvo.

tação, Trôtür -ira. CSECI 167.
tra n.eiJi-nr.U) com salt — quír- ,
lo - banh.iro - V.r no local VAZ LOBO -

icente ds Car

Estr, 'rantes. À visln ou faciiítfido. Run iumbém flteba
Ma- Marques de Sá, 113 - Bento Ri- 46.0608.

'beiro.

.oia, i Estiade .SÍTIO em Reslengo - Vende-seL)indo 24
ho, 588, lera com 40 m2, t. plant. de pomar, 3así CrS

ARARUAMA — ótima érea, me-
21

Galpão em
São Cristóvão

Vende-se 
'ótimo 

galpão c]

200 lotes de
terrenos

_ em casa de fo*
a. Rua General Bsrbosa klma,

AlUGAM-SE 2 salas na Av. Co.;__4'6.! ~—-r-—-a

pocabáno, p. moradia c. ou s.jQUARiO grande, mobilado, 
ç,

direito a telefone todos os direitos a I ou 2 pes-
soas. Inf. Av. Copacabana, 905,

ALUGO qto. frente mob. col. mo-' ™.' •-_-_- . . -- Mr,—mév.:.
los r/ como banho quente c * QUARTO social 80 NC- no,

2 rapazes dis- marfim, Indep. a senhor_ trab. to

moveis
37.3BB3

tinto,
ide, trai:, fo
U79 - Ma-

Cape-

Av. CopacEl-ana, ¦
Pgon,Ste°n. 

de' l7^nql>ll.-iã- i ra. Refer semana na
icab3nõ, 724, apj_fOjj

QUANTO - Aluna-sc a csvaihel-

, 
'ALUGO 

nuarto* grande com mo-!", quadra do prals. r .- c

Vende-se entre a Estação de veis p?ra casal em Cop.1c1_.-1n3,

,o lado do Colégio' Republicano TERESÔPOLIS-FRIBURGO • ¦'•'«' »• "¦{•">_' ",1o 
eÊROloiv-andida em Teiiio ü ru.-,ai rem os, >g„„ ca.-o, oa.,n,„s . p-,- 3S „ _rí _ ^-., _„,.,nc , ,s 100 meiro, oa Av. Mon... «.__-___  -n. 126, «ll I 308, «I *w»10 r«S°™ Tr|lndo ouinta-1-ira 6 Cos, na Est. dos Teixeiras. Ver||cca|, com Sr. Joáo ou Corlindo, OU com

I x e 500 metros do Laroo de 1 TERESÓPOLIS - Varreo, vendo- Tel. 32-4369 - Praeo NCrS Lenoe.ro «ri .nao,, qu n,e , u« u 
^u, no -feiro do iardim R-táuranle Lsao Aiu, horír o de (__.,_,_,

V.z lobo. Preço - 90 miihões; lindo ap. ., pe^as de frenta, 2 5 000,00 com NC-S 11 06o,M d. *, abril d. .1967 as 6,00 ho- aos^°H^|«* nJe(^ir^nfô° 
^"S^ ló èV 15 ho"?, oo prop" oo RioJf«I»»*-"

ri 30% d. .ntrada. Inf. 52-18381os., sl.. deo. compl. 18 000 -.entrad, . 40 _, NCrS 100,00 ii|ras, no local. Mal, inf. tel. -l"ov° 
Snffaõ" 74*. ,e|. CETEL 90-0644 - Sr. José. Ver no

. . iunto a lagoi.|2 000 m2, inteiramente refor-!Itaipu-Nova Aurora, em No-¦ tratai¦ Av. Copacabana,

3- m-lihÕ?5 de-._.:'^íhad0, 
para depósito, indústria v. lgua{U. Local muito 

^''H^^^E quarto mobiliado perKus tíarao oc

)2, ap. 403. 

ap! SENHORA SÓ oluq> quarto mob,.
Ind. pa„ um ,enhor. B»rata F.b.

13 ap. S02.

ércio, à Rua Almirante do. Trotar na Rua Barão d^^;^'';^ 
'moí_'"q"ue 

.?.-|vÃGA »r, carro ajug.-so na

São Cristóvão..'A" quita, 6C8, das 8 às 14 ho- balhe tora. Rua Domingo, Fer-1 garagem^ do E< . < "

e 32-0052. CSECI 1 C90. Ent. 9 COO. Tel. 42-9223

131,
local. CRECI 938.

'res. 
Tel. 58-2497. reira. o, «p. 3. ne 37-7597.



© IMÓVEIS - ALUGUEL © EMPREGOS

amplo npartamento com ótima•-ala de estar, aluga vaga a ou-
i-x ate trabalhe fora. Figusiie- „ ,
do Magalhães, 219913 - 

"Ccpa-l""3 ,or'1' Av

LEBLON - Alugo »|>. sala, doii
quartos, coz., dop. emp.,

TEMPORADA _ Coniugado, mo
blllado. Rua Domingos Ferreira, , ,
"i°J,2í' "B- 421' T,alar telefono timque,' prix. pTalo*e>-UU3/.
VAGA — rnôça morando :6

cabana.

VAGA confortável meça treba-
Copacabana, 723

R. Bar,

_,._""AUXILIAR e RIO DOURO
. ¦ ¦ -- Ver à AvJ '__  

._
Vise. Albuquerque, 375/402. ALUGA-SE casa nova, 2 qts , sa-

Ia o cozinha e banheiro completo
o área - Rus Vai da Costa, 114,

2 - Pilares.
AIUGA-SE uma casa — Cr$ ....
120 COO — 5 dependènciai. Rua
Mirinduba, 2-10 - Rocha Mirai,-
da.

, AlUGÃ-SE orna casa - C,$ BO OÕÕ b^o^TrJh!?
„,  ,,-- ¦.•¦. -, •¦¦->- Que trabalhei— 3 comede;. Rua Crizolia, 45o1 Inanema lc-Bqt. Sep. o dep. completas. Qun-fera. Rua Barata Ribeiro, 668,- Hcnório Gurgel  dra p,oia. Tel.: 26-7590. lap. 506,

SOI - 57-4345.

IPANEMA — LEBLON L"
....¦.-,..,_¦.,,,¦; VAGA, aluga-se confortável, uniAPARTAMENiO do saleta, sala.iO inquilina, moça que trabalhe

LOJA —' Passo, roupa do criança,
boa instalação, facilito, lratar ho-
in rias 8 às 12 - GIORETTI MO-
DAS c Elias. R. Marquês de

ESCRITÓRIO Alugo metade delMEIER — Alugo

3.» Cad., CLASSIFICADOS, Jornal do Brasil, domingo, 26, e 2."-feira, 27-3-67 - 3
tala e| banh. e FATURISTAsala cem telefone 70 000. Adian- co*. para comer; ou prof. libe

lados. Sebastião cie Jesus - Pça.Irai. Ver e Iratar R. Dias da Crur
Floriano, SS - 6.° - Clnelandia. n.° 47 - S! 304Abrantes, 56 . segunda-feira naIESCRITÓRIO"-.VagirAlügo7Cr$|5ÜÊfMONfSS"-^

eiro, Ü..-Ü. 60 000 Rua A. rnn,.;,;„ mr. ux.:- . reij_||rLOJA — Passa-se contrato facili-
tado. Zona Sul, bea área, ólim.
localização. 22-2996. CRECI 23,
à tarde.

no Catate, muito
na Rlm Barão dy

Ipanema 15-B. Ccpacabana.

ZONA

Pres. Vargas.
ESCRI
írente
aluqo,
45.3568_cu 31.0403.
ESCRITÓRIO" 

'cu" 
Consultório"

mos c:
Rapaz Admiti- DACTILÓGRAFAvarr, 5ÍWSÇ ~±!Z ^'tó^TarS^

MAIORES E MEMORES - Admi- às 12 horas.
80 000 Rua da 

.ffo»«í;iriÕS|í»SÍ6rÍoT^ - Admitimos 3 de bea
ala 5.04. T.I. 43.7Í60. «,. d. mo» ótima residência com 3 n d 1 dias Tr" tor Av N lo^"0"61" 

C,i"'° d'"^3raí:,-„
_ .quartos, 2 silas, cena, cozinha ei Peçanha, 185 loia Nova lou^u|f'™S 

Cm .ca!c"lom " Pfa,i" ds
ESCRITÓRIO - Centro - Sala de quintal na Rua Dr. Nieméior, 280. iíorÃ í^i 

' • V'; P5rs,s oa escritório. Ri
Transfiro, mobiiiada ou Tcl. 49-1254 - Eng. cie Dentro. T_?rÇ-.Zr 

'"d™=™"'=.,.""" "Iba Conde Bonfi
cem telelone - Telefone|RUA CONDE DE BONFIM, 3757 *a"°Tatâr TfhoTe -IL™'- ^T'sala 704. primeira locação, sin.'27-0975 MOÇA - Admitimos uma de fc

teco, NCrS 2C0 e taxas. Chaves MhcA tÁÍkha~ õTT.-: 
 «pareneia, boa dactilografia

rav. Ouvidor, 36-6.», pa;so'na o-rtaria e tratar pelo Tel. 1,3;,, „fj,, 
_,,V?c'"'!e 

.P?ra Pra,lca de serv. gerais os es
Grupo ¦* --'— -¦ *-¦--  ...t iMewin '¦¦¦ '•'¦ '' ' " '¦- ..-,........

im, 375, s/loja Ti.

A venda

IÁniSo~"A,lm. ,' 
li - i'*v- Ouvidor, 36-6.", pa:sc'na p-rtaria e tratar pelo Tel. C^.:,. „„,L„.7,.™C1!!1" 

!e..p?ra P™»1" de serv. gerais de es-
__y.-LUS c,n" c'nsa H; G,;Jrc101' ZONA NOP.TE GruP° 3 "Ias c! teofcne.mó-32-9009. « í ÍV" ."° i°!rf'?' c,i!a™ í' trabalhar iunto a se-norte |fe-S'r^S^k--^-^'^^^ ç^S^I^^^ da c- m\

MARACANÃ - Aluna.e o ao. COLÉGIO - Alugo sl., qt., eoz" 2. de 12-17 hs. Tel. 52-£0$7 '"n° ~ Tc!- <°-s™ « 53-6001. ^v,"- 
~£L'ríSh-'??--.*® r 17 anos ler e escrever bem 

'.:' 
r 0 

5 
V-unXrinL" . 

«•E.""=-
205 d. Rua Sao Francisco Xavier área. varanda, oarasem. Jurucê Chaves na mesma rua, n.o 00iEiCRiTORl6~Aluc-s.cc - Ofn-aLvf^."^, 7, 

* u9a-s.e ot.ma na Mem de Sá n. 19. ;s',, 2. bem desetóa-acadó f-Vni'% 
"

". 342 — *a a, qto., jara. oe 3S| - CrS 130000 - c^fi O**"- ;.-•- t,„n, 
ny-- -« L""',a sa.a ccmsrc.ü!, neva, c s.nteco.,—  ~:'" ««emee-agacio. t^.-.^« 2o i

inv., qto. e deo. dé emor. -<i~-m~ .Aí - [^.---.-t -!:„>,' 
;; „;'-2n _Cr-'"5- 

v'"'?a5' -™'i banheiro na Rua r .'„ A. n.n!«..-. _ 3o ano:. A. Silva B

PÇA. DA BANDEIRA -
S. CRISTÓVÃO
FIADOR — Fornecemos írrecuiá-(Chaves poríe!rvc!. Inf-rmaçõos a qualqi-orjNitero! 2-5263.
liira. — Solução imediata. Tolfifo* hiiaiíTn" «r»»'j»"~ i
ne: 49-5547 QUARTO grande d pio,

___ bnnh. e óroa ind. tipo Kitch —
J Alugo c! 2 meses em dep. R.

Senador Nabuco, 22. V. Isabel.
Sr. Cabral.
QUARTO 50,00 serve 

"até 
para ofi-

cina ou Qualquer fim. R. Souza
Fr.inco, 378 com direito ao tel.

ILHAS
58-32,5.!. _
GUARTO' - Alugo a casãCpõ
tíondo lavar, cozinhar, R. Vise
Sla. Isabel, 542.

GOVERNADOR
GOVERNADOR - COCOIA -

,,,, . .„.„ .Aluo. excelente casa de 2 pav,,VIIA ISABEL - Aluoo quarto,Ina Rua Grana, 510, c/ 15. Cha-
frente, indep. NCr$ 85,00, c| 2jves cesa 13. Traiar ALIANÇA

ln - Rua Darão de IMÓVEIS.
ncisco, 509 - Praça 7

LINS-BÔCA DO MATO
PAQUETA

TIJUCA - R. COMPRIDO
ALUGA-SElTFqts.. 1 sl., copa
qto. de empr., n.i Rua Caries de
Vasconcelos 81, ap. 202. Tratar
??J,u_a._Acre_77i_sBla 703.
ALUGÁMOS ap. na Rua Guajara-
tuba, 80, ap. 201, composto de
iardim, salão, 3 quartos, banhoí-
ro, copa, cozinha e WC de em-
pregada, chaves no Iccal {marcar
hora prio telefone 39-2/Ô3. , .
tratar c' BANCO NACIONAL ?• cdc 

docc:
BRASILEIRO S'A. Av. Erasmo1 

'V ""
Braaa. 255-A.
ALUGA-SE magnífico apartamen-
to, na Rua Mariz e Barros, 1 024
ao. 101 com 3 quartos, sala, ba-
r,ho:ro, 2 áreas., d. p„ sinteco
qeral. Preço NC-S 350,00. Tra-
tar telefones 48-730-1 - 34-2780.
ALUGA-SE um quarto, em casa de
família, a uma ou duas moças.'JACAREPAGUÁ
fica José Higino 130, c| 2. TI-
i^' _JALUGA-SE casa cl cinco cômodos!PETRÓP. - CORREIAS -
ALUGA-SE ouarto com pensão a- NCrS 250,00 - Campinho - R. !,_„,„»,,»
uma ou duas pessoas, de prete-iPL"1!,!?1"- _*5:5_. | ITAIPAVA
rlhcla senhoras, ólimo ambiente.1 ALUGAM-Se" casas c! 1, 2 e 3 ocrBÁeniic TiRui.Anular 34. Tiiuca. Telefone, quartos, todas independente!H^TROPOUS 

- Alugo casa c
ASUAÒ-  

cintai cirande. Preço a parlir dé1?., ?,,!" J V a,!ó,!elefon=',„n'M
ALUGA-SE cu vende-se ap. de 2 f5 

m". " nuartos grandes paral1""'' 
TeL,32-'821 °" ^il

qts., sala, saleta, armários 6mbu«J'oni'"a' -° niIl c' água « luz.
tidos, dependências sociais, de-pslr- Merinaunva, 12; final do!
pendências de empregada p ga-Mfndlba 

— Pracn Jauru, próximo tpdHqaõHmí'ripem. Rua Visconde de Itama- Campo do Manguoirlnha. - x,,.)1"»^"1-13
rali 32, ao. C-04. Maracanã. Tel.: guará

DEL.CASTILLO - Aluoa-re casa ALUGUEL -- Leias comercia
Rua Anacé, 35, esquina Av. Su-ÍBris do Pina. - Av. Arap-^i.i1'""' ó- --".ysr

__ burbana, com jardim, varanda,jSS-B, c/ re-,. fundes, ótima ins !"°r;!d = _ í. =;oLA
tanque, so|a, 3 crt., cozinha, copa, banhei. Wação - Base 2 salários. .POS MOTIVO D

ro, quarto nos fundos a banhei- ALUGA-SE icia na~Rua~B~arfo~díi,P*!!a'se u"'a. "'¦''

ífr,í9n9finnn' ?'T° 
°"'"'M ~ ««quita,, 424-B - Ver no Io I i?n- c::" PLn,ur

NCrS 280^0. Flador. _ __ cal.'Tratar com o proprietário -\Í0<Í™ ü
Rua _Bere.-l:t;nos. 10, sobreloja. 

[^Cô -
ALUGA-SÉ lo|a grande. Rua Un
qual, 380, lo|a 21 c 22 - Ta
28-5079 - Sr. Antônio - Tratar|SÓ"m2

1 102; das 15 às 1
AMPLA LOJA - Aluno Largo 

"

Voz Lrao, c/ 4 portas, frenta,
50 m2, ótimo pen to sem luvas
365300

senador Dan- fim 573
E:o. Passeio.l
Soura

RUA MÉXICO,
griipcs, cada

63íC;o:lve" e"; BALC. E VITRINISTAS .d^ÂtórtY
porteiro. Tratar em João FcrtesL,,--.,..-.; _ Ts • 29-0979.
Eno. S.A. Rua Mixico 21, Grvo;,B'' l-CONISTAS Precisam-se mo- SECRETARIA da-tiloc--ia 

'.'=) 
-«™

ZÍ202 -.Tel:. 32.;9:9 e Í2.22ji.it«s com pratica P„a trabalha bastanl;T p7aticâ e' uma c-í, e?-I ZONA RURAL Z> ""^ T'»«a «J^T^ ^r"i3 feavi •»
Í.WIXA KUKAI. Ne!-on. Av. Copacabana, 581 Io. 1910, ma'q. elétrica

-|C. 
GRANDE — «ANTA BAi'rnvrfTl r--y- -SECRETARIA executiva-- E>.. ».i.«nu. „Mlll« BALCONISTA - Aomit mos ra. nen em inales r/ hm. „»

2!CRUZ - SEPETIBA '"" ,de 
boa W™"*. desemba- dÁ l",£*£ ,.L 

° '

_- ol raç:do, com prat:-,-, minima cie Cia. ar-ricPintura ncv,-,. Tratar salaiPEDRA DE GUARATIBA - Aluno'2, anos om Papelaria. Rua Con. Av, 13 Mole
hnras. |casa p/ g.-ar,;a cu veraneio, 41°° Bonfim, 375, s/ loia - Ti-,,, .. ,„„,-'. „

DOENÇA
eii ótimo es-j
nova c com

Tratar na Rua Sele
132 -

21 - Al:
.1 lí

ore.ra, 43

Sal.

s/l

: 1

SALA — Centro vazia, 65 n^,!^1-- s-- oarasém, gtíc. quinta!ÍLVfn _
esçuina Rio Branco com £::e de c/ fruteiras, perto praia. Rua Mo- MOÇAS

oca-se prr apertamen-ltorista Manuel Duarle, 1 0C9, ao|balcão. Magazln Ze-cSr:.- Ti.VC

23, 5/ 1910.
SECRETARIAS - Adn

_. , j ças di ctlma apírcnc'a, reda.menores «m pratica de cão própria ótima dactilografia eHad-'pratica do

~~ 1 PAQUETA - Alugo no Lido rara
Aluqa-jo ótimo ap. fren-1 abril, casn ra!a, quarto, coz.,

saleta, 3 r,ts.. cei. «banh., chuv. elctr.. gel. 49-1181
Hop^ empr. Infor.— Rua Maranhão, 473, el 20.

UNS -
to, saia,
banli. comn!.,
mações: S2-1601. 

" 
Easo 250 mil.

Rua Araújo teífão.

rZZFkknil, to p-ferlv«l Zona Sul. Telefonar|l=d= do_ Retiro dos Motoristas c Idock Lobo. «!" 
"'""" -Çam-Í 

s?9 
'W'"', Av' Pro:'l

CASCADURA - Passo contrato p/ 36-1752, Sr. Alexand-e proprietárii cu Rua Souto, 348 .urrÃ"""' n 
 var"°8' s29' 18-° 5!>dar.

lwAft>t&WtezFKÍ2;^2L-J SUBr^;3;VENDEDOI!ES. 
' 

|
™".2^?_^dt~^±^ DIVERSOS ¦ P^Uo^Inio^dar5'^ ""CORRETORES
df» _*í snm n cnhim-ir .ti.„,,*il - —: '^RPCISA.ííF

ESTADO DO RIO' «««ve!. Solu.io imediata. Aten'

. .n.t nrl- -,  i-w-8841.

ÓO C0Oa-°Trat*ar 
CcCo"TorbraTd"ll?ALA,S ~ *íuao 2 grandes con- CAXAMBU - Alugo

berto - Tel. 23.4974 diária- lu9adas> frente, ótimas ¦- Av. Rio'mooiliado, para jbril.JTo!. 37-0753
mente das 16 às 17 horas. l?->,nco.,<:' A'semb'6'a. 93: 703 

'4 
-JARDIM MERlTI - Alugo cãlâTI PRECISA-SE

FIADOR-¦pÃRÀ-lOJA!----irii:jÍ^B6MLeÍRKMÍo. «|60 mll, quarto, sala e.d/p., á 
'k-1 A' '

Rua Ministi

iTERES. - FRIBURGO

do-so a qua'ouer li-ra, inclusive !',-LA p ESCRITÓRIO - Cem te-Ro, 148, antiga Rua 47. Telefone InTãlaformã" 6 
'c

dcmlngos. Tcl. 49-5547. |lafcne, mobiiiada. Passa-se o con-L2'-2l82 — ¦ -¦'-¦ ' "

yy':v:.y^\p^'^ «AZ,™» Tp^ija-nav,!n^du"" r,e,n-"moies n. 7-G - Flemenqo. [ ^n-rP ¦ °"Vl ^° """"?'
 menina moça, Saltino e cemís-

. senhores aposentados sao. Rua Sanla Clara, 33, sa'>
. -¦ ,Ti? a com Pratica de balcão. Paga-ss 317.
Jcao Alber-|150 mensal. Tratar care P.

,1

. '

IRAJA Àiugam-so 2 lojas
traio,

\7 deAv. Automóvel Clube. Tratarl^.TJMÀ"
/12h. •_!,, .m 

'¦

Aluguol barato Tratar R.jsAO LOURENÇO
Setembro, 63 sl 801. Tol,

11/1211dom. 9I2h e 2a. Icir,
Fone 25-3628
LOJA 12 x 4 12, transfe
contrato cb A nnos, c| reno'
n?is

uALAS para Escritórios - Alu-
I gam*!e no Centro, óíimas Ver

re-se|e tratnr na Av. Marechal Floria-
no, 38 - Edificio Santos Seabra.

Vendc-sc uma
Iperto do parque, 37-8219,
SÃO LOURENÇO
Tel. 2B-SÍ55.

IRAPAZ MENOR
Aluga-se e.trabalhar em loia. Tratar Rua^Be-
mobtlioda, !a, 808.

I

"•LABORATÓRIOS - AceitomVs"
|ra vendaj e propaganda parPreciso para setor sul do Est. do Rio

Milton. pr-

Aljga-: ¦ ap. CONTADORES

nstalação, — Cr$í™
endo 2 de ent:.ui,rZONA SUL

ALUGAM-SE 101 101 F -ôi-9497.
ALUGA-SE uma casa com quarto ) Rua Comendador Siouelra, rÇí) 2 

'
sb a, banheiro, copa e cozinha, e'«'s., s., ele. A'. 160 e 100 _iapartamento
um quarto independente, na Rua Flndor proprletArio ru de*1"
Barão de Itapanipe 407, c! 6. —'folha. Chaves Pau Ferm 19
Jjiuca. (Pechincha '- Tel. 49-1133.

6 000 OCO
e 4 em 16 ir.»;.es. 'Aj!ug

CrS 103 OCO qualquer ramo, ade
etc. Rua Dívi:ó-
Ribeiro — E. F,

TÉRÊSÒPÕLÍS - Higino - AÍügõ 
'

quarto saia separa-jl-OJA ~ ü.-ouina 6 portas¦ 'JrV4 fln nn .„™ i....

Aluqa-se ap. sl
qt. separados, todo mobiliado, 9a« mercearia.

Ina Várzea. Inf. 36-6572. | ria, 55-A - E
C. B.

Alu-

- -.
ALUGO ep. qlo.,' sala". banh.,|AlUGA-SE ou vendr.-se casa, 3JTERESÔPOLIS 

- Aluga-se peque
rtos, sala, denendènc',is —'Rua no 81)' Tratar 56-0286.çoz., arca tanque. Rua Barão de qua

Mesquita 591, ap. 403. Chaves Azaléas, ?H
«[.peneiro. NCrS 200,00 e taxas. Jacarepaguá.

rfrS—s: ALÜGA-SE 
' 

um
ALUGA-SE um ap. conj., cl mó-|Rua Belo Valiveis e geladeira. Preço combinar Tanque
na Saenz Pena. Traiar Rua Piras- 

'
sinunga, 42, ap. 204. E, Bahia
AlUGA-SE uma casa com-quar-
to. sala, cozinha, banheiro com-
peto o <rca. Ver c tratar na
Travessa Carneiro n.o 52. — Rio
Comprido.

Vüa Valqueire

ALUGA-SE casa recém-reformada,
mobiiiada ou não, próximo 

'
Prara Saenz Pena, com 2 salas, .
quarlos (3 na frente e 2 nos fun-
dos), copa, cozinha, banheiro,
cisterna, garagem, telefone, |ar-oim ds frente e jardim ornamon-
ta. nos fundos, com lago. Base

48.9385 
' C'$ EO°000' Tel'f°"e

ALUGA-"S
ds ii
riít.i r.o 51

anartamento na NILÓPOLIS
29], largo doi  .  

__Ja_carepanuá. ALUGA-SE 1 casa - Ccmplcla
JACAREPAGUA' - Rua Cã^TTV\p'^° í0 m" - Rua A' "• 249
244. Aluqa-se casa, qt. -ala co- Cerâmica - Nova Iguaçu - Sal-
zinha, banh., quintal. Chaves c[ tar no armazém SSo João-
Milton. iÃPARÍÀMENTO - Aiuga.se com

linda sala, 2 grandes qtos, coz.
banh. e mais dependências. Rua
Francisca Tome, 53. Caxias.

Centro

dcs, moblliado, geladeira, por um 90 NCrS S0,03 sem luvas. P.u
caio. Uni ;a!árÍo mínimo — Dr.1 "ssuca, 195. Saltr.r na Rua Si
Darnlcy - 52-7837. ;^ala,_com Aut. Clube. '

LOJA - HIGIENCPÒLÍS -n>.v
vazia, contrato novo. Av. Den
eróticos, 257, lcja 5-B. Tratar no

CAXIAS - N. IGUAÇU-|'££»_!•  . _
LOJA — Aluga-se de ga

ALUGAM-SE sa(as na Ã^nTT
Copacabana. ólO. Tratar com Dr
Dorla - Pua Sete Setembro, 6Í- 6." andar _ Tel. 32-8103.

JACAREPAGUA' - Rua Francisca
Salles, 221 aps. 2021 201 e Loja
B - Aluça-se c| 2 c 1 qts., sola,
coz., banh. comp., dependência:

B|- Chaves local. Tratar Imóveis
5 Santa Rita — Av. Rio Branco, 131

- 15.» _ Tel. 42-4546.

um quarto c/ entra-
en_:;ente, n.i Travessa Ma-

Cafumt
ALUGA-SE ap. pequeno quarto,sala, co.-.. banh., var., area -

JACAREPAGUA' - Aluga-se casa
3 quartos, fala, corinha e banhei-
ro — Rua Dom Juvêncio do Bri-

J_o, 171 — Freçiuesi?.
PRAÇA SECA -~ R. 

'põdro 
Teles,

309, c' 20-A, aluno ótimo ao.
muito aroiadn, 2 qts., 7 s!.f., co-

coz. c/ -fogão ctc. Tratar c/lfandela, 1292

CASAS PARA ALUGAR
o bairros — 9 casas de NCrS...
100,00 a NCrS 150,00 - 34 casas
ds NCrS 60,00 a NCrS 90,00 -
18 casas de NCrS 30.00 a NCrS
60,00 — Tratar na Praça Duque
de Caxias n.° 1 - Edificio Mello
- Sala 4.
NILÓPOLIS - Aluga-se casa 2
rtuortos e sala. Desc. em -folha

Aluquel 105 000. Tratar Av. Mi

bem situada, com 24 m2 e |lrau.Loja neva. Aluguel 150,00 s/
luvas. Tratar cem o dono, Tei
347191 _ Ver R. 24 de Maio,
316-L.
LOJA — Méier — Passa-se vazia
no centro comerciei, boas instala-
ções. Rua Constanca Barbosa, n"
152-A. 'Inf. 

53-475B - Pre;o 10
milhões.

proprietária.

CFNTRALtanque e entrada para carro.

Sn 3ÍBE'-"pn\BT'' 
Na-|ALUGA-SE-a~e~7diT-dí

ALUGO-Íp. lofda^a Campi^S ^ 
"m°lo! cê'^do'

!","¦' "7. Graiaú, térreo da: irea cl tofrento pi a Prai;a Ncbel .' ta'a2. nuartos « demais dependen-
ciai. KCrS 300,00 p' mé, mais'a*.,s. Fonça de cemorcianie cj
proprietário. Ver no Iccal cj ze.
tadora C!c:rico « tratar c' Di
toledo 27JS75.
CATUMBI - Aluga-se uma casa,'
podendo soblocar, Melhores in-tormaçoei pelo tel. 42-1389. D

FIADOR PARA ALUGUÉIS - \',n.CUtaval. Solução imodiata. Atou.oo-to i qualquer hora, inclusivo
domingo», Tol,: 49-5547.
MUDA _ R. Ferdinãndo Labo-
nau, 74, ep. 101, aluqo c 2
qts., sola, dep. emp. NCrS 190
e lò.as. Ver hoie alé 13 hs. -
iratar CIVIA. Trov. Ouvidor 17- Tel. 52-0164.

NILÓPOLIS - Eslado do Rio -
Aluga-te I linda e grande caía.
cem 2 quartos, sala cozinha, va-
randa, banheiro em azulejos, com
água e lu:. Aluquel CrS ICO COO.
Desconto em folha, depósito ouijfõjA
fiador do local. Ver e tratar na \j
Rua Clávio Draga, 1947. Traga o
sinal pnra garantir a casa.

cor., banh. cemp.,
. NCr$ 240. mais ta-

vas. Ver na Rua Dr. Garnier, E07
ap. 202. Chave: no op. 201, tó-,.,,, ., . , .
da cond. Via Jacaré n.vs. na NILÓPOLIS - Alugo casa peq..
corta. Tratar cl Sr. Farah na Rua NCrí 50'00' ou,,° maior. Nc,í
Bela, 86. T»l 54-3054 90,000 ci 3 m. do depósito -

R. Dr. Godói, 575 - Final ônibus
Manuel Reis — Água o luz.

LOJINHA com jlrau, inst. nova,
varia em Vila Isabel. Aluquel 30
mll. Passa-se contrato. FaciliVo
Tratar a partir de 2a. - Rua
Padre Roma, 531, op. 102 - Lins.
LOJA passo c/ boutiquo, serve
p/ qualquer neoócio na P
Saens Pena. Rua Gen. Roca, 913,
1/2 - Galeria E. Alirapuama.
LOJA - Av. 28 Solembro" c/ pc-
quena moradia de 5x19 m, laje,
contrato 5 anos, bom aluguel.
Inls. dias úteis 13 àj 15 hs. -
Tel. 53-8392 - Walter - C. 695.
LOJA — Aluga-se urna no Grajaú
com lur e forra. Tcl. 58(1-174.

Aluim-so na Av. Subur.

ALUGA-SE saía comercial — Av
Copacabana, 435 Sl 706. Precoi
NCrS 150.00. Chave perteiro.
ALÜGA-SE 5.-7,1 p! esc. nú cons.
Av. Ccpacabana, 542' 600: s;!rta,
saa. benh._e l:it. linf._46.EijO.'
LARGO DO MACHADO - Aluna-i
re a sala 915, do l.-,-oo do Ma. fone 47-7156
chado, 29. Sala, saleta, hanh. e
cozinha. Tratar p! Te!. 22-7040
Chaves no local (CRECI 656'.
SALA — Médico — Ãluga-se e"m
ap. térreo, junto a Dentista -
Rua M. Viveiros de Castro, 27- 36-1862.

à ba-
re Oe comisrões - Cn.-tís para

(Rua Earao de Guapi n. 118
l- Telefone 25-47 - B. Menss
Estado do Rio para Narciso e
Aguiar.

SÃO LOURENÇO - Reservo ago-jCONTADOR - Admitimos raoo:| VENDEDOR - Bico - Linquicars seus apj. para março e abril c/ bastante pratica pl trabalhar e mortandela, icna fechada c'cieis bons hcleis. perto da Fonte, meio expediente. Ss1. 200,00. - ótimas ccm'"õcs Entrevistas
falar para o Representante no Rua Dias da Cruz, IE5, >/ 223 com Dr. Rcqério - lel T> Cit"lRio. Tel. 58-94:7. Dia e noite. - Meier. das 13 às 17 hora:
condução própria nos sábados. IpcrDiTÃc ~rZ"-"1 ^r U/i-.Tn.^^»»-. - - '¦ — —- ¦-- - Contador ace ta o,- VENDEDORAS - Salário da C,_?" sadss. Imoos. 100 000 ir,a:s comissões - Assi-

carteira - Tratar 3aApartamento
Brasília

i

íi- ISSCSITAS
gumas mesmo
ío de rendi) etc. Te!. 28-S0Í2 -

DACTILÓGRAFAS
TB horas na Rua Tenfi

,!ei Pimentel, U0 - Loia 73 en'Olaria.

HECEPCIONISTAS
TELEFONISTAS

PRAÇA AFONSO PENA - Xiü-
ga-se ap. 610 da R. Afonso Pe-
na 65, com sale, 2 quartos, copa
cozinha, banheiro. Ouario em-
fí5,0,™-?' ,Tra,ar Pelo telefone
4J.7422, Chaves cl porteiro.
PRAÇA SAENZ PENA"- AhTgT.
se op. Ruo Parc-to, 3611001 —
Tratar no local, das 10 às 12
horas.

ALUGA-SE casa. sala, quarto, co-
rlnha e deoóndêncías s cbs.tI sem;
filho:, flndor proprietário CrS . NILÓPOLIS — Aluga-se casa com
125 000. Rua Joaquim Martins, •?[«. • dix- e_dependências

ZONA NORTE
ALUGA-SE uma sala • umã-loia
grando p\ comércio ou indústria.
Est. Intendente Magalhães, 1041.

ALUGO sala comercial no Edif
,5í,ye .~ Rua Cond<! do Bonfim,
422. Vor porteiro Moisés, 14 às
-tL_59Caí.'_J[!5lar_Jel:_34-5142.
ALUGAM-SE duas salas 

""jWís™

R. Conde de Bonfim, 375. Cha
ves portaria - Inf^Tel. 34-7323
ALUGÓ - Centro" da Madureira",

p/ advopades, dentistas,

Centro - Loja
Aluga-se na Av. N. S. Fátima
64, área do 180 m2, cl
com o Sr. Nilo, no ji.° 42,

Alugo ótimo com telefone, ESTENÓGRAFAS —

saláo, 3 quartos, uma das me- SECRETÁRIAS
lhores superquadras. Inf. tolo-—_

\?H$£?°r.,r. 
Crr ln,ornacio.nfl DENIL adm.: demonlí^bTaTÍ

?»Jí. . !r bilingüe, ccpista npar. .. Te;„fc:n;stô pBX ,.;•
'm """"'i '"*¦ CCJ" 1/2 expediente - Moças menores

!!bÍL^hf ,V./ 2fá!ad° ^-R- 
BrancoJS5, s/ 923'"

DACTILÓGRAFAS/ Admi, imos fon^L~d^^ ^Xmoças de otima aparência, oll- cipianles entre 16 e 25 anos lima dactilografia e pratica de|g_;ro psr|odo de adao?acão ¦
-,,sDerv- 9°'°" 

Í%a 
«""twlo. Av. treinamento c/ profess6?è.S espe.

64, área de 180 m2, chaveslPr"' 
Vars"' 529._..18'0- Icializados e curso de ensine'dl-

DACTILÓGRAFA — Você quo iá rígido — Recepcionistas, Dact-, Se-
está auferindo lucros com a dac-lcretariado, E:tenografÍa, Aux. ds
tiiograíia, poderá aumentar suas jeritório, Auxiliar Contabilidade",
possibilidodes estudando esteno-[Port., Mat., Inglês. Informações:
gra,ia pelo sistema Marti com-iAv. Presidente Vargas, 529, 18.°;
pacto modernizado., cm 2 e 4|Av. Copacabana, 690, 6.»; Ca-
meses você estará colocada em tete 216, s/lo|a; Maria Freitas, 42
emprego nunca inferior a 250 mil s/lo|a; Conde de Bonfim, 375 jycru.-reiros. Nova técnica de cnsi- [loia; R. Dios da Crui, 185, s/loja;
no em nosso curso de Secreta- Barão do Amazonas, 528, s/loja;

ado. Venho assistir algumas au. Niterói, lilo Peçanha, 185, s/loiá
r ¦¦_.¦¦* s,m lompromlsso. Informa-!— Nova Iguaçu.tntrada para caminhão, 5 m.çces na Av. Pres. Vargas, 529/

Lofa com
200 m2

de altura, iirau de concreto. — l8-0-, Av. Copacabana, 693, 6°, niVPScnc
c-rre;;-.,, ev. .-,v. Edgard Comerc! Al«9-vae, Rua Sáo Luís Gona-I^Vlm 

2^-!0br=bia- Conde d= U,VLK;iU5

n.o 176, 401. Isa, 1 064. — São Ciistóvão.

EMPREGOS
domésticos"

453 (Piedade'.

ALUGO casa, dois auartos, «• ¦ mi- c'-o,->\ \<\
mais dependências, í, Rua Afonso,, _„,,„h.
de Albuquerque, 327 - Inhaúma f.„f' 

cc,;,"
Ver no domingo a oarflr das q;"n'"-' "-._
horas. Proco CrS 130 000 (NCrí NILÓPOLIS ¦
130 00) Telefone: 49 0471. DonalOt. separado
Judllh.

INCrS 100,00 - Rua Deo. Andrade
Figueira, 1397.

ana n." 6725, local de maito
movimento. Tratar na Av. Pios.
Vargas n. 446, 3.» - Trotar
com proprietário, Sr. Delamaro.
Tol. 43-1753.

-0AV.-.?V«SrS3.ín.Díti™ AMAS' ARRUMADEIRASÍÇpziNHEiRA - J,e,
mÍ" ™!",iI,I' "í Rrl Dr- Pi"iE COPEIRAS
dilha, oli, loja A. Chaves nol
ap. 101 e tratar cem e proprie- EMPREGADA -

216, sob:

Freitas,' 42,J'sol-,Srelor'a, Nilo 
"è* 

I ^uxlllAa DE EXPEDIÇÃO -i
çanha, 185, sobreloia, Nova Igua-I . m.itimp! 2 rapazes ds boa toa-
çu,, Barão do Amaionas, 528, so- rone;«' CDl '"<'"¦ 

alguma dacli-;
brelcja — Niterói. lograria e prática mínima re 3'
iur TtffSSo a pri —aj ¦.• — anes em expedição — Rlm Cende 1u\,.ilLOGRAFO - Admitimos do Bonfim, 375, s/loja - Tiiuca I

aparência, boa \£~. i~ "' ¦ ' _—_¦'-¦--- '-
iice de serv iBOY ~ P;,ra serviços cie limpe:a
o. Rua Dias~dsi~ Tr5íar amanhS das 9 às 11 hs.'nn Av. Marechal Floriano, 22-1."!

raper de bea

[dactilografia, p
[fterals de escriti
Crua, 185, s/ 223 - Me

lario,
ident-

Dalamare na Av. Pre-', Pe.-!c-:e cartelr
Para tedo servi

Aluqa-se qunrlo,
R. Aristóteles Cou-

sidente Vargas, 446, 3.° andar.K, rWd, ( ¦ '•" <òn,TC"!í.,
Tolefone 43-1753. li"' C*~df° Benlclo, 2076, sobI Jacarepsíjuí.

ii.

MADUREIRA

jlcjíi e depóíi
Aproximado.

|oar Romero. Faro

— IDENIL adm. mocas c7 b/ apa~|FABRICA CE BOLSAS - Precisa-se
20 a para: Dacliloa. 150 

' 
180 — Dac- cortador e auxiliar de corüdor --

quo saice cozinhar tilog. c/ inolês 300 - Dactüoo iRl!í M 'í" Maio,_266._Rocha.
trivial - Ordenado.menor c/ ginásio - TelefonlsfàlFARMACIA - Preciso bcm prl-Trat„r na_Ave-||/2 exp. PBX - Av. Rio Bran- tico, que lenha períei.a noção rio

923. Iresponsabilidade — Rua José Bo-

'0 nnos
muito bem
de CrS 50 000
nida Ernani Cardoso n. 325'"!'-,
Cascadu 185

OFERECE-SE
bastante prática —

Inifácio, 593.

ALUGA-SE ótima residência com
3 amoles quarlos, 2 ía'is, cozi
r.ha, banheiro, jardim de ínver
no, terraço, qaragem, quintal, de-
pendências de empreonda e sinte.
co. Ver e lratar no 

"tora!. 
Preço

350 000. Av. Amaro Cavalcante
n. 2383. Eng. Dentro.

ALUGA-SE uma casa primeira Io-
cação, sala. 3 quartos, ele. ò R.
Joaquim Martins, 311 casa 17 -
Piedade. Mulls água. Ônibus,
Aqua Santa.
ALUGA-SE uma casa, com áqwa e
luz, na Rua Darão do Salusse,

1150. Mesquita. Estado do

—- -•-. DACTILÓGRAFA -Precisamos
... Bastante rrál'-, 

c''z;n'''"1'0 com eximia c hoa aparência, Av. Pres. FATURISTA - Precisõ-se 
'.j~íb..-

lc"™°S°J:E'íP!íGADA 
- P^ «O- de ca- telefono 25-4844 -~Sr JoT 

P(V'^«.._418, .1 908. .Icom bastante prática d. fK

. - lnformacõesP -If^jT"^?? referS^sj„-„ 
' 

Rua Euclides da Cunha n. 230 - PRECISA-SE d.' moças para tra-
Av. Mlrandela, 740, Segunda-feira. Telefone 52-7358 !£ ,', 1n,M' ,'?'0' °p' ' 001 .PRECISA-SE de uma corinheira S',c C"!,=vi,°' balhar em uma. firma de sabão cir- ¦ i. •¦ pola manha. |que „.ore fora do empreqo. - DACTILÓGRAFA" -Meio expedi- \P& ~ Atende-se diária 

"

JUIZ — Hoje, das 12 às lfi horas, r.o Poro, Rus D.Manuel, estará cie plantão para conhecer pedidoscie habeas-corpus, o Juiz da 1?.." Vara Criminal.
PAGAMENTOS — A Despesa Pública paga ama-
nhã, as diversas pensões reunidas, livros 6101 a«03; pensões do Ministério das Relações Exterio-res. livro 7001; pensões do Ministério da Fazenda,l.vrcs 7101 a 7103; pensões da Casa tía Moeda, li-vro 7150. "*» a Secretaria r:s Finanças paga ama-nha cs servidores do leta 12. *** a Caixa Econô-ir..-a av.<a que creditará em contas-correntes,
n::i2i::in. cm suas Assnoias. o. pagamentos õask-;,u.:ü:.; catC2orlas cie servidoras públicos íc~urra¦ = : IAPPE3P — Procurações; Petrobrás.'.. -
Fabor; Tesouro Nacional — Ativas da Fazenda,Avu.sss. Pensões E;pe:lais. *«« O Banco tío Es-tauo aa Guanabara creditará em cenia amanhã,n.raves tíe suas Agências cs vencimentos da Pa-
gaaona Central de Inativos e Pensionistas cio Ml-n:stério cio Exército — pensionistas; Ministério ciaAeronáutica: Gabinete cio Ministro. EStado-MaiorDir-staria cie Intendência; Administração do Porto'do R,o de Janeiro — aposentados.
AGÊNCIAS — Poi inaugurada no Recife, a se-gunda agência do Banco Brasileiro cie Descontoscncie tambem. naquela Capital, o BRADESCO temo controle acionário do Banco Mercantil de Per-nambuco. Outra agãusia será inauguraria em For-taleza.
EMPRÉSTIMOS - A Carteira de Consignações dac.„.-.a Econômica receberá, amanhã, a.s propostasoe gmpréstimos de números até 33 000, 

"lá 
infor-madas pelas repartições a que pertencem os ser-vidores. O posto de recepção funciona ci"à"ia-mente no Ediffclo-Sede da Caixa, sobreloia entra-cia peia Rua Senador Dantas, no horário cie 8 às13 horas. Amanhã serão chamados os portado-les oe contrates de números até 14 G00. para finsao averbaçSo cm suas folhas de vencimentos nasrespectivas repartições onde trabalham.r.ELNIAO - A Sociedade Brasileira de PatologiaClinica um reunião dia 29. às 21 horas na AvMem de Sá, 197, em sessão conjunta com a Soeie-dade de Patologia Clinica da Guanabara com oseguinte programa: Expediente da Presidência eBecretana-Geral; Discussão e Aprovação do-- Es-taiiiDos da Sociedade rie Patologia Clinica da Gua-nabara; Eieicão tía Diretoria cin SPCG.POSSE — Tema posse amanhã, a nova diretoriaco Centro rie Estudos da Maternidade EstadualFernando Magalhães. É presidida ptlo Dr. Fio":a-r.j Ee.uavdo cie Lemos.

HOMEOFATIA - Um Curso cie Homeonalt» «"a-
UUo ssra ministrado às terças-feiras, na' Rua Freicaneca, í)4. Inscrições até o dia 21.PRO DEO - Sob o patrocínio do Centro Pro Deo.a equipe dos professores Moisés Lllenbaum Ger-mano Datz e Meton Alencar — especialistas e
Pioneiros do PERT na Guanabara — fará um cur-so de Introdução à Sistemática cio PERT-CPMcom a duração de vinte sessões, abrangendo entreoutros pontos, os seguintes: Conceitos Básicos,Instrumentos de Coordenação. Prática de Diagra-mação, Prática de Cálculo, Sistema Integrado As-
peetos Probabilisticos, os Cronogramas Clássicos eo PERT-CPM, o Acompanhamento Fisico e Finan-ceiro dos Empreendimentos, Critório de ímpia n-taçao da Sistemática, Processamento Eletrônicocias Informações, Debates. As inscrições podem serfeitas na Secretaria, dos Cursos Pro Deo á AvTreze de Maio, 13, sala 1.920, das 9 às 12h30m d:à-rimenie, ou pelos telefones: 52-7160 e 52-6687 nohorário comercial, até meados cie abril cie 67.Aceitam-se opções para horário do curso e forma-
ção de turmas pam terças e quintas-feiras ou se-
gundas, quartas e .sextas-feiras, no período da ma-nha.
M5ILAO — No dia 1 de abril, n Caixa Econômi-ca realizara, a título experimental, um leilão es-
pecial de mercadorias, que .será levado a efeito norecinto da agência de Madureira. sita na Rua Car-valho de Sousa. 283. Serão leiloado todo.s os ron-trates de penhor emitidos em fevereiro, março eabril de 195*. O pregão será iniciado às 12 horasdaquele dia. que recai num sábado, podendo, por-tanto, comparecer ao mesmo todos os interessados.

Aiuga-se
a dependènciai, •

Aluguel NCrí 00,00 - Inf. M
ranciíla, 3.10.
NILÓPOUS
aps. 105 e 107 — Aluaa-se. DoisjpASSÃ-SE

'•|bureaux e '.ildo incradoria
desocupar lugai

contraí* arnente o d'a..,.,^...ií,i!'-H"d mínn8-_ .. IV>» "--"> f=ra d= empreqo. -DACTILÓGRAFA - l,\cy ..,.„..  
quartos, sala - Traiar com pro-'0:„ !cicmlvo 

"dè"Twi "dl 
«*«• 'A PARA CASA 'do f«.n(lia ip'^?'!s «m. Traltr na Rus So- enl,.. Admitimos moça dc boa ,ccio - ""» P^ulo Silva Araújc,

olírio Aví Rio Branco, 185, na loia em Vila l>„l,"l Ã,;™^ql;', durma n0 emprego. Damos';0;308 n- 257 - «P- 201 - Bo-apf.ror.cia p/ trabalhar em Coc-,.:114 - Tecles cs Sanlc-s
das!!lfoS?.

racana

sala 1116

N1LCPOIIS -
anua e luz.

32-9777.
Aluga-íe casa, c/

2 qts., sala, coz.,
benh., var.. quintal na R. Dr.
Rullno, 5í7 Nova Cidade. Ver
local, gentileza vizinho. Desc.
em folha. NCrí 180,00 c lanas.
Trstar na GB, R. Cajueiros, 122,
próx. Centra! do Brasil, D. Mo>
cinhe.

loja em Vila
>. Ti

Sr. MARTINS.'
114 sala 203 - Sr. Passes.

Itóvao.

MANGARATIBA -

salas, 3 quartos o dopenrlôiuiaj
« noraaím - Ver Rua d» Bispo
783 ap. 307 com icladn, di« todo!
Tratar Dr. Moyr.es - Rua México
14_1 - grupo 701. Tnls. 72-5522 o
S2-IT04 pela manhã — Aluquol•100 mil.

OUARTO - Aluga-se em cã"sa ditamilia a pessoas de respeito s^n.
«jantaj^Ru;_Dona Zulmira, 94.1 Rio
TijUCÃ - Alugo ólimo ap. cf'2 CÂMARA - Casas, aluno. RÚá!ANGRA DOS REIS

Tamboril, 200 de ciuarto, sal», co-
zinha, banheiro a 200 m da Es- MUR1QUI - Alugo casa grande. I
1aíão. R. Rio Gde. Sul, 55 - Tratar
CASCADURA - Apartamento - vL8:.?.7!8.'.
Aluga-se dois quartes, satã, cozi-j |A|.«
.".ha, área - Praça Artur Azevedo LOJAS

... _ n ° 19TIJUCA - Rua Tomás Coelho n.° '-'m^.-.',,,- m-1307. Aluga-se ci 3 ats.. salê.lENGENH0 DE DENTRO - Alu

Is-bol 
PóHmo!qU0 durma no en,Pre90- Damosircf-aba "• 257 - ap. 201 - Bo- aparência p/"'irãboÍh«r"em"CopV-illí! _ Tctí

pc^nto. Tratar pelo tal." 58:8408 -:8ra''m^?!0l,-';!,?eCJ8L 7"l'r 
, .d,?s!~' ?" - - "*""'; 

$X'?,°K> - desembarajo PRECISA-SE de «timo prjiicã~3í'-

.CARD-0 DE -A«~, E£3. !¥<S S UVAD- E PASSADE,RAS ^^ "' '- ?!0nUd°" "^ F'^° M6ie
Loja, olugo, conlrato 5 anos, '' 

"

luvas. Rua Ciaraíba, 7o0
B. Irat. 22-6.166. ants 

p?n ,cm.r ccn)a 
-j"e -(r|a'-_|raj 

na Rua Siqueira Campos „.
ça do 2 anos. Tel. 37-1002 43 — sala 524.
?A"DA~RI~-r~p,écüí7e~ de~7ai:'Pf!ÊCI"SA':sE lavãHirarSassadeirí CARPINTEIROS |SAPATEIROS - Pr«isam-s. para
™['°r-c°mm, »",]™ de padaria na'f?ÍÜ._retcrAn_c,ios• T[ibB".\;,r °i;,ri?-:MARCENEIROS

. . PASSADEIRA 
- PreeiíMa paraLoia PRECISO menina da 12 a lí|«urica de confecções de ienho-|

TIJUCA — Preciso alugar ou com-
prar loja, subsolo, galpão ou
tarreno. Tratar pelo lil. 34-4942
— Sr. Fernandes.

ESCRITÓRIOS
7 e CONSL1TÓRIOS

PROFISSIONAIS DE INDÚSTRIA

P.ua São Ceivenle n. 104. I mente a tarde - 40 mil mensais
PRECISA-SE de empregada 

~Z_\ 
fJ.Hhs^let' 

^ 8P' 2°2 "CARPINTEIROS 
E .MARCENHíOsfe,;^.,,;^

referencias - Dorme no emprego s"~^l~ h P'«i»m-se par, fábrica d. e>-L„T_^!f'??

|obra esperta da mocassim. C...
|parocor à Travessa Tamoíos, 32

Loja B. Flamengo.

Rua Ccst.
ap. 101.

Lobo 170,

CíJ„ 2 banhs.
pfapt-,c!a e vagn

qtj., sala,
iciala, d-:o. em- ga-s casn, s.!ia, quarta, grandi

CSNTRO
.cozinha com fooão « i,n\ ^,i n >,-¦ .,.,/-» cr •_ ¦ ¦

Rr banheiro c-m-chuveiro elétrico é;,*LU-??-S.E "„"' r"'\°"°,.'y'""boa 
área . Rua Bor-a Reis, 5á4 

la„ "f da,,Rua lo?"'''° ¦Ma'""5
casa 2. NCr$ 180,00 e taxas. J"' -7 ~ Ch"" cim ° «"ca"0'
Tratar a Rua Uruguaiana, 24 —

7 — Chaves edm
| qado tlt 13 horas em diante

J_ na garagem.
Chaves 'oca!. Tratar Av
Branco 131, 15.°. Tel.: 42.4546,
com o_Sr._Pau!o.
TIJUCA _ Alugrap. cl sala, 2
nuartos, cor., área ci tonpuo, dep,
empreg., na Rua Uruguai 123
ap. 202. Tratar ALIANÇA IMÚ-
VEIS - Praça Pio X, 99, 3.° an-
ciar. Te!.: 23-5911.
TIJUCA - Alu'ça'-sí"To";irYímTnto ENGENHO NOVO - MvT.Te~um'c}emKye]'0' ,n:° ^ 

°™ fr0cn.,<!
oe frente, na Rua Maria Amélia S.D' He s" 2 1«»rt05. e depen- ?„ T1 

do ™érics- Ver d=> ' "
302, ap. 201. Chaves com o por-reníias (""P- v»r na Rua Vis-i1' ham- Tel
te'ro. iccndo Itaboana, 121

CENTRO

Pre;isa-se
PASSADEIRA"- Precisa-sa para^u^rTari^Tnsuia^eaV:^™!",'!5":!8!0;. 

n" Rj^ Do'5 Pecír<= «»:|
.bl"3'?- c»">lsas e blusões, Fa-a colocação ria esquarfri.s. AvJcVt', 

"h? ~ Sobreloia -

PRECISA-SE de empreqada pc7a'v.cr 
E.n ,Ee «P«»eniar eom pritica Eeniamim Constam. 171 - C.n-tS,'„« — "" ' — cozinhar e lav.r _ Tratar na R 2? 
ci,:'r'1 - Av. Gomes Frei.-e, lio Niterói. SAPATEIRO - Pre:i:a--e de cai-;

|Maestro Vila-Lóbos n, 2. ap'. ' sclaJ.-_ ';:"'ro ts;ci,° n> Sua Dom Pec,
405

Var-iPRECISA-SE C3n
PASSADEIRA Preci:

1.° andar. , ,..
tiipiüB«"-ISn,'i— -i"* Assembléia n. 93 — op. 904."offi.gaülmllVZ' AlÕGMirum. |0|. na RuTG>
gamento" adotado'. Tel' "" -ni™J M"' ,9i-- ÜL ^™-
"e-63«9. "'IALUGA-SE 

uma loja à Rua Vidal
;;Jde Megreiros n.° 122 em fi

TIIUCA
sole

52-1481.
... .._. Sr. Pedro.(LOJA - Aluga-se à Rua Senhor
MADUREIRA - Ãluga-se" ap. 2'tics Mn'esinho», 226 - Tratar c/

...,lãOAJT«TuePn0o,,equto,U-;l-q!S'--5Í:''e'- U"^^'gr^e t _%^P.i
lavar e enzinh
loas, 120 mil cruz
Araúios 71, casa 9,
Telefona 34-5508.
TIJUCA

Ministro
cl 35

Edgar, r- ;naragem. Av
1 cu 2 pes- Romero, 351 c'i- Rua dos';,-..'._ -. . 

ap 10] _ MtlCR — Apartamento novo —
I Aluga-se sala, 2 quartos, cozinha,

Aluga-se 
'ap. 

quarto",\__S-'"¦ 
'-1° 

Sn «"'íoi'Í0saia teoarados, qaragem. Rua e'?'-3,.1_i'3-. .'5' • _
Conda Bonfim n." 1 Í78;108 1AAEIER - -«o eo. quarto, salí

Tratar 48-7024.

LOJA E SOBRADO - Al. p. ind.
escrit. ctc. 450 m2, com força,
tel. no centro, 4 locais. (7 So-
tembro, Constituição, F. Caneca)
- Hoje 28-9155 - Santos.

ALUGA-SE sala - Av. F
gas, 190 1703 - Edil. Lisboa: tía emprecada

4*e8?rnP 
Uru9uaians' ,ra,°' Tcl.jje!efene_ 25-1834 - Cr$ 75.

ÀlUGÀM^-ía^-iparou'^K, 
SS*^^ ^SADÍÍR,

paradas p comercio leve em sa-bcn e dam,-, n,',,;. I. _
Erado - R. Lapa - Toh_36-4626,Séria. ccrVo. 

"mânkura 
c-io^ 

T-i>:TURAn!A 
'"' 

1'AVADC'! .
AlUGA-SE pl eteritório ou resi-l loiroiro, datilcqrafia ele 

' 
Folgas ,c.'sa'r,! C;'T' Prat[ca r,n Rua

?.. Urii«.i«:..„.'c««« ,,,m n- S*2

PRECISAMOS urgente para - 2a.!»'«JSSrenh»j 17, sobreloia
-« todo o s-«-v'r'o'c'"pí=cri"'- t'«.t' Áv. Cc paca-fe;'° ,do. «'pinteires, ladr:!heircs,CE'umb'.
oara 3 pessras -;ba"=., <**¦ leia 24, Galeria Me-I*.f*d'5""'i *p:e".n'arcm''° rou-.SÃPATEÍRÕ""~P^cí".'a""sa -'

. . oscrtlorio ou resi
Traiar da»( 14 às 1^6 horas na R.Jdencia ap. cie frente cí salão sa-jespeciais

leta e dependências, armários! prc^ic_. cc~l."
embutido». NCrS 250,00 e taxas.; 

^li. 
\, rl. I, 

°"^rpo,:,J
Fiador comerciante - Av. 13 dclSi, ' 

23, eD'
Maio, 47, ap. 2 707. Tratar: Tel.!- °'
47-4132.

ineccül RO - Preci-a-ss de bom
freiedor na Pua Do-i Parir,-. Ais-,1
carenhas n. 17 - S.-.breio!a
Catumbi,

c Inslrucae, ,ef, p: 2 menlnoslDIVERSOS
em Idade escolar, ótimo salário, i
Av. Vieira Souto, 530'101.

COZINH. E DOCEIRAíT

Ver !c-ca
TIJUCA - Aiugo ou vendo ap.
103. R. Carvalho Alvim, 395,
cj 2 qts., sl., 2 áreas omptas,
neo. Aluq. 230 mil e taxa-a -
Vendo 18 m. fin. Ac. propeto
> vista a Cx. - Tel. 45-6725.
TIJUCA - Aluga-se""casa/Ver"'íl,,C5i.,11Tr ,. -
trotar no local. Rua Radmakcrl - AluPa'Se uma ca-
n.e ^9. sa, sala, quarto, cozinha, banhai-

rc, varando, 75 000 impostos oa-

LOJA CENTRO COMERCIAL - P/
varejo ferragens, máquinas, mat.

co;:. na R. Dias ríaíe!eín'co ou restaurante, entre Rio
Iralar R, Dias oajBranco, Pres. Vargas e Vise.

Inhaúma, area 340 m2, com PBX.
Pa6samo» contrato. Interersados
escrevam para o n.° 1 935, no
p^ r t a^d _jjj r-s te Jornal.

rep. ban
Cruz. Vi.
Cruz, 47 s| 304. Cr$ 225 ÒüO
MARECHAL 

"HERMES 
- Aluga-se

casa, sala, qt., coz., banh. e Irpa,
independente. R. Gravaté, 325,
próximo do H. C. Chagas - CrS
100 000.

TIJUCA - AJuga-se ap. de fren-h,c!' desconto em folha, ni R
tft, la. locação, com móveis, :a-
le, 3 quarlos, banheiros, cozi-
r.ha, irea ci tanque e dep. em-
pregada. Ver diariamente, ap
401 da R. Maestro Vila-Lobos,
114. Chavos c| porteiro. Aluouoí
NCrS 400.CO e taxas. Tratar cl
BANCO NACIONAL BRASILEIRoitc
S:A. — Av. Erasmo Bra<
A

Magno da Carvalho n.o 52
Edson Passo;

j, em

aga.

MEIER — Aluga-sa aparlamento
em edifício de três andares, um
opartamento por andar. Rua Gar-
cia Redondo, 56, ap. 101.

cllPIEDÀDE - Áíuga"se"7asa 2~qul7.
rala. Ver Domingo até 12

255.!horas._Tehifone 49-6379.'PIEDADE

ZONA SUL
ALUGUEL — Lojas comerciais —
Copacabana. Rua Siqueira Campos,
143, loja 52 — ótima instalação,
cj] jir.au 100%. 3 sal.
ALUGÃ-SE loja ò Rua"Voluntários
da Pátria, 1, loja 27. Aluguel
300,00 inicial. Contrato S anos.
Tratar t' Fernando. Rua da Pas-
sagem, 43.
ALUGA-SE a lo|a 10, Av. N. S.
Copacabana, 610. Traiar com Dr.
Doria, na Rua 7 de Setembro, 66,
6.» and.

QutnlSo „RAlÍÜ,j" 
* Rua An' CATETl - Transfiro novo, ãn.VAGA -Aluga-se ern quarto de .„ í 

'„? ' "¦.'"• 
fa" 

"mi,rí,í> <*« vm excelente lofa cersenhora so, o uma moça do tra- qua !°' "la- «"nha t, aroa. Alu-Va s de 200 ,n2 Ineluilv. i m rj.ltamento com refeições e um qt.\*»>i ,<='$ 
'"0 000. Ch«v0, „„ [J™?* , qXll Vendi taSblmmodesto para rapa;. Tiiuca Tel'"1' 'nformacóos 49-1002. ' 

"'' VCn00' -,anl-'-rn
38-8134. "iQUINTIMO

ALUGA-SE sala e depend., frenta
para R. Sen. Dantas, 117, e/ 310.
Ver das 15 ás 18 horas. Tratar
Travessa cb_Paço, _23, s/ 301.
AIÜGA".S"E por 120 mil mensais,
boa sala cl telef., Clnelandia,
c/ fiador. Tratar 13 da Maio a,|avniii.',._
17, 4.» gr. 403. Tel. 22-8730. -jÇCZINHdRA - Precisa-se, forno,
CRECI_2S6. jtogao. Referências. Crd. 100
ÀLÜGÕ sala~7ÍTlvã7rsTrda"^7;í:i«'1- J.e': 

27-47f ~D- Sônia
ga, 35 - Chaves na porlaria „ ^ 

V!alra_SouJo,_402, ap. 201.
Tratar Av. R. Branco, 185, 5ala;C0ZINHEIRA - Preciso, pago 90
2010. |mll, referências. Rua Pompeu

nitías de document-s, paç;amo5
ótír.ío salár:.-,, npreíoiilircm-ío à

LAVADEIRA -.Rua do Riachuelo, n. 425.2.» an-
dia — Te' 37-219Í L'ar ccm Sr. Rsbeito.

SAP.\7E'JO - Precisa-se de' 1
pesnci-tüd.-r para maquina 18-2

ele. Folgas';;,;"";" ",-;. '"í1™,™ sm- ivn„Mii«a — rnHHU. .. Rua Jc3o P(!! 4]9 _•| ,,:iana.»226._r: "' 262 " S" C"='^>- '_ 
AJUSTADORES >0"^'

R|. TINTURARIA - Precisa-se passa- — .-____ SAPATEIROS -~Prí=i^-s« de ümRia. tíeira que pa:sr de tudo, brinsf |«C1SA.SE pla.naoor.ijuilador c/ virador - um pespontador - c-:-
o vestidos. Huo Machado Coe- l«'""« d» micrômetro — Av. Nel-xeiro de b

PRECISA-SE, babi 
"eu 

glivaman-ilho' 
75A' í'on Cardo!0' ,2S - l"'9» -

306

-Ia ü& bra apartneía, educada, I—

AVENIDA 13 DE MAIO s| 1Í14 fc?' '''8' aP; 702 - Tel,
- 1 615 - 16.o 4rldar. Alu.' 

Uj - ~ 
.c_°Pa«bana.

go SOTIC - 32-1619. CPECI 539;cOZINHEIRA - Precisa-:
AIUGA-3E ótima sala pj;a e:cr
tório na Av. Presidsnií; Va-o-

Tanque. ras

tOP,NEIRÒ~_MECÂNlCÕ'' -"Precisa"", cha'sa cempeteníe. Sorvicos soraís

fca.'cao — perfeitos pre-
iicr.ais obra* finas pi senho-

Rua Ge.-iero! Belford
- sala 201 - Est do Ro

CASEIRO PARA SITIO 
"em 

N
Friburgo - Precisa-se de cai
que tenha referencias — Trata

a^-íl-"9,  iDr- Rod'i''u" *• Sa",a"a
EMPRcGADA para pensão - Pa- 68 - Bínfica"- Sr. Abdias.
ç;a-se bem, não trabalha domin'

Vasco e Santos jogam hoje polo Torneio Ro-berto Gomes Pedrosa. Preço dos Ingressos, com oimposto incluso: camarote lateral, NCrS 25 00 ca-deira especial, NCrS 10,00; cadeira sem número,NCrS 3,00; camarote de curva, NCrS 15 00; ca-deira numerada. NCr$ 5,00: arquibancada, NCrS2,00; geral, NCrS 0,50 e militar, NCrS 0,25.*'* O«luiz de Menores proibiu o ingresso de menoresaté 5 anos nos jogos diurnos. *•* — EST^CICWU
MENTO DE AUTOS: Entrada pelos portões14 e li) da Rua Mata Machado mediante a taxade NCrS 1,00... Tieket para cadeiras perpetue?camarotes e permanentes em geral: carnet de 11)87:n.° 12... Abertura dos portões: 13hl5nr das bi-Hjôteria*: 13h; horário dos jogos: 14. preliminar-lfch principal: escala do pessoal tíe quadro movei
para hoje: chamada ás I3h: encarregado "D"-
1-2-3-4-5-6-7-0-10-11-12-13. Auxiliar "B": xl ab-9 a 24-26 a 36-41 n 44-46-47. Atuáliar "C"-
1-2-3-4-fi a 10-12 a 17-10 a 33-35-37-77 a 84-86-87-83-166-168-169-170-171-172-173-174. ireierva* 175In190 — 39 em diante). Auxiliar "D"; 1 a n-'»8-41-45a 50 (reserva: 10. - serventes 57 a 74 freserva'-o). Guardadores: l-2-3-5-8-ll-13-14-15-19--'0-''ll
22-23-24-25-26-38-39-40 (reserva: 27.. BilheteirÕs-chamada as 12h45m — 1-4-5-7 a 13-16-19 23 H26"2n°'3Í!"3„6 a 4Í5-48 a 5R-53 a 65-07 a 64-76 a 33-85a 89-9a-08-100 (reserva: so...

Jovs R. Tenente França, 101 Cacham- SAPATEIROS- Montadores e pes-, C.A. SAYONARA DE POUPAS POCr,.. .. .,.,|b). pontedores: Precisa-se pl obra es-pr,,:,,j. 
"„,?,,„•„ KauFM -iPRECISA-SE de uma cabe elreira

¦-Ú VA-ííriín d—• i- eorlo fina, i Bulhões Marcial/"'!" í'. í",u"''» "m •"<•'• Av. M. S. Copacabana. 435, saatar TORNEIRO - Precise-,. „, Rua 751, sobrado 2, Vicário Geral. 
'__,.'" fÍ_"" 

Í' »"','.'••"¦ R««'le m.

II n. 226 - São Cristóvão.
OFERECE-SE um casal - êle che

i SAPATEIROS

iSAPATEIRO - Precisa-se
tado rei,
tônio Rego,

oíivía, 39 Eng. Novo.

SAPATEIRO -
 rador (elra) —

Pf.e-.V. Valqueire.

o^ — Rua Teixeira dn
Abolição.

590. Tratar corn Dr. Lu
Marcelo. Teh_23:2í42.
ALÜGA-SE sala no 5.° andar, s|
503, de frente. Av. Presidente
Vargas, 583. Traiar na sala 1 620.
ATENÇÃO - CINELÂNDIA -
Ed. Regina na Rua Alcindo Gua-
nabara — Alugam-se as salas ¦ ÍViiv.. ,. 
909,910 c| sanitário - Ver comip-"'CIUA1^,com filia «scrituritio
o porteiro - Tratar tel. 31-0996 LM • 'V' 'alurasio, procura-se.

Al. 250 - 70 m2. --¦:--•
CENTRO — Àlugam-se duas sa-
as para rapar solteiro ou car^l

KU — Precisa-se pespnn-|rnV.MPCÍBÃc  nr PRECISA-SE cabeleireira que pen
obra esporte - Rua An- ,,,.,,- 5 ac",oaa="« P.ara teie bcm no Salão Brapança. Paga
go, 1248, Olaria. «"• 'ma de senhora, horerio se o salário "

—r 5? 8 ?3, lohi0.it, semana de 5 Ajcvedo, 201 ,.„¦vi- dias. Almirante Gonçalves, 29,

fer e elegei™ A^&^T^t^ 
'T*\ 

1 
P^.^g 

"Z ~ '" 

jlC 
'T 

I  
DESENHISTAS

Rência 
-Jel._26.3136. 

^Jllp^io 1 ^"SriA^m 
"'j^PATEIROS, - Pre;is,:so Luis s^'^P"o Vs í ^r 

"em 
AUXILIAR 

-DE-"de-".|ThíT~~
.-PRECISA-SE do um ca>al sêm rooTAnnp ncoeieV-i: XV' ,ob medida, cempetente, bi:o. msRuina inausirt»! Av Pr,. ,„"•, E 

DESENHO - Ac-
 pes. filhos para morar e cudar dèf.° ™??.R 

°E PEpES 
r°'' 

"?"" puxado' «'-•» Joaquim Méier 54 -IVnr™ 418 8» -• 83' d» TLh^" 
"""""' 

£ 
rcçi-s

sea com conheemento perfeito casa de ,,,«,„, _ cJtm.Z, ,. „., Ie'„ Precss-so na Rua Car.es Car- Tci. 49.7914 Jíi—--—-<,i-5--'._.-'.l_?.J:': da desenho . nue lenho venta-
ce restaurante pa-a chefia de ica ? dSmto. ,%*!?._. t vslh0' À5> P?rt0 tJa Cruz V"-,qAPATPlPO o .1 T~, !°RCIAI- °? PALETÓ com amos.ice de apreriqler. Rua Dias da
cczlnha na Rua Gciás n 612 -I- Tratar n íí. jÔ-riin . 71 

mci!"- Sr' Hé,io- »T 
hJtlih?. 

~ 
ll' 

":" 
\] ?*"'"• Rua Pereir» à" Almeidc, 29-|.Cruz, 183, ,. 

V223. 
Meier.

Tratar ho]o - Paga-se bem. L J.Z^Li!" 
J°'qM "' 7I|cALÇÂDbS-Z-preclsa.,e 

de Pes-I^dor ííbÚco0^V^liabèl Tnri-'. 
""' °'° Ma'0,°- Pçe' á>N^H'STAS - Admitimos"^

SAPATEIRO" p,..i.... „íi;,- -!_-! P.a::eí/.u'l> 6,lma «paiencia, cursoSA, ..lnlO - Pre.isa-se acaba. |._-_-___ Identifico, inteligente, que tenh»
Não exiti

A firma- dá treíri
mento. Ótimos salários. Otlm

'oportunidade. Tratar Rua Cond
dc1 Bonfim, 375, sjloía. Tijuca.

Pua DESENHISTAS

PROFISSIONAIS DE ESCRITÓRIO
AUX. DE ESCRITÓRIO

CALÇADOS - Precisa-se de Pes-
pcntadelras pera trabalhar em c~;p-£
cssa._Rua João Torquato 45 - 

^ 
• 
^ ^ ^---^ 

-^ ----, 
pRECISA.SE dí ^..^

FABRICÃ-DTcÃLÇÃDÕS-rTrV-" 
"l**' - 

„ -chesa?
el» cortador - Rua Montevideo, 5iPAíci"9. r,..^."!^'? corfa"137TC07I

inteligente
íca'l gosto para desenho.

1133, Penha
AUXILIARES PRINCIPIANTES -
Admitimos mocas e rapazes maio-  ,-.,,,.,,.„
res c menores pora iniciar car- FABRICA DE CALÇADOS - Pre- 

A|tikub
reira etn escritório após 2 meses,Ciso 1 pespontador que saiba
de estágio em nl cursos. Tratar chamfrar — R. Monfevidéo, 1133, pic| D. Edna - Av. Pres. Vargas, Penha.
529 - 18.».

Escrever indicando piotcnsôes ao
n.o_199 297_dêslo Jotnal.
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO -

,/ filhes à Rua do Riachuelo, 29Í ,Carerira de grandes perspectivas1 
AUXILIARES PRINCIPIANTES

- Tratar c/ Sr. Samuel - Te!,lpsra iovens do ambos cs sexos Admitimos mocas e rapazes comíRua Barreiros, 1175-B . C
32-3020. jColoençao" imediata cm empregcsl?_'__.'<:r,í Pr"*lM ol trabalhar em| Ramo:

íJ". Preparamos o

SAPATEIRO
' der. Rua do Matoso 182-A

Frec!ia-£p mc;
dores obra esporte, colado, apre
sentar-:

a men

oara e.ra-coslura, capri.In1c,s prj,ica-com prática. Telefone mento. Oiin

9'-

.! FABRICA LUIZ XV pr,-.cortador e de oficiais d

.i PRECISA-SE de um o;
..paletós, paga-s» hpin,

«^'WsMn^u^M-^JílJHíSÍSlflU em projetos 
"de" 

.nganha.
PRE».ISO de ajudante com pre-na descia admitir 2 desenhista*

SAPATEIROS — Costurador dé:,'ca P3ra «slura í:na de senhorajde eletricidade eom conhec. d«

Firma espocía*

ANDARAÍ - GRAJAÚ -lf
VILA I5ABEL

_ i nstalações e estoque de peça;
Aluga-se auarto a i acessórios autos nacionais. Fi-

rapaz cu moca ou casal oue tra-jnancio. Tel. 25-0661.
[balhe fora."6, 

casa 1.
Ester Correia,

ANDARAl _ Aluga.s. apT-^
casa, com 2 quartos e demais de-
pendências, na Rua Leopoldo n.
617, com Sllvino.
ALUGO casa c| 2 salas, I quar.to, cozinha, banh. e área è R.
São Francisco Xavier, 7)1 c! 9 -1
Tem tudo amplo. Ver local.
ALUGA-SE ql. çde. C07. e tanque
Ind. R. Verna Magalhães, 14 —
120 mll. Saltar B. Bom Retiro,
666 onde começa. Ver c| Alzira1
no sobrado.

SÃO FRANCISCO XAVIER - Alu
Ba-se ap. Rua Sousa Dantas, 21 (COPACABANA

COPACABANA - Passo conlT^
comercial, sobrado. Posto 4. Tcl.

da tall serviço.escritório. Ensinamos
CENTRO - Passo sala mobiiiada! candidato alraves do nosso" m^to"'Trc,r,r Ruí do Catete, 216 si ióia
por CrS 9C30C0 ac. prepotta,\ào ensino diri0ido - Aprenda;_ Cate,c.
aluq. 130000. Ver no local das trabalhando cem documentes au- ÃÜXÍTÍÃV-KT8 a: 12 horas semente tírca-fei- 'enticos de e:crltório, faturas -- |AUXIUAR. DE

" 
Ouvidor, 169, s 405 -ílaí fiscais, folha de Danem

recisa dc:ps!_s. pr_.c!sam-se- - bBnca. ne,.,:„ F.-ença 87." 
DIVERSOS

Rua
Cschcmbi.

7.. Rua Carvalho de Souza
i2IO. iViadurei

247

FABRICA DE CALÇADOS - Pre

ç'!a-;c pespontadores e móçis pt CHEFE PINTURA
Hmcera do .calçados (c' prática!, móveis

,PR

Fábrica de

ij instalações dcmíciliar ou indus-
Irlal; deis de lay.cut com co-

deín ^e ,0íno do madeira p 5
letó na Rua Santa Alexandrl- .om .b.ca lo!,a. • bom '"<"¦ -

147 Ti»! W.MW Inscrircie* nn Av. Rn Branco n., im. iei. J4 —v. |M 
|08 _ Sa.a ( 3]0^

CISA-SE oficia

. _"*V; , ,,i ."níl 'ri P ",,ca'' moveis precisa com p,al ;a pis. RAPtipiOOC »1A»llr-
ESCRITÓRIO - SiaJiJ£_M»!S ___. ____j_ tela. Rua jcsé dc. Reis- 2001 - BAEEEIR05 - MANIC. ENFERMEIRAS -

1RAN1R,
CENTRO
2." . ;.'
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ap. 202 com quarto, tala, banhei-
ro, cozinha, sinteco. Chaves ep
20l._Tratar_49.6824.
TODOS OS SANTOS -~""Ãiígo
peq. ap. qt., coz., banh., área,
casal s| filhos. NCrS 120. R. Jun-
queira Freire, 351. Sr. Ivan. Tel.
49-3489. Fiador ou depósito.

TODOS OS SANTOS

Alus:
lc|a, contrato 5 anos, sem luva. «
Rua Ministro Alfrado Valadão, n.
35-C — esquina Siqueira Ca
pos. Tratar 22-6466.

cera c ccrrcntc. Iniciais 1 r0 180 c
mil. Av. Pres. Vares;, 529 19 o. I'c'"
Copa»ban>, 

,690 
6.0. Di„ dá'AUXILIAR"

e tirlsr na Rua S.lo José, 90, 40 ,11.1,1'r~A_ a1 d"'1 
f"Ji^>i° Peviihão precisa da mocas com '.."^r.-

Gr. 1010. Tel.: 52-1801. Ult ¦'¥ ,.d%A* B=:1t:m, 37o,ibra letra m-.,, ,„¦,.;.,„ --. „.|MODE
6fhS CENTRO ~ " —-—-:l0'°: C'"cic' 2'6' - ' " ' '

Rua Santana,
andares. Ver

'reira Viana,"de"

para tra;

I.ABORATOEISTAS

COPACABANA - loia - Preciso
d» 40,60 m2 — Só serv» na Av.
Copacabana — Piago luvlai ou
indenizo Instalações — Cartas p|
o n.o 40 174 na portaria desta
Jornal.
FIADOR Fornecemos irrocuil-

. . m ... ¦-- Alusia-so
i Rua Getulio, 349 ap. 104, de 2
quartes, salão, banhoiro • cozi*,
nha «m_ «Sr, persianas, sinteco •|v?'' Solução imediata. Informa-

— dependências da empregada, ga- s°es a qualquer hora, inclusive
RJ ragam, Chaves com o porteiro, ["'finges. Telefone 49-5547.

rm um p"eq.Por 40 M.'^ 29.097"«Tsí'"?^.''"^ 
«•'•'«""I^AS - Alugo .eom ,20 m2,

Bom Retiro, 666, cl cetneça. JJJ

ALUGA-SE qt. a coz. ind. ..
Verna Magalhães, 14 - 95 mil

C
V-?í_c' D._Alzira no sobrado. irnnnim,!.
flADOR PARA ALUGUÉIS - l„..jLt:OFOLPINA
eusával. Solução imodiata. Aten. AIIIAi « ..„.- 2—m
do-so a qualquer h-ra. inclusive!-- ¦ E "™ "Sa d5 3
dominqos. Te!.: 49-5547.

na Rua Pedro Américo, 288, est
de Bento Lisboa. CrS 250 mi
Tcl. 45-4394.

sala e:n :ra .• ^•V^SL^II^PwnhaV í§5,' ^^-'nTv^^A.110' na'RUa ^Ch^° "^' U^

Cci.i bea letra para próenchlman- FÁBRICA DE BOLSAS - Precisa^ Inliatíma.
Io do fichas. Referências - Ruas- de costureira d prética em MACUINISTÁ - 

'FábTSTlle mó:;AJUDANTE 
Ia' cabeleireiro pie..I - Flamengo, couro e saioa i-aoalhar em má-:v«i. .,„ i,,_ _ í„, ,„.,. 1, csa-co boa a-rrer-ia bcm .a- 

ESCRITÓRIO- ^,a 
de br"50' Rtia 7i "' ''^- KK n= 20™ J S 0=m - l-rio. 8. Xavie, Silveira. 40^ loa CFERECE-Sê moça os-, trabalhar

E...M,C,lO -.ío. 
_ _. __ ||„h,unia. ,311 

- Copacabana. ¦--¦" P"''¦_> « enrermasem. -

iA°?..nE. lyi™-r. >'- P-ÃDÃIIA - P,.ci...s. «STZS; cÃsaíTRÈlRA-^ "pTÍÍ^?-^ I=!°!-n'- "¦'8I^- 
-icia para lec.onar etn

ihnr em cen-
Aluno btima sala cl Ido Arna^na",' ™,\A%Xlr£. WP$±5fhX&''™* 

^ ^

xo, do fronl». Base: CrS 160 000 Iguaçu.
- Tel. 25-7067.
CENTRO
se sala o

nor dos Passes
andar.

COMERCIO - Aluqa-
banh. c/ tel., na Rua

Imperatriz Lioncldina, 8 - 1 307- Traiar 52-8166.
CONSULTÓRIO DENTÁRIO - Alu-
pa-se ótimas condições. Av. 13 do
Maio, 47, sala 2606 - Tratar 3a„
Sa., sábado de 8 às 11 horas —
Dr. Aristides.
CENTRO""

AUXILIAR DE CONTABILIDADE-^
Técnicos recém-formados e auxí-
liares de Cont., pederão obter
agera melhores empregos, após
pcqeuno estágio, prática de es*
crituraçúo Mercantil, Caixa c| Cor-
rente. Razão, Diário, partidas
simples e dobradas, balancetes e
balanço. Colocação nas melhores

 firmas, cem salário superior a
Alugam-se saias para ??" m"' Infermajõest Av. Pres.

escritórios cu residências, sómen- Var3«. S29. 18.°; Av. Copacaba-
te para rapazes ou estudantes.]']3' ^Q, 6.; Rua Maria Freitas,
Base 70 mil. Vcr no loca' e tra-',.2 «cbrelola; Rua Conde di Bon-
tar no escritório, no Ruo SSo 'm« *^ sebreicia; Rua do Ca-

... .- José, 90,_Gr. 1010. Tcl. 52-1601. ,ele- 214^ sobreloia: Av. Nilo Pe- ria Freitas
LF.3LON — Lcja. Aluga-se — CONSULTOR lri IVntirin 11~ai.'.'çan"3, ,;-5 icbreloja; Nova Igua-,reira.

. . ^ Alucuel 36,00. Ver Av. Ataulfo g"sé 13a,£° a Síb InWr» -H Rua B"5o do Amazonas, 528!. !.__. _ALFAIATES
Jes sala, cozinha, banholro, con-de Paiva. 1174, scbrelcia 14 a Ver parei ¦ <"¦<• «¦'- iVrnn ri-, 

sebrel°ia ~ Niterói./ AUXILIARES DE ESCRITÓRIO 

GWJAU - Aluoa-. rc im p"'p^0rCU 
d«»nt0^ em «iha - 

{partir 
oe 2Afeira das 14 is Carioca, 5 Sl 306. AUXILIAR DE CONTABILIDADE-^ jWmlHmts 

mô.-a;"'sAlde 
L£&;Pb..13 *lf. "xtTtJJof'™' S3 'Ima Ti CENTRO—Av. GTfí.üiTm. âf^^dffigLÍ "? Tf* ''"'l^ é\* 

" ' ^''"'
CMV'" OJA _ Aluga-se na Av. Copa-IPasso conlrato -¦ ' •— - - |CI3' bca calilecrai.a. !¦_-., I»lr. -' -

AUXILIAR DE"

bo-^. Tratar
j. P.-a;a Tlradentes n.o 9, 12.° an-

císr, sala 1 202.

GARÇONS
caixa esm

_~ prática, pedem-s* rc<Vf.n:rasf e/ cr:i
y bea ftpresantasão. Tratar tcdo5,e'c'

,„,,¦-.-.¦:¦;, '.-r -.t-.-v !<!'" das 11 ás 13 heras. R,
FiirPITnpin  SM 

de- 
L °"cIal compe.;d. Maio, 959. Eng. Novo.ESCRITÓRIO - tonta, para _ca,çades esporte. de,D,MT-,„- „._......„ .-.-—_.ESCOLA DE CABELEIREIRO - Cj-imõ Bra»Precisa-se com alguma prática de salto bom. Rua Bêlfod Roxo 231-A'ülf'!T0R 

_ Precisa-se 2a.-feira
Uírtlllne /• , ,J'.* C" 1  .' tt.. _i _-.__ ia lt r. _ ' Pün.1.11 kam \f.',„.í,:..Maquina Audit 513 ou similar ei- Esq. M. V. de Castro. Copa-'P.ç'a'ií b=m- R- Voluntários da
de cobranças com datilografia -cabana. '"" ""
Cartes indicando idade, estado ¦:;„-¦.,.. __—
civil, experiência, pretensões e'PRECISA-SE do cortador — Ri
endereço. Dá-se preferência a'"ranos ' ""-A — Ramos,
quem resida na Zona Norte,

AJUDANTE CE COZINHA" . Pre"-'
cisa-se com pratica na Av. Eres-

2 27. A.— - ¦¦-" f.utja ii. _._.t-r^.
ucicirciro, manicura e perucac^rAivripn^ «Ir- 

"u-t^-~~j— 
y"

ensina.se curso rspldo. Av. ^ S, 
XJ'?,?„p*?u.bfe deR p=da-

pacabana. 613/309. \»k_£M_'g_i._*'" C°nde Bonf,m'
ero 486-A.

I Pá,rii:_____.
PINTOR - 0fi7ini da moveisTiie „^„. .- ,. . --¦ .-¦,-.-
ajo precisa da pintoras - Apra. Es.COLA modelo ensina cabelei-
s__.ntar-s.com documentos na R. '*"*„Zm_,,*_ °,u„ é. ."«"- T2"''! aparência, prática, referências.

[nun-
CÕZÍNHEIRO-COPEIRO" Boa

186. :ura 30 dias, 10 mil mensal. -
r,.--. -¦-.„„._ . t ,, |<«»' de família. Ordenado aDamos diploma prof, Ana. Rua|combinsr. Te)> 25.0208, tó 2.»

2 nts.. ccmpl. lugar p' ~carro. Chaves c' port. Tratí-APAP.TAWEÍITÒS.' CASAS' Fi-^^ri0.30.3"*' ' 1C0, •"¦" "¦ "> ,ac,° d:
Paula lima, 38-3240 e 42-1337. Não perca tomoo, ar-an'o a ms':í?'ni:.'a 

do JORNAL DO BRASIL
GRAJAU - A"lI^Te"sTd'ên"ci7"^i". radia. c"a,a Pa'a V- s- «m cem- „,?,°_.e 

¦?¦""' '"'"'P» ec- •

lhor oferta. Rua Oliveira llZlAW&f' S=i' 4B •>««'. l"«-'pt,es' Vl,nnas' balco" al£

cabana, 1 ICO, loin D, «o lado da | local. Tel. 32-9002
RNAL DO BRASIL,

galeria, instalada cem ta

AUXIUARES"" DE" ESCRITORIO~i 1:„ 
"7: ulm.mí 

P^CISA-SE da bombeiro:""Tra"t"a7 fe"0'doro T.'"sÜvl 
"'SU "e/V-l?

Admitimos mô;as e racaeascom-meia S0,a borracha - na Rua Eugênio de ''alva n. {/}",. 
"abei 

\-ou sem prética pl trabalhar eml I ivrampnto Qfi 53B, Senador Câmara - Com Tino
escrilírio. Exigimci curto prima-' lencarregado.rio, bea aparência e alguma da- ~~

te^-D^r-^RirÃV. OFÍCIOS E SERVIÇOS
42 sl 211 - Madu-'

rtnu i,~V- • '•' " —|GARÇONETE cl prat ca - Preri.ESCOLA de cabeleireiros e m..\st.st _. Rua S5o Je-émeuras ensinado per me'o-fa i 16 - l.o..
moderno e pratico. Aprenda es'-'pA|;Ç.9.^.E7E C°m -k"* °'a:e.'i:!«
ta rendosa 

'proíisião. ' 
Rua Uru- ° V?}}'* 

~ Precisa-se na Ru
guoi, 265, l.o andar. [Republica do Lioano n. 21

COST. MANICURA

ll.
prat,; Av. Fres. Varga:, £29

bea aparen*]
datilografia, bea letra,
ài serv. coras de cen- "iír„'D

ESCKITORIO NA CINELÂNDIA^'^ent^cd I 
"ua^V 

oCI! ãn^lAP ¦ ¦
,tei. - Alugo cu vendo - Preço, 185 -223 - /,'»'e- 

^'u£',AUXILIAR ne escr,terio - Entr.
Veria combinar - Edificio ODEON .IVnvMTAneE—imm,...',m— —-|Vistas amanhã de 9 ès 11 ra Av. ' c1

recaias cem ALFAIATE (noleiro) com prá;:

ge,," ri| IIa d» fíbrlea. Rua Pereira de •

ICALCEIRO - Precisa-se de 2. sor-ip.c.issioi»!, dé". b
[viço ce l.a. Av. Ministro Edgcra •_.% - ATHENAS '

Prec^sa-^e ds boa
Ccni'o.
GARÇCN Precisa-:» cem nu!-

ATHENAS C.íEELEir.EI. ,a 
11cri'; êü." Estrada Vicente Car." ísí. SSJtCS ''" RCS - Xavi,r £* f!v»:'a "¦ ío velht>' S7°-A-

90-0776 CETcL. loia 214 - Cepacaiana. LANCKEIIO - Piecicc-se com oral
meida, 29-1, iue,:o a Rua de A',a, CORTADOS 

- Calças e rea,. MAMICÜPA — Cnt^rxc 
lica de "Igedinhos vr. lancho,

teso. P-a. d. Bandeira. Permanenle_ ou 3 das semanal a 
llu1l,^ulí" — *-Ompe- r.ctc

Romero, 64
dureira. Te'

— BUTEIRO cem o.-ática
Rua Pereira

,..,. cembinar. Pr^ci
ds fíbri- ae», S90, sala 2C9.
A™,:. Òâ 

"SÃVCÍmÃPA' 
dê r._¦-.•

Av. Pres. Ver. remissima
-genle preciso ur- 2S6'B _ Copacabana

Rua R:neH tíe Carvalho,

p,.- rl- r-irr-a PRECISA-SE empregado cem pri-Kua do Loteie,.,;„ p.:a bar. Rui> C:rde BMca.

Lobo. 147. l.o. 1664, loja 24. Butiqo. Lúcia. 
'.feiro, 

ás 12 lí." [Dantas, 97, sobrado.
ua Senador
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Ensino
CURSO DE DECORAÇÃO PELO MÉTODO AL'-
DIOVISUAL — O clube dos decoradores promove
mais um curto de decoração a cargo dus profes-
bóras Marília Esconteguy e Carmem Flora Noguci-
ra. Uni amplo programa teórico e pratico será tlc-
Benvolvldo na ocasião, uma voz que o curso per-
mitírá, á dona-de-casa resolver o problema «lo pe-
queno espaço de maneira equilibrada e Uarmo-
niosa, visando o bem-estar de seus familiares, ü
estudo de luacs adequadas a cada atividade, cõ-
ves de acordo com n sensibilidade e o lipo dc tra-
bulho ne cada membro da família nté cs dela-
lhes de arranjos de flores e de mesas, euipallia-
mento áe móveis e diversos iipos de acabamento
c dc .objetos de adorno, informações pelo telefono
57-571G.
HISTORIA DA AttTE — O Estúdio Raquel Levi
está organizando um novo curso de História tia
Ane que será iniciado no próximo dia 11 de abril.
-\s aula.s serão dadas, à primeira turma, das 14
às 1G horas e à segunda, «las üOh30m ás L'2 horas.
O curso todo custará NCrS 80,00 (Oitenta mil cru-
zeiros antigos), pagos em duas prestações, a pri-
meira no ato da inscrição e a. segunda na 10.a
aula. A partir de lioje. as inscrições poderão ser
feitas na Secretaria do estúdio, na Avenida Nos-
sa Senhora de Copacabana, 928, cobertura.
TEATRO — De acordo com o edital divulgado pelo
Serviço Nacional dc Teatro, termina no próximo
dia 31. o prazo de recebimento dos originais de
candidatos ao Prêmio Serviço Nacional de Teatro
deste ano. O setor de Difusão Cultural do órgão
chama a atenção dos interessados para este fato.
a fim de evitar acúmulo de serviço nos últimos
dias. Até o momento, cerca de 40 inscrições já fo-
ram feitas, estando os trabalhos recebidos sendo
devidamente catalogados, para posterior remessa
¦aos membros da comissão julgadora.
FACULDADE SANTA ÍIRSULA — A Faculdade
Santa Ürsula comunica que estáo aberl as as Ius-
crlções para os seguintes cursos: de Fonetica. quo
terá a duração de dois unos letivos, das 12h30m
às 13h30m. todas as quartas e sextas-feiras. Have-
rá. ninda. duas horas de prática em laboratório:
Curso Prático de Língua Inglesa, duração de dois
anos letivos, todas ns segundas e quartas-feiras, á
tarde. Inicio mareado para o próximo dia 5:
Curso de Literatura Francesa Contemporânea, eom
a duração de 3 me.se?, todas as sextas-feiras, das
I61i30m ás 18h. Inicio previsto para o dia 7 ci_
nbrii: Curso de Lingua Francesa eni Métodos Au-
dlovisuals, inicio marcado pnra o dia 3 de nbrii.
SEMINÁRIO SOBRE ENSINO SUPERIOR — O
Financiamento «las Universidades pelo Governo
Federal, eis o tema central do próximo Seminário
sobre Ensino Superior que será promovido pelo
Conselho Federal de Educação em data a ser ainda
fixada.

..Ao apresentar o documento, a Câmara db Pia-
nejamento fundamentou o seu trabalho no cuida-
do especial do órgão de acompanhar a fase agu-
da da expansão do ensino universitário, com a fi-
xação de normas orientadoras em que tal desen-
volvimento possa devidamente apoiar-se.
ARTIGO 99 — Serão iniciadas no próximo dia 1,
as inscrições para o Curso do Artigo 99, da TV Uni-
versi tária. de Gilson Amado, no Canal 9. O curso
continuará a contar com a cooperação e ajuda do
Ministério da Educação c. pela primeira vez. en-
(regará as volumes das apostilas, com novos e ilus-
'rados textos.
B(M.S,\S-l)E-ESTUDO — São as seguintes, as ból-
sns-de-estudo oferecidas para o exterior, onde os
candidatos poderão cumprir programas de aper-
íeiçoamento e extensão universitária, além dos pro.
gramas de pesquisa:
ÁUSTRIA — Para médicos — O Governo da Aus-
tria está oferecendo 25 bolsas para aperíeiçoamen-
ío nas seguintes especialidades médicas: Derma-
tologia, Obstetrícia, Venereologia. Ginecologia, La-
rlngologia e Otologia-, Clínica Médica. Neurologia
« Psiquiatria. Oftaímologia Clinica, e Cirurgia, Or-
íopedia e Traumatologia, Patologia Clínica. Pe-
dia-t-ria, Radiologia, Cirurgia Geral e Doenças To-
rácicus.

Os estudos serão realizados nas clinicas da
Universidade dc Viena e ns bolsas cobrirão as des-
pesas com taxas escolares, livros, instrumentos, alo-
ja mento e alimentação. Terão a duração de 12
meses, com inicio marcado pnra 1 de outubro pró-
ximo. Os candidatos a essas bolsas deverão ser
médicos com pelo menos três ancs de formados,
possuindo bons conhecimentos de inglês, lingua
cm que serão ministrados os cursos. Formulário
de inscrição bem como informações adicionais de-
vem ser solicitadas it Embaixada da Áustria no
Rio. Avenida Atlântica. 3 804. O prazo para o re-
cebimento dns candidaturas encerra-se no dia 1
de agosto.
CHILE — A Organização dos Países America-
nos (OEA) está oferecendo bólsas-de-estudo para
graduados da Zona Sul do Instituto Interamerl-
cano de Ciências Agrícolas da OEA (IICA), qua
será. realizado no Chile com o curso dc Genética
e Melhoramento Vegetal, com a duração de 18
meses e inicio previsto para o próximo dia 3. Aa
bolsas cobrirão as despesas de viagem, moradia e
nlimmtaçfio. Os interessados devem dirigir-se com
urgência á Representação Oficial do IICA, na Rua
Senador Vergueiro. 185.

Relação dos candidatos no Concurso de Habilita-
ção no Curso de Formação de Professores pnra o
Ensino Normal, aprovados nas provas de Funda-
mantos da Educação, de Conteúdo Especifico e de
Português e convocados pnrn n prova de Línguas
oue será realizada no próximo dia 27. segunda-
feira, às 18 horns. — Modalidade: Biologia e Iii-
jriene Escolar — Candidatos Ji.°s: 3, 8, 12, 13, 13,
20, 27, 30. 35, 37. 45. 46, 49, 58. 61. 72. 75. 77, 79,
91. 9-1. 103. 112. 114. 125, 140, 16S, 174, 179, 214, 219,
243. 251, 2RÍJ, 285. 300.

Modalidade: Estatística: — Candidntos n.°s: 51,
74. 7I>. 86. 115, 120, 123, 124,126.130, 132, 136, 142. 155,
160, 194. 215. 217, 245, 247. 255. 256, 272, 281, 298, 314.

Modalidade: Educação Musical — Candidatos
n.°s: 5. 7. 28, 48, 66. 100. 103, 187, 193, 230 c 232.

Modalidade: Artes Visuais — Candidatos n.°s:
10. 11, 78, 85. 148. 154. 167. 181. 188, 221, 231, 252, 254,
264, 276. 278. 291, 313. 315 e 317.

Todos os candidatos deverão possuir o cartão de
inscrição, a Carteira de identidade e uma caneta
esferográfica azul-escuro ou preta c poderão usar
dicionário. Os candidatos que desejarem cópia ío-
tostática da prova de Português deverão dar cn-
trada, no protocolo do Instituto de Educação, até
as 16 horas dó dia 27. segunda-feira, de um re-
querimento com o pedido e. indenizando os gastos
com a referida cópia íotostática.

Trabalho
DISSÍDIO — O Sindicato dos Operadores Cinema-
tográíicos vai entrar com um pedido de dissídio
coletivo para a fixação do aumento salarial da
classe no Tribunal Regional do Trabalho, depois
de terem falhado n.s tentativas de estabelecer o
índice de elevação cm mesa-redonda realizada na
Delegacia Regional do Trabalho. O representante
patronal disse, durante a reunião, que o aumento
náo poderia ir além de 20'.;.. sobre o salário atunl,
conforme autorização da Assembléia Geral dos cm-
pregadores, com o que não concordou o Presiden-
te do Sindicato dos Operadores, Sr. Raimundo Fi-
Iard de Sousa, afirmando que a fixação do per-
centual de aumento cabe ao Departamento Na-
cional de Salário. O Sindicato entrará com o pe-
dido de dissídio coletivo no TRT, que marcará a
data do dissídio provavelmente para até o final
deste mês.
IRREGULARIDADES NA BRUNI — Em mesa-
rendonda realizada na Delegacia Regional do Tra-
balho, entre os representantes do Sindicato dos
Empregados em Empresas Teatrais e Cinemato-
gráficas da Guanabara c o advogado da Emprê-
sa Livio Bruni, para apreciação das queixas do
sindicato contra o não pagamento de férias, atra-
so de salário e outras irregularidades dos cinemas
daquele grupo, o representante da DRT, ante a
falta de provas das acusações, resolveu marcar um
uma nova reunião para estudar o assunto. A re-
união teve que ser suspensa poreme o advogado dos
cinemas do Sr. Livio Bruni negou todas as acusa-
çôes do Presidente do Sindicato dos Empregados
em Empresas Teatrais e Cinematográficas, Sr.
Mário Santos, levando o representante da Delega-
cia Regional do Trabalho a solicitar-lhe uma re-
laç&o nominal dos casos concretos para ser exa-
minada.

PRECISA-SE rapai com prálici,. MOÇAS E SENHORAS — Preci
do .jotuquini. Frei Caneca, 424. 1 sam-se com salário rrínirt.o g_-
Iratar hoje. jrantido psra serviço simples. -

Trator na Rus Silva Roía n. 501PRECISA-SE de "m çiarcom -
copeira com prática. Clube cios
Marlmb-3. Praça Cel. Eugênio
Franco, 2. Posto o. Copacabana.
Junto 00 Forte Copacabana.
PRECISA-SE moça com prática
do dft. Sacadura Cabral, í;!.

PRECISA-SE oc uma porçonete,
[para lf_uolh.11 _in pensão. Nu,.
Newton Prado, 189. S. Cristovã.

PRECISA-SE do doii garçons
Iprarlca na Rua dor Andradas 46

[PRECISA-SE «in» iancheifa coimoilCO pratico,
prática de co?Ínha — Ria Ura* fjs ;-)Jj fl.,;0 fl
nos, I nOG, Olaria. zação comercial e Industria cm

1 PRECISA-SE do (lois lancheirosm. aspecto. Oi reforencins. lel.
icom bastante prárica lanche - 42-70V2 - 13 is 16 ll. Sérgio.
Avenida Suburbana, 10 0°2 - Cas-jpADARIÁ - Precisa-.se de (ornei-
cadura. uo _ caxttira de balcão tom prn-

I PRECIS A-SE dó Copelrôs o gar-tica. R'j,i Siqueira Campos. 117

jcõ.3 com prática1 par» lanchonetej™ Copacabana. _^
à Rua Senailor Dantas, 4a. JPRECISA-SE I menor de 16 ancs

j» - - — •¦— —para limpeza e entregai 0.11
ruoccDcr iboas referencias, na Rua Belfort

i-MUI-tKfc!» fc Roxo, 231-A. estl. IX V. tle tas-
MECÂNICOS |lro - Copacabana.

PUECISA-SE d. um .'«u-ante da

Caminhão de estra-

— 3a. loja — Esta rua coflieça
na Avenida_S(/burb,^na n. 2 Sói
MOCAS — Preclsam-se serviço
externo, 1.-lario lixo inicial NCf$
lOi.CO e 111-Í3 vantajosas comis-
-ütü nn Rua do Lavradio rt. 3 -
I.° ansiar. Tratar npós 9 ho-
rai.

IMOÇA' - Preelsa-se ¦ de moça'"para 
alenclente consultório. 3 vu-'..z-s 

por semana, Tel. 32-9352, sc-
gunda-feira.

33 anos de pro-
gerenciar ortjíini-

I CHOFER
da, carregar lUCfltO ferro, ar_iíi
etc* 30 a 45 a..os, com 3 anos
n conheça mecânica diesel, não
Eerve tnxi co ônibus. Salário de
experiência 30 diai de NCr1> 7,00
diários, trazer documentos. Rua
da Quitanda, 67. 6.° grupo,
sala 603.

ELETRICISTA - Precisa-se de um
eletricista que tenlia ferramenta
nnra trabalhar por conta propri,-..
Trat.ir com o Sr. Nilson, hoje,
domingo, das 10 òs 12 horas,

p.dreiro. Tr.il.ir Praça Hotafoyo
n. 18 — Inlinúnifl.

CURSO VESTIBULAR DANTE-COSTA
(NUTRIÇÃO - H. NATURAL)
e agora também MEDICINA

Aprovação de 90°o eni lódas as escolas de Nutrição da Guanabara,
este ano.

Na E.C.N. — 3.° lugar — Ingrid _. AAütelsIoedt
No INUB — 1.° lugar - Joselle de Góes Baltar

2.° lugar - Léa F. Galo
Venha conhecer nossos métodos modernos de ensino

Aulas projetadas
FÍSICA - Ernesto Costa. QUÍMICA - Paulo F. Silva

BIOLOGIA — Ricardo Fabião Gomes
Aulas a partir de Abril. — Inscrições abertas

Praça da Bandeira, 96 — A.° Andar.

Ru.i Campos dn P.iz, 230. - - Ir,

PROCURA SE per soa capacitada
para dirigir e dar idéias novas
cm loja de confecções antiga no
Centro — Oferecesse interesse -
Cartas para o n.° 01 101, na
portaria dêsie Jornal.
PRECISA-SE de mest rinho com!
prática. Papa-ie bem à Rua Fran- CRIANÇA EXCEPCIONAI. - Pro-
cisco Portela, 205 — Padaria —; iessòra 14 ancs de pratica aceita
Guadalupe, jalunos com dificuldade aprendi-

PRECISA-SE~cFe~7u~bgo"renlc~ pira j"»01"- 
Teri 26'é°27- 

trabalhar em posto de gasolina CRIANÇAS DEFICIENTES

VIOLÃO F GUITARRA EM 10 ,-(-11 crriCC 'PIANO v.»j. oi iAUIAS - M.,.d. Vldt,, - Di. COLEÇÕES .rudo?NC,$Vmc.IOy_el'TXfon";
yulgatao hone.t» d. «nu» proces- COLEÇÃO de Medalhões Come . 48-76CVÍ
sos rt.. .niinn. Nao ig p.tcipile, morativos de praia e d» talos piÁMn r.. i u ¦ defenda . ..e f.lho . o .«u d,. nntig0>. Vendo ur.enlo pela me->,'*iX 

C\r. ¦•H-wi-Siuiigar,, d-,
nholro, «on-ullando connieõoi «(lhor ofert/i — Tel -17-9976 .-""i-irio. VenrJ*j-j_ cu tra-s-fn*
-nigindo demonMratóel, 22 Oui- ...-, fi_>l»»_Alt~ \, "f 

""riit,e '"'• "*" t,lud". pnyarv
lar.lesti d. .prendi.agem aniti,. SEIOS NACIONAIS - Vendem-., do , diference - Tcl 28-2071
20 YiolSe. . 3 quita.,», d, .n.«m folha, inteira, em perfeita. p|AN05 Reforma, 

"cer.i.""
•: *"•'«" «.n-tco,. d. «... Mli*».!F„Ç, d0 leu pi.no™5,,^80™^-

n.iini- ...>¦ ri, ,„,,, „.,. HlfM Irse^T^rlt^Amwo0 "*'

PIANOS- 175. 35D, 350 itilsÓ
at» 11

bui ns
porta.

Co'.ct,ão cie 3 livros cio ICM piANO

fi.T.n
depo

i- Sr. Modl.

Curso de
Decoração

! IlíV/S» Wr\ 1 C RA m"' r"1 ntran'i,i total - Pr.Livros de I.L.M. jw>i». 103 ^«-«-o... 0-tb

AUDIOVISUAL

Profos. Marília Escostoguy e

Carmcn Moguairo. Num 36

curso: Decoração, arranjos cie

mosa e de flores, 
^bma. 

'«-j|NSTRUMENTOS

celagem ern palhinha, lntor-

mações pelo fone 57-5/16.

Vende-ie eie*n_o ner-
iNLr5 1d, Registro Unico NCr$ Feito eslado. Cr-. 650 000* Tm
/', Livro de prestação de S<*r- 

,15''''00

viço, MCr$ A, Novas Guias de P,AN° - Vendo-si nvional im
,i „„ . epftdo d.? novo. Ver n- P i,.loco c. 20 ,o- Marqüêi de Ab-,sn;es; 

',çi 
.;- Papelaria lois 703 Te!. »r,-998.t.

Ruo cio Roiiirio, PIANOS Ei tran gei ros e nacionoi.
Tcl. 52-3120. "GVOÍ - 

Ç»sa esnecializada ven-- hem fmanendos por pre',03

j Transmissão,

fios, NCr$ 4.
cio Cont«idor.
161, sobrado

MUSICAIS

Cursos Téd

de ccaüão - R-Ju Santa Sofia'Íí-- Saenj Pen.i.
PIANO Pleyel,-vendo; próprio
pnra estudo, ocasião. V*r p_ Pu»,
Caslro Alves, 225 - l,\-^r. We:--
dont;«-i.
PIANO tipo ap. "Soufiêto"-Parií
— Ótimo - Vendo 350 mil -
Rua Cap. Rezende, 4.18 c' 1 «p,
101 — Méier. Não atendo te'.

Re-
Av. Brasil n. I 304 (educação motora; Escolaridade es*

precise*;
Lucas.

Rua
com o Sr. JORGE.
PRECISA-SE de rapaz até 16

Mocas e senhoras par;. Irabn-
dQ lhar. Rua B.-.rão de São Félix, 220

2.0 andar.
PRECISA-SE de um senhor para
limpeza t recados com referên-
cias. Ordenado CrJ 125 000. Pre-

DESENHO — Pint uri», técnic.-is
enipréyo de materiais* Aulas par-l
lííulafes: início nbrii. Trotar no
lel.: 40-0356.

peclahzada. Distúrbios da mar»
anos c'1rt' ^,1 ^c''"'' das atividades ma-

nufris, do aprendizado à?. leitura
e da escrita elc. CENTRO Dt
REABILITAÇÃO DA CRIANÇA
DEFICIENTE. Correia Oliveira, 21.
Inf. tel. 38-0549.
DÁ-SE nulas Dar ticulares _ todos

de primário — Grajaú.

Rua Sen.idor Dantas n. 3, 5.° an-
Souza.

PRECISA-SE umn moça pnra caixa
de p.idafl-, Ru.i Aristides Lobo,
244 — Rio Comprido.

Rio Comprido.
LANTERNEIRO -
Cordovll, 949. ?.____

LANfEfJNÉlROS -- 
'Precisa-se

oficiais e meio-oficial competen-
les, pnra carros dt; passeio. Rua
Hsutlock Lobo, _74. Sr. Miguel.

LANTERNEIRO - Preclsn-se - Av.
Ernani Cardoso, 85, fundo?.

LUBRIFICADOR DE 
' 

AUTOMO-Id.r _ Jr
VEIS — Preci*.,..- cern pritica
na linha Willy. - Tratar nt R.
São Ut» G011TÍ.9B n. 1 516.

LANTERNEIRO" - Precisa-s. «om
pratica na linha Willys - Tri. PADARIA -
tar na Ru« Sio Luis Oonxagaja|udanle! d
n. 1 516. jnj Rua das marrecas n. io. iRuJ A„9Uíia „, 394
MECÂNICO DE SCANIA — Em-;F:K£.CISA-SE de um bom delis*]- Jacarepaguá.
prísa do ònilius precisa compe-^a - Ouilanda, Saeru Porta — 

ICNSINA-SE a primário.'"Profossora
lentes. Fineza só compa..cer se j 

Conde de Bontiin_,,. -196-A. J. especializada em alfabetização -
tiver condiçôas, Tralar Rua Ma«}PASSADEIRAS — Praeisam-.e n a 1 o r«i.-. ó 38.0939
.nrl.nl Floriano Peixoto, 2 574 -{LAVANDERIA ABC na Rui dos
N. Iguaçu* IJangadeiros n. 37.' 

PORTEIRO"-"GERENTE-- Preci-
s3-se para hotel familiar com
pratica t que dê boas referen-
cias — Tratar com o Sr. Henri-
ciue na Rua Bento Ribeiro n. 80
— Central.

de dois
ENSAIADORA DE TEATRO - Pre-

Precisa-se oe u<m,tjM preparar 
grupo Infan-

mesa com pratlca, j „, d i„(u,„alo Aores.nlar.se aa¦¦¦•' -'- ...ri . . \tm t„„,„i, „ _T)i _ Fregu.jj,,

EM 'ELECTRA", A MAIOR ESCOLA DE RADIO E
U.ltVISAO EM LABORAIORIO - Fundado em 1939

CENTRO, MÉIER E PENHA
Matrículas abortas para os seguintes cursas:

AULAS PRATICAS DE RÁDIO: - Para principiantes sem
nenhum conhecimento

PRATICO-SUPERIOR DE RADIO: - Cons.ilo a teoria para
quem possui nocóns do rádio

PRATICO DE TELEVISÃO: - Consêrlo • teoria para o
Radiotécnico — Transmissor do TV de sinal fixo próprio

TURMA ESPECIAL AOS SÁBADOS
AULAS DIURNAS E NOTURNAS

Mensalidades Módicos
CENTRO: - Av. Rio Branco, 37 - 2.0 andar - 23-3133
MEIER: - Rua Dias da Crus, 69 - 3.° andai
PENHA: - Rua Plinio de Oliveira, 13 - 1.0 andar (?

AMPLIFICA0OR Ipame para oui.
tarra. Vendc-:c, 4 entradas o oe-
dal vibrato estado de novo. Tra-
Ia* polo tel. 37-7581. - Artur.
AAA PIAMOS ESTRANGEIROS E
NACIONAIS NOVOS - Casa e«.

Moras «• raoazcs «ue deso- paralisada ve.-.dc bem linancia-'PIANO PLEYEL tipo ao. teclado
Moças e rapazes que cr .se- 

A___ ^_ ^ 0MjI50i Ri,a r;5 m,ffim, 3.10 „,._ „._,. Ví7 6m
iam iniciar em escritório, ou •__„„,, Sofip n. FA. - Saenj Pena. Costí, 35-F Inhaúma. (Perlo Lio,
ainda; melhorar scus conheci"/., ç/\sA moÍA PIANOS - Eu7õ».?.'_"'??**_
mentor, e galgar cargos eleva-'o»u:., nove;, Pleyel, Welmsr/PIANO MOVO — Vende-se c~.
cios, devem assistir a uma se- Pc!"'- C£uda * armário a pr.170 ™:ái;co, c. cruiades, 3 pedals.' ... rnener praco. 2 tte Dezembro. II? 9tl notas. Run Antunes Garc-a. 35.
mana, mleiramonto grátis, em _ ca:?:". <*p. 2. t<-!* 29-4881.
um cios estágios práticos; Dae».^-p^F|C^QJpTr^jjj^g--gjj;.piXNo _ Vendo, marca Br.v'
litografia — Aux. de escrito- „ini, novo — Facilita.so — Tol.- Tratar tel. 26-2652. Rja C-ce-ne,
no 

'- 
Aux. de Contabilidade 34-1214. n.o ±5___Jt>__J0l 

- 
.Botafo-c.

Estenografia (Sistema Marli ACORDEON HOHNER 120 baixos. PIANO DE CAUDA - Olimo.
¦ 

• 
i* \ Branco — tanno V — Vendo em Vendo ou troco oor outres r**.

adaptável a qualquer idioma Op'oarn=?,o "ffl woi 
^"^ 

•« 
ietos ,aci|ito _ R;jí c>p!tJo ,,

Correspondência Comercial Tratar t.l. 58-2406 ou 34-3799 ""ide 448 c| 1. Ao. 101 We-cr,
-- Secretariado - Inrjles {Prin- com Dr. Carlos. nao telefone oara virinho:.

FAOLO SOPRANI - Acordeãa
prafiltioiul, 120 baixe. 13 re-cíoiantes, médios e avanÇfl- ATENÇÃO — Compro um piano

dos). A TÉD é a maior orga- »¦»{. i«lad«lra, om TV, «m «••^"^'"""'^."Á"'',, 'co,

, rftofonico • um *r condicionada, I I..V" „ .„_? /*tcl° «" o
nizaçoo de empregos e en-iqua|qu>r hor, p>r> 36J6J5 parta em pagamento cai Mae--

¦ Joen-t¦

part*

sino Comercial prático do P.h,i„"v]"*iA-^C-mp,". V piano d. ^.TL^M»*aS"
dando plona garantia oe en-icaud* ou -irmário, mosmo preci- paguá
camirthamento a emprego para Ijand. ««»*,», 

Jj.wlvo^.pldo ^Nf^r^rTãb-bTr-õutri
t!;us alunos. FncJ como cen- .^^„„r.^,, ...,:,,- .,„ 

' 
»¦ -¦:'&"__ ['¦..-. 't"Jlana - U™. TU.

enas de pesso.u que for «ini
ACCRDEOM Seandalll. 80 B, 4 DESCHINI 12ú b.
ab.-f., 10 reg. novinho, italiano. Preços a cembinar

mpregadas após (requenta- Universal 1-0 8. 4 ^bar,. II rey.,
CEM-'novinho, 180 OCO. Outros, mo*

120 mll - R. Rc;ende,
VcMDc-SE I oiano

rem
TRO

do.-i
cursos TED

Av. Pres. Vargas, S29 ,,
— Tel.: 43-9523; CO-,ACORDEON""Scandâíri"80'"ba"ixôs;

7 -
Tel. 4;cC9ó,

XILOFCNE ou Marimba -- Veédõ
novo, 30 leclr-s -- Tel. 57-5543.

nfivo.

gina*!.

^MOTORISTA PARA ÔNIBUS DE'ESCOLA, 
trabalhar das lOh 30m

ás llh 30m • das 17 às 1 Bh
30m na Rui Prof. Gablzo n.
211 — Tralar na Rua Prof. Ca-
bizo n. 211 — dat 7 is fi • das
13 kt 14 hora^.
MOTORISTA - Precisa-se c] pra-
tica de material de construção —
Salário inicial de 180 OCO na R.
D_ráo_ de _ Mesquita _n. 608.
MOTORISTA - Frigorífico admi-
te motorista de caminhão, práti-
ca de 2 anos e idsde _té 35
anos e conhecimento Guanabara
e Estado do Rio. Comparecer na
Rua Euclides da Cunha. 230. -
São Cristóvão, Trazer foto 3x4 e
documentos.
MOl OR ISTA--~P7ec7sí-sí"c; 

"pri

tica entrega mer-adoria em Kom-
bi. Rua Alexandre C.ilar-a, 226.
Grajaú.

MECÂNICO - Preclsa-ae de um
mecânico nue tenha freguesia,
para trabalhar por conta própria.
Tratar com o Sr. Nylson, hoje
(domingo), oas 10 às 12 horas:
Ruo Campos da Paz, 230. Rio
Comprido.
OFEP.ECE-SE motorista c| auto
part. Volks 66, p| serviços ou
viagens. Mo inglê;, muita pré-
tico: 4/-1328.
PRECÍSA-SE~ motorista. Rua Al-
mirante Ari Parreir.is, 259.
PRECISA-SE de um motorista p|
trabalhor em caminhão. Tratar R.
¦Marque, dt? Sapucaj. 94.

PRECISA-SE torneiro» c| práTicâ
matrizes pj plástico — ratar c|
Sr. Rafael 

'- 
Est. do Timbó, 63,

Bonsucesso.

PRECISA-SE de rapazes menores
13 a 16 anos. Av. Suburbana,
8560. Paga salário. Tralar 2a.-
feira 8 às 12 horas. Uma.

PÍNTOR~DrrAÜTÒAÃÓVEL~- Pre-
cisa-se — Av. Ernani Cardoso n.°
85, fundos.
PRECISA-SE ajudante de forno. -
Praça 8 de Maio, n.o 8 — Roch,
Miranda.

PINTOR DE CARROS -
Precisa-se para oficina
autorizada Volkswagen.

EXPLICADOflA primário,
Tel.: 25-176). D. Hilda
ESCOLA' CASELEIREIROS MUN-
DIAI — Reabre ' matrículas para
todos os cursos. Av, 13 dc Maio
47, sala 503.
ESTUDANTE DE LETRAS - Ensi-
na Inçjlôs para ginásio e Crian-
ças. 25-8637.
FRANCÊS — Senhora parisiense
ensina. Somente a senhoras a es-
colares. Traduções, D, Cecília, —
36-6337, à tarde.
FISICA E QUÍMICA-~CÔTegíõ'
o vestibular.* Professor, eno.-
nheiro civil c militar, longo ti-
roeínio. Tel. 54-Í513 -- Tiiuca.
FÍSICA — Matemática — Química
— Descritiva. Eng. civil militar —
Aulas particulares. Científico, Vr-r-
|Jbulares,_Glnaslal - Tol. 57-3732.
GINÁSIO cm uni nno pnra maie-

RD-«{«:t« i^ir™,,-,;^ .-J_Jres de 16 onos. Rua do Cntete,. Prefeito Olímpio de 247, saia 6, das 19 às 21 bs.
Mello, 1735. JGRATUIIO - PorVjouês. curso de
z^rsiwtx* r. r-' !^ meses. CínelSndla. R. Alvnro
PORTEIRO _com pratica, boa ajM-JAIvim, li, orupo 601. Tels.: ..

3.° ano ginasial, - 200
mil — Av. Almirante Barroso n.
91 - sala 607.
PRECISA-SE de aposentado nara
zelador de 6 aps. — Catumbl.

Pode dormir no local. Tratar
na Rua Barão de Uba n. 102

Sr. SANTOS — S..lário míni-
mo.

37-6249.
GRATUITO - Inglês o Taquigra-
fia, curso 6-. 3 meses Cinelândia.
Rua Álvaro Alvim, 2-t, gr. 601.
Tel.: 37-6249.
INGLÊS — Inicinçâo p' crianças
de 7 a 12 nnos. Conversação —
Profa. Mndge. Tel 34-8865 - Ti-
[uca.
INGLÊS — Professor formado na
Univ. do Michínan — Aprenda
pelo ORAL APPROACH - Mo.
dor no, pratico, rápido, tnmbóm

iproparo completo exama carreira
36-1189

PRECISO de menor para apren»
diz em atelier de pintura e pc-
queno serv. de escritório. Tra-
tar 2n.-feira _¦ partir das 8 h
.'•0t; na Rua dã Lapa n. 28 -
sala ò._
PRECISA-SE de auxiliar de ofl
cina —Trotar na Run da Gani
nca das 8 Às 11 horas com c
Sr. DORIA.
RAFÃZES 

~ 
MENORES - 

"Precisa

.e ríe i0 — Pagam-so CrS ....
105 000 na Rua PetroUndia n.,,., , . ,
200 - loja — Visla Alegre _! INTERNATO rm Petrópolis, em
Irajá. I magnífica ehncara, piscinH. 6 n

RAPAZ menor'de boa"aparen«.ia, JÍJ.,B"' ,mh" " """»• Te,-:

diplomatlci — Telefono
'favor te'- sagunda, ipós 12 ho*
'ras.

; INGLÊS — Americano ensina n«7
casa do aluno. convar?ar<io, gra-
mátÍC8| negócio, traauções, vio-

Igcns - 45-1352.

Oficina Dr«ngo.

DIVERSOS

ATENÇÃO - Mèqas e slmhoras
— Salário na Rua dos Andradas
n. 102 - sala 4. - Ceniro.
ADMÍNISTRÀDOR com pratica de
mais 10 anos ds fazenda. Preci-

— Roberto.

principiantes e colegiais (grame* jtica e ccnvers_c_D). Cr$ 
"lóOOO!

por més. Tel. 28-9154. Tiiuca.
INGLÊS — Principiantes e ccnv«.r»
sacão - Crí 75 000 por més. D.
Judy. Tel. 56-1863.

PRECISAM-SE competentes mecã-
rticos, lantemeiros, ointricist.ii pa>
r_ tr_b-lh_r em emprCse de óní-
bus. Tiatar Rue Marochul Floriano
Peixoto, 2 574 — N. Iguaçu,

PINTORES."meio oficiais de »uto.|pre(.jla.le orcIen,-,c|0 com c,-,5,,
moveis - Marli o Barres, 10611corntdn, Av. Gemes freire, 743,1 INGLÉS - Conversação e grama-

ap. 902. Atendo hoie. |Hea_ - 5 mil a aula —. 37-7874
SENHORA casada - 35 a 40 anos
para zeladora de clinica, Mor«ir j INGLÊS -- Professora * :.: i
no trabr.lho. Ler e escrever. Sem
filhos. Procurar pessoalmente D.
Lisa, a partir de segunda-feira.
às 8 horas. Pua Henrique No-
vais, 71 — Botafogo.
SERRALHEIROS 

~->reeisãm"-scrs6'

sa-se e um vigia para maio com <£*"¦ .,enhla P,r,a,1« c"\ "Wa-| INGUS - Prático o ob|etivo.
referencias. Tel. 22.3344. :Or,as de alum,mo com documen. Pnncpiantes, colegiais, conversa-

. —.. ios nfl «ur. t-rei Caneca n. 117. çao intensiva em poucos nie.es.
ATENÇÃO -Mocas t »«flhor«» jjjjjjgjj tonho[ondo , praV»"d.| Individuais. Tel. 49-9040.

Í»!S, r°V™ l-riV' Rctl!,nd» - 'B- 
M""a* Re- INGIES - Aula, a domicYlIcT-oportunidade. Av. Gomes Frei- lw)íti B do pirai ,tt „(,„„.:Aprendirado ránido e econômico.!r«, wj, I. , í IU. -B cemo viajante — Telefone .. < do adquirir vocabulário. Proco a'

DUAS MOCAS E DUAS SENHO- 29-9954 - Senhor EVERALDO. cembinar. Te'. 32-0317, Borçjos,
RAS - Para viagem - Paga-se SERVENTE -" 

"proclsa-se" 
de"'"sír.idi,s '° " ,2h-

hem, n« Rua Santana n. 16 - vonts „_,,_, trabalhar em edificio, INSPETOR DE ALUNOS - P.eci-
e 3 br ado. «no Ipanema (já habitado) — con; sa-se para intcinato, nue durm.i
EMBALADOS oue tenha prática pratica comprovada em carteira, no cnipríçío. Aorerentar-so cem
em embrulhes e ciue prova Cjue;Trazer oirU de referências -- referências na Rua Araguaia n.°
trabalhou como encaíxotador. — <Tr.Ttr.r Ia.»feira o1 manhã corr. 394 — Frcnup^ia — Jacarepaguá.
"recisa-se, R. da Alfa-oega, 300 ! ALUISIO - Rua Wcxico n. 74 -MATEMÁTICA - 4.0 anisla de
MECÂNICO para Máriu:nss de cs-1'0-0 "r"1-[:. _|ençieniiaria dá aula; do maio-
crever, somar e calcular - Pre-iSEKVENTE « Precisa-se na Ruajmátlca para o oin«í_io. Telefonar)
cisa-se para oficina na Rua do'Voluntários da Pátria n, 360. para 2Ô-9ÕÍ.Ó d.is 14 ai 18 horas
Rosário , i67 loia C - 52-1410.(RAPAZ - Precisa-se de 

" "boe1- Sr- p-lul0-  . ._ .
MECÂNICO de Manutenção dei^parencia para serviços externos: MATEMÁTICA — Prof íí: sor com'
Máquinas, prática comprovada emlde casa comercial [entregas etc.Jj^uita rjr<íticíi leciona particular, j
carteira — Fábroic.i cie plii^lico5i- Tratar na Av. Venezuela n.lR"n Alexandre Gusmão. 10 — Ti-
admite - Av. Rio Branco, 13S-|27, saia 225. _|'uca _ Tl?:- 28-4136.
¦¦ 1021- TECKICO"DE TV -" Precisa-se c| MATEMÁTICA 

"-" 
Estudante en-|

MENOR — Para serviço externo!pratica t referenciai. Salário «íçienharla leciona ginasíal e c'er.
— Distribuição da proíoccics no comissão — Rua Marquês da
Centro e bairros. — Telefone ..Abrantei n. 37 — 105 — Te!
32-4999^  _[25-2828. 
MOÇA p"ÃRÃ CAIXA - PreclM. TRICICUSTA - Prccisa-sc. Tm
se na Rua Guatá n._104. tar Rua do Senado, 62.
LUSTRADOR

Cesitro Taquigràficoa,Beiro

Cursos especiais de:

SECRETARIADO PRÁTICO - 10 meses
Matérias: Português Taquigraíia, Dacti-

lografia, Ay\atemática, Prática de Escritório e
Relações Públicas.

ESTENODACTILOGRAFIA - 10 meses
Matérias: Português, Taquigraíia, Dac-

tilogrofia — Trio básico indispensável na
formação de perfeitos cstenógraíos e ta»
quígrafos.

Ensino essenci-lmonte prático, por prn-
fessores assíduos e rigorosamente especiali-
lados.

PORTUGUÊS, MATEMÁTICA, PRÁTICA DE
ESCRITÓRIO, 8ELAÇÒES PÚBLICAS e INGIÊS,

EM NOVAS TURMAS.

TAQUIGRAFIA — Aprendizado em qualquer
dia e hora, pelo método: "Prep.-Paulo Gon-
çalves", adaptado ao inglês, francês, alemão
e italiano, e turmas especiais de aperfeiçoa-
mento (homogêneas), para qualquer melo-
do, nas velocidades de 20 até 140 ppm.

Em 1966 o C. T. E. preencheu em 100%
as vagas dos concursos públicos de Taqui-
grafia, realizados na Guanabara, e obteve

95% do total de candidatos aprovados.

DACTILOGRAFIA - Aulas das 8 às 22 ho-
ras, em máquinas novas — Método C.T.B. —

PRAÇA FLORIANO, 55 - 12.° (CINELÂN»
DIA) - TELS.: 52-2972 e 52-0618.

lfl." - Tel.: 43-9523: CO- /.CORDEOM Seandalll' 80 baixosri"rdí:, .au2;<iJ1V,.5?° /l 
m

PACABANA - Av. Copaca-jnôvo, no calua. Vendo ur«tente,|L f___'*• 
>5'-fJCC0- >'* ,r

liam 690 — 6o  Tel.: — t>or PrcÇ° ^arsíc — Rua Silveira)
-,..,„. _.T,TC , AAartins,132 ap. 508 - Sr. João.lVENDE-SE Piano Fr.mcí-
36.6728; CATETE - Ru» do pamE—"VeSdS 

, ?'", 
™™'<* fR"£:

Catele, 216 — s loia — Tel.:. ._ .-/.oa/,? |tel. 32O310 - He r.o comercial.

ORDEÃO SCANDALLI, i küT. VENDE-SE Balaria Pingüim com-bai-
pleta, profittjonal — Tel. 70-5120,xos, 9 reg., vcrmellio, modernojl .

por 225 mil - Av. Democráticos IVEMDE-SE um acordeon Seandalll
n. 690-B — Perío dí Urancs. )60 baixos — Rua Uopoldo, 627

cosa 9 - Tal. 38-0577.

23-4376,- TUUCA - Conde He A;
Bonfim, 375 — sjloia — Tel.:,

34-0.189; MF.IER — Rua Dias;

áa Crui, 185 — s'loia — Tcl.tj ...... . .
.--»aí« iit-.i.n_n« ii ACORDEcE5, tenha dois Irallanoi,— 

^9-5068; MADUREIRA — Ma-,do 80 b; cstado de novo!# Ven-jVENDE-SE um piano 
"Scnwani.

ria Freitas, '12 — s|loja — Tel.tldo barato Hoie. até 12 hs. ou sa-|mann" sem uso corda cruiada, 3
n0-l750- N IGUAÇU — Nilojaun^a ° di* todo. — Rua Bel-,.ped«-iis — Te!, 2ó-3'125.

, ' *_ ij 
- I , £53 

— Martins. | vende»
Peçanha, 185 — »;ioi» e -:,acordeão 

80 baixo», II 7ícJTí:|tcheco om ótimo estado a li
NITERÓI — B. Amazo- I»..-....- .ui.. -.-. _.,._.j.

2 7861.

ÚLTIMOS DIAS

DE MATRÍCULA

COMERCIAL
EM DOIS ANOS
Português, inglês, maternal!

| GUITARRA DE COIMBRA - Vrn-,
, de-ie, q'j_lid<H.e. brleze _
maravilhoso, a vio'ãa requinta,|VENDEM-SE PIANOS

{VENDE-SE um pi.no de carvalha
- nn 

','™™Ai "'"»" 
ÍACORDEÃO 80 baixos, 11 rngis-

29-09; NITERÓI — B. Amazo-],ro.( Mt de nòv0_ Mtr,n9eiro, televisSo Philco 21 ool-o.das -
nas, 528 — sjloia — Tel.l. —! 130COO. R. da Capela, 549, ap.ITratar na Av. Rainha Eliaabeth,

(p 102 - Piedade. 613 ap. 102.

BATERIA MUSICAL - Â couros, VENDO «cordeão ScandaÜi, nóve.
2 pratos ctc. NCrS 250. — Rua'com 80 baixos, 9 r.giürc;, 1
Abolição 557, ap. 101. abafadores. Rua Getúlio, 229, ;/

CASA MlLLAN~PIANOS - Nado'- ?',a%0!£L~ 
Tcric" "'-"''" "

nn',$t esfrangeiros, cauda, nrm&. Te'.*_,*°TyT.
rio, 10 anos *ie garantia, a praxo VENDE-SE çxc^leníc piano c:^
sem juros. Ouvidor, 130, 2.°:Cor;cérrof 1/2 cauda, (íi-css mar-
andar. ca P«r.*of, estacio d» ròjç. f^Ti

ntermodJár.o). Combinar r-or* —
Tel. 45-5364. Sr. Fritz.

contabilidade, laquigratla cordí_ dup|M( p.6nr;o par_ J0_ n(neiad!:,, __0, P.t.rc. dr ocas-ão.
estatística, dactilografia, coli- toe - R. Conde de Pòrlo Alegre,"ua Santa Sofia n. :i. Saem P».-

grafia, correspondência, direito:'^ f- -Sr. Tavares. |n«..-. Cas» especiajii.da.

.rmr„:,l Horário- cias 9 30 à* GUITARRA"- Vendo uma estran- VIOLÃO espanhol "C»ntie Her.
comercial. Horário, cias v,ju a 

^.^ ^^ 4(.m<j Tra)íf Poml„,,„„,» ,utêntico, con pouqu».
11,30, cias 18 as 20 e elas 2Ulpeu Lo^r-iro 104. >o. 401 — Co- >imo uso: mil cruv. novos. D-.o.

3S 22 hs pacabana .mata que ». retira vende urgente,

MOTIVO' mudança. 
"Vendo "um 

P; i».m_paio._5«... ap-JOI.

piano _Moliano. Tcl. 34-5899. j
ÓRGÃO - Vendo modelo Quor-; f nr.ltwr, ] IÍI3HÍ1

GINASIAL EM 1 ANO tal 1 300 OCO, estado de novo - V.UI li [Jl 
U 1 

[ÍIOIIV
rr\kA c ecM ra«:i: j Negócio urgente. Tratar telefone
COM E Sm BA5E 49-2965 -- Zilo Riohi.

Novas turmas pela manhS. p|AN_ pLÊYEL francês, tipo apt"
_ tarde e õ noite. próprio para estudo, vendo ut-

gente. Rua. Toneleroí 15?.

PIANO Bentley, ingiés, original,
perfeito esteds, lindo injtrurr.pn-

jto. Aceito ofertv.. Facilito — Ruo
curso comum, ÍO. Romana, 66_- Lfna.

PIANOS a C.-S 39500Ò, -9SO00,
595 COO; aiernio t francês. Ga-
rantidos — Praça 11 d. Junho,

Instituto Comercial Brasil. — 29 . Scb.
Rua Uruguaiana, 11 _ o 116 —IPIANO - Crí 350 000, francas,

Tols s 52-3997 e 52*8899. (apartamento 
— Rua Noronha Sen-

PIANO — Vende-se francês. Ver] ver,

Art. 99

Dactilografia
Em um niês,

rápido c aperfeiçoamento.

Diplomas no fim do curso.

Te!. 57-0960
URGENTE - A VISTA

Compro TV
acordeão

Inglês
Rádios, vitrola», méq. escr_*

costurar, gelad., grava-

Precisa-sc de 1-TINTURARIA - Preciso da lava-
meio oficial de lujfrador pnra tm-idor com bastante pratica, Rua
balhar na rua — Tratar com o Sr.[Leopoldo Mlguez n. 107-8. —
Guilherme à Rua Tacaralu, 379 — [Copa.
Honório Gurgel.
MARMORIS7A"SERRÃDOR"~-~Prc
cisa-se, cortar só mármore bran

Av. Suburbana, 9 999 -
Cascadura.
MOÇAS E SENHORAS-p| cinema
t.atro e TV — Não aceitamos
menor. Damos orientação artísti-
ca — Av. 13 de Maio n. 47,
sala I 201.
MECANOGRAFO - Maq". tipo
Olivetti com ginásio e dois aux.

VIGIA - JARDINEIRO - Admi-
timos senhor de responsabílida-
de que entenda dc jardim c/ re-
ferencia de empregos anteriores.
Ótimo salário. Rua Dias da Cruz,

."__.l_í_ »/ 223 ________
VIGIA Precisa-se com refe-
rencias, apresentar-se segunda*.
feira às 10 horas na Rua Manuel
Cavanelas, 113 — B. Pina.

tífico nn casa do aluno. NCrS 3,00
por aula, parte tarde. Telefones >
45-46U - 45-3456. _
MATEMÁTICA 

" 
- 

" 
Estudante 

"~de 
I

Engenharia dá aul..;. Telefonei
54-0699 j-__l__is.
PROFESSORA de" piano, diploma-
da, prepara alunos para exames J
à Escola Nacional de Música — i
57.3482.
PROFESSOR Porl. Mat. corrcsp.j
Comercial. Precisamos p! lecionar
em n| filia! Centro. Sal. a com-
binar. Horário do 18 às 20 hs.
Entrevistas c| Sr. Luci*lio — Av,
Pre.*. Vargas, 529 - 18.°.

VASSOUREIRO - Pr.cisa-t. para
dirigir fábríc» de vm colégio —

contahilídade. Base 200 sem. 5 Apresentar-se na Rua Araguaia n.
dias. Av. 13 Maio, 23, s/ 1910. »M — Frogue.ii--lacir.pag.ua.

ENSINO E ARTES
COLÉGIOS E CURSOS
AULAS 

"OE 
INGLÊS - Particular.

Prof. inglis — TeUfone ......
3 7-3826.

• AUIAS DE PERUCAS, rabos, fran--. ,
ia< c clllos. Método fácil, tentos _______ 

d'C!lpi e,c

un-s oferta especial. Tel. 58-6856.;Í°-/Hl±-

ARTIGO 99, 1.» e 2.» ciclo. -
Pré-Normal — Admissão especia-
lizado — Voluntários da Pátria.
83 ci 9 - Tel. 46_5140^
CIÍRSÒS~— Flores", b-IsBs, plntu
re em tecidoí, bichos de feltros,

- Telefone

ATENÇÃO - Acordeão
pequeno e.paço di

Em
'CURSO 

MUSICAL DE COPACABA.
- MA — Ensinam-se declamnç.io

tempo yoce iano ocorde;io vio|5o guitarra,saíra locando acoroeao . piano.W„MiçÍ0 mus|M'|, ,00.;3 mujic0|
Adultos e especializado para cri-L br,,orin. r,|,, 3/.8w1
onças. Vendas de acordeões. So-lu,,^--.¦ ¦,—•:—,-¦ rr
nelli, Seandalll, Universal etc. a CURSO d« inglês comercial o de

preços de fábrica. - Acoilam.se's?c'e.,?riacJo* taquigrafia. Inglês
consertos cm geral - Ruo Max.jPi Vflí"!^ Z°n» Sul* _ T,lefo'
well, 202 - Tel. 58-8494. ,le ¦tó-0367.

AULAS — Português, Matemática
e Inglês, primário até ginásio. D.
Carmem, 54-3841, dai 1-4 àl 16
horas.
APRENDA a dirigir numa escola
honesta. Instrutores educados —
Aulas em Volks. Despachante par-
ticular. Especializada em senho-
ras e senhoritas. Auto Escola
/.ona Sul. Copacabana, 95-A, esq.
de Prado Jr. - 37-6446 - Nova
Administração.

CONSERVATÓRIO DE MÚSICA
BRASIL - Rua Mar. Freitas, 146.
Madureira. Cursos diurno a no*
turno. Teoria instrumento t pre
paratórlo Forças Armadas.
CURSO "C.O.C." - A.t. 99 -
Ginásio — Clássico — Científico
com ov aem Ginásio. 85% apro-
vados — Matriculai abertas —
Profossõrei do Colégio Pedro II.
Av. Copacabana, 1 072 gr. 302.
T.l. 57-6477.

APRENDA o costurar - Curso deic°RTE CENTESIMAL - Curso A
Corte c Cosiura em apenas 2jme!es aprenda cortar a costurar
meses da aprendizagem — Te!.!Pc'° m**'s *ac'l e rápido método
36-4641. ' Centésima!. 20 mil mensal, 8 au-¦-,_,¦. 

.-w z. —.-—r r— tas, meg. ambos sexos, aula inALEMAO - Professora ensina «i.,div!dua| ,„ mM. Fa=0 mo|de bj
um M-,TerS.1-Cf°.dc5cí-_" 

'"•" q^lquer manequim. Rua Bamaula. Método ef,cente, Slides - |)in 
' 

,10 „ ó Botafogo alr_, «gislro

ISEÜ 
FUTURO flEPE-a.DE DE ¥ 0 C Ê !í

DAIILOGRAFIA

PROFESSOR americano ensina. In-
glés método auro-oral, fitns e
gravador. Na minha ou sua rc-
sidencia ou escritório — R. Dias
Ferreira, -4)0 ap. 603 — Leblon.
47-6856.
PROFESSOR (A) - Para Artigo 99,
realmente capacitado (a). Regis*
tro 'MEC. Tratar Rua Goiás, 506
- 15 àl 17 hl. — Piedade.
PROFESSORES de Português, Ciên-
cias e' Matemática. Precisa-se —
Rua Min. Viveiros de Castro íl
-301 — lido ___-_ Copacabana.
PROFESSOR DE DESENHO para
ginásio, it 3.Di • 5.*sf dai 7 is
9,30 horat « educação física femi
nina para 3.ai • 5.*s das 10,40
às 12,30 horas, proci.am.-ie
Rua Prof. Gabiio 211. Tratar dat
7 àt ft « das 12 àt 14 horas.
PROFESSORAS ESTADUAIS - T.-
mos 4 v„r__», para supervisor»
dt campanha nas prépnat asco*
Us. Rw.ir.td_ minima de NCrS
300,00. Av. Rio Brnnco 156, ta-
Ia 1 005.

PROFESSOR"- DESENHO""- Pre-
ciso para turno da noite. — Tel.
30-1550.
PROFESSORA leciona português e
matemática. Tel. 38-7963. - Jui.
sara.
PROFESSORES DE FRANCÊS, Por-
tugués e Contabilidade Pública.
Precisa-se para curso noturno. —

Tratar na Rua Adolfo Bergamini,
195 de 20_s_22h. _
PROFESSOR DÉ GEOGRAFIA _-
Início do Curso do Orientação
para o concurso de professor do
ensino médio, sob orientação do
Prof. A. Teixeira Guerra -• Tele*
fone para informações 56-2396.

PROFESSORA — Precisa-se para
trabalhar em internato. Tratar

ESTEHOCRAFia
RECEPCipil
PORTUGUÊS

M

C0HTAB1LIDADE
M. ESCRITÓRIO
CGRFTESPOHDEKCIfl
SUPRIA..
INGLÊS

CIJRSOS COMPACTOS
MÉTODO DIRETO
APRENDIZADO * PACIL
COLOCAÇÃO IMEDIATA

; CENTRO ¦ Av Pres. Vorgas, 529-18.* tal- 43-8024
COPACABANA - Av. Copci.buno, 690-6.' tel- 36-6728

CATETE - Ruo do Catete. 216-s/lojo lel- 23-4376
TUUCA - Conde Bonlim, 37Ss/loja lel.: 34-0489

MADUREIRA - Maria Freitas, 42-i/loja Catei 90-1750

MÉIER - Dias da Cmt, 185-sola 223 tal- 49-5068

i NOVA IGUAÇU - Nilo Pcumlm, 185-s/lojo teü 29-09

7 ...' . NITERÓI • Barão Amoionas, 528-i/loja la_ 2-7861

PROFESSOR (A) - Português, In-SRS. PROFESSORES, ou a quem
glès,_ Geografia, organização gi-, possa interessar — Grande opor

8 000 mensal»

[7 aulas semanais)
12 000 mensais;

(3 aulas semanais)
Hão há jóia

Turmas para inici.in!»s

f 1CM-67. Manha — larde —

Noite. Com 6 meses você F-A-

A inglês, com 2 nnos terá o

certificado de professor. — Mé-i
iodo direfo. — Conversação —}

Assista a algumas aulas sem;

compromisso* — Também mi- *

ní st ramos aulaa cm síu escri-
lório cu domicílio. Pres. Var-
ras, 529, 19.° — Av. Copa-,

cabana, 7C9, 10.° — Frederico'

Méior, 12, s| 603 — Méier. — I

Cens. Zenha, 61 — Tijuca. —.

BCM — 57-3660 — IBCM. l?\

Inglês em
3 meses

Também em 30 aulòj, parai
viagens. Conversação intensiva.
Perca o "medo de falar" (e
dobre suas oportunidades). —

Prof. formado nos EUA. Fo-
nc: 36-0323.

Ertóco.
triMi-iw — Vende-se francft3.
loa Rua Capitio Rezende, 206
ICasa 24, ap. 201 -- Meicr. Sei dores, praianas elc Tel.i -»

Interessar queira telefonar para «-_.-_
:3».Ç109 ou 34-9500 - Sr. Dias. 32-2767.
' ^_e5t£!^_^e__^_li1c!í,-Z!Il-tí'*nte;Dl VERSOS
'PÍANO Alemão Weber — Vendo, —-—-^-i
ic' céoo metal, corddS cruzodas e|JARDI/A de Inla.-Kia - .^íte

!*>m ótimo estado. — Rua da;Esco!ar — Vendo ur_ent«\
Tijuc». 129-0638.

Tti.
«'Cascata, 16 cara 2

¦oscopo
rrof. MAZÜKKA

LIBRA
O dia nâo é bom para pciV.r fa-
vores ito ambiente «le trabalho.
Tambem desfavorável para com-
pras do lar.

Inglês

naslal. Dia e noite. Av. Mona.
Félix 813 - Irajá.
PRECISA-SE de professores ra~R.
Teixeir.T da Costa Eó. Var Ló-
bo. Tratar domingo das 8 às
10 horas.
PIANO — Prof. especializado na
Europa, leciona curso completo.
Inf. 67-8927.
PORTUGUÊS - (R.dacio • ãnZli»
se); Contabilidade (abertura de
escritas, lançamento, e organiza*
.5o de balanços). Ensino rápido,
eficiente • prático. Tel. 28-970rJ.

PROFESSORA_ dí aulas parncuia-
rt;i de Inglês (Curso primário e
qinasial) de Português, Francês,
Matemática, Geografia, História.
(Curso primário). Rua Joaquim
Nabuco n. 135 — ap. 403 -
dias úteis da? 13

TAOUIGRAFIA - MARTI - tm
português • inglês — Perlam. -
judicial — -comercial — diplom.
- 

_AuUs_Jndividu«is -47.5235. 
_

UNIVERSITÁRIO -'PÍ«isa-st~pi.!ENCYClOPAEDIA Britânica 1964
ar 17 noras, n ginísio, das 7 is 12.30 horas. _ 600 mil na embalagem — Tel.

Estrada 
"do "Camorlm 

173, Jacare-lPINTURA EM PORCELANA - Au-.Rua Prof. Gabiio 2_U, Engenho! 47-2287

EM BONSUCESSO

NCrS 6,00 MENSAIS
TURMAS PARA PRICIPIANTES

A 10 E TM-67
2 ou 3 aulas semanait #m

pequenas turmas
Manhã — Tarde — Noite —

Com 6 meses você FALA In-
glés, com 2 anos terá o certl'
ficado de professor. — Método
direto. — Conversação — Assis-
ta a alguma, aulas sem com-

promisso.
Também ministramos aulas

em seu escritório ou domicilio.
Av. dos Democráticos, 521, s
204 — Bonsucesso.

IBCM - 57-3660 - IBCM

(P

LIVROS E PUBLICAÇÕES
tunidade. O mais moderno t bem Acs UVR0S . Di
montado curso da ZN esta acei- bibliotecas ou avultando sócios-cotislai, com o ca-
pitai minimo de NCrS 1 500,00,
para ampliação da suas instala-
Ções. Garante-se uma retirada
minima de NCrS 105,00 men-
sais. Maiores detalhes e infor*
mações i Rua Castro Alves, 24
— sobrado — Méier.
TAQUIGRAFIA Marti - Datilogra
fia — Preparo para c| 301 60 d
c| diploma em 35 aulas — Rua
Pompeu Loureiro, 32 ep. 90Ó-A
- Tel. 37-0769.

Compro
sos e outros:

discos LP, televisão, ecordeon,
ventilador, enceradeira — Tel
-5-8582 - Sr. João.
ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA -
Vendo nov» — 57-2054 — Sr.
Viegas.
ENCICLOPÉDIA Britânica ed. 65,
i| (uso p| preço baratfssimo, e
máq. somar Burroughs elet. ult.
tipo e Facit cale. manual pcrfeí<
tissima. Facilita-se — Av. Rainha
Elizabeth, 85 - 1004.
ENCICLOPÉDIA BARSA - Novi-
nha, edição 64, com Bíblia, di-
cionários etc. completa, vendo.
NCrS 350,00 - R. Sen. Verguei-
ro, 51 terreo — Da. Ivone.

ri-n. Ou 2Afeire polo telefo-llas no Leblon. Informações peloiVclho ou Tijuca. Tratar das 7 ENCICLOPÉDIA BRITÂNICA
ne 38-675». _ («lefone 47-4012. ;as 8 horas ou das 13 at 14 horas..Estado do nove. Vonde-se por
PROFESSORAS PRIMÁRIAS com PORTUGUÊS - Alunos fracos — ;V_NDÒ b..raio língua.ene russo, preço de ocasião ou troca-so por

,...,,.- . ,, „, ,,,..,-„ ,. .„-registro e boa aoarencia, prcci-15 mil a aula - 37.7874 - Ro-1 alemão, francês, sueco, persa, gre- 
"Great Books". Tei. 56-1172 ou

lel. ao 6355. Sear8< (c|e(onc 44.4935, chamar sam-se para escola em Guadalu-lberlo. 
_rijo, hebraico, living course, me.;36.]0i0.

ALUGA-SE saia do aula em Ma- por favor Mme. Elsa ou Rua Ar- _¦_. Estr. do Camboati, 2 519. PROFESSORA PRIMARIA - Pro-,!. ™Sie«f. Ver hoie. 15 as 
J? PARTICULAR vende barato 230

durelre, tratar de 2a. a óa.-feira, tur Bernardes. 31. sp. 704, Ca-PROFESSOR registrado no MEC cisamos «.mente com registro -:hs- «1 «. ntT.''1* ÍÁÂn'™.., Iiv"» t'""1"1" U!odo!- Av- H"'
18 horas no local. R. tete. Mme. Nolle. |ou CIIP,„ -Filo.ofia. nreclss.s». In.lEstrad. Mal. Alencaslro n. ..!?tí- 701' ou ''5sr 36-1440, marc. rIqu, Valadares. 41, sp. 1102,tle 15

Freitas. 110, 203. ..CURSO DE FLORES | hora.

AULAS DE PIANO - por alunaiaulas — Rui Bolivar n.
8." ano Eic. Nac. Mus. Tratari»p. 206 - Tel. 57-7598.
.4y2*?J |cÜRSO APERFEIÇOAMENTO SO-
AOS DIRETORES - Prof. regis^CIAL - Professora diplomada nos
trado em Matemática, Ciências sjEE. Ul). ensina etiqueta, postura,
Admissão Especializado com as!maquilagem e vestuário. Matrl-

imelhorec crcdencieii — Telefone:.culat abertas - Tel. 36-601B. —
t37.8649 (c condução proprie/^ 'Gen. Polidoro, 53.

04, Ca-ipRQFESSOR registrado no MECI cisa mos urnente com registro
...jcu curso -Filosofia, pre-iss-ae, ln*{Estrada Mal. Alencastfo n.

Em de.lolès 8 aulas noite - Matemática 12 393 — Ricardo de Albuquer-j
2* - 12 aulas manhã. Colégio Sres!.|t,ue - GB. IVIOUO

lia. R. Capela, 75. Piedade. |„, „, .,,..., ... ..,:.,. i(l-,;i-g

Ensina-se no í çr adtCc
das M ÒJ 16 horas.

ATENÇÃO — Decorador»»
PROFESSORA do bordado, corto::1'.0 Nt,1,°- Ma'"' com Sueli "

PEQUENO FABRICO DE BISCOI-|e costura d.á aulas e aceita en- JU . -
TOS - CENTRO - Vende-se, fé- comendas Cj ou sem fazenda, de VIOLÃO, guitarra, canto, aulas lecionadorti. Ptrlitultr vtndo pt-
rie 1 milhão. Bast 6 milhões emlbouticiue e particular. Far vest.] ind., método eticiente. prático, «e tm mirmor* sobrt ptdt«til
pleno funcionamento facilita-se.'baile, noiva, esporfe, passeio, —icm 10 aula:. Atendo apenas com tambem de mirmore. Belíssima
Cartas par* o n.° 203 087. na Tratar p] ttlefont 28.1781, - D.ihora marcada. 29-275° - Prol.jobra dt sita — Trater ptlo ttl.r

,port»ri« -détte Jor-nel. iMsria. iMedeirot. '$7*5716.

Capricórnio (21/12 a 20/11 — Número tle sorte:
3. Cõr: creme. Pedra: turquesa. Muito cuidado com
com iv sensibilidade hoje, porque ela .se apresen-
tara, um tanto confusa c poderá acarretar-lhe
prejuízo.

.•«.«¦•tário 21/1 a 20/2) — Número de sorte: 15. Côr:
laranja. Pedra: jacinto. Procure ter suas obritçp-
ções em dia, assim terá mais angulo para as reali-
zações e acompanhar scus familiares.

Peixes (21/2 a 20/31 — Níimero dc corte: 37. Cór;
grená. Pedra: ametista. Bom dia parn vencer ini-
migos ocultos. Bom também para tem ar resolver
assuntos sentimentais.

Aries (21/3 a 20/4) — Número de sorte: 60. Cõr;
ciiuifl. Pedra: rubi. O dia é próprio para pedir ía-
vores e para trato com os superiores e colegas.

Touro (21/4 a 20/5) — Número de sorte: 13. Côr:
roxa. Pedra: safira. Bom dia para tratar de as-
suntos relacionados com publicidade. Impróprio
para solicitar ajuda de terceiros.

•Gêmeos (21/5 a 20/6) — Número de sorte: 32. Cór:
vermelho. Pedra: esmeralda. Desfavorável para
tratar de assuntos domésticos, tais como arruma-
ções e compras de objetos de uso pessoal. Bom pa-
ra as viagens.

Câncer (21/6 a 20/2) — Número de sorte: 41. Cór:
verde. Pedra: ágata. O dia é contra-indicado para
os negócios relativos a construções. E muito bom.
para lazer amizades com o sexo oposto.

i.eão (21/7 a 20/8) — Número dc sorte: 83. Côr:
rosa. Pedra: brilhante. Tenha cuidado quando li-
dar com trabalho cm que seja preciso mexer com
eletricidade, porque poderá sofrer pequenos aci-
dentes. Na vida amorosa procure andar de acordo
com a maré.

Virgem (21/8 a 20/0) — Número de sorte: 53. Cór:
violeta. Pedra: granada. Se tiver algum assunto da
ordem doméstica para resolver procure fazê-lo du-
rante a parte da manhã. Desfavorável para assi-
naturas de contratos e realizações de grande vulto,
tos.

Lihra (21/9 a 20/10) — Núpero de sorte: 35. Côr:
lilá.*:. Pedra: lápis-lazuli. Impróprio para solicita-
çóes de empregas e fazer trocas dc objetos pes-
soais. Bom para a vida em comum.

Kscorpiâo (21/10 a 20/11) — Número de sorte: 15.
Cõr: vinho. Pedra: água-marinha. Multo cuidado,
o dia é impróprio para os negócios arriscados s
pedir ajuda aos colegas, ainda mais sc fôr de or-
dem financeira.

Sagitário (21/11 a 20/12) — Número de sorte: 92.
Cór: musgo. Pedra: topázio. O dia é multo bora
para mudanças temporárias e trato com pessoas
do sexo oposto.
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E NEGÓCIOS

'AÇOUGUE - Av. Darci Vargas, _A3ocAf!IA - Vend
Í205-A — GrKir.íciic-Co-iiis. _ ÍMagalhães Couto, 9

;AÇOUGUE - Vende-se 
'- 

Áv.l"q- P'" da Crui.
iBr_Íj de Pina n. 1308-B — TratanBAR nc melhor pomo úc

Iccsl. iou admiro sócio. Rua Vise:, nei

i, Rua,CAIPIP.!NHA CENTRO, 5 d_ fé-iLOJAS - Pasto o contrato dl;POSTOS Df GASOLINA « «iar». QUITANDA -
Méier, iis, ndifíclo e horário comercia',[cinco ano:. Aluguel ds 130 CGu gons. P ccmprar cu vtndír c Contrato nove.

. vendemos com )j dos compra- mais taxas montado cem rar..; a mehcr rontsbiüdada e c a;ccm dpsrai 3
-™\éieí i:^re:' Caipira cer.tro, 10 cie fé-ide cabeleireiro. Rua Almirante | maícr segurança. Tri. ORG. JOR- FENIX informa1 

!ri?., clicpp da Brahma e sa.ca-jTamandaré, 2ó, box 14. Tejeíone,GE NETTO. N.fl. Se o seu ra- n.u 21 — 7,ü'

Ja;3repaf.uá
T. 2,5. Vcnde-f-
ces compradores.
P. Álvaro Alvim
ndar — Cinslón

Sócio

INDÚSTRIA (Aluguel,
Compra, Venda etc.)
AÇOUGUE - Vendo Rua Pará, 166
am Mesquita. E. do Rio — Motivo,
outros negócios.
ALUGA-SE bove para mecânico
com capacidade pnra quatro car- Rua Pecanha da Silva, Bó

INDÚSTRIA - Akjgo prédio 2
pavimento: área 80O m2 — 230
ru2 coberta e azulejada. C.ster-
na 20 000 litro» - Luz, gás, fôr-
ca, telefone — Rua Bandeira de
Gouveia 203 — Rocha.
JACARÉ — Zona Industrial —
Alugo casa grande p/ Indústria.

M,
loja e lobretoia para pequ*- car visita. Tel» 47-6862 — Vírgí

na indústria, tipografia, tornei-jnia a partir de 2a. feira.
ro, radlador, ótimo local, forca JACAREZINHO
c luz, Tratar Professor Ester dr
Melo, 10, atendo domingo.
AlllGUEL DE~ÕÊPOSÍTCf - Trans.l
f*-.*e uni depósito, no
nímbUj 4Ei, co.n 10mx5m, ainda
ccvii um .-no de contrato.
CrS 130000 mensais. Tratar
ta'. .135.34.

Aluga-sí ya!-
Ipão p/ fins comerciais cu indus-:triais, 

med. 31?m2 — Rua Msti-
Trans-jnoró, 457 - Trat. T. Otoni, 72

Rua SI-_ 23-191" 

•dinhos, vendemos i ótimas'43-6720^ de 3_à^_6. (MCr$ 5.000). pilai não lôr ruficionte, tambom dia. Cl Amaro Maoalh.es
condições per motivo cia viaaom. LANCHONETE - Vonde-se com financiamos pari. da enhad». E RESTAURANTE 

""- 
Praça Genãr

,. . ,'- . . o,„lCs'p'". Copacabana, 11 da teria, [,„- )íri. conIr4to 5 „--,, a|_. nao s« ccqueç. p comprar ou Osório vanda-ss ou acoita.se s
aluga-se baric>!"°- «ha do Governador - Rua contrato novo, instalações dc lu- -u_| 250_o. Co.a ,b.rt 

• 
,rÊ3 vender POSTOS DE GASOUNA, 

'"'^ 
, visconde de Piai 112

ien„ Visconde cie Inhaúma. 134, 1/ xo, vondeme.* cem 35 doa eam-._.  a.. /-¦ .•_._ r. ... !iA n> noa mor.F rjerrn _r"?' .a visco, ao aer.ra.a, iu

AÇOUGUE - Vende-se. Rua Ana ll5 Inhaúma, 134,_ z -110.
NjSri n.°_ 1 277. Estação Rocha. [BAR — Vendo por ó milhões
ARRENDA-SE
montado em pieno funcionamen'
to, no interior do novo mercado!?'."*
municipal de Duque de Caxias, BAR
recém-construído na Avenida Pre-;_j0
sidente Vargas n.° 302, Q. 3,j Inhaúma
1. 7. CAfé e Bar Sãc Cosme e Da
miao. Procurar D. Lurder.
AlUGO OU" VENDO" apartamento
pequeno, só para comércio our

combinar pelo teie-i 
',,

e-_írnf'"" 
12 milhões

oradores. Caipirinha em Copacn-; 152-A." Tratar
je bana, 4 de furÍB, edifício e con- p....L./

Geremárío Dantas, si
no

- Centro, féria ,,. ,
Ihões - Rua Visconde da»™'0 nüv-1' eom 15 d os eonipr.-.-.. „._..

ij „ • a\is .dores temos caipira. Miguel de wuuw'

_.,„7;// 
*¦¦•- — 

jUW caipira com 20 ria tória,:?", "m mercadorias. B°,m -'BAK.S CAIPIRAS temos no cen-l Instalações de luxo, lind» í:m!Í.:,ral0."s Rua Humberto ds Ca

i:::- Ja"'°:|CREa!V_.'.
ORG. JORGE METTO

1S5, 3.°, • 301

dílí bazar eom .,6sli° Df GASOUNA. SHELL -696.
on.|VBndo, sem vinculo a Cin.

Firma de ar condicionado, dispondo
de boa clientela com oficina e loja no cen-

B™"l0-|at^^oi8'_Ai.iR)oítro' serviÇ°s organizado de manutenção,-/2-0489 - Dr. Aiíredo - crecijcontrato comercial de
AENS rl-KA

-tro, Copacabana, Botafogo, Tllu- „,, chopp da Brahma por mo- P» ™.; l°i« K - *'-<>¦ B,,,ol°-5.'&. 
bôíí ín 

^JZlcn?'-'
°!ca. Vila- Isabel, Meier, Penha, ,ivo de viagem vendamos multo '_»U.J_..'.™- '_& h^°'^ 

aW|Pbaretls:lmc'¦

e 5 anos, vende suas
cotas ou estuda negócio — Inf. 32-7910.

(P

CRECI 16J.

escritório
fone 33.6.134.
Jcno n.° 11, ít
[ado_n.»_9._N
AÇOUGUE — Vendo, ponto cim-
ve. Corlratc novo c' vitrina.
Rua Vieira ferreira, A2-A, Bon;.

Gde. pista c| 5 bombas, lavagemiff'"í nm 0 ?s"° eonlrato|
' 'fs„ 

borracheiro c serviço' Q|S'', *S'WC- '."ali"" ramo. Ooo--'
Iuma..de unlca — Ver e tratar
no local. — R. Barão de MesquI*

norário(preço NCr$ 70 C00 c' entr. de !*'---". \vÃ7~lSRÕ^r\j2^dr^xm «¦(•«T^.* i nprÍPTTÍHVnÃn*c w—í—7-
Ver na Rua São",',"'" ¦,."-" '¦""• "1 

3—. 
-'-|- -J"—". ".— 

f 
"¦-";• m--|-.."-'.v,.;. v,,„pp .„„„,. tudo NCr$ 30 OCO, cpntr. novo. Estr.- SALAO DE BELEZA - Vendo E™,™ trocí-sí por vX ciamenl 

' E ""

.929? Chave «ol12. 5,'lhof,Kcom, fnU0'"Sa\Ae, t\" 
"»° .R=S» «lu0«»!' eom 1 dos nôyo. Vendo 160, com 60 mi-da União Indústria 11830. Itai-do n.aterial perfeito. Rus São pr0.a ou pa 

°cular 
Ja ira',61 1= "° 

olé 50 milhões. In.. Rua Malrlnk compradores lemos ne.oçlo. Ça.-Ihões de entrad.. Outros dela-pava, esquina c' Estr Rio-Belo Wiguel 733 ap 302 "-•- ' particular, ja.ma
'Veisa, 11, sala 902, com Rodrl- plrlnha centro, 3 r.t féria, ho- ||K.S J Rua Senador Dantas, 3 -;HorÍ2onte e anlioa Te'res6polis !3SÕ832 _ D N.iir

financia-se. |rario curt^, fechando aos domin-}3,o an(\, %'¦ 10.

Olaria e outros balrrosjbarato e ajudamos. Caipirinha em LANCHONETE — Cent
com férias de 2 500 atéiS. Cristóvão, 2.500 de féria, qua- comercial, chopp Brahm

com entradas de ó!se não pana alugue!, com 4 dosjnôvo. Vendo 160, com
Usin 16.

PRÉOIO

^í csnsTando de 2 salões, i" de luxo, prento para

na Rua da Constituição n.
ELIAS. __... ¦ Lobo,
AVENIDA BRASIL - Vendo pré-ll». r

123, chaves (
Sr, Antônio

infs Zona Sul para negocio próprio.
Rio Com- Serve box de mer:údiniio cu lc'

o da venda da um imo-
°jvel. negócio seguro e tranqüilo,

_|19 prest. a receber O'- 387 9C0.0O
_-,-„ -._ .__. VENDE-SE casa material para|m<!P"Í! r.nr CrS .l.%0.0QP,00.

POSTO Dt GASOLINA, lancho- SALAO DE CABELEIREIRO - Ven- con-.lruc.io, oranda loia, com r,al- M'3'or« detalhes - Tel. 25-2119.
prooria.netc, raslauranle a borraehalro.1 de-se salão da caboloireiro, tam ipão o terreno, contrato novo » PROPRIETÁRIOS desejam ter um»

grande» a b<:m praco, próximo * Estação r*>nríi. idm.. dtv Cr$ 1 000 000
d« Campo Gr.ind*. Nogõcio ur-j mensal sem empate d* CBpit_>l.

direto c/ Sr. Vítor. Tot.j ProtUro-m« * Rua México, 74 ^

lols

|rário curto, tê th ar. d o aos domin-jg.o

BARES - Lanchonetes - Marca.; 
^^-^'.'^"re.tamJ .tnfp^amo".^"-^ 

" 
-"^«a.^rTmT ,,, ,— _. . i...l(-(IP .. rias e outres nenocics, temes a Caliira om S CrÍ»tóvíío A do íé.iPfi,*a bc\'tiriue, pronta pira fun- Vendo. Tom 3 residências, I tr. mu.(o movtmenío.

INDUSTRIAL - Vendo AÇOUGUE - Vendem-se 2, ura v.nd. v;irlc. bcaiti „ v,iri03 K'''X'n w SSórmi 11'cionar. Rua Maestro Vllla Lobos, «up. ' 500 mil. Fe,..,,.,. _ bom montada, c.m s solo. Rua
istslações ent Olaria outro Eras de Pma c ,_..,._.. |-;.. 0PIL. R. Mic.rá.|qu!_. víl11r'e.,e e 

'.a-ilili 
- a;'-B (em írente à Rua Afonso! 70 0°°' A 8 lim dn GB; centr. 5;, Podro Américo, 166, l-C Calote. |s.„t_

¦••¦¦• a' d- _C0 ,ls2 ln.tnrul' SS Joíí Ms™ cio° 3.9°"s 20_'r"JS' 
37°V5' 

.°2 nívM^V ^ "'^»-'.Caipir"a Méier 5.500 do.P-n.) - Tr_.,„r e| Sr. Alolsio, «lf.-..5»0- '«•¦"> 309. Preco 240|SAPA. ÁRIA - Vende-se boa ete CETEt 94-1479 ou C. Crand, 664. | sal. 1 103. Néscio honesto. Dou
ALUGÃ1-5E ..patia. sobrado no. dos' -Wuoa^do. Base NCr$ 

'.\"i- 
lel. 20-9 »-V.c! «..iS? 

~ C;'r,;'0f Cf'Ml' Cre:'. -ii, chcp;s da Brahma, h.mi.el,. 28-8174, ...  .»*•« po-as dentro. So d.; consõr^. Rua Andrade Araúio. VENDO' Lanchonete," Pc:rau,ante, ÓHma. referência, minha,.
Centro, nona comercial c gran- __5 COO fadlitand par e. Ve nàLÁRMARINHO' - BAZAR Ra T^-j-r; V™'*1?', %" 

'^'"S ut""'v»';LATICINIO - Passa-se Iria, \l J'*,^0' d';mv.n7a'! 4dV2!°. 
"«"• 5"" Osvaldo Cru.-, 27. c,„ da Frlo!, cj cozinha ,_,„.' SENHORES CAPITALISTAS _ Ta".

de sa^o corrido . 3 salas area R.a Barreiro] 229^^-P229-A il l™\™?,<:o° , as?oque d p, 
8« - 

?¦'*>,Ci!n,' 
-,S,,*5KI 

d?S M MÍV 9 de'«'¦.rií.?Ud,i, 
".' O»!""'» »»«"«". «i i «íd... n"0 ócio p." o,5. |ALÃ° 

BOUTIQUç . Ve^e-s^Mada e aprovada. Rua Vtnlncte nh. NCrS 7» 000 .m promissó.
de 500 m2 - Otlmo par» lndús.|tar na Rua Apia 531 - OLIVEIRA. In»..' com fluorescente , fórmic. H ím 

,p,;' 
'"'¦' " V?'o 

. 
UB--ií.' 

In" J acSes _xuosa« _.r.tral J' 
'"' iflu,eu.-r 

_Cín"£-_ sécio. qua ou.i.am ficar' ,i,- U:"''. 
'' S' 

Copacabana 610 - Lo- Flores, 300-B - Sr. Joa'0 - Tel. "a, vinculada, a promess. d.'•• comercio cu cutros ramos lSOBRÁDÕ~~Ãrugo grand. 
";n-'!barato. 

Te!.: 48-1147. elepart. em c ,ma, pi 2 fan «Ita, 
^n. 

...c . .u» "•¦;•; 
,;-'''o.:L.TIÇIi:i05 COPACABANA com.pouco temp.. Lucro mensal ,up.l.í í0- r A'U2U" barato. .Tratar|47.0946. venda d. I_niv.ii. V.nd. por¦' -,dú:tria 

ou comércio - Aristides AVES E OVOS - Compro 
"na 

Si f, 
' P^ V":^.^"%tl 

l: ¦ ch«P e .aifadlni.-.S. vendemos eifr™"'8,'.?"' .«í!:i ^«««l^i} .9.000. ,n.r. 100 000. mui o -::^a -^1:d."n «•.__ ..! VENDE.SE-"casF7le" teíido^l^,^5,..,35 00°- N.<">*<». »9.r?.
2 ran

o a pena ver o neaóclo.
OPIL - R. Nlcaréoua, 370
202 -- Penha. Cícero. Cre

,i eheop e sali-sdini-.cs, vendemos e f,x"*lenIe, 
c,°.pB'.ifL'" sy:

,,|' aludamos. Caipira Penha, 3 de Ve"5!0 c/,'5, ™ h,os. da
ííi.f.ria 2 meses de e::.rlo, possi-ír, .Vl:"nde ae Inhaúma,

entrada facilitada. Detalhes
134, 6.. jnlieiiii & Ci».. P.oi do

i-f«íra_«m__di0nlo. t VENDE-Sb" casílle" te"dd«Vcõ^..,NC'S....SS 00°- . ¦ ¦•
J. C.at..|SOBRADO COMERCIAL - Passa- focções em geral - Av. João Ri.:".a"nurlo . .em ônus d. .spéc.
postos o se um soorseio, com 5 anos de beiro, 422-B - T,...e n« I—I |»l8"ma para quom . fner. Pr.Tratar no local.

eno industriai com _ povis., lo- pngo, ;a varia. 25-9827. Cario- 'O*1- <-UAi mumuiu -- voo. Njiij.acles cie tater muito mais,,'""' ¦ Saragens. K. Kaitcck Lobo, 75c.-11.a10, no meinor ponto na Kua|weij0p cc i„.'|,,,|,,r,'.",'"",."~ lC"óúr,, ín. iíi"° 
M'"'"'1'-

ia e sobreloia entradas Indepen- T|p0GRAFIA - Vende-se á Ru". ÃCÕDgÜ--^—vSTd'0 uroente !Olaria. Féria He 3000. Aluguel veridemes cem 8 des comprado-LANCHONETE COPACABANA, fé-!_!1>- A-Uxíl;° ,ic"k° • «nanceiro. ^ 
Ç;'ioc'" Trotar Zamenhof 5,ioréd;(; 7...,?.. »„ Á.t.oni1 22 «il,.,, 

" '' ' ~ "
dentes, total da 544 m2, força Piu„,bi, 13 - Bon u?esSÔ. Tratar oor ter 

"outros 
nenidos 

" 
Bom b«""°' con'',5 

T°:J" 
V'^\'"- c^" "amos, 7 de féria, ria de, milhões. Vendo e facili-1 PASSO pom, 

"Cop.ca 
.an,: Ttídgi £A9'.J? B " ,0 da noi,e'lidem - lltado do Rio. 

' '-..¦>.„!;... 
¦.„.a.-gd 50 HP, agua e lu: - Rua dI4 , 

• 
, ié 

• 
u ponto. Boas vendr" Ver ho'e^___________ 3S- 33-«l^ bom contrato e melhor moradia, to. Rua Visconde de Inhaúma, Rua Barata Ribeiro, 322-A - Tel V?1'- ¦ 2&:Á^?:. . LcMnr« 1 

=5--' ^—j;—,-1 SENHORES PROPRIETÁRIOS - De.

5nX% mVsadaNA"'Brí II - VENDME-p;qSS,T-Sfüln, 
"Te 

feri.men." P« Santo," D^ontl BAR - ADEGA - Cordovil ex-l-^emcs abaixo da féria Cai- 134, »r 416. I37-30B2 cj telef. ^SALÕES 0E CABELEIREIRO - Ven- ^"erlo?, Cr S . mSWmÍÍ' Sl"d.,C,l"í SMoSo"1  
'*

Procura-se para instalação lndus.|VAZ LoEC - Galpão. p/ firma | moradia, _otlma freguesia, mollvo|R. . Nicarapya, .70, . _?-02 
-:.,.doJ _£ _..,_, da .;d.d.^ Ccn1:fenhs. Cicero^_Cr.,ci_323. |0 «r "'• 

f»"t. 
novo. OBS.. 

|15^.-_. __ .._ |cPom morad: 
' 

d_ , mode,_. TraciMTtvse pano ri* entrada HtôíOftLAU-bUU QUc — Vondo, tí- „_., ^ í , . -' i
llto 50%. ótimo necócio. Rua!!5've pÍ'a 2. .S0CI°Í' """j*0"*-

•— — Rua Lima Drumond. 328,

SS pBra ; i .: m ¦ ri ¦ nu iliuui.il  ,,'"' ------—. ¦!'] i .11- 'n #~* /* 1 -.¦-
de bôicas e calcados de senho- comercial ou peq. industria, alu- viagem. Oportunidade 6 milhões Penha - Cícero. Creu itl. _^ m|||,s_, 0 Senhor pede rer co.lLANCHONETE - B.-nsuc
ras. Trat. Tel. 48-9915. 6° à R. Ânsias, 89, esct. c| a'e'Vriit,a a 6 milhões ai 150 por BAR-OAIPIRA - BANGU- Féria merclanto, psra isso basla nos!estacãn féria 4 mis Entr
HíõxTÃTi-vi  \i I 

~R. Acará. Tratar lels.t 29-2835 ou m»s' R-Dotia Emil a, 94, lnhau-ü rjoo, tontr.-.to novo. Aluguel consultar e saber das condiçõesimls 
'

CcRAMICA — Vence-se 142-5435. _,™:._55:'.3.8_j_F_í_;?^_?.__". .<_____... ÍOO, excelente p| sócio. Tratar|de financiamento '
em pleno funcipnamen- ZONA industriai _ Alnn«.tR.ARAAAZÉ/A - Venrie.;_, lindo ar-lR. Mar. Marciano 990, Eer.:cn-JO..

to c| máquinas a
caminhões e Iode
sílios. — Maléri.
dentro da proprie
Razão ter mais de
Ver estação de Saracuru-

Facilita-se parto da entrada até SALAO-BOUTIQUE
'.'5j12 meses. Trt. ORG. JORGE ci'"
''¦¦NETO - R. íl-.íine, 155 3.°, Antônio Cardoso Leal,

ÜOi - CRECI !6.. 12512 - Nüópolis.

Vendo, fa-' 
:Ío. Rua
16. Tel. e:q. Arifário de Menezes.

VENDE-SE um laticínio

Inf:. OPIL. R. Nicarágua,
maior UM370 t: J02 - Penha. CÍ'oro 

ganirarao em compra e vencia Crecl "23 IPASSA-SE o contrato de uma aa.|TINTURARIA — Vende-se. Rua. ... .
.,,-. p, 

'industria 
c| telefone", eijm"*™- Rus Hadelk Lobo, c! re-|BOATE - Vande-sVna"Barra da!?,".""» C5T9rc«™ Av_l,,n de 

LÃNCHONÍTÍ p7,ZOO'—,-0\OZ¦ !a ««vindo p| costurelre, alfaia-Padre Nobrega, 285 - Piedade. {"'„'??: M-ti,ô outro, 
"ncoo' 

,,VaCUO, terreno 4C3 m2 
'- 

Chamar! 9«lw estoque, ótimas instala- Tiiuca - Pieno funcionamento '^vo, 23. salas c09 a 5K:, cor.-,. 
^ÇHO 

ETE -.R.,n^ o^ outros ne_o._,u

.c ntcn. 38-^342. «os, tipo bar. Informações, tel. Urédin próprio rj.rador, óllrna. Eduardo. ponto, con novo. fe.ia *"^,e eo^ura; c Instalações. AluEu9i;t0«„„i, tom excelenl* clien tala 
°: 32'bb7i- ' 

g<5>S U!en 
25RÃ~ÍNPDSTBIAI - Vendp c| 3±tW0. ;f,.,uí.«l.. melhor ponte lnfer. CANTINA - P.ir«. no Centro. |^';| 

<»* 
^h. Cícero 

' 
Cre ?6Tr?nn 

P,'eÇ° 
, \?°° f° m"?!" 

Ctn"»1 -'Tratar 7,1. telí o. mi
a-prima velha c 4 a., 2 sl., coz., copai AÇOUGUE - Vendo em prédio. Imacões Pres. Varoas n. M2, er. Nao pa»a nada. Pr^o: 6000000,! \™' 

Kc,ina- <-'ctTO- L'c 1=00 000 da enl Ver Av. N. S. „, ?06fl, das 15 às 18 horas |# • J
J J banh dal pão de 15 x 2 to sólufo- a- melhores «,, d_ 1 104 - Tel. 43.910* - 43-737. féria mensal 2 500 000. Tratar na c 32_- d» Copacabana 819 :; 602 com ALBERTO. VGHde-Ç6 ISIO *
^ade. r aíveS, casa íova\os'fu*n. lamo?'^». s l?v . 

" 
^lüJ.". - D>. WILSON .. ACI. I Av.nida Ataulfo d. Paiva, 1 1*6, LANCHONETE - Vende-se, inau- o porteiro. Tratar tel. 29.7539. U-^g^g^--- - * CflUÇ >K «JU. 

^...*,-. U-« ^: „. .*u ^^. t,B«u«.;,« ..j_.  í;.-_. i_ n _ ,«« . n * t * n r. nm ei»i i a n t »._. ! >P 403. lauraoa í.tn fevereiro, no centro PFRFUMar.a _ t...j. .. i^ L.í. . .. ' . , . w uri

[e terraço de 10 x 5, luz « força. 1 |h
instaladas. CrS 70 000 000 - Ary

Detalhes Rua Senador isa-se urgente, Rua dos Dlaman- CATETE - Passa-se contrato de'la. cidade. Lompletamenle nova. toque, ot.mo ponto. Contrato c

Parreiras, Rocha.

Cirplax
na, Est. do Cangulo, s!
n.° - Tratar tel. 30-4636
— Sr. Casimiro.
CONFECÇÕES^ - 

" 
Vende-se"~u'ma:

fáb.ica bem montada, livre a de-; _,, , _.
sembnrnçí?o'nf bom contrate, alv- Vf-nde-se a Fábnca ae Tin-
guel barato - Prata Tiradentos, Sns Cirplax. Motivo: proprie-

rr-T*^ - ^' r,. tário não pode administrá-la —I
EoTAÇaO Riscnue.o — Alugo p/

Dantas, 3 - 3.° jind, a
ÃÇOUGUES antes de
comúlle

10. Lui.
'"- restauranle

co. anos renovável. Alvará p . ci- rendosoi bnnqurdos, piMtieofi « mal. h 1-43-0893
Pas-I ?'•"•¦ R. Riachuelo, 140.

[anenonete ou neoó-
- Sr. Machado -

snlhantes
jóias cautelas

Compro, pago o real valor
)l. Moeda3. Preferência ne-

íócios do vulto. Atendo a do-
ciiio. R. Uruguaiana, 66, 7."

nd. s| 703. Tel. 43-2312 Esq.
Ouvidor.

e comercio

agaírzaxía para trabalhar. Trat...
¦.Icom Sr. Osvaldo. Telefone 36-791.

Gêneros alimentícios, marc»;
da grande aceitação tratar c'
Mano. Tel. 34-6351.

impôsfo de
Renda

tes, 495-C, Rocha Miranda, comi loia de modas, ssrvindo pj outro j 
Informações com

.cu nem ettoque, ConlrDío novo. negócio. Trntar Run Silveira Mar-jTeLj 31-3260.

,-,.„.„ ..„.?.n?_jl Tratar no local eu na Rua Cor,; i tins. 64. ; LATICÍNIO op.ri.ni.an. - r...  ¦ •-. ,,cr-.r v . •

no ramo, ní^^c^S" £^<^°^^ 
™™ <Í±\P^° ~ *-*«. ou aceita- p^^da^ti^, 5S°Zte

pode Banhar muito. Rua Sena- «AZAR - Vendo uro.pt., na motivo de oulro negócio - R. 
\f'«»N 

>"«9»- '» - Oale-i se snco para tomar.conta ' ¦ ¦¦

dor Dantas 3 3° and t| 10 Ru* T°m.s lop.s, 293-P «set. c/, Álvaro Seivas, 37.B - Jocaró'"' cln* Bft"" Piedade. jRua Senador Pompeu 20o. sob
Teh: »2465.  

' 
&' .^"l",^.^^:.!0^:--^--^^'- lfíIRí.EA.Rlí_._-_..Q.U,l,TANDA .. 

"'^^^^'Lc^eí^r^ '?"ia~ °Í\BJ' 'Z h0raS * d" ,5 DINHEIRO E HIPOTECAS;PSSS«. «sica. Escritório' esp"

Esteia tranqüilo com i| lm-
posto farendo s\ declaraç.o da

Ven-;!Í=_,r 
'i'!0,'!,íi?_*1 ou im6v,i' na CABELEIREIRO - V.ndo, arrer..iVe'r,;i?-se !°? moradla psra casal [a

...._ G«, Tel. 36-7754. Ij__ .,..,_ ,,,., T__t,_' .. T,_ - Aluouel barato. Laroo do Sa-B

industria grr,nde ca:* 2 b,, >1 qts.
deps. c/ terreno 12»30. Rus Fil-j
gueiras Lima, 6U Tratar 27-0673.
FABRICA — Vendo-so uma fábrí-
ca d« confocròet, complctn, cem
ou sem fst-írite, ptteo dc cca-
vido, pnr)a financisida Praça Ti-
radontot, 75 2.°.
íÁBRICA de apcrcihcs de comu-j
nicações infernai. Vende-se o nô«|
gócio. Máquinas, patentes, esto-
que. Rua Cerqueirs Daitro A59 -
Cascadura -- lcl. 23-2541.

Informações p-*!o telefone
26-3735, Sr. Milton.

Cerâmica

AÇOUGUE — Copacabana
do berilo, bom mov, Contratoi^-'_.,„
novo. Ocasião. Ruo M. Viveiros! BARES? - Taras Comerciais
de Castro 20-A. Box 11. fí'? «mprar eu vender... An
,_^i._.,-_- .-. llonio Queiror... «, nada mais...ile
ACOLGUEo - Temos vários, cmfEficiência a ripidm... Av. Pres. ;
ponlos_masnlíico!,.exce,entes te-|Varç.as, -116 - 2." .nd

21-B

Maiores
Õ95, Escritório Ct:,tpb'i\ BOLICHE Vond»-s» Tel.:

GALPAO - Aiug. - R. Francís.
ca Tome, 91 - D. Caxias, 300
n2 — Const. casn pára vigia.
Tratar Av. Rio-Petrópolis, 2 Í03.
Américo ou tcl. 22-1304 - Car- Vasco Rioneiro. '

Vendo olaria tijolos La Gio-;!?, ,_.,
Ias furados, maq. moder. gran-[5,5.5

ide prod. em desenvolvimen-
'to, 

possui financiamento lon-
go prazo c: parte a receber
lí km de Niterói, toda prod.
colocada. Tratar Nelson —
27115 - Niterói — 52-1676,

Cateto Ltda. Rua cio Cata;:, 338, 45,aia*-
Sjs. 19'76 - CRECI 197. _:_AR com braseiro, abrir no cir.a-p-.-cl.
AVIARÍO URCA - Vendo o único|?"a- Cardoso de Morai: 400, lo- Feria

"rro, 
loja corn força e ts

do, aceito sócio. Tenho na Ti.
Íuc3, Cínír.i, Copacabana, ¦/¦¦.ndo
caçador móveis e produtos cabe- MEIER — Cara

7-5Õ99. 12 sl., quintal,
CMPIRA - Cooscabana - Chope,
ralgadinhcs, c-ntrafo 6 anrs, íé-
ria MCr3 12 COO instalações no-
vas com NCrS 40 000 d-i com-

re:. Caieira Copacabana —

ato. Laroo do Sa-.B — De frente para Av
R">;Í!s Miranda. ÍFreiro.

«chuelo n. 60, L.
Gomes VENDE-SE salão"

R. Marechal Cantuarla,
30; 20 c' 5 ou .4 c; S ou II nevas,

i-JCrJ 7 COO. Instala;
conlrato 7 ar.os com KCrS ic"." r,'"

... , i iratar te23 000 dos o

... .cializado. Rua Wiguel Couto,
cabeleireiro ..ATENÇÃO DINHEIRO - Vendeu; 35 sa|a 3Q5

- A.uso, 3_ q.s.,|POSTO di Gasolina ne Zona J^.â. V^dttaUrtil^nte^ '"" 

Fins cemerciai, ?T^ £7' Ef" Si""™,, 
".S."^..» 

^ T jf^^J* | 
'jf Com,,^ d^ 

'

Mrã-i - 2 ;-,--,¦',!¦ .(a-!j;o .... 15,-_j. ¦" 5" , - VENDE-SE japatana de consertos, " prestações a vistal 1 ratar ,1 Av
T^WaWiI w' ,—— r A.'.»., . t» .„• 

'J ° ° 
?°V° :'n;r,,J 6 an« - Aluquel Cr* «"O Branco 39, 18.0 and., sl .,, „MARCoMARIA -Vendo com iní- i?'"° • .?_ *'«'«. '™ "«"''.MO.;.! - Praça São Salvador, 11 1 304 - Trazer documentes. - 

,!
quinas, instalações, telefone -'¦ia., podendo tiorsi > Bandoi-I- Catete Ia n«>:,^."n,A"-
Conlrato novo - Aceito troca " P»'« cvlia Cia. cnn bonifi- :;..... .' --. .• iSífS05.: 

empresta-;
cara ou aoartamento - Vcr Rua'".." ¦'« '"OOO 

a 30 000. No.;vENDE-SE 1 eviario, na Rua NI- ate NCrj, JuO. Solução cm va Emprestamos >ob hii'oão Pinheiro, 77 - (Piedade!. 9ocio Pi i ™<<" <">« queli 
«racua. 295 - 1-, , .- - D.Jhoras. Favor escrever oar. . ^... -- -"'- ' ¦

..t.2234. sanbar dinheiro. Mctlvo da van-

4 a 200
milhões

GALPÃO - Vende-se com tele-
fone, líua General Maaolhi.es Da-
reta, 351 — Jardim América.
grande" opor"íünida"de ~ 0,7
la-ss uma Indústria cm prande
expansão em Sâo João de Me-
riíi, por motivo de outros n?-
Bodo:-. Tratar em S. João, na
Rua Manuel Francisco dr, Rc"
124, sala 504 ou na Guanabara,
ns Rur. Pacheco Jordão, 137 -
Higisnópoiis.

ARMARINHO instalação moderna,
ótimo ponto, vendo. Praça Pro-
nrgüo, 10 — Q!arÍ3.
ALUGA-SE, próx. Av. Brasil, ter-
reno todo murado, com barracão
e ent. pi carro. Prop. para depó-
sito ou oficina. Av. CamÕe*. ílt,
fundes. Tel. 43-8460. Carlos. __
AVES E OVOS - Vendo 

"ci 
mo-

radia, bom ponto, cont. novo. ai.
barato. Est. Vicente de Carvalho,
n.o 504-B.
AÇÒÚGUE -Vende-se à R~ua" SSo"
FrancUco Xavier, 357-A, aberto
há poucos meses. Faz-se contraio

da ? r:\ onça enlcc sócios. iDanltpardores. Cai...
rar - V*nH.*.-* aitimdrt ns P^siJ.:^,', Copacabana, com minutai. Fá.[MERCEARIA com copa e telefone.ipr..rt 97fí nnn^c»"."" 

Z" 
Iwcmi-m: rc

d? Bota/os bom moin-erto"-"!* NC$ 9 000. Caipira Copt C« grande, tem pouca merca-.J'Sl™Jc% ^ 
"--,'a «•-*• «J 

^ 
6Nftf »™ P «P «J »-¦ -

Informações com o Sr. Lui, -1 «*•-«•_ «'!• NCr$ 6 000, «n, 3""; 
V«ndo b4rato ppr nao ser; Po!)_s ^r;,_;.,.C,J; d ,i ; 7-

t_i . iji A/jjfi ;NLr$ 20 000 dos catnnn.-lt-rf* C10 r'n1^- i«onTr. 3 ancí. Rua iíl. 7(C l „ ... *",ru*;,iR -'—z
e'': 3'"3'°°- r 

Caiplr. Lebbn - Véíia NCr 
" 

. 
«•'" J"^ .»«, .•« ''«"'« » 

° 
i^ancelrof°fc| 

*« ,a-":VENDE-SE - Contro
10 000 bastante lucrativo. CaÍDÍ.'C.or,po de bombeiros de Cam lei. 

<w .«U5.

ra Botafogo - Féria NCr$ 5 000 ipm 
com NCrí 15 000 dos comprado-I^AlERIAL Construção. — Base
res. Caipira Catete — Féria ... 20 000 novos — 40%. 3 lotes,
NCr5 7 000. Conlrato 7 anos. Fl- camlnhSo, carroça c| animal, luz
nancia-se parte à vista. Procurei6 f*rÇfl» estoque livre e dei.

VENDE-SE I eviario, na Rua Nl-1até NCr!, 300. Solução em li , ,. . . ..
carágua, 295 - Loia H - Pe-'"oras. Favor escrever para a pc- 

*n,pres,amos 30b hipoteca ou
Tratar Tel. 28 3667 — 5.| taria deste Jornal scb o n. 003^3.1 retrovenda de imóveis. Solução

BAR E MERCEARIA - Vendo,
ótimo ponto para padaria. Con-
trato novo cem moradia, ótima
féria. Rua Arapí, 165. Tel.: ?.
30-1825 com Azevedo;

d.

33

BOTAFOGO - Salão de cabelei-
reiro los Angeles, vende-se com Ot,
boa freguezia, motivo mudança. CIô
TeL_26-5289 ou 45-4448.
BAR NA 

"PENHA 
- Bom ccníra-lfreauesia.

to, grande moradia, f, 3,5, ape- i 200^
7 di

vio ou Jonquim. Rua Síú.
sela 1216.

CABELEIREIRO - Vondo v Poa
3 000 c 20 de

pedido nos
Fone 2469_-
MEIER - Pana-se o contrato de

orgaos fiscuis —
N. Iguaçu.

PADARIA - Vende-se 
"em 

Bangu
torno francês contrato cinco anos
e meio. Ver e tratar no local.
Rua Abaelé,_435-A -_ Bangu.
POSTO DE GASOLINA - SHEU
RJ. 14 - km 25 - Itaguaí,
Coroe ¦

e mercoaria. Rua André Cavai-
___!_ 7-A - 22-3914.
VENDO — ou arrendo, posto do
gasolina, no Centro de Queima,
dos — E. do Rio. Tratar no mos-
mo. POSTO^ JABOUR.
VENDE-SE uma mercearia poden-

'ATENÇÃO - Dinheiro — Empres- em *I8 boras. Adiantamos para
,tamos da 4 a 200 milhões sob \ cortidò-S. As melhores taxa=.— Travessa dos hipotecas ou rolrovendas da imó- ÍTri^or „,„it,„. i„ 11 j„ ,. ¦

Flamengo, jveis. As melhore, taxas. Solu. 
'"l" ""'1 

,
Ascuguo.S30 em 48 horas. Adiantamos pa-|n'.Z3' 

15° sndar< sa'a 1516.

uma sobrcloja-, de frente, no me-ln.»,
II   ¦_( ¦» . I w'«s

?.. ._ 
(ao1á*' Gó?nd. PO'«nel«l. do colocar artiçios de quitanda.Futura BR-6 - Rio-5anto> Ne-|Enlrada Cr$ 2000000. restante agocio urgent

,,. ..-¦ ,. - local, combinar. Rua Paturi n. 11 - Ja-•" e 26, diariamente: carepaguá - Saltar no 123 da

TELEFONES

ra certidões. Trazer escritura. Av. Tel. "12-9133.
13 dt». Maio. 23, 15." andar, sn*
Ia 1 516. Tel. 42-9138.
ACIMA do 1 milhão empresto am
uma eu mai» hipotecas do pró-dioi mesmo em construção. ~
Trotar Av. Prós. Vargas, 290, sala
910.
ATENÇÃO — Empresto dinheiro
sob hip. e retrovenda de casas

aos. Tralar tel. 47-3664. Sr.

ATENÇÃO - Vende-se ume ins-
crição telefônica (CTB) 1957. Tratar
Carolina Machado, 528, fundos,
ap. 203 - Madureira.
ATENÇÃO - Precisa urgente te-
lefone 30 e 31. Gratifico bem o
na hora. Av. Rio Branco, 245,

GRANDE DEPÓSITO - Vende-sc,
i tuado no Cai-, do P6rto, cam
iorca e tels. 5 000 m2 e dua-
frentes — Tratar coni Waldemar,
P. 3. Moreira - Tel. 47-0344 -
CRECI 904^
GALPÃO - Vende-se BsipSÕ
520 m, 3 cisternas, amplo e?cri-
tório, refeitório, almoxorifado,
entrada para caminhão, ótima
construção, Rus Capilão Sampaio,
66 - Del Castilho - Telefone:
fl3-8345.
GALPÃO i 000 m2 com ou semi
ca_bina de forço, transformador .
75 KW, tudo com azulejos a ]5j
minutos das barens, aluga-se na
Rua Cte. Ari Parreiras, 

"1966 
-

Paraíso — S=o Goncslo. Telefone
8õôa.

GÃLPÃÕ - iTTfcentro - Pstsa-'
• n contraio, com telefone, luz,
lórca. Instalajões para escritório.
Fr;i Caneca 450.
GALPAO em terreno de*T2 x 35,
lur e força, ótimo e_.cri.crio.

«ccno oterla - Rua Mar.i"'t,r pomo comerciai, irarar ao-,36.6321
:_ss ' ??.„tn''.a!is doi compra- quês de Abrante, 64 - | -,;a 4 mingo e segunda. Rua Constan- ¦__>.. 

lAV' N"son ^"'°^- -Pontes. |2.°, sl 201. Irene.
<jfi PISO 

— ' 
!."ovo «o comprador. .dores., .FENIX informa; R. A va-;F|am. '' '.ça 

Barbosa, 152 204. i"c,AS E ACESSÓRIOS - Ven- VENDE-SE"límarinho"7í_1"_u"t7m CAPITALISTAS - Aplico"i^Tdü ATENÇÃO - Faço transferencieWr".'raW AUTOPEÇAS - Espaçosa, bem;^ Ah™ 21 7«and Cinelan- á/, s-_. EIMÍRC>--V„d^S?í i«EKEARIA~-" 
¦QUITAN0A---'í* 'VmTuS 

êl Zt?" 
d° 

."'T' 
* ™Wênci, Facilitado, nheiro em negócios honestos e de nome de telefona mesmo .£

Cíft rt-!ir*«.,í« instalada 
na Zona Sul, em eo- «'».iS"i >-m *'c Magalhães. ..I,-,. _.__Q, Copacabana, otiní, Vende-sa por mollvo dc doença .'t-n,.',._, ml, ,„ lf ! . pa" Es,r. Vi:en'e do c*'^h°- 1585-G'seguros com os iuros de 3,2% Inorendo paradeiro do assinante.

it.0 V.flSTCVa0 ™h'° ¦;•'•'.,..vcn-" 
^'A 

,'-?A,Rc /minul»8.mOlarla.Con.|freBU4ti,, pequena entrada, opor !<lo deno. Ótima «ria. Aluguel Ên t.."ri NCrS 0 00.00 
" 

?*' 
~ L do .Ca'mo- \>'™ com WJpHa bancaria de Av. Rio Branco, 245, >| 201.-

,nan-:o ate_6&-.. . ieL Jo-Ooól. _ Iralo de 5 anos ótima moradia,, cidade para c.-beleirelró. Inf. barato. Maria Calmon, 171-B - ,, «mb nar Tríi? 
'a'"'.'"-IVENDE-SE ums sapatarla' de ün- P™elre até 7% a.m com outras, rene.

Aluga-se com área de 150 ATENÇÃO senhores compradores f- 
fc=,'ron.d5; " 

L £" fil'"'- 
-9-;i"' l'' Pl'j!<!' 'IM',e'' I l°»""no,° «3 - Rocha 

*ii.,„d_ »',M »-" mor.dl., contrato de 9fan,'a!: .Experiência comprova- ATENÇAO^rcSrTírsTTn

o ,. ,,_,.• 
''iS Ca?S! «msK;'1Í! nio comprem\™gf° 

^ 
<?™'sd.?'"; 

^ DEPOSITO de materiais de c^lMERCEARIAr~Ve~ndo~6íim_Tóq(C:i>>. «m V.nSn«l2' • p« r d. _ 
5n"- K"a 

,Pidr" D°ml""0« "• pára a 
"£^'"JlT^nS""i. 23> ^8 e 54 e cutros l.galiiados

n.2, dispondo ainda, de jirau ">« taier-nos uma visita. Temos 
,-n_oran"-|5'd|.'va. Amaro ?.aai'!,ru«io 

~ ^^ "" pequeno Ho. Gal Ealeoard, 30 - Eng. Mi. se.unda.f.ira. ' *"• - Encantado. Sn» 
00331 '°b í°o 

noaic- Av- Rio Branco' 24i-

.« -óda sua vol,,. E6r5a . |M.jíi«g ulS^W- F^l^s -1^^ A,.^^?^ ^&'»jÍ^^
L/„ i p... c.„.,--.t. a._.u. i"-'-373 -«='"• 

.  _ CAFS ,E BAR e„, VlI. Valq ualre,ra Daitro 736-A, 26 - Casca-MODAS PASSO" E."" OdeonV-ÍS^Te,,. trííone -Copacabana 
~ rl,:co. '"' boa m°"><"> « c.n.icessi,£ d» ' mlh«° t»tu em 6ifl,_, E.t.eün a 7 _ to,

C,'Js;bi»dad.rdfUihorar°AnZ.;,"_'^r- 1''."? » Alvará, Também aceiloloanao,. "'"""'• '**«> novo de 5 anos. Motl
lEoCOLA NO CENTRO - Vende-1??_c.i.?___T?i-_^__ll

Tratnr tcl. 28-0300 .

[ESCOLA NO CENTRO
.jmoi com telefone

;AR,'.\ARINHO - Vendo,
72 (Transv. Av Brasil 2 110Vcsn"do' Ru* 2 tlí fevereiro,,.. -- .... .

«v orasn, j. nu; 
^ ^ excelente estoque,\l',s.,,Í* ,«n,r«d« <*« compradores

Amilton. ílima féria. Aluquel nivo de CrS'rEwlA ,n„f?""i- Rua, Al»»'?. Al-
15000. Preco 8 milhões c! en-|v"" "• 2]-,J- ,"1a- Cin(lan£">,... ,. 
trada e saldo a combinar. Tralar com Amaro Magalhães. |ESCOLA CABELEIREIROS
na Av. Joüo Ribeiro n. £0, sala
406 - Pilares - Tel. 49-2059.
ARMARINHO -"Papelaria -'Ven".

-.,.,.. cJe-iç. ótima inital., grandes vi-
trines, cont. 5 alu. 60 Rua Santa
Mariana, 100-B, Higienópoli» —
Prosseguimento Rua Miguel Bur-
mer.

i AÇOUGUE - flr,iGalpões
Bonsucesso

?. r0522-.,- ,;„» pu„„._ .:-,-. uri»..!, cw n. 102, loit, cen o Sr. C-c,
Ven- bofl copaf pequena tnírad;., mo- reiro.

CABELEIREIRO - Passa-s« 1 ttlit,\°!:s*.i no Centro. Tratar 32-0997. radia, contrato novo de 5 anos. pgs'f0 he ga.oiiwa 
—

modernamente montado à rua ESCRITÓRIO CONTÁBIL CÂTÍTÊ lvo' ,cn'10 dua'- Rtls le'*'lse Te'- içll-li
principal, bom ponto. Av. Robar.1 LTDA, tom a venda, •xce:entej'fl"1' ~ v;'""'* <~'—'»- -¦¦ ..o,....

949) Trans-
 ... , ,Cr$ 350,00.

prestaçpa» mensais de 303 mil Tratar urgente el Paulo - Tel.
viagem. Rua Cel. José Ricardo/"* «olidas garantias. Resp. p j34-7981 ou 36-6639 ihorário co-

w_,. ... -.-..--  com o 36 -- Ao lado da Estação tíejn_Po^r'a deste Jornal sob o n."j mercial). Estudo ofertas- Vende-se em oti-|Pr0pr,etar,o na Rua do Rosário Olinda fmo ponteg bem sorl,c.i, com n. 152, loja, com

Alvará, Também
Vende- |_______Tel1_25.6697.
Tratar: MERCEARIA

Vende-se em 5.
Joae de Meriti. Tratar com o 36

Io 5ilvelre, 283 — Nilópoün, comi neqócloj comerciais, ísii como
p.qu.n. entrada — Tratar Do- Açcu.ues, Mercearias, Lanchone-
ne lucy. |tea e magníficos contratos de lo-

transferenciai. Maiores
Rua

sobreioiaj 19'2ó.

CAIPIRA EM V. VALQUEIRE
Bom contrato, ótima
Ca*a abandonada, com

para
morse,:.. rníomisíôes possoalmente'ao Cslete,ótimas 338

movimentai
te, 61-A.

- CRECI 197.

VENDE-SE cais especialista em
_ I laticínios, massas, doces, biicoi-

Vende*p03/ frio» e connervfl;, Inclusive
865 - Vicente Carvalho ' \~~ 

'"'' "•""' ponto cie leite. Rua Francisco de

MERCEARIA"- Olaria;ValTd.^lS?^^'*1-, »-« bo» 
|^38, 

W. 20 - Telefone ...
loque, de esquina, 5 porta;, io-Ev,, .'£" 

contrato urgen- 3{___?L

bra acima NCri 250,00, vendo ur-nVdo 326 X-^ 
"' "* d° 

HYIG^RÍ0 GERAL ~ Lanchonete
gente. - Tratar.Av. Brás de Pina, i D~|éT-A?|'—°--"dc- >d<> *"x°- Vende-se ótimo ponto.
335-A. Tel. 30-4382. íP/:^,E'-AR,A - BRINQ. __ FERRA-l^rnlsr na Rua Correia Dias, 231

MÊRCEÃRÍÃS ,-7-^-|GENS..- 
Unlca no ¦ ¦

portaria dêste Jornal sob o n.°lmercial).

raViTancTae n ' .-'CETEL - Linha 91 - Iraiá res.CAPITALISTAS - Preciso que «.uel- part. vende. 1200. Tratar Ru»ra financiar transações c/ cautelas Muniz Aquaronc, 37 - Irai. -
da Csixa - Renda acima de 10% Antônio- Tel.t 48-0980 - Silva.
CAUTELAS

MER-'a colégios. Pequeno'Laroo ' -' • ¦

Viccnti
ALUG

Crí 40. miiiiôes. Vendo 30 
"a 

Depósito ou indústria, vtn-~.°l
visia e 20 prçjtaçõss de 1 mi-;de-se, em coniunto ou _epara-|?.A'! .... ,. ,nac. estrada Eno. da Pedra 495Lt-~ . ..- i - finamente instalado. Estr. doslç m::i,A_,
- Tel. 30-6068. 

lyj, Comente, tres galpões novos. Tri, Rios, 192-B, próx. Freguesia 
(

JACARÜ-PAGUA'

-T-^onstrucão de> primeira. Pontoij.fa,í,a.t ,e'- 57*5462.GALPÃO - Vondo em Casca-,
dure, c força, lur, gás, telcfone,!c:<ce'ente, arcas: 420, 490 e
lnr:ala;ões «wnoletat. Terreno cj 550 metros quadrados. Deta-JU x ÍOO ci 2 000 mJ cobertos.} a,-,- -A« ç, o .1 > ,
NCr$ 80 000,00 e combinar. Ru,.r'CS 

"m Sr" Petlr0 cu Artur"
Nerval do Gouveia, 273 - Tcl.; Fones 32-9064 e 32-8338. Ho-
29-9900. 'rário, comercial,
GALPÃO 10 mil m2 - Av. Bra-
sil, pto.. Gastai - Vdo. 90 o m2também tenlio irea 14 mil rr,2

Av. Brasil (Ramos) e (Cordo-
vijk Tratar 30-1336 (Salgado).
GALPÃO - Com 400" tn2, boa
loceüzáçSo, contrato novíjslmo,
ótimas condições de pagamento,
passs-se contrato. Procurar o Sr.
José, diariamente nn Rua Gen.
Argõlo n.o ]34. - Sâo Cristóvão.
GALPÃO — Em São'Cristóvão,'c'
100 m2, aiug«.;e na Rua Sens-
dor Bernardo Monteiro, 236. T-!
28-7959. _ç!_o Sr. Machado.
GALPÃO - B.nffca. Alug,

ro. Junto VENDE-SE lanchonete bem de.

v«d—«IÇADOS - BARES etc. -|fe.Ji"él*V«'^ ^ 
"^ "W« 

mm\llh.£" às 
19 hora?.

...., -cio'5,?^" 
'°'||VÉND.E-SE L"aScTTonete.Bar emnegocio. Tratsr c 

[Quintino. Aluguel NCrS 50,00.

-Ito Gonsaives, 2. 
~ "; JfaWciTr^cõPÃcÃBÃNÃ-^jfres, 

balsnças, ba leões! pensão'-Ver^..s_r^,fJnclí^.%%v"V^n.a Ba°_sÓ ro!PaeaolçAIPIRA NA GÁVEA - Féria de,;'f «•» bom ponto, contrato friaorífíCOS armsrõp. in.'"'meí,c; 
Av- p"'0-- ». sobra-|s 412.

contrato de 5 anos,ir___?._lr:_____*pc' tel. 37-428.Í.! ' 
p""'"-05' , 

armsÇoe5r|do, 2.a.feir
nstaiario nova, tudo em pé.-jFARMACIA - Droqaria - ví"n" balcões em fórmica, pra-|PÁPÊLARIA

iaO, vendo, bom. -.-,-, . _.
~ iíi* t-,«Á í/ts-an ;pc;iibilideder.. Apenas 3 cie en. ,nua Jose vi.en- da dgs _0m_r.dor.3 FEN,X ,... _M TERESOPOII5

,. .-...forma, R. Álvaro Alvim, n.° 21-j«"endo ótimo restaurante - Bot,,  
pare fins comerciais 7,0 an_ar -Cinelandia. C| Ama- ifroquosia - Escrever C J> n VendemOS instalações e PENSÃO, vende-ee c

;,-¦ a!C;-.ortoi grande sa!a...ren.e.[.0 Magalhães: |l09 - T.r.sopolis - fc. KR-lequipamentOS, CORTO CO 
|m0'iV0 °U'r°

-, . CETEL compro 1 .-eiidenciaí e
Fajo qualquer tran- outro comercial da CETEL. Serveação cautelas de jóiis de 500 a

1 000 — Resp. para portarie dêste
Jornil lob o n." 50 020.

' "" 
%t r°:1^fi"»„ema°nd^^^E"PR^'^Í^^B^:^?0.'._:

o dono è Rua São José, 16.

Pequena
indústria

BAR CENTRO , Hiorario 
"comercia:,

boe féria, preço 45, insttlíição
muito bofi, toje grnnde, edifício,
Trtt. Av. Rio Brj-co, 9, s/ 143.
Nobre,

R E AÍERCEARIA - Vende-se
Rua Eliseu Visconti, 53-A -

Catumbi, contrato novo.
BAR — Vende-se em Copaceba-
na, Posto 4 1,2, ótimo local, con-
trato locaçío de 5 anos. Aluguel
barato - Tratar R. AMouel Couto,
33. sala 305 - CJ Alexandre.
BAR EM VISTA ALEGRE - Veio.
c| morad. Fer. acima de 3 000.
Trsr. Largo do Bicão
Amirade, 2B, si 203
Penha. Cj Mariano -

Organização Ferreire
pacabana, 8ól sj 407.

Av. Co- •se (jrand; c
ende-se

. ind; c1 lo|a palpSo, con-:fe|eir-,e nlnfnniprí Ao'"0- barato. Marca.
|eyltori^ 

_-__Rua principal _ Fé-1, 
lel',, ' Plaronierp a°palo teleíono 31-0971

VENDO
cen* Angra dos

CAIPIRA EM IPANEMA - Temoslrlast 10 000
2, contrato de 5 e 6 ano?, férias da. Facillfa-se
acima de 3 milhões. Tratar na!43-2409. 

•

Organização Ferreira - Av. Co- FARMÁCIA - C^ãbTnl - .....pacabana, Sol s 407. de.ie b«m l»,.li..j I«o*ie, Dem localizada, bom ma
CAIPIRAS EM COPACABANA - vimento. Motivo
Temos vários com feriai de 6 a [dade. 36.lf.62 -

Pode ser dobra.;luz fluoresconie, letrei-ios.
Tratar Teierone '

entrevista
Jozé Car-

25 milhões. Tratar com OrganÍ::a-|P,í_,E.RiCA
ção Ferreira
861 sj 407.

Av. Copacabana,

CAFÉ C BAR — Vendo c/ moradia
~ Tem 5 quartes, entrada indepen-
dente — Av. Ministro Edgar Ro-
mero, 496 — Madureira.

reiras, 19B6 - Paraíso
Gonçalo. Telefone 8554,
FARMÁCIA 

"- 
Vendo, frante

- Trav. dsiCAFE VILA IZABEL - Féria 6 500" 
Yj.1? <l« - c°n'. novo - Chopp» - Inst.ltaçáo Olinda, .stoquõ'?* milho...C.r<cu,l RJ. |nova; - Preço 

J)atej 60 com ape.|p,eto 35 eom 10? V-r Av. Ca-'"""" PalaJ|tíillo Moura, 237. Aceito imivtis

ros em acrílico, máqui-;PÔST0 E garagem - vende-
\T~ina. ^1= ,„.*-,, t.:~- Z.i. l" 5,om bo" lilr»3™ de gasolinaV.n.;nas de Cortar triOS, etc. e óleo, bem espaçosa, -ervindo

t""'ou.,°_"."vi: Aceitamos ofertas, pre- S,r"„..*.mp/!." ,de òni^,!' urbm°
47 230 -. l_ " i ? interestadual, nos Pilares. In-"' "«'¦ iços muito abaiXO do formagSest...58-3505 - 49-5324.

PADARIA ê 
" 

lanchonete — VeVdõ
urgente, de esquina, no Rocha,
p/ metivo de nío ter quem to-
me conta. Forno francês, ótimo

_ negócio para dois sócios. Con-
MERCEARIA - Vendo eom esto.|*ra'° nôvo,_ aluguel Cr$ 100 mll.
que,, negocio de ocasião, tlnal\iI*}°S. 4214;08_- João ou Flávio.
NCr$ 8 000,00, fac boa féria, temi PRÉDIO: 400 m2 p| 

"depósito;

contrato. Rua Paula Bi" "" '"

BISCOITOS com:. _, . _i , ,transformador 75 KW, forno d£'CUS'0' íuc"0 e™ estado

nffí&J0. mZ°àJll;r«Í°: de nôva Telefonar para
de-se, tratar na Rua Cte. Ari Par- 32-5353 — CRECI 442.

jfias 13 dos compradores
¦— Travessa Ouvidor, !?]

lanchonete.

Otimc
Reis, bar,

Contra

negocio em
sorveteríê e
locação 5

CAUTELAS — Adianto dinheiro c/
garantias de cautelas acima de 300
mil — Rua Hermengarda, 585 —
Méier — Atendo sábado e do-
mina».

COMPRAM-SE .promissórias vin-
cutadas à venda da imóveis, ca-
S5i comerciai! e autbmoveh —
Tel.: 55-4760.

qualpuer estação. Pago ne hora.
Re_cado_ por favor tel. 90-1443.
CE"DÒ 37, 57. 38", 2A, 46, 29, 4^
23 e 43. Preciso 25, 45, 23, 43.
27 e 47. Av. Pres. Varnas, 529,
s/710 - Caldeira - 43-8124.
CETEL — Vendo telefone da Ce*
tel, urgente. Tratar Rua Boipeba,
í 13. — M. Hermes.
CETEL — Vendo telefone tía Co*
tal, Estação 90, 91, 92, 93, 94.
95, 91, 99. Tratar telefone 900503

Aluguel barato. Motiv, 
dsnça, na principal rua comer-
ciai. Tralar: Freitas. Tel. 38-7424.
VENDE-SE em Botafogo salão de
cabeleireiro ern galeria. Fone:
46-7825.

CAPITALISTA - Precisa-s» dTv_V í 
"-3i-_J..__£ 

á____U_°__.
Íor de 30000,00 liquido, dando
ampla garantia ce'o prazo de 6
(sei; m££3s). Vratar pelo telefo-
no 23-5573, com Sr. TREVISAM.

CAPITALISTAS: temos grandes re-
gócios para aplicação de capita!
garantia de imóveis, bom juroi.
Av. Graça Aranha, 333, ti 202 —

_ Tel. 22-6217.

neEte em oalTria80^° À^t DINHEIRO X~ÃÜTOMOVEL - Não
¦JttiíZrZc-C : -- ' -.46-7c8.25- v«"da seu carro. Resolvo sau pro-VENDE-SE bar c mercearia. Feria blema sob garantia carro. Rapi-
/ milhões. Entrao. a combinar.[dez a sigilo 48-3975 - Oliveira.Motivo desentendimento, entre só'
cies. Tratar R. Américo óè Ro-
cha, 937-C -. Com Edmil^orr^^
VENDE-SE loia de" Armarinho, Te-
cidos. Perfumaria, Confecções
etc. ten-. 3 portas, telefone, mar-

DINHEIRO - Empresto sob Hipot.
ou retrov. de imóveis. Rua da
Asesembléia, 73 — 3.° — si4. —
Tel. 52-2796.

402BAR - Vendem-se parte cias co-,-, ...
Passa-se com fabrico rl. m„ ,£". ra R- Gon.alves Lido, 8 _ C Caruoso, Alomo e vncr.

- iVriri 
" 

II Ir.f. _no_local c S.ntos. |CAF. URCA - Fórla 10 - Ãít,
1200 m2 c 600 m2 cada, 21 ,sl , 

dB. PUBl'c'r'a^ n.uit_:DAR - 
v^dTsTcom moradia, g»W" °= ]}'"" ~ Edifício -

portas, caminhão 45m írente ótima|"em ""talada, sem passivo e^férii acpetatular tontrato novo o,'"- base 75 cov a;-,enes 25
c-m pieno funcionamento. Me-1 i^mi.-!"ní°' R'"' 34 d« M,lol?es\a"ouvfdoTSr 

s^lo."- ei
Cardoso, Albino s Vitor.

como pgto.

Fone 58-0100 Pau
GALPÃO - Vendo gronde terra-1gócio rendoso e de campo

Área Co-r.o 10 mil metros —
berta 4 mil m2. Novo
d£ Vi4 Duír.i - Vazio

Km 2
mitn

ótimo nento. Rija 24'. 
(n.o 252.

.t, ..... „ „• . 
"BAR 

COM RESIDÊNCIA
co para quem cleseie se ncoócios. Vá ver Av.

Tels. dedicar ao ran-.o. Iníormaçõejive! Clube
?_¦???' ,e.,?-W6S 

- Ur3tníe " Pel° alcione 31-3233. das 16lbelro' '*
LKcLI l Uo. ! i» i o -.

ÇMPÃ5-r-Z0NA INDUSTRIAL - uL *" C°m 
°''

Alu^a-se c/ lui e força 60 H.P m'
ligada, t/ entrada para tami.
nhõos. Rua Sousa Freitas n. 281 '
(PILARES) - Tratar a nsrtir d. ——____
sagunda>f*..-;> ^v*to»ImenU ns _>au-h_-»i« ..¦
Ruajdmundo, 187 - Pilares. |COMERCIO (Aluguel,

FARMÁCIA - Vende-se na Penha,
Estoque novo. Livro e desembara-
cada. Sctn passivo. Motivo, outrop| 

fa-negócio. B-.m preço. T-»Jf
vor 30-2629._
FARMÁCIAS - 

"DROGARIAS--

..„. ... ,„.,.. ----'.-.'¦. ......n.uv - i-er.a Grer comprar ou vender? Minjr-
1171 /, 1.-1 nt 7500 - Prac° h*"- 7" com 20 v'n?„.f«PECÍ!l|Í2=do, 14 ás 17 h.
L .:..,• .-i?.S0 ,«e" <ÍM compradores - Palas - Tro. .?' " 

~

Ótimos r

_-^79.__ iiv-erce.íria, ag. banco, ofic. etc.jqulse, bom ponto e negocio.
MERCEARIA ej 

"botequim 
etc, Esquina 3 entradas por 1 ruas.jRua Guinera, 491, E. Dentro. Pe-

lem moradia. Rua Navarro ds Cos.!'"'eno °. } !$• e 12 aps. Fa-ide-se a fineza de vir falar só
ta, 2 - Mai. Hermes. 10 COO 000,c,,',o_ 

-_iel. 
^8-498/. ._|Uom tenha possibilidades,

com 50% - Exista mais em merc. PRÉDIO; 400 rn. p| dep6sito, VENDÍ-SE - Irístaiãcao de cabe-a maouinane. mercearia, ag. banco, ofic, etc. |_|re Esquina 3 eniradas oor 
"

CAIPIRA BOTAFOGO Fér'*

. Rus Amália, 186 __,
- Esq. Padre N6bre_a. Total a CardoIbra- pjrt|r & ]0 milhões. Contratos

novo: — Boas
49-1996 - Sr,
parte

vst;a Ouvidor, 21- Albir

(P

jgaipao - Ãiuga-s. «om fo.tajComD.-a, Venda etc.)hnada, na Avenida João Ribeiro, '
tel. iH-0136 - RQDQLPHO. ! ÃVIARIO - C| artigo» da lim
GALPÃO — Preciso de um no P?"- N? melhor ponto de Hi

férias. — Trntar
Soares. Facilito

_ iuros,
BAR-armazem, vendo negócio ¦ e
ioja, confortável residência e
avenida casas cj renda, km 16
Rio—Petrópolis. Boa renda. En-
trada NCrO 10 000 resto combi- _.. r ,
nar. Tel. 43-6491, depois das 14 pradorcnoras, clÍE3 útais - CRECI 1111. vidor, 21

402
Vlctor.

CAFÉ COPACABANA - Fíria 20
- Preco 180 ci 65 dos compra-
dores — Cont. novo — Chope
Brahma — Palas — Travessa Ou-
vidor, 21 sj 402 - C| Cardoso,
AlbÍno_<^ Vi;-*'.
CÃIPlRÁ CATETE - Féria 5 500 -
Cont. novo — Edifício — Preco
base 50 cj apenas 18 dou com-

Palas — Travesse Ou-
402 - Cl Cardoso,

Rio. Da-se ap. em São Paulo e pienopolis, no lado dos novo-.lBAR - Vende-se e| pequena en- Alb'no e Vitor
torreno. Tralar eom Floriano. conjuntos do BNH, a ser inau-l^ds. OtimB t<sa para casal ou|CAFE COPACABANA-- Féría~26

Tel. 48-6067. I.iuroclo em oreve, contrBlo novo,!dois s6cios. Vtr R. Brigadeiroj- Chope Brahma - Preço bess! garanto, feri.GALPAO - Vendo em Ramos.ip...-
iunto a Av. Brasil, com casa de Só«w.
2 quartos e sala etc. em terre- 

J>'JU

no de 16 x 40 - 40 mil, com
20 mil. Tratar com Abrante3. Tal.
30-2e33.

INDÚSTRIA - Vende-se ou acei-
ta sócio com 10:o — Nâo tem
passivo. Valor 1£0 milhões, gran-
ft ,.e.!!'biiLt,Íde 

~ Telefones:
52-1374 e 32-7335.
INDUSTRIA - Vende-se com~mã7
cas, patentes, contrato, boa clien-

sJpass[vo, Zona Sul, boa-,tele,

mensal Cr. 3 500.|Dl!|amar, 157-C. Marechal Hermes
ida, NC-5- 18 000 ouiT__c.nie. boSB'Js'_.

. 50ÍÓ de sinal. Tratar; BAR 
"- 

Vende-sa ótimo àTu,pelo teetone 34-0230, da, 19 fa Sou» Barros n 2.1™ Samp...'"•---  - Tratar à Rua 24 de Mai
Con- 353, sala da frente,

603
FARÂUcrÁ"
to, excelente
mil entr. 35 mll combinar. Rua
Joaquim Nabuco 20-A - Copac.
FARMÁCIA - Vendo em'Honório
Gurgel, tem moradia e consulto-
r.o — Escr:ta *m dio. ssm dívidas- Base: 12 000 - Financio - Tra-
tar fone 32-3676, c' João.

MONTAGEM o*e lanchonete — bar Com ou s! tels.— café — Vende-se complete com [Praça da Bandeira
sorveterla etc. 8a;e 18 milhões pKf! MnrliTn—2
facilitado. Inf. t.l. 43-5411 ' 

0< M0TI/0 °
43-5772 - Dr. Teixeira.

Tel. 23-4937.

doença, bsr
jcom pr«:dio próprio c| moradia,

_|lu2, gar da ruo, forca e telefo-
OPORTUNIDADE RARA - Passa-lne. Av, Suburbana, 8310. Tal.
se uma casa « n ótimo ponto co-j29-I079. NCrí 50.000,00 cl 50%

em perfeito estado. Pm-
ocasião. Riia Doutor G3r-

807-A, loia, com Ana. Dc-
mingo até 13 horas.

ço tíe

DINHEIRO - Cr$ 800 000 men-
sais sem empate de tempo nem
capital, h o mínimo que V. S.
poderá ganhar bastando psra isso
ser proprietário ou comerciante
na Guanabara < ter boas referón-
cias bancário:; ou comerciais para
marcar entrevistas. Favor ligar pa-
ra 52*9447, diariamente.
DINHEIRO

CETEL — Compro um teíefons
da _CETEL — Serv* qualquer «•
tação. Paqo na hora. Tratar pelo
tel. 90-2490, qualquer dia.

CAIXA POSTAL 66 - Passa-se.
Tel. 56^1172 ou 36-1010.
CEDEM-SE direitos inscrição 1952,"
estação 271-17. Inf. tel.: 27-13.0.
CETEL — Vendo telefone residJ
1 200 - Tratar c| prÓD. 90-2076.
Wilson, qualnucr hora.
COMPRO inscrição CÍB antiga,'
linha 38 ou 58. Tratar 43-9211.
INSCRIÇÃO 51 - Linha 30 trans"-
firo 350 000. Ru» Eleulério Mota
151. Olaria.

•8801. Av. Rio Branco, 108 «•

Vendo otlmo pon-lmerc'a' 
* '"'"'encial devidamen-jde entrada. Tratar _c Vidor.

contrato, novo, 35,e ,?^ílÍ2|d4l' 
Re:;dincl» 9rande)|poSTO GASOLINA1"-"Vendo 1

guel antigo. Informações 29-8624
— "Dona 

Jamira ou 90-1794.

'sm™/ ~ 
,ço basa tono na. Av. Rio Bronco, c| tule-cilltcdo, vidraçaria, papelaria e mercearia. Rua Paranapiacaba, li

Ipali. - t, _..„?. 
Cr,m,j"S. ~,Kr,^r.l"'""'- Sr- ]vi* - Telefone brinquedos, loia qrande. aluouel j- Esquina de Antônio Vargas.

Í402 -~C/ Cardofo Albiro _ „¦ - H"0' Con,ri,,° n6vo' com mer" PAPELARIA E" LIVRARIA"- Ve
\.Y.. V-oraOSO, Ml O (r.O 6 UATP «ni *í«,.,- i_..l í..l..j_ Irfcfínr;» n,, _,»!» \Ur = <r-is.lrA..e  .._ t.

21 hc
no, n.(

AÇOUGUE NA PENHA

AB.an«0*' 
<.'ima 

,mcr<ltJiJa. F- 8.5. BAR - Vende-se na Rua Barone-Apenas 0 cie entrada dos eom-sa de Uruguaiana, 174 - Lins
Sl«?Mii ¦ "" 

W0"?*' 
Rua de Vasconcellos ¦

Álvaro Alvim n. 21, 7.°, Cine-i)

Vlctor
CAFÉ E BAR

HOTEL cm Morro Vzül, fechado.
,, —, • -IVendo c imóvel baraiíssimo Pai-

._ _ . , vende-se, Ave- mleri. Visconde de Inhaúma 134nida Brigadeiro Lime e Silva 480 j/ 416 - Te' 43.2205 
'

no Jardim 25 de Aposto em Du-i' ---—"¦'-'- ¦ 
qua de Caxlar, ao lado do Bor-'HOTEL em São Lourenço - Ven-

índia, cj Amaro Magalhães. 
"ií.AR.. 

vendo em. .e<i'<í'.':'<° motivo
—. de ficar sem sócio. Contrato nó-

racheiro, a 100 metros da gara-
gem da Empresa de Ônibus
União, preço de ocasião,
CHURRASCARIA - Zona S_ií,'"ven.
do C 60 milhões de envrnda -
Rua Visconde de Inhaúma, 134
s/ 416.

ALUGO leia e dois andares iun-vo i firma ou aceito sócio. Tra,tos ou separados - Serve paroltar Rua Pedro Américo, 166-B.banco, restaurante, supermercado!Catete.
,, . „„-,. ¦ -¦ <u.|ou atacadista. Com ou sem P.B X ràd r aioioa r' r-conolcoes, 22-3996 - CREC, 23 4 troncos seriados e ,5 rimai.] ^ Ta^ ^:^^^A- ^'H,]^„m^

li-r-i ,. - cte , ." tPT- 
V2 ,oní«cl»'«nos, cavalheiro que pretand. 7 Vendo . facilito Rua Visconde

Vendo d Marca e!f"IX3, '«'te, balcões prateleiras comprar esta casa oreclsa de,de Inhaúma, 134, «/ 416.
Patente, artigo pi todas as ca-le, moveu de escritório - Viscon- sócio do ramo e com referi nei?. 

~, —"  
sas comerciais /o milh., facilito,* «¦• Inhaúma, 62 - Sr. Mau. capiíal 15 a So nílhõe . Antònló 

CABELEIREIRO - Vende-se, ótimo
ocaalao, tel. 38-1477. |rfc,o ou Sr. Dlanco. IQueirós. Pres. Varija, nfi AAò,\Í°nt,U mon,8S'm de l.a, facilito.

tarde
INDÚSTRIA

do c/ imóvel. Preço 170 milhões,
fncllito Palmieri. Rua Visconde dc
Inhaúma, 134, s/ 416 - Telefone
43-2205. v
HOTEL em São Lourenço. Veno'o
por 60 milhões, facilito Palmieri,
Visconde de Inhaúma. 134, t '
4J6 - Tel._43-2203.
ÍNSTITÚTÕ DE~ BELEZÀ~CANADÁ
- Vende-se casa de la. classe.
R. Adolfo Bargamlnl, 327, Em.
de Dentro.

VENDO Caipiras e Bares no Cen-
tro, com parte íi no nei ada. Tra-
tnr com Sr. Celio pelo 1el.:
23-9586.
VENDE-SE Frestuesia d edoce;v,
servida com Kombi 63, tratar
com Carvalho o Rua Joaquim
Martins, 372, casa 1 - Piedade.

VENDE-SE um armazém e bar.
Rua Marquês de Aracati, n.° 270.
Tratar no loca!. — Sr. Jorge.
VENDE-SE café e bar. Eoa féria,
bom ponto. Rua Marques de
Abrantes, _77-A:
VENDE-SE uma barbearia — Ru
Leopoldo, 6C5 - Tel. 380577.

cadoria ou vazia. Ver e 1ratarjde-ae, montagem cie ía., ponto VENDO salão de cabeleireiro <
diariamente — Rua Matriz, 290;com muito movimento entre os!*U3 Afonso Ribeiro, 394, loja D.
— São João de_Meríti.  _ _|doii maiores colégios do loca). jPenhft. Preço: Cr$ 1000 000 — fi-
OFICINA mccínlca de automóveis, I™,'í. na Av- Min- Edç,ar Romero,leilito. Trotar.com Lindaura - T.
passo c=ntra'o. R. Uranos 1 467.I°?J.".P____ Lcr9° de Vai Lobo. 34-4649.

ÓTIMO neg. no Eng. de Dentro,
bem ao lado dn Estação: Av.
Amaro Cavalcanti, n.° 2 004, com
tel., contrato novo, feito em 67
de 5 anos, alug. íeito no contr.

Gr,- tle "10 mil, tudo legal. Casa de
6

FIRMA DE EMGEI.HARIA
barito reconhecido p! D.E.R., Sur-KV8S' PreC° 13 milhões, com
:an, Estado, Parti :ulares... Ven-'^"_.e_níL" e o restante a comb^
do. as cotos de controle. Escri-ÓTIMO nociócio - Vende-te 

~fa-, 
— ...-.,. _ ,, u„, Btono na. Av. Rio Bronco, c: tule- cilltcdo, vidraçaria, papelaria e mercearia. Rua Paranapiacaba, 102

. ena
40 milhões. Preco 200 mil com
100 mil. Também aceito sócio —
Tratar com Abrantes, 30-2833.
PADARIA E' CONFEITARIA -" L?
blon - Féria NCr$ 17 000, só
balcão, conlrato 5 anos finsneia-
mos parte à vista. Tratar Rua
Sta. Clara, 33, sala 1216 - Joa-
quim ou Otávio.

PIEDADE - Vende-se um bar

VcNDE-SE armarinho, bom pan-
to. R. Conde de Aorolcngo,
1 293-A. - Penha.

INSCRIÇÃO TELEFONE - Passa-
se ano 1948, melhor oferta, ser-
ve qualquer bairro. Tel. 29-2153
s partir de_ segunda-feira.
INSCRIÇÃO 1951 - Vendo MC7$
500. Serve qualquer linha. Tra-
tar Rua Joso Vicente, 141 — Ma-
dureira.
INSCRIÇÂi_r"d_~ 1949 - Vendo

melhor oferta. Segunda-feira -
Dastontamos pro.:52-o554 - Antônio.

missonas vinculadas à vtnda de 7wcriiir_sr\" r't"2±T-— r«^'-
imóveis. Solução rápida. T.a.e. íLNSCRI£A0 

'c efon'.cs '"° 1'5J-'Copacabana, Posto u, vende me-
içao rapi

escritura « títulos. Av. 13 d» Mato
n.° 23, 15.» andar, sala 1 516. -
Tal. 32-9102
DINHEIRO, 5, 10, 50, 100 ml
Ihões. Empréstimos «ob hipoteca,
retrovenda de lojas, prédios aps.
casas. Zona Sul. Tragam docts
Operações rápidas. Dr. Martins
a Alves. Tels.: 26-0840 - 47-5112
- 52-3840.

Tel.t 30-5372, Alfredo.
OFICINA marceneiro e corpintei-
ro — Passa-se no Centro — Rua
Senador Pompeu, 77,

OLARIA bar — Vendo, na Rba
Genernj_Rocha Calado, 47-B.
OPÕRTUNIDADE - Copacabana -
Bar com grande Cozinha, 10 à vis-
to, 6 a combinar. Aceito tnmbem
?ócio com referencia*. Rua Miguel
Lemes 51, loja F. Bem ao lado

iJóSTO -; V.nd. 50 mil ll.., f,.
150 lubrif., contr. novo, alug.
barato. NC.S 1 500,00 d. óleo.
Preço baratíssímo. Det. Rua Lu*
cídi» Lago, 91 s' 405, Miier -
Tal.; .9.03.1 - ANDRADE;
POSTO - Parto do Miior, vend.
120 mil Hs., fax 350 lubrifs. V.n.
d. NCrS 2 500,00 da ólto. Vendo
urgente motivo viagem. Preço de
ocasião. Inf. Rua lucidio Lago,

.91 s| 405, Méiw. 'fali 
49-0341.

ANDRADE.

VENDO ou troco por carro de
praça um bar no melhor ponto
do Jardim América. Rua Franz
Listr n.° 446 na praça.
VENDE-SE urgente Bar Mercearia.
Órimo ponto. Entrada 4 000. Rua
Thomas Lopes n. 361 — P<*. \flc.
Carvalho.
VENDE-SE Bar com moradia e
lelefone h Rua Quito, 315, Pe-
nha. Tratar no local.

INDUSTRIA - Vende-se peqTTnti.
perfumaria e prod., quim. - Ps-
nhs — Tratar à noite. Telefone
27-2082 - Jacob.
INDÚSTRIA PEQUENA

ALo? 2.0 andar. íRul Gonzaga Bastos 20,Cisai comerciais... pa-ra comprar eu v.nd.r... Antônio'BAR
Oueiros... ., nad. mais... Efi-lçiuaiana, para caipira e co~ntroto!d? lV>ud,,f ve,.do -
ciência • rapidei... Av. r,„.\àt 5 anos novo,' aluouel relati-!';'aí,!m.', ü=!'''"=s com Sr. Neves.

Vend-- v,'9ít. «'. 2.» andar. vo, vendo, oportunidade. Antõ-i. 
''- Nil° Pesanha, 38-A.

'IPANEMA - Rua Farine

jc, confecção feminina, credencia-
da na preça há loncios ano3, em-
preqados Índeni:ados, contrato de
aluguel barato, ótimo crédito
bancírio, telefone, compromi.rc.:! 38-^443 — Davi.
pesos, mí^ui1n_"__cOf[ura perfeitolAÇOUGÜF^Vindo ou trií

AÇOUGUE, nôvoTTèndõ." Motivo .o 
Q\''"m- p'e>- Varejas 446. CABELEIREIRO - Vendo na Rua

doença fica a 100 m. da C da —-—-"'  :Sso Francisco Xavier, n. 232-B.
Banha, Av. Nova York, 115-A ~!5AR CAIPIRA no maihor pontofe1, 

-*7-1344, ótimo negócio pa-
Bon-ucesso — Tratar pslo Tel.:|°° Catete, contrato 5 anos, siu-!re ciuem gosta do ramo.

guel rei., ferias convidativos, bem CASAS COMERCIAIS, ei
... ,_,.,., „.. ..., Instalado, ucrativrsslma, a melhor

«"sdo, aituada no centro - Tel. sócio. Rua General Arçtolo 1 959'"pa' v?nd" "m ,5 milhões do
27-7184 - entre 18 e 20 horas.l- S. Cristóvão

Galpão- Ramos

íés, ba-

um Teatro.
- ..moedoj POSTO d. gasolina. V.ndo^Tí POSTOS, garagens, lanchonetes,08, casa. aluga-se toda cu par- praprladada na Penl,.. Otim. Io. ba.es, padarias. Qu.r comp.ar oú:-..» comercio. Tambem vende* calíiaçaa, 3 boxec, 2 rjalpõüiíu»*.!-.-.- »¦-

permuta-Se. 'muitas 'ubrif., boa fer. Pr*r

VENDO — Bar e mercearia com
residência na melhor xona comer-
cíe! de Bangu — Contrato 5 anos
- Rua Bciobl, 1058 - Esquina

, _, ,,„ __„ ,. . . J» consultar And.ade, nu. !h. pro.."1,1 R,° tlaJPrale.
Vendo papelaria cum, 'V,?,0 

, 'A0 .0,0G', •""• 40 n.00 'f-porclonari um ótimo negócio eu VENDE-SE - Quitanda, aves e
urinciuedos e material elétrico - IJ1"""". V.ndo por motivo de; um bom cliente. Inf. P.ua lucidlo oves - Contrato 5 anos. Aluguel
Base! 26 mllhs. c 10 milha. Alu- d"Ia.,"rl. •""• "•""¦ Detalhei,iavc, i\ s; 405. M.i,,. Telefona: 30 000 - Rua Barão Guaratiba, 7
Bueli 80 mil. 366311. ' *m J- Castanheiu t Cn. Rei do-, 49.0741. |_ Catete.
LANCHONETE nova, fór 250 p,tibo. 75 .ah. A.,vtll„ .i,„i,_ ilPASSA-SE, contrato de 3 salas

ds frente, c, tel. comercial em

LEBLON

. lanchonetes, padarias, livra-jf.ont. futuro Bairro Cidad. Nova,nas, vendo em qualquer parte iunto do IAPC. Jaaq. Palha.es
ua GB, iratar Adm. Freira, Cate.,-373. Tr. 32-5066. 29-7108 - DIR^
te, 3101302. Crecl 125. _|sON CRUZ - CRECI .1.
CABELEIREIRO - Vende-se uma LAVANDERIA - V.ndo,"~mirh7r
montagem. Pereira da Almeida,'ponto da Botafogo com boa «li-
34, casa 8. lentala. Tratar tal.: 26-7171.

! Postos . Garagens. R, HaddockÍS7Í. .
di. k.„, !„.. .' íj .—l Pi lobo, 75 sob. Auxilio técnico JP-ASSA-S!di., b.m inst. «. re,ld. contr. b.m:fi„.nc(ir0. T.|. 48-940S.alug. 70. locai ít., única] de-

comprador, ajudamos. Antônio
Queirós._ Prec._ Versas 446, 2.0.
BAR"'CATpIRA no 

"melhor 
pontocie Copacabana, contrato bom,

ferias de 20 milhões, progres-=iva:, a melhor copa, lucrativa,
ótima clientela, chope Brahma, CASA DE FESTAS am ' Copacaba-1LANCHONETE - Vanda-sa, Vi-vende e aiuda mais aos amigos, na - Aluga-se cl buffet, música, lunt.rie» da Pitria com Prala deAn,omo Queirós. Pres. Vargas.letc. Tel. 37-7956. Botafogo. Preto inferior féria -
446, 2.° andar. -- 

 - - — ¦ -._..-
ÍCAF6..BAR E RESTAURANTE, ven-1Trll,,r B.rata Ribaiio 502. loia J,

Aluga-se, em rua calcada com árpa;BARi 
~ l;í8.p»5 «ipira iuntoido féria 141 milh, aluguei bai„o,!__,1_"L".cine_B"i_ni-

5°"°' <-UN1 díea ao l"SO de S'a. Rita, com bom em maonífico ponto. Base 80ÍLANCHONETE - Brtafooo - C
de 500 ITl2 DUnÕP rio cnKrai-U ^ = r-, „,. |cc",rs,!1 e «luauel relativo, com milh. .c 33 dos compradores. 2 lojas, bom movimento, máqui-UB JUL7 1IIZ. UlSpoe Oe SODraaO para eS-Ip»^^ moradia va.la._ - Pres.jPara ^sltai,Jnua do Catete, 338, na de plâa, montagem toda mo-Varoas 44ó, 2.°. Queirós. sobreloja- 19 26.... ,». . , .vergas «_o, i.«. Queirós. sobreloia- 19;critorio. Distanciado da Av. Brasil 100 mts. «ak caipira, lanches, na 2Óna cabeleireiro

CRECI 197. dama, contrato novo. Vende-..
,., ,, Vondo no Ca-i';cm facilitada por motivo dosn.

da Leopoldina, contrato 5 ancs,ítete, excite, ponto féria 4 mIlh.,|Ç8' Tratar Voluntários _da Pátria,
alusuel beratíssimo, a melhoribc- -1 -' "--¦ ----- '

Ver a Rua Operário Fortes, n.° 34 e:_..".d, i«oi»id]na;'nio<ítrnf.íim«,|caiete, m. sobreioies ml

.. . ,rua de bom movimento — Estas
V. Valqueire -jsaias servem ora qualquer tipo

Bom contrato. F. 14. Apenas 25,de ...
PADARIA

..„ nenócios. Pensão, botique —
"."«' «os compradores. FÊ- Instituto de Beleza ou depósito.
NIX informa mais um bom ne-Rua Sampaio Ferras, 28 - Esti.
qocio. Rua Álvaro Alvim n. 21, cio — Tel. 28-74B3
7.o andar, Cinelandia, e| Amai
Magalhães.
POSTO" DÉ^ÃSÕÜNTlHtU-^
Vendo no Orajau litr. 90 a 100
mil; 250 Ivbrif., muita bem loca-
lindo, contr. 5, AÍg. relativa,
ótimo negócio p! 2 sócios. Não
t.m vinculo a Cia. Detalhes em
J. Caitanheira A Cia. — Rei dos

ftl'?'í<C'u3T »•*•. — d0tksuel barato, c| tudo,lobo, 75 .ob. Auxilio t.cmc» aj5000 00O à vista só.fmancei.o. Tal. 48-9405. kl,,,-..,-. .. —
DAnAoiacii ....or—"7—I iQUITANDA — Mercearia —
PADARIA EMPAMOS - Contrato d- u,otnlCi bsr„_ m_„v_

Aldemar.
PADARIAS - Vendo ótimas nos
bairros de Tijuca, Eng. Novo,
Meier e Pilares — Inf. na Rua
Conde de Bonfim, 187, casa IX,
das 13 às 17 hs. Correia. (CRE-
Cl 531).
QUITANDA, vendo à Rua Ar-
quiaa Cordeiro, 64$, c\ moradia,'aço 

contrato novo 5 anos, aiu-
apenas

de 7 ano», aluguel barato i. 8,5;

34-A — Chaves no n.°
28-0300. Sr. AMILTOM.

cuentela certa e boa, vende =
28 — Tratar ÍP\ <,iuda mEI5 *°* "ül amigos. An'° ""• tonio Queirós. Pres. Vargai n.o

446, 2.o '

aluguel. Para viritas Rua do 32?, Lojas N . O, c Dona Alice _ ,> , -„i,_j. A*.,
!, 338. sobrelojes 19'26 ~\tíi 22 heras diariamente. __mn,ador« FfNIX Inform. ra ou,ro ,ím°- Acei,° ca"°

n..., r-.t ic —mí- i m . -_; —•¦ comproaorei. rtn a intormo — _-J._. r -__ . _i
SlsVrSír.. rpprí'107 

'° do! L0JA ~ "• 24 tle Mai°. Peças Rua Álvaro Alvlm 21, 7.0 and.l^í"1 de, 
10enlrad_ . .compradores. CRECI J9A Iautomóveis (Volka). Vende-se Cinelandia com Amaro Magalhães.]?«"•?_"¦ 119 - Qralay.

CAFÉ E BAR vende-se com De-'com ou iem eítoaue. serve oarsipncrn j. -_.'___.i:1.~«_-j. ...tQUITANDA — Vendo, urgente pe-

gem, bon quitanda, servindo pn.
o
Rua Castro

quena morad:
Angélica Mota,
ônibus 434. Olaria

. .r.: „«; jouiuniuvei. ivuii.a,-. vcnuc-sc(i_ineianaia com /^maro Msgainaes.i -- ' .—_
vandMt eotn M-cem ou sem estoque, serve paraI p0STÒ da~ga.olin.rVando an!PUITA!;,DA 

'
noa feria, a Rua outro ramo de negócio — Tratari v.. i;un . «„*. j» tn nnn 1'3 melhor o
n.o 6, frente ao tal 29-7385 - 49-4782 - CKC\\i^Ít Â-lk M.l.rí. d."- =_____H_2_l__"Hl I18'- '..lh.. .rn I r.-l.nl,.;,. t í"l. IPIIA AROIII,

SUATc c/ excelente churrascaria,
montagem de luxo, estacionamen- 
to próprio. Vendo c' 60 milhõesICAF. E BAR - Cont. nívo -ILOJA - Baiar v-ndo 5 milhõesda entrada. Ru. Viscond. de Vendo Ru,, Mírlo Ferreira n. ent^.toque"raíde Conda Ao,"

60 - Tel. 29-3683 - Marquei. | longo. 1034, loja D. Penna.
Inhaúma, 134, a/ 416.

oferta c/ moradia etc.
392 - Penha. _

talhas em J."Ca>ta'nhaira *,Cla"..|RUA ARQUIAS CORDEIRO", 926 -
Reí doi Pontos • Garagens. R. Engenho de Dentro — Vende-se
Hiddock Lobo, 75 sob. Auxilio mercearia com copa — Tratsr no
limite a fin.nceit» Tel. 4S.J405.1 local.

VENDE-SE loia da modas na Av.
Copacabana — P. 4 com 210 m2
— Instalações • lelefone. C
trato si reajuste ali. abril 72 —
Aluguel de 800 mil mensais —
Tratar 27-5792.
VENDE-SE - Café e bar, 2 mora-
dias. - R. Mírio Ferreira, 333. —
Tel. 29-3914.
VENDO — Mercearia, boas insta-
lações, ótima freguesia, na Glória
- Tel. 42-1933.
VENDO pequeno mercado. Estou
só e p. viajar, Fer. 9. Vendo p.
32 com _50%. Vale o dobro -
Contr. novo 5 anos è Firfria Itdo,
Alug. não paga, recebe 200. Tem
moradia a tcl. 26-3797. Ver para
crer
VENDE-SE bomboníere no me*
lhor ponto da Galeria — Centro
Comerei?.! do Catete — no Largo
do /.'tachado n. 29, loia 28, p
motivo do não ter quem tome
conta. Dentro do razoável ecel*
to qualquer negocio — Tratar cj
GERALDO das 8 às 22 horas.

DINHEIRO, 1, 3, 5, 10 milhões.
Empréstimoa sob hipoteca, retro-
venda, lojas, aps. casas. Leblon

M. Hermes. Traga docts. Ope-
rações rápidas. H. Silva. R. Gonç.
Dias, 89, a| 405. Tels.: 52-3880

52-3840 - 29-8903. R. Sana.
tório, ól, sl 204. Cascadura.
DINHEIRO empresto sob duplica-
tas de firmas de boa ficha ban
caria. Dr. Salles. T. 49-4562, sc
das 8 às 11.

DINHEIRO - Tem duplicatas ..
Tem dinheiro. Av. Presidente
Vargas, 435:505. Santosilva, —
23-6283.
DINHEIRO — Compro promissó-
rias vinculadas à venda de casas
o apartamentos. Tcl. 56-0071. Dr.
Araújo.
DINHEIRO - Tenho NCrS 10.000.
Empresto a comerciante. Duplica-
tns ou outras garantias. Telefone
42-5924.

DINHEIRO — Empresto qualquer
quantia de 3 i 20 milhões. Me-
gócio rópido. Trazer título do
propriedade do imóvel oara ga-
rantla. Av. Rio Branco, 115—15.0
- Tel. 22-2906 -_5.Jügueiredo._
DINHEIRO - Empresta-se Imedla-
to 10 e 3 500 milhões líquidos
sob uma ou duas hipotecas, Sr.
Carneiro. Av. M. Floriano, 115,
sob, sala da frente.
DINHEIRO - Preciso CrS 250 -
pago 300, 30 dias, dou garantia.
Cartas para 01117 na portaria
deste Jornal.
EMPRESTA-SE pequenas quantias,
com promissórias endossadas, tra-
tar 9 -s 18 horas, tel.: 43-7270.
EMPRESTA-SE 505-25 milhões c/
garant. de imóveis ou prest. vin-
culadai. Rua Buenos Aires, 17, so-
Ia 54.
EMPRESTAMOS: Com Garantias de
imóveis, Retrovenda, Hipotecas^
compramoi promissória» vincula-
dns. Av. Graça Aranha, 233, à'
202 - Tel. 22-6217.

lhor_o(erta._Tel. 36-6779.
ÍNSCRIÇÀÓ estações"22"e~527d»
iulho 1954. Transfiro oor Cri.
120.000,00. Tratar 30-Ó942. _
INSCRIÇÃO - 1950 - Ést. 3Í
Já confirmada na CTB. Base Cri
280 000. Tej1_49:8829.
INSCRIÇÃO ano 1952 e outra
1956 com prioridade. Vende-se.
Tratar pelo tel. 91-1272 - Sr.
Paulo^ ^__
INSCRIÇÃO - Vendo 47.27 ano"
50, já confirmada — Preço —
400,00 - Tel. 47-6991. _
INSCRIÇÃO c| 11 anos. Vendo
urgente NCr$ 350,00 — Tratar
58-7730.
INSCRIÇÃO 52 - linha 27147 -

Já está sendo chamada. Vendo
por 600,00 - Tel. 56-1169.
INSCRIÇÃO 1957 CTB - Vendo
ou troco por objeto de valor.
Tel. Cetel 92-0294 - qualquer
hora.
NSCRIÇAO TELEF0NET9497~C£

pa, vende-se melhor oferta. —
Djalma Ulrich 229, ap. 814.
INSCRIÇÃO CTB - 1953. Linha
26-46. Vende-se NCrS 300. Tra-
tnr com Francisco Sousa. Telefone
96-1993 (CETEL).
INSCRIÇÃO 1951 - Estação 25-45.
Compro. _Tratar telefone 450825.
PARTICULAR - Tenho 49, resi.
dencial, troco por 43 ou 23. Te-'efene 

43-6491, depois das H
horas^ dias úteis.
PASSAM-SE Inscrições de 2 te-
lefones, de 956 e 957. Estação
28. Tratar com Jorge. Te leíone
23-2847, das 13 is 18 horas -
Segunda-feira.
PASSA-SE InscriçacTd. cTb. Es-
tacão 28 de 1951. Tratar tcl.:
29-8743.
PASSA-SE inscrição linha 37 —
Ano 1950 - Tel. 57-9134.
PBX — Compro e vendo, em tó*
das as linhas. Tenho grande ex*
periéncía no assunto e posso fa-
zer transações rápidas. Tratar corn
Sr. José - Tel. 46-2882.
PBX - linhas 22, 42, 32, 52,
com 10 a 15 troncos seriados —
Compro urgente1. Tratar com Sr*
Jos* - Tel. 46-2882.

PERMUTA-SE telefone
42 por 36, 56, 36 ou
56. Tratar diretamenteGANHE 150 000 a 300 000 lem di.

nheiro. Artigo fino homem, senho- 00 1-7-70 tn rnnr-
ra. Rua Maria Freitas 42 sela 209 ZZ-1//U OU 4/-0£.0O
Madureira.
JUROS MENSAIS - Aplique seu
dinheiro com segurança e receba
juros todo mês. Fernando Sá —
Rua da Alfândega, 49, ll. Tel.
43-0119.
OPORTUNIDADE - Engenheiro ou
Militar reformado. Vendo partici-
pação {1/3 das cotas) em firma
Construtora e Instaladora em pie-

VENDE-SE — Casa de aves, com
bom movimento, para 1 ou 2 só-
cios, tem moradia. Ru* General'no funcionamento. Av. Venezue
Roca n. 231 - Tiiuca. Tralar eomlla, 27-802 - Tel. 43-2778 - Sr.
Oliveira. Tel. 32-1454. iCieudio.

D. Sally ou Sr. Bruce.
TELEFONE 1 200 por mis, to.
mo conta recados e transmito, »
qualquer hora dia ou noite —
Tel. 38-3264¦ ^
TELEFONE — transfiro inscrição
1950, linha 37, ií confirmada,
melhor oterla. Tel. S/-3677.
TELEFONE - Transfiro pela me.
lhor oferta, 3 inscrições d* 1955
linhas 43, 22 e 52, tratar com

Abrantes - Tel. 30-2833.



3.» Cad., CLASSIFICADOS, Jornal do Brosil, domingo, 96, • 2,°-felra, 27-3-67

TF! EFONE - Para «omptnr ou' TELEFONE - Transfiro™d.r 
procure antes o Pinto de!d, 1956 por 200 CM. Tratar tele

Mendonça, fuma comercial togis., rone ox-OI/-.   ...

trada especializada em negócio TELEFONE - 25 - 4a - Vendo,

do telefones. Rua da Concoição, Hugo - Estabelecido « 11 «nos

105, s/ 504 - Tel. 43-3795. „, Rua Uruguaiana, 55, sala 71».

TELEFONE - Unha» 28, 48, 34, Tel, 23-3578. _^—
54. Compro p/ mou uso. Pago TELEFONE - 36 - 37 - 57 -

á vista. Telefonar Ja.feir» poraJVenilo. Hugo — Estaboleeido »
46-7132 ¦- Horário comercial. Iy\ an0, na Rua Uruguaiana, 55,

~~V.ndo 
38 - 26 -|sala 719 - T.l. 33.3578.

IELEFONE 29 49 - Passe-la
inscrição de 1953 por NOS....
500,00 - Iratar telefone LcTEL
96-0903.

1EIEFONE
46 - 58 - 57 - 47 Paglo
vista. Tralar com D. lina. T.l.
23-0910, passado p/ aeu nomo.

TELEFONE — Vendo inscrição de
1952, 15anos. linhas 23 - 54 pol
700 000. Tratar telo telefone
22-2135 — Ramal 402 em dias
úteis com Salles.
TELSFONÊ - Vende-se inscrição
38 - 58 dc 1955. Tratar com
s^°ií^!f ™í-^'7;_.!V~!
ÍELEFONE - Preciso 32, 52, 31 c™0 

00 ;, vIs„ _ Tel. 43-6087
43 - 30. Aceito outres, mesmo ,,,',,.„- ^did« -«""fcrtnci.. ^. *HTES"-=-vjsrr-ssaa

nhos. Tratar Sr. Rlbel-
preços, transje-
Rua ConcelçSo,

TELEFONE — Vendo inscrição de

1955, estoção 37. Tratar telefo-
ne 57-1961.

TELEFONE - Passa-se inscrição
105'., linha 29-19 - Rua Agrário
Menezes, 122 — Vaz Lobo ¦

nscrlção TELEFONE - IntcrlçSo 1953, e-v
tiçôes 36157 cedo melhor oferta.!

one: 34-4384. I
TELEFONE DESLIGADO" - Com-
pro um de particular para par-
ticular - 36-0149.
TELEFONE 26 -Vendo 2 ou tro-
co por 23-43 ou outro da 2o.-
na Sul. Tiatar a partir 2-a-iei-
ra__Tel. 45-3342.
TELEFONE 23-43 - Compro dl-
retamente do astinante ou troco
por outto 26—16. Tratar 2.a-íei-
ra. Tel. 45-3342.
TELEFONE -36, 37 ou 56, 57

Telefones
VENDO AS LINHAS

vista

27x47 
57x37>;2óx5ó
25x45 
23x43 
30 

IATE JARDIM GUAMA?«?A 5C0I
je Tourir.g 80. Vendo esses tltu-!
t.ss. Tei.: 34-1408.

[JUANITA 
— Corretora deseic Fe>

jlíz Páscoa, ofereça e;ta semana]
preços excepcionais. Tei. 32-8215.,
ÍJuanita.
MATADOURO Avícola - Proprle-
tário imóvel. Jacarepaguá. 1501
milhões, cj instalações,
cio c| 85
Imóvel melhor negócio
26-80Í6 - Luis.

O OPORTUNMDADES E NEGÓCIOS O ANIMAIS E AGRICULTURA O DIVERSOS

imais e Agricultura
Confeitaria

Manon
leiiso Judicia

Cr$ 2 500 COC'os 
2 300 000ÍMARAPENDI — Vendo

Crs 2 00ocoolnrnn ] jo Fiam. 1 Tou-

MAGNÍFICO TERRENO, NO LEBLON
COM 36,60m DE FRENTE - 785,OOm2

"ii5i/6oiRua Félix Pacheco, junto e depois do n.° 48,
:°-:que faz esquina com a Rua Codajás, esta co-

mecando na Av. Visconde de Albuquerque.

ANIMAIS

OUVIDOR LTDA

Serviços completos de buffet

Branco, 2-15, sl 201. Irene.
TROCO 58 por 29 e 49. Tr,
c! Christóvão. Tcl. 52-3261. Dio
úteis.

_.| todas
os melnores

¦èncías, rápidas.

TELEFONE — Vende-se uma ins-
Ctlção ano 19-18. Tratar com Sr.
Martins - Rus Teofilo Otonl,
144 a partir de segunda-feira.

105, 17.° andar,
Pies. Vargas.

TELEFONE - Troco 58 x 34 -

28 - 48 - 54. Tel. 58-6200.
ÍELEFONE 57 - Vendo CrS 2 000,
residencial. Tel. 47-9514.
TELEFONE 29 - Vendo. I 550 000.
23-9425 (Wilson) entra 16.30 e
18__horas.
TELEFONE"

1 707, esq.

TELEFÔNICA — Vende-se PBX li
nha 52. com 3 troncos e 15 ra-
mais. Tel. 25-7499 ou 32-0346.
TELEFONE 36 — Vende-se urgen

NCrS 2 100 — Pessoa idônea
Direto. Tei. 29-1118.

TELEFONE
gando

Particular compro um
37-1889.
TEIeFONE — Preciso urgente -|29x49
25145 - 23143 - 37 57 - fran;
firo hoie no ?eu nome — 27 -
?9 _ 52 - 56. Detalhes

. Oliveira
LEFCNÊ"
lha 92. Telefone 92-0409 - Sr.,
ARTUR. ! Note bem 6
TELEFONE 

"- 
29-49 - Inscrição

1954, trarisfiro pela melhor
oferta. Resolvo hoje pelo
34-9304.

casamentos, aniversário», cock-
talls, aceitam-se encomendas,
Crédi-Festae Manon, com entra

Iprop. I ClO t-lani. I IOU-, FERNANDO MtLLÜ, leiloeiro, auTonzaOO por.da e o restante em 5 pagamen-
cl' i000°°°ring 

pai. 52-2904. 'Alvará do MM Dr. Juiz de Direilo da 3." Vara de tos. Peça orçamentos »j compro-
morama - Vendo 3 títulosiórfãos, vendera, em leilão, segunda-feira 3 de miis0'

FERNANDO MELLO, leiloeiro, autorizado por
2 000C
1 OCO 000 ;

CAVALO meüiío grande, nttes-
tr&do p^ro trote, próprio para se-
nhoras ou crianças, mais _ cinco
arrelos hípicos completos. Ver na
Escola Equltação Dona _ Eva tm
Teresópolir» cujo endereço pode¦íer Informado no Holel Re^idtn-
cia ou Resuurnnte Taberna Alpl-
no do Vór;ea. Inf. Rio 25-7507.

CHÍUHAUÁ — Vendo filhotes
Ótimo pedigree. Tel. 33.2472,

PASTOR ALEMÃO - Vindo «sta'.
com 3 meses, filhos d* Betsy d«
Avenida Europa com Dolí von der
Ghmsztoffiiedlung. Ru* Álvaro
Seix^s 25 -- Jacaré.

— Transfiro inscrição
1950 linha 28 - 29 - 34 - 48
- 54 pela melhor oferta. Trata:
com Lulz ou Arauto. 23-38-13. _
TELEFONE - Inscrição 51 e 58
vende-se base 200.00 esda -

Tratar pelo tel.t 90-1860.

TELcFONE 49 — Vendo per NCi:>í38'58
1,600. Tratai CETEL 90-2882. TELEFONE 52
TELEFONE URGENTE - Comer- CrS 1 403. L-
dal, vende-se e 37. Av. N. S. às 18 h., hoje.
Copacab,ina,_lóó._ 
TELEFONE — Troco uroenfa ini-
talado, 56 x 27 47. Tralar Dn-
mingo 56-OóSl c1 Nilza ou 2,a-
feira cm di.inte____42-0046. __ 
TELEFONES 22 - 23 -" Crdí
inscrição cl 14 anos (1953). Por
NCrS 4CO.00. inf. ò noite, Tel.
58.9142. Sr. Albt.Ho.

Preciso urgente pa-
hora: 23-43; 25-15;

3"ó-56-37-57; 27-47; 30. Lá raro
Av. Presidente Vargas, 590, a
806. Tel. 93-6302. 

TELEFONE — Cedo no seu nome
- 36.56-37-57; 30; 27-47; 23-43,
75-45. Lararo, Av. P. Vargas,
590. sl 806. Tet. 23-6302.

>4x34

tel. 31-36H5. |22x32x
c-m .-7-„V<!nÍ0.' 2óx4ó

Cr$ 1 800 COO troco
Cr$ 1 800 COO
Cr$ 1 000 000
CrS 1 500 OCO [PRECISA-SE cl

A ocr NCr$ l.OGú taun uu i . ., ,
auto períolf-i estado, dando abril Cie

eceber.do diíeran;n o vista. •,-,_-_,
28-5421, Domingos. "u

1967, às 16,00 horas, defronte ao terre-
d ..í.rgo cio maítre d'ho .
Perez. Rua Ouvidor, 189 CAVALO - - Vendo

Mais inf. tel.: 42-8505.

lel,
l.o andar lel. 23-8647.

PEQUI.NESES - Vendem-se fí-
lhotes. Ver na Rua Marquei ds
Pinedo, J7. lel. 25-3261.
PASTOR ALEMÃO prefu, 7 me-
ses, req. BKC, filha, tie campeão,

- Run Paraná, I 037 - piedade.
VENDO uma linda cachorrínha pa-
quinas, idade 3 meses. Preco

e!30CC0. Ver na Rua Pinto Te-
Jlei 1 26:j — Jacarepaguá — Dcna

tel

TELEFONES - Particular c.d. «..-_—_--__,,.
nente pela melhor oferta. 22|32. TELEFONES" Rocha. T.l. 23-2883.

-- Venro urgente,!
da - £7-0967, 9 , ., h

telefone"
TEI.ErCNE — Vendo 46 liçisdo

troco linhas 25 e 45. Trotar
Avenida Osvaldo Cruz n. 90 ap.
1207. _ 
TELEFONE - Vendo linha 47 NCrí
2 200, telefonar de meio dia à:

oara 31-2020 R-275 - Walter.

IROCO URGENTE tel.t 42 52, por
tel,: 23-43, ligados, sl ônus, co-
loco-os, já, em seu nome, onde
determinar, sr. Araujo, oté 17 hs

43-7274
TELEFONE — Troco comercial 42,
por comercial 43. Jorge — ...
..2-2696.

TELEFONE - Comércio e parti-
cular, instalo qualquer linha pa-
gamento opôs instalado, dou £
exijo referências, facilito- parte
pagamento. Cartas, portaria dês-
te jornal sob n. 003-13¦

TELEFONES 23'43 - Firma vende

nscricões 1952 ou troca p tele-

fonc 29. Base: 1 5CO - Sr. Joa-

quim — 43-6546.

TELEFONE — Vendo inscrição 1950

(jí chamada). Prazo até 1-4

150 000. EdUBrdo - 30-3290, de-

pois das'18 horas

TELEFONE - 2 inscrições 1954,
linha 30, NCrS 200,00 cada. Tele
fonar p| Cetel 91-0342. Vende-se
a vista, este por NCr$ 1 600,00.

TELEFONE COMERCIAL no Centro,
estação 22. tronsíiio para Instala- *""' •••••

cão imediata, sem Intermediário. 57x37x30X50"Trator 
tel. 32-0112. |30 

Vendo 37, 57, 36 25x45 
— Pagamento apás a transferem-,-* .„

cia. Procurar Braga. Avenida Rio "?« 

Branco, 185, ssla 1513, dos 13:29x49 
oras. 126x46 ....

Vendo inrerição rie!58x38

telefones:
recebo após o instalação pm
sua residência, firma ou-indús-
tria. Dou referências de servi- pres. Vargas

u i n n s c O a
eja cabeleireira. Rus Conde

(,' Porto Alegre, 93 — Estação
Rocha.
PRECISÃ-SE do um sócio __
Corretatjem coin c:>pi*EÍ. Tra

dureira
n. 529 806.

ços prestados nestas condições.
Tratar Av. Rio Branco, 9, 3.°
and. s| 352, Sr. Jucá. Telefone:
43-7270,

Telefones
COMPRO AS UNHAS

.. CrS 2 100 000

.. Cri 1 700 000

PESSOA séria í experienre (con
tador) c| 2 salas bem montada;

2 teis., aceita sócio rigorosa
mente idôneo para atividade
estudar. Tel

BO SCO

[ _ lios Iégua com potro, marcha lmío.
\i U troie, ótimos — Tel.. vende-se uma iaguaü.-ica man-

\rr, **/ \/XJsã, com dois meioí e me:o. Ver
•- .52-2964, urgenie- Veri,'.,„,_,,: na A... gcv.ís r-,:.

Est. Rio-Sanlos, Km 4 n."^740, ,-,p. 910.
r\ i a HAn^l! :VENDE-SE — Balo notro meat.co

!— Cluoe Mctrapendi — para montaria. Ani„M| muit0 do.
Qualquer dia. !cil- Tra,!" nE """ Ger""h' Ccr'

Para açougues, restaurantes,jCÃES COLLE - Filhotes,
tesas para cortes etc. - fé.;" Av. Democráticos -'

Cepcs
Tii

se
42-0414, Sr. Duarte.

Ven-
com-

QUITANDINHA - CLUBE
do titulo, NCrS 500,00
pinar. 42-2206 e 32-2858 - Nar
ciso.
QÜÍTANDINHA - Vendo vituío
familiar quitado NCrS 250,00 -
Tel. 28-5-471 com Sr. Domingos.

SÓCIO — Firma solid

FRAÇÃO IDEAL DO TERRENO E BENFEITORIAS
REFERENTES AOS

APARTAMENTOS N.°s 201 - 329 - 412 E
419 E LOJA N.8 671-D

RUA DOMINGOS LOPES, N.° 671
AFFONSO NUNES, devidamente autorizado

pelos representantes dó condomínio do "Edifício!

,_.,., D „ . i Bonsucesso - Hlgíenipolis cot
.rica de Geladeiras - Rua doU 0r|ando.

,1 barro, 140:203
"endo-'VENDE-SE lindos fllhotsV

és, tamanho30',

antiga,
importadora, largo crédito, crlo-
ia e oficinas modernamente ins- >-. . . _ . . , • ,, i i -i- ,.-.talada, ot;,„o patrimônio, bom Cidade de Madureira , vendera em leilão, qum' 

m sononoi^T1''6"'0 ,c:.',g'r8.nde ™"so» ta-feira, 30 de marco de 1967, às
. Cr$ 1 50üUOU|de lucro, substituindo sócio quo ' ¦ '

Cr$ 1200000ÍSP retira, procuro elemento c-iér-lno local. MaiS inf. tel.: 22-31 11.
r-rt 1 nnn norr 9ico' "W-. ' f|m assumir ecr-j

. CrSlOOUUuO; direcic. Trocam-se roferen.
. Cr$ 1 000 000 cias. Caoital mínimo dez, mi-!

Resende, 84-88. Tcl. 22-2674. CADELA meslign, 3 meses e ga-
| to persa, 5 meses, vendem-se,

fone: 58-9720, diariamente.
CHIHÜÀHUAS" - Repr. e filhotes

|— Rua do Rocha, 100 casa 8 —
l Estação do Rocha.

45-5007.
pequeno Tel.

VENDE-SE Ünd* cadeis fila bra-
sileiro, com 2 nnos. otimo pe-
digree, motivo de mudança, na
Rua Nossa Senhora dai Graçv.
n. 376 — Ramos.

Prataria
Artigos di

16,00 horas

19EÓ linha 29, 500,03. Rua Maria 22x32x52x42
Antônla, 112 - Eng. Novo "'

TELEFONE 29|49, inscrição
Está chamando. Pasío 400 000 -

mínimo
CrJ 1 000 000| Ihões cruzeiro;. Cartas'

d] Jornal sob n. 7'
Porta-

042.

TELEFONE -
Tratar Dona

Vendo linha 27. -
Lúcia - 47-0247.

TELEFONE - Vendo inscrição 26
¦16 de 1960, pela melhor ofer-

t». Tratar corn Dona lida. Tcl.
56-3228.

'.555- 54x34x48x28

TELEFONE inscrição 14 anes,
transfiro 250 000. Tel. 45-9573.

TELEFONE — Passa-se inscrição
1953 por melhor oferta. (Sr.
Waldemar - 30-1695. Das 12 às
21 horas.
TELEFONE 30, passo a inscrição
ano 48, \k confirmada. Tratar

pejo_Jele____ne_3J____y_£B;
TRANSFERE-SE inscrição ano Í952
est. 28-54 - CrS 500,00 - Tra-
tar à Rua Barão Mesquita, 19:
ap. 201. 
TELÊF-ÕNE - Vendo linha 34.
Tijuco, NCrS 1 500 à vista. Tra-

TELEFONE - Troco 22
por 36, 56, 37 ou 57
diretamente com o in-
teressado. Tratar direta-
mente 22-1778 ou
42-6885 — D. Sally ou
Sr. Bruce.
TELEFONE - Transf. pela melhor
oferta, 2 insc. comercial 1948, re-
sidencial 1952, est, 30. Iratar
Rua Otranto, 305 - P. Lucas,
Fernando.
TELEFONE comercial inscrição
transferida, est. 30 de 1948. -
Tratar Rua Otranto, 305 - P.
Lucas, Fernando.

Cartas para o porlaris deste Jor-
nnl sob o n.o 60 152.

TELEFONE — Transfere-se uma ins-
crição da linha 37 e 57, do ano
de 1952, chamada até o dlo 31
do corrente. Informações pelo
Tel. 57-6259.
TELEFONE 31 - Ve"ndomos - Tra-
tar: 23-0522.

Tratar com o Sr. Jucá,

Rio Branco, 9, 3.° end. s
- Tel.: 43-7270.

CrS 1 000 000i
l~r< 1 90n nnni30CIC'A' _ Preciso para firma
CrS 14UUUUU 

de cor,{e.ç5s!. <__,, ótimD |oja e
Av.iíJ^re'0Ía eni Copacabana. Carlos
«colhia portaria deste Jornal sob n.°
•""^ 

|01417.

TELEFONE - Linlin 38 comercial
- Vendo 1 400 c| próprio - Tel.
28-6óS6.__
TELEFONE- 48 ou 28 comercial —

Passa-so a assinatura, — Chamar:
38-4342.
TELcFONt — Transfiro inscrição dr
1952. Melhor oferta. Tcl. 47-8245
hoje. ^___^_

TELEFONE 52 - Passa-se urgen
comercial, motivo mudança para
Vitória. — Tratar Av. 13 de Maio,
47, sala 1 209 - Ed. Itu.

nho 38
- Av,

"TROCO 
Telefone linha 52 por 29

ou 49. Tratar Rua Goiás, 506 -

11 iis 17 h. - Piedade.
TELEFONE - Compro, vendo tò
das as linhas. Tenho diversos_ pora
permuta. Neaócio honesto. Tratar
com José -"Tel. 46-2882.

Telefones
Compro desligados, pago CrJ

1000 000. Escritório, Av. Rio

rar.co, 9, 3.° and., s/ 3
- Sr. Jucá. (P

SÓCIO — Indústria de borracha
cem patente internacional de ar-
tigo com grande aceitação, ad'
mito um sócio com Cr$ 
10 000 000. Iratar nr, Run Dr. No
guchi n.° 224 _- Ramos.
SHOPPING CENTER de" Caxias -
Vende-se quotas. Tel. 29-0782.
Sr. Cândido.
SÓCIOS — OrçjanrsçSo imoblllí
ri'j, precisa dd sócios coiista;.
Cíioítr.l de 1 milhão. Oferecemos n0

Leilão Judicial
HORÓSCOPO DE RAMAIASA -
P*ra ioluçío na hera de ssus'. careiros,
problemas em 5-r

i ROMANA - fel.
ll, com
52-1281,

CABRITOS E CABRAS - Vende-
_t. R. Berão do Bom Reíjro, 47.

MINIATURA PINSCHER - Vendo
cem ótimo pedigree ótimos
exemplares — 29-6835.

MINIATURA PIN5CHE'r - Ven-

toncel-do moeno com 3 meses, p/elo
- 50 000 na Rus Voluntários

/p macia metalúrgica ver.de porj,,, p_;lr;a n. 363 - ap. 203 à

bom preco estoque de. baldes naite. ._.

oélo, copoi pi crianças, açu- PASTOR ALEMÃO -- Manto ne-' 
Vo 60 dias. Ma.
NCr$ 40,00 — Fíua Babilônia

F-»rcprescntí-.n;e
tuíida Metalúrgica

presentes
de

Pi
b.Tncleij.TE

Prof.
jarros para

água, dosüdores

IPANEMA

APARTAMENTO N.
DE FRENTE

101

cj espetno, barato -- Visconde dc
Pirají, 630 Loja E — Hoje até
uma hora.
INSTALAÇÕES da gosto, _ com
balcões de formíca e gulcnês en-
vjdraçados, vendem-se peln me-
lhor oferta. Ver na Av. Ataulíc
de Paiva,_338-8.

AFFONSO NUNES, uutorha-jLETREIROS luminosos -Acrílico

çJa plástico, yíi neon, luz flúores-
Cente, displays, luminária. Deco-
ração luminosa. Firma dá orça-
mento - le!.: 2°-35l2.

Rua Visconde de Pirajá, 22

do por Alvará do Dr. JuÍ2
0." Vara de Órfãos, venderá

. em leilÃo judicial, sexta-feira,
31 cie marro cie 1967, às I6I1,

local, — Mais inf. tel.t

TELEFONE 42 - Troca-sc por 26
ou 46. Informações: 42-7581.

TELEFONE — Vende-se inscrição

pela maior oferta — 46-8687

TELEFONE - Pnssa-se da I
- Trntar Machado 58-0522
28 de Setembro, 345-__

TELEFONE — Transfere-se inscTicSo TELEFONE 2747
dc 1950 pela melhor oferta. Tele-pente, pago a v;

D. Nenê. Wilson

TELEFONE 27;47 - Vendo. Tratar
com Sr. José - Tel. 46-2882.
'TECEFÒNE 

- Unhas 36, 37, 57 -

Compro urgente. Tratar com Sr.
José -Tel. 46-2882.ONE

Telefones

3% ao mês e participação nos 22-3111.
lucros. Cartas p' portaria deste
Jornal sob o n. 39003. |
5ÓCÍÒ - NCrS 15 000,00 -
Coníecçòss cie roupas — ótimo
faturamento, sólido crédito ban-
ário e comercial. Admite só-

cio para tomar ptrte ativn no
negócio. Retirada CrS 500,00.
Tratar Rua Dia* da Crur, 733 —
Meier.

(p

Compro ur-
2 200 - Sr

6-2616.

tar Antônio Paulo. Tcl_ 22-3320.
TELEFONE - Estação 27'4>
Vendo inscrição 1953, melhor
ofor^7r.JfMel.:_5M243,__ 3„832
lELEÍ-OKu -- Pa"<?Balnscr^0c« teTeFONE 

"-"T^i&MrTí^irEiÊFONÉ - Desligado - Cc,r:.:pe|0 ,çl2I0re
5'-52ó3 'c'to do 1949 - Informações: pro, orno a vista Ce. SCO mil-1

. "-> '.'148-3008 - ilodrinues. Negócio sério. Tenente Lui-j

l950ro^.a73«427, Sc!05'-'""-"''"- " "» « -1™' 22'79"' "^ ™nh
Aceito ofe_rís.
TELEFONE 37 - Vende com e:
tensão de pe:son muito corre'

Mão espere 27 meses, su-

jeito, ainda a reajustamentos,
compre o seu telefone, comer-
ciai ou residencial, do qualquer
linhe e tenha-o funcionando em
poucos diíis. Também compro,
troco e legalizo de todas as ih°« procura a
i- r* • i- í_ i i presa, farmácia,

SÓCIOS — Para máquinas usadas,
juros garantidos 3% mês e lucro
mínimo 30%. Tel.: 43-6107 —
Gomesj
SÓCIO — Pessoa de responsabi-
lidade e posição social definida,
com prática de administração de
emprese, relações públicas, ge-;
rencia de vendas e com 10 mi-

associ-ir-3» à em-
légío. Favor

nh.-,s. Dou sólidas referências íc:é. 
"43.0009, 

Dr. Jairc
de ó anos nessa atividade falar soCIO com 40 milhões. Procuro
com Sr. Pinto, * qualquer iiorajDou sociedade farmácia em Co

1949, linha 29|49.
zeiros novo;. Tralar tel.

48-1073.

para
.10053

TELEFONE LINHA 23 OU 43 -
Compro. Av. Pr*s, Ant. Cirloa
51, grupo 1 006.
TELcFONE — Compro meamo cie;-

íTe°i'r'a
ÍELEFÒN

NCrS 2000,00. Cartas
portaria dêste Jornal n

TELEFONE 46 - Passa-se uroenle
por motivo de viagem, náo se
aceitam intermediários. Falar com
Rivaldo. Tel. 42-9222.
TELEFONE - Cede-se inscrição
tevereiro 1956 — Linha 37Í57.
Ofertas para a portaria dêste
Jornal sob o n.° 00 195.
TELEFONE - Compro c vendo
qualquer linha. Vendo: 32, 26,
58, 47, 57 e outros. Mário, Rua
Leandro Martins, 22, sl 309. Tele-
fone 43-6668.

ligado para mou uso — 48-4601.
TELEFONE" 57/36 - Vendo ur.
nente, CrS 2 ICO, Leda. 57-0967,
da: 9 às 18 li. 
TELEFONES 27/47 e 36/57 -
Vendo pela melhor oferta. Lsda

57-0967, 9_ás 16 h.
TELEFONE 47 - troca-se ou ie
vende sem intermediário/ minha
propriedade — 57-2245.

31 — Compro urgente
p.-in, meu e:.cr'iíório. Sorve rc;i-
der.cíal também. Negócio honssío

Tenente lul: - Tal. 22-7975.

TELEFONE Cenlro Caxias - Ven-
cu CS 1.000. Tr»i-r o.te 23-5Í37

TELEFONE - Troca-se 57 por 47.
Tralar Sr. Júlio. 43-1782 - Se-
qundô-íejríK  __i2,
TELEFONE - Vendo estação
liqado preço NCrS 1.750. Tratar
Rua Catete, 30, ap. 905. Das 14

TELEFONE linha 29 - Vendo, 
*A-'| h°""i' — 

49-8477. Sr. Pedro.

TELEFONE COMERCIAL CENTRO
-- Passo inscrição de 1948 por
NCrS 450,30 - Tel. 46-6075.

TELEFONE - Inscrição de 1953,
37 — 57, melhor oferta. Rabelo.
36-2136 - 22-4211.
TELEFONES - Preciso 30 - 2545
- 23;43 — 26146 c cedo nela

TELEFONE - Vendo uma inseri-
T,.,,.™,r „, , .-¦, - ¦ . icão de 1953, na área de 29;49.
TELEFONE 27 - Particular vende\___ ?„„_ Tra:ar! 2Ó-4817.
tem intermediários. Tel. 32-4555'  ¦——
~ Alberto.
TELEFONE-

melhor oferta 29,49 - 38,58 -
28 - 31 - 22132 - Rocha - Tel.
32-2883 - Hor. Com.
TELEFONE - 36
Vendo om ligado « ítõiisflro de
nomo CrS 2 500 mil, pagamon*
ío à vista sem intermediário* —
Tratar telefona 43-7274 c| Sr.
Araújo na Rua Uruguaiana n. ,
118^- nla 808.

TELEFONE - 36 - 37 - Troco
um ligado por um 23 ou 45 —
também ligado — recebendo dl'
feronça d» CtS 500 mil sem in
tarmodiafioi — Tratar tet
43-7274 com ARAUJO na Ru»
Uruguaiana^n._l 18, tal» 808.
TELEFONE é o seu problema? ¦
Procuro o 5r. Manuel na R. Ro<
drigo Silva, 14 - 1.°, das 10 il
12 « das_14 às 18h30m
TELEFONE" 36", 37, 57, 32, 

"22,

42, 25 b 45 — Compro, pago na
hora. Mendonça, Rua Conceição,
105, sl 504. t.l. 43-3795.
TELEFONE -Compro 43,48:28',
49;47,43, pagto. à visla. Tratar
com 0. lina - Tol. 23-8910
Av.Vargas, 417, «j 1308.
TELEFONES 

"27" 
-'47 - CÍS

2 50D — Vendo em *] nome
MAURO - 42j)508 - JOAO, 8

hS_J 0^ 30m,_
Telefones - 28 - 48 - 34 -
54 — Ccmpro urgente, pago na
hora - leda - S7-0967, d. 9
às 10 h.

Vendo Inscrição de
1952, estação 36, 37, 57 - Trs-
lar tel. 49-9006.  
TELEFONE - Permuta-se linha 22,
por linha 30 ou vende-se sem
Intermediário. Tratar tel. 57-9336
Mendes. _
TELEFONE estação 38. Passo se-
gunda-feira denlro da lei. Sem

I intermediário. 1 2C0 t viste
29-0910 - Sr. Ro

(driflues.

Telefone linha
25 ou 45

Compro, p.-.go amanhã. Av.
Pres. Ant. Carlos, 51 - 1 00Ó

Ir.s p;' guardanapos ele.
ic

- Tel. 52-7961

v/num, argo-Up,
Rua Ru

201
Maj

INSTALAÇÃO comercial, ";'ri"r- francisco Serrador, 90-G, 1 202jPORCOS

— Termina r.a
Avi!'a._

Típo Carne — Faaen

COMPRAMOS E.VENDEM0S
fk k}ky kkmkk'^
Xõéi; C,otbs, P&íõrM a-jÜvas
• í*.'S.,e 7:;.'. ;..;:-,' --..rir ¦;,

í'ilcrabliArtiaos.SttL-[flO
.Oi'-- .i**is^i.í.*.;fta,'j.a v-1.

'mim 
f l.ínoMÍTel.«5ifê4

tilnha Santo Antônio. Hampshir».
Durat puros . cruiados par. '?"!_(^y_:S 

f OVOS

Para-psicologia

reprodução • cort«,
loinc.rtadaí^-J.I. Jjy903^
POODLB - L
10 de Píccs.
I 309.

AVES E OVOS - Vende-se dl-
para _ presen- mo ponfo _ Serve pars qual-

quer ramo. Boa fório. Machado
|de Assis 31 loje 71.

POÕDLE TOY.lCanlche anão) -|canARIOS ROLLER ROSADOS -

ndos .
R. 24 de Maio

O
gia

Leilão

PORTA DE FERRO -
unia em bom estado
2,CO m_- Tel. 27-3406 _
SAIÃO — Vendo montagem,
bancada corrida c/ 3,70m e sofá
cr 3 secadores - 29-4050. -
Vendo um armário para farmá-
cia.

Vendem-se filhotes de¦pai ««H Fêmea» . machos. Bom preço -
. , peão Importado. Tel. 57-114o ou Bara|a Ribeiro 4321102.

, mtstenos da para-psicolo-37-5542. -,-—,-,'CÜRIÓS "- 
Vendem-se 

~c'~_'àc

revelados em aulas teon-|PEQUIMES c| Co'<er Spanil, 40 |3J ue |ux0 _ 45.4703, Motta.
e prática. Somente para \____. 

!indos...Tel. 28-9629  LjÃNARIOS BELGAS- Ve.tdo vá.
-larlvidáncia, PINSCHER miniatura, vende-se «• r_m càre:, cantando - Rua 0r.", 

. mea pediaree. Orelha cortado. Robert0 F,.;r6 213 - Diàriomen-
psicogr.itiõ, mesas falantes, te-jfija Guarabú n. 26 ap. 102

etc.

Vende-se cos
¦ 0,70 x adultos: videnc

bana — Cartas, informações,
3c:;or.i idade referência etc. -
d ara portaria tifijte Jornal sob c
1." _S5 054 — Copacabana. _
SOCIEDADE - Tenho sobloja
ey. acc-Ilo negócio p^ra cm con-

junto desenvolver. Trar^r Prc;=
:in Bar.deirí, 109 sobloja 208,1
Jas B às_12 horas.
TÍTULOS — Vsnrio diversos —
Motel Country Club Bandeirante."
(Kartódromo) — 450,00; Ginástico
• Pasporlivo 1909 (250,00, Rivia-
ra C. Club (350,00) - Country
C. Tijuca (350,00) - Flor.sla C.
Club (800,00). Preço do lot* à
vista: 1 600,00. Tratar 2a.-feira </
Dr. Carlos - Tel. 34.3999.

TELEFONE - Compro um 36x37x
57 para meu uso, s/ intermedie-
rio. Tel. 37-4032__Sr. Pinto.

TELEFONE - Vendo 
"26, 

46, 38",
58, 27, 47, 31, 29, 49, 28, 48,
30. Mendonça. Tel. 43-379S, Ru«
Conceição, 105, •/ S04 - Esq.
Pre:. Vargas.^

URGENTE - Transf. insc. CTB
1950, est. 29, por CrS 150 000

Tg' ou melhor ofsrta. Inf. tel. 37-3543

TINTURARIA Zona Sul - 
Jota!-'

mente mecanizada com féria no
balcão superior a 2 000 000. -
Aceita-se sócio cl 15 000 000 -
Parle facilitada. Praça Gen. Tí-
burcio, 83 loia 13 - Tcl. 26-4417
— Sr. Alexandre. _

Telefones
Firma importante com filial:

em todos os bairros, precisa
de vários aparelhos. Solução
rápida e liquidação imediata. TEMTUDO MADUREIRA - Obra

. -. ..«.lm«n,« Cr AA» concluída. Particular vende 30
Procurar pessoalmente Sr. Ma-1 (aJ . n _„ süpBrada,. Preç8
noel. R. Rodrigo Silva, 14, 1.°,h vis,a NCrS 230,000. Tratar tal.
das 10 às 12 e das 14 às 18,30j27-9190 a empresa está vendendo

horas. . NCrí 1.000,00.

Maria Alice. TROCAS
VENDE-SE inscrição 51. linha 49

400000. Tel. 49-7556.  _lcARRO X APARTAMENTO, acei-
to carro em troca de ap. de 2

TELEFONE 32 - Comercial. Pas, .-
so um. Bas* i 4?0. Álvaro. Tal.: VENDO quatro inscrição de tele-
22-377U. Ifone do >no de 1954 por NCrS'3 

200,00, aceito oferta. Praça Ti-
TELEFONES - Cedo inscrições
1949/56/57/S9, peba melhores
ofertas. 13 Mate, 47, « 403, tel.
22-8730.
TELEFONE - V.ndo todas as li-
ilhas, in&t. rápida, negócio ho*

radentes _9_sala__1212.
VENDO telefone da estação "34",

preço Cr.$ 1 500 000. Telefonar
hoje para 28-3599. 

VENDE-SE inscrição 1953, linha
22 residencial NCrS 600,00. Te-
lefonar 22-1387. ¦

qts. ci vaga de garagem na Vila
J. ds Penha, Rua Gal. Otávio
Póvoas, 85, ap. 302 - Telefone
91-2095 - CETEL.
méier"

nesto, com garantia, também com
pro — Sr. João. ________ ^9-4735.
TELEFONE: Tenho linha 36.'Troco
por 28 — 46 — 34 ou 54; ou
v.ndo. Recados pelo tel. 38-2137.
Rafael (negócio i/inter mediar iot'

TELEFONE - Transfero-se inseri- VENDO 2 Insc. 23143 d.

çáo 1949 estação 49 pula melhor Jaime - Tel. 43-7466.
oferta. Tralar Av. Suburbsna, VJNDÉ-SÈ tel. 42, base NCrS
9125, fundos - Sr. Santos. 1 500 s! interrn. Tratar. 52-1724 ou

VENCE-SE inscrição de telefone
de 1956, estação 37. Oferta pelo
tel. 22-4823.

1952.

TELEFONE - Vendo - Urgente
- Inscrição de 1950 - Est. 29,
49 - 

J'^o____]0_-- Te_h_49J[944.

TELEFONE — Psssa-se inscrição
de 1955, linha 27. Aceita-se ofer-
ta. Telefonar para 47-8067.

TELEFONES - 27 - 47 - 57
36 — Vendo em s] nome.
MAURO - 42-4508 - João,
àsjjh 30IIK
TELEFONES - Vendo làdas 

"as

linhas, em i' neme — MAURO
42-4508 — João — Negócio
absoluta garantia.
TELEFONES 49 - 29 - 58"
38 — Vende, urgente, CrS
1 500 em s; nomo —
42-4503 - João — 8 i

IROCO um telefone 42 ligado
por outro de qualquer linha,
mesmo desligado. Falar com Sr.
Pinto, telefone 48-1073 a qual-
quer hora.
TELEFONE — Passa-se inscrição
de 1955. Aceita-se ofertas pelo
lel. 45-5183.
TELEFONE -52 - Vendo - Hu
go — Estabelerdo ¦ 11 anos na
Kua Uruguaían^ 55, sala 719 —
Tel. 23-3578.

R. Pereira de Almeida, 211-101.
'raça Bandeira.
VEN DO - Inscrição 1950, linhas
,9-49, melhor oferta - 30-4886.

TITULO do Amárica prop. Ven-
d--sc. Tels. 43-1186 e 38-0415. _
TITULOdo Costa Breve n. 200, i
vende-se por 1 20O 000. Eros. -

Tel. 32-7700.

TÍTULOS CLUBES - Proprietário
vende Paulistano, Petropolis Té-
nis Clube, em SÓo Pnulo e Mar-
tins Afonso late Clube cm Sao
Vicente. — Tel. Rio de Janeiro
37-9219, des 9 às 13, dias útcis.l

51 AUTOMÓVEIS DE

DIVERSAS MARCAS

1 Floride Renault, 1961

1 J e e p Universal Willys,
1958

1 Rural Willys, 1965

Pick-Up Ford, 1963

Renault Gordini, 1964

Pick-Up Willys, 1961

Jeeps Utilitário W i 11 y s,
1962

1 Pick-Up Chevrolet, 1963

1 Pick-Up Willys, 1962

Renault Gordini, 1965

Camionetas Pick-Up '.Vil-

lys, 1961

1 Jeep Universal Willys,
1962

1 Renault Dauphine, 1964

1 Kombi Standard, 1965

l Dodge, 1957

1 Simbo Raly Especial, 1965

1 Chevrolet, 1964

1 DKW-Vemag, 1965

FERNANDO A/iEI-LO, _ lei-
loeiro, autorizado por Alva-
rá do MM Dr. Juii da 6.°
Vara Cível, nqs autos da fa-
léncia cia Cia. Propac —

Comércio e Indústria, ven-
dera em leilão, quinta t
sexta-teira, 6 e 7 de abril
de 1967, a partir das 14h, a

R. IICÍNIO CARDOSO, 324
(BENFICA)

Mais inf. tel. 42-8205

equinezió, aparições
I.C.B. — P.ua Uruguaiana, 11.
e 116, l.o e 2.° andares.

Tel.: 25-6185
TANQUES — Vende-se usados, em
ótirno estado - Cap-nc. 4 000 e
9 OOO Its. Ver Rua Sussokind tle
Mendonça, 193, Km 2 da Pres.
Dutra — Parque Colômbia — Sr.
Henrique.
TREM ELÍTRICO YtONEl "0" e
"027", Fleischmann, tyco e Lima
,'HO" — Vendas avulsas. Telefo'
ne 38-8087 - ARI.  

VENDE-SE 9 toneladas de reta
lhos de chapas n. 21 medindo:
40 x 20_- 49-1165,_Magalhães.

VÉNDÊ-SE armações, balcões, vi
trinas, registradora. Av. Marecha.

:Florinno, 58. Atende-sa hoje dasSão Paulo, lotação completa.

— òer.aaor Câmara.
I Pilarei.  " "

VÕDDIE - Pequeno: Pretos. _Fi 
'TRATORES E IMPLEM

| lhotes lindos. Reg. no CKC. Tel. |
25-2651. 

'PASTOR ALEMÃO - lindos ft
notes de campeão, excelente P»-;g|9do_,er, m per;.;,0 eltsdo

'Informações tel. 27.8749.cligrée, Rua
Méier.

Transporte para
São Paulo

AGRÍCOLAS
TRATOR BDH Olr. ; Ar.-

Miguel Ângelo,

TRATOR 0-4 64, reformado
PcQUINES macho cj 45 dias, Vendo ou troco por escavadeira
:or branco, raridade, Cr$ 1001 Patrol ou pá mecânica — Re-,pos-
mil, 49-8477. Its para 00381 na porterie deste

PASTOR alemão manto negro J?™"'- - -
com 2 meses, registrados nojTRATOR FORO 1951 - Equipadc,
BKC, macho t íemes, filhor, de|rom plain» 0 arado. IrMar R. Ma-
campcSo. Vende-se. Ver na Rua,rechal Floriano P*Íxoto, 2 574 -

Conde de Irajá n. 271 - Bo-N. Iguaçu. Tels.: 7357 « 2328
tafogo.  _ _ JVENDE-SE um trotor Oliver OC-3

Aceitamos cargas leves parajPOODLE 
- Filhotes p£k_"s, lin-|a .gasolina - NCri 8 OX.CO -

i,._ „_..i_ i_,..;._ „„.„!„,„ Idos, registrados. Tel. 25-iool. (Telefonar 42-5437 - Rodrigues.

9 às 13 hs.
VENDE-SE marca, equipamento:
matéria-prima, embalagens, pro'
dutos de perfumaria registrado. I
Tel. 33-2205.
VENDE-SE Instalação antiqa paikj
bar — Rua Clarimundo de Meto

VENDE-SE pela maior oferta sm|
pensão que termina, 3 gcladtíí-
ras, balanço;, coriõcior de frica
f mais recheio. Trator k Praça
João Pessoa, n.° 1. tel. 32-9781.

VENDEM-SE duas licenças de feira:
uma de roupas e outra de le-

guir.es. Tratar Rua Belmlra, 113,
c| 3 — Piedade. ,

Duas a quatro viaflens por se-;

rnar.a. Caminhões fechados —

Procurar Ângelo. Fone 48-3365. DIVERSOS

troca-se ótima casa 2
pavimentos na Tijuca, por ap. ou
salas no Méier. Tel,: 38-9536.
'AADÚRETRA - Troca-se 

"ótima

casa 2 pavimentos, na Tijuca por
p. ou salas em Madureira. Tele-

fone 38-9536. 
PERMUTÒ minha caia Belo Hori-
7ontc por apartamento Zons Sul TÍTULOS DE CLUBES — Compro
Rio. Br.se 4 500. Tel.: 46-0887 — e vendo títulos sócios propriotá-
Dr. Fábio. rios á vista. Tel.: 22-2491. Ari

VENDE-SE ou troca-sc por carro

[de passeio uma instalação de um
bar, com balcão frigorífico. Tra-
tar: Praça Valquelre, 27, com

! Hilton. __.
VENDO armação, balcão-vitrina e
móveis ou passo com sala — Ver
e tratar Uruguaiana, 86, sl 502,

[hoje.

PROFISSIONAIS
LIBERAIS

CÍu"

Vitrina para
açougue

facilida

lENGENHEIRO CIVIL - Ptsclsa-
se embora c^ni ps-ca prática —
Tel. 42-5395.

7.~VFILMAGEM FESTAS - Fiim£m-s«' 
p'1 casamentos, aniversários, batiia-

em 8 mm, '?reço * com-
feí!íbinsr P?'° ,51, 4'5-3-°'i- t*!''5''''

aerv.an*

etc. Dro.
25-7019.

Léa Fontes

TITULO do Monte Líbano e do
Clube de Retiatas Guanabara,
vendo NCrS 500,00 e NCt$ 450,00
respectivamente. Tratar com Dr.
Lotario, 2.0-fcira, 32-3535.

Br um.
TITULO DO PONTAL
rato. T.ls.: 43-6295 .
BRAGA.

¦ Vendo ba-
90-1528 -

VENDE-SE um telefone da linha
29. Tratsr à Rua Elias da Silva,
217, na_ Piedade.
vendo Telefone õs - Tratai
52-9032 — Srta. Áurea.

TIJUCA - Rua Aguiar 331102, 2
qts., sl. e demais dependência,
com armário embutido, todo pin-
t;ido a óleo, com sinteco e ga-
ragem. Troco por um mslor nc
Tijuca. Trotar no _end._acima. TITULO PATRIMONIAL DO AM?-
TERRENO x"TELE'FONE CETEL - RICA F. C. - Vendo 2, quita.
Ofereço terreno L. 13Q.25 a 15o|dos_,__ROr__ NC;S 200,00^ Telçfone

mis. da Av. Bandeirantes, aceito1

Atenção

TELEFONE - 2» - 4» - V.ndo.
Hugo — Estabelecido ali anoa
na Rua Uruguaiana, 55, sait 719.
Tcl. 53-3578.

TELEFONc

MAURO - TELEFONE — Vende-se inscrição
18h 30ml,a'efônica passível até 31-3-1967!.?".í™ _ 29.0136 -SÉRGIO.

Vendo Inscrição TELEFONE 25, instalado. Base

Compro telefones desligados.
Pago Cr$ 1 200 mil. Sr. Go-
mes. Tel.: 43-1464 - 43-8211,

58-8092. Sr. Frederico Guilherme
telefone CETEL como parte entra-
da. Vou ao local mostrar. Tel.
93-0046 t qualquer hora. S,$, ?,E,.CÍU5I^ í"Sffi|m.n.. autorizo, venderá em

'2.° leilão, pela melhor oferta.

TÍTULOS e sociedades
26-7642 - \. Queira-

VENDO tit. patrimonial do Amé-
rica. Tel. 34-?36ó.

1954. NCrS 250,00. Tel. 47-5151. U 300. Cartas' pita õ n. V
z?J~- na portaria deste Jornal.

90 080,
porta

TELEFONE 25, 45 - Compro. Hu. ^LEFONE 25^15 -. Pr.ciso para
go. Estabelecido há 11 «nos na Linha residência, serv. d.sliga-

maiana. 55. sala 719. Tel.lj. ... L - -
23-3570.
TELEFONES 36, 

"37, 
57 -Com-

pro. Hugo. Estabelecido há 11
«nos na Rua Uruguaiana, 55, sa-
Ia 719. Tel. 23-3578.

Atenção

ADVOGADO — Causas oe
lia, trabalhistas e oulras. Dr. _.,,
Mayrink - K. da Quitanda, 70,jd?

};° 
- °»s I3 á£ l8 horas " TsiÍou 

Neide, durante
?1:2M: noite).
advogada - o_«'««* p?'° MoTcã^ciTdTóbgTsirT doí'-
trabalhar em empresa, sindicatos j»« %YMcMg]u „.»_„.,, qu,|." 'quer rior^rio para PoMclInica. Est.

...... ¦-.-,-- do Otavlano, 299, cl 4. Turiaçu
Em aço tnox. com l«ciliJo-;co^silLTOR!0 05N1ARIO - Ven- j 5 m|ni C|„ Madurelra.

de de pagamento, fábrica deldo modesto. Ocasião. 54-0503. •

geladeiras, Rua do Resende, CONSTRUÇÕES, reforma de pré- MASSAGISTA wr.i*>™«>* «§J;

,„, dios e apartamentos, faço, por elallsla em Celu Ite . wenae
empreitada ou administração. Tra-so a domicilio. Tel. 47-2776. Sr.

Itar na loja de produtos de be- George.
lleza a Rua Humberto de Cam-i/viÃSSÀGISTA E GINÁSTICA ___-
ipos, n.° 827-1 — Leblon, depois Redução de peso. Este*'*- - ¦ *¦

das 17 horaa. _^_ .jrapèutics, de 2a.
armário pois das 18 nores, sbado

88 Tel. 22-2674.

Leilão
Extrajudicial
JARDIM BOTÂNICO

CASA DE DOIS PAVIMENTOS
DE N. XVIII - RUA PAChECO

LEÃO, 646

LEMOS, leiloeiro, devida-

Buffet Vianna
O QUE MELHOR SERVE

Organiza banquetes, casamen-
tos, batizados, aniversários, coquetéis
etc. Aceitamos encomendas de doces'
bolos, salgadinhos finos e bandejas
ornamentadas. Avisamos aos nossos
amigos e clientes que tenham cuida-
do com as imitações porque 

"Buffet

Vianna" só existe um com os telefo-
nes 58-0029 e 58-6992 - SR. PIRES
- Rua Clemente Falcão, 32 - Tijuca.

O Buffet Vianna não tem Filial.

CADEIRA de Dentista, -
pi instrumentos, roupeiro de aço todo, domingo a.e
(União) -__Vendo. Tel. 3S-3800.J; 

'

DINHEIRO' emprestado o nego-
cio; mal feitos com provas faço

Tel. 36-6451

óa.-feire, cie-
dis

s 12 horas
Roberto.

olr amigavelhudi-
ou 52-8575.ciai. Tel. 52-2713

DENTISTA — Oportunidade
Vende-se
para

r^fornus C' perieiçao
Mão pedimos sinal —

Orlindo.

PINTURAS
& garantia.
Tel. 29-503

SERVIÇOS EM GERAL - Pinturas
,de parede, colocação de azule-

consultório, vende-se UQSf cerâmicas cre. Serviço gara<^-
irar cnm equipo etc. ou|ti(_J_ e de conf|ança. Preços mó-
separadas. 36-1862 ""jdjeos. 

Chamar Sr. José — Tele-
fone 27-3287.36-7519. __

DENTISTA-- Vende Cons. Lábra;
completo ou parcial. Urgente.

|Cr$ 1 950, facll. em 10 m sl iu
res. Run Araújo Leitão, 116 -

201 —_E. Novo.
DETETIVES -'" ADVÓG AÕÕS. D

TÉCNICO DE QUÍMICA - Pre-
cisamos admitir lenhor de rea-

ponsabilidade, cl prática anterior"
comprovada pi trabalhar em Nc-
vo Iguaçu. Tratar Av. Pres. Vsr-
qas, 

'529 
- 18.»

reüo cie família
grantes, vigilância
para casamento —

gas, 590, sl 1713.

! criminal, fia-
e Informações DIVERSOS
Av. Pres. Var-i

Tel. 43-601K AVISO - A Rifa_ do carro Dod*

ENGENHEIRO QUÍMICO INDUS-U. 51, placa 19-66-67 RJ , do Sr.

TR1AL - Admitimos rapa: com José, . r.«l.i.<-s. M-67 Ou.m

prática anterior comprovada a di- nao parjar _.lí 3M,*Z"'*,{"'|:

ploma. Tratar Av. Pres. Vargas, berj o prêmio. - R.rpens.v.l.

529 - lS.o. |Alayd*.

iSTÃÜÃPÃRIA - Aceitamos ter- FAÇO casamento tom autontó-

vir-i d» estamparia, corte de veisi Acro Willys « ChevrolíJ

chapa até 3 mm e zincagem -61, placa particular. Tratar_ pelo

Rua Beliíárlo Fena 86 - Penha tel. 36-0933.
Tel. 30-5863. 'nha).

VENDO — Itonhangá, Hípica, late
Jardim, Tijuca Tênis, M. Llbano,
M. M. Gerais, Copaleme, Hosp.
Silv., Olaria, Gurilándia, P. P.
Hotel e T. T. Madureira quit.,
Touring, Flamengo, América,
oferta. Av. Rio Branco 156, sala
2 925. Tel.: 32-8215. Juanita

BARRA DA TIJUCA COUNTRY
CLUBE — Vendo cinco tituloi
vlsta por NCrS 230,00 cad* um
colocados «m nome do compra-
dor sem mais despesas. O clube
está localinad» GWi frente da
praia • a 600m do Flamingo
antigo Corsário — As piscinas e
sede «stão prontas — O clube VENDE-SE um do Floresta C. Clu-
está vendendo • NCrS 700,00 — be, ótima oportunidade. Telefone
Tratar com Dona Lúcia. 31 -1895, rarnsl_l4]15
3!-5"5-_ VENDE-SE patrimonial Flamengo,
CADEIRA PERPETUA - A m*-" 

' ' '

lhor de MARACANÃ - Setor
Central, ótima localisacão — Ven-
de-s* - Otacilie - T.l. 22-7653

terça-feira, 28 de março de
1967, às 16 horas, no local.
Mais inf. Tei. 22-4057.

Buffet Paiace

80 000 à vista. Tel.: 28.0624.
VENDE-SE - Título do Caiçaras.
Tel. 36-6703 

43-1464 — 43-8211.

_.- , — __. , «*, _* m , |irmiiio ícaiwuiiwll, 9VI
ííl.lí'»"3U<"an'' 55' "'' 7"' Tíl' do ou em transferência. Pago" il nUer linha. Sr. Gomes - Tels.;

vista. Falar Sr. Bonifácio. Telefo.
¦ ne 31-3157.

TELEFONE 29149 - Vendo Inseri' 
ção 1952 - Melhor oferta -

. Tel. 45-B556._Olga.
TELEFONE-- Transfiro 

~

15.660, de 1954, estação
Copacabana -, NCrS 400,00.

D. Leonor,_26-4059.
TELEFONE — Vendo inscrição de

TELEFONES 29, 49 - Compro.
Hugo. Estabelecido há 11 anos
na Rua Uruguaiana, 55, sal* 719
- Tol. 23-3573."TELEFONES" 

34," 54, 28, 48 -
Compro. Hugo. Estabelecido h.
11 anos na Rua Uruguaiana, 55,
cala 719. Tel. 23-3578.

COMPRO — Cad. Maracanã, trib.,
Compro, vendo e troco qual- Caiçaras, Jóquei, late, Country

CRJ. Av. Rio Branco 15*, sala
2 925. Tel.t 32-8215. Juanila.

inscrição
37157

TELEFONE 30 - Compro. Hugo.
Estabelecido há 11 anos na Rua
Uruguaiana, 55, saia 719. Telefo*
no_23-3578.
TELEFONE' 56 (Copacabana! -
Permuta-se por 27 ou 47 ou ven-
de-se. Tratar pelos teis. 32-5390
e 42-5E89._
TELEFONE 27.-47 e 25 - Vendo
urgenie - 42-9351 — Barbosa
TELEFONE — Compro urgente um
desligado. Paao à vista e no mes*
mo dia, o melhor preço. Tratar —
42-7835.

1955 (12 anos), linhas 27-47, ps
la melhor oferta. Telefonar pa^

47_0670.__
TELEFONE-- Inscrição com 17
anos, estações 29'49, transfiro.
Tratar corn Msriano, Rua BarSu
de Mesquita, 845, todos os dias.
TELEFONE COMERCIAL - Ven-
de-se linhas 42-52, preço Cr$ ..
l_20q__— informações: 42-2312.
TELEFONE - liríha 27 - Parti-
cular compra sem Intermediário.
Informações tel.: 22-3815. 
TELEFONE — Troco para ml uso
um 57 por 27 ou 47. — Tel.:
38-7807.

TELEFONES para comprar eu ven-
der. Prccur» Hugo estabelecido
• 11 anos na rua — Uruguaiana,
55, saia, 719 — Qv* tem sempre
um bcm ncócii para lhe ofere'
cer. Tel. 23-3578.
TELEFONE
Hugo

TELEFONE 25-45 - Compro ur-
gente, pago em dinheiro na ho-

Sr. João, tel.: 29-4735.
TELEFONE

Vendo

38 - 58 - Vendo
Estabelecido a 11 anos

na 
"Rua 

Uruguaiana, 55, sala 719,
Tol. 23-3578.
TELEFONE - 34 - 54 - 281 -
48 — Vendo — Hugo — Estabe-
lecido a 11 anos na Rua Uru*
guaiana, 55, safa 719 — Tel,
23-3576. __
TELEFONE - 30 - Vendo - Hu.
90. Estabelecido a 11 anos
Rua Uruguaiana, 55, sala 719
Tel. 23.3578.

COMPRO ações das Editoras de
Ultima Hora, A Noite e Tribuna

Imprenso. Tel. 57-3830 «
25-O102;_ Fernando. 
CÒS"TA BRAVA CLUBE - Vendo
melhor oferta tüuio tocío pro>
prletario. Inf. 57-2054 — Sr.
yiegos._ 
FLAMENGO - Título" quitado pa-
trimonio! vendo. NCrS 150,00.
Tratar 37-9461_- Pedj_o.
FLORESTA COUNTRY CLÜB -
Vende-se um título do Floresta
- Tratar_ pelo telefone 46-7908.
GRANDE OPORTUNIDADE - Ven"
do minha parte social em Indús-
Iria de plástico, etn atividade _

,. iexpansão com escritórios de ven-
Compro e ver.cio, ligado ould0i fJturapdo bem, por NCrS

4 000 — Tratar na Estrada das Pe-
dfínhas, 46 — Ônibus Caxias —
São João via Venda Velha —
Sr. Jarbas. Ac. auto.

Sócio 10 000
Preciso para substituir sócio

que sai da rendosa indústria
cie condimentos, boa retirada
_ gp/\ — Av. Nelson Cardoso,
995-D. Em frente ao Cine Ta-

quara — Jacarepaguá.

Leilão Judiciai
IPANEMA

TERRENO DE 20 x 50

(VAZIO)

Rua Visconde de Pirajá, 18
LEMOS, leiloeiro, autorizado

por Alvará do Dr. Juiz da 16.°
Vara Cível, venderá em leilão,
segunda-feira, às 16 horas, no
local. Mais inf. tel. 22-4057.

(P

Orç3mento para 100 pessoas, Cr$ 400 000.
Jantar americano, 4 pernis, 2 perus, 10 kg maio-

(P nese, e farofa ou prato de verão. Arco-íris
200, bombocado de bacalhau 150, croquete
de camarão 150, camarão à Doré 200, cro-

quete Paiace 200, churrasquinho 300, empadas
100, enroladinho de carne 200, filé de peixe à

milanesa 200, impressado cariados 200, pastéis
200, pastéis risoles 150, pizza 200, salch. à mi-
lanesa 200, sanduíches 200, salch. valencianas
150, 96 guaranás, 5 caixas de coca, 48 tônicas,
24 água Cristal, 2 martini, coq. Alexandre 22,

Gin 3, Rum 2, Champanha 6, 3 garçons, 3 co-

peiros, completo material para servir. Joaquim.

Rua Sabaúna, 16 - 30-6459.

Dr. Simon (p| tns

Cruzadas
CARLOS DA SILVA

LEILÕES OPORTUNIDADES
DJVERSAS

desligado. Tenho vários para

trocar. Instalação rápida. Go-

mes. - 43-1464 e 43-8211.

Inscrição 1952-1954
-49-4755.

TELEFONE
crição de
58-6285.

- Vendo urgente Ins
12 «nos. Inf. tel.:

—, 1. .
TELEFONE - 47 - Vendo - Hu- Inleretjado

"go. 
Estabelecido a 11 anos na tia por

Rua Uruguaiana, 55, tala 719 —
Tolcfon* 23__3578.
TELEFONE -'23 - 43" - Vendo.
Hutjo — Estabelecido a 11 anos
na Rua Uruguaiana, 55, sala 719.
Tel. 23-3578.

TELEFONE - Vende-se inscrição
de 55 pi melhor oferta. Tratar
tet. 28-7676._ 
TELEFONE — Quer comprar ou
vender? Procure João Ferreira
Compra i vende qualquer linha
Rua Leandro Martins n. 22, sala
309. - Tel. 43-6636.__
TEIEFONE - 

"Vendo 
Tinhas 26

54 — 48 ou 34 em nome des

IPANEMA - LEILÃO JUDICIAL

?^e"o,tePn^ ^<50.lAPARELHO .Surdez na embalagem

O Leiloeiro Lemos venderá em\_\___\ universal, Tel. 58-84.0..

etlão dia 10 dc Abril, às 161BALCAO c, vitrine c 1.50 x 150,' „,,t = +o r^m rnnrpçpntan-t^e' 'nfoririacões 
pe- 150 mil; dois espelhos cristal no-.seia entrar eiTI COlHaTO COITI repre5eil Idl 1K

m„q, JíS.."..3?! !™ "4 S5Í!U« «mn a fim de efetuar vendas de bôl

Representação
Indústria de Artefatos de Couro, de-

horas, no local.
lo tcl. 22-4057.

HOSPITAL SILVESTRE - Vendo
título quitado NCrS 300,00 - Tel.
28-5421 com Sr. Domingos.

JARDIM BOTÂNICO - Leilão -
Prédio de dois pavimentos em
construção. O Leiloeiro Lemos
venderí em leilão no dia 28 de
março, Ss 16 horas, no local,
casa XVIII, da Rua Pacheco Leão
n.o 646. Informações pelo tele-
Cone 22-4057.

de filmar 16 n^.^có m?íido ramo, a fim de efetuar vendas de
várias cautelas da Cc, ~-~ . _.
tura, piano, vitrola,;jóia?' Vtc.jsas finas nas praças do Rio de Janeiro e

Linha
.25 - 45

Compro hoie. Gomes —

43-1464 e 43-8211.

Telefones
Compro — 27, 25, 32

1. Sr.
20-3714.
TELEFONE
48

com Absoluta qarnn
500, Incluindo comer- , ,. ,
Rolando - 54-3658 ou quaisquer telefones desligados.

Procurar Brõga, das 13 às 17
- Compro 26 - 54 horas. Avenida Rio Branco >i.

34 pagando^ tmediatamen- ¦]35/ se|0 1513,
te 1300. Sr." Amérlcoi 54-3653
on 23-3714. ',

Títulos de Clubes
Se você não está satisfeito com seu clu-

be ou com o título que adquiriu, porque o

clube não foi construído, procure-nos para
trocá-lo pelo 

"ENCHANTED VALLEY CLUB",

no Alto da Boa Vista, já em funcionamento.

Nós eceitamos o valor que você pagou, até

Cr$ 300.000, como entrada. Informações pe-
los telefones 42-0191 ou 32-7366. Av. Eras-

mo Braga, 277 - 5.°, salas 508/9. (P

Urgente. Av. Cop. 610-1103
16 às 19,30 hs.
BEBI - Vendo um carro (Cedit-|AAnttrí Ir 253
lac), 25,00, um andador, 10,00; iVIOTTa JI., *->•>
um berço, 10,00. Rua Lauro Mui- ?,..!_
ler, 36, ap. 812 - Botalogo. Ir.dUIU.

Guanabara. Cartas para:
apto.

Rua Dr. Cesário
54 - 5.° - S.

(P
COFRE compro t^m de particular

,para casa comercial. Trat. 58-8293

Ia partir de segunda-feira.
CHURROS - Vendo máquinas e
carroças completas para a venda
desse produto. Av. Ataulfo de
Paiva, 722/203 - Tel. 47-8964,

CARROÇAS P/ AMBULANTES -

[Vendo ou alugo, serve p. qual'
quer ramo. frutas, doces, refres-
co, cachorro-quente, armarinho
etc. Av. Ataulfo de Paiva, 722
ap. 203 - Tel. 47-8964

FAÃMLIA que se retira vende
pela melhor oferta tapeies anti-
qufssimos, máq. escrever Olivet-
ti. Av. Copacabana, 386 

"aps.

1 206 ou 702.
HENNÉ - Pó - G.léia - líquido
— V*nde-s« marca conhscída,
fórmulas, processos da fabrica-
cio, estoque de matérias-primas,
•mbclagens «tc. O g.lçia não
mofai ótimo negócio,
Hoj. • amanhai T.l. 90.2858 -
CETEL. Sr

Toalhas plásticas"Rendarte"
A maior fábrica do Brasil de toalhas rendados em plasti-

co iniciou o ano sem aumento de preços e com lançamento

de modelos novos. Trata-se de artigo de largo consumo po-

pular e da maior aceitação. Descontos especiais para^ Reven-

dedores com margem de lucro superior a 100%. Envie 

CrS 5 000 cm Valo Postal ou Cheque viçado e receberá mos-

truário com 27 peças, catálogo e lista de preços. Para maio-

res esclarecimentos escreve para RENDARTE S.A.
bs.-ato -jTR_A [JE TOALHAS PLÁSTICAS — Praça da 3é, 21

Andréd»; Vi I0h, i- Conj. 312 - SÃO PAULO.

— IMDUS-;
3.o andr.rj

l?1

HORIZONTAIS — 1 — defumar; aspirar o íunio
tie; 7 — nota musical; 9 — aquele que unifica;
12 — fazer o ninho (Lat, nidificarei; 13 — dava
aviso de alguma coisa cm alta voz; 14 — donaire;
16 — babá; 17 — cria fama a; 19 — gritarias; vo-
2»arias: 21 — impregnar (De eiva); 23 — parte
final de um trecho de música na qual, em re-
gra, se recordam os temas fundamentais (It.
coda); 24 — declinares; envelheceres tDe cadu-
co); 26 — pôr; botar; 27 — aura; 28 — cluste; Xi-
nura; 29 — sofrimento.

VERTICAIS — 1 — que se refere à. morte ou ao
íuneral; 2 — exclusiva; singular; 3 — gênero oe.
plantas santaláceas; 4 — apertados com fivela;
5 — sorteio de objetos por meio de bilhetes nume-
rados; 6 — apaziguar; pôr em paz; 7 — maior; 8
— seguir; 10 — símbolo do cianogènio; 11 — ca-
rimbo para pôr a data; 15 — lanes; moradas; 17

 graça; 18 — exemplo; norma; 19 — apoio mo-
ral ou intelectual; garantia; 20 — planta da fa-
mília cias compostas; 22 - liquido pestilencisl

tas úlceras (Gr. ikiinr); 2o — ca-qua corre tie cert
no da moinho; -a aqui.

SOLUÇÕES OO NCaiERO
zcuíiis — galope; eiu; r.zcr
aíerir; ralo; inata; amir; c

ANTERIOR — Hori-
cüo: ré; legaliza; eda:
oram; soüosas; ré: f.y

borosas; dem; f-.er: obesas; rés. Verticais — gale-
ras; azedumes; lsgr.lidr.de; ora: pela; edifiesr; ir
derrames; ozenosos: arar; itararé; oroiics;
ser; mó.

soma:
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VEÍCULOS

(AUSTIN A-70-51 - Vendo, pode
jtrazer mec. à visla ou fac. c|
i 900. Rua General Solando cIoe
| Santos, 109 — Barros Filho (Deo-

: doro).
AUSTIN A-40, «no 51, eslado de

;nôvo. Vendo 1 200 000. Aceito
^oferta. Rua Visconde Cabo Frio,
110, Tijuca, comEduardo.
AUSTIN A-40, ano 51. Vindo"

, em ótimo estado de conserva-
leão. Trata Natividade Saldanha'¦ 10, ap. 304. Benfica.
AUSTIN A-40, M-51. 4 pts. es-
tado de novo. Vendo ou troco
por carro nacional. Tel. 42-2396

AUTOMÓVEIS
ATENÇÃO - Proprietário d.Volkswas.n d* praça: a TEXAS
•sta fazendo troce de Volkswa-
sen por Vemag 4 portes, finan.
ciando a diferente è longo pra.io na Av. Atlântica esquina de«ua Dialma Ulrich e na Rua Con-
de de Bonfim, 40 - N. B. Entre,
aa o Vemag 67 novinho, ii em.
placado na pra;«, com a côr queV. S. desejar. TEXAS.
AUTOMÓVEIS novos Vemag pa-rs a praça. Qualquer quantidade,
lj) emplacados • com taximetro
çfesoe 4 000 de entrada e o saldoV. S. determina como deseja pa-gar. Em Copacabpia na Av.Atlântica, esq. da Rua Dialma
Ulricn, no Posto 5. Tel. 47-7203.- Na Tijuca, na Rua Conde deBomim, 40 - Tel. 48-64B3.
AUTOMÓVEL - Compr~«em
aborrecê-lo. Veio • domicilio nolioríno de sue preferência. Pa-
no hoje. ¦- Tel. 38-3891.
AUTOMÓVEIS - VOLKSWAGEN
1967 OK modelo 1 300 diversasC?.'.?K.- Pronta entrega, RURAL
WILLYS 1962, em olmo estadoÍ.OM3I 1965 de luxo um só dor.o - VOLKSWAGEN 41, 62, 63,ó4, 65 e 66. Todos equipados e
._\*.'}m° estado - DAUPHINE
1V6Z-Ó1, em estado de novos —
PLYMOUTH 1952 toda originei defabrica - PONTIAC 1954, em óti-
ÍTm.tí ,nJ' "weSnlca - JEEPWILLYS 1960 muito bom - Ven-cí*m-se, trocam-se ou financiam-
as. Rue Dr. Satamini, 156. Telefo-ne» 28-5766 a 28-5496.
ATENÇAO. Proprietários de Volks.wagen de prata - A Texas estáfatendo troca de Volkswagen porVemag 4 portas, financiando odiferença a longo prazo, na Av.
AtISntica esquina da R. DialmaUlrich a na Rua Conde de Bon-
fim 40. N. B. Entrega o Vemag
67, novinhojá emplacado na pra>ça, com a côr que lhe desejar. -
Taxas.
AGORA até às 10 horas da noite
você pode comprar seu Vemag
na Av. Atlântica, esq. de RDialma Ulrich. Todas as cores <tipos. Finonciamos a longo praio• aceitamos troca por qualquerautomóvel — Tel. 47.7303 — T.

AERO WIUYS - Compro- sem
aborrecê-lo. Veio a domicílio no
horário de aua preferência. Pa-
go hoie. Tel. 38-3891.
AERO WILLYS 60 - Do iS5
u»o c| máquina nova suspensão

i.modificada, bonita forraçao, pin-Wura nova c| rádio, tranca. Tra-
gar pelo Tel. 48-4471 - Mateus.
ci^ERO WILLYS 64 - Equipndo.
Arfitado de novo. Rua Barão de
,2 «quila, 174-A.
iil.EP.O WILLYS- 60 - Verde -

Equipado. Aceito oferta. Rue Bb-
fio de Mesquita, 174-A.
AERO WILLYS 62 - Bordo, c|
rádio, tranca, garras, etc, mecâ-
nica 0 km, • qualquer prova —
Facilito parte. Rua Bispo, 47.
AUSTIN A-70, 52. Vendo, 500 de
ent. e 10x100. P.ua José Borges
Al. lrajá. Sab. e dom. José.
AERO WILLYS 2 600 - 63 -
V 890,00 — Quase novo, super-
«quip.'Saldo a comb. Troco. Rua
S. Francisco Xavier, 342-E — Ma-
recanõ.
ÃERO WILLYS 63 - Ve"nd<Tc7$
4 000,00. Av. Oliveira Belo, 441,
Vila Jardim da Penha.
AERO WILLYS 62, sujeito a qual-
quer prova. Vende-se. Av. Nel-
aon Cardoso, 1130 — Taquara,
AERO WILLYS 64 - Part. ótimo
estado. Azul, 35 000 km reait. 5
pneus novo3. Equipado. Rua An-
drade Pertence, 39 ap. £31 —
CATETE.'
AERO 65 — Verde garrais, ven-
de-se por 6 500 000, aceito ofer-
ía. Ruei Teixeira Ribeiro, 83 (Bon-
sucesso).
ÁERO 62. Lindo auío, cj radio,
pneus b. b. mec. e lat. 100%
troco, facilito. Rua Cardoso de
Mcrais, 4?6. Rnmos.
AUTOS DE. PRAÇA - D"KW~63,
65 e 67 desde 2 300 mil, Gordi
ni 62 a 64 desde 2 000 mil, etc.
Aceii£ino3 o seu auto, emplaco-
do ou não, como parte de paga-
monto (em qualquer estado, mar-
ca ou ano). O saldo em presta-
ções que qualquer um pode pa>
gar. Rua_Conde_de_Bo_nfim, 40-A,
AUTOS — Para desocupar lugar:
Citroen- 48 11-L, Jeep 57, Olds
mobile 48, Dauphine 60 (dois)
peq. reparos. Desde 500 mil i
vista ou com pequena entrada.
Rua Con de de Bonfim, 40-A,
AERO 62 - Simca 66, DKW
todos os anos, Volks 60 a 65
muitos outros, desde 1 360 mil.
Só na Texas (Rua Conde de Bon.
fim, 40-A).

AUTOMÓVEL - Caminhão dou
em troca um terreno em Deodo-
ro. Tratar Capitão Sampaio, 79,
AERO 64 — único dono. Forr.
couro etc. Rua Bela, 298. Telefo-
ne 48-3097.

AERO 65 - Equipado
6 400. Sr. Gabriel ou
Rubens. Tel. 38-1559 ou
58-5202.
AERO WILLYS 63164 - Impecá.
vol estado geral. Vendo, troco,
financio. Paim Pamplona, 700.
AERO 62 - Vendo, estado im-
pecável. Rua do Senado 6, Sr,
José.
AERO WILLYS 6t> - AAuito bonl-
to, perfeitíssimo de tudo. Rua
Teodoro da Silva, 730. - VII.
Isabel.

AERO 64, único dono,
excepcional. 5 200. Tra-
tar Sr. Gabriel ou Ru-
bens. Tel. 38-1559 ou
58-5202. _
AUTOS NACIONAIS BATIDOS -
Compra-se à vista. Av. Santa
Cruz, 2 780 - Tcl. Bangu 61ó
cem o Sr. Astrogildo.
AERO 60 - Belíssimo, azul, ro-
dío, tranca, suspensão mod. etc,
Ac. ofertas c troco. Bolivar 115,
6.0 and. - 36-6122.
AERO WILLYS 1963 - Equipado,
pérola, forraçao couro, ótimo es*
tado. Tratar Av. Atauifo da Pai-

80, na garagem, com Sr,
Adelino.

AERO WILLYS 67, 0 km
— Informações telefone
37-7666, 2a.-feira. _
AERO 2600 e Itamaraty 67 - Ze-
ro. Todas as cores. Facilitamos
e aceitamos trocas. R. Francisco
Otaviano, 41. Delsut Revendedor
Willys. Não compre sem nos con
sultar.' Tel; 27-8656.
AERO WÍLLYS 1966 -Vende-se
em ótimo estado de conservação,
totalmente equipado, inclusive c/
capas. Vor hoje, nn Rua Gago
Coutinho, 43 ou tratar segunda-
feira pelo tcleíone 22-2253.
AUTOMÓVEL X DINHEIRO
Não vendo seu carro, hipoteque,
(faço reforma serei, fácil. pag. 4
vezes). Rua Castro Borbosa, 72,
Sr. Alcides. __
AÉRÒ WILLYS 65 vendo em per-
feito estado de conservação do
particular para particular NCr$
6.850,00. Rua Teodoro do Sil-
vs 328 opto. 102. Raimundo.

AERO 65 — Entrada Cr$
3 500. Vendo. - R. São
Fco. Xavier, 189.
AERO WILLYS 62, rádio, capaa,
tranca, pneu* novos, mec. 100%,
plnturo, bom eit. Base 3 550.
Ac. oferta. R. Si Ferreiro, 228,
op. 705.
AERO 61 — Ultima sério, motor
62, d* fábrica, precisando da
reporos, 2 550 i visto — Ruo 24
de Maio, 354 - 48-0987.

AUTOMÓVEIS - Compro, pago
à vista linda ho|e mesmo, bati
dos ou precisando de reparos -
Telefone 37-3798. Vou a tua
caaa.
ATENÇÃO - Urgente. Vendo ou
troco por carro ou caminhto,
uma vila com 6 casas, na Rua
Ume n. 31 — Vilar dos Teles,
S. Joáo d» Merili. Tratar no lo-
t.i.
AUSTIN A-70 - 50 -Vendesse
NCr$ 750. Jardim Botânico, 544/
104. Troco e facilito.

AUTOS BONS - (e baratos):
Volks 60 o 65 desde 1 380 mil.
Vemag Sedan 60 a 67 desdt
1 150 mil, Gordini 63 e 64 -
1 200 mil, Dauphine 62 e 63 -
850 mil, Vemaguete 59 a 67 des-
de 9B0 mil e muitos outros. Es-
trangeiros, grande variedade des
de £00 mil. O saldo V. S. í
quem faz. Troca-se. Rua Conde
de Bonfim, 40-A — Rua S. Fran-
cisco_Xavier, 342 - TEXAS.
ÃERO 65 -"Ém es"tado de OK
c/ rádio 5 marchas, pneus novo:.
Vendo ou troco — Rua São Luís
Gonzaga, 2279 - Tel. 48-8700.*AERO 

WILLYS 1965 e 
' 

66 
"equi.

pados, com enlr. de 3 0C0.CO,
rest. em 15 mete*. Ag. Viana.
Ruo Maris a Barros, 724. Telefo-
ne 48-1403 e 28-7791^
AÊRO 62^
equipado,

gelo, est. vermelho,"um 
dono, pouco uso,

excepcional estado. Vendo, fi-
nancio peq. parte. Ver Barão de
Cotegipe, 524-402.
AERO 62 - Verde, ótimo estado
geral, urgente ou troco carro me-
nor valor. Av. Suburbana, 2 422
- Tel. 30-7063.

tíf

AERO 65. Vendo, troco. Tele-
fonas_29-1874,_42-0044J
AERO WILLYS 65 vermelho e
teto gelo superequipado, único
dono c| 15 mil km troco e faci-
lito parte. Rua do Bispo, 47.
ÃÜSTÍN A-40 ano 52' - Máq,
rotif., 0 km, pintura, oromado,
tudo novo, A pneus novos. Fi-
núncio com Cr$ 800 e o restan-
te a ccmhinar. Rua Perssversn-
ça, 61-A — Est. Ríaciiuelo. Tel.
49-7669.
AERO WILLYS 66 - Sup.raqui-
pado, capas, franca, rádio tos
<la, calhai, vidro. Estado impe-
cávêl com garantia, côr verme-
(ho, totó pérola. R. Tonoltroí,
350, ap. 902 — Actítft troca eu
facilito.

AERO 63 verde, máq. 100% -
Todo equip. Vendo urgente, p.
novos, ótimo para quem gosta do
que ó bom. A vista bom preço.
Av. Nova York, 4 - 30-9629._
AERO 63" - Impecável, prêtõ,~S
vista 4 800 mil. Estudo financia-
mento - 57-2539. 2.°.
AERO 64 — Unico dono — Forra-
çao couro «se. ~ Vondo na
Rua Campos Sales n. 102, com

porteiro.
AERO -1967 - NCrS 138,00".
\i equipado — Melhor plano na
Rua do Passeie n. 90, Bh 30m
às SO horas.
AERO 60 — com painel perfai-to — P. 3 000 — Rui Dono
Emílio^ n. 205 - Inhaúma.
AERO 

"WILLYS 
- Vende- um 61,

2a. série. Ver e tratar Rua Carlos
Seidl, 950 - Tel. 34-9451.
AERO 62, mecânica espetacular,
forraçao de couro, pneus novos,
lindo carro. Av. Novo Iorque,
212-A — Bonsucesso — Dom. até
12 h.
AERO 64, 24 COO km cravados,
5 100, couro, tranca e rádio, único
dono, mecânica 100%. — Rua In-
daia, 50 — M. Hermes, GB.
AERO 64, super novo, côr café,
cintilante, a lôda prove. Vendo
ou troco por menor valor — Av.
Suburbana, 10 087 — Posto Te-
xaco.

AUTOMÓVEIS a prazo, Volks 66,
ent. 3 500. Volks 62, 2 000; Ve.
maguete 61, 1 500; Dauphine 60,
900; Skoda 50, 380; Gordini praça
2 SOO; DKW 64, 3 000; Dodge 49,
800. Troco - Av. 28 de Setem-
bro, 189 -^ 48-3181.
AERO' 1966 (Itamaraty), paVtTcüíaTvende urgente, linda côr. Aceito
troca por carro de manor valor.
Rua Conde de Bonfim, 539 ap.
403. Vér segunda-feira.
AERO WIUYS 63. ótimo. estado
de conservação, rádio, tranca, ca-
pn etc. Preço excepcional. Rua
Lsurindo_ Filho, 159.
AUSTIN A-70, 1952: Vendo con-
serva dí as Imo", todo reformado, únl*
co dono. Ver e tratar na Rua
Pedro Ernesto, 69 — Saúde, dii.
rismenle até 18,30 horas, exceto
aos domingos - Tel. 23-4794 p|

AERO WILLYS 64 - Supernovo,
único dono, vendo urgente. Base
5 000 cruzeiros novos. Rua Sil-
veira Martins 132 np. 508 —
Sr. João.

AERO WILLYS 1964 - Excelente
estado. Somente è vista. Telefone
58-5703. Rua D. Amélia 171.
ÃÈRÕ 62 — Grená, todo equipa-
do, rádio, chave geral, tranca.
MecSnica, pintura, pneus b. b.,
tudo 100%. CrS 3 630 000. Trav.
Vasconcelos 17/201. Telefone;
58-3278.
ÃERO 61 - 3"a. - c/ rádio,
tranca. Forraçao nova. NCri ...
3 200,00. Troco por Volks até
64. Pago diferença à vista. Rua
CJarimundo de _Mejo_ 759/301.
AUSTIN À-70, ano 50, 

"ótimo 
de

tudo, vendo urgente, base 1 150
mll. Faço trocas por mercadorias,
R. do_ResendeJJ3 casa 8,_Hélio.
AERO 64 -""26 000" km, difícil
haver igual. Tudo como de fá*
brica. NCr$ 5 350,00. Facilito.
Rua Sta. Sofia 184 (Pça. S. Pen9),
AERO WILIYS 62 - Verde - no-
vinho — único dono — 64 mit
km orig. — mec. 100% — Barato,
Ac. troca p/Volks 63 o 65. Dif.
n vista. R. Bom Pastor, 399.
AUSTIN A-70 52. Vendo em bom
estado. Rua Pinto Guedes 36 ap.
_\02- Jijuca.
AERO 63 — Vendo baratissimo
hoie apenas Cr$ 3 740. Ver ga-
ragem. Rua Pereira Siqueira, 79,
Tijuca. __™—~~
ÃERO 66 — Na garantia. Conser-
vedíssimo — 5 000 km — Vendo
CrS 8 500 à vista. Tel.; 38-0137.
AERO 60 — Excepcionai, 43 mil
km, equipado, vendo, troco me-
nor valor, estudo proposta prazo.
R.General Rocca 891 ap. 504.
AERO WIUYS 65 - Castor gelo!
Vende-se, todo .equipado, nunca
bateu, só a vista. Rua Andrade
Figueira, 556 j7_Madure[ra.
ÃERO WILLYS 62 - Super equi-
pado, côr grenat, pouco uso, 32
kl. Rua Almirante Baltazar, 124.
Tel. 34-8283.
AERO 62 — Espetacular — Tfan-
ca b.b., cinto de segurança, etc.
CrS 3 520 000 - R. Pacheco da
Rocha, 125.
AERO 

" " ~"

calha
64 — Impecável, tranca,
rd. b.b., garras, couro.

CrS 4 780 000. R. Pacheco da
Rochn, 137. _.
AUSTIN A-70 - 52"- 4 pneus
novos mais 5 semi-novos, 9 cS-
maras de ar sem emendas. A mé-
quina nunca foi aberta. Ainda
óleo 30, 98 mil km, originai?,
2.» dono. Posso facilitar, motivo
compra 0 km. Rua das Cemélias,
139. V. Valqueire.
AERO ó'5 - Estado 0 km, cu-"
perequipsrio, uma maravilhei, ba-
rato, porém a visla. Ver Rua
São Brás, 164 ap. 202. Todos os
Santos.
AUSTIN A-40 — Conversível, com
capota dura, vendo urgente por
Cr$ 600 000. Rua Amália, 107-F— Cascadura.
AERO 65 — Toda prova gera!.
Vendo troco facilito, Cerqueira
Daltro, 82 posto em Cascadura.
AERO 63 — Super novo, supere-
quipado, toda prova. Vendo, tro-
co, facilito. Cerqueira Daltro, £2
Posto em Cascadura.
AÊRO 60 - Todo para 62, ótimo
estodo. Vendo, troco, facilito.
Cerqueira Daltro, 82 — Posto
Cascadura.
AERO WILLYS 66 - Vende-se.
NCrS B 300,00 semente à visto.
Traiar Rua Matinore, 88. - Tel.
29-3696, dias úteis. Jacarézinho.
AERO 64, o mais nâvo da.-GB;
superequipado. Vendo, troco, fa-
cilito. Cerqueira Daltro, 82 —
Pôslo em Cascadura.
AUSTIN A-40 - Equipado. 'Es-
trada Vicente Carvalho, 1 216.
Procurar Arlindo ou Marinho.
AÉRO WILLYS 64 - Estãdõ~dã
novo. Vende-se ou troca-se porcarro de menor valor. Negocio só
ji visla. Eslrada Vicente Carva-
lho, 1 216. Procurar Arlindo ou
Marinho.
AUSTIN A 40, ótimo estodo. Mo
tivo de viagem. R. Soares da
Costa, 45, P. Saenz Pena.
ÃERO WILLYS 62, vendo todo
equipado, forraçao americana, —
único dono. Ver Rua Conde de
Bonfim, 255, Lins ou Hélio. Tel.
34-6509.
AÉRO' WILLYS 63 - Vende-se outroca-se por carro de rnenor v,
Ior, negócio só ,i vista. Estrada
Vicente de Carvalho n. 1 216. —
^£uraÍ_^r'if2^?_0U Marinho.
AUSTIN 

" 
A-7Õ 1952 em perfeito

estado, vende-se. Preço CrS 1 500- Vor Rua Real Grandeza n.°
193, ap. 603. Tel. 26-4679.
AERO WILLYS 64, radio, f. couro,
côr grafite, penus b. branca, óti-
mo estado. Preço: 4 610. R. Pa-
rime, 47 - P. Lucas — Dona
Alice.
AERO WILIYS -Vende-se mode-
Io 66 com sete mil quilômetros,5 500 restante 270 000 mensais -
Ver o Rua Barata Ribeiro, 99 —
Garagem.
AERO WILLYS 62 - Equipado",
excelente. Fac. c| 1 800. Troco. R.
24 de Maio, 19 fundos - Tel
28-7512 - S. Fco. Xavier.
AERO WILLYS 65 - lindo equi-
pado, 5 marchas. Fac. c| 4 500.
Troco. Ruo 24 de Maio, 19 fundos- Tel. 28-7512 - S. Fco JÇavier.
AERO WIUYS 64 T.. Itamarati
Vendo ou troco por Simca
Rua 24 de Maio, 265.

AERO WILLY"S"62 - Vende-se uS
novíssimo a toda prova, equipa-
do. Tratar cl Aldo p| telefone
48-5379 ou ver na Rua Aristides
lobo, 75 op._403.
AERO WILLYS 64, particular ven-
cie, grafite, forraçao couro ver-
melho, equipado, estado impe-cável. Ver e tratar com Arthur.
R. Dr.Lagden, 41 - Catumbi.
AERO 

"WILLYS 
62, tedo novo'7'

40 000 km, rádio, capas etc. -
tSzí.: NCrS 3 800,00. Ver 2a. fei-ra no posto Viaduto de Madureira
ou Tel. 90-0926 (Cetel) - Dr. Ro-oerto.

AERO WILLYS 65, 5 marcha» cu-
porequipado, c| 15 mil km, carro
excepcional, muito bem tratado.
Av. Pasteur, 168 ap. 203 - Tel.
46-5775 — Ac. troca carromenor.
ÁERÕ""ó2 - Sinal 1 80Õ. Re"stô
longo prazo. Rádio, copos. Unico
dono. Av. Mem da Sá, 14-A —
22-4229 e_32-5397.
AERO 65 — Olimo es!edo7~nünce
bateu, 5 marchai, cor azul, rádio
c| 2 alto-falantes. Uso particular,NCrS 6 800 a vista - R. Des.
lsidro,_135.
ÁERO 65, cinza, óTimo estado —
Vende-ie Arlur Araripe, 3 - Ap.
303 - Jacy.

AERO WILLYS 64, última séria,
%"ínn° "., proYÍ- Traz<!r mecânico.
^500 mil, saldo a prazo. Barata
Ribeiro, 197.
AUSTIN 52 - Aparência excep-cionai, todo original, motor tu-
perconservado, caixa • direçõo
perfeitas, lataria perfeita • pin-tura nova, suspensão nova c|amortecedores originais, submete-
sa a qualquer prova ou exame
de mecânico. Ver garagem Rio-Lisboa, Rua Ricardo Machado, 234- S. Cristóvão (corta Rua Bela),
ç! Sr. Nelson - Tel. 28.6886.
Proposta! somente à vista cl DrMário - Tel. 45-5253. Base: NCrí1 350,00.
AERO 61, estado Impecável; ven-
do motivo viagem. Aceito melhor
oferta. Rua Newal de Gouveia,
57 — Quintino.
AUTOMÓVEIS

AERO WIUYS 64 - Vendo em
ótimo estado. Unico dono. Ver
na Rua Conselheiro Lafaiete, 4,
£-m_JL.Sr. Mário.
AERO WIUYS, 196377OTSTCiÍe
a pena ver, equipadíssimo, um
só dono. Faço qualquer pr.ova,bom preço a vista — Souza Lima,
363.
BUICK 56 — Carro um só dono,
bem conservado, com or condi-
cionado, direção hidráulica, pneusnovos, 4 portas. Todo ótimo —
Ver Rua Voluntários da Pátria n,
266, portaria. Augustinho.
BELCAR e Vemaguete 60 a 67 -
Só na Texas desde 980 mil. Sal-
do em vários planos suavas.
Troca-se. Rua Conde da Bonfii
40-A.

Você proeuravfM
um carro com
estas qualidades...
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POTÊNCIA (132 HP)

AR CONDICIONADO

DIREÇÃO MACIA

CONFORTO E LUXO

BELEZA E DISTINÇÃO

COMPLETAMENTE EQUIPADO

GARANTIA DE 1 ANO OU 20.000 KM

QUALIDADE WllJLYS

• m.e9na GASTAL, encontrou
o varro z JTAMA^JJGZ

com todas aquelas qualidades e mais estas vantagens:
planos da pagamento que atendem às suas
conveniências
avaliação criteriosa do seu carro usado
assistência técnica de alto gabarito

.....»¦;::¦ ;y'.:'P^^-^:^--:y--''z^^ ::J'^jy:yy.yy:jjyjy;:

^^1 WWW ' ^1 ____\"'

Pois bem!
Vai dirigir agora ou

quer que leve em easa?
Estamos preparados para ambos os
casos. Afinal, algum dos nossos clientes
pode desejar fazer uma surpresa em
casa. Ej por isso mesmo, pedir para
mandar levar. Mas até agora isso nunca
aconteceu. Ao contrário. A maioria deles
vê o carro, entra, liga o motor "só 

para
experimentar" e... já sai dirigindo.
Daí concluirmos que o ITAMARATY
é quase tão irresistível quanto os
nossos planos de financiamento.

^¦bgÉggglggP

Brevemente i

Voluntários da Pátria, 481-Tel. 46-8123
Av. Brasil, 2298-Tel. 34-8014
Evaristo da Veiga, 45 - Tel. 42-6542
Av. Rio Branco, esq. R. São José

C^RfíO ds pa:seio ou praça,
troco oor utn terreno. Estr. Int.
Wògnlhnea, 11x15. Tr. Rua d.)
Capela, 424 - Piedade. Sr. Sil-
vio,_das__M _às_17 hs.
GORDINI « - Unico dono 

'-

Pouco rodado — Nunca bat*u —
Impecável na Rua Piabanha n.
121 - Vila Isabel^
COMPRO Volkswagen, pago à
vista na hora, negócio rápido —
R. Laranjeiras, 122-A, 25-3953 -
Não vou a domicílio.

CHEVROLET Pick-Up 65 conser-
vadü. 42-7810^
CÕNSÍJT5T- Cl rádio. Oritj.
Todo novo _ orig. Só n vista.
P.. Br- de Mesquita, 777 — em
frente ao Banco.

CHEVROLET 62 - Impila, mec.
6. (Dir. hídr., raiban, rádio, o
mais novo do Brasil, um só dono.
R. Astoria, 128 - 304261 •
28-7286. Seg.-f.ira.
CHEVROLET PICK-UP 1965 -
Vende-se em estado de nova •
equipada por NCrS 8 000,00, fa-
eilita-se. Ver • tratar domingo •
segunda*f*Íra na Prae* Roberto
Silveira, 360, em frente b Pre-
fnitura de Duque de Caxias —
Cem o Sr. Joso das Baterias.
CHEVROLET St. Wagon 62, 6 dl.
mec, 4 portas, ar cond. radio.
Excepcional estado. Ocasião. —
26-ZóOó, Joaquim.
CHEVROLET 39 vendo 55Õ7~Rua
Marumbi 22 apto. 202. Boca do
Moto.

CHEVROLET 56, hidr., * portas,
r.ídio, ar quente e frio etc. Rua
Borda do Maio, 246, op, 301.
CHEVROLET 63, meeSnlco,"fi cil.,
4 portos c! co!., rádio, er quente
e frio. Rua Graiaú, 210.
CHEVROLET BeÍAIr, s| coluna, 6

mec, estado de nòvi
glnal. Vendo ou troco. Tratar Av.
28 de Setembro, 5.
CHEVROLET 63, Impila, 8 cil.,
hid., 4 portíis _\ col., supereqtv-
pado. Rua Anita Garibaldi, 9 -
ap^ 402^
CHEVROLET 47, táxi. Vendo. Pra
ça Verdun, 964 - Alfredo.
CHEVROLET 47, de praça. Moti
vo: viagem. Vendo. Tratar Av.
23 do Setembro, 5.
CAMIONETA CHEVROLET 39 -
Aberta, coberta cj lôldo, bom pi
entregas. Quem precisar pode
ver. Está realmente bom e bo-
nito. Av. 28 de Setembro, 5 —
Garagem.
CAMIONETA 52, tipo Rádio-Patru.
lha, 4 portas laterais, toda refor.
mada. Vendo bom preço. Av, 28
de Setembro, 5 — Garagem.

CITROEN - B!. 11/43 _ Vendo
1 300 à vlsta - Rua Grajau, 230— Vergniaud.
CADILLAC" 1964 -Power Drive,
vermelho, com 13 000 km — Ven-
do por melhor oferta — Tratar
Sr. Ricardo no tel. 23-8280, ra.
mal 224, dia úiil.
CHEVROLET BEL-AIR - 58. -
Vende-ie em perfeito estado, 6
cilindros, mecânico, 4 portas. —
Tratar a partir do 2a.-feira nn
Rua Irineu Marinho n. 35, corn
o Sr. Gilberto das 9 às lóh
30m.
CHEVROLEf627Tíip^
estado de 0 km. Vendo
— Av. Atlântica, 1 588.
CHEVROLET 58 Bel-Air, mocênjeo,
estado novo. Vendo a vista 7
milhões. Rua Sanatório 61 sl.
204. Cascadura, onde pode ser
visto. Silva Júnior. Tel. 29-8903.
CHEVROLET 51 - Motor 100%,
NCr$ 1 600,00. Siqueira Campos,
33, com o garagista.

CHEVROLET Impala 59 - Luxo.
4 portas s| coluna. Troco táxi
Volks ó4 ou 65. Rua Pereira Si-
queira, 79 — Tijuca.
CÃO lí L ACfTsr mod.' 627T"põrãs"
a niíis nova e conservada do
Rio, 0 km. Troco ou finsneio.
Rua Dnm Maria, 88 - Tijuca.
CAMIONETA DKW 5Í, ótimo pnra
entregas, 7C0 mil ao 1.° que
chegar. R. General Pedra, 90 —
Wíildomiro.
CITROEN-49, 4 cil., ótimo estado.
Vendo urgente. R. Vilela Tavares,
26 -_Mcier _ Sr%_ Paulo.
DKW VEMAGUET - 1960 -
Particular vende, ver e tratar na
Av. Marechal Rondon (Radial
Oeste) 2777, ap. 301, Engenho
Novo.
DKW VEMAG na Zonn Sul, na
Texas, com o aeu tradicional pia-
no de trocas e com esquemas de
financiamento inéditos na Gua-
nabara, onde os clientes escolhem
a modalidade de pagamento que
melhor lhes convier. Venha co-i52-27ia.

DKW 19ft5, de praça, vendo ou
troco por cirro particular. Rua
Conde d'j Bonfim, 25.
DKW 59:ó2"_ 

' 
Sedãn, est. geral

ótimo, vendo hoje barato, urgtr.-
le, mot. vincicm. Rua Podre //.sn-
so 122, Madureira. Bar Saci.
DKW - BELCAR 61 -"Venái
c-m bom eslado. Tratar na R-*a
Pomoeu Loureiro n. 77, an.
201 - Tel. 57-9097, a partir d<i
10 horas. Somente à vistn p«-
la meihor ofena.
DKW — Belcar luxo, série espe-
ciai 04, superequipado, bancos
reclináveis, pouco rodedo, sc-
menle à vista, NCrS 5 600, Rua
São Salvador, 30, ap. 110 — Fe-
mengo.
DKW^BTLCÃR^yíÕÕO - NCri
4.500,00. Cel. Moreira César, n.
387/902 - Tel. 3114 - _ Niterói.
DIPLOMATA - 

" 
Vendo Impala

1964 (4 portas) cór creme, 8 cil.
«om 1 252 km — Tratar Sr. Ri-
cardo - Tel. 23-8280, ramal 77.,
à farde.
ÒTPIOMÀTA-^~ Venda"Mercado*
220-S 1965 c| 19 000 km, todo,
equipado. Tratar Sr. Ricardo no
tel. 23-8280, ramal 224 - dia
útil.
DODGE 52 - Estado geral I0G="Í— Duos portas, rádio orig. sus-
pensão e pneus novo», 2 000 *
vistí ou I 000 mais 10x150. Tei.
25-7482.^
DAUPHINE 62 - Com rádio, ra,«
conservação, mec. a qualquer
prova. Lataria ótima. Pintura
100%, Pneus bons. Fac. cem
1 000 de ent., snldo em 12, 15,
18 ou 20 rn. R. Bolivar, 116, ep.
104 - Copac.
DKW 64 - 14 mil km - luhr"í
mat, rádio clc. 4 400. Aceita.-»
oferta. Praia do Flamengo, 140.
Troco por Volks 67.
DAUPHINE 60 - V.ndo urganJ
t«, estado d. 0 km, partieul.__. „.„f (í.tllUllfl^
maquina nova, v.rde amaionas,
equipado, rádio, qualquer provi.Tratar hoie pelo t.l. 49-39.14
com Reate « amanhã a partir d*
9 horas com Farias ou Jarbas n*
Rua lavradio., 184, térreo. Tel

nhecer os recentes modelos 67
cem Unhas cores. Av. Atlântica
esquina da R, Djalma Ulrich no
Posto 5.
DKW — Compro sem aborrecê-lo.
Vejo no horário de s*ja preferen-
cia a pago hoje em dinheiro. —
Tal.: 38-3891.
DAUPHINE — Compro sem abor-
recê-lo. Vejo no horário de sua
preferência • paga hoje em di*
nh.iro. Tal. 38-3891.
DAUPHINE 1961, equipado com
rádio — Vende-se 1 500 i vista.
Rua Dr, Satamini, 156.

CITROEN 1D-19, DS-19, 1958 a
1961. Em bom estado de conser-
veção. Ver e Iratar em AUTOMO-
VEIS CITROEN LTDA. Rua Barn-
bina n.° 37. Telefone 26-4099.
CITROEN 51 - Otimo~de mecã-
nica, embreagem, bateria, pneus
e forraçao novos, rádio com 2
a!to-falante3, pisca-pisca, ciniei-
ro. acendedor de cigarros, desli-
gador de circuito, tranca de dire-
ção ele. Cr$ 1 300 j vista. Ver
na_ Rua SantajClara 219. Correia.!,
chrysler 60 - 4 poriãj; sl cc-jSão Clemente, 91. Tele-
unas, superluxo, VVindsor. .Do. fone 46-1414 - QUEVsn-!

DKW VEMAG - NOVOS
OU USADOS - Antes de
comprar ou trocar è de
seu interesse visitar a
GÁVEA S.A. - Rua

cumentação dc em baixe da
do. Tel.: 36-4951.

CHEVROLET 63 -
la V-8, equipado.
37-76ÓÓ, 2a.-feira.
CITROEN - CompUtam.nl. rã^
formado, mod. 48 — Todo troma-
do, vendo urgente ao primeiro
qu. vi.r. Cr$ 950 000 - Rua Frei
Caneca, 279, ap. 202.
COMPRO teu carro sam aborr..
cê-lo. Veio no horário de sua
preferência • pago hoj. «m di.
nheiro. Tel. 38-3891.

TROCA | FINANCIA.JB
rnn_ DKW — Vendo ótimo estado rie'''^""[onservnção, à vista ou facilitado

Inf. l-_Tíl._47-W40:_
DAUPHINE 63 - Otlmo estado -
Vondo c/ NCrS 1 600,00, rest.
15xl80,00._Jratar^ p tol.: 34-9014.
DAUPHINE 63 - Estado excepcio-
nal, adaptado p Gordini — Ven*
do c/NCrS I 500,00, rest. a com-
binar. Ver à Rua Guilherme Mar-
coni, 64 ap. 101 — Bairro Fátima
- Mm*. Lulxa - T.l. 32-5409.

CHEVROLET 56-4 portas, c|
coluna, bel air, 4,8 via, em
rnãoi, todo original de fábrica.
Vendo c| 2 milhões e facilito
restante — Rua Bispo, 47.
CHEVROLET 1958 - seis cilindros,
mecânico, com forraçao comple-
ta para noiva — Vende-se, ístra-
da do Sapê, 946.
CITROEN" ID'l9""^^7(TT96<r^
Vende-ie, motivo mu,dança. CrS
4 1C0.C0. Ver Bs.-ão da Torre, 658- Tel. 47-7878.

DKW TAXI 63 e 64 novos. Tel.
26-2031 - MigueL

BneU3; iuJ° ,00,;'0- Aceilo oferta.Rua Aurélio Grscindo n. 293. —
Olaria.'fKW~y£MMlJ.T^ÕJT&dr't7i~ni:
formada 63, motor 64, pneus b.b., rádio original, 2 alto falan-tes, tranca direção. Facilíta-se —
lobo Júnior n. 1 338, defronte a
^eg^
DKW - VEMAGUET - 

"frlSüfirõ
contraio da Caixa Econômica. —

re^_339 - 1 o; Santos._ Almir. j Rua Ju;tfniano__da Rocha n. 303.
DKW VÍMAG 59, 60, 61, 62, 63, DKW - 1963 ^BeTcãrTírrado
64, 65 e 66 — Ao comprar o seu ide novo. único dono, últ, série,

Vende-ie, base (24 Wl966/671DKW usado lembre-se que a ^-''^l^,:^0-,.1'"^ ™L-,": '"-
'*- ¦¦¦' - 'xas conceurfonaria tem o carroí ?e tt°n,im n. 577-A — Telefona

DKW VEMAGUET 1962163 - Rua
5 de Julho n.o 364. Tel. 57-9457
— Sr._Eduardo_.
DAUPHINE' 62 - 2.» série,, únl"
co dono, estado excepcional, 38
n'il km rodados. Vendo à vista.
Av. Paris n.° 79 — Bonsucesso —
30.5904 - Gomes.
DODGE KIngsway — Vendo, oti
mo estado. Rua Junqueira Frei-

DKW Bolcsr 65", 
"excepcional. 

-
Vendo urgente, NCr$ 5 400,00
a vista c/ radio, calhis etc. R.aMaria Amália, /26/302 - lijuc;.
DAUPHINE 61, em otlmo estadSc/ radio. Vende-se barato. Ver *tratar na Rua Haddock Lobo,419-A, ç/_27. .
DKW Belcar !963~2~sêrie, _Z 

'

celente estado. Vende-se urgenle.
Motivo viagem, à vista 3 200,00,
Tratar com WaIter. Tel. 23-2780,
DKW Vemaguel 63, mec. a qúãl~
quer prova, radio de fabric»
3 100. Gomei Carneiro, 60-502 —
Ipanema.
ÒAÜPHiNÈ"" 63 - Vende-se aãtroca-se por carro de menor va-Ior com pneus novos, máquina
nova. Ver e tratar á Rua Sil-vio Romero n. 63, segunda-feira
com Sr. Freitas^das 8 às 18 hs
DAUPHINE 62, últ." 3érie7"azul]
lamaica, equip., um dono só —
Tenho fatura, 23 mil km rodadn:a vista ou financ. c' 1 200. IMde ,.',3io n. 411, fundos, com Re-nato.

RÃÜ/HlNTóITTendo à visi'e~NCr« 1 750.C0. Ru,, Pedro de .ar.valho n. 120, ap. 305, bl. B -
meier.
DODGE 53, 2 500. Rua HenriSSiBoiteux n._53_-_C.-,chambi. '
DAUPHINE 61, com frizos e ca",lolas de Gordini. Ver o trat.u 2-jfeira na C.C.P.L. - Av. Subur-bõna n. 855, com o Sr. MárioXavier.
DAUPHINE 1961 Equipado —

aquma, pintura, estofamento

CHEVROLET S.S. Conversível

V-8, hidramático, modelo Malibu,
iamarelo claro, capota preta, câm-
bio embaixo, 0 km, toda equipa-
da. Ver Rua Visconde da Piraiá,
254 - Tel. 27-0189.
CHEVROLET BRASIL 957 - Mar-
ta Rocha. Vende-se ótimo estado.
Ver e tratar na Rua Ricardo Ma-
chado, 310 — Sr. Mendes. São
Cristóvão. 

CHEVROLET 1958-8 cilindros,
mecânico. N. B. Traga mecânico,
pois é zero quilômetro, preci-sando apenas tirar alguns podres- Base 2 780 — Av. Suburbana,
2 422_c!_Anlonlo.
CHEV1 il 64

que procura nas condições quei ?x*p.?Z^:
pode pagar. A maior variedade'DKW VEMAGUCT 1964 — ModT
de modelos e cores, revisados 65 — Saída em dezembro, est.
por pessoal Ireinado na própria excepcional, único elono, estudo
fábrica. Entr. a partir de NCrí
9B0,00. Trocamos. Recebemos seu
carro sempre por mais. Rua São
Francisco Xavier, 342-E — Mara-
cana • Rua Conde de Bonfim,
40-A — Tijuca.

DKW VEMAG 65 - Rio, 1 890,00
quase nova, equip. Saldo a comb.
Troco. Rua S. Francisco Xavier,
342-E — Maracanã.
DKW BELCAR 1964 - Vendo. Tra

4 norta- h"dr- ,íir com ^enr'clue' americano na
mítico, equipada, ejtsdo^le' ntiRvaT ,D]ZL „F.0/Oreira'- f55 

"R-. 103
vo. Aceito troca. Rua Gomes Car-!- Tel. 27-2559 - Pela manha
neiro, 52 ap. 302_- Ipanema.
CHEVROLET 56, 4 portas, c|"cS
luna, 8 cil. hidrom. radio origi-
nal, vidros ray-ban, dir. mec. —
Troco, facilito. R. Cardoso Mo-
rais. 436; _ Ramos._
CARRO - Tem"l0 Íõlerdê"têrrã
no em Miguel Couto, troco porcarro pequeno ou Jeep — Tel.
27-3076 — Sr. Nicanor, horário
comercial."ClWRÕ^fETlMPÃLÃrúrtimrTéTre
1963 seis cilindros. Tel. 57-8920.
CHEVROLET Impala 1961 cupê
hidr. equipado entr. 4 000,00
restante em 15 mese». Ag. Via.
na. Rua Maris e Barros, 724. Te
lefona 48-1403 a 28-7791.
CHEVROLET IMPALA 1961 - 4
portas, s{ coluna, cil., hldr.,
equipado. Estado de névo. Tel.:
58-2703.

BELCAR 1964 - Pintura recente,
equipado. NCrS 420,00. Rua New
ton Prado, 19,_ Largo do Marrão
CITROEN 48,' 11 L.", estado" girai
100%. Vende-se NCrS 850,00 -
Rua Doutor Noguchi, 370 — Ra-
rnos, esq. de Itararé.
CHEVROLET 50 - Mecânico' 6
cilindros, 4 portas, estado impe-
cavei. CrS 1 850 000 só à vista.
Rua Bento Cardoso, 141. Penha
Circular.
CAMIONETA ano 38, carroçaria
de F. t, vende-se, adaptada, po-de trazer mecânico. Ver hoje ou
segunda-feira, Rua Pedro Alves
número 75.
CHEVROLET 42, táxi, 2700. R
Cândido Benlcio 89. Facilito.
Simca 51, de 4 portai, mala, ala.
vanca na* direção, ótimo estado,
900 mll. Facilito.
CITROEN 1948 - 11 ligeiro, 300
mil de entr., 100 p| mês. Av.
Suburbana, 10 002, 3o andar, sa-
la 305 — Cascadura. Ver se"gun-
do-feira.

Licenciamento,
renovação de licenças, Iransferén-,
cia e permuta. Despachante esta- n-° 24-A. Ver 2.a-feira. Bar 20.
dua!, Clodoaldo Tavares, — Av
Churchill, 94 sala 613 - Tel. -
42-7363, das 10,30 és 12 e das
17 at 18,30 hs.

BOA COMPRA, boa troca .? bom
negócio o amigo fará adqulrin-
dou um Vemag novo na TEXAS
com toda» as garantias. Visite-
nos ne Av. Atlântica, esq. de R.
Dialma Ulrich no Posto 5 e Rua
Conde Bonfim, 40 onde encon-
trará milhares de planos adapta-
veis às condições qua V. S. po-de e deseia comprar. Aceitamos
seu veículo usado como parte d<>
pagamento. TEXAS. " rátiar, , ... -- -
BüRÜWARDHAMA 1955---.4 &C?» 

°4^°' 
rÍ.^'". 
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r^v»erfi£i2,2.c* ^oT^Vi' •",",
CHcvKOLET 52 — Táxi, mecanl-
co, pronto para trabalhar, ven-
clc, troco, facilito. — Cerqueira
Daltro 82, Posto em Cascadura.

CADILLAC conv. 53, vende-se,
urgente, NCr$ 1 500,00. Tratar
Cássio. R. Pinto Teles 563, c.
6 - Dias úteis. Tel. 29-4240.— Ary.

BUICK SPÉCÍAL 53," 4 p., oti
mo estado. - R. Paul Redfern

BUICK — Vendo em ótimo estado- NCrS I 200 - Ver hoie até eo
1!2 dia. Rua Boria Reis, 496 es-
quine Dr. Leal - Engenho Dentro.

CADILLAC Coupé de Ville -
Vendo, 1 80O 000 a vista, ano
1953. Rua Lourenço Ribeiro n.
82, ap. 103. - Rui.

CAMIONETA Chevrolet 1963 -
Vendo. Tratar Rua Prof. Henrl-
que Peneira Gomes 46. — Tel.
3390 - D. do Caxias.
CHEVROLilT, ano 1948 - Ven
do, cenncense, Fleetline, mecâ
nico. Mor**- e toda mecSnica
perfeitos - 37-5821 e 36-2929.
CARRO X ERRENO. Troco ter-
reno em Misquita c| 360 m2, picarro passeio ou carga. — Dou
ou recebo volta. Tels. 37-4822
e 46-4897, Sr4 Waldir.
CHEVROLET 56, particular, 4
portas, mecânico, a toda prova.Troco por outro menor valor.
Base 3 600. Ver «egunda-feira,
na Rua Magalhães Couto, 71-A— Méier.

CITROEN 47, 11 normal - Ven
de-se, troca-se carro ameri-
cano duas portas,' mesmo precisando reparos. Rua Pernambuco
635, c| 4. Eng. de Dentro.
CADILLAC Special. Como novo,
60 mil km, chapa 31-13, vidros
ray-ban, antena elétrica. Preço
NCrS 10 000.00. .Aceito oferta.
Ver segunda-feira," Av. Thorné
de Sousa, _)5\. __
CHEVROLET Sedanete 42 sempre
de um dono mecânica a toda
prova. Vendo ou troco. Av.
Suburbana 10 087, Posto.
CHEVROLET CoütTê 

~40""o~™ís

novo do Brasil todo original de
fabrica. Vendo ou troco Av. Su-
burbana 10_087. Posto Texaco.
CHEVROLET 53 - Mecânico," «*"-
celente estado, tudo novo, ven-
de-se com Manuel Filho. Rua Li-
cinio Cardoso, 276. Tel. 48-5383
Ver feaundi-faire.

CHEVROLET Impala 1959 otinio
estado o mais novo da Guana-
bara, carro para pessoa de fine
gosto. Facilito com 4 000,00 e
20 de 200 ou 7 000 a vista. Rua
Marechal Taumaturgo de Azevedo
48 apto. 401, esq. Conde Bon-
fim dep. 13 h. Troco carro me-
nor valor.
CADILLAC 1955, 4 portas, ótimo
estado. R. Barata Ribeiro, 189.
Tel. 57-1330.
CHEVROLET 

"53 
mec. 4 portas em

ótimo estado de mec. e conser-
vação. Pode trazer mecânico,
Psto Texaco, Praça Vicente Car-
valho.
CHEVROLET ÓO Bel-Air hid. 6~cí.
lindros com coluna, nunca bateu
estofamento original. Precisando
de pequena lanternagem, pode
trazer mec. preço de ocasião,
CrS 5 200. Posto Texaco. Praça
Vicente Carvalho.
CHEVROLET 51 hid. excelente de
mecânica, preço de ocasião 1 350.
Posto Texaco. Praça Vicente Car-
valho.

CHEVROLET 54 - Vende-se ur-
gente — Rua Barreiros, 665, Ra-
mos.
CHEVROLET 40, coupí - Aceito
troca, facilito ci 600, saldo a
prazo. Av, Suburbana, 9942 —
Cascadura.
CHEVROLEf""e~CPEL-3è - Ven-
de-se barato. Rua Henrique de
Melo, 1210-D, Pontinha - 6ni-
bus Mallet.
CHEVROLET 54 - Vendo, mec,
4 p., estado impecável, sem de-
feito. Ver Braulio Muniz, 144
— Abolição.
CHEVROLET "Statlon Wagon"
61, c| radio, de três bancos,
maquina e hidramatic em per*
feito estado, vende-se por preço
razoável. Ver e tratar à R. San-
ta Amélia, 70. Tel. 28-0462. Sr.
Joaqulm^^
CHEVROLET 1951 - Táxi - Ven-
de-se, em bom estado. Rua Sil-
va Teles, 48, apt. 201. Tel. —
38-4166.

CHEVROLET 54 - Utility em
bom estade. Serve para passa-
geiro e pequena carga. Posto Te-
xaco. Praça Vicente de Carvalho.
CHEVROLET"'53 cupa niec." 6 «ln,
maquina na garantia. Verdadeira
joía para pessoa de fino gosto.
Posto Texaco. Praçi Vicente de
Carvalho.^ 

'

CONVERSÍVEL — Vendo 
" 

auto
americano. Esta parado ha 6 me-
ses. Motivo: dono comprou car-
ro nacional. Tel. 42-1897.

CARRO Standard Vanguard 51 —
Vendo-se 100% do tudo, ver
Rua Adalgisa Aleixo, 498 - B.
Ribeiro.

CHEVROLET Impala 61 - Vende
se com ar quente com direção
hidráulica freio indrovaco, vidros
ray-ban hidramático, oito cilin-
dros, quatro portas lem colunas,
cor azul metálica, documenta-
ção legal. Tel. 20-857 e 3464.
CHEVROLET 56 - Bel Air, hidra-
mático, motor, diferencial e caixa
0 km. Ru» Darke de Mattos 161.
Tel._30-4735:
CHRYSLER WINDSOR 56-4 por"-tas, direção hidráulica, motor e
hid. excelente o confortável. Ba-
se 2 400, estudo ofertas - Tel
58-5711 ou 430797.
CAMIONETA FORD F-1C0 motor
em linha ano 56. Tratar na Rua
Lilases, 20 a partir das 8,30 ho-
ras do dia 27-3-67.
CHEVROLET 41 - Luxo, 4 por-tas, part. em bom est., mec.
100%, neg. unrjenís est. fac. —
Rua Bom Pastor, 393 - 48-9448.

DKW - VEMAG 1967 - Zero
km — Belcar - Vemanuat • Fia-
sore * Duve S A. — Av. Briga-
deiro Lima e Süva, 1 176 — Tol.
3825 — Duque d* Caxias. Tro.
ca-se. Financia-se.
DKW 

"BELCAR 
1961 - Tel. 26-2031

— Jaquie.
DKW VEMAG 67 - 0 km - Não
perca tempo e dinheiro! Só i
Texas lhe oferece o melhor ne
gócio da Cidade em Belcar, Vema-
guete, ou Fissore. Planos de fi-
nanciamento de acordo com sua
conveniência. Na troca sempre a
maior avaliação. Rua S. Francis-
co Xavier, 342-E — Maracanã —
Rua Conde de Bonfim, 40-A —
Tijuca — e Atlântica esq. cj Djal
ma Ulrich.
DE SOTO 57, mecânico, 6 cil. Re-
formado. Barato. Av. Brasil, n.
7 200. Com porteiro. Dias úteis.
DAUPHINE 60 a 63 - Gordini,
64 e 65, Volks 60 a 65, Vemag
Sedan e Vemaguete 60 a 67, Sim-
ca 66, etc. desde Ó50 mil, saldo
a comb. Rua Conde de Bonfim,
40.

financiamento. Rua Santos Rodri-
gues n. 37 - 22-6659.
DE SOTO 52 - Diplomat-Cuslom.
6 cil., 4 p., rádio, p. novos, tu-
do 100%. Base: 1 900. Aceito tro-
ca. Rua Gen. Belegard n. 156. —
Eng. Novo.
DXW~VEMAGÜÉfE""63~^"únicõ
dono,_equipa;Ía — Tel. 37-0929.
DKW VEMAGUETE 03, últ. séria,
equipada, pouco rodado. Vendo
ou troco._Jel._.18-3787.
DKW VEMAGUET 65-RIÒ, nova',
supe-requipada, financio pequena
parte. Rua Pernambuco n, 1 019
ap. 310. —¦ Encantado.
DKW VEMAGUET - NCr$T9do7
Ano 64, ótima. Rua Marechal Mo-
destino n. 240, ap. 102. IAPI -
Realengo.
DKW 1 Ç59""'~vèíde""5e~tõdo eoui-
pado, c/ volante Inter!ago3, rr.o-
tor novo, todo equipado, por .»
NCrS 3 000. Tratar na Rua Jus-
tiniano da Rocha n. 470, com
Sr. Queiroz, das 9 ás 12 horas.
Tel. 48-8152.
DAUPHINE 63 - Novo, Plymouth
47, 4 portas, motor 6 cil. Ru»
Carlos Vasconcelos n. 72. — Tiju-
ca. Tel. 34-3760.
DAUPHINE 60, todo equip., ex.
celente estado, faço qualquer pro-
va. Tel. 58-7939.

DAUPHINE 1962 azul entr. 800.CO
rest. em 15 meses. Ag. Viana.
R. AWis e Barros, 724. Teleíone
48-1403_e 28-7791. 
DAUPHINE 1963 único dono, óti-
mo estado, 1 000 de entrada, 120
mensais. Av. Copocabana, 44 -
ap. 801.
DKW VEMAGUET 196ÍI - V.n
da-se à vista em «stado de no-
vo, côr branca com estofamento
ixul-marinho — Ver • Iratar na
Av Maracanã n 1 351 — _\p.
402.

DKW VEMAGUET ano 62/63, cór
gelo, máquina nova, sem podre
e sem batidas, pneus novos, com
rádio. Vendo na Rua Barão de
Mesquita n. 459, bloco 1, ap.
103. S. Rodrigues.
DE SOTO 52 - Equipado, 6 ciíT
4 portas, muito bem cônservaao.
Vendo com 1 milhão entrada e -a
resto a combinar. Rua João Silva,
33/202._- Olaria.
DKW 61, novo. Teixeira de Cas-
tro, Rua B, Bloco 10, ap. 101. -
Bonsucesso.

CHEVROLET 59, mec. emplacado
na praça à vista ou financiado.
Av. Nova York, 4 -_30-9629.
CHRYSIER 52.- Vendo", bom es^
tado, particular. Rua Barão liam-
bi. 18. Fernando.
Cl TRO EN 50 - VeíTdo^ parti-cular, bom estado geral, finan-
cio paite. Sr. Campo» 54-4430.
Domingo dia todo.

DAUPHINE 1962 - Azul, excelen-
te estado, facilito com 600 mil
de entrada. Rua_Visc._Piraiá, 102.
DKW-64 Vemaguef 1' 001. No
víssima, particular vende urgen-
tíssimo ou troca. Rua Constante
Ramoí 73, ap. 303.
DKW Camionele 61 - Vendo
ótima c1 rádio CrS 2 600 — Acei-

j ío oferta. Rua Gomes CarneiroI Torres Homem, 356, ap. 105

DAUPHINE 60 - Em bom estade.
Vendo com 800 de entrada ou à
vist2. Rus Jcüo Pinheiro, 325, c/2
- Est. da Piedade.
DODGE 1952 - Rádio, pneus, ba"^
teria, pintura, tudo novo. 1 950.
R. Silva Xavier n. 90. — L, da
Abolição.   

'

DKW - BELCAR 1962 - Vind»
pela melhor oferta à viili, car-
ro da particular, completamente
novo, a qualquer prova. Ru*
Bambtna, 81. Segunda-faira d»
8 i«_18h.
DKW -SEDÃN"65""- 

"Estado "d."

novo. Rua São Cristóvão, 1 233.
Tel. 28-2655. Tratar Sr. Feijão.
DODGE UTILITY 53 - Vende-se,
motivo de viagem, 2 000,00. Ru»

CHEVROLET 54 - Bele - Meei-
nico, ó cilindros, 4 portas, es-
tado impecável. Cr$ 3 000 000 só
à vista. Rua Bento Cardoso, 141— Penha Circular.
CHEVROLET 67, 0 km, perua
C-l 416 - Pick-up C-14 C-15. Ca-
minhões. À vista • financiado.
34-4920. Mário.

n.» B4.
DAUPHINE - Côr verde, motor
forraçèo; lanternagem tudo 100%.
Vendo à vista, a prazo ou aceito
troca. Ver na Rua Barão de Mes-
quita, 455.
DKW BELCAR - Novo 63, equip.
rádio, capas, pneus b. branca.
Tudo 100%. Financio com Cr$
2 300, restante a combinar. R.
Perseverança, Ól-A — Est. Ria-
chuelo — Tel. 49-7869.

CITROEN 1951 ótimo eslado. -
Vendo 1 200 cruzeiros. Telefona:
28-4136.

CONCUL ZEPHIR 55 - Excelen
te est. conservação, melhor ofer-

Belizário Pena, 981 - Pe-
nha. {
CITROEN" I.T. 19 - 1960, esta-
do de novo, motor h tôdn prova.
2 500 mil. Saldo a combinar.
Barata Ribeiro, 197.

CHEVROLET 1958, 6 cllindroa,
sem coluna Hid., 4 portas, pneus
b.b., rádio, ótimo estado. Ven-
do ou troco por carro menor
valor. R. Joaquim Palharas, 595.
Praça Bandeira. Tel. 48-8412 ou
34-0094 - Sr. Jorge._
CHEVROLET" 50, mec", camlonete|nft. +f»lpfr,no
de luxo, 8 pas;., rádio orig. A PP" TeleTOne.
vista: 2 200. Facii. ci 1 5C0. Tre- DAUPHINE - 63 - Ótimo" estado

|V. Isabel.
DODGE. UTILITY 1951 (das pe-
quanas) — Vendo ou .veto, «ar-
ro de menor valor, base 1 850.
Av. João Ribeiro, 71, ap. 201.
T.l. 49438l_ -Pijarw.
DODGE UTILÍY 953" - Escritório
— bam montado — Vendo ambo*
à vista — a praio ou troco por
mercadoria da boa qualidade —
544)115.
DKW - 1967 - NCrS 196,00 j*
equipado — Melhor plano na ft.
do Passeio n. 90, th 30m i%
20 horas.
DAUPHINE 63 - Vende-se •
vista — Bem conservado. Telí-
fone 25-8732 — Roberto.

DKW SEDAN 65 - Ven-
do, estado de novo. Ver
e tratar 2a.-feira à R.
Viúva Cláudio, 342, Ja-
caré - Não atendemos DBJ v«m,T'!ls m\™t°'.tJ>_, _.,_.. ,xa_.i, iwj|r;i(j:0) rr.oicr novo, Ultima tons.

R. Itapiru, 1 357, ao. 202
Rio Comprido.
CAÍILLAC" 41—conyr~rriec.~ Cr{
98C. Chrysler 50. conv. CrS 1 200.
Vendo, troco, financio. Av. Brás
de Pina, t 49ó, e;q. Brandura -
Vila da Penha.

CHEVROLET - Convair 1960. Si;
vendo para crer. Trazer mecÃni-
co. Vendo à vista ou facilito
part*. Barata Ribeiro, 197.

CHEVROLET 59, camioneta Sta-
tion Waoon. 100% perfeita. Es.
tado excepcional. Financio parte.
Ver Rua Uranos, 1 180 - Ramoi.

1 SCO mil, saldo a praro. Br.rata
Ribeiro, 197.
DKW Vemaguete 62 — Vende-se
em estado excepcional. Ver a

;.,... . -luartir de 2.a-íe!ra. Hor. com. R.DKW Vemacjjet 57. R.ld. orig. p . nnrPn«us Tudc;

equipado. Av. Itaoca, 341
2 800,00.

NCrS!1

MecSnica 1C0%.
bom. V. Facilito ou troco. José
Higino, 84-102.
DKW Vemaguel 62, ú!t. série -
Mec. a qualquer prova. Rád. Te-
!esp. etc. V. ao 1.° por 2 680.

ac. of. José Higino, 84-102. Ac.
troca.

DAUPHINE, 61 -- Vendo- ólimo
estado, NCrS 1 553,00, ver Rua
Dois de Maic, 434 - Jacari, Sr.
ArL
DKW — Sedan -- Equipado, iò
à vista. Álvaro de Miranda, 210,
apt. 302.
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NI - Compro som al.orre- HILLMAN 51, ótimo eslado, vendo KOMBI STANinAPI. A_7i/•|o no horário _• tu» ora- urgente 780 a vista Rua Proi' -l-W.UMKU O.

Te* 38_8..°'* 
"m i';0:cír-cl6-__3,'t_-_ v._Penii8._— Vende-se, à vista. Se-!'— r HUDSON enxuto. V.ndo _¦_. tro-'rY.Ínr_v_. Vpr n_t Pm Ra 

'
Só, etiaco deco. Ruo Tomá! Rsbe| 3S ^ rnino\ a. ver na Ku_ Ba

ii n ;__¦_•_ nnnn.ii.i i.-__-_-(-- _-_. _- - -. — _l __ C _ _— ____.. I . .. 1 O /"»

0 VEÍCULOS

GORDINI II _ 1S.Ó
novo, pouco uso, unico donc,,*^
equip. rádio, rodas c.om..d«.i etc'
Vendo cu iroco menor v_.lor —
Barrio de Mesquita, 129,

rão de São Félix, 30 -
(B

agarre sua
Kombi '67

NÓS O AJUDAREMOS COM OS
MELHORES PLANOS DA CIDADE

0 IMPERIAL SA
^~~^ Av. Gomes Freire, 333 - iel. 22-1272."

ÚNICO COM SERVIÇO AUTORIZADO NOTURNO
E TESTE, ELETRÔNICO GRATUITO À NOITE

DODGE 1953 — 4 porlas. Vendo
cl 300 de enlrada e 10 de 150,
c| avalista. Rua Davi Campista,
50.
DKW Vemaçiuete 62, com motor
100%, precisando de lanterna-
gem. NCrS 1 800,00. 47-5565.
DKW BELCAR 64
prova, rádio, bcoj.

Motor lôda
reclináveis,

troco VW — Gordiní, ec. oferta.
Est. Vicente Carvalho, 1 652 —
Pça. do Carmo.
DE SOTO 52 - Em eslado im.
pecável. Pode trazer mecânico.
Tel. 30-7616.
DAUPHINE 63, lodo novo, nun-
ca bfiteu, 2.° dono, barato. Ver
R. Hilário Gouveia, óó, apt.
516. - 57-4638.
DKW — Vemaguete 63, único
dono com 34 000 Km. Vondo ex-
cel_nte etiado de con'._rvsc_o

DKW - VEMAGUET - 62 - 2.a |FORD THUNDERBIRD 59 (cenário)
série, motor muito bom. Equipa- (perfeito e:t_do, radio e ar condi-
da com rádio, capas,_ bateria eicionsdo. Rua Andrade Pertence,

ap.'52. Tel. 25-6315.

32-559:;. Estacio.
HUDSON 52. Vendo urgente me-jc o Sr. TosICS.

.Inor oterls. Usa óleo 30. Ver—'—-  
-!-ó hoie na Estrada Vicente dc^OMBI 67-0 km, 52 HP, aiu',;

Umes do-;çarvrjj10í ç£,&. jp, enfreçjà, vendo cu aceito tre-i
ca. Rua Escobar, 91, S. Cristo-

346200 - 34-6056,1
radio, 100.'.,!'- , ,

Vendo, Iroco carroíí3 °- 
,~ ¦ '*'"'¦

Se- -r- Jo;e-
KOMBI — Compro sam aborrttjl-
Io. Vejo no riorttio do tua pra-
foríncia • pago hoje em dinntí-
ro. - Tel. 08.8.1.

GORDINI 66 - II _ .... . _,... .... .....
ne, coí.b rara cm automóvel — i ...,"--- 

'— -
linda cór, 12 mll km, vendo e!^UDSOÍ'! *. 6 ci
facilito parte. Tratar cl gare_is-l<! uma l°la-
la. Rua Bispo, 47. ipequeno. Rua Itaiba, 137.
GORDINI TÍfMÒSÒ - T~~~~ _______ ________!________
financiamento Cx. Econ. Supere- HUMBER Kawk £4. Sempre do
quipado. Ver Av. Joi» Luís Al-mesmo dono, «quipado, n vista.
vei, 272 - Urci. NCr$ 1600.00. Facilito c! NCr. ,
GORdTn.7.3 õüfTnn r__T 800.00. Rua Gustavo Sampaio, KOMBI - Tenho 4, duas 66 na
-.ukuini 63 - 960,00 - Grana, 260 .„.„ 

- . 37_396f 
'loeranta 

e duas 63, todos as 4
motor novo, «quip. çl capas na-^'_?__-______--Íl_-_.  ?_,ado dc nova, Ve„do ou Iroco.
pa, etc. Saldo a como Troco. R.HuNRY JR. -Vendo otimo es-Rua _K0_ar, 9)r S. Cristóvão. -
S. Francisco Xavier, 3-12-E - Ma-! 

*»do. Alelhor oferta, a vista ou a|reis 34.45.00 _ 34-60 . Sr Jo _
racanã. pr»?o. Manuela Bórboss, I, Méier _..„_¦..,.'¦ uu,i ,, 

' :- ¦ ",-'
_ _ç.)9is KARMANN-GHIA 64 -- Grena,
ui.r_er.M~ei.~7 •>• - ' -, ,cí '""-'' 600,00 equip., único do-
HUDSON o2,í milhões, toda no> ac. troca. Rua Escobar, 91.
equipada, motivo compra, de car- Teis.: 34-62CO - 34-6056. Cs,10
ro novo. Rua João Vicente, 697, y _,_..
Osvaldo Cru:*. I r; prriò. ~~n _

KOMBI 66 — Supernova, c 7

GORDINI 64 - Vende-se supere-
quipado com rádio p,.r 2 900 _
viita, na Rua Barão de AAacaú*
bas, 126 ap. 301- Tél. 46-3479.
GORDINI II 66 - Equipado, nô-

part. - Vende hoie. Tratar1 HILMAN 51 _ Estado geral 100%.',,.;! km, ultima serie. Vendo o
Santa Clara, 210 ap. 201 de 8 à; Curada Vicente Carvalho, 1 .ló.iircco por carro americano, rac:
12 hora;. Procunrar Arllndo ou Marinho, jjtto parle. Rua Bispo, 47.
GORDINI - Vendo, «quip. 3 200 INTERLAGOS 65. Vendo, domingo KOMBr"65 - 30 000 km. Esta
à vista. Aceito proposta. Calete.l — 

_Run Oto dt Alencar, 26 ap. do t) km, . radio. Tel. 330559
247_- Portaria. ¦ ,0_5' segunda-feira - Tel. 43-7586. lORRIS. - 16
GORDINI 64 — Mod Í093~53' ISABELA 58, em perfeito estado
HP, motor novo, superequipado. l<;-°!>m P'efa-*v,- ?rás de pin«.
Vendo melhor oferta. Rua Anltai397 ~ Tel. 30-1033.
Garibaldi 3B, ap. 402. Telefone; ITAMARATY

_r

^> ZILOMAG
__^n_E____ . _

GARANTE
PERFEITA

. RECEPÇÃO
)m A QUALQUER

DISTANCIA

MODELOS ORIGI,.AIS
PARATODOS OS
CARROS NACIOMAIS

A MARCA DA QUALIDADE

37-2851. Copac.

23 CCO
)Sríeiía _-,r tudo, vend_, .:

.ísellltar porte, Sr. Cario- 27-3:
___________  .. Av. Epitácio Pes.-oa, õá-1/101
KARMANN-GHIA 63 - Cjr piro- Ipanema.
Ia, c| rádio, tranca, forro napn kÃRMÀNN-GHTa Í963. cerümlca"ê

3 000 lim — V«r-jprato, s| bolida, pneus novos —[pérola tem íranca rádio .••_._!

::OMBI 1965 - Pérola, lem tran- MORRIS 52 - Preto, ótimo etta-lOLDSMOBILE 57
ca, rádio, capas e çulroa, _ semjdo — Av. Nelson Cardoso, 962,:p sc, baratissimo.
acidente, 23 OCO km, único dono/Caries — Cine Taquara, todo dta.Surgenlfi. Te..i ar raf.

ílMis^TD-« — n m_,'i~7.„,^" hilário:

Lin.ido carro, 41 PEUGEOT 52 203 - Vendo õtiotertí:s, nio d_ mec. 1 200, tV <• jei
Volun- ent. 8x100. Rua Cadete f_'Pama, 1, ap. 2-59. !466-302. Sampaio.

ma

GORDINI 64 - Equip. cj radio
— Vend*-se urgunfe com 1 mi-
Ihão de entrada — 23-1780 —
CONCEIÇÃO.

da folha, «quipado, _ visti Cr$|NCr$ 5 280
11 000 000 - 57-2577
lia.

ITAAMRATY 66 - Esta-

GORDINI 64 — Enxuto, pneus
novos, carb. de 46, rádio trans.,
4 faixas, tap. de luxo, isquei-
ro, carcará, etc. Vendo 3 000.
Rua Când. Mendes, 129;806 -
Gjóría.
GORDINI II 66"- Cin.a Alvõri-
da, forração preta, único dono,
impecável estado de conservação,
totalmente equipado. Tratar 2.--
feira. Rua Sousa Lima, 400, Copa
- lute Alberto. IMPALA 61 - Vende-.e mecaní
GORDINI 1963 Bordeaux, bom __- ____-______-L_.____H__:
estado à vista NCr$ 2 550,00 oú INTERLAGOS COUPÉ 64 - Bor-
troco por Volks dc 59 e 62, sá-l^eaux, ótimo est. Vendo ou tro

IMPALA 1965 - 
pi— 6 cilindros, m_c5n.co.

ou troco por nacional.
cio parte — Vtr « tratar
Aires Saldanha n. 66
GEORGE.

quara, todo dia-jurgenlfi. rem ar rsfr. Ru
ID 53 — O mais novo do'.

|jvdiin"nBl?.nVi,_5BV:[, 
nai """jOLDSMOBILE 62 - F-SSÍ^sêot 203, 1952 - .__o~cTi.Jardim Botânico, 228, ap. 1. , "k> <^<*d3 e preço de o:.siã0

A1ERCEDES LP 321, eno 59. todo t-UtlaSS, COnveTSI Vel,I Ver na Rua Conde de Bonfim, n.
reformado. Ver na Rua Senedor nnví=;<; imn tr-irln -rn iir>-. i,5' api0- 'J0--

Av. GuilhermelarnerícanoVcapis"- 
¦fo_i_r&'tim,.e M,n,.r8 

t"*« _*_-¦._«., ^ 
P 'RURAL' 

~à^T__7_^T_

- D. Ji.MoxweJI, 445 - Bcnsuces.o, 
*Tpa, 

prolefere" tapeie.! 320..!•So'" ¦''""• _-?,,M-.J«-_?3-83_.l-jclO, cranCO, Cüpoía pre- o.„V.j. n_ horirlo d. ," _...
JkoMl 6Õ161 -_cr$ 2100000;^.'-" reais, único' dono, corro de MERCEDES BENZ 52 — ta, forração bordeaux 

:!ü"nc"T.f 
.'«.«o1!0'* 

"" din>n,i-
4 portas - Trav. do Olaria, 21 - Cocolá!'-™ traio, sem scidenle, perfil-.,___!_. ,-,„ ,, , n . ^r__L_________l'_.

Ilha do Governador ,'<• «» zero quilômetro, vendo VendO, tipo torpedo, ITO Ver e tralar na R. Eduar- ROVER 53 - Vendo urgent- -
facilito P.rte,_'Sr._ Aurallo -! estacl0 - Vfir . tratarlrlo (.ninlfl ... rnm „'¦ _°.de i's,°- v.5r "« »"• Con-

Vendi
Flfcuin-
na R.

- Sr.
27-3339, — Av. E;;ilácio Pessoa,

pani

KARMANN-GHIA 1964 - Ar.uY:
polar, equipado, ridio Motorola,|iú4/]0l —
Ie cia, pneu; novos, banda brnn-fi/rnTT"; Vix,m^!',T!"",^
ca, um «6 dono - NCrS 6 000,00!KA?MAK.N-GH1A «

(somente à vista). Tel. 45-5034:6*?°' n^° 
.™?,s™:

di 
_, r . i — S<% Cardoso. Ver a garagem .«*._. i

o de novo. - Entrada ;.eaild, ao pòsio dn Texaco, -",v""d5-

4 000. R. São Fco. Xa-_______ Avçnids psvaWo c
KÕMBI 66 - Standard

neiro Ferraz, 34, por-

vier, 189.

bado e domingo. Ru« Nurctamã
n.o 204, ap. 201 - Realengo -
Procurar Sr. Onias, de particular
para particular.
GORDINI 65 - Equipado. Sol
vista Cr$ 3 530 OCO. Real Gran-
deia, 193, loja 1. Aberto até 20
horas.
GORDINI 64 -- Vendo, «m 6ti-
rno estado. Financio pequena por-
ttí. Rua Ari3tides Caire, 45 -
Meier.

co por K.-Ghia ou Voíi.s. Siquei-
rs Campo» ÓB, ap. 301
bana.

va, 15 OCO km. Ac. troca. R. Bani-
bina, 42 - Bola..
KOMBI 63 — Ótimo e:'ado me-jRua |«uerciinica perfeita, copas napo. Ve.
Atauifo de Paiva. 31. c' porteiro

exõco, ... ,
ruz.l^OMBI -1 — Motor 64, n_o tem

podre, carro fino trato. Ver Pó.-1 MORRIS OXFORO.c-.ri.io-i|0 Viaduto Madureira, Sr. Almir. jt.idol

estado — Ver e traiar do Guinle, 23, com
2a.-feira à R. Viúva porteiro, Sr. Manoel —;!e!"

^Cláudia, 342, Jacaré -'Botafogo. l^-.irn.ll^ ^'."Z &
k. Não atendemos por te- oldswobiie 59 - m_i_i0 *&,'""> do Meumita, 174-A.
lefone. " 

""

_i.'oer.'
Cr% 4 9

Italianos, 723
único dono, nçuce rodado, dir.jP.URAL WILLYS _ .Luxo 657 c

j hidráulica, freio ar — Rainha!r_dlo, c_.py;\ trance, único dónc,
]~ _. óllmo e~* "¦*ü"hflrm''ia* 20 — leblon, t] por-cor azul céu *» perolp troco «

vista melher oferta. Joí-!'?"0' To1- ^¦3m-  facilito. Rua Bispo, 47.
KOMBI 60 - Luxe, o. e/tado,|«« Rudge, 96 - Vila Isabel - OLDSMOBILE 55 - Otimo de tu- RENAULT ÍOW, superequipado,
toda transf., 6 p. NCrS 2 580. {$'¦ Currir!. do. Urgente, 1 050 .ntr., rest.jrtdio pneus novos, msc. ÍOJ'-;.

6il - Acer:. MERCEDES 220 — 1960 — B»;_ ia com'3Ínar _ Av. Suburbana,] Troce, vaciliic. Rua Cerrioso Mo-
KARMANN.GHIÁ"62 - Super n_-l"='««>. Poda '" »'«•¦ -- i-^i-»!2 A'2 ~ Anl°™- l'»l. 436. Remo-.

KARMANN-GHIA 1966 pouco
Copaca-! dado, com radio. Rua Conde dei _>__'.._. w'~'r_,i77.'!i'!,,7''Bonfim, 340. ! ¦- em l-8s"-d'-'f...

toda prova, vendo, iroco, fa- Motor
•jdjito. — Cerqueira Daitro, 82 —'útei:.

leblon 52-6000,

ISABELA 54, bom esta- karmann-ghia -
1 ihar, radio de teci

dias OLDSMOBILE 55 - Vendo motor RURAL 61 - l.a jérie, 
'*7l', 

ver
hidramático e demais peçaí. Tudo cie-ie per 3 300 CCO, aesito cí*r-

_ — __ perfeito. 6.» e domingo — Tel. ta. Run Teixeira Ribeiro, 83 (Bon-Excepcional esta-|28-6007. Durante a semana • " 'Tel.
Tel.

do. Cr$ 1 250 mil. - R.
Conde de Bonfim, 1148
— Sr. Antônio.
IMPALA 64-4 portas, hidra-
mático, 8 cil.. direção hidríu-

,__„,_.,,, -~ lica, superequlpado — Doe. Em-
GORDINI lll 67 - Zero. Todas.baixada - Aceito troca. - Tei.-
ns core:. Facilitamos _ aceiTair.osU7.1891.
trocas. Ruõ Francisco Otnvinno, n,'

do de napfi,
todo -forrn

'olante __porte. Ur- 
Tel.: ....

41. Delsul Revendedor .Vi
i IMPAIA 61 A portsj sriii co

lys. Não compre sem nos cônsul*
tar. Tel.t 27-8656.

* 
lunas, fi cilindros hidramático.

ejente. Cr$ 5 500 000
47-9961.
KARMANN-GHIA 1966" 

"equipado,

entr. 3.000,00 reit. em 15 me-
ses. Ag. Viana. Rua Maris e
Berros, 724. Tel. 43-1403 .
28-7791.
KÃRMANN-GHIA 1961 -Alemão, "'"y

- novo, 42 H.P., Importado, con
sivel. Rua $c.'_a Lima, 363

Cascadura.
KOMBI ANO 1964

,.,-  ., .. - MERCURY 53
64, placa ml- 5. 0?,J 

' 
Z . 

r-0.-">:,.°»™7. 4 p. «lc, rayban, dir. hidr. 31.0891¦ ri, ¦¦ Tu"' 
'"_.• 

.-a",°- 
":Hidr- n" Barantli. Urqente bara- Sifr -o TT 

" -
Cerqueira Dallro, 82, Posto em to. A:, ofertas. Rui Voluntírios:OPI;L -'9 ~ Totl° <*^m:«a. pin.

Ida Pálria, I, an. 209. ÜÍ?-Sapnel" "ovo:' ma. re"f.'

.., ,. „ 1(. . , v-d-T'.!Mp;cED.r-BE_z-5r,^^í^i^00L"^^^^
r- cLl 4/i t ."..Si" 

Fc;re'-í"sl de fábrica. Vendo ou troco 3.9629 'a Gomes, 46 Tei. 3390 - Cen- j por uma Kombi 6"
:'°_-_D.- de Caxias. : portas. Ver
KOMBI 1959
único MCrí 1 800,00. Rua 

' 
Vis-! Antcnio-onde de Pirajá, 452, garsçiem. MORRIS 

'OXFOSD 
50 -

-.__'¦.___'e"0 - ¦'7-7273. bom. NCrS 1 530. R. Iso
KARMANN-GHIA 64 _ Equln.-0.l- u'-: 2?-7238. Trotar

suceaso).
RURAL 61 •_ 

2 590, difícil hi-
vtr mais bonita, mod. pars 60
Rua Silva Rabelo, 34. Méier -
Tel. 29-0639.
RURAL 64 em ótimo ej.ado7._n-
do. Rua Dark» de W_üos 161 -

direção hidráulica, ridio - Rua KARMANN-GHIA 62 - Particulsr
NCr? 5 500. Ver R. Sara.

tratar°r_Òí_aCtJoÍ9LDS,MCBILE l»«> - 
/. portailíri. 

'aO^TM."

Vende-se, preço iCatele. 233. Telefone 25-5180 - fi. 
colu"f-. '¦' ,."en'f. • "'O,, diro- RURAL luxo 66, . x 2 - Vendo'--'»•¦ ;ac _ treios hidráulicos, maquina -> cr*. L*n «_,,i ,;*,. r •

retificada, hidramálico r___on_ !.?S? .„ s'.,.1.;.". 
"-^ 0"^L\

,.- -.in.,,., „,.,. ,i ,'i- rfa.a de botatooo, 30, ap. .?__' '''f" 
_7- 

,r,e,.al'"'segunda-feira Rua do Catíte, 574. b novos, radio • forra-l, ^í i 7»'. 25- = "r 
l •• f

dominpú

- Muito
ina, 276

¦ sábado çao ür.nip.- l^J
r.unc

ovos,
t'*n c

pneus novos. Tel.: ¦.ó-73£i_.
DAUPHINE 61 - Otima 

"conserva-

ção e mecânico, toda prova, fi-
nancío c: peq. entrada, restante
até 15 meses. 26-8214, 2,a-feira.
DKW 64 camionete, sinal 1 800
resto longo praio, único dono
motor cl garantia. Av. Mém de
Sá, 14-A - 22-4229 e 32-5397.

17, _____
FORD 51, 4 partas, ridio origi-
nal, ótimo estado, 900, restante a
combinar, ?.. 24 de Msio, 411,
Bar.
FÕRD 54 - Vendo c7 4 portãsT
perfeito estedo à R. Teles de Car.
valho, 35, ant. 24 — Jardim
América.

302 v_n.;e todo equipado, capas,^iSj Jf J^J?!- ^«"-'MUSTANG" 
óô' -" Ò' km, ^la larca, direção e;pcrte. Oti- >.-IJÁi' .'9Ó' - vende-se peis me-,. 'i:.r.°.-'-- __

-mo eslado. NCrS 4 700,-0. Av.':.h?_r._í_rcr,i' em.parteito estado] DraiTCO e azul — Av. 'OLDSMOBILE

—! Gomes Carneiro n
GORDINI 65, «quipado <. rádio, 1 Aceito trees i10 i«»í.«j, _n.v<iu c-h-i.c. •_-..-,,
fino trato, mecânica excepcional.! ii.Daij"" 7i mo eslado. NCrS 4 700,-0. Av.!lnor. oferta, em parte
Facilito. Av. M.m de 5». 173.: 

'/* P,, 
7 

Compro Lf"' 
."no «Prado Júnior, 120, ap. 305. I. .""!??• "»!ar a **¦__ Dr. No.

T.I. 22.9073 - S.g«nd_.f.l,.. b5p.__f T^^rVT fe_xJT KOMBI - LUXO 63 - ..imQ-^-.i'',,,, g4' 
"m ° S-_-__f. "?¦-. 

, . _ , 
tor, e:tado de neva. A vista NCr$ í"-°"1Bl. T Verde-.-e ano 1963, dejMERÇEDES BENZ 331 - cm.. ._ .
4 500,00, Meia de Lacerda, 700;. * .' "'"T0 estado, melhor oferta |estado. Vendo. 25 000 fin. Aceite :1 200.

ra_to • -forro
>uro vermelho,

baíeu, eitn umi jóis. Av,
Souto, 212,'iOl.

tado. Paço à vista. Tel. 45-3672, j"'

'"•jAtlântica, 1583.

FIAT 1 ICO, 4 portas, vendo, tro-
co por Vespa ou Ll. Rua Pacheco
leão em irente & TV Globo. —
Manuel.

DODGE 57 - Excelente estado
todo original, funcionando, ar
condicionado etc. 3 500 mil, Iro-
co. Rua Guatemala, 360 — Pe-

_______ _.-, '¦ FIS.ORE 1966 com 31 000 km,
UAUPHINE 63. Excepcional esta-lazul e em estado espetacular -
do. Crí 2 100 urgente, rádio dejVendo dominao pela maior ofer.teclas. Av. Heitor Beltrão, 57 ap. ta. Ver na Ruo Americana, 125 -
__Lr__l8-7,83______ I Cachambi.
DAUPHINE 61

Fco. Xavier, 189.

GORDINI 65 e 64, ent. P___
1 ftnn o 1 '.nn __ P cs-,! INTERLAGOS 64 - On. dono, c.I BUU t I ouu — K. _aoj=30C0 k_, reai!/ ,upere-ulpa'çl0i'¦o mais núvo da GB. Só à vista.

IRua Felipe Camarão, 138. 48-0962.GORDINI 64 - Azul _ Vando- lNTERlÃOOS-BEI.LINETA~_sr_*
se em perfeito estado de constr-lmli _._, /,  7.,_i o i n
vação, tudo 100%. Ver e tratar ?'!,& %,m?n 

"4S?°* R.°, Jtui'°

na Rua Escobar n.o 7S-loia. SSo \tf'l 
'?|* 8' íp- 701 ~ Telcfc,le

Cristóvão — 2a. em diante. .—, ,
GORDINI'"" Passa-s","Vontratõ 

"d.i 
Ir!. r.r. Z;' -P°"l.-„ l1'"}.'*™-

Caixa Econômi" _*> '* .-_...-I-C°' 8 .'•• .««•.«_ hidráulica _

i-V- 
™t 

rSrt^ÈSí 
.roca i° .Jtlío..

r&,0_nLr..i?'-__4(j.Cl •_,:;^.«l, aP. 804.

Ilndros,
cavei. Crí t 900 000 s6
Ru_ Bento Cardoso, 141. Penh.
Circular.
PLYMOUTH, 951 - Vende-s.
NCr$ 2 600,00 a vista. . Ver va-
oa cativa - Passos, esti. P. Ver-
gas. Sr. Volf. Tal. 25-3315.

RURAL 62 - 4x4, dispositivo"d*
roda livre, maquine retificada. —
Vendo pela melhor oferta ou tro-
:o Dor Volks ou Gordini. Rut
Piauí, 278, c| 4 - Todci os
Santos.

motor cremado, etc, facilito par-l™. 
"".."_ "no° ~ 

„*)"»<"" J 
°.e 

,,
I. do pagamento Tel. 27-4348. í™*' 

' 
.94'T_.0%p»r _tÍ5n"ul,' DCi* í-12 

«oura, 516. _a« 16 _ SSo
_>X.._,i '-^ 1— •— - ,.n *• • '•'• 2s-»554 - Ro-!Cnslovao. Tel. 34-5203. Dr. João
KOW.BI 62 — Luxo, uso parti- geno. '»iKd6íc"A' t *_j'""Vi —-_r~i r-
cular, 6timo estado. Rua N.s.l- gnMB| ÍB _rz__T~:r..— |'r!2„ 

'? 
v 

5' '?d° "'°-'
rriBotr, r,\l_ II. ... ini i,,„ 

i\1-',.y.bi oi — standard, ultima fado e Vulcromo. prelo, c rá-mento Silva, 122 ap. 101 - Ipan. _érie, po;jc() rodildar ún!co don0/|d|0, mec. novd. 
*T^C0 *f,_||„0*

_.^..„, ... 
'_. 

tor P-r:J,a- v«r'do ou troco por! Rua Cardoso Morais, 436. -
kOMBI 65 - Cr$ 2 800, latariaímenor valor. Barjo de Mesqui- Ramos.
perfeita, pinlura de fábrica, me- ta n.o 12... riOpi.K~nyr.nDn ÍT-1—: _'"¦ or- vc"'- leL a'BI5- IRURAL 1962 _ úlllm. ._;»

AMARATI-66 - Cin„, ora.., | 
«,"•«*•>«. -.^Wo 

fié 
.5 m, ko.XbT T^st.—,ídí-W n"0 m.LSf 

°^i™, Vp_dsS 
^gr^0'^^^ J ^ 

"^ 
~ *'" •¦-"'" 

"- 
"*«"•

para qualquer teste. Pre.o NCr$ |363' aH tÃ ho.« _ T.l «Jm 
,,,f'"•nç• * Vls- 2' 

S00 ^1V'Cr$ 
3 ,00' Aí.,_,'.-'__° "CO. Cr$ 4 570 000. Real Grandeia, R. Russel, 32-A - Glória itíft ._'curar Arllndo ou Marinho. -i.;,'-,,: -_-- rr . 

,.A . -
3Ru5a00p0a.„TnasCOm7,TeÍXBÍ" " 

I ^K^V^ÍÍ.SS 
rof^Vo 

" 

Vendo ffim;£,à 

A,bUC,UerqUe' 3W20''jl«PALA59-6cilmec.,4rJ^,.lo|, I Aberta ate 20 horas 
p«í_ü^i^^- H?5f„ 

E__ 
2^^^ _í%.: S0^1^ ,?'v/ _«?" T*^ 

^* ^"/^o,^

«-.-•:• -_p«:_____..í tr Lr ^ i^-Ti^tí;fcuSasr0-Sr- Ari"s-^^'-/t^^.^r^.^—--fe«á?è^*?^-*4" ?L- a- -"- ---Sfi&¦.;ss?^t^~íP^ÍS

Vende-se equi-' FORD 76

,00, Maia de Lacerda, 700;. * .' otimo estado, me
I. 32-0489 e 36-1315. i._.vi!_, Tr5'ir sí,- ":
.V_i_r7eüiT-.. ^_r-_-r v.i__í_r»"«,a - Dr. Ma

Tel
KARMANN-GHIA 63

Rua Al.l'rcea pl Imóvel, -rro etc. Ver
52-0738

:.ar_nt.do.
?:uc=ot
53

R

CiíCO. _
RÜRÃl 

"63 
- Vende-7e" Rus'"Sso

[8ro3f AZO ~~ Todoa oa Sônica -

7_S'-3"6rhi-7a7,-:Te:--49-31'7- . 
ende-se tel. 45-5292. KURAL V.T.LYÔ 62 - 1 450,00 -

~Ven_?.s_~_n.l*. 4 »uPe'*.(luIP- .««« nova. Sal-

.. . ¦ ¦-  -.. Magessi. Tel.i Rua Maia Lacerda 195
Car,P=-;'l'-3777. !_ Joiic.

roía, rÃdio, tranca, cepa e ate- «";«r~*ir__*A—_;;___. rr—rr* ViX..r.._- .:. ¦—
rais de napn, rodas tala lar_ia,l__RT 

S,lP0 10?'° • 'M' •!«• lM0R.RJ.S <_"°' 50, Ent. 700 e 7

iqulna retificada. CrJID.° * " .b- .... Rl-'s, s- ?í'--'
Paissandu, 98/401. cisco _avier, 342-o - A\aracanã

K-ÜP Dodge 52. Vendo, tr"õco RURAI- 63 enxuta mesmo, 2x4,
I COO. Rua"de Regeneração, 361 

«""•Ina, 'o^io, trones, sem pc
fei. 30-8958 - Bonsucesso. f.íj' 

v_s|ar"l, _»9a. Ç«¦"'«• 
E"- Tel

PLYMOUTH Jl - Mecânica','6"Vi'-
4 portas, estudo impe-

frsda do Galeão, 1 322, cais d*
rróveís, perto C. Bombeiros, (2,&-
feirs em diante;.

DAUPHINE 63
quina e lataria
de conservação.

. estudo,
¦ 100°. do má- cente, 29 - 310

Perfeito ertado dÕDGT»
Pequena entrada licu|ar . artlcu,„. _ *aldo _ longo prs_o. Auto-1 --¦¦

Prarc. Conde ._ fienflm,
381135 e 35-2291.

DKW - Vemaguete 62 — 
"Pi

ío estado de conservação,
de máquina e lataria — Entrad
d» Cr. 1 500 e o saldo em 10,
15, 20, 25 c 30 meses. Av.
Almirante Sarroso, 91 -A. Tele-
fone 42-6136.
DKW-VeMÁGUET 63, 64, 65 .
óó — Diversas core.'!. Carros revi-
aedos e em bom estado. À vista
ou financiamento a combinar. —
Rua Bambina, 37, telefone ....
26-4099. _
DKW-BÉÍCAR 62 a 66 - Diversas
cores. Carros revisados <¦_ em per-
feito estado. Ã vista ou financia-
mento a combinar - Rua Bam-
bina, 37 telefone 26-4099.
DAUPHINE 1960 - Equipado-
Mecânica 100 .•_ — Vendo, acei*
.o troca e facilito o pagamento

Av. Brás do Pint n. 731 —
Telefone 30-2014.

Vendo a mais lin-

'nAv. "prãdõ Pneus' bat' silenc, tudo:^;
"&WÈ~^!~L_r- c ¦ hôv°- nVer 

R0uf Gumer-G°HRDI^Trv^"«Tr 
Ít.AMAaaAT,1 a.' 

VOLKS g»ns60-vL.n6-,To.,^.U8Ve^ J.-.ÇssTp.l.8 SrRírsfv75,.v«:-:p"cAP"_:«i ^^Ty_^^^~^^^p\r
-r- _ôni «So55' só'àn°vi ía".uC: ondo Be5S3> 21, ap. 102 ^°* 

"fui,"'3"' 3 ' op- 2' 6^65 e 6Ó' JK 62' revisa" KOMBI 62 - Entrada .^r'^ío 
Jovaní  ,Ba4 Nc'3 ' 700F R. «te c_i. J"'-»*. -'"^ * "**•. vfnd.. .K 4 «^'«1, 5 

'i 
.>.,' _

DODGE 53
da do ano. Ver e tratar Campo
Sao Cri_.òvâo n. 406 — Sr.
Eduardo.
DKW - Mod. 62 - Ést. gerãj
impecável, 4 pneus novos, rodas
falo larga etc. Base 2 580, so-
menta hoje. R. Padre Manso, 122
— Madureira.

' 
DAUPHINE 1961 - Rádio, bom
«stado. Apenas 600 mil entr. Av.
Suburbana, 10 002, 3.» andar —
Sala 305 — Cascadura — Ver
2e.-feira.
DAUPHINE 60 - Bom estado -
Vendo, melhor oferta. — Telefo'
ne 29-1152 - Sandra.
DKW 59 - Vemaguet - Tôdi
prova geral, vendo, Iroco, faci-

602 Pos-5r_ Durval. 
lnf. 52-2964'qljills • la,s'!8- Perfeito estado

r m .r-L'. .,-¦ ...ÍT- -.«,, ¦ -1 11 |de conssrvaçâo. — Entrada de.ideDAUPHINE 19ol_e 1963, novos va-!- Urgente. Aceito par-'Cri 1 500 - o saldo em 10, 15le a perna ver, i:.co qualquer aro- iva 63. cr$ 2320 e 6i Cr$ .. _g pagío- merc, valor.

Kf~i-~,4~-5-_la-_'_.a'._í. FÕRD TÃURUS 52 - Olimo est.
DAUPHINE 62 o mais lindo daido, vendo. R. Siqueira Campos,
OB, superequipado, vendo urg. 298-A.

ru-íi/ Vit'ii.r.i,,. Slation Wagen. Compro a vista,ur\. V_A1A6>UET 63, 3.a série,isem intermediários, pare meu usorH°'° a"1 olimo estado, preco - Tels.: 49-0092 e 48-6107.
3 150 hoie. Barata Ribeiro, 207 FABRICAÇÃO VEMAG 67

lo 6.

ap 302 D Sôni- 
r«crii_.«Y_- v.rn_-r bl para a

n 
' 

. ' '-, - ".' praça a longo praio sem fiador,
li oli ' cor vc'de. Max-jcomplelamenle emplacados e com

well,_36o ap. 101. paximetro. Tratar na Av. Atlán-
DKW Vemaguet 65, super" nova'1'"' esq- d» Rua Dialma Ulrich,
preço 3 500 cruzeiros novos, n;r.:p°I|o 5
aceito oferta. Rua Silveira Mar-
tim, 132 ap. 508^ Sr. João.
DAUPHINE 63 

' 
super novo" e ._

perequipado, plava milhar, único
dono, desde 0 km, náo tem po-dre nem batida, vendo preço ba-
rolo. Rua Silveira Martins, 132
sp. 508 _ Sr. João

Rua Conde de
Bonfim, -40 — Vendas por inter-
médio da nova Texas.

20, 25 e 30 meses. Av. Almirante
Barrosos, 91-A.__— 42-6138.
GORDINÍ lll - P_saa.se cota -,
Consórcio Willys, iá tendo lido INTERLAGO
paoo. NCrS 460,00, à vuta ou
facilitado. Tel. 46-9103 - Av.
Maracanã* 577, ap. 101. 
GORDINI" 65" - Vendo 

"ótimo 
ei-

tsdo geral - Cr$- 3 600 - Rua
Enes de Sousa, 89 — Tijuca —
Até _i 15 horaa.
GORDINI 64,"" ult. série. Vendo
cu troco carro menor valor. Tel.
56-0071 — Dr. Gustavo.
GORDINI 

~64 
- Vendo. Ótimoi

São Fco. Xavier, 102
rNTERLAGOS|63 - Lindo carro,
riídio, capas, pneus e máquina,
novos. Crí 3 150 000. - Tel.:
37-2458.

Berlineta nova c;
3 000 km, na garantia, com rá-
dio e tala larna -.ornada, côr ver-
molha forração preta. Vende-se
pela melhor oferla. Ver na Rua
Anita Garibaldi, 80 com o encar-
regado.
INTERLAGOS - Berlienta 62 -
Vendo ou troco. Est. de 0 km.
— Rua Lúcio ds Mendonça, 59 -
Tel. 48-9076.

istado. Tel. 58-3823.

ITAMARATY 66, 12 OOO quilôme-
tres. côr verde, «quipado — NCr$

Fco. Xavier, 189.
KÀRMÃNN-GHIA 63, pérola
bi, squipado, B!&upunik FM,
vista. NCr$ 5 500,00. Av. Ataul.
fo de Paiva, 269, Leblon. Do-
mingo.

KOMBI 164 - 100% - 
"parti-

cular. Vendo, troco Volks 60
a 64, Ven.agu.f Belcar, Gordini,
Aero 63 ou 04, depois das 12
horas, Av. Nova Iorque, 479
apt. 201 — Bonsucesso. ___

- -.ir.plo I •VifcKLUKY ./ — A mais nova d_ [*>..-. _-...« <--,"'.- __t. B---,---i/vv ww v- "uu uw, o«u v,.u..
Melo n. I 735. - Jovane. Guanabara, toda original, facilito \f?° f~",a 

c''"^- Ml, Panha Rus General Bruce, 46, ap. T_.
iKÃRMÀNN-GHIA 1965 -"'Vendo' .co:,° ,roc" P-' "acionai ou ante-j- |Tei. 23_-046S.

¦.|em Impecável estado conservarão j''1"""' 
documentação sadia. Av. PONTIAC ótimo -.-.tado. Cr5 ...RURAL AERO WILLYS - ò km."

Rádio, trancas, alavanca » ^|. Suburbana n. 9 9-12 - Cascadura. 800 000 financiados). - Jurucè, Vende-se á vista ou financiado.
reção, capa napo, volante porsh. j KOMBI ST. 66 - Est-ido de no.|35'__ Colfr.0- Tel. 29-1831. Rua Psoro Carva-».?•._ 6600,00. ViscondB Pirajá, | va, vendo, MCr$ 5 900,00. ÊsteíPICK-UP F-ÍOO, modelo 1960, com __?____J •__- Lin3-flase:
221. - Porteiro.
KÃRMANN-GHIA"

i 9 500,00 - Fone 36-2010.
FORD 49 adaptado 51 - VenriojGORDINI 1093 - Ano 64, equi- ITAMARATY 1966 em estado de
no estado ou troco Dauphine óOjpadissimo, cinzaçirafite, motor i nôvo Com 10 000 km na garantiaRua Pereira Siqueira 79 - Ti-nòvo. NCr$ 3 300. Sr. Renato a Ccm vitrola estereofônica'de fila,
|uca-.._. .__ parrlr de 2a.-fe!ra - tarde - côr prata metálica. Vende-se pela
RURAL 1966 1964 tenho (2) 1»___). 34-80_5cl_^_Noi,s..._!:?.8_'f,.-_|melhor oferla. Ver na Rua Anila
luxo com 9m, km rodadot, equi-iGORDINI 64 — Grafite, «qtiipi* Garibaldi, 80, com o encarregado.

DKW Belcar 60, boa de""l_dõ; 5í!í!Lssi™.j 2 
, 

SU 
fqu]pi 

ú_ico' d°' 
/'.'.?' 

"""','!_[ l"BÍ< •'.".'IMPAIA 64 
"- 

Slation" Vagon
lindo carro. Vendo uro.n». » ?_fln0.,T r. 

'?' f,C* R* P'US'ítJ"' 
íí-l"0-_f__m 

' 
ÍÍLíi 

Rl" í4 mecSnlca, 6 cilindros, com 12sei 32-A - Gloria. ,«.. Maio, 254 - 48.0987. milhas. Aceilo troca. Tralar Posto
Texaco — Praça Vicente Carvalho.
ITAMARATY"66"- Cinza"prata,"7n-
terior preto, 6 meses de uso, equ

KOAABI 60 — Vendo no eslado.
Total 6Cr$ 1 380,00. Rua Ca-
merino, 22.
KOMBI~60 stand. Tenho 2 part,
4 portas, único^ dono lataria pint.J dio, ar refrigerado" pnel

[pneus, tudo novo — N.B. Máq.lnais c-inds c' frizos, 100°;
nas 8 400 km rodado:. Mot

IPfeío só à vista. Est. Vicente motor novo e 1C0%. Rua GeneraliRENAULT 49 -" Vendo. Bom' d»
- - Superequipa-Ide_>-arvalho n. 910, ap. 209. _ Caldv.ell n.° 217. Facilita-se. tud. Rua General Venincio Fló-

do, vitrola e câmara de eco -jMÕRRIS TEN 10 - Vende-se uni PONTIAC - Vende-se ano 50. '«__» ______ com porteiro.

rÍH*?.?.!,. íf.a_Ji. 
pre'i.i Vcr 

.ns £m _5lsdo 
d.,_âvo--vfr na Rua bDm e:tado' l'000»- R- Honó-RURÃT 63 - linda, excelente,

u,'n..í.!_l <..?..* 
19' °utfa- _°S-j-J - 13á- ___it  lri0- l____ 4x2. rac. (I 1 700. Troco. Ru..

ísi.ViViIr^LV,.-  _._íOLDSMOBILE - Por motivo de PICK-UP WILLYS 66 - Carro nS-R4 de Meio, 19, -fundos. Telefôni
rvAKMANN-GHIA 66 — Novo, viagem, vendo, ano 56, quatro vo, no estedo de OK. Fode tra- 28-7512. - SSo Francisco Xavier.
?*_v. a "' !!clul-c,3do' * vista: I portas, em bom estado, direcüolier mecânico. Posto Texaco/SUO. A prazo: a combinar. Rua hidráulica, freio hidro-vácuo. Base Praça Vicente de Carvalho.Valparaiso n. 22, ap. 305. , NCrJ 2 600. Ver e tratar hols.MNT.__~_ 

""-•,',...'.......;;.."!

KARMANN-GHIA ano .1966^ 
Rua Joana Fontoura „. 140 

'- 
\ 
P°N]_^ « - Carro^^ to da pro-; 

^ 
.Q)

de-se em estado de novo, c/ r_-' Bonsucesso '¦ " ¦

>_
len-
jlar.

Oti-
m.

rlCO

RURAl WILLYS 1961 - Vendo «m
ótimo e-fado, pneus novo» • rá-

Carro a tôd_ pro*N'°* ^ua Torres Homem, 1.35,

ndo carro. Vendo urgente. R
Tupinambás, 150, Ramos. Tel •
307_._-_i.-_ Olgemar.
DKW Vemaguete 65, estado de
nova. Vende-se à vista ou a pra-zo. Ver c tratar. Av. Nova York.
422 ap. 201.
EMPLACAMENTO na praça - Vi-
site a nova Texas em Copacaba-
na na Av. Atlântica, esq. Rua
Dialma Ulrich ou na Tiiuca á Rua
Condo de Bonfim, 40 c adquira
o seu Belcar novo complelamen-
le emplacado e com taximelro,

Pa-

-• • r-o-i ,-¦•„. i.,-•-_¦,—------ - —i2V ,roco- Av- Suburbana 10087. (RURAL 64 - Estado de nova. Umorigi- OPEL .CAPITAN 51, ultima série, |Posto Texaco. ,6 dono, rádio, tranca direção,e ape-| máquina 100", - Vendo urgente p|CK_P"~FÕRD F-tO0,'""_l 
"-" 

lü-m' Rua Dias da Cruz, 148 -nova 2680 á vista - R. Dr. ra-.nas a 4U_ km rodado:. Motivo:!- Bsrato desocuoar luo.ir 
" 

Tr- ¦
dilha, 216 - Tel. 29-4997. jreceber novo carro, 1967. Crí ..tar todos os dias «••- 

°-i_;--"lpf!rnova'. * '°-ci? P'ova- Vend-?

KARMANN CHIA"~65 - Otimoi ? 300 000. Facilita-se porto. Ver e : 
de Assis

estado, unico dono. Ver na Rua 'f8tar Rus °cn' "£- Ssn'° Car- Luiz.
Inhangá, 33_-.Da. 8 ás.13 h,. do«o n 377. - t„uca, c/ S,.>0Pa KCQRDÍ 6_
KOMBI 63 - Impecável estadoL 

°°,*_, 
,.wf-' ,„.-_- T._,-- .-INCrS 4 100,00. Aceito troca"nancio _|KOMBI LUXO - 1965. Tdda equi- cumentacão 100%. Tels. 49-1205

,,, 
- p-'is Ze'ori"0;Iroco. Av. Suburbana 10057luZ. — Ramos, com pôs*-0

geral. Vendo, troco,

.. -.  PEUGEOT 52 - VendeVendo Per;Ru6 Maior Fon Do:itovão. «seca 84
3e oarato.

¦ São CriS'

de Maio, 254
FORD 56 Jardin.ira - 6 cil. mec.JGORDINf 64" -" Excel, est., rá-
vendo troco, carro menor valor dio, capa napa, sist. contra rou-
base 5 000 - Praça Vila Vai-bo. 2 800 á visla. Dr. Sérgio -
queira, a n. Tél. 26-2611.
FIAT 1 100 52 - Molor" novo -GORDINI .965 - Estado"" novo
Vendo. Cr$ 800.00 novos. Ver do- - 15 000 km, equip., rádio, mo-
mingo Rua Paul Redfern 63 Ipa-ltorola, Underseal etc. 2 200 á
nema, Jardim de Alá, esquina vista. 1 800. 34 moses Cx. Rua

j.Paim Pamplona,_700.

Barão MacEÚbas,
te tarde.

138;301 - Par-

pado com segredo eletrônico, ca-
pas, tapetes, etc. fiua Paulino
Fernandes, 77, tel. 26-4925.
I7.ABELA"B'0RGI)ARD"55'-' ÒTimõ
estado geral, rádio original, pin-
tura • -•-

pada, cm ótimo estado. Ver na|e 43.5491. Carlos. " iPEUGEOT - Vende-se em perfe
KARMANN-GHIA .4 - C-_7.L*Uap0^. 

Sf "fc "co<\ <°£ 
\ OLDSMOBILE 60 --...la.7-.^ K° f^' 

R»' Di°™*i° *• «'•

novo, 28 000 km. Vendo urgen-iLu;7 7e| 42-4903 í _"e 
noliday, cupê, todo equipa-- -'

le 7 milhões a vista ou peUI„ 
' 
OT—.TaunaorJ" Vou "1 °' linda c°r- pSa- Gen- T'búrcio

melhor oferla, superequipado/"OMJ. _fJ.A_NDA_í !___S»..P"l'.e?IO:..83/l 306. - P. Vermelha.
_:».__.. •£__:«_.!. urn> wnl«__. rodada. Base: o 800. Ver seg.-fe •
vitrola, rádio, tala larga, volan-, _ Pi,.h„.|_ n ,o7 

"T_i .1
form. 1, capai ttc. Ver Praia

Botafogo, 114-601 o» garagem.
KÕMBI — Alugi-se com moto-
ris.it para oito horat diariat «o
preço de NCrS 4,50 ¦ hora

7_! /. .?"¦"" nova, facilito c)|t_l*_on<. 22 .637 e 22-0610 cem _
____,.., ,_ ,, _. .700. Aceito troca. Av. Suburbana,!n„„, .iivia KOMB
GORDINI 63 - Urgente - Esla-!9942 _ Cascadura. . __n**_li__!*-_. _ João Rodrigues n. 35, c/27, S.
do de 0 km. Pneus novos etc: ,_--__ -KOMBI - Vende-se 2. Ano 59; prar,cisco Xavier

FURGON GMC 51 - Vende-se Rua Maxwell, 77, lel. 48-1852. i IMPALA 60, 100% de tudo, 11 62. Um dono s6. Faclllta-se. Ti

Vendo
dono só.

pequj- ~- Cascadura.
Av. Suburbana, 9942 J„~- 

- 
J™ ^B jKfJ 

1«6

Vise. Pirajá.
FORD" 1929 perfeito" vendo 

""pela

melhor oferta, base MCr$ 1 000,00
:. . _ i, „. - _. •¦¦ - •-...i iBJumerro. Rü*. do Senado 331
nto. Cerqueira Daltro, 82 — Pos- pronto pa
to em Cascadura. a'e em 24 meses ou iio plano delotlmo estado maquina 100^ r ^_,„_,.„ ,,
DAUPHINE 61 - Supernovo -financiamento que lhe convier, jvists, CrS 1350,00. Tratar deG0RDINI 63 -vendo c peque- - vascaoura. |j _ ,-28
Equipado. Vendo, troco, facilito. ____^ta^se_tanibéiri_^roca. domingo a domingo — Avenida na entrada ou a vi.üa. Novinho I.V.PALA 58 Cupê - Vende-seiManuel
Cerqueira Daltro, 82 - Pôslo eni ESPETACULARES lin"h"iir~ÃTrõ~_'.|S'jt,urbi,na 4 ,49- ~ Ru3 Proc{3m"5ao. 9'o - Bon-i0u troca-se por carro de me-
Cascadura. namieas apresenta o Vemag 67.ÍKOMBI 1960 sincronizada 

"a 
|.a,?u:est0.~_Tr 

0_° _~ 2430-. |_or valor negocio só a visla. | ,„,.,. :mDecável
DKW Vemaguete Belcar 64 -:v- S. pod. ver _ «dquirir nt vendo precisando lanternag em C-ORDIMI 1966 - Eslado novo - csiraoa Vicenle Carvalho 1 216.1 "";.'• jjP' 

¦ ¦
3 900. Palio M. Guerra. Posto Av. Atlântica, esquina de R. Djat- mecânica e pneus perfeito. Tele- R- 

"3r'",s Ribeir°. ,89 - Tele- Procurar Allndo ou M.rinho. li;,*
lubriflcaeãx 2a.-feira. Sn. Ro-i ma Ulrich, no Posto 5, em Co-lfone p.f. 27-5495 Jacob segunda.:fone 

"7-1J330. : 
IMPALA 62 - Superequipado, -, ,.,__,,,

drigues. jpacabana até às 10 horas da noi.!f«i'a - Vise. de Pirajá 422-B. .GORDINÍ 1966, 2a. série. Teimo-1 cilindros, com coluna o mais nJ.i KARMANN-GHIA -
I» — Tel. 47-7203 — TEXAS. Ipncn"'".•_."..,, _-»-,j- -i.— .t_:io. 8 m. íí. rodados, nasso con-! vo ds GB necociô só a vista nu! r_djo

Rua Riachuelo n. 187. lel.
32-4856 -_32-3458.

KARMANN-GHIA 1964, côr géíoT
capota preta, todo equipado, úni-
co dono. Vende-se melhor oferta.
Rua Mayrink Veiga, 13, loja.

_ — Vendo. Tratar Rua

OLDSMOBILE - Vende-se, ano
52, tipo HOLIDAY, ótimo estado
de conservação, bom preço. Pro- j

PICK-UP Ford 59 F-100 - Vende-
se ou troca-se por carro de me-
nor valor negocio ió a vi.ra. Es-
trade Vicente de Carvalho, 1 216
— Procurar Arllndo ou Marinho.

curar Sr. José na Rua Gen. Ar-
golo n. 134 (galpão). São Cristo-
"ão.

PONTIAC 61 Boneulli, estado de
nova vende-se ou troca-se por
carro de menor valor negocio só
a vista. Estrada Vicente Carva-
lho 1 216 procurar Ariindo ou
Marinho. _ _ 

I PLYMOUTH 54 - Hldramátlc, bom

0_v. Cruz — Sr. Ou .se nôvc. Belíssimo.

JKÒMBI 1960 com máq. 63 -
Estrndn da

Ilha do Governa-

DAUPHINE 60 - Otimo estado c|
rádio 1 550. Trotc.r R. Hgueire-
do Magalhães, 643J406 — C; Ary.
DKW 1001 - Vendo. Perfeito
«stado, único dono. Ver Rua 5
de Julho, 79, com o porteiro- Tel. 57-6020.
DKW — Vemaguete 59 - Motor
63 — Bom eslado. Tel. 46-5455.
DKW — Belcar Rio, outubro 65.
«rui, lindo, à vista. Particular
pára particular. Ver hoie. Av.
Princesa Isabel, 386, casa 17 —
Amanha. Rr Dona Marlana, 56.
DKW Vemaguete 1960 - Bom
estado. Rua Prudente de Morais,
396, c) porteiro. A partir 2a.-fei-
re. Tel._27 .M43^ _
DODGE 51 -' 6 cií., 

"mec," "

portss, 100 .'o novo. Vendo
troco. Pua 24 de Maio, 456.
Tel. 29-1400 - Luiz.
DKW-Vemag 60-63 - Impecável
estado geral. Vendo, troco, fi-
nancio. Paim Pamplona, 700.
DAUPHINE 63 - jmpecáv""el es-
Tado geral. Vendo, troco, finan-
cio. Paim Pamplona, 7C0.

FORD COUPÊ 50, 6 cilindros,"
equipado carro de um ió dono,
mais novo' do Rio. Rua Benia-
min Constant, 4_>.703.
FORD PREFECT _2~~~~v_i-èT_~
otimoi estado e preço. Telefone
46-7475.
FÍÃ~~T~Õ~ 51 - ~ÕÕ~õõÕ~~~
So a vista. Estrada Vicente Cai

Marinho

i- , com coluna o mais no>
Íí. rodados, passo con- vo de GB negocio só a vista ot

trato, e fac. parte. Tcl. 25-2323.' 
'

GORDINI 65 -lindo, verde
ertado geral 100%"" entr."T-50 -5"afa. vendo ou troco, Volk:, . ,
saldo a combinar,' troco. - Rua!boJ4 3 *°0- 

"• Jo5e Domingues, .Ji^".;.
Uruguai 226-B. |359, ap. 103, fundos — Encan- IMPALA_65

portas mecânica1 aí °'

__-_J__EXA$-  FORD 37 
"no 

estado com placa do'10' 8
FORD Prefect 43, bom estado -centena 27-8012. ""'-
NCrS 800,00. Rua Tambaú, 721 FORD 1953"- Cupê- Ramos, prox. N. S. das Gra- ' .---¦'
ças.

_orte 62,
Aceito troca por carro

25-2323.! troca-se por carro de menor va-l m<"l°' Yalor-OA.re!° 3,3fí?- B,í'"l 
MERCÉDES-BENZ-"• 

r. Estrado Vicente Carvalho n.ofa .Ribeiro, 
207 ap. 302 - Dr.l»-M..D-

216. Procurar Ariindo ou Ma- H.éll°

OLDSMOBILE 1956. Vendo um,
duas portas, com ar refrigerado,
por NCr$ 2 500,00. Tratar com
Oliveira, tel. 25-4458.

-_ 2S0-S. OLDSMOBILE" 67,"~~C-tías. 
'Supre- 

W^É?' _ p..ía3' ray_5a?,.. NC,Í
. Telefone n,_ Holidau h rlrSlm il» ! IM a Vlila ou facilito. -

__t i i*7i _... __l min ' ' rioi.ui.y, niaromaiico, cure- ,n «.o..36-1172 ou 36-1010. _So f,ic.rá_.iic<_, rádio, vidros ray- i8- - _>•
MORRIS OXFORD 52, autêntico, ban, zero km 4 portas, 30 mi-1 PLYMOUTH - Vendo uma 48 1»-
mecânica, -ferreção, pint, ótímoj ihões. Ver e tratar nn Av. Ataul* xl. — Ver no pento de taxi, —
estado. Urgente. Pcsso tac. Rue ío de Paiva, 50, A-l, ap. 1 001, Rua . Adolfo Bergamini, Engenho

| Siqueira Campos, 33 — Garagejn.j QLDSMQBILE HOLUDAY 56 s/He -Jen,ro- 
"rrílí*3r 

com Joié Go-

| MERCEDES 300 - Vendo ou tro. coluna, 2 cores, pne.s novos. ex. im53-
1954, equipada, ótimo este- i celente estacio, fac. d 1 600
Tel. 57-2840. " 

" *"

Méier. Domingo, das 3h30m
12 horas * isgunda-feire, 8h30m
i._ 18 horas.
RURAL 63 — Tração 4 rodas •
red., 33 COO _m.f 5 pneus nc-
vo;. Vendo pela melhor oferta.
Rua Grajaú, 210.
RURAL WILLYS - útimo estado,
mecânica 100%. Preço Crt I 7CO.
Av. N. S.a da Penha, 205.
RURAL 63 - Com -rádio, 1 dife-
rencia]. Vendo à vista 3 7CO.
Rua Cupertino, 410, ip. 302. —
Copacabana,

RURAL 1966, luxo fupe.equipa-
do, duat linda» _òr*i. Vdo. ou
troco. Cabucu, 116 — Lins —
49-5880 ou 29-7701 hoie ati lt
horas, _/ Adelino, >•*-.-. fira •
dia todo.
RUARÁl" 1 W~"-~" NCrS 17-.0O""-
Mtihísr plano — Rua do Passti»
n, 90-81. 30m is 20 hens.

RURAL 64 - lu_o, 2x4, ótimo
estado, 2 500 à vistl. Seldo 15
meses -_ 57-2539.
RURAL 61 - Esta.o de novo, 1
diferencial vends-*e ou trcca-G*
por carro de niensr valor n*oc-

FORD 1955 4
100% a vista 2400, facilito tro-lGORDINI 63 - 3a. série - Ven.
.o Rua Uruguai 226-B.__ _ Jdo urgente, ótimo estado, pneus
FORD F-100, acidentado, tipo Pa- novos, ridio teclas, troco por
rua. Vende-se ano 62, maquinapauphine._Tel. 25-3363 _—_ Máiio.
egora_ retificada. Tralar na RualcbuDiNÍ TEIMOSO 66" -Coni

Vendo o maia no-
[vo do Brasil mec. 6 cil. 4 p.— c. c. D. hidl v. rayban ap. de ar
todo equipado. Praça André Re-
bonç.)3, 13. Não atendo interme-
diário.

Frei Caneca 117.
I FIAT 1 100 mod." 49 Maq. reti-

__?".',._"'*• Procurar Ariindo ou jficoda, pinlura nove, Rua Piauí
" casa lll. Todos os Santos.
FORD 37 radio 4 portas, t| 100ÇÍ

D.K.W. 65 — Vematiuot, rica-
mente equip. estado da nova Cr$
5 050. Av. ofert. ou troco por
Volks. Negócio rápido. Tonele-
ros, 83. Sr. Mario. 2,a feira.
DAUPHÍNÈ 62 - Pintura e mecâ-
hica nova uma jóis, aceito troca
Citroen. Facilito saldo. Av, Su-
burbana, 9 942 — Cascadur3:
DKW — Vemaguete ano 61 úl-
tima 3éríe, estado geral ótimo,
c| motor novo. S. Januário n.°
550. Sr. Fialho.
DAUPHINE-62 em ótimo esta-
do, vendo ci 900 ent. e 130
mensais. José Higino, 254, ap.
301 - Tiiuca.
DAUPHINE 100%. Vendo ou tro-
co por carro maior ou c_mí-
nhao. R. Ibiapina, 207. Penha.
DKW — Vemaguet 63 particular
venda só à vista. R, Xavier da
Silveira, 83.
DKV, Belcar, 1965, excelente es.
Tado, equipado. Ver a tratar na
P*'. 5 de ju'ho, 188 com o por-
teiro o*J pelo telefone 42-3650,
cj secunda feira em diante.
DIPLOMATA, vende Mercedes 220
S, 1965, liberado, azul escuro,
Rádio Becker, ar condicionado,
36 000 km. Tel. 27-0040, 27-3623.
DKW Vemaguet 64, mod. 1 ÓOl",
todo equipado, placa A números.
Tel. 25-8703.

FORD F-600, 59, vende-se ou tro-
ca-se por carro de menor valor.
Negocio só à vista. Estrada Vi-
cente de Carvalho, 1 216. Pro-
curar Ariindo ou Marinho.

ITAMARATI 1966, com 1 300
km, toda» gamntia., único dono,

5 000 km. Passa-se contrato Cal-[cor vinho, vendo à vista ou tro-
Econômica. Prestarão 76.00. co. Rua Dora Eugenia, 58. —

KÒMBI 59 - Vendo lincr, pari.,
pneus novos, estado geral bom.
Sta^Ciriitina,_90 - Glória.

KOMBI 62." luxo, estado geral
bom máquina e caixa garantido
traga mecânico, de particular um
só dono, com rádio, a vista —
NCrS 3 100. Rua Pedro Domin-
gues — Encantado.
KÕMBI saida 61 no estado, tran.

dèlo 190, ano 1960, côr vinho,
em otímo estado ou troca-se por
Volkswagen. Tratar pelo telefone
59-6934.

iTroco.R. Uruguai 283. 38-8087.Jtico, em bom ettado. NCrS
Vende-se mo";OLDSMOBILE 51 conversível - I 200,00 à vista ou s pra.

MERCEDES 170-S, superequipsda
cl acessórios originais, ótimo «•
tado. NCrS 2 500 á vista. Ver R.
Dr. Júlio Otôni, 367:102 - San-
ta Tereza.

bas» Cr$ 750

Motivo viagem urqente. — Rue Eno. Dentro. ' tos. M.B. mãq,

^_,'_,,0_,LU''!'c,n' 
°P' '°-*- iNTÉRTÃGÕS 1965, «uper novo" h "O * vista R. Dr. Padilha,! M0RRIS OXFORD 52 em _o»lmo|nôv0f documento de E, ....l,,da. luso. Praça" Sersedelo Corria. T.GORDINI 64 - Supernovo. Ven-!Olinio prrçn. Barala Ribeiro, 189!''o. ..estado. Urgente. Facilito. R. Vu-1.. ..••- -.- «.->- • -_._ . •"••" tu' -'"• '-'

Ruc Toborarildo na Rua Pelrccochino, n. 84, ls!. 57-1330 ' KARMANN-GHIA super, vende-se conde Itamarati 118-B - Mara
610, fundos, Brar de Pina, troco Up. 10_ Tel. 38-9078. Sr. Borges. [MP~~_A~~:"~~___i 59" Estado oeral com molor 59 HP, 1300 cc 148 can.
o fac. com 450 mll  imr__.« v_ojp. u/. c.raoo gerai
t-,^WC?m-50 

"-"• 
— ÍGORDINI II 66 c; radio origi-iponi,

FORD 1916"—A'-» . t 
-|9ft '?** ?E,.AU,T !»41 « mais nal, equipadissimo. Vende-se Ria donorURU 19..6 - 8u H.P. Freio a 20 automóveis de diversas mar-iRepública do Peru, 362 - 2a.-fcióleo, 2 portas, cm bom estado."', tais como V/illys, Ford, Gor-,ra - Tel. 32-0120.

IV.-Í a"U.':- I"° .inlário- R„^;.n;' ChS7',?}e'- "auphine, 
Kombi.l  ~ -,001.1 

Mário diariamente"erao de Sao _F_ranclsco, n. 28,|Simca, DKV; etc. Todos em ex- GORDINI 63, 64 e 65 — EquipE-

mportado em 64, único
V.nd_, motivo viagem

urgente. Kua Teixeira Júnior, 405
p. 401. São Cristóvão, tratnr

unjli, TSU 1 300 rubi, loca fltas,|MERCEDES Í30-S 1967 — Vende-ltalino
vidro ray-ban, radio, farolete:, re me!h*_r oferla. Te!. 58-9604

y-.r na Vila da Penh„, Trav. D;
dura, 516 L. do Bicão h';jC o rppiiftpryr
dia todo. CETEL 91-0195 - Vi-'rtu '

RURAL 64 - Vende-se em ótimo
astado. Ver • tratar na Rua ém
Santana, 214, no horário cornar-

PONTIAC 52 - Vendo hidrama-i,. . , -..,,-
. Cio so a vista, c-trsda Vicent»¦* 

[Carvalho, I 216. Procurar Arllndo
w " _. ,.,.'¦¦ .1 . n 'cu Marinho.
Vendo urgente. Posso facilitar, combinar. Ver * Tratar ne Ru»]— ¦
33-S0S7 -- ARY. Volunt. do Pátria, 193, c,' 8 -

OLDSMOBILE 60 - Dlnamlc 
'88'. 

í5°'_°?°',,c/, Sr- Ml"usl- Hoie'
Novo, tudo "cem 

por cento, vidro |"e y* '7 "*
ray-ban, tipo Impala, direção hi-iPSUGEOT 404 — Preto 100%
clráulica. Vende-se urgente, po- 60 000 km 6000 vista ou troca
detido facilitar oarte do pesa- j VW 66-67. 31-3152.
mento — Preço 7 300. Telefone; j™ ~~
22-5700 ou 42-4724. Rua Senador I PICK-UP FORD F100 - Ver ,

 Dantas, 19, sala 203. Cinelândia. tratar com Carlos. Rua Rui Gmn.

MERCURY 57 - Excepcional esta.IOLDSMOBILE 1957 - Multo bom. p"*' ."/ri!.01 
~ "*'• '"•l'10* -

do, treco ou facilito c: 1 000,00 R. Barata Ribeiro 189 - Telefo-1."5-,_-_
ca marcador do gás, part. 4 por-i- rest. e combin.-r. Rua São Fran-' _____j______9• IPLYMOUTH 

54, conversível, 6
M.B. máq. nova, uroenle.: cisco Xavier. 884, fundos ' „_.„„_,,,_, __, ... ' V-,°°} <?*-c<»':"0.'- ratlio e, tudo

  - — OlDSMOBILE S8 — Vde cairo [origina! dc fabrica, pouquíssimo

RURAL 62 - Impecável estado
sera!. Vando, tro .o, financio —
Palm Pamplona. 700.
RÜRÃL 62 - 17 CCO km, pnêü
novos, máquina óleo 20, poita
facilitar com 1 400. Otávio Cor-
reia 238, Urca_-_26^9035. _
RURAL WILLYS óó""- Luxo, lí
niíl km. equipada, té à vista.
Hoje Rua A\auá Maia 143, Ms-
dureira, ou 2.a-felra pelo telefon»
22-7776, ramais 28, 30 ou 31. -

OlDSMOBILE 54

58-6970. celente estadocasa 12. T
FÕRD 47 - ütímo estado, mec.
100%. Pneus novos. Ent. 420,00
rest. combinar. Aceito oferta. R.
São Francisco Xavier, 884-F,
FÕRD 1950 - Vend7~_^_m"""ó"ihn_i
eslado, 4 portas CrJ 1 400,00 —
Tratnr na Rua Henrique de Me-
lo, 1 289 - Osv. Cruz.__
ÍAIRLÃNÊ mec' 60 — Todo orig,
equip., qualquer prova. Novinho.
Linda côr. Bom preço ou troco
carro de praça nac. Av. Sta, Cruz
1 038 - P. Miguel.
FÕRD TAUNUS 58-17 MT impeça"
vet, aceito troca e um Ford Con-
sul 52, baratissimo 1 300. lui-ÍÇó.
Gama, 18 — Maracanã. Djalma. Fhpn" io--j 

"v"";_!' 
i

mon 
"ia o" ¦ ¦¦-—_, fi ' . ~ Von:J:> no esladoFORD 46-0 mais novo da Urgente. Aceito oferta. Tel

cio — Palm Pomplona, 700.

,  -—°« serão vendidos em dítsimos
uukÍÍ.I.',1 Pe.io L0'loeiro FER-1 Financio

NANDO MELLO à Rua Licinio Car-
doso, 324, em Benfica, quinta-e sexta-feira, 6 o 7 de abril d-50/, « parlir das 14,00 horas. -
Mait inf. tel. 42-8205.

_.. W 
~ "'1%.' mecfinlM

-tation W-sgon, ótimo estacio. —
2 800._ Urgenle._Tel. 25-6162
FORD FURGÃO 52 F-l","em ,„- ,_,._, , ,_
tado impecável, ótimo oreço. Po- ,nzu1, """ Sao Clemente, üo.
de traier mecânico. Posto" Texa-
co, Pra;a Vicente. Carvellio.
FORO 49 - Eslado geral ótimo -
entrada NCrí 60, rcstanle 10 ..NCr$ 10. Suo Heber de Bôscoli,

Vila Isnb '

a.m r-^_.,„-dr,, ISABELA 54: NCrí 2 000,00 e- pern crjntervn oos — i. _ , ..... , ' ,
i ., . __-,*,-.j» '15 de 1.0,00, tratar segunda-

Troco P| D.5SÍÍ- Cí_.ena ^k[%^l'° ^ "'""^ "

carro europeu — Av. Suburbana,! ' -J - - '_

9 942 — Cnjcadura. | ISABELA 5_. Vendo urg. c] rod.

ORDINf 62/63

cornara de oco, conlaü.ros, ca- 
M 

_ 
% ,.,'„,,!. 0pcri. bom est. Mc

b 
' 

Sento uSoS 77 Sr 4 P«>r»«. rá'l!° pneus, tudo nâ. 100%. Rádio, 4 pt:., pneuR. Bento Lisboa, 77-A - Sr. > 
NCf$ 

-. 
fl0 R sn Ra.!V0:, dir. hidr. Rua laborar

__ — (original, Prec. pq. reparo, pelaImpecável es- fh f , ( „,., ^ ^,0
tado geral. Vendo, troco, finon-.

belo, IQl, casa 20 - .Véier. I_____•_ p;.'' .
MOP.RIS OXFORD 51, ótimo 03.|OLDSMÇB!-E_62

coitado, qui.se novo. 1550 ou 650

Emanuel.
KARMANN~GHIÃ~ 63 - Vende-se
equip. h vista melhor oferta. R.
Barão Icarai, 30, ap. 301
mengo — Trator Carlos.
KOMEl" 53'62, vende-se à vista
CrS 2 250, motor novo, caixa no-: MERCURY 46 — 4 nortas, parll-
va, 4 pneus novos. Acsita-ae ofer-; cular. Vendo hoje com Cr$ 630

porteiro Jeová.
1952, máquina retifi- „,.„., _. 

- 
, --., ¦-.- ¦

,c_da. Vende-se tratar Sr. Anto-lRU,RAL, ó5 ~ L'J* ,• Vende-se, es-
|nio. Rua Soroento Fernandes Fon-1',bd°_de l0™:,?" 

'"r,nor °tar-
Bare 1 100 tes, 30 ao. 301 Pavuna, final1'?-., RVa Ans Neri 801' """ or-" 

cênica Aut. Clube. lM.nlb. _•___

ra.l 6n87'PICK-UP WILLYS 66, tração' qual 
RURAL -*53 ~ ™<»° «'.'«"o, «ul.

100 mil pur mès.
IMalo, 411, fds.

R. 24 de

; entrada. Rua Pereiru Siqueira, jna /v\aria 88 — Tijuca.
9 -1:;'-:'- -^OLDSMOBILE"" 

57" -" MecánirS'
4 porii.5, u.n _6 dono a 5 onos,51, ótimo e.í

Guanabara, pintura mec: 56-1454.

dn Veiga, 45-B, 2.=-f. des 12 ás , „ ¦ ., _ , ,. _,..
15 somente. c| Mario. Ila- Ru» N- s. das Graças, 914

GORDINI 62 - Vende-s- impecá.ij<--64 -__;--,.;--- -r--Ae70--6-6-|hainot.
-.--• vel estado de conservação, côr|p;3.ori 6i Karmann 66. Dou difo-l KOMBI 62 còr clara, em perfeito; MORRIS MINO

cl*!__..1 ti... cr. Cl ¦- P * . „ _,..,_ __..I__J_é_ _J_. _._,«.__-.,. _Z__. _,..., U - __. lli -,- - ,•, AR lr\

GORDINI 64 cima. Vende-se. -JNiterói. __ __
Torres Hon-.eiTi_ 1 007. j__p _ Vende-te, ano 66, novo.
GORDIMI 65 - 16 500 l:m, ó vis-|Av. João Ribeiro, 321. Posto
ta, 3 800000. Tratnr Hormenei.il. Andrade. _ _. 
do de Barros, 8, ap. 109. diária. |__ep DKW 59," 100 ." em 

"tudo. 
í  -  - -- ,._,... .-,.-¦

i troco Volk;. Praça cepclonal estado, equipado, troço {..-J™-,-!—..
_,|. farmácia C*^_r 

' Pcr Sadan ou vendo ò vist.. R. MORRIS 52, maq,, lat., plnt.,, , ,Marques 
de Abrantes, 110 ap. susp., mecânica oercl, tudo ICO.:-.1 Aires 5a danha

68, 4 oorta:
., hid. 8 cil. e:!-dn «icsp

cional. D;:. Embaixada. Rua Ani
ta Garibaldi 9 ap. 402.

OLDSMOBILE 57 - 88-4 cor
tas, todo original, magnífico n.......... ,,. ,
tado, vendo ou troco - Rui Do-IPO.-.TIe-.C }9_ -

estado, vendo urgente. Aesito
troca. Tel. 48-775ó._ 
PÍCK-UP INTERNATIONAL 19-7,
em e.tado de novo, vende-se
2 ECO » visto. Rua Dr. Satamini,
156.

100%. Facll. cj 700. Aceito troca.í c.-,on" _i—7~:
Av. Suburbana, 9942, Cascadura.\%™ %• £*
FORD ANGLIA 48, novo de tu'do|67. Vendo, 1 600 à visla ou
Inclusive pintura. Aceilo troca,;'000 entr. e 5 de 200 Rua 17
facilito cl 400. Av. Suburbana,;./'. _____!A_PC Irajá. '

FÒRD 62 - Compacto, 6 dl, —
mec. Vende-se em estado mara

nd_-io ao: Teixeir;
ll." que chegar 1 2CO _ viíta,- 
|Rua Dr. Sata.-nini^_156." 
PEUGEOT 203""

Tf.!.: 45-8712, ió 2.«-feira
do_ 8 às 12 horas.
RURAL 63 — 4x4, sup.requtpada,
coni 71 000 km, vende-s» uma ur-
çente NCrS 3 70O. Av. Ataulfo
Paiva, 50, bloco C-2 ep. 401 ou
«manhã p/tel.t 23-8462 c/ C. A.

ççj.rado contra 3.°, verdadeira

jóia, excelente de mecânica s
pintura, vendo, treco a financio.
Av. MaracanS 640.

Vendo coroa e
pinhão, Ruo dos Araújoi, T0i?f ca-!
se 7. Tel.; 34-4363 - Egidio. j
PONTIAC 55 C.ilalins Coupê es-
lado qeral J00.Í 2.500,00. Ruai

capota

9942 - Cascadura. _
FORD" 51 

""-" 
Estado de novo -

r_ .Nilo c| 800. Aceito troca saldo
a prazo, Av. Suburbana, 9942 —
Cascadura.
FORD JAR DIN EI R"À~. 957~"~vên.
do, mecânico, perfeito. Ver e ira-
tar à Rua Estèves Júnior, 74, te-
lefone 25-210) - Laranieiras. _
FÕRD 49 - MecSnlca nova. raia"-
ria 100%. Facilito cl 700. Aceito
troca - Av. Suburbana, 9942 —
Cascadura.

mente, a partir de segunda., __ lyer
GORDINI II - 19íi5, estado de Coelho
novo, com 18 mil km, cinza ma-ljj-gp DKW C9, pintura

- í'}t""^' .'? ¦ ''"ú'°- JÍ9£ ••••'novo, estado" 
'de 

novo, • vendo,
nos psrado, em re-j 3 900,00._le;eicne:_47-SC67. itroec. 7>v. N. S. da Penha, 203.

p°"._ '".".- lic- Pa" GORDINI II óó - Vdo.,'ótimo! Jorge. Otimo preso.
estado - - 000 km - 3 800 enl., JKP V/IUYS - Vendo dois, um
'"h.}__ 

_'__.._r0_..'ad0 
d 

.03 e 58, estado geral bom, fa-
ciiito. R. ^antana, 77, loia E.
JEEP - Land Rover" 1951. Vendi"

vilhoso ou troca-se por carro di
menor valor. Ver e partir de 2a.-
feira, hor. com. na R. Frei Ca-
neca n. 305.
FORD INGLÊS - Anglla SO" -
Bom eslado, Tel. 42-0427.
FORD 51 — Vende-se urgente. —
Tel. 25-4262, Silveira Marlins n.
129, ap. 108.
FORD 50 - Passeio. Vendo, to-
do bom. Rua Afonso Pena, 1 164
- Pavuna.

DAUPHINE 62. em ólimo estado il'0R MOTIVO de viagem vendo! FORD 38 - Vende-se, ótimo es-
Ver Av. Suburbana, 105. Gara-!um Tlm,> (Alfa-Romeo) FNM.itado. Dc particular p.' particular
qem Benfica. Comp.atamonlo novo, na garan< — Trntõr Av. Ataulfo de Paiva n.

lia. Preco 20 000,00 - Telefone: I 165, ap. 801. 23-1523 • ....
;:6-6875 - D. Rulli. 47-4217.

consórcio, sen.-ferra. Tel.
48-7818,j.._Jorne.
GORDINI 63, todo equipado,
adaptado p. Gordiní II. Rua Ci_-
platina, 124, Irajá

se em bom estado. Ver e tratar
Sr. Jaime — E.trada da Cacuia,
1406 — Ilha do Governador —

GORDINI 64 - Equip., único do-| Tel ¦ 599. Preço CrS 1.500

1 600 de entr., saldo em 15 me-U , j v,„ _ R G „,,ses. R Gen. Polidoro, 171-202, Ca|dwe|| .93, ,p> 4r Centro.
ate i_c horas. —¦—-—¦
hnphiMi 11 aa c^.,i_-^f..;mo JAGUAR 1951, conversível, bom¦oUKUiNI II 66 — equipadissimo, ,.B,j„ „„_.i ,,»„j„ .r«^« ¦_ _B
ótimo estado. Venclo »¦¦ <"•'"lesfado "eral' vendo' ,roc~ • ,a"

:_ ou Aero. Ru
beiro, 32, Méier. Urgente

estado de conservação. Preco ba-Hillman 48 Cr$ 450 mil. Máquina
se 3 180. Tel. 34-7307, c' Dias. [nova. Troco p| grande. R. André
KOMBI 

'-" 
Aluga .e com motoris- Azevedo, 87. Tal. 30-0686.

ta para pequenas cargas, passeio MORRIS OXFORD 51, çtimo es-
ü viagens, Fcne: 34-8646. [tado. Urgente. Preces: 13.0 6 OLDSMOBILE F-85 - CUTLASS .Presidente Barroso, 107 apt. 201

1964 — Ex.-vi:'a- Ac' -JÍ<:ris' Av. il. Sia. da'1963 - Cinco marchas — ar,- C;l_io.
"'¦'¦¦¦ "' 'oroe. Iconditionado -__*._Çfi financio ' 

píUGLÒT AÕ4 ano 62 todo origi-l,ua nal _ "er:Jo cu treco por Peu-
ct 40_. Rua SSo Januário,

609."
KOM3I 66, 65, ó:

KARMANN-GHIA Troco,
Tratar com GEORG

66.

, .-.cio e ólimo carro. Vendo NCrSI OLDSMOBILE 67, - tero Iun 4j____ó_ _ _
9 Siander ' S30'00- J"i) Lsntle Rover 

"0, 
portot, Cuilass Suoreme HsIMdw PEUGEOT 203, 53

= luxo, estado realmente novas !f,'" buom e»»<l*>_ NCr|„,720'22l ~: 
..JÍ'"- '„a„y """ '':""' ~ ~ ' " '

e equipadas, máquina 100.Í. R. j 
V-r ho;e Rua Enes Filho, 728 - 

í!J „"lS°'00
Augusto Barbosa, 171, iunto a'B__ís. de_Pina. £jL*™5.*i_-

ponte Todos os Santos, troco!MORRI5 Oxford 52, máq. retif.,
Volks. »bat. nova, carb.; Volks NCrS
KOMBI 61", luxo 

"particular, 
ven. ' íCO,C0. Rua Tambaú, 721 - Ra-

de urg. em ótimo estado. Kuaímo-._prox. N. S. das Graças.

Vilinu KSIOUU. VCMUQ OU VIU __.¦_•»_. D. . ..'-»_. 1A1'..r. .:,«,•« __.. *._,,._ o..-_ t«*t» di c' to. Rua Camanstí. Me «r
:i",t/,._0'„„nie"e 

"'-Í155 - 52-4755 - 29-3063.

Marir e Berros, 470, garag. do
edif. Sr. Manoel.
kÁRM"AN"NrGHfA""6"4r"__i.F"eq-i".
pado c| rádio, capa «tc. em per-
feito estado, um só dono ven-
de-se _ vista por NCrS 6 000 —
Tel.: J8-4__8._
KOMBI" -"ól - Venclo ."qual",
quer prova, toda reformada. Rua
Barão Petrópolis, 232, loja D.
— Rio Comprido.

Pêr"

MERCURY 48 - Conversível, ven-
do em ótimo estado. Estr. Velha
da Pavuna n. 949 - Tel. 49-9945
- Abel. _
MERCURY 1951." Taxi Capelinha,
bom estado. Vende-se. NCrí...
230. Ponto Taxi Pavuna.
MORRIS côr verde. Máquina, la-
taria, pintura 100~_. Ver dom.
das 9 às 14 hs. - Cr$ 1 270 000.
Rua Taturana, 165 — Vic. Car-
valho.
MERCURY 51 - Hidra., bom es

GORDINI 65, novo, com 29 km.;J"" .6* .- Supír-novo - 1 400

Rádio. Bom de pneus, lindo car- 
"""•, '3™ ns° hV 

? 
sí 

,. 
a|r_5MBI 61, modelo luxo

ro. Vendo urgente. R. Tupinam. Ç0"*- 
RL'a Conde de Bontim, feito estado conservação. Preço

bás, 150, Ramos. Tel.i 30-7154. 
'¦•*0-A._ ocasião. 

CrS 3 170. Rua Pereira
Sr. Oldemar. JEEP WTILYS 63 - Pneus, capota i Siqueira, 79 -Tijuca,

GORDINI - Teimoso 65 - Pas;a'-iny|t;n novos, todo revisado r,a KOMBI ST. 66 - Vende-secu tro-!í__ÕRR'iS~OXFO"RD 50
Era:ita, pintura nova 

"-.-...-.. ¦¦ -« .......
"onel 

Volk.

,_ . -  ..,,».,,. Vendo ur-
vidros ray-oan elétricos — NCr*jgente, preço 1 OtíO mil. Rua Ma-Tels.: 47.1165 e;.i,. Lopes, 332. (Prox. ao visou

_ j to_ de Madureira).
HEVROLET - Ano"56." Vende-se j PLYMOUTH 52

6 cilindros, 4 portes s| coluna.
O mais conservado do «no da
sua fabricação. Ver no Posto São
Domingos. Av. Brigedeiro Lima
Silva — Caxias.

OLDSMOBILE 67, "Cut-
lass", Supreme, equip c|

Vendo com mo-;
tor retificado este mês, pintura |
nova, todo novo. Ver Rua Hu-j
maitá, _.). Sr. Ca.tro.
PONTIAC 1951, 4 porta» pneusb.b. Vendo urgente 950. Aceito
oferta. Rua Uruguai, 283.
PICK-UP Willys 1966, est."~d_~~_r.
K, 8 m. km rodados, 5 marches

_.» r^n_ Aw Atlântira lcl capota de lona, vendo, troco,ar cond. Av. ATianfica|fí_ Rua Rmicll 32 A -
1588.

Glória,
I PICK-UP Ford F-100 61 vendo em

-*r -; ^rl ótimo estado. Rua Tenente Abel
r".. 

":Jr\ "unha 
n." 15. Tel. 30-0689.OLDSMOBILE 67

mais belo do Rio. Côr creme, .._.- —
forraçáo preta, completamente PEUGEOT 53 legitimo mec. e
equipado. Rua Náutica. 77, ap. qualquer prova 980 mil, troco pi
231, Cocotá, Governador. Do- • Daup.iirie. volto e vista. 24 dc

do. Travessa Zé da" ZÍÍda 
"ri- 

2-1 
'mingo 

todo dia ou durante a Maio, ... F. no bar.
Vendo pela melhor oferta. semana, Somente h noite. _jPLYMOUTH 52 base 1 650 ot.

•--.tado, 2 pts. qualquer prova,

DAUPHINE em ótimo estado

MnJ_rb," „__. 
°i" 

i_|C.° 
P' 

^U* I. __Õ"-~ZODlÂ_' - Ai .. -GORDINI - Teimoso 65 - Pas.a-i". ™ novos, rooo rev.sauo na i kombi 51. 66 - Vende-se ou tro- IA4ÓRRÍS OXFORD 50 - Todo nô- OI DSMOBILF 67 F-85 
, 

,
tn. _/'/4. Ic.lent. estado oeral eou^dl, 

'GORD 
NI, 64, equip —U* ""'"to da Caixa Econômica Brasita,_ pintura nova. Troco car. ca-se por Jipe 59 a 61. (Dlferen. vo. Facilito. Trat»r Rua Ctranto.^ _" ' , ,7 

Urg* Rl"' Tafa"f"' ia7* B* Pina-
Í_:l_1^____:  mo v de ural T 

' 
I onn C U . lo "m ' 30;> re1,a Pa!'ar 33 P"»..Sn="1"-*0'"' /"'V 

°„- K",mim sa » vista). Rua Zeferino d. As-'956, Parada de Lusas. Atrás da Cut ãS - Ar COnd. lnf. PEUGEOT 1548 conservado, bate.
DAUPHINE 62 - Verde c| rádio. «7_!_« . <m9 i1 20°- Salcio a,e 18 me- tações mensais de 76 OCO cada 00"« em tudo. Rua ReSo Lopes s;s n. 55, Est. Ramos. 'Voivo. .„7 7, , , n t Iria nova, CrS 600 entr. e lOx
F_se.e contrato., 1.5x150. Entra- ^_._._^>_______?^í_ ,.,.. c;r r,..l-,ri0l -,,, D,,.uma. Aceita-se Volkswagen ano|3.__«» L? 

~ "'fe IÍT_MBT~~~SaIdr~_2rstand:: 
Mrt.láAFRrilov À. _ uii_,i». «m ..... !J/_/°C)ô' 4la.-Teira. : 40 mil. Rua 24 de Msio. 947._. ,__ ., -ses Sr Gabriel OU Ru- uraa- A«i,a-50 Volkswagen anolf"'.."'.',!? ~ "l______: .— IKOMBI - Salde 62,""Stand„ part. MERCURY" 49 - Máquina cem oo"r 

J'"'uu,Jr ^ci.-icii a. uo mi
da a combinar. Tel.: 32-1463 - FISSORE 64. utlima sene. esta.:2"- or. vj-dunei OU KU 6, __, ,.„._ pa__.._ di,2rcn.a _||<OMBI 63 - luxo, vcndc-se em.4 oortas. lataria. nint. oÍSu.I™«„ 

",__." 
rL,, -L. ,,_., OLÕSíAORILi ÍS - 4 norta, __m|t .a 3

2-a-feirê - 23.2191. R. 212 —do dc novo. Ir.-lar Ruê Republi- bSlTS
Augusto César. R. Santana, 156ica do Peru, 239, ep. 302. Tel. i _-_-. -nr,r,
ap. C-02. 137-8226. j.58-5202.

;KOMBI - Saide 62, Stand., part. MERCURY 49 - Máquina cem oor uuu' ... _'.
t l oo icco ;- ,—¦ -¦ r°"."---»-- ¦" VT  "i . ' vcndp-5e em-'< portas, lalarie, pint., pneus cento, pneus r.ovos, pode tra:er OLDSMOBILE 58-4 portas sem;
lel. -O-lOoy OU Tratar pelo Tel. 03-3860 com o otimo estado a vista ou financia-;tLdo nívo. N. B. Máq. nova, ur- mecânico, precisf pequena Ian- coluna, ótimo e;4adc. Vondo, PONTIAC ^8 em ótimo estado, 6

Sr. Ronaldo ou nos dias de se- aa. Rua André Rocha. I 702 -[gente 2 900 è viste. R. São Brás, ternagem, NCrJ 1000,00. Rua troco financio. Av. 28 de Se- cil. mec. 4 portas. Preco 9C0.;
mane pelo Telefone 32-4676.. ITaqu«r«. '350 - T. os Santos. ilnoígena 174. Niterói. Itemi.ro. 279 ci 5. Tel. 38-5346.: Rua Honórlo 461. T. cs'Santos.;

Vende-se
Carro nacional

modelo 61
novinho em folha

porque foi
repintado com

IHÈHI
IMIDLKX
_y^£ji^_*r
TINTAS

YPIRANGA j
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GARCIA COMANDA OS PREÇOS NA PR
OFERTA 

*DA 
SEMANA: - RÁDIO TELESPARK 3 FAIXAS DE ONDA, COM TECLAS NCr$ 150,00

>

Radiocapas
Garcia Ltda.

BANCO roclinóvel VOtKS, MUSTANG, Copacabana NCrJ 585,00
RODAS cromadas com 10 furos, poro Volk NCr$ 35,00
VOtANTE fórmula UM todos os romonhos NCr$ 90,00
CAPA de napa PROCAR por» Gordini 60 a 66 NCr$ 35,00
CAPAS CasteÜnho para VoIIís, várias cores, lindos NCrS 55,00
CAFAS em Vulkron vários desenhos lindas còrci\ NCrS 90,00
CALHAS em acrílico, várias cores para Volks NCri 10,00
BUSINA FER alemã, para Volks, colocada NCrS 15.00
SPORTLIGHT (socorro listrada) 6 e 12 volts NCrS 12,00

SÚBREARO de alumínio para Volks NCr$
FAROL DE NEBLINA, par de 6 ou 12 volts NCrS
PAINEL DE JACARANDA, colocado NCrJ
CALOTAS tipo Impala para Volks NCrS
ÜUPER CALOTAS GUARUJÁ, vários carros MCr.$
SUPER CALOTAS COPACABANA, vários carros NCr$
FITA STEREO, várias músicas, modernas NCrS
VITROLINHA DE FITA ,USA, moderna NCrS
TAPETE de bandeira, EureV.a, para Volks NCr$

2,35
22,80
69,50

5.95
22,50
17,50
23,50

380,00

18,00

SILENCIADOR KADRON, para DKW sedan 

SILENCIADOR KADRON, para Gordini

SILENCIADOR KADRON, para Volks sedan'
RADIO Transisior, «i faixas, moderno com tecios ....
BATERIA VULCANIA para Volks, 30 meses garantia  NCrS

NCrS

NCrS

NCrS

25,00
26,00

48,00
110,00
55,00

VUA ISABEL:

Pue Hipóliio ri* Cos-
ta, 37.

AvEsq. Av. 28 Seiembro,
144 — Tols.: 34-9188,
34-9089 t 34-2393

PNEUS FIRESTONE A PRAZO
MADUREIRA.

Av. Edgard
612-B

Romero,
ip

RURAL 63 - Vende-a» em per-
feito estado. Aceita-ie oferta. K.
Macliado d> Ar>is, 45-702. Tei.
25-5125.
ROVER 51 - Vendo, únlto dono,
todo original, 1 500, Í.Meira. -
43-590I,_J,r.__Hélio.
ROVER" 52," 2.1 lérie? bom" estado
máquina^ e apresentação. Oportu-
nidade à viita ou parte finanei
TeL 45-3871.
SÍMCÃ CHAMBORD 61, 2 800 -
Aceito oferta. Ver ho;=. Ruo
Dona Luiza, 2fó — Inhaúma,
SIMCA Tufão Í966, equipado? es-
tado da OK. Vendo, troco ou
facilito, Av. Brasil, 8 377 - Pôs-
io Gasolina Beira Mar.
STUDEBAKER" 47 - Olimo esta-
do. R. Fiicjueirns Lima, 48 — Eê«
tação Riachuelo.
SKODÃ 1956 tipo I 200, 980 míl".
Rua Carvalho de Mendonça, 12
ap. 603. Tel. 36-4361.
STANDARD VANGUARD 1951"-
Olimo estado. Rua Marechal Fran-
cisco Moura, 218 ap. 104. - Tel.
46-5004.
SKODA 58 - 470, vendo 

' 
- Tua!

Un$ de Va»cortCeloi, 268 — Lin
Sr. Nilton.

SKODA 51, alavanca na direção,
ótimo eslado, vendo urgente por
780 mil. Tel. 46-8524.
SIMCA Tuíüo c4, equipado, mo-
lor 100%. 23 000 km, pneus no-
vos. S. Albírto de Siqueira, 59
-TeU 48-5319 - Tijuca.

SIMCA - Chambcrd -64 I..-, 
"r„.

rie, equipado, pouco rodado, I
coníervadissin o, um só dono ò
vista NCr< 4 500,00. Tel. 27-8661

- Alé òs 13 horos.
SIMCA AROND 55 - Cima da-
ro qualquer provo, vendo urgen-j
tc. Rua Riachuelo, 319 ap. 303

Centro.

SIMCA ól, 3a. vendo c| peque-
nn entrada ou troco, ótimo cs-
lado. Rua Cardoio de Morais,'*.
538.B, c| 6 — Ramos.
SIMCA 1965 Tufio? úni"co~dono,
equipadíjsima, última série, est.
de nova, vendo, troco, fac. Rual
Rursel, 32-A -Glória. 

_
STUDEBAKER?'- 

"Coupí~52? 
Oti-

mo estado. Rua Afonio Pena, n.°
147 apto. 401. Sr. Nael. Ti-
iuca. i
SIMCA~6Í 

~ 
Prat»" - Vendo""fi-

nanciado na Rus Iguaçu n. 189Eng Leal em ótimo ostado.
STUDEBAKER coupé Champion, 6
cil. mecânico, ano 1950, otímo
csrro. Base 750 mil. Rua Silvei-
ra Martins, 132, ap. 508, Sr.
JcSo.
SIMCA 61, azul e marfim, ótimo
estado, Facililo. Ver RuJ H.ti.
dack Lobo,_283/603.
SIMCA 51, barato, tedn refor-
mada. Antônio Pzt\Z.n 10 -
Ençj. Novo.
SIMCA 1964,' 

"Jú?" 
ferie, Chani-

bord (Tufão;, unico dono, pou-co ujo, troco - fre. lindas cc-
res, R. C. de Bonfim, 577-A. T
53-3822.
SIMCA Tufão óo, compro. Tenho
Volks 66, novo, «/ livrelo. Tre.
co ou vendo, Rua Fia;!-., 159 -'
Est. Riachuelo.
SIMCÀ 63. 3 sincros, linda. Pra-1
r;o Cri 3 300. Run Anita Gari-
baldi, 9, ap. 402.
SIMCA 61, riiõtcr Tufão, 64,~_*i.
celente sstfidc, squipada. Finan.
cio, enlr. 1 ;00, prest. 160." -
Araújo lima, 47 - Ai-daral «té
12 horas.
SIMCA 8. ótimo est. conserva-
ç.-o, 4 cilindros econômico, ven-
do pela melhor oferta. R. Pardal
Malet, .26. Tel. 28-7036. Ba<o
NCrS 700 000.
SIMCA 63, Trèi Sincros, conJor-
vacio rariísinis, cor linda. Cr$
3 480. Hoje. Rua Pereira Siquei-
ra, 79_-t Tijuca.
STUDEBAKER 51 - Vende-se ou
troca-se. Rua Maxwell, 202. Fel.
58-8494.
SKODA OctaviB super, 2 portai,
coupé meei nico, doe. diplo. NCr$
6_000. Aceita troca 36-2359.
5KODA-Ó1 bom estado conserva-
ção 1950. J. Campos Pôrtc, 98.
Te!._46-8340 e 37-6084.
SIMCA 62-'63.~ Impecável estado
geral. Vendo, troco, financio. —
Pflím Pamplona, 700.
SIMCA TUFÃO CHAMBORD--
Còr Bepe Pantheor equipado cem
radio. Base Cr$ 7 000 OCO à vis-
la. Ruo Inhançiá, 39. Tel. 36-5327

Jerbaâ.

SIV.CA 62 em ótimo ectado ven-
do, troco, facilito. Rua Goma*
oa Bastos, 166-B - 28-0934.
STANDARD VANGUARDA'- Ven-
da 1952. Rus D|alma Dutra, 191

Praça 850,00. Pilr.res na hora.
STANDARD"-VANGUARD 

"50 
oli.

mo «sfüdo, pneui novo*, r«dÍo
original. Rua Botlsfa dflj Neve-
n.° 12,_ap. 12. Tel. 56-3589.
SIMCÃ" CHAMBORD TUFÃO 1965
único dono parece tirado d& fá-
brica. 3 milhões, saldo » prazo
Barata _Riheiro, 197.
SIMCÀ TUFÃO 64 - Ultima sé-
rie, 30 mil km. ótimo estado e
bem equipado. Somente pj parti-
cular. R. Teodoro da Silva, 407,
ap. 204.
SKODA 1960 - Máquina nova,
preço a combinar. Rua Teixeira
de Macedo, 42, Inhaúma. Tel.
49-9003. Ver a qualquer hora.
STAND-VANGUARD-51 - 4 

"ci"

llndro* muito econômico, ótimo
«stado, vendo urgente. R. Figuei-
ra, 76, ap. 102. Rochí. Telefo-
ne 34-0750.
SIMCA TUFÃO 64 - Ótimo es"
lado, 2.0 feira. Tel. 23-7171 R.
955_-_Sr._Anélio. 

_
SIMCÀ 52 - 1 200 - ótimo es-
tado. R. Maia Lacerda, 76Í102

E* té cio. Não elcndo telefone.
SIMCA JÀNGÀbÀ~"Í965r~ve"ndo"'
¦urgfnte, Â OCO â vista, bom es-
rado, unico dono. Ver R. Con-
de de Porto Alegre, 144, Est.
Rocha.

SIMCA 63 Jangada -
Entrada 1 800. — Rua
São Fco. Xavier, 189.
SIMCA EMI-SÚI 66 - Equipado!
Vende-se ou troca-se por carro
da menor v^Ior. Tratar no hora-
rio comercial c/ Eroi. Telefone
32-7700.
SIMCA 63 — Vendo urgente pela
melhor oferto à vista — Rua Al-
bino de Paiva, 650-A. f-i.rmr.cifl
Santa Rita «- Senador Camará.
SIMCÀ" CHAMBORD — Resistência ,

65 — 2b. série, Unico dono.'
Dua; côrci, à viita NCrS 6 500,CO

Sem intermediário*. Ver a tra-
tar na Drogaria Suburbana — Av,
Ministro Edgard Romero, 89
Alberto.

SIMCA JANGADA 63 - I 390,00
última série, 3 sincros, quase no-
va. Saldo a comb. Troco. Rua S.
Francisco Xavier, 342-E — Mara-
cana.

SIMCA 61 - Última série, no.
yíííimo, vendo ou troco. R. Si-
Queira Campos, 298-A.
SIMCA AROND 1952 - Em raro
•stado de conservação — Av. Su-
burbana, 2 422 c Geraldo — Ba-
se 1670.
SIMCA 8 - 49 -""Vendo" bom 

"de

n-áquina. Rua da Glória, 122 ap.
204.

SENHORA 
"vende 

Volks-
wagen 62 com menos
de 40 000 km rodados,
em estado de nôvo —
Ver e tratar: Rua Viscon-
cia de Pirajá, 28 — Tel.
47-8671.
SIMCA «6 - Super-nova 18 mili
im, c| radio (2 «itofalantes!, cj-',
cai dc napa, ete. 2 6C0 mil. Rua r
Conde d» Bonfim, 40-A, í

Rua São Francisco Xavier, 34*2.
TeU. 48-6005 % 34-5423

67,6* — D.K.W. Vemng, Belear e Vemaguct —
Várias cores 

1965 — TAXI. GORDINI, pronto p/ rodar, estado
de nôvo 

65,64 - D.K.W. Vemag, Bolcsr e Vemafluer, 100O
e 1001 

65 63 - GORDINI. viria! core;, equipados 
64/62 - VOLKSWAGEN, superequipado, várias cores
63/59 - p,X.W. Vemarj, Belear o Vemaguet 

1953 — SIMCA Jangada, últfma série, equip
63/60 - DAUPHINE, equipados, várias cores 

1952 - FORD, Vedete, ,„6t|uina retificada, excep-
cional. À vista 

2.7£0

2.390

1.790
9S0

1.490
900

1.390
930

630

O restante financiamos dentro de suas psssibiiidsdes. Iem-
bce-se: Comprando, Vendendo ou Tlacando, SEMPRE temos
o negócio que lho interessa, rins b:,$o<, que deseja pagar,

%'""/fí/////MI ##
fiGENCIB I | f
OE 5ÜÍ0MÓVEISÉM

FIQUE: CIENTE! TEMOS UM PLANO DE
VENDA PARA CADA CLIENTE

1966 - ITAMARATY, equipado excepcional eslôdo
1966 - ACRO WILLYS, enuip.ido, impecável
1965 - AERO WILLYS, oli™ estacio.
1965 - GORDINI II, equipado.
1964 - AERO WILLYS, estado excepcional
1964 - GORDINI, ólimo eslado
1963 - AERO WILLYS, equipada
1961 - AERO WILLYS, ótimo eslado

TODOS OS CARROS. 100% REVISADOS
RUA MARIZ E BARROS N.° 77Al77b

TELEFONES: 48-7454 - 34-9316 , (P

QUALIDADE ALIADA À GARANTIA
1967 - VOLKSWAGEN, <o ,n-
1967 - D.K.W. BELCAR, còr verde-mar.
1965 - KARMANN-GHIA. côr vermelha.
lc,63 - VEMAGUET. motor nôvo.
1965 - VOLKSWAGEN, Grcní e outro pratí.
1965 - SIMCA CHAMBORD, côr azul.
1965 - VOLKSWAGEN, Teto Solar, Vermelho.
1964 - VOLKSWAGEN, Excepcional estado.
1963 - VOLKSWAGEN, equipado.
1963 - DAUPHINE, Cór A2ul-Clr.ro, c/ rádio.
1963 ¦- GORDINI, ólimo estado.
1961 - VOLKSWAGEN, Equipado.

COMPRAMOS, TROCAMOS, FINANCIAMOS
Rua General Polidoro, 81.

Telefones: -46-3586 - 40-0831.
Av. Atlântica, 1536 - Telefone: 36-1323

Então, vale a pena nos consultar
43
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PICK-UP o mais moderno e
possante, já 

'construído

no Brasil

Um nôvo
conceito am

UTILITÁRIOS

Cinidí llnantlimenla tm mi i linha
Receba à visla i pague i longo mait
I melhor assistência técnica CHEVROLET.

HffiFtHSJI
Cirretarlai Braillalr» S. A.

Sianlda Brasil, 15.146 - lei 30-1830

Capas de luxo
Vulkrom - Courvin - Vulcouro
PREÇO ESPECIAL - Cr$ 70.000

Capas de napa
PREÇO DE OFERTA - Cr$ 25.000
Vendemos barato porque fabricamos.

Matéria-prima escolhida para qualquer mar-
ca de automóvel. Procurar Da. Silvinha. Rua
Machado de Assis, 20. Telefone: 25-2126
— Flamengo.

EN1RE GOMO QUE QUIZER
E PAGUE COMO PUDER
CRÉDITO IMEDIATO!

HE 20
IESES1

CAPAS I RÁDIOS
de todas ss marcas

Napa NCr$ 25,00
Courvin " 55,00
Vulcron " 55,00

BATERIAS
Fabricação
VULCANIA
disd. NCr$ 40,00

Desde

NCr$ 50,00
TODAS AS MARCAS.TOTAU
MBNTC 7RANSIITO«l2ADOS

Og maiores estoques t
variedades da praça em

ACISSOniOS CDOMADOS,
pelo menor praço do mtrcado

compramoi bem
part vendir melhor ¦¦¦¦

RUA GENERAL SEVERIANO, 66-A
&*m no Larga entre o Estádia de Botalogo • o late Clube.

SIMCA 64 — Tufão, em ótimo es
todo — Vendo ou iroco — Rua S;iú
Lui- Gonraga 2279 - Tel. .48.S70O.

SIMCA 64 à viata, NCr$ .. ?.. ?
3 550 00 com rádio, capas de na-
pa,_380CX)_ km. Tel. _38-l£17-
SIMCA — Compro sem aborrece*

{Io. Vejo no horário de sva pre*
ferêncla e pago hoje em dinhei*
ro. - Tel. 38.3891.
SIMCA 63, Chambord, 3 lincron.

[ cj radio, 5 pneus novos, mec.
100";i. Fí,cilil,i, Iroco. Rue Car-
doso Morai3, 43ó. Ramoi.

{SIMCA 63 3.'- sinc. rad. pinl.
1 pnevt novos s| balida; ac. tro*

cb enrro pec«. Financ. p-irle. port.
p| particular. Rua Peroíra Nunes,
148 cj 11.
SKODA Ólavia, 

~56, 
Iode"' orig"i-

nol, enrro cie troto, vendo vr-
ç;ente, barato, base 1 900 mil.
(!. do Resende, 113, cisa 8. —
Monliro.
SIMCA 1964?-"Em excelente ts.
tado, Um só dono. Vendo a par*
titular. Com Sr. Rodolfo, 47-0294.
TÁXI Volksv/eitjen — Compro —
Pago à vista. Avenida Prado Jú-
nior, 335.. Tel. 57-8705.
TÁXI — Gordini 65. Vende-se —
f'f*tc de ocasião, rõro oportunida-J
de. Av. 26 rie SHeiriijro 1*18-A

Eliô;.

TÁXI GORDINI 65 - Entredã 3 000
e 12 dç 300. R. Condessa Bel-.
mente, 211, ap. 206, Ent].* Novo.
IAXI VOLKSWAGEN 6J - Exce-
Isrite esmo*., tcdo equipndo, H.
Bario ds Mesquita. 174-A.
TAXI VeÍ!(EV/acieã,"iíiedelo 1967?
novo, unico deno. Vendo cu tro-
co menor valor. Bõfão de tAii-
quita, 129.
TAXI CHEVROIET, ano 40, ven-
do no primeiro que chefiar. Ven-
do à vista 1 5C0 ver e tratar nn
Praça do Rio Comprido no In-
do ria Av. Pnulo de Frontin com
o Sr. Manuel de Pinho.

1 
"TÀXI~DKW 

63-64 novos"- Tel.
26-2031 - Miguel.

i TAXI — Vendo ou troco. Caso
! comercial por táxi. Vafor: CrJ'6ÍO00OO. 

Rua Uruguai, 35 —
Tol.J8-0808,Jvo.
TAXI VOLKS 63"- Só à vista -
NCrJ 6 500,00 - Est. do Saco,
505 - Penha - Hélio.
TAXI CHEVROLET -47 - Vende-
se è Run Itfipiru, 233, Catumbi,
Sr. Joté Rei:-.
TAXT - DKW VEMAG 67 - 0 km

Nào perca tempol A Texas con-
cessionária DKW lhe oferece os
melhores planos de vencia em
carros emplicado em seu nenie,
prontos pnrn trabalhar, Na tro-
ca damos o justo valor ao ssju
carro. Rua S. Franciico Xavier,
342-E - Maracanã, e Rua Conde
de ocnfirn, 40-4 — Tijucíi.
TAXI"-' Gordini""65 

' 
- 2 390,00

Mo ter nôvo, tti. çieral 100%
pronto parrt trabalhar. Saldo a
comb. Troco. Run S. Francisco
X.ivier", 342-E — Meracnnã.
TAXI VOIKS U - Vendo com
relógie Capelinha, modelo B —
Poste Atlantic — Pra;> Cardeal
Artovtfde h,° 30 — Copacabana.
TAXI GORDINI - Ano 62, 2,ã
série. Entrada Cri 2 COO OCO. 12
prejtações Cr$ 230 000. Rua Ta-
bornri, 886 — Brás de Pina.
TAXI — Capelinha, vendo e ins-
ffilo, blindado, n. consta, oficina
outorirads — Toxírei — Rua Ibira,
IO - Jacaré.
TAUNUS 1952 - Máq." retificada?
forração de napa, rádio, excelen-
te estado de confervacão, fac. c
600 000. Entrada - Visconde Pi-
raia, 98 — BAR.

B^^ ^VH __P ^B 8WS

RUA
FIGUEIREDO MAGALHÃES,
/•«A EQUIPAMENTO TOTAL PADA VOLKSWAGEN870
afíasa^cg

Toca-Filas Stereo Muntz C100 (instalado) NCr$ 450,00 .
Vitrola do Discos (instalada) 200,00
Fitas Gravadas 19,00
Raclinobel (par) 98,00
Farol da Milha (instalado) 32,00
Conversor Ondas Curtas (11 faixas) 75,00
Conversor FM (instalado) 80,00
Rádios Blaupunkt - FM (instalado) 400,00
Volante Fórmula I (instalado) 90,00
Calotas Mustang (instalado) 115,00
Banco Reclinável Luxo 650,00
Rádios Motorádio (instalado) 150,00
Rádios Motorola desde 135,00

LIQUIDAÇÃO DE CAPAS PARA VOLKSWAGEM

TAXI DKW 62 - Vendo, troco,
todo bom, motor nôvo, táxi Cap.
rário etc. — 2 milhõea entr. ~
Rua Riachuelo, 42, ap. 1101. 

'

TAXI VOLKSWAGEN 64 - Todo
ectuípado, vendo — Tratar na Av.
Mem de Sá, 71.
TÁXI VOLKS 64 - Cerro nôw.
Ainda não rodou ne praça. Av.
Rui Barbosa, 300, _ap. 1302.
TAXI DODGE 52 pequena, azul
noite de verão, Ifirnp. flúores-
cente, rádio, p. b.b. novos, máq.
100%, traga mec. Vondo ou tro-
co. Av. Nova York, 4 - 30-9629.
TÁXI 

" 
DKW 

"1965-1966," 
permula. |dos «ste mês em eslado de nó*

vo, equipados revisados, prontos
para trabalhar tom pequena «it-
Ireda e taldo ¦ combinar a lon-
ao praxo $/ fiador com todas ac
garantias. Rua Marli e Barras n.
126, Praça da Bandeira,
TÁXI VOLKS 1965-1966, p,imuta-
do hi diai impecável estado, aqui*
pado, pouco rodado financio a
ongo prazo sem fiador, carros

revisados a qualquer exame. Rua
Mariz e Barros, 126. Praça da
Bandeira. •'
TÁXI GORDINI, parmufado 1964
estado de nôvo, pouco uso, táxi
Capelinha, cromado; está como \
nôvo uma chance para a sua in-'
dependência. Fa;a-not uma visita
para comprovar. Saldo financiado
a longe praio »/ fiador. Rua Ma-
riz ¦ Barroí, 126 — Praça da Ban-
deira.
TAXI E PLACA - Compro e ven-|
do. Faço permuta, transfiro de
propriedftde, licenciamentos de
veicules novos e usados, ônibus,
caminhão etc. — Av. Suburbana
n.o 10033, «I. 219 - Cascadura,
ao lado do Posto Almirante.
TÁXI -""Vendo um DKW ano 64,

vista ou financiado. Tratar R.
Coronel Audomaro Costa 7, fun-
doa, Sr. Teme.
TAXI GORDINI, CapeÍlnhã7~m?T.
tor é cx. mud. na garantia, lata-
ria perfeita, 4 milhões à vista.
Barata_Ribeiro, J47.
TAXI Aero 62 - Vende.je so.
mente à vista. Tratar na Av. Brás
dc Pina,_1099.
TA"XI - Vende-se Ford 51, tixi

[capelinha. Tratar a partir de 2a.-
feira, Av. Bartoíomej Mitre, 399,
ap. 302.

TÁXI PERMUTAS - 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 

'VOLKSWAGEN 
62, parti-

cular, emplacado 3 meies, 5 2C0,
financio. Voluntários da Pátria,
127, ep. 402. Tel. 46-4454, de
2e_.-feira em diante.
TAXl" GÕRDINi 65 

~- 
Capelinha,

ótimo estado, 2 500 entrada res-
tante a combinar. Ruo 13 de Maio
n.» 1 240 — Nova Iguaçu. ,
IAXI - DÍCW - 66 -~V.nde-.«
em estado excepcional, ainda enf i
garantia — Preto à viita. Tra-!
lar ne Rua Assunção n. 266 —'
Telelone 26.2031 - Sr. Ml-
guel. ^___^_^
TÁXI AERO WILLYS. 62 - Preto,
em ótimo estado. V.er e tratar à
Rua Maia Lacerda, 263, ap. 201.

TÁXI COMPRO PLACAS
e taxímetro Capelinha —
Pago à vista, na hora, o
major preço. Todas as
despesas por nr conta
- HENRIQUE - Telefo-
ne 47-9290 até 22 h -
Atendo a domicílio. (B
TAXI--^"Vendo^bKW" ano 65?
pronto oara rodar, financiado. —
T-l. 30-3575.
TAXI — Carro estrangeiro ou
placa e taxímetro compre pa-
go k vlit.. R. 24 ém Maio, 254
- 48-0987.

capa
POSTO M AUTORIZADO MOTOROLA

RUA FIGUEIREDO MAGALHÃES, 870.

Can\Ê3â

CMVUifÈL
MELHOR GARANTIA • MELHOR PREÇO

MELHOR PRAZO

1961 — Aero Willys, verd»

1965 — Aero Willys, 3 velocidade verde-amazonas,

c/ rádio.

1965 Acro Willys, cinza-nevoa, c/ rádio

1965 Gordini, bordeaux, c/ rádio

1966 Itamaraty, bege-duna, c/ rádio

1966 Aero Willys, verde, c/ rádio.

Av. Pres. Wilson, 113-A (em frente 40 Obelisco).

Telefones: 22-ÓB76 e 32-9426

Av. Henrique Valadares, 156 — Telofone: 22-191-4,

ramal 11/14

Desejando visita do nosso representante, peça telefone

52-6611, ramal 93. (P

Casa dos Choferes
PEÇAS EM GERAI

Hudion — Packard — Renault

Fregate — 4CV — Juva — R. Quente
Av Gomes Freire, 803-B

Tel.- 22-2811 - Centro

DUQUE DE CAXIAS
í COM

CAER
CIA. AUTOMÓVEIS ESTADO DO RIO

REVENDEDOR AUTORIZADO

AUTOMÓVEIS GALAXIE E CAMINHÕES

Peças t Oficinas

Trocam-se máquinas em IA horas.

Aceitãm-se usadas como parte de pagamento.

Reforme o seu veículo nas Oficina» FORD e pague em

suaves prestações'.

VISITE-NOS SEM COMPROMISSO
Av. Rio Petrópolis, 977 - Tel. 2477

TAXI GORDINI 64 - Só i vista
CrS 3 880 OCO. Real Grandeza,
!.'?.'.j5Ía_!j_A';l_erla_a,é 20 horas.
TAXI St. Vítnguard 51, ern born
estado. Vende-se. Ver e tratar na
Rua Haddock lobo, 419-A, c/ 27.
TÁXI Volkiwagen Capelinha ^
V«ndo à vllta um 63 vordo e
um 64 creme ambos recenítimen-
te emplacado!, prontos pzra tra-
balhar, cm ótimo «tado. Ver e
tratar segunda-feira na Rua Ca-
merino, 89.
ÍAXTTÍKW - Vendo dois um
63 e 66. Rua Dias da Crui, 335-1
Sr. José.
TAXI - Vondo Voíkt 60" -
Transformado 65, forração vul-
trom, rádio Iransistorisido. Rua
Riachuelo, 142 — Centro — Sr.
Mardocrée.
TAXI AERO 63, o mais nôvo do
R!o, supertquipado, ridio, tran*
ca, Vulcrom, fuso» Itamarati fluo-
resconla. Troco, facilito - Rua
34 d» Maio, 254^ -48-09B7.
TAXI DAUPHINE 63 carro nôvo,
ótimo oitado. mecânica 100%,
troco, facilito. R. 24 de Maio,
354 - 48.0987.
TAXI VOLKSWAOEN - Cap.la,
novo, só rodou com o dono —
20 000 km, todo r.visado, supa-
roquipado, ano 59 — 62. Só i
vista 4 900,00 — 47-1328.
TAXI - Vend.-s. 4 DKW VE-
MAG 1966 - t.ndo 3 na ga-
rantia - grande financiamento.
- V*r na Avenida Brás de Pina
n. 24 — peçjado ao cine São
Pedro — Penha.
TÁXI Capelinha Chevrolet 41, na
praça, vendo 1 700 á vista. R?
Harposg ri* Silva, 20.

AXI DAUPHINE' 62 - frõeõ
por táxi mnis antigo ou por par-
ticular - Tel.i 37-1150._
TAXI GORDINI 63 - Capei.,_ es-
tado geral ótimo, motor nôvo,
qualquer teste, finencio peq. par.
te - S. Clemente, 176, cl 13.
TeJ.:_46-2544.
TAXI VOLKSWAGEN I9627~cãpis?
táxi Capelinha etc, iem bati.
das, pronto para trabalhar, 5 380.
Rua Antônio Rego, 154, Olaria.
TÁXI — Compro carro de pra-
ça qualquer marca, mesmo ba-
tido, pago bem. R. Orestes, 13,
ao. 202. Tel.: 23-1183 - Sto.

•"Isto.
TÁXI D*KW"63 - Impecável, equi?
píido e n-otor nôvo. Emplacado
há 2 dias. Av. Suburbana, esq.
Podre Nóbrega _--_ Thomé.
TÁXI CKÉV. 41 - VendísT"?õü
treca-se nsr camioneta, na base
1 6C0. Av. Santa Crur., 4 477.
IaXI — Atenção tenho 2 sendo
um DKW 64 e outro Voüs 62,
ótimo estado, troco e financio,
particular. Rua General Cláudio?
214 - Marechal Hermes.
TAXl" DKW 62 - Molor, caixa,
carburador, táxime.ro Capelinha
novos, vends-3i ou troca-je por
Voiks, particular. Rua Colúmbla,
215, em frení« b E.UiC.ão de Quin-
tino, depois do meio-dia,
TAXI 52 — Vende-se ou troca-se
por particular. Ru.i Moneiaro Me-
ns Barreto, 103, Marechal Hermes.,
Base Aérta do; Afonsos.
TAXI — Volk; Ó4, equipado,!
100% de tudo, Capelinha, pouco:
rodado, melhor oferta à vi3ta.!
Av, Suburbana, ó 644, Garagem°iííresf cj Toninho. f
TÁXI - Í300á vista. Ford 37,'
85 HP limousine da linha Maré-,
chal Hsrmes-Madureirn. Tel 1075.
Bangu. Sr. Cajcardo. Só segurda;

,ou_sabado.
TAXI 1941 Studbaker, Capelinha"
legítimo com nada consta. Hoje!

^^l^/iaeiésíice

TAXI _ MERCUPT 43 - Ver «,
Rua Barbos Cordeiro n. 3], ap.
102. HigienópoÜs.
TAXI CHEVROLET 5Í,~?nec,inico?
4 oneu: novos — R, Lins Vasccn-
celos, 72 - Tel. 290694, dat *
às T3hs.
TAXI AERO 61
Mercury 49

- c-í - .1 eco.
Taxi R. J. 550 -

S. Pedro, 343 - i. J. M».

leve seu carro a

e faça um teste gratui-
to no serviço noturno

i MiHiSiffiaB

TAXIS E PLACAS - Fa;c ocr-
muías, dou teu carro emplaca-
do na praça em ó dis-;. Tenho
Volks 6'J - Ruí Humaitá, ISS^
Te1. 26-6630 - Luís leão.__
TAXÍ VOLKS 66 - Vendo luoí?
rçquipado, nunca rodou na pra-
ça, empl. ontem, na Av. Copi-
cabana, 395-A, no Bar.
TAXI - DKV/ 1963" -'"' VencTs"-sã
em ótimo estado, tendo rodado
pouco na pnça — Ver c tr-ftaf
na Rua Senador Muniz Freire, 51,,
ap._20^ - 

Jel. _34-4469L
ÍÃXf DKVV 66, ultima série -

600 hv, novíssimo, entrada
4 OOO - Transfiro lelraj — Vir
Miguel lemos, 90, ló Telefona
36-3204. Cop. _
TAXI CHEVROLET 

"jf-"""Pintura?

forração novas, motor na garan-
Itia, lindo carro, mecânico — Ven-
[do urgente- — Rua Silveira Mar-
I tins,_132, no._ 508 - Sr._ Joâ-.

jTAXI — Vendo Faxfmetros Cape-
linha, seminovoa, J, (Freitas e O.
Vozary — iodos em perieii***
condições d? funcionamento
Rua Santo Amaro, 118 - Tirreo-
TAUNUS TK 56 - Vendo em es-'
tado impecável — Rua 7enent«
Abel Cunha, 15 - Tei. 30-06S9.
TAXI Plymouth 4B - Mecânica?
6 cilindros, estado impecável. Cr?

300 000. 56 à vista. Rua Ben-
to Cardoso, Ml, _Penha Círcuiar,
TAXI De Solo" 48 - Mecânico, ó
cilindro?, pronto para trabalhar.
Cr$ 2 000 000 só á vista. Ru»
Bento Cardoso, Ml, Penha Cir-
cular.
TAXI — Vende-se um Pontiac 41
c| licença e taxímetro. Inf. fi,
Laranjeiras, 380, ap. 402.
TAXI DKW - Compra-sa com
1000 000 enlrada, restante CrS
400 000 mensal. Tratar com Lou-
renço. Rua Filomena Nunes, 139,
ap. 301, das 7 à« *U. Olaria
ou telefonar das 12 ii 22. Tel,
25-0379.
TAXI-CHEVROIET 51 luxo, rá-
dio B. B. forração de noiva do
íeria, tudo novinho. Aceito ofer-
ts a vista. Av. Oliveira Beüo,
39B. Vila da Penha.
TAXI DKW 1966. - Pouco rodado
vendo urgente. Rua Marquês de
Oünda em Irenle o n.° 20.
TAUNUS — Vende-se um super.
enxuto, com ródio c banda bran.
cs. Rus Campinas, 91, 104 ¦-
Jayme.
TAXI' VOLKSWAGEN 63 - Su-
per equipado, estado impecivel
ainda não rodou na praes. Ver-:-
de-se ou troca-se por carro dn
menor valor negocio ?.ó á vista.
Rua Bunfo Cardoso, Ml. Penha
Circular.

Vol!í<cswsgen

TAXI CHEVROLET 45 - Equipa-
¦cio pronto para trabalhar. Cri

2 100 OCO só à vista. Rua Ben-
jto Carcio!0, Ml. Penha Circular.
;iAXI - DKW VÍMAG 62 - Oli?
imo estado. Facilito, até 15 m.
I Ent. 2 500. R. São Francisco
| Xavier, 88.;.

1 380. Av. 28 de Setcr
8. Alfaiate.

ibro,

TAXI - AERO WILLYS 64 - Ven-
de-se ou facilita com «ntrada. E
o restante a combinar. Côr gelo
em perfeito estado com forra-
Ção completa para casamento, ou
troca-ae oor outro mais nôvo par-
ticular. Qualquer entendimento na
Rua Lemos dl Brilo, n.° 45. —
Quintino;
TÁXI -~ Automóvel de praça,
marc» Chevrolet 1941, será ven-
dido em leilão ludicial pelo Lei-
loeiro Paulo Brame, amanha, ac-
gunda-feira, 27 de marco de
1967, às 16,00 horas, à Trjvessa
do Paço, 14 — l.o andar. Alais
Inf. tel. 31-0228.
TAXI Aero Willys orena, iodo
original, ótimo preço. Ver à Rua
Cardoso de Morais, 510, ci 43.
TÁXI — Gordini 64, ótimo, rá-
dio trans., rodas t. largas p. no-
vos. Urgente, Run Dona Claudi-
na, 243 20L Méier.
TAXI VOLKS 64 - Vendo""NCrS
3.650, entrada. Saldo em 15 me-
ses. R. Padre lldefonio Pen3lba,
173. J. Santos.
TÁXI — Gordini 63 — entrada
Cr$ 2 400. Resto a combinar.
Tratar à Av. Guilherme MBxwel
Ponto da táxi. Bonsucesso.
TAXl" - DKW 62 - Í3, todo
cem por cento, pneus novos, à
vista ou facilitado. Rus Angélica
Moita, 351 Olaria.
TAXI -""VOLKSWÃGÊN~^v"èndõ
só à vista. Procurar Sr. Metódio,
R. Ministro Moreira de Abreu,
157 - Olaria.

Auto Eletro a pioneira em novidades:
Lança: Faroletes de lodo, buzinas

"i. bosch duplas 6 e 12 volts tipo AAercedes,|jj
Contagiros K. Ghia, Calhas, calotas Por-
che. Eletricidade e regulagem. R. Bento
Lisboa, 77-A — Catete. Estacionamento pri-
vativo. Filiado no Diner's. Equipe seu VW
e pague em 7 vezes.

iTAXI - DKW VEMAG 62 - Ve-,-
'do somente a vista 6 OCO mi-
(lhões. Nio atendo telefone. R.

p. Zizi, 62.
[TAXI — Volkswagan 63 — Ótimo
es:ido. Faci!ito até 15 m. Enl_

00. R, São Francisco Xavier,
_3S4_._

TAXÍ 
" 

vista
Dauphíno 62 — Vendo À

a prazo. Troca-so por
auto de aluguel. Rua Ana Uo-
nídia n. 7 — Eng. de Centio.
TAXI PLYMCHJTH 1948. Vende-!.!
ou a placa e o taxi íopítadoa.i
Rua Garcia Redondo, 50 cj 16 —
Méier.

30 OU OÍ\J
TAXI FORD 51, vende-se ótimo
ostado, ponto de táxi. Penha
Circular.
TAXI VOLKS 6617 500, 6115 100
por transferir-me para o exterior.
Paula Freitas, 19, ep. 311 - Co-
pacabana.
TAXI Volkswagen 64, 66 novi-
nhos ainda não rodou na praça.
Facilito. Rua Haddock Lobo, 66.
Sr. Cruz. Garagem.

TAXI Voiksv.-oncn 60, 61, 62 
'¦-

Vendo equipados eni bom estado
i» vista ou facilito parle. Tratar
Rua Sasilio de Brilo, 183 -
Cachambi,
TAXI Gordini 62 — Permuta re-
cente. R. fAnr*r\gB, 519 — Jpaf
TAXI - Vendo Chevrolet 47 -
Baso NCri 2 300. Rua Cimbres,
n. 58 fundos. Coelho Neto.

1500«.í.
A cittgoria turopíit, r.preien-
lada pala tleniea italiana, as
gosto doi bratiltiroí, por pouco
mal» do prteo do vm urro

nacional.

.<ryfamS%m*r^7

sport
VEJA E ADMIRE EM
CONDORSI S. fl.

AY. ATAULFO DE
PAIVA, 983- B

Lrtlofl.Fácil •slKnnimarrla
Tel. 27-1164

TAXI DODGE 51 mecânico, pron-
to p| trabalhar facilito com 1 500:
Rua Haddock Lobo 66. Sr. Cruz
oaragern.
TAXI Gordini II seminovo, 3 me-1
ses de uso, radio, capa Vulcron'
NCrS S 500. Rua Itapiru, 792.
Sr.^Daniel.
TAXI VOLKSWAGEN ano 1962
em pleno funcionamento. Vende-
se por NCri 4 800,00. Tratar com
o Sr. Martins na Ruo Barão ds
Bom Retiro I 115. Não le aten-
de pelo telefone.
TAXl" 

"Chevrolet 
39~Capelinha." -

°ouTa0Ne,J51%7r.T!iacio''°dVe°:SaR':PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS LTDA

taxidauphime 60,'Capela? bomj Rua Angélica Mota, 440, Lojas A e B
estedo. Vendo, pr«o bom Telefone: 30-0821 - Olaria
Vt3ta, íacihio. R. Santana, 77,1
Ioia E.
TAXI -DAUPHINE 62?" Caoe-
linha — Vsndo barato — 22-0251
até às 12 hora:, todos os dias-^Aiv?s- . I Volantes fórmula one (todos os tamanhos)
UXI VOLKS 6766 - Vendo, to"-'
talmcnts equiuado, rádio, capas
etc. 2 700, ., ;. 12 x 320 ~
Rua Principado de Mônaco, 94|
203 — (Transversal Real Gran-
dera).

VolVstreet

INFORMA
Seus preços para Linha Volkswagen

TAXI - Dauphina 63 — Vcnde-m
simonizado e em excepcional es-
lado ou somente taxímetro e pia-
ca. Ver. à Rua Prof. Vúiada.-esr
112 y>j__202. J3raiaú^ Sr;L_D_^f.-
TAX] - Gordini 63 - Vendo-oú
troco por táxi menor valor. Re-
cebo veíta mi dinheiro, bas*
NCrS 3 800. Financio, estrada
Vic3nt_o__de_Carvalho,_1468_. _
ÍA"XI - Volks 62 - Capelinha.
tudo 100cô, pronto p' tríbaíivr.
Vendo melhor oferta « viste ou
troco VW particular. R. Mai»
Lacerda. 222 ap. £01.

t£jen
Jos
aci II
de
"62

ranç
iõ~,
300

Co
TAXI DAUPHINE 62 - Vdo.
gente, còm rádio, .lanternagem «
mecânica a toda 5 prova, pala
melhor oferta. Mot. doença. Ru»
Senador Dantas, 95 tp. 202. —
Até 15 horas.
TAXI Plymouth 48~- VÍnd"õ?~R??ai
Pessoa de Barro, il — Estacio,
TUNDWBIRD - 

" 
FORD""- 

"Vendi

um em excelente estado, «c»:fo
troca por carro de menor valor,
financio. Preço Cr$ 12 000,00.
R. Conde_ Bonfim, 25.
TAXI" - Gordini 64 - Estacfõ
novo — Entrada 1 SCO. Rua San.
tana, em frente Igreja de San-
lana. Tel. 23-5583._Sr._Mário.
TAXI — DKW ou Fusca compro
dois, parte em dinheiro, parte,
promissória de ca:a que vendi,
Tratar com Sr. Célio. Tel
23-9586. _
TAXI - Vende-se DKW-60 -
Motor 65, enxuto. Var Barão ri*
Cotegipe, 34 - Vila Isabel.
TAXI — Volks alemão, motor
nôvo, 36 HP c| rádio, motivo
viagem, vendo, bom preço à
vista. Estudo peq. financiamento»
Rua Haddock Lobo, 74 — Gara-
[gem.

TAXI - Vendo Chevrolet 41 e
Ford 36, particular, todo refor-
mado, 550 000 — Rua Borges
de Medeiros, 137 — Jardim de
AU.
TAXI - DKW 1965 - A vista.
Tel. 37-1980.
TAXIS DKW 66 e 67 - Vende-
;e, urgente, à viats ou fácil. -
Aceito Volkl part. 61 ou 62, co-
mo parte de pagamento — Rua
Conde de Baependí, 70, ap. "i)l.
Tel. 45-8406, pf. — Braga.
TAXI — Vende-se, um Gordini
63, pronto para trabalhar - NCrS
3 300, à vista ou troco — Aceí-
tr, oferta - R. Maroues de S.
Vicente n.° 429 — Fundos - Jo-
sé Pé.
TAXl
mo
Preco: 2 800 000, íó à vist
Negócio de particular cara par-
ticular — Ver nâ Av. Prado Jú-
nior, 330 —Bar Tico-Tico.- leme.
TAXl" CHEVROLET-52, emplaca-
do d» novo na praça, cj rádio,
excelente. Fac. cl 1 500 — Tro-
co - R. 24 de Maio, 19, (.m-
dos - Tel. 28-7512 - S. Fco.
Xavier,

90,00:
Cilindros de rodas Gofs 5,00
Faróis milha, Cibié, Rossi (par) 34,00
Disco ds embreagem 7,00,
Calotas c/ emblema dourado (cada) ... 6,00|
Eixo comando de válvulas 24,00j
Lanterna pisca-pisca Diant. Zamag (par) 14,00
Escova do dínamo (Jg.) 0,801
Calhas de acrílico (par) 9,00 j
Polias do dínamo 1,70:
Porta objetos de barYibu 8,00^
Correii do dínamo 1,50:
Acendedor de cigarros, completo 6,00
Velas Bosch 1,20.
Rádios 3 Faixas 100,00
Retentores p/ todos os locais (cada) ... 0,50

!Frizos pára-lamas SD, KB (os quatro) . . 13,00
2,80

Frizos da canaleta "Longo" JG 3,50
Relê do pisca-pisca 3,50

Eletrecistas, colocadores acessórios, mecâni-;
cos diplomados pela fábrica.

E. .. LEMBRE-SE VOLKS COM IT. . .
VOLK'STREET. ,

=s..doe-e>" iDocda9«,fnh.63 Carvão embreagem alemão

Vai comprar
carro?

Examine apenas
as condições

mecânicas.
Feche p negócio e

repinte o carro com

.-.-..1J« WWH nu Uj^ _._«,

TINTAS
YPIRANGA

kw.
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tsMMMDQ
OS PRWOSj

venha ver a variedade
incrível de ACESSÓRIOS
e NOVIDADES por
preços mais malucos
que o próprio OKRflZIKHfl

•' VEÍCULOS

VOLKSWAGEN 1966 - Vendo lu-
perequipado, côr vinho. Ver R,
Constante Ramos, 29, Sr. Bar
bosa.
VW OU KARMANN-GHIA

VOLKSWAGEN 64, lindo, «upe-
rcquipado, parn pessoa de bom
qoslo. Rua Hernclito Grata, 10-1
ep. 10). Una Vasconcelos.

Ven-1 VOLKSWAGEN" Vando por pro-
. Flua Manuel
Higienópolii,

í„°'.a.,,ei"^!''!J'm;0,kr';3'i,Y>r'LYÍ,:° ol"ix° <la tabola. Rua'Manualto completo, importado da Ale. Fontanall.. 59-A
manha, fabricação Dlpl. Ing. G.1,.^- —'-¦ —

pattlnger, com 2 carburadores V9U"S '° 
" 6j Desde 1200

iSoiex -- Vendo ne!a maihor ofer- n1"' íacloi revisados t equipados
jla._ Te!.: 23-2874. jlvórios côr,.;. Saldo a comb. -

jVdLKSWAGEN~~ALEMÂÒ~"""-—FÍ~r':I^°íli,'"~ 
~ ,!"" Cond!, íle &°nfim.

tísíimo, mecânica impecável, mo*
tor nunca absfto, rádio transis-
tor. Preço somente à vista sem

RÁDIOS

Para VW - Gordini - DKW 45.OCO
Para JK - Aero - Simca 50.000
Radio (3 faixas) Teclai 75.000
Rádio Telespark 135.000
Thyrama (3 faixas) trans 75.OCO
Thyrama o Okraza (trans.) 45.000
Rowell (trans.) tS.CCO
Motorola a partir do 120.CCO
Blauphunkt (5 teclas c/ FM) 490.000
Antena de Chave» 6.800

TOCA-FITAS

Conversor de Toca-Fita 75.COO
Vitrolas Philips (33 rpm) 250.000
Vitrolas Philips (pouco uso) 120.000
Cristal Completo Vitrola 15.OOO
Alto-Falante 4.000
Cabeça de Gravação p/ Toca-Fita .... 80.000
Toca-Fita Muntz 100 480.000
Stereo Telepro 440.000
Stereo Novox 350.000
Fita USA 15.000

CAPAS

Capa Copacabana Vulkron [Casteiinho e
Tubinho 105.000

lateral Napa 1." 29.OCO
Napa Luxo c/ Espuma (60/67) 33.OCO
Capa Cope. K.-Ghia Vulkron 98 .COO

Banco Copacabana 580.000
Bancos Originais (cada) 20.000
Lateral Vulkron Copacabana 60.000
Prateleira de Napa 13.000
Bagageiro de Napa 9.OCO
Capa Procar Courvin 70.000
Capa Copacabana Napa l.a £0.000
JK - Aero — Simca (Napa — Luxo) 75.000
JK — Aero — Simca (Vulkron Copaca-

bana) 170.000
Cinto da Segurança 19.CCO
Roda Original JK 5.000
Bagaoeiro 18.OCO

ACESSÓRIOS

Calota Muctang (Jogo) 110.COO
Amperímetro 8.OCO
Volante Ferrari raiado 35.000
Volante Original 10.000
Paires 3 instrumentos 58.000
Câmara de Eco 70.OCO
Volante Fórmula One (1)' 90.000
Filtro Amarelo p/ Farol (par) 5.000
Calho de Aço (par) 4. OCO
Alavanca Porsh 1.5. 0
Vela Bosch 1.300
Bate-Pé (Coluna) Alumínio 2.000
Bate-Pé (Coluna) Aço 3. OCO
Botões Policristal 3.000
Reforço c/ Afastamento (JG) 16.OCO
Comando de Seta Cromado 9.000
Tranca Aero Willys¦ (65/661 39.000

Fsrol Cibíé Longo Alcance 14.000
Painel Jacarandá Completo 35.OCO
Volante VValrod pequeno 70.000
Volante Robi (raiado) 110.000
Kadron paro VW 38.OCO
Kadron para Gordini 18.OCO
Alavanca Cromada inteiriça 12.OCO
Calha do Cristal (par) 9.000
Busina Banda 145.000
Estribo 3.CCO
Pára-Choque c/ Garantia 8.CCO
Tubo Dianteiro c/ Garantia 9.OCO
Tubo Traseiro c/ Garantia 5.SCO
Garra Original c/ Garantia 5.OCO
Suporte de Placa 1.000
Roda Cremada Tala Larga 30.OCO
Banco Inteiriço c/ Encosto Rôciinado 480.OCO
Carcará esguicho 5.030
Espelho Monza Luxo 10.COO
Conta Giros K.-Ghia 93.000
Reclinobel 60.000

. ÚLTIMAS NOVIDADES

Ar Refrigerado e Geladeira p/ ciuro
(USA) 980.OCO

Toca-Fita Slereo a Rádio r.1 FM 450.000
Fita de 8 Trilhas 30.OCO
Toca-Fita para Residência 380.CCO
Trnc» de Fita 8.CCO

Em CADA COMPRA SUPERIOR A 20.000
GANHE UM ESCUDO IMPORTADO

contra oieria NCrí 3 3C0. Ver
Osmar -¦ 49-9744.
VOLKSWAGEN ól"*" e 63," «inc.
Dasde 1 700. Equipados, períe
tos de tudo. Sa'-1** até 15 meses
Barda Ribeiro, 147.

VENDE-SE um Chevrolet 1964 -
Ultima serie - Vir na Rua São
--nuárío, 142-A,
VOIKS 60 - Urgente, lindo car.

tro 3 000 à vista, troco, fac. ent.
!1 800 mil. Av. Princesa Isabel,
386 e| 22 --Sab.

,;„.„., *. .... —VOLKS 61 - Urgente, 3.3 série,VENDE.SE Gordini 65, pecas-per-3 150 à vista, troco, fac, en.feitas condições, CrS 1 SCO en-'2 000 mil. A'trada, resto a combinar. Tratar 286 d *¦>? „tels.: 37-8400 - 38-8714. "°°.-p' '.,- —„
võlkswágent-tiõ..: ;_.-,- u„, i)3KS f>'. - M°°"'°. 'MO.

'. Princesa Isabel,
Scb.

- - . | VOLKS'é7 -
!CrS . son v^^J» ,«. 

Z?,-°i- ''lfim' «tofarnento preto. n_ <¦-*,
SLIta?* £{£'].%VÍS. r'a4rcUÍPOd0- """ S5° Crií?Ó'

:Barata Ribeiro 147. --_'- 
AbL-

VOLKSWAGEN 
" 
65'6ó'"'-'""NívT VOjKSWAGE 

. i9 ~ ^«icular,
superequipado. Preço 4 780. Acei-vf- 

em !?ír,ei'J es:_do, c| re-
to oferta. Ria Mar. Mascarenhas Y*~° 

con"P|l!'a- R- Bambina, 42.. _~.i _.. ioj Garagem.
'Ve¥dÒ 

VOLKS, ono 1963, cãr
verde, étimo estado, facililo c

•19-7193 ou 29-"aOOQ*.v2 «-fÉTra"— ,CrS 2 <""0,C0, ver Rua Conde
!CrS 4 500 OCO, facilito. jde_ Bonfim, I 328 - C| porleiro.
VOLKS 65 - Côr pé.-ola","""equÍ"pi".í^NI"E'"E ">'»l *3, bom estado,
do, único proprietário. Vendo pe-:7Crí 3 500,00. P.ua Guaxupé 139.

[ia melhor oferta. Tel. 57-9877. í'rílíí,r c; Porteiro.
VOLKS 60*

. .Aflscarenha:
Ide i/.orais 89, porleiro.

[VOLKS 64 -- Equipado, côr ver-i'Rua 
Piauí 245. Teieiones\

CAPAS DE VULKROM
de

luxo, reforçada com lindos botões. Garantia
Tipo "Itamaraty"

12 meses de uso .
PREÇO DE LIQUIDAÇÃO

Cr$.80.000 ou 5 pagamentos de Cr$ 16.000. Acolchoadas etorradas com acabamento perfeito em fios de nylon. Presas nos ban-cos sob pressão. Apresentadas em toda escala de cores.
CAPAS DE NAPA

CrS 30.000 ou 5 pagamentos de CrS 6.000. Vários desenhose teitios. Preço especial com estoque de pronta-entrega.
CARROS ESTRANGEIROS

Executamos todos os demais serviços de estofamentos e Tape-tes, teros, portas, colunas, laterais, etc, em automóveis estranoeirose 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.

Colocação de Toca-Fitas em todos os carros. Consertos de Rádios e Vitrolas. PAGAMENTOS EM
ATE 10 MESES.

... ,•„ , 
Ec,u,Pf,d°',«P« na-VENDO - Gordini 11 66pa. ridio, tranca. Vendo p me- podo, part. - Vend,lhor oferla it vista. R. VlacondrIÈ

Equl
novo hoje.

cfc Piraiá n." 224. 
"com 

Re.índe?!!'fs' {^«X™* 
2'° *"' 2°' "'

VOLKS 64 — Azul, ótima con-ivoLKS 6Í A5 Z~ÃFservação geral, equipado, motorizo£'£ ^Sousa Lima, 68, ap.100
1202. _
VOLKSWAGEN 60 - Atemüo -
Equipado. Cr$ 3 200 « Rua Ho.
nório de Barres, 70. Bot.fogo —
Ver com porteiro.

- Todos em
. — oú iroco —

Rua São Luís Gcnnaga, 2279 —
Tel.: 48-8700.

KRAZA
A LOJA CAMPEÃ DA GUANABARA
R. Siqueira Campos, 213/215-B • Tel. 37-4060 • Copacabana

INSTALAÇÕES INTERNAS E
ESTACIONAMENTO PRÓPRIO.

rcle amazonas, pnr,. novos, na.;,, . _ _Azul atian-ip.s etc. só a vista. FcMpa cama- K. oenaclor Alencar, 19 — Tels.: 34-2199*

0KRi.ZI_.HA informa:
I A ONDA DA SEMANA! 1

VOLKSWAGEN 1961, 62, 6*3. 65
equipado! com enlr. de 1 000,00
reitanTe em 15 mnioz. Aq. Vta-

_ na. R. Maris e Barres 724 Tn-
VOLKSWAGEN 66 - Vendo se- lefone 48-1.(03 e 28-7791

;minovo, côr cina prata. Te!..' VOLKSWAGEN 64
j .o-oj .6 ou 32-5137.

i VOLKSWAGEN 
*~66*'*-

' tico, II 000 km, 2a. série -!_«>_. '38 _- 48-0962
5 700 000. Ver e tratar 2a.-fe!ra VOLKS 67' - O 

' 
k-n 46 HP~com Jorge Graça ou Dr. João nova cór. Ainda no represen'an!Proenw - lei. 32-8378. te.'Vendo «ómente à vista? Tel

VOLKSWAGEN 63 parlicüiar en.pB.Q192,
perfeilo estedo, forração de na- VOLKSWAGEN 61 -Y a sérje _
oa e acessórios. Não tem rádio. 60 000 km rodados eauipado
^..J000?-?-*^''"0"" 

 e'" *""r!"l,<! «tado.'Base 3 300 _
J2-3193 e 27-524-, |ylsta. Rua Joaquim Méier, 8-1.1.
VOLKS 67, 0 km, 2a. série, b 

" *

MÁUA AUTO-PECAS S,
PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL PARA AUTOMÓVEIS

E CAMINHÕES NACIONAIS E ESTRANGEIROS

i
RÁDIO MOTORÁDIO

(3 faixas, colocado
com antena)

O i§.

VOLKSWAGEN 61, sincron., ra-
dio, capa:, espelhe, acendedor,
reforço, painei napa. Cr$ 3 220
mil.- R. Pacheco da Rocha, 125,
VOLKSWAGEN 63| radio, tala
larga, band b., bancos reclin íi-
veis, placa milhar do eço luml
nosa. Cr$ 4 500. Treco por óó
Rua Edem, 11, ap. S-202.

VOVXS
do, estr

'TAXI 
Volks 63 equipado, vendo VO^S 60 — Transf. pi 62. Ven,

3 milhões de entrada e restante
a combinar. Rua São CriítovSo,
322 ap._201. Mário.
TAXi Chevrolet 47. em ótimo est.
neg. urg., troco p| toxi Chevro-
let, 39 ou .0. «. Bom Pastor,
393. _Jel. 40-9446.

TAXI Chev. 46 Ugltimo, copeli-
nha, rádio, íntero., bom e con-
servado, ou placa « taxi met ro.
Hom preço. R. Parimá, 47 — P.
Lucas.
TAXI Chev. 41, luxo, incendiado,
inteiro ou pedaçoi, placa e taxi-
metro. Urgente — R. Part má, 47
— P. Lucas — Sr. Totonhc.
UM VOLKS —' Compro p/ uso
própria, do particular. Pago a
dinheiro em s/domicllio — Tel.:
48.7132.

VENDE-SE Ford 347 transformada
para camioneta — 400 000. Rua
Pedro de Carvalho, 727-B — Te-
ipfona 49-8539.

tado geral 100%, Rua Joa>
quim Nabuco, 180, cj porteiro.
VOLKS 60-2 750.- Eqijlp., 611-
mo eslado. Rua Cardoso de Mo-
rais, 538-B, casa 6 — Ramos.
VOLKS"VVÃG"EN*r965""-*"ótiiiio"7s"
tsdo. Bom preço. Barata Ribeiro,
189. Tel. 57-1330.
VOLKSWAGEN 61 - 1.» slncronl-
zada, superequipndo. Vendo ura,
3 050,00 ou troco, fac Rua Had.
dock Lâbo, 33. Tel. 34-6001.
VOLKSWAGEN 65**- Em" bom" es-
tado. Vendo urg. ou iroco, f_c.
R«a Haddock Lobo, 33. Telefone
34-6001.
VOLKS 61, sínc. — Vende-se, equi-
pado, ótimo estácio geral. NCrS
3 450,00. Rua Taborari, 251 -
EWs_de Pina._

VOLKSWAGEN-1964 - Equipado
ólimo estado — Vende-re 

' 
tratar

hoje eté ài 15 horas. Rua AAa-
rir. ,.- ÜDrros, 1 051, casa 7 -
segunda-feira cjti diante. Rua Dr.
Satamine, 172, no horário co-
mercial.

VEMAGUET 62 - Toda original,
10O%. Preço 3 600 000, parti-
cular. Ver hoje. Rua Felicio, 20
-- Cascadura.
VOLKSV/AGEN 62, ult. serie, ja-
nela abrindo. Orimo estado ge-
ral. Facilito. Rua Radmaker, 41.B,
ap. 304 - Tiiuca. 58-4251, do-
mingo e segunda-feira.
VOLKSWAGEN 1963, ultima _/-
ríe, equipado, radio 3 faixas etc.
2.° dono, nunca bateu, estado
rio 0 km, côr azul. 3 900 — Av.
Brasil, _8377_.
VOLKSWAGEN 65 - Vendo, oti-
do estado, equipado. Praça Na-
tividada Saldanha, 10, cp. 202
« Tel.: 48-1396 - Benfica.
VOLKSWAGEN 61, esqulpado .-
Venha ver. Particulflr facilita c/
1 500. Rua Dom Meinrado, 37
¦- 48-6932.
VOLKSWAGEN 1*96*5, modelo 19*66— Capas, radio Telespark 3 fai-
xas etc. Eslado de novo, verde-
amazonas. — Preço sem oferta
4 830 - Tcl.: 300107.
VOLKSV/AGEN 60 - Vendo, su-
perequipado, ótimo estado —
NCrS 3 OOO i vista. R. da Abo-
lição, 139 - Tel.: 29-3461.
VENDE-SE Dauphine 62, impeça-
vel, 2 500 000. Av. Suburbana
n.° 8985, c/6. Tel. 29-9150,
VENDO Volks. 65, 

"cinra-pcrola,

OS 5 000. Tratar lei. 290799.
VOLKSWAGEN 61, equipado, em
ótimo estado. Vende,-s«. Av. dos
Italiano:, 848, ap. 302 — Rocha
Miranda.
VOLKSWAGEN 64, radio, capas
etc, Rua General Clarindo, 315,
ap. 301 — Engenho de Dentro.
Urgente.__Pouco_ rodado.
VAUXHALL 52,' pint. nova, for-
foção e mec. boa. Ac, troca car-
ro menor valor, financ, part. —
Rua Barão do Bananal, 347 —
Cascadura.
VENDO Isabella 57, maq. retif.,
pint. nova, forração napa, troco
carro nac, base 2 500, rest. a
combinar. R. Barão do Bananal
n.° 319 - Cascadura.

VOLKSV/AGEN 1960 - Bom ei-
tado. 1 400 mil enlr. e 200 p/
iTiôs. Av. Suburtiana, IO 002, 3,0
andar, (a!a 305 — Cascadura,
somente segunda-feira.
VEND~E.SE Rural" 60, 

"*4x"4",*" 
mais

nova do Rio. Rua' Cap. Ver-
dier, 298, Bangu.
VOL KSWAG EN tl po 62, oti mo li
tado. Vendo NCrS 2 800,00. Rua
das Dálias, 132, «p. 201 - Vila
Valqueire.
VENDE-SE uma lambreta ono 1959
toda equipada. Tratar R. Quirí-
rim, 438 — Vila Valqueire. com
Sr. Ald,-,;ri_das_14_J5 18 h.
VENDE-SE ou troca-sa Furgão Ford
ano 1946. Trator Rua Honôrio Pi.
mentel n. 264, pertinho do Largo
do BlcSo.
VOUSWAGEN 61 - Vendo, equí
pado, pneus novos, motor de re-
posição 20 000 km, modelo 65.
Ver Conde Baependi 59 — Tel.
25-7441 — Laranjeiras — Base
NCr$ 3 200. Domingo pelj ma.
nhs. Segunda à tarde — Carlot.

VOLKSWAGEN 61 -3.0 série,
c| rádio Ali Transistor, estedo
impecável. Entr. 1 990 mais 10
de 199 e troco. R. Laranjeiras,
122:A - 25-3953.
VOLKSWAGEN 64 - Bege, equip.
NCRS 4 200,00 à vista. Trator p/
telefone_45;48]0,_S.._Carlos. 

_
VOLKS—59 - 

"Estado 
de*'"n"6ví,

único dono, pintura nova. Aceito
troca o facilito ci 1 300 — Av.
Suburbana,_9a9£2_— Cascadura.
VOLKS 

*61 
- Estado 

"de" 
nôví

capas, rádio, mecânica 100% —
Aceito troca, facilito c| 1 Í0O. Av.
Suburbana, 9 942 — Cascadura.
VOLKSWAGEN* 54|55|6116Ü 

~-Ym".

pecavel estado geral. Vendo, iro-
co, financio. Paim Pamplona, 700,
VOLKSWAGEN* 19*64 

"superequipa

do. Ótimo estodo. Vinho. Rua
Uruguai, 449 apt. 101.

VOLKS - 67 — 0 km. Azul, em. VOLKS 63
placado GB. NCrS 7 200. Rua'vende ou
Luiia Figueiredo ICO - Penha. menor vaio
VOLKS - 60 - Vendo à visla,
motivo receber carro novo. Aceito
oferta - Tc!. 49-8366._
VOLKS 65 -Vinho, super" equipa
rádio, lindas capas e laterais vul*|s* d«
krottl, bagagito, bíçjcd*** etc -1monte.
24 OOO km - NCr$ 4 950 - Acei-
to troca volks 63, *a!do com-
binar •- Tel. 58-6356 — João.

- Pérola. Particular, I CHEVROL**T 51 de prar, _ VÍ.
r'r°~" .?=".. Volí,s.,rlt.i,0 <"• «rn perfeito eslado' d. con-r. R. Bicuiba, 811102. tervacão - Rua do Rl__l,„«in „Rua do Riachuelo n.

ge nilo, vende-se. NCrS 7 500,00,
acei.a-.e oferta. Tel. 22-3566 -
Segunda-feira.
VOLKSWAGEN 62/05 - Máquí-
na, pintura, bateria e pneui no-
vos, uma jóia — NCr$ 3 600 -
Rua Júlio Carmo, 61. 16 às 20h.
Aceito oferta.

VENDO Volkswagen 60
equipado, motor na ga-
rantia. Rua Agostinho
Menezes, 98.

20

VOLKSV/AGEN 1959, 60, 61, 62,
63, 64 e 65, todos 1C0% de má-
quina e lataria, Perí;iio estedo)
de conservação. Peque.ia entreda
e o saldo a longo prazo. Auto-
Prazo. R, Conde do Bonfim n.°

VOLKS 64 e Plymouth 48 con-
versível. O Volks é ,-,„ul Atlân-
tico e a barata 6 azul com ca-
pota preta. Ao primeiro que che-
gar. Melhor oferta. Tratar o ver
na Rua Sá Ferreira, 234 ap. 28
Fono:_47-6524._
VOLKS 6*0*-*Cr$ 3 0*50, ò vista.
Visc. Pirajé, 22 op. 707 - Tel.
27-1694.
VEM/K.UETE 67 - Com 2 000
km ou Fusca 66 carroçaria 67 com
5 000 km. — Vendo um ou ou-
tro pela' melhor eferta à víits.
Tratar Póricíes. Princesa Isabel
386 -- casa 5.

Posto

MATRIZ E FILIAIS:
- 28-3359 ~~ 34-3449

Avenida Brasil, 6987 - Telefone: 30-5889
de Baterias — R. Francisco Eugênio, 90 — 28-7433

DISTRIBUIDORES DA GENERAL MOTORS DO BRASIL S.A.

[VOLKSWAGEN 66 - ledr. equi
pado, radio Motorola, azul-atlan

jlico - NCrS 5 800 - Trotar ccn
Valdir - Rua Senadcr Nab

VOLKS 65 — Canservadíssimo,
28 000 km., rádio 3 fxs., lindo
capa vuU.rcm, 5 pneu. novos —
NCr$ 5 OCO - Aceito volks 62:63.
Saldo comoinar. R. Campinas 167,
ap._204. Graiau _________ 53-5710^

y*ÒLkSV/AG"ÊN""65 
-""Sedan, 

"ven"

do òo',i, um gelo, outro verde-
mBzonas, olimo pitado, equipa-

.. , , _ , - , servação
Lins. ~ Sr. Edtjara. I ]94
VOIKSWAGEN - 

Çompf. 
d."13 VÕIKS 67,' „,o km, 1300 . 66• 67 - Pago a visla os melho-; equipado 14 000 km com ridio ........res preços - T.l, 49-1357 jor- L"), PTrj,ni;!tor 

.«.rlítíT.. R«l*«-B - Tel. 33-1135 e 38-2291. VENDE-SE carro Triumpl'
hora, d.irio- MJgu.i Umoti la3. jVOLK5 63, lindo" carro,*" vendoj-2'-'068'-

VOLKSWAGEN - ,967 - NCrS | VOIKS 60. . 65. ..j,^' p_,goè }$£»' B^™ ^.b":°-...^ tt locfyfL. Vt \\to ^t-

UCOj

Tcl.

R. 24 da 28-093*4.

|VOLKSWAGEN 60, 61, tl, 63, 64

80,000, |i equipado — Melhor vista em bom estado
plano - Roa do Passeio n. 90 Maio. 254 - 48-0987
sala 8h 30m às 20 horas. I „„..._ .
ui-iiircu/Aí-eM i.*, .VOLVO SPORT 1964 -VOLKSWAGEN 63 - Superequi. , ,. B ]8
pado, laterais napa, capas, ~S''H_n!
dio-, reforço «tc. NCrS 3 950,00 p
— Rua Baráo da Tõrt» n. 187 -,
casa 1 — ap 101 VENDO carro polonês, mod.Volvo 57, 1800 fac. com 800!VOLKS 65,
VOLKSV/AGEN 1962 - Vendo contos á vista. Eslado novo. R, kms. Vendo p/ melhor oferla.
todo equipado, ótima apresenta*! Si Ferreira, 214— Silvio. Av, Ataulfo de Paiva, 26ó

2 por-{tí Ó5 - Lindos carros, entradas
côr grená. Ooc. :d»sde Cr$ I S00 e s;.ldo em

plomata. Tel. 36-2914 - Tro-!11", 15, 20, 25 e 30 msses. -
co carro menor valor. Av. Almirante Barroso, 91-A —' ' 

42.6138.

único dono — 53 0ÕÕ

çao pneus novos, pintura nova;VENDO BEL;A|R m0 em ,;,!„,„— torraçao interna de napa. — | es|a(j,
102.

ap.

Fone 26-9116.
VW 65 - 18 OCO k-n. ótimo 

"es"

«ono. NCrí 5 250 á

(PETRÓLEO)
vende:

3 CAMINHÕES F.N.M. - 1956
(Cavalos — Mecânicos)

Os interessados poderão examiná-los à Av. Rio de Janeiro,
2.302, das 7 às 16 horas.

A transação de compra poderá ser efetuada por unidade ou
no total e as propostas deverão ser encaminhadas ao Sr. CARLOS
AFFONSO, à Av. Rio Branco, 115 -- sala 1 003, até o dia 31 de
março. (p

Calhas
WAGEM
PORSH -
29-0355.

Farol de milha
Volante e

NCr$ 4 500

B_D-
vanca

Tel..

VOLKSWAGEN 67-0 km -
46 HP, verda caribe, vendo, à
vitta. Rua Coqueiros, 169, ap. S-
102 - Catumbi.
VOLKSWAGEN 1959 - Vende.
te, transformado 62, máquina no>
va c| garantia. Ver e tratar se'
gunda-feira - Praça Pio X, 118,
6° andar - Tel. 23-9973 - Sr.
Déllo.
VOLKS . 64, azul turquesa, equi-
pado, único dono, 50 rntl km —
NCr$ 4 SCO - Tel. 48-1954.

VENDO taxi DGV ano 1963. Tra
tar Avenida Brasil n.o 23 046
loja 6. FundcçSo ou síigunda-fei
ra a R._B. S._ Fejix__n.° 138.
VÕLKSWAGEN 63 ultima série
azul equipado, vendo a vista.
Ver e tratar hoie nn P.ue Sacadu-
re Cabral, 267 das 8 as 12h.
VÒLKSWAGEN"'64 - Vende-seou
troca-se por carro de menor va-
lor negocio só a vista. Estra'
da Vicente de Carvalho 1 216.
Procurar Arlindo ou Marinho.
VOIKSWAGEN 66 - Esl.do de
novo — Equipadíislmo, vendo
ou Iroco por Karmann-Ghia 66
-ALFREDO - 37-1538
VOLKS 64 e 66, equipadíssimos,
mecânica e pneu» novos, lindos
carros. Av. Nova Iorque, 212-A.
Bons. Dom, eté 12 hs.
VENDE-SE 1 Vemaguet «m per-
feito estado ano 1961. Trotar com
Carlinhos no Pfisto Atlantic no
Campo de S. Cristóvão.
VÕLKSWAGEN 65 - .Vende-se
em perfeito estado de conserva-
ção, motivo de viagem. Diária
mente. Av. Nilo Peçanha, 129 -

Caxias.
VOLKSV/ÃGÊN^íO-****** p"i"~~:a~"""m.
lhar, pérola, inteirinho, NCrS ..
1 500, rest, 12 x 250. - Telefone
57-2539.
VOLKSWAGEN 63 E 60 - Vendo
ótimo estado, equipados, NCrS
4.100 • 3.500 à vista e facilito.
Estrada Realengo, 856.

VOLKS - 1954 - Vendo - Tel.
46-5661.
VOLKSWAGEN alemão - Vendo
para desocupar lugar. 2 100. Rua
Zeferino Costi 366 — Cavalcante
- GB.
VOLKSV/AGEN - 64 - Super
equipado. Vendo ¦ particular po-
la melhor oferta. Rui Gregório
Neves 283, ap. 301-F.

VOLKS 67 - 46 HP - Pronta
entrega - Tel C. Grande 1008
ou CETEL 94-1341. Reinaldo.
VOLKSWAGEN 66 - Novinho,
cor verde amazonas, equipado,
ac. troca. 48-2583i_
VÕLKSWAGEN" 63, côr cerâmica
o mnts bonito da GB, radio, la>
terais e capa de nspa. Bn;e -4.200
mil, ac. troca — 48-2583.
VOLKSV/AGEN 64, côr 

" 
vinho,

tranca excelente e:tado, ec. Jrc-
ca^ Base 4.400 mil. - 48-2583.
VOLKSWAGEN 62. cõr pérola,
lindo com tranca, capas de napa
- Base 3.580 mil - « '"••

VOIKSWAGEN 61, equipado, ca^
pas, laterais de napa, ródio
sincronizado, vermelho. Base 3 280
mil._48-2583._Troca.
VÕLKS 61 - Vende-sa 3*. . Mui".
(O born c;tado._AnízÍo_— 38-2419.
VOIKSWAGEN 66* mod. 

*67*"~co":

azul atlântico, equipado, lindo
carro, vendo CrS 6 250 000. Ver
à Rua Amaral, 27, garagenr do
ed. Sr. Nelito.
VOLKS 60 - Transf. 66, super-
equip., nédio telespark 3 fxs., ca-
pas iats. napa, marc. gas., ba-
gagito, pneu» Fx. b. etc. Rarís-
simo estado de conservação. NCrS
3.280,00. Mec. 100%. Rua Boria
Reis, 850, ep. 301.

- Vendo
Telefone

VOLKS - 63- Em bom est3do
- 3 700 000 - A vista. Rua
Joaquim Nabuco 206, ap. 401 —
Tratir com o porteiro.

VOLKS 67, zero k
pela melhor oferta.
49-6457. D.rio.
VW 62, ótimo estado, rádio etc.
3 580 ou 2.000 entrada. Rua Cap.
Resende, 158 - Tel. 49-4030.

VOLKSV/AGEN 66, pérola, equi-
pado, pagamento à visla. Praia
do Flamengo 98, ap. 1 104 —
Tel. 45-68B8 - Alt melc-die. _
VÒLKS 61 - Ta. série - 

*~Rua

Barão de Macaúbas 156, Beta-
fogo. Preço base 3 2C0 — Do-
mingo à tarde.
VÒLKS 64, cinza, c"""~*ipado. Di.
reto com o proprietário Paulo.
Ver garagem R. Baréo de Iccroí
44, ou tel. 25-4096. Preço NCrS
4 7CO.0O A vista.
VOLKSWAGEN t~ 1967 - Tigre
- 0 km. Vendo. Recebo carro
mais antigo. Ver Tenente Posso-
Io 43.

Av. Rodrigues - .7 ogió
com CAETANO. 

'

VÕLKSWAGEN 64 — Azul-attantl
co, *for. napa, banda branca, ra*
dio etc. — Excelente est. a quõl-
quer prove, 9.5 mil km. — Do-
mingo 45-0785 - Uleis 48-3570
- Sr. Walter.

VW 66 — Vermelho, equipado —
NCr$ 5 800,00 - Mariz e Bar-
ros 933 — Com o porteiro.
vóiKs 64"T'Gr8ôrf*r^*c*rjr"4"3'2ò

Outro 59 alemão, por CrS ..
2 820. Rua Pereira Siqueira, 79

Tijuca.

VÕLKSWAGEN*""""6"Õi"2,"~cã*p"l~"dê
napa, tranca, 4 pneus novos, lin-
do carro, para penoa de fino
gosto. Bom de tudo, R. Tupi-
nanibás, 150, Ramos. Tel. 30-7154

Sr. Oldemar.
VOLKSWAGEN 60 

" 
- 

""Equipado,

estado impecável. Cr$ 2 850.COO
só à vista. Rua Bento Cardoso.ita NCrS 3 200,00 ou melhor

VOLKS vendo urgente, uníco do-
no, equipadlssimo, 40 HP, radio,

pneus novos. Preço 2 600 à
vista. Rua Dar.lo de Cotegipe,
594, ap. 201 - Viia_ Isabel.
VOLKSWAGEN" 64, 

"corverde, 
ti

do equipado. Cr$ 4 5C0. R. do
Rezende, 61. Tel. 32-9761.
VOLKSWAGEN 67,' zero km,

I 300. Vendo ou troco menor va-
lor. Av. Churchall, 94-A. Telefo.
ne _22-2439J_
VOLKS 66 — Baixa quitornetra-
gem, verde amazonas, todo
equipado. Real Grandeza, 66-201

Tel. 26-7818.
VOLKSWAGEN 65, cor pérola,
com capa preta, vo'ante de ferro
e lacarandá, radio transistor,
pneus noves, pouco rodado. Ver
iia Rua Prudente de Moraes, 762'
303 — Ipanema. Com o porteiro
Antônio, a partir de segunda-
feira. Preço à vista NCr$ 

50O.C0.
VÒLKSWAGE 6*7," mod."** 

"300 
OK

Vendo ou troco, segunda-feira
Av. Prcs. Wilson,, 210, s/ 413.

Tel. 42-9268. _
VOLSWAGEN 67, mod. 1 300* Olc

Vendo ou troco. Rua Conse-
lheiro Ferraz, 74, op. 202 — Lins
depois das 13 horas.
VOLKS 62, to"K~~lt*uipado, ven
do à vista ou financ, tratar se
gunda-feira. Augusto Severo n.°
292-A. _Te!._ 52-8484. _
VW 61, primeira serie, vende-se
urgente, placa milhar. Rua Borja
Reis, 876, casa 2 — Eng. Dentro.

VW 61, sinc. verde limão, capa
napa, tranca, ótimo estado, h vis

íaao, uni;
vista. Tei.: 37.4576
VENDO Oldsmoblle, Dynamlc, hl.
dramático, direção e freio a for-
ça motriz, 4 portai, côr cinza e
pérola, 1960, ridio. NCrS 4 750.
Ver com o Sr. Paulo, Av. Rodri-
uo Otávio, 177.
VOLKS* 66 - Cereia 

* 
metálico,

atiuípado, farol milha, rodas cro-
Cere'ia,!mados. 13 mil km. Troco, facilito

NCr$'r- -R-'--"4 d" Ma'°' 2M ~ Tel'
48.0987.

dos, rád'0 e ca.oas co
NCrS 4 950,00. Rua Assis Brasil, ir .?"«¦"¦ ini.rn» m n.p». -! estado. NCrS 6 500 financiado' \/OI K<; A*.
70 - Posto 2'- Tei. 36-1016. Facilito o pagamento ate «m 15:ou NCr$ 6 000 *, vi_,a Ru> DÓ£ÍO: 

VULNC3 (._)

£^TGEVÍ r°í_ 63 c! ~v£a 
'£%; 

Z%X\'£i '"¦ "" »« - T.., pouco rodado
"Uí km' ^:p5d°" Ríd'°--~ Alv« »¦ !»¦ »» CAETANO. "7,83- U 

900 - Excepcional ès-|vSÍD5rr Ch7v*sler 56 - Exce-VOLKS 63 - Bem estado azul, *s<r _ CJ l _ n lente, 4 portas, ciirerão hldráull-radio, tranca. Tol. 47.5357, ma- ,üao 
COUarao 

— K. ca, bas» 5 400, ejt«do oferta. -
.r,.i"_.?u_nt"'"'4ioo ncr. _ Francisco Sa, 33, ap.N-_J8.57ii cu 48-0797.
VOLKS 66 - Cereia-metilico.!804. VOLKSWAGEN 61 - Sincroniza*
equipado, rodas tramadas, 13 ,,_. .,,.:r.-;,-*¦-;  —
mil km, troco, facilito. R. 24 duY9í'*iMGEN 64' equipado
Maio, 254 - 48-0987 tNi-rS 2-u0, resto a combinar-_. Visc. Pirajá, 565/102 alé 13 horas
VOLKSWAGEN 66 - 12.500 ^mlc,LJs'J!-_.às-ie]ra*
reais. Único dono Verde Ama-VOLKS 65/6*6, 

'mu] 
atlântico,zonas, aupercqu.pado: radio. ca-|banda branca, equipado, pouco

rodado, único dono, vendo. —pa, etc. Vendo somente à vista.
Ver e tratar na Rua Paula Frei*
tas^ 26 ap. 901 -- Copacabana.

VENDE-SE DKW. Ano 63 - Bom
estado, à vista ~ São Francisco
Xavier, 915 -- Tel. 37-9667.

VENDE-SE Acro Willys 62
llaóca, 1037.

Av.

Tels. 56-1556 ou 37-4425,
VÒLKS' 54 - O 

"mais "lindo 
do

Rio. Vidros ray-ban, Cabriolet.
Real Grandeza, 193, loia I. Até
20 horas.
VÕLKS 65, perfeito estado,
capa napa, tranca, pneus novos,
27 mil km. 4 900. R. Siqueira

VENDE-SE Kombi Furgão ano 1966 Ça"'P0S-. 16, tel. 36-0855.
no cst_do. Ver t* tratar na Rua! VOLKS 1955 - corn 25 mil km.
São Jcao Batista, J3 c] Sr. Mu- Uníco dono, carro trato e super-
rijo- i equip.;do. Ventio ,. vista. Rua

Francisco cie Medeiros, 179-A —

VOLKSWAOEN 63 - Bom estado.iVOLKSWAGEN 64 - Único do
Venda-sa à vista — molhor oferta.!no, melhor oferto
Rua Vieira Buono, 30 - Sáo Cris-! Viana, 331, Rio Comprido
tóváo. Sr. Wilson. S.gund.-f.irajV0LKS'63 _ Vendo. Part. c| ri"-

| dio, c| napa. ã .vista. R. Rep.
do Peru, 362, op. 301. Cepa.

pela manhã
VÕLKSWAGEN !9657~vèn"d"o por
CrS 4 800,00. Aceito troca, fi-
nancio. R. Condo Bonfim, 25.
VOLKS 

"60'- Radio, 
capas, me"

canica 100%. Vendo, 2 780 ou
financio. Est. Vicent» Carvalho,
995-K. _
VOLKS 63, equip. pint. org. ptin.
novos. Vendo Melhor oferta. Rue
Dr. Aliredo Barcelos, 572, Sr.
Nelio.
VOLKSWAGEN 6"5~"-'~Cin7a pra.'

superequipado, NCrS 
-> 800,CO. f-acüita-se parle ou tro-
co por 62. R. S. Francisco Xa-

r, 635 ou tel. 90-0037.

VOLKS 63

100%. Entrada CrSJVOLKS 63, 3,a ser:
prestações de Cr$ vos, equipado, 100

141, Penha Circular.
VOLKSWAGEN - Modelo 65, su.
perequipado e pouco rodado.
Ver.de-se. Rua Bolívar, 86, com o
porteiro.
VÕL~KS*WÃ<*"FN*""66~^~*Equipado"
14 000 km., ótimo estado, werdt
Amazonas, urgente, por 5 800.
Aceito troca. Tel. 37-0629.

VOLKSWAGEN 64 - Vendo ao
primeiro que chegar. Todo equi-
pado. CrS 4 300. Vol. da Pá-
tria, 365.
VOLKS 62 — Superequipado, es-
tado impeccével; Rua Paula Bri-' 3]2:_
VOLKSWAGEN 1965"*^—ú'n.c"*~*"dõ-
no, pneus novos, rádio, capas na-
pa. ignicão transistorizada. NCrí
5 200. lei. 46-0732.
VÕLKSWAGEN ól - Sedan. últT*

série. 43 000 km originais,
E:*ado excepcional, realmente.
Vendo urgente, à vista. Tratar cj

proprietário, à Av. Po=te-jr,
184, ap. 903.
VOlKS 66|65 - Sinal 2 500. Res".
Io Icntjo prazo. Rádio, capat.
Único dono. Av. Mem de Sá,
14-A. 22-4229 e 32-5397.

VOLKS ól - 3.» estadode nô-i™,,,.
vo, bem preço, à vista. FacililtoIvulkí
parte. Av. Heitor Beltrão, 57,
cp. 301. Tel. 48-7183.

do. Estado excepcional, pouco ro
dado, máquina, pintura e estofa
rriento tudo
1 600 000 i
200 000. Sr. José - 58-31*08.
VOLVO 51 -Legítimo em óti-
mo est. mec. 100% - Placa
lhar, neg. urgente - Melhor of.
Rua Bom Pastor, 393 — 48-9440.
VÕLKSWAGEN 62"-"*PrÍticamen".
te zero, nunca bateu. Ver Ataulfo
de Paiva, 23, ap. 504, sábado.
Rua da Passagem, 119.
VOLKSV/AGEN - Compro sem
aborrecè-lo. Vejo no floriria de
sua preferência • paqo hoje am
dinheiro. -Tel. 38j3891._
VENDA seu carro sem aborreci-
mentos. Vaio no horário de sua „,,,., ,.
preferencia . pano Imi. am di. V.°,LKS. 

%'¦ 
"»• !=r'? 

J°n«,",=.nheiro. - Tel. 38-3891. lJ,sU 3 2u0- R- Marechal Joffre,
-¦8ó-'i01 — Gríjsu. Tavor não usar

pneus no-
em tudo,

qualquer prova. R. Maria Ama-
lia, 363, ap. 202 - Tiiuca.
VOLKS ~ Tala larga cromada,
nova, NCrS 100,00 e capa de na-
pa Procar vermelha, NCrS 20,00.
- 45-3015,_
VENDE-SE 

"Aero 
Willys 2 600

1964, de praça. Tratar na Rua
Boria Reis,_759, Sr. Santos.
VOLKS 62, pérola." Estado exce.
lente. Bom preço. Av. Brasil,
5-193/A, esq. Av. Paris, telefonei"
30-3070, Sr. Ramos, segunda
sexta-feira.

VOLKS 64 - 2* série, Vende-rd
Rua Sampaio equipado. Está novo; à vista ot»

facilito parte até 10 meies. Rn»
Campos tia Paz, 105.
VOLKS 62, última série, vendo
uru., ótimo estado, 3 680 mil. —
48 9579, Ramos. depoisJO horss.
VOLKS 61 - l.a série." equipado"!
acessórios modernos, troco por 63

(a 65, pago 200|mêi, Rua Ccnd»
NÇr$ $ 453í Bonfim, 485, fundes, Sr. José.

IVENDO VW"65''-" Ri~í""Ba*rioíõT
Vende-se 

"Kombi, 
pick-up" .*!" Portela, 25-a.

bom estado, falar com Manuel. VAUXHALL — Vendo-se lote tim
Tel. 37-5131 - ladeira dos Ta-;peças orltjinais. Ve/ e tratar- *
baiarcí, 316. j ^ua -er.auor Muniz Freire, 51 —

VOLKSWAGEN""" 963 -' 
" 

Unicõ\~"-- 
2C'3'

proprietário, vende em estndo de

- Hspetaculnr novtssl-
mo, único dono, superequipado,
verde, pneus b.b., ver Barata Ri-
beiro, 258. Garagem edificio
VOl KS 67 - Zero
- Financ. 27-4966

VENDE-SE Pcntiac .8, mecânico, ÍHiftlenóoclisl; ' '_'¦-": •"¦'•-, ^".i m,-
6 cilindros, particular c-.v. átimo i/g.°^,' • ^ Rr , "" 

fl "*Ípad_?' 
,- ¦ •¦

estado. Preço melhor oferla. Ven VEMAGUET 64 - Equip. ±7 JZ 1 ./' *""? mÍ °VOLKSWAGÍ~N"—66

loC: ^^?ra' 3'3 "inova. Entrada 2 000 000 &TÍ%^^7vm'<^èt\^
- .__. ** _-R. S. Fco. Xavier, 189
uso - Telefone: VENDE-SE taxi Caíelinha e pia-

Rra Conselheiro Mafra, 135
Penh:

VENDE-SE ura.
2a.-feira. Pcuco
25-2073.

uc_ji.c«c iv .. *"" ri 
~ Vi;" da Pe"',a- Tcl. 91.2326VENDE-SE JK 63, enxuto — Rua CETEL Oó

Aguiar Moreira, 386. vmvcv/aYm TF r—r-'yOLKiWAoEN 6o, equipado,
VENDE-SE Renault 1955. Tratar
2a.-feira — Rua Humaitá, 72 fun-
dos — Souza.

VOLVO 52 - 58 - Estado excep-
cional. Carro, para pessoa de *fi-
no gosto. Vêr na Rua Figueire-
do Magalhães, 771 ap. 201. Co-
pacabana; até òs 12 horas.

VEMAGUETE - Vendo com rádio
em bom estado, 59. Tratar Rua
Monteiro da Luz, 177 — Agua
5anta.
VÒÍKSV/AGEN*"ii"^i"Ío, ven"de-se,
um tíVImor de carro. Ver e tratar

Rua Aires Saldanha, 127 —
Copacabana, Posto 5,

VOLKSWAGEN 1966, verde ama-
onas, rjperequipado. Único do*

no, uma jóia. Preço 5 800. Tel.
34-4339.

VOLKS 63 — Lndi carro. Pintura
e lataria Impecáveis, equipado,
última série. Santo Amaro, 118 -
Gibi.

VOLKSWAGEN 64, im-
pecavel. Entrada 2 500.
R. São Fco. Xavier, 189.

oferta. R. Gcnzaga Bastos, 119/
303 - Tijuca.
VOLKS'*60 e 6Í7"'3.'a"**ir**L)n*icos'
donos, nunca bateram, perfeitos
em tudo. Facilito, 38-3291 e
58-7467.
VOLKS 60 em otlmo estado equi-
pado c/ radio sujeito a qualquet
teste p/ pessoa exigente. R. Ma-
.'anhão,' 520/101.
VOLKSWAGEN"' 1961, sincroniza-
do vende-se por UCt$ 3 300, ver
segunda-feira, «rea interna do
Ginástico Portuguê» — Diniz ou
Bulhões.
VOLKS 67, 0 km, azul, estofo
preto Tigre, vendo ou troco Sim-

Tufão 65. Rua Flack, 159 -
Est. Riachuelo.
VOLKSWAGlN 1966, azul, pnaua
b.b., radio fnfertron, capas, 15

km., vendo ou troco. Rua
Caruaru, .43, ap.' 201 — Grajaú.
VOLKS 64, cinza prata, idêntico
a novo, r.iuío 3 faixas, fin. com
2 200. Av. Eng. Rlchard, 160/301

2157. I
VOLKS 196*7, _46 HP, «ro km..[vende-se, jor .vermelha,;.:;,,., d- ,, , „ ,,,rh T.... „,.. , ,,.,.. í:i „ ,, ;.

VOLKSWAGEN a:ul, fato solar -
Vendo à vista ou am 4 paga-
mento*". Ver R. Itapiru, 484 ou
tal. 32-6631,

VOIKSWAGEN t*C Tígra, 0 km,
lindas cores, pronta entraga. Acei-
to troca. 52-5934. S»g.-f«ira. Av.
Mim da Si, 173.

per novo, vendo 5 050, ver Av
Copacabana, 300, garaglsta. Tra
t.ir^_570 ÒU _ou _ 57- lj -96
VENDE-SE Chevrolet 4*9'*-- Ver
à Sua Catumbi, 22. Todos os
dias.
VOLKSVVAGEN Í965 - Vermelho,
pouco rodado, 100%. Rua Ana
Néri Jl-°_801,_Sr._Esparan5a.
VENDE-SE Oldsmoblle 57, otTmo
eslado. Ver a tratar no Posto São
Geraldo na Av. Suburbana es-
quina c/ Rua Vital. Motivo apêr,
to. Tel. 29-9222, procurar o Sr.
Jo: 

'

VENDO Volkswagen 1967 zero
km — Verde caribe, ótima oferta.
Tel. 34-5268, Sr. Wanderl-.y.
VOIKSWAGEN 65 - Particular
vende e vista, «slado excepcio-
nal, equipado, somente 17 000
Icm, único dono. Preço base NCr$
5 200. Rua General Glicário, 326
sp. 1.03, laranjeiras, telefona:
46-7712. Sr. Erntsto.

VOLKSWAGEN 66 - 2a. serie
grená — 9 000 km,

novo, equipado e com rádio.
Pre.o NCrS 3 300 à vista. Tra-
tar pelo tel. 46-7860.
VENDE-SE um automóvel mares
Borgward — Izabella, 19
portas, todo equipado, radio ori-
ginal, tudo 100% em funciona-
mento. Tel. 52-9547, até 12 ho-
rr,s._
VOLKSWAGEN, 63, e*quipado',
excelente. Fac. cl 2 200. Troco.
R. 24 de Maio, 19, fundos. Tel.
28-7512. S. Fco.^Xavier.
VÕLKSWAGEN 62, equipado, ex^
celente. Fa.-. cl 1 800. Trnco, R.
24 de Maio, 19, fundos. Tel. ..

7512. S. Fco. Xavier.
VOLKSWAGEN, 

' 
60, 

" " 
equipado)

excelente. Fac. c! 1 300. Treco.
Tel.

pérola, b.
branca, bem equip. e em ótimo
estado, um só dono. Av. 28 Se-
tembro, 413, fundes. 5 780 000,

,.„ ., ,_,¦ ¦ 
s^=requ,pa.jde 8 Ss ]6 38.5658do, c/ rad;o, capas etc. A vina;, .„.... .-.— ,0 800 mil. João Lira, 161--402 _ VOLK5 65, c;nza prata, radio

Leblon? Blaupunkt, napa NCrS. 5 180,00,1 VOLKS 65
Vnt K .VÃíürPM 

~Ãr\—Ti c  froco. R. Guitavo Sampaio, 260, capa d'
yULNS./A-tN 60, 61 — Exco-inu |0. o .7 .q/r,lente estado. Todcs equipados. iP"-'«-6--.
Rua Barão de Mesquita. 174-A. VEMAGUETE Caiçara 63, NCrS

R. J4 de Maio, 19, fundos
28-7512. S. Fc_. Xavier.
VOLKSWAGEN 65, excelente.'
Fac. cl 2 800. Treco. R. 24 dei-
Maio, 19 fundos. lei. 28-7512. S.lticdel, 94-A - Enger,ho_Dentro.
Fco. Xavier. i VOLKS 64*- Gustavo Gama, 276

VOLKSV/AGEN 65 - Facilito cem
pequena en trade, superequipado.
Rua Silveira Martins, 132 ap. 508— Sr. João.
VOLKS 56 — Alemão transf. 62,
bom de tudo, ver licje urgente,
2 630 a vista. Rua Riachuelo.
220 ap. 402 - Tel. 32-2431 -
Araújo.
VOLKS - Tenho (9), 1959, 1963,
1964, 1965, 1966, todos revisados,
equipados, div. cores, vendo,
troco fac. Rua Russel, 32-A — L.
da Gloria,
VO~LkS~"66*^"~Vy*r.io. Superequipa".
do. Estado de zoro km. Aceito
troca. Santo Amaro. 75 — Telefo.
ne 42-0898_-_Ze;í.
VOLKS 66 -Modelo 67. Na gã""rantia. Courvin, etc.'Azul atlan-
tico. Aceito treca — Santo Ama-ro, 75 - 42-0SÍ3 - Zezé.
VOLKSWAGEN" -"""Vende-se, cõn"-
ssrvado, ródio, napa. Cr$ AC^G.

vÍ3ta cu financio. Rua Gu

1953 - Me
29-1930.

CrS 4 700 OOO - Te„VOLKSWAGEN
ciado equip, vendo p' melhor);
oferta. R. Maior Mascarenhas, n.|VOLKSWAGEN - Ano 6*6 2a.""'
32 - I. os Santos. | ria c| 6 000 km rodades, cor a,-.

estado. Todcs equipados.!
-arão de Mesquita, 174-A,

VOLKSWAGEN* 67!66:65,'64;63;ó2
— Tenho todos equipados, vá
rias cores. Vendo, troco e faci-
lito. Rua Haddock Lobo, 335 -
Aberto até 22 horas.
VOLKSV/AGEN 67-6 km, 46
HP, Tigre, côr azul real, ainda
no revendedor. Tratar com Nobre
ga. Tel.i 38-1645 ou Rua Barão
de Mesquita, 643, c| 14 - 101
VÒLKS*-* Vende-se*ó2*~-"3 60"0,CO
Rua Afonso Pena, 10. — Tel
34-6743.
VOLKSWAGEN^ 66 - Equipado,
estado de novo, professora e
úniia dona, com pouco uso. —
Troco e facilito. Rua Barão Mes-
quita, _174.
VÕLk"SWÀGEN*~66~*"-*"Mo"dY67,"
superequipado, 1 só dono. em
estado de 0 km, troco o facili.
to parte. Rua Barão Mesquita,
174.
VOLKSWAGEN* 67 - Õ knYtà"
das B3 cores, pronta entrega. -
P. b. branca e preta. Troco. Rua
Barão Mesquita, 174.
VOLKSWAGEN. 67 - Pérola cl
forração preta, modelo 1 300 —

km, v-ndo ou troco por car-
ro de menor vaíor, facilito. Rua
Haddock Lobo, 335.
VOLKSWAGEN 

~67 
- Greníí~

300, c| todas as garantias —

revend. Rio. Entrego emplacado,
troco 

p/ Voiks até 63. Rua Had-
dock Lobo, 74, garagem.

1962, mod. 63, ceramT.

na Rua Ferreira cie Andrade, 70
— Posto Pena Branca. Telefone
29-5116.
VOLKSWAGEN 6*4 - Vende-se
em bom estado, equipado. Tel.

VOLKS 63, 'azul, equip., estado ° 
"™. 

«ndo ou troco por car. ;_B-07?7 
ou amanhã, 54.1449 -

mpecável, NCrS 4 200,00 .. vis.'0 de menor valor, facilito. Rua uaua,ti- _
ta. Ver Rua Marquês de Abran- Kaodock Lóbo,_335. _ VOLKSWAGEN - Pick.uo vende-
tes, 118, ap. 501. Tel.i 45-4810 - VOLKSWAGEN 67 - 

" 
Grené - !e aRO á5 =,n estado de nova,

Carlos Augusto. _ . I 300, c| todas es garantias - financia-se. Tel. 28-0707 ou ama-
VENDE.SE Volks ultima série 

"- Vendo 
' 

vis,a ou a prazo, moti- nhi 5-1-1449, Cláudio.

VENDE-SE - Dcdoe 4"1 4 o-rtas Tsi° 5olar' <",im° 5S,ado - Verjvo de viagem. Rua Bispo, 47._ WILIMAN 51 - Bom*e:tado; à
máq. 030 Preço Cr$ 8.000 -''Rl-''" FíbÍD lu!* Ai6 ~ c''6 -'VOLKSWAGEN - Táxi, ano do "'•»»_ NCr* 1 200.00, l.o do Mar-

ua Manuel Vitorino, 801 Pó«to L:m Vasconcelos. Sr. Enic. 61, última séria, vendo por NCrSÍ«- °°t 1.° ORPOI
Sr. Carlos. i VOLKSWAGEN £9 - NCrS .'.".. 15500,00. Var • Iratar na Rua""0' segunda-feira.

Penha Circular. (VENDE-SE teimoso 66, prestações! 34-1797 ou 48-8331
de 90 000._Trat.ir com Dona Ma-| VOl.KSWAGEN 65 - único dono

2900,00. 2,a.feira. T^30-8563
VOLKS 64, todo equipado como
novo, inteiro vermelho, Preço
4 600. Aceito ofertas. Rua Se-
nador Alencar, 19, ap. 310 — S.
Cristóvão.
VAUXHALL 51, um milhão vem
do no estado funcionando, 5
pneus noves, estofamento perfei-
to facilito telefonar 48-2Í41.
VÕLKSWAGEN 65, a.ul, radio
capas, pneus único dono CrS
4 900 mil. R. Taborari, 610. fun-
dos, B. Pina, troco_ p; americano.
VOLV'o""50, radio, pintura esfoí.
uma ioia. CrS 1 850 mil. Rua Ta-
borari, ôlO.^fundos, B. Pina. —
Troco e facilite.
VEMAGUET 59 

"-" 
Vendo" NCrS

2 000,00. Rua Silva Teies, 60
casa X.

1 t;do novo equipado. Só a vista
pado corn rádio,|- 5 800. - Rua Herácllto da
e'c. R'..a Araújo; Graça, 199 - Tel. 29-29.Í5 -.

Leitão, n, 779. Engenho Novo. | Pedro.
VOLksWAGEM 

"ano 
65 (outubro) VOLKSWAGEN 60 - Ótimo esta-

único dono, eauipado. Rua Do-j do, 2 9C0, aceito troca Dauphina
Romana, 333, loia. Vfr do-

mingo o dia todo.
VEMAGUET 

" 
_ Espetacular" esta-

do de conservação. Equípadfssí-
ma. Troca-se por Simca ou Ae-
ro. Rua Coronel Cota 64, Meier
— Uroente.

1;

ou americano. Facilito parte, 24
de Maio, 411-F. cl R_enato._
VENDO - Aero VVÍiiys 

*196*0 
-

Ver depois do 12 horas — Hoi»
- Rua Aguiar, 201502 - tr. Ro-
na! do.
VEMAGUETE 1962 - Vendo" hõs

VOLKSV/AGEN 1957 0 km, 
"J6Í~ 

,NCLS c2 
90° *7, V"r Rü' Vi-

HP. ?.o série, n-crlílo I 300, vá.U6^ de S°""*' 2â-
rias core-, concessionário Rio. Tô- W 45 — Equp. cl rádio, amer.,
das garantias de fál.rica. Vcndo'"Pas' naP0' »l e™, calhes, etc.
ou troco menor valor. Rua Barão!?/"'0 de ""' dono, c| fatura. —
Mesquita, 129. iVer segunda-feira. Av. Pasteur,
r>7,y™ ,- ¦ . . - -. ,. •-•¦ 184 - Bar - Sr. Eloy.VOLKS 65, equipado, rádio, ca- ,,,.;«_-c-t,-tí—.-,— 
pos ct:. Pauco uso, ótimo pr»co. 

VEC«"?F-SE,Volks 66 - Estado Ok
Aceito troca. Rua Dona Maria.!- c«.„9olo„- ™"°"- Barreto, 74
83 .- Tiiuca.
VOLKS 64 — Total mente equipa

rídlo, cepas etc, ótimo

ap. 102 —_ Botafogo.
VEND"ESE - Jeep Willys ano 62

434. c. 13. Tcl. 38-8828
VENDO pela melhor oferta uml VOLKS 64. última série," cin?*"
Dodge 48 e um Vanguard 49. Vur bem calcado, c. rádio jpponés

de teclas, todo equipado, R. Al-
mirante GavlSo, 11, ap. 501. —
Tel.i 34-7307.

Cem por cente. Tratar tegunòa.• - -^ ¦••¦••- r- ^'77^^c^^'._.B^.^i
VENDE-SE Aero Willys 1962*

Sed
I 190,00, alemão, equio. pj 6*2*V| Mafr?' *' " p«nha Circulai
rádio, capas, etc. novíssimo. Sal-|VOLKSWAGEN 61 la. série transf

VOLKSVVAGEN 62 - Uit. série
— Janelinhaa abrindo igual 63 —
Azul golfo. Lanternas 66, ót. es-
tado. 3 600. R. Bom Pastor, 399.
VOLKSWAGEN 61, 3.» série,
equip., ótimo estado, lataria per-
feita. Desembargador Isidro, 145,
ap. 306.
VOLKS 67 Tigre, Ò km", vendo

,. 15000 mais 18 de 187. emplacado].-¦Ma- ,. o- nome. comprador, aceitando troca;
i c.irro menor valer. Augusto, .,.:

Superequipado, branco c| estôro
vermelho —Jel. 50-1210.
VENDE-SE Ae7r"WMlyr~T96*r"~
Pouco uso, em ótimo estado —
Tel«5ó-1210.
VWJ965"- Vonde-sa nôvõT;,".
cepclonal estado funcionamento,
pérola, sl rádio. NCrS 5 200 -
M'Y7:I85l__z__."_'?_J_______',li«,
VW 63 -*3a. série, à vista 3 800.
ótimo estado. Rua Major Saião, 6
- Casa 4 - Tel. 43-3627 . Gilson.

VOLKS 63 - Vi i vista, mecâm-
ca, pneus, pintura, 100%, cl rá-
dio, tranca e capas. Carro novo.
Rua Cândido Benicio, 2935, Bloco
f_- PI'" 14-2020.
VOLKS 66 - Ãiul. 15 000 km.,
capa Vulcrom etc. S 850 à vista
Rua Codaias, 207. Domingo de
manha e segunda, à tarde.
VOLKS 62 - Novo, a vista, est.

n. Afranio da Melo Franco, 42-
404. 27-3827.

VOLKS 61 - la. série - 3*Í5Õ
— Rua Constante Ramos n. 167, c|
o porteiro.
VOLKS 61. CerSmlca, capa da
nspa preta muito bpm conser-
vado - NCrS 150,00 mensais.
Estr. Agua Granda 710 — Visla
Ajegre._
VOLKS 66 (S*£"Rr~-~C*e7ií7--
12 mil k m. veloc. lacrado -
Capas, rádio e persianas. Vendo
pela melhor oferta. R, Lucidio
L.fio 170, ep. 403 - M«ler.

VOLKSWAGEN - 59.61. Equipa-!
do, ótimo estado, 1 £C0 eht.,
rest, a comb. - R. Mons. Amo
rim, 47 _ 29-4515.

VOLKSWAGEN 1964 .. Vèndõ*
preto de fábrica. Um único do-

Base NCrS 4 500,00. Avenl-
da Visconde de Albuquerque,
1035 — Leblon, até às 11 horas
de ho|e cu combinar eplo telefo-
ne 47-5084.

VOLKSWAGEN 61 - Ultima
rie, equipado, tala larga, com
1.800 ent. R. Mons. Amorim, 47
- Tel. 29-4515.
VOLKSWAGEN 

*62 
« Excepcional

estado, equipado c' 2.DC0 de ent.
nesf. a Combinar. — Rua Mons.
Amorim, '47 — Tel. 29-4515.
VENDE-SE Chevro:ê"t""H,~táx*r"ver
na Rua São Clemente, 453-A.

I

pado com tranca. Rua Farani, 71,
»p. 516. depoi» de 9n30.-n. Te-
lefona .26-0367. 
VOLKS 62 — Em ótimo eitado, ç]rádio- Ver.do è vista, oela mé- da. R. Babaçu, 11, Vp, 201
lhor oferta. Barato. Rua Miguel Praia da Bica - Ilha. FacLemos, 10101. 10 meses.

ca, ricamente equipado., parti-
cular vende à vista. Negocio
urgente. Rua Haddock Lobo, 74,
garagem.
VOLKSWAGEN 1966, 1965, 1963,
1962 e 1961 todos revisados
equipados troco e fac. varias 

'co-

res. R. C. da Bonfim, 577-A. T.
58-3822,
VAUXHALL 4B, .m perfeilo «sta-
do prego NCrS 650,00. Rua Cia-
rimundo da Maio, 256, ap. 201

Piadad.
VAÚXHÂll 48, am bom estado
— Vendo pela melhor oferta. Rua
Padr» Manso, 37, c/ 11 - Ma-
duraira.
VEMAGUET 67 - O km. P,a«
abaixo de tabela. Tratar Rui das
Marrecas, 29-A. Seq.¦feira.

napa, 11 700 km
t.l - Tel. 32-2.151
gunda.

rne'hor ofer
pai

VOLKS 63 ótimo estado geral
pneus novos, pintura nova, para
comprador exigente. Rua Cabu-
EU, 293. Lins.

r . ^ teisco Xavier, 342-E — Maracanã.lcâr vermelha, pint., máq., cail" Sfl" "--¦-- ¦•• xa, cromada, forro napa, pneus
rádio, tranca, exceler.te, ver para
crer. Di

VOLKSWAGEN 1966 '- Pé d
Boi completamente novo. Ver R.
Benjamin Constant, 135 — Gara-
gem, Sr. Toninho.

VOLKSWAGEN Ano 1964 - Ven-
de-se urgente. Preço à vista Cr$
3 200 OCO - 100% suieito a
qualquer prova, pode trarer me-
cínico. Motivo não poder manter
dois autos. Ver e tratar na se-
gunda-feira depois das 16h30m
com Dr. OTTO. Rua da Quitanda
n.o 30, s.< 813. Não atendemos
pelo te.sfcne.

VENDE-SE camioneta Picx-up
Chevrolet em perfeito estado.
Tratar pelo telefona 34-1331.
VOLKSWAGEN-65**7e7iudi~"~c*""f
rádio NCrS 300,00 c/ courvin lu.

pérola, único d/, %/ feari-

| VOLKSWAGEN 65 - Vende-se em
i ótimo estado azul com radio,
capas. Rua Cândido Gaffree 104.
Urca.
VOLKSV/AGEN 66. único dono,
10ÜG0 km. Troca-se por Kar-
niann-Ghia 65. Tel. 28-7363. —
Tijuca.
VÒLKS 65 - Vendo CrS 4~9ÕÕ_è"
vista. Ver Gomes Carneiro, 65 ap.
501 —^Copacabana.

VOLKSWAGEN 196*5 - Vírdí
amazonas — 21000 km, capas
Copacabana, laterais, alavanca!
Porsch. tranca capo, tapetes, rá-
dio teclado, isqueiro, pneus b.
b. — Tratar na Rua Artur Ber-
nardes,_31,_c!_porteiro_(Catete!.

VOLKSWAGEN 1963 - Superequi-
pado, ótimo estado no seguro.
CrS 4 150 000 - Mnrcis - Rua
D. Teresa, 116 ap. 102 — Eng.
Dentro.

Larfjo Campinho 61 — Cascadura.
ZEPHÍR" 

'-""Jardineira"," 
1961, 

"van-

de-se. Rua Álvaro Ramoi 155,
2.a e 3Afeira.

VOLKSWAGEN 66, sereia, 9000
km, banda branca, equipadís*:i-
mo, inclusive rírlic, excelente es-
tado, um só dono. emplacado 67. _____._°_ I
- Vende-se NCrS 6 IC0.C0. R. VOLKS 61 - Sincronizado, cha
Pompeu Loureiro, 32, ap. 308-A.Ipa . números. Bem estado. WII-
Tel. 36-2221. íton. Rua Dona Teresa, 116 ao.

02 - CrJ 3 -ICO COO - Eng. de

ou estuda proposta, ria na ™ Globo
VENDE-SE uma Kombi modelo
standard, ano 1965, c] 30 OCO km,
em perfeito estado de conserva

Orlando. Tel. 830 MH. çao. Preço: NCrS 5 000,00. Ver
na Rua Campos Sales, 37
VANGUARD 51 - Vendo - NCrS
1 100,00. Ròa Itambé, 45 - Bon-
sucesso — Viaduto Ilha Gover-
nador.
VOL"KSVÍ^"E"N~6"6""^en*de*seYrõ.
do equipado, em ótimo estado
de conservação. Ver e tratar na
Rua SSo_Luís_Gon_:aga, 1 666.
VENDO AERÕ 6*2"~-~Todo~eq"uN
pado na praça. R. Marapé, 219
__H' Gurgel.
VOLKS 59, alemão, superequipa-
do, tranca alemã, rádio c. 2 alto-
falantes, pneus brancos, vendo. —
Rua_S._Janu.irio, 28, sob.
VENDE-SE ieep 62, em bom es-
tado. Tel. 25-0754. Tratar segun.
da-feira.

WILLYS

W
e seus serviços autori-

¦ zados, oficina e peças
genuínas v. encontra.
com todas facilidades.

VOLKS 65, em boas cendições,
equipado. Tres. Caries de Cani-
pos, 272.

VOLKSWAGEN 62;63 - Rádfo 4* 
"VÕLKSWAGEN 

44 - SupaTi^íf-lta, lantímM^adtptadas tuà^tZtx., tranca, todo torrado e ecui- pado, ridio Telespark da tecla- capas, faróis Rcsl. alavanca es'

Dentro._
VCv 1954*"-'Tmpõ*rt"adõ" proc. dl-
plomátlca, de Embaixada. Lindo
carro, motor igual 46 HP. Ac.
proposta. Rua Bambina, 42 — Bo-
tafogo.

AGÊNCIA CAMPO GRANDE
DE AUTOMÓVEIS LTDA.

AV. Cesário de Melo. 953
Campo Grande - Tels.
1010 - CETEL 94-1171
Praia rio Flamengo, 244
Lojas AeB -Tel. 25-9776

-õ,1
Arul atlântico, Es-,26 000 k

tado de novo. NCrS 5 100,00.
F,;ci..to n combinar. Rua Santa
Soíia, 184 (Pça. Saenz Pena)
VOLKSWAGEN 64 - EnTraro es*,
tado de conservação. Equipado.
Entrada 3 000 - Rua Desembarga-
dor Isidro, 67 - Tel. 48-2887, S.
Pena, até 13 horas.
VOLKS 61, sincronizado. Transfor-
mado em 65, superequipado, ver-
de, volante, rádio, tala larga era-
mada, tranca, pneus novos, bate-
ria nova etc. Freio a ar. AAotor
a qualquer prova. 48-8989. Hélio.
VOLKS 6! — Vendo muito equi-
pado e bem conservado. Tel.i ..
48-0667. Troco por 64 • pago e
diferença.^
VOLKSWAGEN 65 - Vende-se,
bem conservado. Av. Princesa
Isabel, 300, ap. 209, bloco B,
ou com o porteiro.
VOLKS 61, últ. série, igual ao 62,

... . ótimo est., equipado. R. Pardal
j VOLKS 63. enxuto, vendo ou'M_let, 26.- Tel. 28-7036. Troco I
: troco por táxi ou particular, • tel. por carro nacional.
•¦':"-;„•— IVOIKS - 1963, carro de luxo.1
VW i9. mod. 62, alemão, equi-j equipado, vendo por 4 ICO. Rua
pado. Motor gar., tudo 100°i,!Bario de Iguatemi, 164, ap. 4j
pintura e estof. novos. Excelen-'Pr. Bandeira.
te oport. Ent. I 6C0 mais 12 xIxTaÍFc"" iõ2Õ ;-f. y\
185 ou 1 800 mais 10 x 190. D Y°„Y_,S 

'" 'Jó,?' "' "<"'<>, venao,
r-,tn, ^cin7i " vista-p. melhor oferta. R. Ba-,C_.los._45.3e7i. |r5o 

deTguafem|. 164j ap_ 4. pr|
VOLKS 1962, vendo em ótimo es- Bandeira.
tado de conssrveçÃo, preço NCr$
3 550. Ver na Av. Copacabana,
968, com o porteiro

¦ VOLKS 67 - 0 km.
•Io, emplacado. Fone

verde-beri-
573990.

VOLKSWAGEN 65 - Teto solar,!
único dono. Rádio, capas, calhas,!
reforço. Placa milhar. Vendo ur-j
qer.te. R. Eng. Gama lobo, 182,;
ap. 201. Vila babai. '

Vai vender
seu carro?
Venda-o mais
valorizado,
repintando

com

WUffl
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VEÍCULOS O

Aero WiíSys
1967

ESPORTES E EMBARCAÇÕES © UTILIDADES DOMÉSTICAS *.* Cad., CtASSiriCAPOS, Jornal do Brar.il, do

Oldsmobiíe F85
minqo, 26, r ro.fcira, J7-3-67

1962
4Zero km, duas cores, torra- mecânico, 4 portúb

ção preta, garantia total. Ver.- neral Artiflas n. 183
dc-se. Telefone 27-6677 — Ro-
bsrto.

Rua G;
np. 301.l447~Pied.-id

CAMINHÃO CHEVROLET 5.1 -
vuto — Vende-se, .pátio da Ct
Vermelha, ccm Cândido.
CAMINHÃO -"vonde-se um'
mlnhio Chevrolet Brasil 62.
um 58, ambos em perfeito
tado. Tratar ,'i Rua Florinda

sn-lTAXI CAPELINHA-uz ÍVundeinoe, pcr.lc
:dí M.vjí. Proccrai

ca-IlAXIMETRO
üujn.o 36 1137, cou; Macia Consta
es*-Vendem-se também luminosos -
n.'Bartolcmcu Mitre, 3£4, np. 101.

E PLACA -lOFICIMA Mecânica - Alugs-ie -
táxis. BarãoJTrès boxes \--i:rn serviços de ian-
Naval. j lernayem, pintura e elsíricistj?, :c-

Cspelinhd comoieto paradamente, iodas com ólinm
Rua Marquei

ciafogc.

Ar condicionado
para automóveis

Pronta cntreaa. Tel. 52-01 CO.
Pedro.

_Anlonlo. TOCADOR

'CAMINHÃO PORO F-ÍOO ano 19611

Simca Emisul 67 \T*^.«™ >&$>."*"•'
CAMIMHÃO Murcecios Ben: 62

instlacães. Lccâi
de Olinda, 45 —
OFICINA de Volks," ótimo pont

DE FITAS par» auto l;vfe e desembaraçada, passa-
- Temos 03 mais recentes mode- 5elü "" , ""!a u'íi«"»e- v"

mportndos - 3o-4ófó. Fer-l';0 P"fc desfazer socledadi
-¦; Guimarães 99-3. Bctsfosoji'05 !

2.»-íelro
Pl 151,00 mensais, pelo Con-ly ¦

sórcio Perello. 80 meses sem Tei. 30-6115 - 30-4735.
juros, l.o Assembléia 6-4-67 FURGÃO International KB-
— Rua Silva Vale, 4.10 — Ca-|em bom estado. Vendo-se ur ¦

dias - Av. T
145 - Bonsucesso.

-|VÉNDÒ~"píaca eTaximetrõ Caoe-Í PASSA-SÉ uni 
"oficina 

de
Run Sanla Manana 2ó0.||;nha. R. Arsçiuari, 562 — Ramos I wa9en ^urgente. Motivo

Vclk

,...,. iseni. Cil, 1 2C0.VENDO ar refrigerado nGvo, parn Francisco n." 36'to/cr.rro Chevrolet 63 ' '

valcanle. Tel. 29-9161. VI.VC
111

Í9-609

Aero Willys
64 - 66

Volkswansn 63
; Vondo, ólimo estado —

4 000 000 à vista. Tratar
•telefone 57-7993.
I

Aluga-se
rias ou viagem.
49-0485.

motorista. Dia-
T. 43-4694 I-

Chevy II 63
Vendo Av.

Tel. 57-2513.
Atlântica 3502 -

VEÍCULOS de carga
BASCULANTE - Chevrolet 48,
vonde-se pela melhor oferta ou
troca-se por carro de prnej. Rus
Costa Rica, 541 - Penha."
CAMINHÃO FNM - D-ll 000 V
cirrrta. Motor novo, Tel. 23-5748 qj^ç Marítin
ou 43-0136. ij.

te, motivo da viacem. Run
mlngos Freire, lll — Tc

I Santos - Tel.
F-600 - 1966
te semi novo.
Texnca da Av,
FORD 52 - Caminhão, máq. rrl-if.l

1 falta amaciai - 1 2C0. U. Síoí
Cri, Carlos, 1 Olió, fund. c. Caet mo
no;cu Barros B:,rrelo, 54 — Sr. B.-.th.

FNM 
"ÍOOÓi 

JK 
"l96ó, 

rociado ãpe-j
nas 6 OCO. Vondo a vista. Aceltoj

joforta em VV/ 67 parte paga-
mento. Tel. 34-7691!.
F - 600 - 6i. 1roc-..„e por Volks
61 ou Kombi 62. Tel.: 2-169 - N.
Iguaçu.
rNí.l 59 — Cabiin nova ítrãslnc
«iu vxcelenU «iludo * Vista ou
financiado - E.tudo ti oca. Tel,:
32-6631 - Rua llipiru, <M.

471" 
'-"4 "cilipi-

res seminovo, excelont» estado'_

64 marco H;,
Tel.: 45-2360 - Frigi.

Dc-'daire. 8C0 cruzeiros novos.
0!jVENDC-,\\-SÊ 2 truques pora caml

inhão Mercedas, Alfa, seminovos.
- Vendo basculan- Ver Av. Camòos, 108. - Tel
Ver e tratar Posta 52-9610.
Brás de Pino 1341.

rranclfco
! Paulo.

o Bar;
53-1940

Chevrolet 65

CAMINHÃO MERCEDES 60 LP-331,
bem calçado, lona, corda, rádio,
çrento para trabajhar, vendo, fn-
cfIltú e iroco por automóvel. Rua
lf; S,,nd£in.Gf's*»' 9£6' *<"««• JGMC MARÍTIMO 760 acidonlado.
fe,.: ^O-v/0^. [Vendo com motor, caixa e dlfe-
CAMINHÃO CHEVROLET 1966 - Vendai perfeitos. V»r e tratar'Vendo 

caminhão Chovrolet 1966, Nilo Peçanha, CóO, Sao Gonçalo,
jequipado em perfeito estado. — ' 

Eit. do Ríc.
|Ver a tratar com Djalma, Av. dos LOTAÇÃO-"— Ven" 

"

Italianos, 1486 - C. Neto. |Banz. Tel. -17-0440
CAMINHÃO FORD 350 - 1956 -

|Vende-3e, ótimo estndo de mátiuí
lotaria, carroceria fechada.

Troeo por Ford F-600 d!«s«l ou
gasolina, dlf. i combinar — Vt>r
e Tratar na Ru* Itapiru, 484 —
Catumbi.

Mercede

I Rua Riachuelo, 3Ó0-A 1

| § lels.32-5823 / 32-1511|

PINTURAS EM AUTOS? D.-.d.
NCrS 100,00. R.iarm.-, jgtrais'eíviçç-- do lant«rnan(tn>? Sé n.
Auto Con •rls.diíii 5.OS.S.A'Rua Almirante Ari C.r.rrir.--, 355
R:.cha, .1» 8 às ISh. - MECaNI

,CA TíCNICA EM DKW.
REFORMAS ds carturadoras' Soli

lincíuaive embucharnento ¦- Sò n;
Vita'porls S. A. - Tel. 32-718;
- Av. Mani dt íi. 2B9.
Vt-MDE-SE cíicina mscSnica ser

. '* 
:' i c3fa quc!;,uer ouíro rc.uc

na Rua Aníbal Ro's 8S-A, esqui-
. ;; c .i il*;,' Granãs/G. ü-.;f 'Ao j,

}VOLI<S"-'LOJA 
- Vende-s- de'83 - 1='!.: 42-3130

eças, bem movimanto, urcn.ialMcBILIA Colonial

MOVEIS
•^ DE Jacaranda

i VENDO urgente TV Str.ndard Ela-ARIIGÜÔ uara fetógraf
;irÍc, 21'', óilmo funcion(>tnentotUÍore3 — V 5. encontro
Inibrflm, NCr? 1Ç5. Sun Es!evcs'Cusa, mm'
Júnior, 70. ao. M2 - (Praca
S. Salvador;.

o .m«- DIVERSOS

MESA REDONDA ELÁSTICA JAC.
ARCA DE 4 PORlAS, TODA JAC.
CADEIRA COLONIAL JAC.
Cíirro de chó em iacarandá
Canid Miirqueao 
Mesa Holandesa Jnc
Cjjna casal medalhão íritjuer.cía
Jogo 3 mesinhas, luis XVI, c/mi
Estante jacaranda 
Arca vitrine jacaranda .......

lob.000
218.000

45.000
98.000
70.000

135.000
320.000
120.000
105.000
•12Q.C00

MIM IMEDIATA A BttMini.HI ? VHBAS A PRAZO

BECAPE MOVEIS E DECORACQÍS
JUA SIQtüIRA CÃHPQS, 215-C - COPACAÍÃíTí

MÁQ. OU APARELHOS
DOMEST. (Lavar, Passar,
Costurar, Ar etc.)

.ATENÇÃO — Vendo máq. lavar
Sendix, Giroinatic, :uper auiom.,

:.'ava, enx«oua s seca, rara opor-
jtunicíade. Atoiio ci».r.s, Av. Co-
Ipacaiiana, 61C--J.

Liberatiri

ras par,]
l<zp:jr lut
33 - te

cri tor'cs

l ua ¦ ¦¦ t ::.t MECÂNICO Di REFRIt
narina cadel-,e geladeira, aprcr.dl-- pa.-a deso.|tlca. Precisa ce elétron
i Tirccíüntes, tron, Visconde de Pin

ISubiolo, ioin 1. ¦

Nikon-S.

|A SUA BEND.X V..I. rn- 
"''^

i ron- b-a n prttr.o c 'yarjí

j -Í7-822Í.
I ATENÇÃO--" túdõ pi rt
i Turâ. Refornio e coloco
I gabinel*j, muleta, porlíiil
i c.3 Sintiür aníiqa. Pcnii
i!:.-by, il'r-3, r-íaff,. Elgln etc. Fo-,,-- ¦ ..--,..¦
cililo. R. Haddcck Lôl-o, 140-A J-!ZZZ-.*r'0S
R. Constante Rarnc!, 111, ail;
Copac. Àtèr.do a domicílio. Ta

[34-7594. r. Hora.
; 
"NCERADEIR 

A c:oc:,-a;„* 
"-" 

Va:

rc:, c:p;.-,Jores, AGÊNCIAS DE CIASHIFICADÒS.-
arlores, papel, lámpadai, CENTRO (Rodoviária - Eltação Ro-nalerral qui nuca, pinças de b«m- doviárla Mova Riu, 1." and. loiau, lanternas, lâmpada! Foto'205 e São Boria — Av. Rio Bran.oon. reilttores, banheiros t tu-co, 277 - loja E - Edif. São

• S. ncceisila para neu Boria); ZONA íIJl IBoüloso -
Façr..nò3 urna visita Praia do Bnlafotrc, 4U) - SEARSi.¦ 

jampronin». 
Cm. Oxford. Cop.cabjn. - Av. N. S.» de Co-Rua da Quitanda, n.» 65-A. |pocabana, 610 - Galeria Ritzi Fli»

BIOGOM 35/2,8. 100 mil _ NI.Csa" 
"l"- 

^"T, *% ""í"'

135// 10Ó mi 38 ÍSOl" 
Snn"!N' S-''' dc Copacabana, 1 100 -

Conta; Ni'k,nS ~ 
P'"ailoi•'' E''' Z0NA NORTE IC^crrdur.,1 Av. Suburbana, 10 136 - Loroo

, ,-^-S Zenilh 16x50, novo. Ide Cascadura; Madureira - Estrad»..... Re- T«|.. 49-797). |do- Pcr,,.|.,, 2p _ |oj, E. Míl,r•"¦ '"¦ CONJUNTO LEICA nÍ3"r~Co'mõ|- Ruü DiJI ds Cruz, 74 - leia
. - -|nov». Sunimilux, Elrnarit 90mrr. -Bt Panda — Ruo Plínio de Olivei-

;.q. cos-iS'Jmniicron 1:2/35mm, vlscflex'lr8' J-* ~ '°ia wí s*° Criítóvão -
niesinha, lll, clc. E-.tôJo a mal.-. lnfor-|f!ua São LuÍ3 Gonzaga, 156 - !.«•

cu tro-|maçõO!: Av. Rio Branco, 133 Undar; Tijuca - Rua General P-vc-r,
Sr. Cláudio. ÜOl - loja F ; ESIADO DO RIO

!0uqu« ci« Caslíii - /iufl José d*
marra de gravadores 

'e" 
oroié"!ílvi'reP«a'.^''9; íí l' * ' ° ' ~ Av-

tores mudo ou sc-ncro, com ,h-\ """*' Pci'':,°' <'r' ~ í""Jo: 
'.04;

garantia. CA=.\ 0\i~""'D i""1 ioujiu - Av. Govc:", Aniarr.l

Klys-;
452.

equ
•15

estoque, err
57-6634.

MOTOS

Caxias, tratar te
. ! 46-67

- LAMBRETAS 
'!-"•i:,1'

RELÓGIO

fcnde*ae a parricular. Te!
outro» mô-iOPORTUMIOAOE -Geladeira Bras-ito," 71-A

::¦,, c.íit a
¦'zs. Escovas i
:.¦: •: usa. Var

Rvn Magalhi

sarant;

!Rua dl Quitanda.

;COA\PRO

i-A.

prc,
Me:-oc

ler de

ür.. Tel.: 57-0222.

s, RelUInea, jCenter úz
Copscab

WARFIM
0-7271.

lolleiro, ven-

perua nova
Vende-se camioneta 4

ÔNIBUS Merccdos Benr LP-321 -
Carroçaria Calo - 32 passageiros— vendo ou trece por carro dt
passeio, ver e iralar no Av. Tc«-
-xeira de Castro, 497, bloco 37,

Ver e tratar na Estrada de Agua
Branca, 1 704 -- Realengo.
CAMINHÃO GMC 1946 - Venda-! np. 101.___

por-se um barato, preelsandc> alguns SCANÍÃ 
"vÃBÍS-l»65'""-"-Veníõ-

tss, 6 cilindros, mecânico, dir.lrt-poros. ^cr e „,rí,ar na Rua Pcs-íum em axcolwm estado. - Tel '
hid., 3 bancos, vidro» ray-bnn,'-""?-""-'--'-5—iS!'-5"""'': '32-6431.
doe. emb.-36-2359. S"6^0^ GRA^ 60 7 Ven-|SEMI.REBOQUE B.sculant. 

'Fru..|
do em oümo estado cl facihda-hauf - 2 «ir„ - ia m3. Pré-

SrtaSlKS ?• 1/.V 
"V aC" 

?°:\<"l° «'" »'»"'Porl. d. sal ou
rU»..^lU o Rio K 

E£,->i"«'i°> - V.ndo ou troco. Rua,

,.,-., 'CAMINHÃO - international _ VÊNDEM-Sc 2 caminhões F-6, anooucer esporte, hid., 8 dl., KB5 - Pneus novos, ólima má- S'. i'" perfeito estado. Traiar R.
dir. hidráulica, câmbio no choo quine, excelente estado de con* Cupertino Durão, 79, Lebion. Tsl. ,
azul c telo vinil prilo, Mro.,",vs'í"; „M?"vo . d°fn5a', Preço 27-7469 - Sr. Amaro.

„ n i ^ ., 'ussa Cr5 2 500. Aceito oferta, o VENDE-km. Rua Real Grandeza, 65 — vista Tratar ''n-;'->irr. Rus oi!-'-*-"
101 — Tel.: 26-7818.

Corvair Monza
IO ft) Dfi:Çc'i
42-6214.

^u troco enrro p.i?:'
Vt-.IRs ou DKW. Tel.

|CABINE KB-5 
"- 

Compra-se eni
|honi esiòdo — Telefone Cetoi

Chevrolet Coupê, 61, doe. 92-0535.
de Embaixada, ótimo estado.jCREVROLET 

"F-3 
100, 

'ano 
1960,

Rue Figueiredo Magalhães, 285.;,:P° furgão -- Tratar 2.°-felra -

Garagista Carlos. \H-J1™ 
~ 31">Ssi ~ t™5*'

CAMINHÃO - Vendo Ford F-600
ano 64, 6 000 toneladas. Ver Rua
Senador Alencar, 40. Tratar Tel.
52-0666 - Dr. Zenildo. _
CAMINHÃO" Chevrolet 36. Vendo
— Pode trazer mecânico. Tratar
posto Kury — Eento Ribeiro,
CAMINHÃO motor 

"Chevrolet "dê

47 a 51, recondiclonados e di-
versas liquidações; rodas, radia-
dor novo, arma

qualqufi

•SE caminhão marca White
, - toneladas. Tratar na Rua

vera Melo, 165 - Cordovil. Lilases, 50 a partir das 8,30 ho-
CAMINHÃO FNM 59 - Pintura e raa_do_d_ia 27-3-67.
lantemagem recente, pneu?, no-jVENDÈ-SE um caminhão Chevro-
vos maquina retificada. Vendo; let 1964, carrocem íurgi

Chevrolet 64

pra-
teleiras internas. Tratar na Rua
M.-rerhnl Deodoro n. 270. Fcne:
2-0165 - Niterói.
VENDÍ-SE caminhão De SoTo »no
48, reformjdo com radio pneus
novos ou troca-se preferência <o-
mioneta mesma linha ou Mercê-
der, 58 a 62. Traiar Rua Barão
Triunfo n. 46 com Sr. Oíavio.

MOTORES A
GASOLINA

•BRIGGS&gWJTTON

3 HP e 6 HP
(COM ROLAMENTOS)

MENORES PREÇOS
CONSULTEM

OS IMPORTADORES

%J£enz s/a

AV. MEM DE SÁ, S J
TEL. 22.1121

CX. POSTAL 38C6, RIO - Cb.

f-6

LAAÍBRETA standard LD 57, ven-
de-se. 91-0-105. CETEL -- Lei.-.
CÀMBRETA CE' LUXO - Vendí
toda equipada, NCr$ 350,00. Rua
aureliano Lessa, 45 — Ramos.
MOTO NSU 35Ò Cil. — Vende-se
urgente por motivo de viagem.
Único dono, tôdn original — Ro*
dollo Dantas, iül n;i. 807 com
Phllippi — Copacabana.

3, vdo. lindei tir.-
pério 

"8" oitav. ci carrapetas. —
Tóiiíbém restauro. Dominpcs ou
até 121). Copacab. 1 355ÜC03.
SOFA' — 3 lugares, alniof. sol-
tas. Perfeito estado. NCrS ....
100,00. Antônio Parreiras
94 - £07.
SALA JANTAR - Eufct, 

"mesa

console, 6 cad. marfim, c\ no-i

temp Príncipe,
CrS 260 mil. Av
610 -_Lo;a J. •

RAD. - FONÓG. - TVs
ATENÇÃO
Ie:;,

mo ao shopping
ac; Con.|EXACrA"'"BIÕTAR 1.2 períeit

ENCERADEIRA Eletr-iux 37 mll,
aspirador 35 mil. R. B.-.rat3 Ri-
beiro, 200 - ap. 1 128.
MAOUINA DE COSTURA Singer""-
á gavetas e cuirn c/ motor -

,,., ....Vendo em ótimo es ido - Bai- Crí CASA OXFl
11 ' }°Z>\7S mil - 29-1914. y. '5-A.

MAOUINA decôslúra 
'Vioorelii "lifxClUSiyo

embala-

•MOTO - Por motivo de víâgeni vil- Vendo barato. R. Pontes
vendo BSA £CO cc, conservada, Ço/rca 114, íundos. Andarai.
quadro elástico, emplacada GB TAPETES Persa e quadros cale-
65-67. Base NCrS 600,00. Ver e bres e oulros obieíus antiqos, ven-
tratar hoie Rua Joana Fontoura,'rio. R. Toncieros, 152.
140. BonsuceESo

leis.
Jiversea marca

gem. S. Ci«tiic; ic
mll, S. Elétrico 19". 38 mil, G.E
II", 360 mil e outns marcas -
Liquidação totnl -
bana, 610-J. 'MÁQUINA 

lavar Bra.
má tica, moderna, ótima. CrS 280
mll. Rua Siqueira Campes. 210 -

,,., . =p. 603.
Vilroiaa portáteis,: .
corrente, nnc. e|MÁQUINA d

ti modelos, a par-
Av. Cspacebana

ema Foco 1:3,5. Vendo ou troco
tel. p.f. seg.-feira 27-5495, Jacob.
Vi;:, uo Pirajá 422-S.
EPISCÒPIO" _ Recebamos' novi
dades em Eplscópio psra lin: de
proietar gravuras, livros. d«s->.
nhos etc. desde NCrS 24,00 -

i»D - Su-, da Ouitan-'5ina
:o, lóE
- Tel.: 55-1419

Peixoto. 24 - iria
ÍAO CO/APRA TUDO 

"-"Televisão';

cinema, livros dlicoí L3, acordeão, gra-
j vador, encaracieira, ventilador, vi*
: troía etc. - 45-8582, Sr. Abreu.
ÜAIXÊt-A pr.ra ena em pr?r« per-
tuovsia. estilo D. João V, cen
ó 200 gramas, ?<;m uso. Tamb«m
um jarro e uma baldeis — Ta*
leíone 37-3251.
CORTINAS em' iimaica forradas.
ecr creme 3mx4,20cmj um rcch-
der Monarch, motor p/ maquina

FMmsdcra Nícor

nro!. Rua Souza Fran-
np. 101-r — Vila Issb

Copaca-1 Vende-so. Av. Copacabana," 1 Í£0 í|,Jr'8r,?' ^^¦•'-¦ ^'i' 43-5219. oulFAMILIA estrangeira vende" TV";'603. 27-9403. f1'.- ?->° B_ranco, 37, sala 504. | secador de
ATENÇÃO - Comprõ-fv, qela-"iM*QUINA >«r 

Bríste"mp~í7o"'- 
£,L/'\A0O"

deira, piano, ar condicionado. -1 ":í',"",'..m?:'i(,,n,"' éJimn- CrJ..?80lc« -TV

MOTOCICLETA

apo na hora. Tel.: 57-2539.
ATENÇÃO -
com piihas e
japonesas, vári
tir NCrS 95.
610 - Loia J,
ATENÇÃO - TV Standard Electric
21", '110.°, 

ótimo funcionamen.
to, CrS 2i0 mil. - Av. Copa-
cabana, A10 — Loia J. ¦

nomat, em
cionamento,
São Francis

3
escri va'

com

_._ VENDO secretária "Lu/or", 
ge-

Jawfl 25'.) cc, rência caviúna — Tampo fórmici
períeilo funcionamento. Somente c/ vidros — Rua Monsenhor Je-
à vista. Trator 49-3558. rônimo, 42ó.
VESPA - Vende-se - Rua Cs»- VÍNDÍ11 armário em 

"SãiTmVrfimi 
... ,-.

me velho n.o 513. Ponto de táxi com divisão para roupas !«';»ca
[taranjeirat). Ugs, divisão pnrn livros,
VESPA M-4 - Enxuta," à vista l'"',a 

~ Tel-: 57-2520.
700000 Domingo até 

'l3 
horâs.! VENDE-SE um armário' êp3"põr-| Se'Felrchíd^.J0 T»'i ^Zuói' 

'¦ 
f'1A9ul'J'' 

costura mod. Ftz-Tudo,
?.-.*.,*_d*..w.»l0'_1("l' E- NÍ|vo. tas marfim NCrS 120,00 e uma A'T A' FIDFI IDiDF 

: 
„',", • " '«i -ordíl f1 d'scos' cose,a' pre9" br"'^-i.» nunnuflut _ mos. 67 toes. Aut., nova, sem uso. Ven-móvel iacarandá, sem uso, 8 al- do 150 mil. R. Pontes Correia,• -¦- custou; 114, fds. - Andarai.

27V-8439. MÁQUINA' lavar"

Sterec 1263
Icalxaa 2012. Duas caixas falon-•tos BomIc E-302. Pre Stéreo Mcln-
Jtosfi C-lt, Toca-disco AR ccm uni-

reira.

FOTO

port.

REVERE - Vendo
il. orlg. Aceilo tro-l

Tel. 38-2634 -

avar Bandi.< Eco-
bom e:iodo de fun-
130 mll, urgente, f!.

_:o_Xayie_r, 614.
MAQUINA de lavar -Vende-se
Westinghouso novü. Ver h Rua
Ferreira Viana. 36, sp. 201.
M.AÓÜIMÃ costura Singer gabh
neto, luxo, último tioo s' uíc.
Vendo 170 mil. ft. Sampaio Víj- ,-dã"wá:'(svr«ts
na, 265 - Cio Comprido ^AD°^-ES E FITAS ~ Temos

grande sortimento de gravadores

cabelos, tapetes per-
rotobroiler — Rua Rodolfo

Dantas, 16/1201 . _
JOGO de'varanda Luis 15, mal

j .quina, de lavar THOS, grade d<*
,,  ""—,. 'ferro p! ianela e rúdo rio norí^,

6x9, s.minova, J»^'"^',", .Vendo-"1- S"3W-

m/ Vi L 35-óxó no™, 130 mll LUSLRE DUE CRISTAL - VendS
R. S. Clemente, 21, Bolafoqo -ím™ de 4 h'"%oi e 2 <ls 5 hraço».
Te!.: 26-W66 - Basilio | Preco a combinar. Rua do Me-
FIÍ'MADÒRÃ~YÍ."i.tV;"~iió-ò—rr!l?B', .254' ""• l01 - Pra5« 

'

feda automática
tom. CDS. 5C0 mil. Ace
0:t,$ Ferreira, 410

47-6856.

fi ... ¦ [um de

UP 8 mm", I Bandeira.'
zcom.. Fo.| vendo -"Juntis ~Zu 

Vaparado"^
I maquina de lavar Eendix, nc
va, 1 çtef.^deira GB c' 10

:rcc».
603, Le-! 1/7.

VESPA - Vendo 1961,
iroco por carro. Pra. Co-- Farmárta Cezar.
V"SPA M-4 — Enxuto, invista"
liníano da Rocha, 308.
VENDE-SE uara iiníbrètTTb em
ótimo estado. Tel. 5S-9847, p,
iiv.-or Sr, Brito.
VENDE-S

,, oui máquina de costura Minerva
Neto''"e'inha moderna e motor. NCr$i tofalantcs, novi slerei

i 150,00, Rua Barata Ribeiro, 672 1380. Vendo 300 mil
„:_.,„:ap. 504. Tcl. 57-0831. í Copacabana, 1299-103.'

Lambretla superluxo, > VENDO falta espa
oarata, a visla ou financiado -Ima, ólimo estodo,Kua Bento Cardoso, 835, Brs; de'Helena 3,50 x 2,80. Cortina Ja-
Pina, cl Arllndo. \ponan 3x2 m. 26-2822
VENDE-SC uma lombreta LD 59,| VENDE-SE conjunto-• -' novo, pintura nova, uma de sala em caviúna

/o\DO sala de iantar Chipcnda- AMPLIFICADOR Mereofünico cci
le 11 pecas, peroba, clara, ma-: toca-disco, 2 caixas cciunos -
ciça. NCrS 100,00. Tcl. 57-0176129-7972.
somente ató 11 horas.  ; CONJUNTO" Ster,

i .»*.' ^. a-'f. Eletrovoke
, 1 sofá cs- A,.60 _ Tud() ,
íapete Sanla 57.ê?ó?.

díx
des. Av
- Lo;a.

nti; 1
8r„,.lc-. Bnn-

Gravadores
698,00. Pa-

e financia-
Pirtnlon-u AMtre. 637

Tel. 47-8224.

ifetperfeito ióia por NCrS 650
Trotar pelo Te'. 43-4803. Sr. N!-:Csnd
codemos, nos diçs úieis dc "
17 hs.

bar Ver
Bonfii

COMPRO
. tado, ma .

cie moveis, nao. Negocio
A\csa, buf-j domicílio. Tel

Fisher c' 2 MECÂNICO maquinas lavar Ben-
V2", Garrad dix - Brastemp. Trater Av. Bar*
emb. - Tel. tolomeu Mitre, 637, segunda-feira.

iprecis3-3e.

desde NCrS 135,00
estíreos desde NCrS
gamento em 3 vêz_.
menlo ou maiores facilidrdà'<"
Fitas de gravar de todes os ta.mjnhoj e marcas, desde NCrS4,-U. Recebemos fitas gravadas
çom 

mus.cas clássicas e poou-tares, vendemos carreteis vazio»
nvcÂim °3 ^msnhos. - CASA
OXFORD _ Rua da Quitanda,n.° 65-A.

pes, nova, 1 dormitório conipie-
to, novo, 1 joçio de copn, nov%
iratar na Rua Uruguai, 154, c/13
- Dominqo thi 8 àí 18 h., dias
de semana das 20 às 21,30, ccm
o Sr. Antônio.
VENDO motivo vi
deiras e_vilrola.
VENDE-SE maquina lavar Torgs,
guarda-vestldos dupiex, zc.a jan-
tar, estado novo, oar^ desoci;-ir
lunar. R. Pereira de Almeida, 17.
VEND.' SE ;.--- •- ...

gem niesa, cíí-
Tel. 57-9415.

LAVAS

Rua

r.inino,
57-0222.

::!a,

203.
COMPRO

. VENDE-
! cadeirai

Station Waoon, hidramatico,
8 cilindros, 3 bancos, direção
hidráulica, ar condicionado, su*
per equipado. Rua Gomes Car-}roçarÍas
neiro, 52. Aceito troca.

VENDE-SE caminhão Ford
Rua Jil.-.úna 88 ap.JOl. __ (OFICINAS
VENDO em ótimo estado F-600! _^
por NCrS 2 800,00. Ver e tratar ELETRICISTA - Especializado em
na Rua Drumond 105_- Joaquim Volksv/agen. Tratar R. Piaui, 138
VENDE-SE caminhão Chevrolõt ~ Guanco c/ Sr. Pa;.
Tiçire. Ver Rua Alcides Meia, n.° MECÂNICO especializado em"
78 - Bento Rlbolro. |Volksv/agen. Traiar R. piaui, 139:34-1726

co c/ Sr. Pa

BICICLETAS -
TRICICLOS •oiteiro. completo. B.

BICICLETA aro 28
do na Rue Arcujo
Andarai.

Lima,
- Ven-

165 -

BICICLETAS - Vendem-se três -
aros 10, 22 i 26, urtiente. mot.
mudança p' ap. — 34-4079 e

. -
BICICLETA meta <* 'ap»ii -- aro

Impala 65

cacos a óleo. Rua
roí, 116. Também
do o galpão com
mento.

ção completa car- AUTOPEÇAS E REVEND.OfICINAS autorizadas V.'illy»7 f!,-26 e 24 - 65 ,nil cada. R. Aer lamanno, ma-, ma com duas oficinas no Centro mirante Cochrane 162 c/ 10 ¦

d,
simo. Tel. 58-0750
VENDO con|j. maciços,
dale, <a!a, dormitório, est.
vos ,côr clara, preço pechincha

.LÂMPADAS e e*citadores p. pro-
BENDIX proietores fixos de 5 e lón-m.economal moder-1 ótimos precor. Casa Oxf-rd -

urgente, 235 mil.IRua da Quitanda, 65-A
Gonzaga 1028 ^MAQUINA"" FOTOGRÁFICA YA-

iSHlCA - LM - Fotômetro e t--maquiria de lavar e Jemetro conjugados, vende--.» ãturbinar antiga. Excelente p| lin-í «Ufl JustírTÍano da Rocha 308turaria. Proço 100,0000 contos. R.;>,\AÕUINA"' Fot. Contax' 1 8^5080 
Petri 7 S NCr$' 400

aratls-|230 com 00 watts', grav. AkayIcât.f."" 
""'"" "° ""-""" ~\Z?"*JA, «om 8mm NCrS 1 100

nod. 5. 2 falantes Godmans A.ion1^ 1" V.-.--.—.-.-c iSíiV }."r Alm,e- Tamandaré 57/
chipen"-!'» "17-9297.

ro 5uva 74o Ipf
.¦nen-

ni.

televisão, qualquer es- MAGUINA""DS
a, ano, funcionando ou superautomática

na pr.uco uso
Hua $',o Luís

uma televisão e um S?o Cristóvão,
meu uso VENDE-SE 1inclusive

tratar
f5'_aP-..^UJ-jgravador de som pa...

E 1 mesa formica c, 4 pago a vista, atendo
e 1 cama rie casal c, hoje — Tel. 26-8632.

rlemola, TeL 38-6879, 
CONJUNTO 

stéreo compretc Mot-I Conctant'inõ"Coo"Ü1o;" 28;" Acha-sél ^1^^«NDc-Sc dormitório Ch.penda- tes SSA, 200 watts, e Macintosh na Ru„ Barão de Guoratiba - Bole* P4
i^3°, Wrn\ 

^.-^%'.^t: ^\^<L- [etc V^ Almte
VENDc,V,-SE instalações dc vare-ljO]_t/ Samuel.
io em formica, divenní máqui- MICROSCÓPIO

de costura industriai:, Sin-
mín. chanfror couro For.

Mar:
ilugo ou

lar-1
„„. CAMISAS,

todo eciuipa-lcar'?s na
rantimos
Vitalparts

I ma. Fábrica de bolsas,
!59, sob., dns 9 às 11

15 às 17 horas.
IVENDO míqulna 

"Ovêrl

Senado,

j CAMINHÃO Mercedes Den.- 1111
no 1965, estndo de novo. Vendo.

... , . _ ... jVer e trator Rua Ana LecnfdiaHldramatlco, 8 cilindros, A o.,o _ Eng- do Dsntro _ Sr. Fcr
portas, direção hidráulica, arjnando.
Quente, frio, equipada. Aceito'CAAAINHAO 

" 
Dodc-e""l953"

troca
52 — Ipanema.

289

jCOROA E PINHÃO para carros
I nacionais, europeus e r.iiieric?.noc

irantimoB ot melhores preços — \)

Hércules moça, _. .
Inglesa NCrS 120,00, Rua Hu- rata Ri!).

Beicrra, 43 — Engenho de í/i
ro. I i

CONJUNTO stéreo Fisher, modC'. nas
Io 202-C, com 42 watts cada ca-loar

Aristldes luoo, 128 próx. Ha-'nal, 2 caixas acústicas, ar-"2"
°°" Lobo. ; toca-discos Lab-80, gravador Tand
VENDO dormitório" chipendale PerB. modelo 64, Tapc-Back: Ven-

est. rie novo, ótima fabricação,' tJe'le- 7cl' 36-7720,

11°' l1?^" c".16 ,"ni-, 
tlara, ma-: GRAVADOR Stéreo Sony 500 a|Ber. Tel. 36-4995 ou 52-8986Ciça, 150. Sajyodor de 5-?, 18<i. profissional. Vende-se, Tel Híitin

VENDE-SE 
'"'"móveis 

de quaTTo 5?í??i_rJSeflunda^elra.
completo, em caviúna, estado de GRAVADOR Grundlg portátil, de'jo, 

por CrS 400 000. Rua Ba^lP'"1,1 - Olimo 125 mil - Rua Rc-
153 ap. 904. sende, 111 - Tcl.r 32-2767. ,,. ._

GRAVADOR Translcorder - TR -|g>( e„odo no,!nova

p/môça
NCrS 70,00.

carro'
Rua Gom^s Carneiro ':"ia dL' le!' 3 m3' no''0' tipo CARBURADOR ORIGINAL SOIEX'¦Light. MCrS 3 000,00. Ver do- para VW -- 55 C00; parr, Gordl

Concorrência
1964 -BISCAYNE

6 cil., mec. direc. Ilidrául
rádio, placa CD261

1965 IMPALA S.S.

8 cil., 4 marchas, direção H
dráulica, rádio, ar condiciona-
do placa 23-45-17.

As propostas deverão ser
enviadas com um cheque no
velor de NCrS 500,00 e entre-
eues até 15h30m do dia 29 do
corrente. Maiores informoçoes
com Sr. Goodman. Telefone:
Í2-8055 R. 458. (P

mingo, Rua Santa Alexandrina,
900.
CAMINHÃO 

"Chevrolet 
ól, todo

reformado, pneu: novos. Vendo
barato ou troco em carro d*t me-
noi valor. Rua Ciar imundo dei
Melo, 693 - Tel. 29-9535 —I DIFERENCIAL Stud. 51, Chevrolet
Adélson. \A? au!- c*. marcha Chev. 51, eixo
rãiíimuir\"rx"&T Yr~~Tj %r—t"idianteiro «18 etc. Vendo muitoCAMINHÃO 56 Bcoford - Vendo barato. Ver na Rua 24 de Maio,

. ¦ *-• ¦ ¦ >j ¦. Vende-se. Telefone '28-6127.

JiTlLôPtl\ ^:32"269''->-..M^hado...____ ! BICICLETA
r melhoíes p^í=» - PFiCINA, VC?LKS " 0»;""^^»
S.A. -• Av. Mem de l£cilo1e loCíliMjão - Passo. Tra.

Tol. 32-71S5. |Jíf °as 8 ,it lCn30m - Real Dent
Cr,noi)-.-,, 164.  I BICICLETAS aro 26

F1CINA Mecânica com ótima] dem-se duc;. B?;e
ientela. Vonde-se. Rua Oliva'^a Barata Rlboiro

Vitalpsrts S.A. - Av. Mem dei^ÇJ? ,27^ - Madureira. BICICLETA AIONÃRK rcfo"rc"a"da~ ,„. ...
Si. 289 - Tel. 32-7135. -OFICINA PARA AUÍÒ" - 

""Em: 
»ro 23', j - nova - 120 OCO. R. Mhí'-H„ M?l?'stn nn i"' 9f

pleno funcionamento, completa- da Capela 549 ap. 102, Piedade. LTrfS 80j0?/ ' ff"| 00'!

eep|Cn»uTÍPTerefoC^ 'iTm^^f^'^ ™^™\w'v«*9*"> KSS. R. RECEPTOR transoceanic
ga Rua Frei Caneca 4^0 S. 

L<tLS? 2Vm 
«"8dtsde i1^ PomPeu ^¦"'"o, 77!602. Tel., portátil, transist. T 1 000,

rZcCr,y • :"S":-.A'°- .._ vs- Tratar na Rua MaranhSo, 157,57.69]s Sr. Maurfelo. xa», lus. pilhas ou bat. Tudo acoOFICINA mecânica c| acísíorios,!^^' 405 — Meier. ....
bom movimento podendo aumen-:VENDÕ duss bicicletas Pr»cõtar. Ver segunda-feira - Rua da bom. Rua Alphonsus de Guime-Passagem, 119. |rjss n.o 31 - Irajá.

novo. Arm;
Telnfonr

Temos grande;¦-¦. umento de microscópios pare
Vr, Vil* * c'en'istas desci?NCrS 25.CO com luz. Temos la-

ou das, minas preparada» e lisas e II-vros dc microscopla. CASA ok-
:le 

"Sin"!f.2!LD 
rJv" d» Quitanda, 65-A.'MÁQUINAS 

É FILMES POLASôTd
j 

— Rocebemoi m.íquinat n vilm»»!
4 bõ"clíl^-,odo!

ANTIGÜIDADES

Moedas
Te!,: 36-1219

Compro antigüidades. Tapcv
les, porcelana, biscuít, móveis,
crislaii, prataria e piano.

A dinheiro
compro hoje

Enceradeira, TV, Rádio, t'è-
Quina de Costura e Escre

70 000; para Dauphlnt
70 000; para DKW - 85 COO; re-
paroi - 9 000; bomba gasolina- 1100O - Vitalparts S.A. -
32-7185. Av. Mom de Sá. 289.
Garantimos cs melhores preços.

JDO uma cama so.  J
— lc! colchão dc molas, NCrS .. 300 - Novo - Tel.: 49-7971. Imudança. Praiaven- 70,00. Av. Copacabana. 793 ap. I GRAVADOR americano The Voice 602. Tel. 4.5-1029

06 -- 407 --0' !o( Music modelo 730. novo. NCrS''*' ¦ •'VENDO, urgente, 1 guarda rou- ?°0-0,0 ,• míoulna fotográfica Po VESTUÁRIO'Icrold 100 com flash novo. NCrS |»"iu«mu
350,00. Tratar com Thema

brável, forrada feltro NCrí V. llZÍSfi: !ACEITA-SE para fazer
bicicleta

2,20 con

em perfeito estado. Trotar Av
Brás de Pina, 253, Penha - Sr.
Aievedo.Tcj.: 34-1110, 2a.feira.
CAMINHÃO" Alfa ou" Marcedas.
Preciso de um sócio ciue tenha
um carro sito para materiais de
construção. Firma legalizada e
com movimento. Tratar Rua Cer-
queira Daltro, 738-A — Cas-
cadura. __^
CAMINHÃO Chevrolet 1946, óti"
mo est. sujeito a prova. Só è
vista. Ver e trat. à Rua 7 casa
383 IAPC Coelho Neto.

Impala 67
Zero, 4 portas sem coluna,

mecânico, 6 cilindros, direção
hidráulica, ar refrigerado, su*
perequipado, todos impostos
pagos. Aceito troca. 47-1981.

CAMINHÃO CHEVROLET 54 -
Vende-se em bom estado. Ver
na Rua Van Erven 126-A, com o

•Sr. Paulinho. Tel.s 52-1096. Ca-
tumbi.

J.K. 62
O mais conservado do Rio.

F--tado de novo. Submeto a
qualquer prova. Antena çlêtri-
ca, rádio autovox., estofamen-
to de eourvin preto, rodas ero-
madas. Pintura original de fá-
brica, côr mustarda. Tel.: —
Í7-9416, Sr. Arnaldo.

CHEVROLET F 6 500, carroç. fe-
ched», tipo furgão, ano 1958. —
Tratar 2.Meira com Sr. César.
Tels.: 32-4856_-_32-34581
CAMINHÃO CHEVROLET 53(59(60
— Impecável estado geral. Ven-
do, troco, financio. Paim Patn-
plona, 700.
CAMINHÃO tanque 10 mil lts„
com serviço efetivo, F-8-52, freio
ri ar, 100% mecânica. Pela me-
lhor oferte à visfa. Hoie e lodo»
os dias após 17h. Rua da InspI-
ração n.° 96 sp. 201. Vila da
Penha.
CAMINHÃO Chevrolet 61 2a. sa-
rie. Bom estado, pneus novos.
Ver Praç? da Bandeira ao lado
Pó£ío Shell. Tel. 34-6267.
CAMINHÃOZINHO" Fargo 1951""-'
2 ton. todo reformado. Vendo,
facilito. Rua Mojac», 41 — Tel.
30-6507 - LÉo.
CAMINHÃO 

"me"RCEDES 
59~~fp"

321, estado yerol bom. Ven-
de-se, facilito. R. Santana, 77,
joio E, borracha iro.
CHEVROLET 1965 -' Camlnháo5 toneladas, 142 HP reduzida,
equipado, carroceria nova, NCrS
10 000 à vista ou NCrí 12 000 e
praro. Trotar na Rua José dos
Reis, 1 194, fundos_. E. Dentro.

Tratar pelo telefone 5-151 ra- CAMINHÃO FORD 46, Basculan-
rnal 694 — Petrópolis. Sr. Car- te, vendc-so ou troca-se por car-
Ios Eduardo. -r° de praça. Ver Rua Nogueira,

Quintino,

250. Tratar pelo tel. 34-3192.
Domingo.
MÕTOk~FÕRD 6ÕÕ ou F-TOÒ - SÍ
novo, compUto — Vendo Cr?
1 000 000 — Rua Itapiru, 484.

TRADIÇÃO,
QUALIDADE
PARA 0 SEU
AUTOMÓVEL.

Esportes e Embarcações
BARCOS E LANCHAS LANCHA 21 pés — Dois motoras

.  jDKW. Vendo tm •.tado d* nova.
BARCO 7 m motor Penta 12 HP c"£» t'P° Carbrasmar - Cabina
retlf. Espinhei 500 anzóis n. 611. eom .'0íío «onfôrto — Tanques de

JRcde comarSo/pescadinha 400 m,(9a!°'in" • «'*• d'ígua em inox.
2 milhões. R. Dialma Ulrich 91, Ver * traiar no late Club do íl.iVn P"

|ap. 1 208 - Copacabana. j Rio da Janeiro, com Pinhe _|2381404

novo, 1 500 marcos na Alemanha,
vendo NCrS 960,00. 57-6102.
RADÍÒ-TELEV. coni. Ólímpic USA,
Delluner FM, Amp. HI-FI 60 V/atl
Pré fisher p| desocupar espaço.
Ver Catete, 184, ç| Sr. ReuJ^
RADIOVITROLA S. Electric," mo-
derna, ondas curtas, automática,
12 discos, 170 mll. Av. Ataulfo
de Paiva, 314, ap. 602.

VENDO 3 estantes claras, iguais.
Ver hoie de 15 às 19 hora-.. Rua
Gomes Carneiro, 84 ap. 701 ou
lioar 36-1440, marc. hora. •

VENDE-SE 
" 

baratlssimo 
"cama" 

be-
bé, ótimo estado, NCrS SC,C0,
cama casal 7. mejinhas, NCrS ..
50,00, roupeiro NCrS 40,00, sofá

|NCr$ 50,00, escrivaninha NCr$" 
30,00, armírio 2 porlas NCrS ..,
50,00. Tel. 47-8133, (RADIOVITROLA S. Electric, mod.. „„rr„,.. ..
w£ÍL'ip,Vêi ------ 

11965, impecável, como nova, 12; CONFECÇÕES - Atenção, passa-VENDE-SE 1 guardB rouoa mar- ,||seo, ou!om 0 .curtas, 260 mll .mos roun-ss para canfec;ões -
fim 5 porta-, 1 coniunto form|.|_ Av, Copacabana, 610-J. Tel. 30-3492.

VENDE-SE íoySo Alfa 4' becas",l?£.DIoao!_, os ''P05- CASA OX-Nuiim oe costura e escrever,
ário 2,60;i2,2O marfim. Í95P 7 --ua da Quitanda, 65-A. Venlilador, Liqüidificador Dis-

-- - 3<-6'67- mãAQUo;'ilf0,0ríIC8 &"'¦/£ C05' Uv'°- f^"-- ' outro,
lü -I^S^m±íMu^V4^pOO°S ãti. a»'* W -^os) e mesmo defei.uo

de Botafogo, llO.|ííOVIDÍDEr"em-slides""'r'-ReV5:lí!lX!yiIr'lel' 
^-!3"-

 bentos novidades cm slides co-mo: Vistas do Egito. Pérsia, Gr6.!cia, índia, Polônia, Hungria, Tche-
. ,   co-Eslovaquia, Viagem do Panalel-l ;paio Mundo e Slides de Artesem casa '.corno Louvre, Tapeçaria Bayeux ¦

Draun.l enxoval ds bebé -llngerle, tri-etc. Visite-nos sem compromisso
15 fBl- cot e crochet — Tel.: 34-5342. ;c- encontrará o mundo em slides '¦

ALÔ REVENDEDOR -Se V. van" íC»sb Oxford. Rua da Quita'n.o 65-A.

WmY'*-yTV~T~T~Am

nda,|
praro, s negocio comprar'"'

tambem a praro — 3 pag. s/j PROJETOR cinematográfico 1EC
juros. V. tem credito — Fabrica lAmm. sonoro, 3 alto-falantef —
ABC Malharias — Av. Rio Bran- Vende-se à Rua Justlnlano da Ro-
co, 154. 10." andar. Tel. 42-4998 Çha, 308^.
-Centro: Estrada Portela, 29, PRÓJETÕR 16,™ - PÃIlARD -2.0 andar - ,v\adure,ra (Aten- Vendo CrS 200 CCO e 1 fumadorrevendedores t lo|!stas doje' duas objetivas 320 COO,demos
Interior).
ca"bél"õ""-^
nerji Tob:a:

 pua
iHerinenegildó de Bõrros,""6Ò ap.

Compra-se - Rua CS-! 402 - Gléri-
85, ap. 202. Méis

¦T^ CAPAS v^^H

Karmann-Ghia
1963

Vendo urgente, «qulpado —

Mustang-1965
;36

AR CONDICIONADO

CAMINHÃO FORD 1954 - Ven-
! do todo reformado, entrada ds
I 1 500 000. Ver e tratar à R. Cons.

8 hid ostsrln d. Cl!í .,.„• , Galvão, 58, Gr. 410, C/Batista8 ttio eslado de 0K, supe-l^ Jorg. De ( dí , Jáb>d
requipado, cor vinho, estofa, de 8 is 12 horas.
mento preto. Documentação CAMINHÃO CHEVROLET 63 bem
diplomática. Prado Júnior," n,jconservado, à visla ou a praro.

Tol 177no< íí oioo !Íra,;'r "ua Dep. Mendonça Thu-Tal. 57-7034, 36-2128. ler 2 130. Tcl.: 2512,

TROQUE SEU MOTOR

VOLKSWAGEN
USADO.

Novo
-RECONDICIONAPO -

COM t^^^^^~
0ARANTIA 

^V^

' 
ICOLOCAÇÃO IMEDIATA

3 PAGAMENTOS
SEM JUROS

PELO PRÍÇO DE A VISTA

NCrS 622,40

335-C . Nilópolis.
Posto Pfitromlnas.
CAMINHÃO"FNM D 11 000
do ou troco. Tratar Rua

OOAC u^... Mendonça Thuler, 2 160 -
ÁÁKJj nOVO PMt - Pasto Petrominas.

. , ,. .... ICAMINHÃO - Vendo Clievrolet-superequipado, dir. hldréu-jóo. Todo 100%. Nesócio de oes-
Ver r tratar na Rua Paula
4U8T01 - Sr. Adilson.

(fSj^

BARCO A VELA - 5,70 
"x 

2,20,:_Tel- ^6-*t°iL- IVcNDE-íE urgente, móveis dc:Go"nz,i9a
ótimo paro passeios e reçjates c[ LANCHA Columbla, motor DKVJ, gu°rto, motivo mudança, 1 adàr-[tóvão.

pessoas. Excelente estado,'nova. Vendo ou troco pr.r car- 5a 
''",[°° de 4 oortas. 1 cima

i d

" 
Tfo/i 

6RuaadeRea!í 
V.?l3í*l'>Xr\ÒIÓVmOlA^ AMERICANO finíssimo -

oe.. K.„ ,.e,il ci..r,.t-,.a.lderna( 
|on(j|ay csl.do d(_ nova]sem uso _ Vendo 100 000. Tel

urgente, 125 mil. Rua São Lulsl25-6216.

POLAROID 100, 101, 103 foT"
180 - Temos filmes prelobranco ou colorido. Também paioutros modelos - PHOTOKINA -
Av. Rio Branco, 133, loia E •
52-8606.

ato 6 pessoas, excelente estaoo,inova. Vendo ou troco pr.r car-|u° ,"'"™ ae " nonas, i 'sp"|soNV
velas de dacron novas. Classe ro. Ver no ICJG ou tcl. 29-1475 

'rfC ""'¦ com «olehSo de molasioi||"Lightning". Ver no C. R. Gus-U/cmpi,^ i._.l. " .__ . ,_ inovo, 2 mesas de cabeceira -
nabara. Inf. p| tel. 37-8231
Dr. João.
BARCOS - Lanchas - Veleiros -
Legalizações — Transferências —
Licenças. Despachante Franklin
34-1796 - 49-6183.
HYDRO V. 4,20 m, mot. 28 HP,
equipada. Ver c tratar clubo Ae-
ronáutica. Pea. Mal. Ancora com
Mestre do Setor Lancha — Das
8 is 18 horas.

Ver_no ICJG
VENDO — Lancha esporte
va) — Traiar 2a.-feira »té
horas. Pelo tol. 43-5708

1 028-A - São Cris-jMODISTA - Executa-se qualquei
 feitio — Preços módicos — Tel.

VendoTV 5 polegadas,|57-0801.
bateria. 650 000 - MODISTA executa feitios para tò-

Visconde Piraiá, 630 - Porleiro das as ocasiões - Confecção es-
d,,, tv» -- e" -- Jmerada, tino acabamento. Tel.;

MS _TV PHILCO 21". americana, mé-47-2590.
vel suntuoso, um cinema nos 5

canais. Vendo NCrS 270. Rua Hi-1'.'ENDO, mot. mud.. grupo estof. lário de Gouveia, 30,303 — Co-'

ín.°*|decíipê branco com dourado, uma|ònofre
5 ''cortina amarela n^^a Dna rin. •-•'

Est. Rio Jc-quiá, 1530, ^/jo^ln^ws 
Ferreira

Ilha do Governador.
VENDE-SE barto apropriado para

PROIETORES Olympus, Elmo a
Cablmat — Recebemos todas as
marcas de proietores como tam-
bem Autochanger, dispositivos
para dlafllmes. ótimos preco-.,
pagamento em três
aumento ou

Gncara:ieirj,fáQ,o, TVrmáquln«
<íe costura o Cãcravsr, liquidlíf- i
cador. ventilador, livros, ciscos»
projetor e mosdas de prata

tel. 32-5593
Compro tudo
Te!.: 22-1683

A domicílio — Máquinas do
costura Singer, Elna e méqui.
nas de escrever. Rádios e Vi-
tiolas, ventiladores, enceradei-
ras, bicicletas, aspiradores cl»
PÓ, acordeões, colunas de már-
more e alabaslro, geladeiras e

Copacabana.

nova,
125 ap.

pesca recreio, motor a Ól«0, 300 mil, mesa jant. cl 4 cad.,
sueco, lodo retificado 12 HP, cai'.i2,-'0, vl,rol° 200, quadros gran.
co ólimo nlado com pagamen.|dc,5' "m" Palh- douraoa, 2 mes.
to facilitado. - Traiar na Es-i"b- ° camlseiro 350, obic-tos ba-
trada Rio JtquiJ, 46 - Ilha doín'10 P'a,s' bronze). Vendo tam-
Gov*nndor, cl Sr. Bruno.

pacabana.
TV SONY - Solid State, model
TV - 700 U - 7" (diag.) -
Vendo nova c: bateria inclusive —
Serrjio - Tal. 36-6063.

e L. P.

MALHARIA fina da mais alta cias-
recebida das mclltores fabricas

de S. Paulo por preços ?em con-
corrôncia — Novidades para a
meia estação - Preços especiaisJTÊIÃS p. proietar - Temos telaspara revenda - Facillla-se paga-Lje tod„j 

. ll
mento — Modas Mallsil — largo

uo.
NCrS 180. 27-3476 nsnbfi.

VENDO barco do pesca ou
creio Cmte. Mário 22-2246.

LANCHA 21 pés, com cabina, V/C,
geladeira, mesa de refeições, des-
pensa etc. Vale NCrS 

"12 
000,00

vôndo pela melhor oferta ou tro-
co por carro nacional ou estran-
geiro. Ver I. C. Ramos, c| Mar.I
Antônio. Tratar tel. 45-3835, c||MOTOR marítimo de centro, moldiigunda-f.

MOTORES E EQUIP.
MARÍTIMO

ida Carioca, 5, 9.c
- Tel.: 27-9144.

tamanhos com l
, r,„|«m tripé desde NCr? 11,00. --

andar, sala 920 Recebemos telas transpar-ntes com
e sem tripé para projeção à lux
do dia. Casa Oxford — Rua da
Quitanda, 65.

Orlando.

™ ? 
»P- Ç°P»"bB"s- 5°3 «P- TELEVISÕES - Grande liouidação702, das 10_as_18h. . I GE, Philco, Standard, Emerson,:,..,,..,.,.,, . ....

,..,,, A^i.r-^^m. Philips, 23, 21, 19, 17 c 15 po-1MASSAGENS térmica c vibratória,
FOGÕES — AQUECED. legadas a partir de 130 mil. Rua Ido 2a. a 6a.-feira. Av. Osvaldo

ISenador Dantas, 19, sala 205 -Cruz n. 90, ap. 307.
FOGAO americano - Vendo-se um j íel. 22-5700. NOIVAS DE MAIO - Alugo _
de 4 bocas, forno automático — jTV RCA Vitor 17" U5A. Vcnde-lvendo vestidos, longos e toilet-] slides

Grill" — 47-8698, a partir de se-jsc portátil c. suporte perf pila -tei — Alta costura - Revendo al-
i. i ^iZr1/ 150,00 — Rua Sá Fefreira, guns costureiros famosos. Te!.:

, - - ... - - .FOGAO - Vende-se um aTfÃ^ 2_2§l90J_r_I?1- 17-81W. [22-9645 - Mme. Uureano. IVENDE-SE
Reformada, pIntadajJÍ/Uo lce d(' b,on2e' vc"d° - 3 queimadores, gás da "Light" c/ TV 23 pol., novinhas - Admirai, [PERUCAS E RABOS a partir de « °u"°
.-.-./.•-. ,-air.-:,.:... .,- '----¦ 'pouco 

uso — Rua Senador Ver-1Te!e-King — Silvertone — a partir NCr$ £0,00, meias-perucas a par- ÍI*2.ti
gueiro, 288, com o porteiro. !de 310, outras 21 pol. de 160 miljtir de 30 — Av. Copacabana n.ujYASHlCÃ filmadora 8mm, zoom. j;.Rua Resende, 111. Í613-209. [Polaroid. Novos. Ultimo tipo 

'"'antes,

motor (motor modelo), com
LANCHA
¦4,20 comp. Carreta, geladeira
lante, casco hidro. V. Cr$ 35Ó0C0
— laie C. Remos, Sr, Rocha ou
Cruz. Resid. 45-8811.

LANCHA — Pouco uso, cabine.
Revestimento de fibra de vidro
e eraldite. Melhor oferta. Orlan-
do - Tel, 30-1301.

DIVERSOS
CARROS de Autorama e colecio-
nndores — Vendo, americanos e
alemães, a preços de ocasião.
Rua Jardim Botânico, 198 — Par-
te da tarde.

UTILIDADES
DOMÉSTICAS

MÓV. - DECORAÇÕES

Mercedes 1965
novo

Ven-
Dep. !
Nlló-I

Rua S. Francisco Xavier
n.« 190 — T.I.: 48-3533

>Tj»((IBeM..ReCO^OION/>M05,
»!,,* sep-MpTos-eM .• »jn 3 pagamentos '¦»¦

lica, rádio Bekor, linda côr aiulJsião.
tem 11000 km. Doe. diploma.jB.ri,;--. 
ta. Todos impostos paoos. Tel. CAMINHÃO CHEVROLET 61. -84 476,
,...., Todo lOO^a. Vendo ou treco. tal J"!7

ATENÇÃO pi desocupar vdo. ur-
çjenle, sala e dormitório em mar-
fim e caviúna, qualquer preço.
Salvador de Si, 184 — Estácio.
ATENÇAO - Vdo. dormllério
casal, rústico, 190, chipendale,
também casal est. de novo p1
170. Arislidcs Lobo, 126 - Rio
Comprido.

ARMARIO-ESTANTE - c| 8 gav.
e 4 p. Cr» 235. S-Cama vulcou- „,
ro, CrS 110. Circul.dor ar Spam rL„°|l5''2,«
novo p| ,ala, Cr$ 150. Coni. íf'Y,aJ .1 

27=;.'1P- 3W

SLIDES em três dimensões —
Recebemos grande sortimento de

respectivos Vísorei
estérecr. C.i3a Oxford — Rua da
Quitanda, 65-A.

um projetor de Slides
d* ¦film».*. americanos,

viagem. TeL: 36-3193

vezes sem roupas usadas. Alugam-se saio-maiores facilidades, ti.-.
CASA OXFORD - Roa da Qui- '"SS
tanda, 65-A.
ROLLEICORD"""XENAR_-^"Ocasião
NCrí 220. Flexaret 6x6, NCrS

Amollador profissional 6x9,
Compro tudo

58-8183
Televisão, gota deira, radioví,

Irola, máquinas etc. — Pago
bem, atendo rápido.

—,.-,™--—;:47-1160.FOGÃO a gás engarraf. 2 botüões;-. Moderna» - Rua Resende, 111.1613-209.
-- Eitndo de novo — Rua Gustavo jTV ADMIRAL 19" funcionamento i PERUCAS a partir de 100 novos
Ríedel, 87 — Encantado. [impecável — Vendo urgenVe Cr$j Lindes côre3 — Selecionada* —

Aceito encomendas. Vendo agu-
ihas implantar — Ensino 30 no-
ves — Rua Riachuelo, 252, ap.
303 — 14 às 18 horas — Mine.

FOGÃO comercial de 6 bScas — j^SS 
000

forno para pizzas t outros obje-í ' aP
tos — pouco uso — Vendo por
mudança do ramo — Francisco Sá,
31-A.'

Rua Siqueira Campos,
603 - T. Velho.

VENDE-SE fogão CEMER, 2 bu-
iões. ICO 000. Ruo Bento Lis-
boa, 41.

GELAD. - AR CONDIC.

GRUPO ESTOFADO super luxuo-
so, todo coco ralado, outro em
corvim e iacarandá, sofá avul-
eo, jogo mesinhas
negro, outro jogo
rosa, arca, console, arquinha, ca-j conserto.
ma marqueza, tudo Jacaranda, M3, snla,

ATENÇÃO — Geladeiras de pou-
co uso, diversas marcas, retilí-
neas, modelos atuais c partir de
190 mll. Av. Copacabana, 610-J.

marmore|AR" CONDICIONADO -Vende-
marmorei se Westinçjíiouse necessitando de

Ver Siqueira Campos, 
'¦

912 - NCrS 250,00. !

TELEVISÃO GE portátil america-
na mod. 67, seu uso — Vendo
NCrS 400,00 - Rua Abolição, 311 |verônica.
-_Sr. LuísCarlos. jRÃBÕ 

"PERUC

TV ZÉNÍTH 23" 1967 - Ultimo
modelo, «em uso - NCrS 520,00
— Av. Suburbana, 8 985, casa 34
ap. 101 — Quintino.
TELEVISÃO conjugada, estilo ja-
ponés, com radio, tocodistos au-
tomatlco, ótimo funcionamento.
290 mil, particular, urgente. R.
Llelnlo Barceloí, 186, Irajá."TE 

L EV ÍS AO Eme rlc n'~23 ¦';"ll7

graus, formica, último tipo, tubo
ia garantia de 1 ano, papel rn:
r.ão. Cr$ 350 mll. Tel. 56-5663.
}. Silva Pinto, 48.

Vendo ba-
rato — Rua Maestro Francisco
tirana. 187 ap. 201 - Tel.: ....
37-Í709.
TECIDOS ¦ 
para lenço:

Compro tudo
48-3155-Siíva
TV, rádios, gravadores, lou»

cristais, pratas, jóias, brí-
tapeies, antiguidado

etc. Atendo a domicílio.

Curros rou s

espelho moldura dourada, outro! AR CONDICIONADO Westinnhou.redondo ova, mesa redonda, ca-; se, i HP, ótimo funcionamento, TELEVISÃO SONY - 8 p. portátil, a C,on
deira palhinha [acarandá, hi-fi, 450 mll. Rua Senador Dantas, 19 pilha e elet. e toca-fita para car- Pil:

Pl livro c|. bar,|5alo 205. Tel. 22-5700. ro e resid. 4. 6 treck. 47-9297. VENDE-SE maravilhoso vestido dcstéreo, estante
estante mármore,

Preciin-!e comprar
de homem, direta-

mente fabrica. Rua Cenindé, 5-C
— Guanabara. 
VENDEM-SE perucas a prazo e
faz-se por encomenda. Estrada do
Portela, 102, c_^2_ - Madureir».
VESTIDO DE NOIVA -Vendo
riciuissi.no, CrS 300 000. - Ver
hoje e icn., das 8 às 14 h., Ru;
Alcina, 261, casa 2, op. 501 -

Bancários, Maciureir» — Ira-
Ac. oferta.

console doura
do, abajures etc. Tudo novinho

Ronald
- Lido.

madeira p[ s
ou coni. Cr$
Leitão, 116 - 201
CONJUNTO

[Tenl

desfiz noivado. R.
12

transporte grátis.a espera e3crit.
100. Rua Araújo'GRUPO'ESTOFADO almof.

E. Novo, hecido, 
'

iofÍB-cama, 3 peças |

AR CONDICIONADO ADMIRAL noiva -
157-6020.

Shantung ftor Tel.

bouclé, jócjo 3
rniore efllpcio negro

37-5065.

Oldsmobile 64
Jef-Star 88 ! to Silveira,

Rio.
4 portas sc. 8-V, hidr., dir/CHEVRÒiè'

hid., freio a ar# vidros ray
ban, doe. dipl. Preço único
14 750 NCr$. Rua Toneleros,
83 na garagem. 36-2359.

| Preco base 4 030. R. Presidente•| Barroso, 107 - Estácio.
CHÈVROLÉt BRASÜ 60 -"Vendo

jeni ótimo erlado e foci';dade da
[pagamento. Ver na Prt;cc Rober-|

vulcouro de luxo — Estado Iacarandá
novo — Vendo hoie baratissimo. pelho ova!
TeL 29-1914. Irá avulso,

ÍDORMITORIO de particulãr~F di", cu,ro
particular 130 cruj»lm< mv„. _|auaiures, e •„.¦.:¦>.
Rua São Brás,
dos cs Santos

807.
LIMPADOR de parabrisa Gordini

engrenagem plástica n.'

-¦ 4378PrzC-"ie-r<!Rlo" 
°' Po5'|RÜa"S5o"BrT£'; 

IM."»!»"'»!?-*T*|don'd" t,:- 'u:io "ovo, tenho l1-'" ««"KA -Vende-se 
?eladei-| NCr$ 250,00

,",'-"-*'. 
R'°- 'dns 

os Santos. 
' °p' /u' '" Iran.porie. R. Gustavo Sampaio ra Clímax Vitoria, 8,5 pes, no- R. Riochu(ECAS psra Citroen, carros ey:-ln .¦---,-  676, ap. 808, leme. J™ ™ perfeito estado. NCr$ ..,

ropeus. Garantimos os melhore: DORMITÓRIO ce casal de luxo -',, ,,cTn,r„,, . , 
-200,00.

preços. Vlialparts S.A. - Avenl- Venao um coniugado marca Cima, ,U;>IK-^-—»- 
- A domicilio, lus-

TELEVISÃO Standard Electric 21'
Mod. imperial, 10 500, T. T.U., 125 cinema nos 5 canais - Ocasião
volts, como novo, 490 mll. Av.i única, '195 mil. Rua DominsoslVC-NDO vestidos modernos, pou-
Cooacabana, 610 - Loia J. i Ferreira, 187, ac. 37 _. 4° andJco uso 42 a 48 - Pnra tôdat os
GELADEIRA Coidspot 8 pés, in'-|TELEVISÃO - Plfh» mrr.nt», p.r. ocasiões - Tel.! 37-5914.

soltasItericr en- cór, porte útil, perfei. ticular vende nova. 27-6693. VENDO - Peruca intuirá Cri ..
mesinhas|t», NCrS 200 f! Esteves Júnior,; rElEV|SA0" jj.. .. Vende.se p~ 

100 000 -¦ Mel.-p.ruoi .apanho-
7O-.02. - Pea. S. Salva_dor. m0)Iv0 de y, Ver RlM J , 50 000 - D. Neura - Tels.:
GELADEIRA Frinldnire, 10 r.és, es- rata Ribeiro, 302-A, loja 11. Sr.!36-4898 (hoj«) e 52-8066 - de
Udo de novn, 2£0 mil, vendo ur-JRj^jo P0, f' 8exta*1eíra.

|aente_._- Av. Copacabana, 209, TELEVISÃO Emerson 21","..mino: VÈSTÍDO.NOIVA - RÍnda grlpée
•|va, fórmlca, particular vende por\com aplicação d- pero.a, ms-

'nequini
berto,

spelho medalhão, es-
outro retangular. So-

ioj?o meslnha, doura-
e jftcarcnu.i, ad^rncs,!gp

"e:i"hiS reÍGELADÍIRA

de

362 - Cax Islt. d^EÇ-AS .^nacicn.*,!

| csmlnhãi
São

de
» 64
última

iÃrio n.

Oldsmobile 62
Cutlass

2 portas, hidramatico, 8 cil.,
rádio, ar quente e frio, dir. hi-
dráulica, carro estado original.
Tel. 46-2765. Documentação di-
plomátíca.

Packard Clipper
1956

Av. Pculo
parr. s.A. - Aveni-|«"<«> •¦'" coniugaao marca umo,!,---"-; . r ""•••'"»->i >\*-.i,49 - Ap. 30'.? - D. Nina.

V, te Sá, 2B9. Tel. 32-7185.|='" «W?. d» novu -...29-1914. 
^f^sl^'^" ,e '»• GELADEIRA COLDESPOR 11

«ceesórios para carrosl DORAMTORIO - Cimo d> ca^al ,,^,, ,..-• • • ¦-, - ." 
' '— -„ ¦¦ - 190,00, Av. Gemes Freire

e europeus inclusive- - E::'-ro - 6 pe;as, NCrS ....I""07615 ~ '"• viagem - Gcsrcla-: 740, ..¦. 902.
-ítala larga, para Volb., DKW a1^,C0. Rua Caruso 12 - Tel.:,rouP3'=- «ma casal 80,00 - G. GELAnC,BA r-„-.ro,l n „,„Vende-se Gordini. Garantimos o. melhores «-607E. Iroupa 60,00 - 2 butelts a 5O.C-0 « nUe 2 

' 
vBnd«T urmrte Ruã

Í42-AVOrklTllh A,n,'"(,S 
SiA,«- 

Jel.IDORMITÓRIO 
- Marfim luxol' fc"'^V^Jtt?« 2" pSS" Ám.Hco n. Íul. K. -

vlíJlt.""'" j'" t" ,J'v*nd:i"- DESOCUPAR urg. vendo sala co- MOVEIS - Sala "Brasília" mar- pés, superluxo, 3 
'meses "uso?

venaem-s. da «fornadas mares|lonial - outra rústica, uma con. f»n. caviúna, caracierea egipeios, Cr$ 55Í1 mil. Raul Pompéia. 195,
[ugada, quarto, saia Chipendale -«buffet, bar coniugado, mesa con*Up. 205 — Copoc.
cleros — baralÍÊsimoa urg. — Av. sole. Centro, 6 cudüir.i<> estofa* nFtAnriPi
Suburbana, 9 521 - Cascadura - das NCrS 200. Rua Hlpocrates '
Passo a casa. : 120 - 201. IAPC - Irajá.
ESTOFADOR". praio - Reformo MOTIVO MUDANÇA -Arca ia«xecuto qualquer tipo fio ra- carandá, mesa redonda, sala jan.mo c/ perfeição — Botafogo —|'°r. i°a° de mesa em mármore

console, vendo tambem a casa
2 quartos, 2 salas, etc. Só hoie

dos para copn e cocinha, con- Oiilni!n„
iuntes do 5 peca,, desde NCri nXf.T?^ten-,,-,. diversos modelos. - "lOTIVO viarj. v. armário 5 oor

riue vende e tn- ,ss a,'^ ° '"!o 500 mll, cama ca

faço prova. Rua Coração de Mo
ria, 283 - Meier.
CAMINHÃO Mercedes Basculante i Çord:— Vende-Sd. eslado de novo —
Tratar R. México, 21 Grupo 501' ' 42-8711.T»!.

CAMINHÃO CHEVROLET 66 -
Vende-se. Seminovo, em perfeitoestado. Telefone 52-117B - Coe-
lho. Negócio direto com o pro-
prietário.

Dauphíno. Tratar ..„
Av. Pias. Vatgss, 446, 3." >n-
dar, s.l« 304. T.l. 43-1753.
SEU CARBURADOR SOLEX estácom defeito, então tó com oalemão, com. 40 anos de prática- Av. Alem de Sá, 289 - Tel.
32-7185 - Vitalparts S.A.
TEMOS coroa e pinhões p! Volkse Gordini. Melhor preço n<l ora-
ca - Vilaloorts S.A. - Av. Mem
de Sá, 289 _ tel. 32.7185.

: rama, neva,
sita vel CrS

Náo tem defe"lto.lneclulnl ,|4 " Ru'1 5»° 3™° Gua!-
320, ap. 201. N'Jf< 22B (L. Bicão). 150 000.

f . I TELEVISÃO 23", PhilHpa, ótíino VÇNDO vestido de noiva - Iam.
on""' estado. Vendo urg. 190000 Rua'-12 ~ ,í0 ",;l - R"3 Con:ie dc

. I Rodrigues Santos, 344, ao. 101 .;Bonfim. 810, casa 2.
PfSjesq. ,;\, Coelho - Estácio. — - - —
"•IV GE 

"portátil "17". 
cx.".,-,s-í. JÓIAS - RELÓGIOS

!;co, ótimo ^c.^l e imagem, 1 ÇO
u- ni;. Av. Ataulfo de Paiva, 814, ,

P_ 6Q2, J1-3' *S p t sennoras, 2 pulseirr*¦ 'acrala
rclogioi com

, [pulieiras, Tudo ouro 13 k. Ve*i-toneleros, 152. do por 
»üo mil, urqente. Rua

IV PHILCO 23 p., e uma vitro!a;5ãp João Batista, 122', sob, Co-
tudo psrísito Tunciona-j tüfoyo — D. Na ide,

PÃTeK FELIPE" Todo de oürõl
de pulso, na garantíe. — Valor
2 300. 46-1897 - Waldir.
RELÓGIO 

" 
Omega"

. ., v outra ercütiia, anvIV G: portátil, 9 (,., perfeito,bas 45 s,a:nss, „ 2uncicnamentoj vendo urgente. R.|au|leira5. ,udo

mento, 250 mll. Av- frlgldalre Futu-[209, ap. 807.
0 pés, porta apro-

M.-.-u», 40, a2p?'40i -°Cop!VT.rlve '¦'¦"•¦ ¦'"¦¦¦*¦<¦ <¦>¦¦ '¦='='

Copacabana,

HEViSÁO 21 pol. estado de nõ-

Cen-!ThX'"?-° - ~ '-Ve.nd?:íei 
C-*-»<-u

Vende-se modelo único d.
tnbaixada, equipado, hid., 8

'bom , p. novo:
r_hinchí. Rua D

cil., A portas, tudo original ou cí" ' 
'

troca-se por menor. Ver

CHEVROLET - Dois caminhões
anos 1961 e 63. Vendo estado
de novo. Tratar na Ruo Prof. Hen-
rlque Ferreira Gomes, -Í6
tro - D. de Caxias._
CAMINHÃO Chevrolet 1964 saiu Te!

tJ, 
''" eslí±.de"=vo ó P. no- PLACA de trílvos, tudo IC0-„. Ver para crer., do - Te1 5d-6?Çn¦ard 19:9. F-Í00. Estado geral - GB 254

Verd "

Tel.: 47-0738.
FORMICA"-'Movei, fi|,i„-ns ;j„;. £,£ jo5o B<rba|hi/ „; ,g3

¦_ r-.^r..-. •- - iconali, Invictus com antena ur*".'*"' r— - - -gente, 195 mil. Rua São Luís'GEL.-sDEIRAS - Vendo lote com Gonzaga 1 02Ê-A. São Cristóvão.
i defeito. Rua Senador- Dantas, 19
.ala 205. Tel. 22-5700.

c/ pulseira,
tudo ouro. B.iie 520. Rua Ar-
quias Cordeiro, 11-4, das 9 ár
ii ¦

ELE 
P±,?S 

§?¦ ^,^\f^P^°"^' de 
"ouro..Con,-

ru i/íi lellatlon datedor, com pulseira ct107, »p. 201 -

ilito.

45,
.Unica fábrlusomente o vista NCrS 800,C0ltreíia tiirctu ..R. Conde de Bonfim, 7*7/506. Rua Frei C.-.ntcc"' '''''•''•' -; [FAMÍLIA A/.1ERICANA TRANSFE.'"1 "-ítía e,c- P"^

números Ven-IRIDA - V.nd. t.dos os min.hl^: 202'
Eduardo utanslllos • .pat.lhot .l.trodo.;MARFIM - Vdo. dormitório ca-!ia 203. Tel. 22-5700.mestiços, tudo d. orig.m im.ri- "I corno novo, 190. linda sala/r^Fl ADFIP \ FPlriinAiDd cPLACAS - Com-;"na. Rua Igar.pav. „. 34. l„ caviúna, marfim, 110. Arist: c- -,-™ . . • rR'-jl,D*i,!E 9

Dentro - fl. Rro ,* "Ü> -Jf«9» 
ftm' R-h'"-"- iLôl)0' ,2S' P"5"- H»ddPck Lõ' 

0"'nt, C!"-'C- """"'° " Orestcs, 13 ap. 202. Tel. 23-1163

ouro 52 s
2 000. Ver.
me; Freire,

, novo, S;0,C0. Vali
io urgente. Av. Go
740, ap. 902.

Mundo, vendo
GELAÍEIRA CLIAÍAX Vitória, ..dento Barroso,
150,000. Av; Gomes Freire, 740 tstácic.~ 

,,ap- 
K}-- . 

|VENDO~TV~PhÍlõr2Í",~M"õgnõ
mrttn». .GELADEIRAS - Liquidação . par- 230 mil e rádlo-.ilrola Emplre,1A _... _. ^,.,c r^v/-.cortines, fIr de n0 „,„_ GE| p|,i|C0( Frigi- marfim, 150 - Est. impecável. R.lOCULOS — CINE-FOTO

r -, ,ó daire e outras; ólimo funcione-Sampaio Viana, 265 _ Rio Com- VrSiiei". r , ,riFreitas, 19jmcnt0 dc é_ 7 B 9 ,, „ 12lprido. |AQUELA fotografia antiga, que
oéc. Rua Senador Dantas. 19,

ccniumldor. — !ni c' 2 cole. mol.is 70,
117. Isnele; " 

AQUELA fotografia
 -.veeii guarda eotn tento cuidada

Yí--iP Tv.t""'cr„,on, 2I poi- f>c'*inode ser ampliada ro tamanho
l'3-00 ™ * Prof"!0r Gsbiio.lque você deseiar. Reproduzimos

pes oi so. rt)8. todos os tipos de fotosrafias ou
por--VEÍlDO TV 7enith 23", Space documentos, Inclusive redução -

CrJ .JO.OOO, Rua Siquci-icomander, máquina Berniné da 3,Photckina — Av. Rio Branco, 133,

tar.

etc.
i ra Campos,'Velho. 210, ip. 603 — T» agulhes, máquinas fotográficas,

'- ^l™^-
,- Slo Cri-to jv.*UPO ESTOFADO luxo, vulca,"MOBILIA DE SALA - D. João V,

• tra-: CAMINHÃO CHEVROLET 59. 62 ToeADnRFt nc tiTAc ' 
almof., soltas, apliques, arca portuguesa, jacerend» maciço tPu, Bar-o- B.rre.o, 6, •' 

^« gaU^Jj^S^* »fa ^«r^"^ ^^f^^J^^H^Ii»6' " " ^ '

5838S&L'"- *'- '«^IskF^^^^&S «^rd^cfc, %&,:. tfB^sbsa 3-3^
AB- *«1, ícab.tn, Í5II004. vio.

rédio Blaukpunt. Ru
lo,a E - Te 52-B606.

quina cl Rua Cardoso de- Mo-
tala — Bonsucesso.

Barão de ACESSÓRIOS para Nikon F, Pen:'" ~ r"l-|tex, Bronica, Hasseifalad, Lelca
'rcs:a cu M, Topcon, Coníafiex,

OLíros! cxakta.. R 
"

tei. 26

stado de nova,
3uí_ São Uia j VENDO síerao Philips § ocTro^; Exakía, Roííei e muitas outras- SSo Cfiptá*(objetos. Motivo, viagem. Praia doiPnctolíina — Av. Rio Branco, 133,'

Fl.m.ngo, 72. .p. 202 - P^cm.To;» I - T.l.i 52-6606. i

O Serviço de Utilidade Pública aa RÁDIO
JORNAL DO BRASIL relaciona, abaixo, os carros
roubados na Guanabara e que ainda não íoram
recuperados pela Polícia. Quaisquer informações
sobre o paradeiro deverão ser dadas pelo telefone
22-1513.

AERO WILLYS 64, MG-64-60-80, cinza escuro, mo-
tor B-4 014.483. Informações para o tel. 2620 em
Juiz de Fora. Minas Gerais. — 6fi, GB-26-75-73,
azul. Informações para 48-3500. — fiii, GB-26-0G-29.'
cór vinho, motor B-H 018.672. Inf. para o tel.
29-7138. — CITROEN 48. GB — 2-52-92, preto,
com duas faixas vermelhas laterais. Informações
para 47-4507. — PORD 49, táxi, GB-4-37-83,
preto. Informações para 26-2430. GORDINl 63,
GO 51-41, azul noturno, motor 3-11120. Informa-
ções para 47-7233. — 64, G-B-21-44-52, cinza,
motor 42-146. Informações para 33-5918. — 65,
GB-24-16-20. verde, motor 528 884. Inf. para o
tel. 22-1001. — 66, 2a., GB-25-16-76, verde, motor
6.36.389. Inf. para o tel.: 36-0053. 64, GB —
22-49-12, selo. Inf. para o tel. 47-6530. HUDSON
34, GB-43-87. grená com capota preta, motor
9-Í-Ü55. Informações para 92-2029 CETEL. JK
60, GB-14-16-81, grená. Informações para o te-
lefone 4G-1331. — 62, GB-16-99-92, motor AR
0 021.001 351. dourado metálico. Inf. para 37-7224.
KOMBI 60. GB-10-73-66, marron escuro e bege,
motor D 13.143. Inf. para 27-4045, — 62. RJ-
0-49-25. cõr gelo. Inf. para 34-47 cm Petrópolis. -
60, RJ-87-148, creme. Inf. para 34-9866. — 65,
GB-25-47-16, bege. Inf. para 38-2940. —
GB-2-46-22, azul. Inf. para 29-0440. RURAL
WILLYS 60, GB-11-36-40, havana bege. motor B-
040-844. Inf- para 22-9038. — 61, GB-15-50-01. azul
motor B-l 067 756. Inf. para 43-7057. VEMAGUEl
— 63, RJ-1-57-26, vinho e branco. Informaçõei
paia o telefone 5197 em Niterói. — VOLKS-
WAGEN 64. GB-21-94-41, cinza, motor B-...,
4 151.960. Inf. para o tel. 54-2493. — 66, GB.
25-09-62, vermelho, motor B: 350.713. Inf. pari42-5058. — 66. GB-2-00-30, pérola, motor B- lí!
362.556. Inf. para 47-3332. — 65. GB-34-124, mo-
tor B-5 206 540. LU. para 27-455S. — 63, GB.
29-17-40. verde, motor B-31-2482. Inf. para o te]
52-0371. — 66, GB-40-13-72, táxi, grená. Inf. pari
o tel. 28-9547. — 64, GB-1-23-14. azul piscina, mo-
tor B-205 030. Inf. paru 46-4736. — 63. GB- ...
24-50-65. azul turquesa. Inf. para 49-0070. — 58
GB-12-67-17, gelo. Inf. para 28-3906 —63, azul cia.
ro, MG-1-40-43, motor B-H3.656, roubado em Be
lo Horizonte. Inf. para 4-1280 BH. — 63, GB ->
40-0640. motor 192.960, verde. Informações para. (tel. 38-2554. — 62, GB — 16-00-47, motor B-53.69Í
verde pastel, InX. para. o tel 48-8331.

i
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MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES
A PRAZO SEM AUMENTO OU

Cr$ NCrS CrS NCrí Crt N"r$
Bidels CEL1IE  18.150 13,15 Fogão «ás eng 157.OVO 157,09 Aduelas canela .. 1 CCO fro
lavolórios  6.COO ó,00 Pia p/ cozinha 8.ICO 8,10 Allzares canela 300 o'^0Vaso CELITE  19.000 19,00 Chuv. LORENZEIII 23.300 23,30 Marcos canela 7£0 075
Aquecedora» gát ... 150.000 150,00 Assoalho peroba 6.390 6,39 Rodapés canela 400 o'«)
Caixa descarga  12.630 12,63 Forro peroba -S.9B0 -4,98 Janeia Oídro 16 000 ló'r-3
Conj. còr CELITE .,142.120 142,12 Forro pinho 2.580 2,5S Poria cozinha 16.800 16 B0Coni. côr PAPOULA . 162.160 162,16 Cnihros peroba 750 0,75 Porta entrada Si..COO 2200
FogSo gêi Liohl ... 91.550 91,55 tacos p. campo 5.500 5,10 Porta intcms 11.100 lT',10

Azulejos Klabin, Chapas ondulpdci, Caixas d'i£)ua, CüIíiííj,
Bombas DANCOR para óqvb, Caixa de deitarem AAGNiANA.

Ti;bos ETEflMlr, Eletroduros e Gal
rprrc, Ladriiho, Weiilhr--., Mirmore,

TUDO MAIS PARA CONSTRUÇÕES.
VENDAS EM 4, 7 e 11 MESES

SABE LTDA.

•iin i.-adct. Ba^cuir.nres,
Matais, Telhas, Tintas

Kvt Adclío Bsrgomini,
Teb.r

111-113 - ENGENHO DE
29-50W e 49-1/10

Aberto «li 19 homt. Ao» lábsdot «òminU até 12 horxs

.'AOIOREõ ELÉTRICOS monofási-
c;s aíe 1,5 HP - triiãsiccs e.é
15 HP. Entrega imediata. — 0;:-
mcs preces. -- Rua Mnrquüi ds
Pombal n. 171, Icja C Teieícriü
32-,'051.
MAQUINA 

" 
DE 

'" 
FURAR 1 Í'/2

marca Yadnin, ó roT.içãos. cmrs-
nagem a bsníio do óleo. Tintar.
Tel. 43-Ó-I24 - Sr. Goulart.
MAQUINAS — Ver.tl»-*» um *»*iui-| Qft 25:30  30Í36 — 4ri
pamento para (onfeerõss, inclu* _- - „.,. .
siva tla eortur, preço 

"de 
ecaslüo PZ<5 KyA' ,10V°5 c°m B"r.".ntir.

- Prata Tirad_.nl-.;, 7S, 2.°. entrega rápida. — TRANSMET
S;A COMÉRCIO INDÚSTRIA

O MÁQUINAS E MATERIAIS

Grupos gerado-
res Perkins

(JAO PAULO). Repre.
|Ru« cin C;_rioc.i, 32, :

CONSTRUJOREsfâfp

seus probIemas? I I I
DE PEDRaI, RCfcpS I JJ t

CONCR£TOt\RM|Òo U|I j

VENDEM-SE 3 basculsntes, telhas
de amianlo. 2 portões de ferro
e outros inaftiriais, ícl. 26-2071.
VENDO tomborei de soda c-jusIi-
cs vazios, perfeitos, sem furos.
Preço posto Rio Crí 800. Tratar
Rua Nilo Peçanha, 860, São Gon-
;alo, E3Í. do Rio. _______

Azulejo klabin
DIRETO DE FABRICA

Branco m2 A 980
Da côr m2 5 280
Cimento A\au__ 4 400
FERRO BELGO
3Í16 kg 540
l|4 kg 520
3|8 kg 500

37-3238 diariamente

Ta-VENDE-SE relógio de ponto
gus, último tipo ainda nn ga-
rantia. Rua Mariz e Barros, 382— Cureo diplomados.

MAQUINAS para cuidar sacos óa
paliei ile no — Vendo 4 pcütsa!,
com scb.'23S&!ft.">te:, em perfello
estodo. í;Crí 1 000 «5 4. Facilito. ,, .
Or. Fone:.-,, 27-0395 após 19 h. •*'¦ 42-6411, S--
MAQUINAS DE ÍEIIRAPLANA.JKOCHA.
GEM — Temos pur* alugar. Páj
Cart 9 çi-l deíra. Rolo CorniuÉ-.sot,!
pHtfof, íi.itoft>-.. Diversos. Pave'
S.A. - TjK 337Í75.
MAQUINA 

"soldar 
tacos plásticos— Vendo 84 mil, c' garantia, -fa-

cilito. Tel.i 34-3454.
MAQUINA elétrica alemã, para

j cortar fiié de peixe ou qualquer
frio. Industrial novo. Ver nn Av
Cop. 911-B, tel. 36-7459 - René,
:coundú-íeÍra.

. RiO -

| 602. -
GEOIVAL

(P

Geradores
Nâo tenho problemas com t

FALTA DE ENERGIA...
A solução esto aq-ji

GERADORES WILLYS
de 40 _- 25 - 12,5 e 5 KVA
Com iodas cs facilidades na
Agencio Campo Grande o**
Automóveis Ltdõ.

—, rYais do Flamen-
qo, 244 A-B -
Tel.l 25-9776 -
Av. Cesário de
Molo, 953 -
Campo Grande.

Tels.: CG 1010 • CETEL
94-1171. (P

éÕpli.

MÁQ. INDUSTRIAIS

Caixas d'água
VENDAS A PRAZO

Muros, calcadas, postes, tu-
bos, blocos, morniorlte etc.

A.CM. ARTEFATOS
DE CIMENTO

Tels.: 48-4607 s 28-2591
(P

LEHNEBERG1125
-.RUAUROl&ÜÂÍfVNA.5$ 8.AND:

: fBL H?7Íyt'.'.t'"28^369' «RIO

Sim... peb menor preço
Cerâmica Vitrif., lindas cSres 22.000
Azulejo Klabin 5.350
Cerâmica Retang. Vermelha 4.500
Lindos Conjuntos Coloridos 120.000
Cimento Mauá 4. SSO

O NOSSO BAZAR LTDA.
Tem Tudo em Material d: Conrtruçic-

Entregas Rápidas
P.ua Barüo de Mesquita, 608

Tsls.: 38-3198 e 58-2497
(Quoss esquina corn Rua Uruguai)

^^^^^ <P

MÁQUINAS
E MATERIAIS

Demolição de
palacete

Vendem-se: portas de ferro
artísticas, ç)nié\\ de ferro bn-
tido cj 2 portões (12 mts), vi-
trou artístico, escada t!e mar-
more, porlas e Janelas de di-
versos tipos, qunrto de banho
de cor, telhas S. Caetano e
Marselha, tacos e assoalhos,
pedrinlia portuguesa de calço-
mento, ozuleijos, niadeirnmen-
tos, etc. Ver e tratar só nos
dias úleis no parte da manhã
às ruas Ministro Viveiros de
Castro, 158 e Rila Ludolff, 43.

Demolição
palacete luxo

BALANÇA HOWE 500 quilos -
Vende-se. 26-8970.
BETÕNEIRÃS, flülnehos, vibrado-
re;, novoa e Usados, Reforfas de
máquinas. Facilitamos — Fone
52-86)4.
CONJUNTO PUGLIESE para mof-
dagem em plástico por sopro.
Vende-se Extrusora Sopradora tipo
MEH 2 000. Capa:.dade 5 litro)
em estado perfeito, com pouquís-
slmas horas de use. Condições
vantajosas. Tratar tel. 22-4931 —
Rua Senador Dantas 117, Gr. 1 910

Com Sr, Carlos a partir de
2,-,.-feira de \S ^ ás_17,30J-or__:.
COMPRESSOR Atlas Copco (Ar
pie) — Novo, portitil. Capacidade
sfotiva d* 313 pes. Para Obras pú,bücas.
CALDEIRA Cidop. vende-se aces-
íoríos ATA ventoinha injetor,
aquecedor valvulaa, etc. area
equecirnento 110 m2 10.5 at-
mosferas ou 150 librai de pres-
são Rua Guilherme Worconl 6)Loja.

COMPRESSOR p| pintura, ar dl-f£!u, com pistola novu ainda sem
uso, vendo barato — R. Maxwell,
15 C| 9 - Maracanã.
CHICOTES — Esmeris de chicote,
esmeris de bancada. Eixos tiexí-
veis d* 3/8" a 7/8", para ofi-
cinas c Industriai. Rua Marquês
de Pombal, 171, loia C. - Tcl.

2-4351.

PRENSA EXCÊNTRICA - Mares -
Mecânica Gráfica, Preísno de -40
toneladas. Tratar Tel. 43-6424 -
Sr. Goulart.
PLAINA LIMADORA de 600 mm,
maq. de furar de coluna e ser-
tb de fita, todas as peçss o mo-
fore3 em perfeito ístado. R. Tôr-
res Homem, 1 188, térreo — Vila
Isabel.

MÁQ. E EQUIPAM.
DE ESCRITÓRIO
APARELHOS INTERCOMUNICADO-
1ES - Divorsos tipos. Transisto-
niadoi. Qualquer n.« dn *staçõ*t
t- Poç» cftmonstracio, Tol. ...
S2-B489.

WESA pnra escritório cj cadeiras
compro de particular, Trat. tel.
18-8298, 2,«-felra «m diante.
MÁQUINA de escrever e somar
compro um." de rada em bom es-
tado. Traí. 5S-8298 a partir de
a.-felra.

ALUGUEL E VENDA - Da 
"niaqut

rut do ascrover • calrular, mo-
dernas, novas • taconstruídis. -
Grando facilidade d» pagamento.— Ico Importação - R. Rodrigo
Silva, 42, A.» andar. Tal. 52-0651.
BÚREAUX KASTRÜP, Futurista",
Braford e Paltrmo. Estantes, or.
quivos, ofício e/ 4 oavetas, (i.
chários, Kardex, codeiras, arma-
rios de aço c/ 2 portas, armários
p: roupr, etc. Praça do Repú-
blica, 61.
BURROUGHS Ten-Key, elétrica,
americana, como nova, com gc-rantia. NCri 4£0. Tcl. 31-0945 -
Frei tai.
COMPRA E VENDA - Consertos
o reforma de máquina de escre-ver, somar, calcular e mirneógríi-
to. Facilidade do pagamento e
garantia absoluta. Rua Riachuelo
n. 373, gr. 505._Tc!._22-5665.
COFRK - De parede, da misã;
ne apartamento, comerciais, ar-
quivos ele. Financiador, até em 5
pagamentos iguais, ns Rua Regen-
Ja Feijó, 26. Consulte-nos ou pe-
ç» * visita de nosso representan-
;e pelo tel. 22-B950.
COFRES — Reíidencial e comer*tisl, arquivos cm todos os ti-
poj, ,i vista e a prazo. Beco doTesouro, n. 14 - Tel. 43-7496 -
El?:.J?__L_í___ílJ''',??2í^ "• 53.
COFRES — Grandes e pequenos,maquinas de escrever, somar ccalcular, usadas. Vendas conser.

reformas - Rosírio, 167 .
52-1410.

Ios
loi_e_C
CCMPRO máquina de escrever¦calcular, usadas. Negócio rápi.
oo, i vista, a domicilio. Te e-íone_57:t)22_2._
KARDEX 64 - Vendo em estadotio novo e uma máquina d* ao-mar. Rua da Conceição 16 -
Tel. 36-5228.
MÓVEIS 

" 
ESCSlTORIO~^""Vendi

mot pela melhor oferta, 3 secre-íírias ? 5 cadeiras. Ver na Ruaaa_Qu;ianrJs 67, 8.".
MAQÚÍNA DE ESCREVER portátilvendo cm ótimo estado por pre-
{o baratlsiimo, «A hoie, 29-1914.
MÃGÜINÁ de escrever Lindei
wood, carro 17 pol. otimo es.

?i'.Í'>.--_-I,!.LJ!0-5905i_Sr._ Carlos.
MAQUINA escrever Olivetti^-dè
mesa, carro 22" (56 cmt), 150mil « 1 outra Olivetti, portátil,R. Delgado da Carvalho 48 -
Ei! yca'

MÃQUINA de escrever — Ven
oo, marca Underv/ood de mesaPreço 60 mil. R. Torres Homem¦?í*___.5?'__L__LJj_l,il",iel
MAQUINA escrever do n».-
perfeita, 70 mil e 1 outra por-íatil, alemã, no estòjo. — Rua
Araúio Leitão 108, c| 11. EngNÔVQ.
MÁQUINA escrever Olivetti —
Tipo Paica, carro 35, nova.
NCr$ 400,00. Particular vende
nova. Rua Russel, 404, ap. 602!
MÁQUINA escrever mesa, Oil*vetti Lcxil-.on 80, p. esc oubancos, 1966, cl 39 cents. rie
í^5iJJl-?__L3_8.Pr__)0•___T_l,¦ 37-47B0,
MÁQUINA escrever pouco viõ]
em bom estado, vendo barato.
Tel. 34.9637.

MQUIMA DE ESCREVER -Smith
Corona e Relmenthal novas —
Tel. 52-2323.
MAQUINA de escrever Remlng-
ton, portátil, Cr$ 170 000, Av.
Suburbana, 8 504.
MOVEIS DE ESCRITÓRIO - Ven-
dem-so uma meia de reunião c!

poltrona:, n>esfis e cadeiras pfmáquina de eecrever ctc.f pol-tronas — Rus México n. 148grupo 703 — à tarde.
rVVÃQUINAS" DE 

~CÕNTAB1 
LÍDÃDlAudit Olivc-tti. National 3 CCO

31, Burroughs, Ruf. Saldo Du-
plex e Remington 283. Garantia
integral. 22-3793. Também finan-
ciomo^ a compremos.
OllVETTI-UNDERWOOD Studlo 44

Seml-portátil. Vende-se, Ver e
tratar na Ruo 3crolo Ribeiro n.
625, ap. 801.
OLIVETTI USera 22, novaT-^
Trotar na Rua Csiício de Sá, UJ,
ap. 105 - Estácio.
RET1LINÃ COPPÓ NR. 7, mesa
1,20 estado novo. Vende-se tel.
43-9185._
ROYAL — Máquina de escrever
rnanu.il, último modelo. Vendo -4
em estado de nova, pelo terça
parte do p.e;o da tabela. Rua
Riachuelo, 373, gr. 505.
VENDEM-SE móveis de escrití
rio, por motivo de obras. Ver
e tratar na Rua, Valparaíso 51.
Tijuca — Domingo das 10 àt 11
nora:, demais dias úteis no ho-
rário comercial.

MAQUINA escrever de escrito-
rio, carro grande, das modernas,
pouco uio, vendo. Ocaaião —
45-7688.
MOVEIS Escritório — Vendem-se
mesas p| escritório e mesas gran-des p| reuniões, perfeito estado.Tratar Rua da Gamboa, 307 cl
Sr. Sá. '
MAQUINA DE ESCREVER moder-
na em esfedo ríe nova, urgente
por 165 mil — Av. Democráti-
C03 n. 690-3 - Perto da Ura
r.ss.
MAqUÍNA~Í5e 

' 
ESCREVER 

"êíétrf
ca americana, ainda lacrada n>
embalagem Smirh-Corona porta-til - NCrS 750. Tel. 36-6737 -
S-. Vladimir.
MAQUINA 6, calcular Suíça, detoiso, marce "Curta", vendc-;e
nova, na embalagem, Ideal paraengenheiro», agrônomos e iopífiei-'os. Preço Cr$ 250 050 (base dótar antigo). Telefone 57-2700 i
pürfir de segunda-feira.

Banheiros — Pisos, ludo em
mármore. Estr. Rcsa, iônelas.jrRESADOP.A forram.nieir. 

""am,

portas íerro e vidro etc, — R. ricana, «quipad» «^ com pouco
Joaquiin Nabuco, 164.

Estruturas
metálicas
PARA GALPÕES

Tanho pronta entrega qual
quer tipo • vao financio •
recebo eutornóvel como parte
de pagamento. Entr. Engenho
rio Pedra 502 — Olaria —
Tcl. 30.5498 — Francisco.

Gêsso
Gêsso Brasi!

p.ua Ana Neri, 612 (fundos)
- Telefone 28-3472, horn no
preço, melhor na qualidade.

VENDE-SE máquina de escrevei
Remington Rand. 12 polegadas.Rua Conde de Bonfim, 63 - 303.
Ver dias úteis só ò noite.
VENDO — Méciuin» de escrever
Remington enrro 12" de mesa
mi-nova - Tel. 30-3575 — NCrí
250,00. _
VENDE-SE armário, mesinha .
banco giratório para consultório
Tratar 57-3300.
VENDEM-SE

PRENSA hidráulic* — Compra-
se um>T de 100 a 150 toneladas*
Te!. 30-9693 — Carrocerias Bons
Amigo*.
PRENSA EXCÊNTRICA -'Vende-
se uma de 21 toneladas teml-no-
va na Rua Afon;o Cavalcante, 5õ
— Mangue; com Santos.
PLAINA de mesa hidráulica 2800
:< 1000 mm. Motor 10 HP. Te-
doura víbrndcra tipo Pu!mar, et-
pac. 7 mm x 1003 mm. Av. das
Indústrias, 999, ant. Est._ Qui-
tungo. — irajá, _c! Sr. José.
P. TINTURARIA - Vendo 1 óti-
ma turbina alemã, cap. 30 qui-
lot. Sua Ferreira Pontes, 183,
com Sr. Jalci.  _
REGISTRADORA NATIONAL elé-
trtea 99.999,99 pequeno de botão
qualquer nao tem defeito por
680 CCO, Rua Haddock Lobo, 350.

RECRAVADEIRA - Vende-se erri
ótimo estado com motor Arno.
Tel. 30-6169 - Rainho.
Serra circular desempeno, tupia,
furadeirc, lixadelra numa só má-
quina o motor de luz, vendai
clire!:s da fábrica. Run Paraná-
oan»m»,_69_4. Olaria F._30-2804.
SINGER — Máquinas Industriais

VENDO — Torpedos, chuiear,
sar, pregar boíòe:, cortar, etc.

Novas e usada». A visto e a
prasc. Rua Frei Câncer., ]94 —
Teis. 35-1740 e 32-5337.
SINGER""-"-"INDUSTRIAL - Ven-
de-so máquinas de casear, clulear,
pregar botões, 5 fios, de cortar,
de faca e de disco, torpedo, e
todos os tipos de máquinas p]
cqnfecçÕes. Representantes exclu-
si voe das máquinas da passar e
virar golas e camisas. Aceitam-

consertos • reformas. Venda
vista e à prazo. Rua André

Cavalcanti, 13, loia C, telefone
2-3237..

SERRA CIRCULAR - V.ndo no.
va tom furad«ira, motor 1 H. P.
lur t, f Òígb — Rua Maranqá n.
148-ft — Prflía Sica — Jacarepa-
yuá.
TORNO NTPN d. 200x2 000 mm!
Otimo o--iatlo. Vende-s», 7»lefo-
no 52.1491.
TORNO NIPH da 200x1000 mm

uso, marss Bricíg Port. Tuíefonol— Oli.-no oítatío. V.iidt-i. Tel.-
35-61M, Pereira, das B ii 12 ou *one }t_.|49l.
53-9100, Alllon, da, 14 i. )8h. TÕRNÒS mecinicoí 

" 
,.-,;,de-5inF'n°nr'am:,s- I Invicta IC 430 - 1000 mm< 1GERADOR - Compro, ri» 15 «tí Mitto ci caixa 1 COO mm; 130 KW A, usado, pati nnu uso, Imor TP5 — 1500 mm; 2 V.N

pagamento i vÍ5ta. T.l. 43-573J -!- 1 500 mm; 1 Prer,3a «xc. Hir-

Gerador novo
Máquinas

operatrizes
18 Kwt -- 2 Cilindros à óleo! Compro de preferencia tor-

Diesel — Vende-se urgente. Tra-jnos mecânico e frezadoras, pá-
Ruo Silva Jõidiim n. 12,'eio à vista, Rua Bonfim, 220.

Sobrado. Seguncl-i-feiro c| Suely. Telefone 34-3533. Fogaça.

CONJUNTO carpinteiro Universal
a popular com motor de luz -~
São 10 máquinas em uma sô —
v'endo ne fabrica Ângelo de Cas-
tro 3ar,-,l,j — Rus Fausto Amaral,
30 - Olaria - Rio ZC 22 -
Tel. 30-2337 - Peca prospecto.
CARRO OE 

"TRANSPORTE""-"Ven-

do, elétrico, inglês, carga l-IVi
ton. ainda rebocando, p| Indús-
tria, armazém, aviação, rara oca-
sião - Tel. 38-1477 - Aceito in-
termediários.
DOIS TORNOS mecânicos, 1 Tura."
deira. Rus AAorair» de Azevedo
40. Sr. OÜverio.
TORNO elétrico, autom., cllln*
tiro a pertences, bom funclon.
\'cp.óo p; desocufjar, 400 mil.
Vsndo refresqueis, gala e ia-

300 mil. Ocasião. Av, Sen.
Salgado Filho, 481 — Oün-J».

COMPRESSORES

,"'. ;;;'. Í*ZZr*:'
^ACESSÓRIOS

CaAadmComp
IMPÉRIO LTDA. iST*": 23-5274

FERRAMENTAS ELÉTRICAS

BOSCH e LESTO
UNIVERSAIS E

ALTA FREQÜÊNCIA

BRÃTU, BRIA & CIA, LTDA.
FABRICANTES

PINHÕES E RODAS
PARA CORRENTES TIPOS:
ALEMÃO, INGLÊS E
AMERICANO, E QUAIS-
QUER TIPOS ESPECIAIS

H TEMOS ESTOQUE ESTAN-
DAR.

RUA ALMIRANTE ARY PARREIRAS, 308 - ROCHA
RIO DE JANEIRO TEL. 28-2515

áv/fl íwlm?iWiI % ijíisSa f^Ja

LEVE • MDDERNA
POTENTE
\

magniiicfts
portas de

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
AUTORIZADA

E VENDAS:

;>s:iÍ»eí-l_td&:í;S
RUÁ URUGUAIANA. 55- 8ÍMM

¦t_j.9j.18. Isidoro.
GRUPO GERADOR - Vende-ae
de 110 volta 00 cicios 2,5 KWA
nriiiricnno em eaícdo de novo,
preço a comliinsr Rue Pedro Al-
ye^_131. Teh_23-9é85.
GUILHOTINA - Compre-M uma
em bom estado • com cova pa-rs citapa de 3Í16. Tel. 30-9693— Carrocerias Bons Amigos.

Io 22 ton. E-.tr. Vicente Cor...
lho, 730, Gulpéo A-16. Telefone
29-9005 ou 91-2240 c| Sr. Roi-
rr.-jndo ou PjhjIo. _ 
TIPOGRAFIA 

"-- 
Vendo gullhotl-n;, pôra encatierna;Ão com 0,40

de hõ:s. Rua Alfândega, 137.
T! POGRAFIA - Máquina pi 

"pící

tar Funíímocí — Molivo viagem.
Tel. J4-1394. Nema, seg.-feira.
T6RNO REVÓLVER - 

""Vendo "cs.

tn.-lo de r.ôvo — Rue Joaquim Pa-
lhares, 373.

GUILHOTINA manual c| 2 fa-
ens - NCr$ 3£0,C-O - Negócio
ns hora. R. Antônio Bídi-jós 19-1- O.Cruz.
GERADOR com motor a gasolir.» a, ;;;,..,:;,,„ ,...-. K „ .
d'V*Pií? alia 

°r-Et',n°' - &rsz'^ 64"A' fi,lsl ú* A'-'- B"= d»
GERADORES - Máquinas - Ta- TIPÒGRAlíÃ^rMá^nTde•r.t-i oos mais variados tipos e|Pr?;jâo A Neblolo A

snída de cadarço- V*"'

TIPOGRAFIA e- papelaria - Ver,-
de-se Impressora duplo-ofído

Aarip!

mm
m\ I

bíní
VflRIDS
MODELOS
ISHI
ESCOLHI

Fadiltomo* o poctrT*—»
Fuctiurnvniú dt óimdi *

\'c'cnoot •tti',
• Alumínio anociliido

OUÇJMÜIIO . Potltltn
¦/MJbnnUlten • A Cf 111 to

Vidro
Colscoção im«aío>o,

« Co:»t potísfnos

tr. 30-1020
;*quíriçò, 111 P«nh«

4ak

capacidades, p| compras, vendas
e trocas -- R. Sacadurr. Cabrel,
230, tels. 23-3251 e 43-6107."IMPRESSORA 

manual cilíndrica,
formato ofício, marca IWA —
Vende-se nn Rua Anibal Ben..-
volo, 173 - Esrácic.
LAMINAÇÃO - Vende-se uma" c|
3 cadeiras, 1 caixa de pinhão
nova. Ver f» traf.-.r Hua da Pro-
cjamação, S;6 — Bonsucesso.
LAVADOR DE MINÉRIOS - Ven-
dc-s* _urn rotativo de grande
produção, Tratar Ri;3 da Assem-
bléia, 15-A s| Si - Tel, 31-OB08.
MAQUINA injelora plástico 60G
avanço de parafuso, nioloríiado.
Vendo, Rua Posso da Pátria,
278, próximo dn Prefeitura.
MAQUINAS - 

" 
Vendem-se di-

vereas, Bamboal 375, furadeira
32 mm, piaina 300 mm, torno
íCO mm e 1 5C0 mm. - Tel;.p'c?!

ítomática.

Furadeira
elétrica
BOSCH

(manual)

Mil nplicoçòes em trabalhos leves.
Dupla isolação oferecendo máxima jeguronça.
Um produto Bosch de fama mundial.

A linha completa de ferramenías elétricas
universais BOSCH e LESTO compreende
iuradeiras, politrizes, esmerilhadeiras, serras,
tesouras, parafusadeiras c rosqueadeiras.

Uma ferramenta para cada tipo de serviço.

%

AUTORIZADOS
com oficina e assistência técnica:

RIO OE JANEIRO:
R, Senador Dantas, 117, s/ 1210 - Fone: 42-3253

Vendai: R. Uruguaiana, 55/8.° and. - 43-7479
Oficina: R. João Ricardo 16 (Cancela) — 28-1369

Gerador - 50

MOTOR DIESEL

na R. do Uvranwnto 67— Sr. Ccrrilhe.
Saú-

VENDO Grupo gerador cj qui dro
Doutl 6 KVA, motor 10 HP. Tra-
Jar Berpeçaa — 46-0617.
VENDO motor Briggi 31/j HP se-
ml-nôvo - NCrS 150 - Berpecss- 48-0617.
VELAS — Vende-se duss máqui-
nas (.eminovíiE. Av. Brio. lima -•
Silva, 1 2C0. Duque ae Coxias
(Centro).

2Í-6154, Pereira dós 8 às 12
23-V10O das
Financlumoa
MAQUIMA Jolda
irabalhos peíúdoã

14 às 18 hora!.
c;:

VENDE-SE ume vlradelra de 2
"tts. Em perfeito estodo. Tel.:
49-6318 o. f.
VENDE-SE cars desocupar lugar,
máquina de rachar sola manual,
de chonfrar couraça e contrafor-
te US. fôrmas oaro Luir XV, so-
Ias, capinhas, palmilhas, rota-t .
lhas de peles, saltos de sola nlás-|examinado e,n iunciononiento.
íícos SS, e aipuns pr.re: de 9

os para senhoras. Rua Teod*

Novo na caixa — Skoda Diesel 4-S-l 10 '>.

Trif. 220 V. 50 ciclos. |
i NCr$ 10.000 - R. Sen. Queiroz, 498 i
— Fone: 37-0591 — (Sr. Cardoso) — São;
Paulo. (P A Companhia Central Brasileira de Forca Eléfríca, comunica que

jestá recebendo propostas para compra do seguinte material, no estado:
1 — Um motor Diesel 1000 HP — 187,5 r.p.m. — Fabricante Sulzer, aco-

piado a gerador GE, 2300 V, 210 A, trifásico, 672 KW, 50 Hz,
com excitador de 132 A, 125 V, 16,5 KW.
NOTA: O motor está com fratura num dos munhões.
Acessórios principais: A tanques de óleo de 2.700, 3.600, 330 e
500 litros respectivamente, 1 bomba de óleo, 4 bombas de água.
Sistema de partida de ar comprimido, unidade excitadora auxiliar,
quadro de controle, diversos instrumentos de medição, chaves co-
mutadoras, painel de sincronização completo.
NOTA: O motor em apreço poderá ser visto à Rua 7 de Setembro,
na Usina Presidente Ávidos, em Vitória (E.S.), onde se encontro
instalado.

As propostas deverão ser enviadas em envelope fechado ate o
dia 17-4-1967 para a Companhia Central Brasileira de Força Elétrica —
Caixa Postal 120, Vitória - E. Santo.

A Companhia reserva-se o direito de anular a presente coleta de
preços a qualquer tempo, desde que as propostas não consultem seus
interesses, sem que disso decorra qualquer direito aos Senhores Propo-
nentes. (p

Grupo Diesel Elétrico

1 Mclor Diesel MAN.

alçn.ào, tipo G6V42
M.° de Fábrica: 430 704
N.o de Placa: 35 108
360 HP, 360 rpm., acoplado -.'

I Gerador MAN/AEG,

alemão,
D — GEM - NR — FM -

Só 746/30. 400.V, 433A

DB 300KVA, Cos 0,3

360rpm„ 60 ciclos
EREQ — 100V, óóA
c/quadro elétrico completo.

O conjunio está em perfeita» condições,

I

3 .546, tipo

podendo
i

ca, parn na
s contínuos, 2 Panha

anos_ cia garantia, 200, 300, 400|V£fiJ[)o

Entender-se com' RAYMUNDO GONÇALVES, Comércio e!
ro th Silva, 779, Vila Isabel." [Representações S.A. — Rua da Quitanda, 135, ó.° Pavimento-!
VÉNDÕ diver:»- garrafas tl» m\.\ZC 05 — Telefones: 32-3974 — 32-4966 — 32-6608 — 32-8816.

End. telegr.; "MIGOLY" - Cx. Postal: 2466, ZC-00 - RIO-
DE JANEIRO - GB. (P.

ô metros inrl. s medido-
Rua Lobo Júnior, 1267-A,

meco de eco com
tampa de fórmica, moderno, no-
vo com pcuco uvc, rnesir.ha cie
aço rolante para mfiquina
outros fins, cadeirss etc, e «in- CA 400,
da, uma maquina de escrever car-
ro grande antiga, para desocupar
lugar, por bom preço. Informa-
ções pelo lei. 26-3731.
VENDE-SE mobiliário completo,
para escritório, Inclusive ar re-
frigeraclo e oeladtirc. Trotar no
tel, 31-3550.

Mármores
Pias, solciras, peitorls, pisos,

revestimentos, mármores, lus-
Irados para mesinhas, por
preços reduzidos. — Preços es*
peciais para revendedores. —
Marmorario Miguel & Muniz
Ltda. Av. Suburbana n. 9 999
- Cascadura. — Tel. 29-9311.

Tubos

MAT. DE CONSTRUÇÃO
CIMENTO MAUA NCrí 3,95, Dar-
barí desconto 20%. A\anllhos de
l)arro, dutos. Tcl. 34-4716 e
23-1353.
CAIXA de pastilhas, ceifa e fo-
Dão Cosmopolita, 4 bocas, ?em
uso. Tels._3.M079 e 34-1726.
CONJUNTO 'd* 

côr par» bính.iro,
C.lita, compl.to, 119 500. 37-3558—_R^_Francísco_PortoIa, 35.
CONJUNTO, banheiro, 5 pesas emcôr, bom estado e pertencei.Vende-se tel. 37-3242.
DA-SE saibro • barro cavado. —
Rua Diai da Crus n. 673, 1-23.
ESTRUTURA 

" 
NOVA" - Vende-V»

com 1 296 m2 desmontada mais
detalhes Guilherme Marconi 61,
IoJa._Bairro_de_Htima.
ELEVADOR OTIS - éT^Taáã.
Vendo desmontado paro deso-
cupar lugar. Catete 104.
MATERIAIS DE CONSTRUÇAO -
Venrlo no melhor ponto de Cam-
po Grcnde, loja de aca-bamentos
de luxo. Trotar tel. 26-3654 -
Santa Cruz, 217.
TACOS —, Diretamente da fonts

partir de NrCS 3,50. Da todas

700, SOO • 900 MM
Marca Silubos, cenlrifugatlos

com proteção Inertol, curados,
comprimentos 2,50 e 1,10 ms-
tros total de 800 metro;
Preço especial para venda to-
tal ou parcial. Tratar com
OLAF. Tel. 43-55é8 - Rua
Acre 55;505.

ií 600 emp., força n lur, a par-tir de 65 mil. Ru» Gervósio
Ferreira, 7, intigi R. IB, 1APC.
Irajá.
MAQUINA DE INJETAR pKtlitos— V.nd.-i. S.m.rtro • Opalile,
Com matriiM d» pregador de
roupa, gancho cortina • tubo pa-
pai hig. Tratar passoatment* —
Rua Edmundo, 1S7, fundos — Pi-
tarai.
MAQUINAS - Vende-s» 1 Torno
IMOR-MUN I 500 mm - 1 Vira-
deira Universal U.S.A. 1 500 mm.

I Penteadeira 10 KVA Alemã. Ver
e tratar a partir de hoje na Rua
Siicadura Cabral 267, de 8 às
12 horas.

2 tornos, piaina,. máq.
soldar geradora, ferramentas, pren-máq. furar coluna, vernier,
micrometros, chaves etc. Rua B.
São Francisco, 508. d 3 Domin™
ate as 12 horas. Preço 6 000 000

Finsncio.
VENDE-SE .- Pela melhor oferta,
juntas ou separadas, duas má-
quinas de levar, um» centrífuga

duas calandras, tipo comercial,
estado, por motivo de refor-

me do Invandaria Vcr 0 tratnr
na Av. Mem de Sá, 335, diária.
mente, de 9 às 16 horas, com

Sr. Lino.

MALHARIA - Vende-se míqui-
na Duble P.etilfnea 10. Motorizado
em perfeitas condições. Rua Acre
47, sala 305.
MAQUINA S0LbÃ~"e!étric7TU-
gllanda, meca de 60 n 3Q0 emp.
- Vende-se. Tel. 34-4638 - Joa-

INSTRUMENTOS E
APARELHOS
VENDE-SE. aparelho de dlatemile
BIRTCH£R._Tr;,lar 57-8300.
VENDE-SE material cirúrgi
odontológico usado perp tiesc-
per lunar. Bcrato. Rua Montevl-
<*!eu__98. Penha, _ aeaunda-fcJre.

DIVERSOS
ACEITA-SE encomendas * alunas,
de docei caramelados, bandejas,
culinária trivial e pratos finoe.
Informações tais. 25-3617 Nair e
25-9448 Irene. _
COMPRA-SE um tesourão de cor-
tar chape de ferro — Tel. 42-1681— Seaundo-feira.

MAQUINA Calafate. Vendo uma
em ólimo estr,do, ¦ 1105 220 volts.
Ver na Rua Desembargador Isi-
dro, 'i55 — Tijuca. Trator paio
Tel. 34-3192 - Sr. Cássio, «ten-
do hoje.
MÁÓ UI NA PAR A PÕÜR -. Ve n-
de-íe uma de coluno de 3 HP

(P nova. Tratar na Ruo da Assem*
bléio^l5-A,_3|J6 - Tel. 31-0803.
MAQUINA COLARINHO - Vendo
perteita._54.384K Jo;?.
MAQUINAS por» bebidas, Gui-
lhotino Ksrmn — Enrjorraf adoro
— Lfivadora — Saturadora — Ro*

-Ituladora. Vende-se. Rua Hermen
e garda. l^ó — Méier* Sr. Menoe

-Das 7 fa 17 hs.
MÁQUINAS industriais úi costu*
ra, vendo, Husquarna 24-10
27-10, th. ca3ear Singer, Alva
mod. V/S 5, * outras, ver o tra*
tar Av. N. 3. Copacabana, 664,
Li 14.
MOTORES E BOMBAS - J^bom.
ba3 auto excorvantes, "MOMAG"
3" — NCrS 500,00, eouipado3. Ser-
ra circular, guincho, carrinhos de
mãe, befonc-lras — R. Santa Ale-
xandrtna, 900.

PONTE ROLANTE" p"esada 20TÕ'/:5 [MAQUINA da solda elítrlci TI-
talhas elétricas 1 a 10 To ven 

""' "
Dutra, 590, prox. Pós-do Pres

to Pres

MODELO - 6000/10" somadõrêsT
O.-ininal, bis» 10 milhões faci-
litndo. Tel. 43-5411 - J3.5J72 -
Dr. Teixeira.

ronon de bnnc&do, yerador de
oxigênio e prensa de 12 tone-
ladas. Vendo urgente por deso
cupar lugar. Atendo secado e do-
mingo — Run Cardoso da Melo,
18, Osvaldo Cr;,-r.

VENDE-SE 1 pontendeira Bremen-
sis 18 KVA, 1 viradeira de 1metro, um compressor para pintu-rn 150 Ibs, com pistola, e 1 mi-
g-j;iia de furar para bancada,
iratar com Ferreira - Rua Ibiliúva
53 - Padre Miguel - Horário
comercia!.
VENDE-SÉ uma miquina SINGER3 115 p.-ro caloteiro ou estoíador.
Ver qualquer hora. Rua Bnrbosr
do Silvo 95;_ap, 102 - E. Rocha.
VENDE-SE - Lixadelra Tupio 1/27carpinteiro, desempeno. Rua Moa-

dc Almeida 561 - Tel. 49-1811.
VENDEM-SE maquina» de cnrpin-
taria Doncknert, bancadas e fer-
romentos, Av. Brás de Pina n.
2185.
VENDO - Caixa reoist. Realstra99 999. Trator Largo do Machado,
29, loja 13 — Fernando.
VENDEM-SE m/iquincs para ccí^
dos balance poniiar, psspontar,chonfrar couros, lixar salro, lixa:
sola, rachor eo!a e 10 instrumen-
toa. Pte-ço de ocfiíião. Trctsr Av.
Getúlio 

"Moura. 
2207 — Nilópolis- Estcdo do Rio.

I

PEÇAS PARA
TRATORES E MAQUINAS

|Sp

INTERNATIONAL
HARVESTER

fl

ENTREGA IMEDIATA

AUTO PEÇAS BOMFIM
. •>¦ (CONCESSlÒNÂRloi ,'-Av. Brasil; 1 337. Tels.: 28-1169 e 34-3452 • GB

Retíficas
DE EIXOS DE MANIVELAS

Vende-se em bom estado,

funcionando de 2,10 m entre

pontas. Rua Bruno Seabra, 40
- Tel.t 29-7270 - Jacaré. (P

Vendem-se

MAQUINA CORTAR KURIS - De

t£t£Sl SSS^Ã/á "IfíVENDE.SE" -tafcr-frlio-rHici--!-^5» ^"t^LZT
30-02Í0 T«l-|Ana Leonídia 189 _ Quitand. -159. «O- 1004.°":u/.'___!_: Eng. Dentro. I _...____ I
TACO - Compro eproximadamtr.ie! -  _ MAQUINAS SOLDA ELÍTRICA -

VENDEMOS reloi. pjnto, msrea iDlratamente do fábrica, a oartirj
International americano, semino-P6 ^5 ""'!* oferto especial pervo. — Senador Furtado, 31 —(poucos dias, não csmyre sem exa-!
Prüça da Bandeira. [minar o acabamento interno, faça

hoje mesmo sua reserva, antes doi

W^r^l^^m

Vendem-se máquinas
Motoniveladora Caterpillar Mod. C.A.T. 12,

Série 8-T.

Trator de Rodas Case Mod. 500.
Trator de Rodas Oliver Mod. 99 S.
Caminhão Intemalional Pipa.
Carreta de asfalto Sanvas.
Bomba de rebaixamento More Trench.
Scraper Garwod para D-7.

Secadeira
rotativa

Pako americana e ampliaáor
iilemão Veigel 4x5 — 9x12, e
todo material paro estúdio e
laboratório. Motivo de viagem.
Tratar pelo telefone 57-4456. —
Dons Alba.

Para desocupar espaço, os seguintes equi-
pamentos:

5 Fogões comerciais.
3 fornos Elétricos.

forno a gás.
máquinas de lavar pratos.

72 mesas e 271 cadeiras.
Um-i caldeira elétrica conjugada com 3 cal-

deiròes.
Os interessados deverão dirigir-se ao Res-

taurante da Associação Atlética Banco do Bra-'sil, à Av. Pres. Vargas, n.° 328, 22.° andar, a
partir de 2a.-feira, das 9 às 13 horas.

3 5C3 m2
podendo
nela ou
2,20 o m2

2.0 e de 7 x 21,
em peroüa resa, ca-

. Preso baje: NC-$
Trarar domingo, par-.te da mannã, teieíon» 49 0770 c/1

Guindaste
Baldwin Lima

Vende-se
Tratar à Rua Pirangi, 405 — Olaria, GB.

mBjflff' ¦ Kl

arlo:. geiaue;ra cemer- proxÍ_no eumento — Rua José de
VENDO"4"ba;ç.iante^com¦v;díõ;K;ri_^;.,; Sfcâfé"'^' .~'^<°*' "5 ~ B=nto !!:_.-

VHNDE-SE t
com 6

,,-.-, ,. - ....adore e de café, meias cerni:;.
500 m- ê.'tvS? 

";-,cflb,°' 
,lel « mírmora e demais utensílios, por MOTOR esiacionário e óieo die-l Aluoa-sejOO rn. 

çalbrps, e taboas de pl-motivo de murienca dc ramo de sei - 22 cavalos - ] §» fSi-l ¦nho, Bario d. Itapafllp, 357, c| ugóete.. Ru. Pedro Alv« 93 - ?õ!: pi mlnX V.r . tSíri Sr 
~ Ru« Rodr!s° S!lve "• '3. «a"'• "p- WU ls"n,° c"""- 'fos Stidl 950 - Tel. 34-W5K jl" <01-2. I.|. 22-8*16.

44-T
Para óO 000 libras, gulndõite

Hyster, para 10 COO libras —
Tratar na MONAG

VARMDORES
DE

VELOCIDADE
com corrente de lamelas

P.I.V. ANTRIEB WERNER REIMERS KG
ALEMANHA

Representantes exclusivos:

d-v 

nt 3 u 7 0» t s

f) TrãnsmõIIcnica S.A.
•* SiO ÍAUIO

. MÍXICO. III - r.IlUPO 1004 . TII.I .1-3503 - IIO Dl JAN1IHO • IC-P
7IMOS COM1HI1S OÜISIN.I J SM ISTOOUI

(p, Um motor Pente-Volvo, Die

sei, tipo D-9Í, da 150 HP, aco

piado com alternador do vol-

tagem trifásico de 90 KVA.

200|127 volts, 60 delos, 1 800

RPM, montado sêbrs um Chas-

su de 20 centímetros da altu-

ra, ds fácil locomoção « em-

barque, em ejíado de novo,

com 3 000 horas de uso — Pa-

ra informações dirigisse â Ruò

Gonçalves Dias, 89, grupo 50ó.

\V 10 V
m ANOS M

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 10 ANOS de Bons Serviços.

M. DUARTE S. A.
Lúcaç&O d« Compressores. d« Ar

Rua Senador Bernardo
Monteiro, 167

Tels.: 48-7391 e 54-3024

)£_-3*-"«n«V-V r^í*****—**-*


