ORNAL DO BRASIL

TKMPO: in_tSvel.
TKMIV. cm declínio.
VENTO: Sul, Umo. —
VhSlim,.: modórucln.
MÁXIMA: 27.7. MIMN1MA: lfi.fi. (Mnis «lo
talltes nn l.R piífiiiiii íln
('.ml. tio Cliipsilinulos)

AnoLXXV —N.°235

meiro — Quinta-íeira, 6 cie outubro de 19fi__B*J^
Rio dc Janeir

O Caderno 13 focaliza lio.lt a,
Cldmlo. k^ú^Iti de Bivnlii Cruz
do Sul, localizada no Vnle <lo
nio Pardo, uma. dns regiões
mais ricas e progressistas do
Estado sulino. Bania Cruz do
Sul k d, capital do fumo, c líi
sérà rcall/.aclfl, ho dia 15 do corrente, a 1.' Festa Nacional rio
rumo.

r
Castelo garante^ptreg^ o Poder dentro
do prazo com o i£0Ís em desenvolvimento
«->--S^OT.™-!?.^^^^
- Av.
S, A. JORNAL DO BRASIL
Rio Branco, 110/112 - End. Tel.
GB. - Tel. Rede
JORBRASIL Sucursaisi 5.
Inlorna 22-1818. Itapotido
Paulo — Rua Barão
tel.
21/22,
conj.
151,
nlnga,
32-8702. Brasília - Setor Comer4.o
and.
o'Central,
Ed.
Sul.
ciai
602/7, tol. 2-8844. B. Horizonte
Rua dos Tamoios, 200, 22.o and.,
AmaAv.
tel.r 2-5848. Niterói
195, or. 204, tel.:
Peixoto,
ral
5- 509. P. Alegre - Av. Borges de
tel.:
andar,
Medeiros, 915, 4.°
Ed.
Rua União.
7564. Recife
Sumaré, s/ 1 003, tel.t 2-5793. B.
10
e
loias
142,
Florida,
Aires
14, tel.i 40-3855. Correspondentes:
Natal,
Fortaleza,
Belém, S. Luis,
Salvador.
Maceió,
Pessoa,
João
Curitiba, Montevidéu, Washington,
N. Iorque, Paris, Londres. PREÇOSi
_ VENDA AVULSA - GB e E.
- Dodo Rio: Dias úteis, CrS 200
mingo, CrS 300, SP., DF. o BH.:
Dias úteis, CrS 300 - Dominoos,
Dias
Sul:
do
CS 400; Estados
úleis: CrS 300 - Domingos, CrJ
úteis
Dias
PB):
Nordeste
(alé
500;
CrS 300 — Dominnos, CrS 500;
Mete (RGN até Am.): DI..S úleis.
Domingas. CiS 800;
CrS 500 úteis,
Dias
e MT):
(Gi.
Oeste
Domingos. CrS 500.
CrS 300 Ano,
SERVIÇO POSTAL (BRASIL):
18 000;
CiS 36 000; Sémèslrei CrS
ENTRE
CrS 9 000.
Trimestre.
Trimestre, Cri
DOMICILIAR:
Oi
ínnoO; Semestre. CrS 36 000.
--EUA:
AÉREA)
EXTERIOR (V,
mensal USS 10; trimestral USS 30:
e 515.
dias úleis
$8,
Uruquai
Argentina: PAS 60 e PAS 100;
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SAUDAÇÃO POR ESCRITO

Na parte política de seu
Com a reafirmação <lc
discurso, o Marechal Casque a posse do Marechal
teio Branco afirmou mais
Costa e Silva ocorrerá na
uma vez o cumprimento
data prevista, assim como
r i gor os o do calendário,
se realizarão no dia marcado as eleições parlamenpreviu a vitória da ARENA
nas eleições diretas de 15
tares, o Presidente Castede novembro, advertiu que
lo Branco demonstrou onos Atos Institucionais são
tem, em Campinas, no seu
intangíveis c vigorarão até
mais longo discurso, que
às datas por êlcs próprios
entregará a seu sucessor
fixadas, e censurou o adeum País politicamente resismo de certos oposicionovado e economicamente
nistas, dizendo que não sc
preparado para retomar,
constituirá em obstáculo
em bases seguras, o proàs "novas posições que
cesso de desenvolvimento,
existam amaporventura "ao
já praticamente restauraMarechal
nhã", pois
do com a solução de todos
Costa e Silva caberá esos problemas de base nos
colher o que lhe parecer
diferentes domínios da atimelhor para sua politica e
yidãdc nacional.
sua administração."
Associando o conceito
O discurso do Marechal
das boas finanças ao presCastelo Branco foi lido pesuposto da prática dc unia
lo Ministro Paulo Egídio
boa política, o Marechal
— porque o Presidente esCastelo Branco justificou
tava afônico —, no Instia ação de seu Governo na
tuto Agronômico dc Camesfera institucional como
das
pinas, Cidade onde foi renecessária
preparação
cebido com aplausos dc 20
tomou
medidas" que
para
mil crianças, em uniforconstruir os instrumentos
me escolar, por íanfarras
do progresso global da
das escolas locais c com
Nação.
uma chuva dc papéis pisaneamenMencionou o
cados.
to da moeda, o equilíbrio
Mais tarde, desculpanorçamentário, o acúmulo
do-se por estar ronco, o
de divisas no exterior "paPresidente fêz curto prora a negociação de credinunciámentõ político, inà
chantos sem o recurso
terpretado como seu pritagem política", os reameiro discurso da campaa
tarifas,
de
justamentos
nha eleitoral da ARENA
racionalização dos aluem São Paulo, onde cie
a
estimular
guéis para
de novemprevê que, a 15 "sairá
construção civil, a persnobro, o Partido
da
ampliação
de
pectiva
vitorioso".
vãmente
e
elétrica
rede de energia
Depois de receber o tídos serviços telefônicos, e
tulo de Cidadão Campios recursos de que foi doneiro, na Câmara Municitada a Petrobrás para se
recuperar e, em breve, ofepai, o Marechal Castelo
Branco dirigiu-se a uma
recer ao País metade do
improvisada como sala
ala
consome.
que
petróleo
dc despachos, tendo eon- -Enquanto TecTípcráva as
cedido audiência a 110 poautarquias deficitárias e
c moradores da relíticos
corrigia os desvios da poligião, inclusive quatro patica econômica — com o
dres.
combate sistemático e inDo Clube Concórdia, onflexível à inflação — o Gode almoçou, o Presidente
vêrno atacava as reformas
seguiu para a Fazenda Rio
de base, deixando-as práticamente realizadas á fu- ' das Pedras, onde realizousc a solenidade dc lançatura administração: o Esmento da pedra fundatatuto da Terra, cm pleno
mental da Cidade Univervigor, modifica o conceito
sitária de Campinas, sende distribuição da propriedo recepcionado por dez
dade; a reforma habitaciomoças em trajes típicos de
nal começa a dar frutos e,
países diferentes. Demonsjá a partir de janeiro, estrando cansaço, o Marétara concluído o ciclo das
chal Castelo Branco cumgrandes reformas tributarias com a substituição do
priu o resto do programa
e, ao final da tarde, voltou
obsoleto Imposto de Venao Rio. (Editorial, página
das e Consignações pelo
6 e noticiário na página 7)
Imposto de Circulação.
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ACHADOS Ê PERDIDOS
- PerCARTEIRA PERdTDÃTREA
deu-se a Carteira da C.R.E.A.,
5.a Região, n.o 824. D. Salomão
Alitan - Favor teleGuimarães
fone 52-9110. Irei buscar e gratificar.

¦ :'''''»l^!^________________^__H^P^^^^---^-^^_B ''.^^^Bb

O Presidente visitou os obras do Paço Municipal de Campinas e-foi saudado por faixas

A CAVALO DADO iVlO SE OLHA O DEIS TE
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RESPONSAVEIS_ apePORTEIROS
*
iicarão
reconhecidos
a
Iam
e devolver maencontrar
quem
da
desaparecida
leta couro verde
serviço do edifício
de
portaria
—
à Rua Rodolfo Dantas,, n. 1.
Porteiro Messias. Residência: Rua
802.
ap.
200,.
Ribeiro,
Barata
PEDE~SE o quem encontrou car
teira profissional 4 244-D de Ai
da Pinto Boal entregar no CREA
— Ministério do Trabalho — 12°
andar. ______
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PERDEU-SE ,o aV.ti do loce!i_a
Metais e
ção pertencente e firmo
Ligas Inhaúma Llda., estabelecida
à Rua Álvaro Miranda, 290-A
Pede-se a quem encontliir levar
no local «cima
PERDEU-SE uma carteira plástico
no dia 2 do 10/46 com os sede
fjuintes documentos. Tí lulo
Eleitor, Cart. de Motorista, Carl.
IAPETC.
do
de Identidade, Cart.
Gratifica se Sílvio Regazzoni
34-0896.
89 005 série
Prof.
Cart.
PERDI
24a. entra J. Palhares e R. Riachuelo. Gratifica-se a quem achar.
„ ,
Frei Caneca, 17).
RECIBO de automóvel (Volvo) n.
21.09*60 — GB. Licença do mes-_Tomo e carteira 5.R.E. n. 19
dos pertencentes ao Sr. Antônio
luis
São
Rua
Silva.
Coelho da
Gonzaga, 427 sobrado. Tel,: .
28-3957. Gratifica-so.
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DOMÉSTICOS
AMAS, ARRUMADEÍRAS
E COPEIRAS
PreciDE COPA AJUDANTE
sa-sa para casa de família, pes
soa competente e que dè reíe
CrS 50.000.
rencias.
Ordenado
Tralar na Rua Inglês de Sousa,
106 — Jardim Botânico.
Precisa-se em
ARRUMADEIRA
casa do familia. dormindo no domicilio, com referencias. Ordenado CrS 40 000. Rua Jaceguai, 81,
tel. 48-0711, Tiiuca.
Precisa-se móARRUMADEIRA para arrucs que seja asseada
mar e copeirar. Paga-se 40 000.
ap.
Tralar Av. Copacabana, 95,
— Exigem-se_ referencias.
1001
'^
Ofereço
AGÊNCIA, RIACHUELO
cozinhei*
arrumadeiras.
copeiras,
e referênras, com documentos
123.
—
Silva,
Rua Joaquim
cias
¦ Telefones: 32-0584_c 32-5556.
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Mais que a minguada amosira de 200 gramas, valeu
a alegria do carioca ao re\ieber-miein- nas barcas e
-nus eslações ferroviárias a
rodoviária velha o stiquinho de feijão mexicano,
distribuído pela COBAL
numa tentativa de habilitar
O Tribunal de Apelações do
a sabores novos os puladaEstado do Texas anulou, em vores que são velhos consutação unânime, a sentença de
inidores apenas de feijãomorte Imposta a 14 de março
prelo. Enquanto as amosde 1964 a Jack Buby, assassino
iras iam saindo dos funciodo homem que matou o Presi-,
OsHarvey
Lee
dente Kennedy,
nários da COBAL para o
de
realização
a
ordenou
e
wald,
público, faziam itinerário
um nôvo julgamento, em outro
inverso as piadas e os co"o
local que não Dallas, porque
nicntários, o que não imíorte preconceito local" influiu
pediu muita gente dc enna sentença.
Ruby foi informado da no- : Irar duas vezes nu fila —
— oú de
.ticia na -prisão de Dallas, por
qitiútdo fila havia
seus advogados de defesa, Joe
apanhar cinco ou seis paTonaliil). e Phil Burleson, quo
coles pelos mélotlos menos
estão certos de poder dar-lhe a
ortodoxos. Mas o sttcesso'da
liberdade daqui a dois anos, se
distribuição não foi o mesconseguirem reduzir a acusação
mo da venda avulsa, que o
ao delito de homicídio não dofreguês viu meio ressubialoso, que a lei estadual do Texas
do, apesar do preço convipune com cinco anos de cadeia.
dativodeCr$490(Pág.l6)
8)
Ruby já cumpriu três. (Pág.

Congo rompe Ruby escapa
da cadeira
relações
com Portugal elétrica
O Congo rompeu relações
diplomáticas com Portugal, ontem, acusando o Governo de
Lisboa de treinar mercenárioá
brancos para atacar o território congolês e reconduzir o
ex-Prirneiro-M 1 n i s t r o Moisés
"tshombe ao Poder, e determinou
o fechamento dos consulados estrangeiros nas capitais provinciais de Lumumbashi e Kisangani, suspeitos de estarem envolvidos na conspiração.
A medida,"aprovada no mês
passado pelo Parlamento congoles, não atingiu os consulados
de Kinstasa, ex-Leopoldville,
devendo, posteriormente, ser
concedida autorização para a
reabertura de algumas representações diplomáticas do interior,
a critério do Governo Central.
(Página 8)

ÀRRÚMADÍÍRA""- Precisa-se" paape
Boa
estrangeiro.
ra casal
rência e que dê referèncias
Rua Marechal Bento Manoel, 47
- (Botafogo) - Tel. 46-4215.
COPEIRA.
ARRUMADEIRA aparência,
boa
moça
Precisa-se
Sá Ferreira,
ref.
ou
doe.
educada,
—
44, ap. 1002 — Copacabana

Posto 5.
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seguintes
os
EXTRAVIARAM-SE
a José
documentos
pertencentes
Ferreira Júnior: carteira de Idenlidade, de molorisla, profissional,
titulo de eleitor o certificado de
en
quem
Solicita-se,
reservista.
contrar, obséquio de telefonar p
27-0401 (oficina).
localide
o
alvará
PERDEU-SE
inscrição n. 206 472 da
ração,
- Pecas a
Azevedo
J.
Castro
j.
Acessórios
paraVAÜtonióvels. ..

1
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Goulart é
a dúvida
'Frente
na

:5

O ex-Presidente Juscelino
Kubitschek deverá assinar
hoje, em Nova Iorque, uma
cópia do manifesto da frente
ampla, tal como o Sr. João
Montevidéu,
em
Goulart
acreditando os líderes do movimento que se houver alguma ciillculdade ela só poderá
surgir da parte tío Presidente
deposto a 31 de março.
O manifesto fala em democratização — e não em redemocratização —, por considerar que o País ainda não
viveu sob um regime democrático autêntico em época
nenhuma, indica soluções
econômico-financeiras, nâo
fala em anistia e; segundo o
"pode ser
Sr. Carlos Lacerda,
considerado muito bom".
(Página 4)

Indústria
denuncia sua !
liquidação
A VI Convenção Nacional
da Indústria Têxtil, que reu-¦neeni Sáo Paulo 16 sindicatos de todo o País, decidiu
ontem lançar nas próximas
horas um manifesto criticando a política econômico-financeira do Governo e denunciando o processo de desnacionalização das empresas.
O representante do Sindicato do Rio de Janeiro, Sr.
Eurico Amado, revelou perante a Convenção que os
grandes grupos internacionais aplicaram o que se chama Hot Money, através do
dólar empregado
qual cada
rendeu, "em curtíssimo prazo", o lucro líquido de 26^..,
(Página 3)

EUA param bombas Tempestades
matam 5 mil
sobre zona neutra no Paquistão
Os Estados Unidos anunciaram ontem ter suspendido os bombardeios à
parte oriental da zona desmilitarizada entre os dois
Vietnames, a fim de possibilitar a investigação das
acusações de que Hanói a
estaria utilizando militarmente, e o Secretário dc
Estado Dean Rusk declarou estar cm estudos a
extensão da medida a tôda
a faixa do Paralelo 17.
O Presidente De Gaulle
rejeitou ontem qualquer
possibilidade de entendimento com os Estados
Unidos, sobre a pacificação do Vietname, dc vez
dos
que os pontos-de-vista
"fundadois Governos são
mentalmente diferentes",
durante a reunião de Gabinete em que o Chanceler. Couve-dc Murville rclatou seu encontro com o
Presidente Johnson.

A Coréia do Norte condenou a interdição chinesa à passagem de aviões
soviéticos a caminho dc
Hanói, afirmando que os
países do campo socialista
devem falar menos e ajudar mais o Vietname do
Norte e pediu a intensificação da guerra fria no
mundo inteiro para comprometer contingentes cada vez maiores de tropas
dos EUA.
A d i v i s ã o aeromóvcl
norte-americana, auxiliada por tropas sul-vietnamitas e sul-coreanas, tomou ontem uma cidadezinha litorânea a 4(55 quilometros de Saigon, conseguindo cercar um bataIhão norte-vietnamita nas
praias da Baia dc Nuoc
Ngot c infligir-lhe mais
de 1 300 baixas, enquanto
sofria perdas descritas como leves. (Página 2)

Mais de cinco mil pessoas
morreram ou estão desaparecidas nas ilhas costeiras do
Paquistão Oriental em conseqüência das tempestades dos
últimos dias no Golfo de
Bengala, segundo informa. ções oficiais divulgadas em
Daca, centro dos preparativos para o atendimento aos
flagelados.
Nas Antilhas, o furacão
Inés prossegue sua marcha
pela Costa Sul dos Estados
Unidos com ventos de até 160
quilômetros por hora, depois
de ter provocado 300 mortes e 1 500 feridos em Guada.lupe, República Dominicana,
Cuba, Baamas e Key West.
Os prajuízos que causou até
agora se elevam a mais de
75 milhões de dólares. (Pâgina 9)

AGENCIA São Judas Tadeu oferece ótimas empr. domésticas efetivas, diaristas e faxineiros. Tels.
57-7106 ou 57-0432.
ARRUMADEIRA - Precisa-se com
referências para dormir no emTratar
Pagam-se 50 mll.
prego.
24-7507
AGENCIA MOTA tem os melhores
diaristas efetivas, c| documentos
e refer. Amas, copeiras, arrumalavadeiras,
cozinheiras,
deiras,
passadeiras e fa ___GÍras.__37-5533.
Precisa-se para
ARRUMADEIRA
—
pequena família, paga-se bem
Apresentar-se dia 4-10-46, com rc¦ferências e carteira à Av. Ataúl803.
fo de Paiva, 221, ap.
Leblon.
__
-.-.Casal
procura
ARRUMADEIRA
Exige-se cart.
uma com prática.
e ref. Av. Atlântica, 2 888, ap.
801.
foraT
Durma
ARRUMADEÍRA
CrS 50 000 mensais, folga dominÃv.
Copacabana, 760, ap
qo.
701.
ARRUMADEIRA — Procura-se que
saiba servir de copeira com práApresentar-se
lica e referências.
na Rua Professor Gastão Baiana
150, ep. 1 002 - Tel. 57-1770 Copacabana.
ARRUMADEIRA Copeira. Pequena
com
família
estrangeira procura
—
prática. Exigem-se referenciai.
Ordenado base 50 000 — Rua Barão Lucena, 48 — Botafogo. Tel.
com) EMPREGADA - Precisí-se par» loPrecisa-se
EMPREGADA
24-1121.
- Paga-se do terviços da um casal. Exigecritica e referências.
Prof.
w carteira. Dorme no «mgjW"
AGENCIA RIZZO - Oferece co
Rua
na
¦;,».
- todo o serviço apart. peq. Lem.. bem. Apresentar-se
reteien- procura-se com unrenu» . «»-:>.
>
ot mas
todos
serviços
T
i¦ •
u „ irínrla
nara
-Rua Clarimundo d. Mele, 798, sozinheiras de forno e fogão,_ ar
Gastão Baiana, 150, ap. 1 002
babás
rumadeftas portuguesas,
brado - Quintino
Telefo"
Ulrich.
"Copacabana
Dialma
Fim da Rua
"3, "
-E.fg_""n~.Y. "bo,
12Õ1.
ap.
Telefon* 52-54-14.! 9».
mãe e filha
4.«, .p.
np. 204 - t.r.n- !£« n. 155
EMPREGADA - Para Casal, todo ^j" 57.177Õ.
___•«;.
/
3*""
Silv.. 444,
ri. Sil»..
Pj cozinhar o irl«X- 3,
! EMPREGADA
.purencia,
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EUA suspendem os bombardeios ao Paralelo 17
NOTÍCIA À SOBREMESA

ABRIGO ISA FRENTE
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Nações Unidas, Washington (UPI-JB) — O Secretario de Estado ¦ Dean Rusk
anunciou na ONU, em en'trevista coletiva, que os E.stados Unidos estão pensando
em suspender os bombardeios a' toda a zona desmilitarizada do Paralelo 17, na
fronteira dos dois Vietlíamés.
Pouco antes, em Washington, o Secretário de Imprensa da Casa B j.* a n c a, Bill
Moyers, anunciara que já tinham sido suspensos os
bombardeios à parte oriental da faixa de dez quilòmetros do Paralelo 17, para que
a Comissão Internacional de
Controle possa investigar
eventuais violações dos Acôrdos de Genebra de 1954.

m u i t o cuidadosamente as
propostas cle paz apresentadas ã Assembléia-Geral da
ONU pelo Embaixador Arthur Goidberg."
A proposta de Goidberg
consiste na suspensão dc todos os ataques, desde que o
Vietname do Norte ofereça
"garantias" de adotar medidas equivalentes para limitar a intensidades das operações militares.
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Saigon (UPI-JB) — Forças da Primeira Divisão Aerotransportada norte-americana, auxiliadas por tropas sulvietnamitas e sul-coreanas, ocuparam ontem um antigo
balneário na costa central, a 465 quilômetros de Saigon,
e conseguiram cercar um batalhão comunista que já perdeu mais de 1300 homens, entre mortos e prisioneiros,
desde o inicio da operação, a- 23 de setembro.
Dek pessoas morreram e 20 ficaram feridas quando
um bimotor do Serviço Médico dos Estados Unidos, com
32 passageiros e tripulantes a bordo, chocou-se contra uma
montanha, ao tentar aterrissar na pista do Aeroporto de
An Khe.
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Forças americanas ocupam
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_> costa central do Vietname
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A declaração de Rusk, após
um almoço com o Secretario-Geral U Thant, foi provocada pela informação de
Moyers.
Disse o Secretário de Estado que nenhuma decisão foi
tomada a respeito da suspensão de todos os bombardeios ao Paralelo 17, nem a
respeito da suspensão dos
ataques ao Vietname do Norte, mas que isso dependeria
do próprio Governo de Hanói.
"Os Estados Unidos — observou — alimentam a esperança de que o Vietname do
Norte esteja considerando

Trégua na fronteira
é cilada para Hanói
Stewart Hensley. du UPI

à fronteira (UPI)
Depois de almoçar com U Thant, na ONU, Rusk anunciou a suspensão dos bombardeios americanos

Vietnamitas abrigam-se nus próprias trincheiras (UPI)

Somente no dia de ontem,
è. medida que avançavam sóbre as praias da Baía de Nuoc
Ngot, as forças norte-americanas mataram 43 homens do batalhão norte-vietnamita e aprisionaram 60. Segundo cifras
oficiais, a distribuição das baixas provocadas pelos aliados
desde o início da operação é
a seguinte: 314 mortos e 191
aprisionados pelos Estados Unidos; e. 840 mortos e 187 aprisionados pelos sul-vietnamitas
e sul-coreanos.
Os. navios de guerra aliados
colocaram-se diante da costa
de Nuoc Ngot para impedir
qualquer tentativa de evasão
das forças norte-vietnamitas,
pertencentes à divisão da primeira linha N de Hanói, por
via marítima.
Durante a operação, as fôr-
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De Gaulle não acha possível
chegar a acordo com Johnson
raris (UPI-JB) — O Presidente De
Gaulle eliminou ontem qualquer possibilidade de entendimento com os Estados
Unidos quanto à forma de pôr termo á
que as
guerra do Vietname, declarando "fundaposições de ambos os paises são
mentalmente diferentes".
A opinião de De Gaulle foi transmitida pelo Secretário doi Informação Yvon
Bourges, ao fim da reunião ministerial
em que o Ministro do Exterior Couve de
Murville, chegado de Washington horas
antes, apresentou relatório sAbre suas
conversações com o Presidente Johnson a
o Secretário de Estado Dean Rusk.

ças aliadas detiveram 793 civis,
CORDIALIDADE
acusados de cumplicidade com
os guerrilheiros, e se apoderaBourges afirmou também que para
ram de 205 armas individuais «
De Gaulle a confirmação dessas dlferen"impedimento á ami14 cujo funcionamento requer
ças não constituirá
mais de um soldado. As baixas • zade" entre os dois paises.entre os norte-americanos foram leves.

Também por intermédio do Secretario da Informação, o Ministro do Exteter firior Couve de Murville assegurou
"o tom wnlscado impressionado com
toso que o Presidente Johnson imprimiu
às conversações".
Depois da entrevista de 90 minutos
na Casa Branca, Johnson acompanhou
Murville até os jardins da Casa Branca,
cortesia que não costuma tributar a representantes estrangeiros de categoria
ministerial.
DISCÓRDIA
Ontem mesmo, a imprensa francesa
manifestou-se satisfeita pela cordialidade
da recepção a Murville cm Washington.
O Paris Presse, pró-degaullista, afirmou
que a reunião talvez tenha aberto caminho para uma futura reunião dc cúpula
franco-omericana. .' - •

Outros jornais especularam com a
possibilidade de Johnson fazer escalai em
Paris quando viajar à*£uropa no próxioposlciomo ano. Mas o Combat, órgão "Parts
e
nista, comentou com ironia:
Washington resolveram tornar mais cordiai a discórdia."
IMPRESSÃO
A impressão que Murville deixou em
Washington, ao embarcar de volta a Paris, foi a de que o Presidente Johnson
não conseguua convencer o Governo
francês das "fortes razões" de sua presença e de sua politica no Vietname.
Em seu encontro com o Ministro
francês, Johnson aparentemente chegou
à conclusão de que a França não está
disposta a' instar o Vietname do Norte
a aceitar as propostas de paz apresentadas pelos Estados Unidos.

Murville e Jolmson face a face

DESEMBARQUE
As autoridades militares norteTamericanas informaram1 ontem que o desembarque em Nha
Tran de quatro mil membros
de uma brigada de infantaria
aumentou para 320 mil o número de soldados dos Estados Unidos no Vietname.
Aviões dos Estados Unidos
voltaram a atacar, terça-feira,
o Vietname do Norte, apesar
do mau tempo, atingindo um
pátio ferroviário a nordeste de
Hanói e a 80 quilômetros ao
sul da fronteira com a República Popular da China.

Washington (UPI-JB) — Embora Hanói reconheça que não pode chegar a uma
vitória militar no Vietname, não está preparada para negociar uma cessação de
fogo. Esta, segundo se soube, foi a principal mensagem de Couve de Murville, o
Ministro do Exterior da França, ao Presidente Johnson na entrevista de 90 minutos que tiveram anteontem.
Por sugestão de Johnson, os assessôres de ambos interlocutores esperaram fora do gabinete do Presidente enquanto eles
conversavam. Diz-se que Murville comunicou ao Presidente que Hanói continuaria lutando por uma série de razões, entre elas o fato de que as condições norteamericanas para uma cessação de fogo são
imprecisas.
Naturalmente, também, há poucas dúvidas em Washington que Hanói continuará lutando porque, nas circunstâncias cm

que a guerra está sendo lutada, ela não
vê perspectivas para uma vitória dos Estados Unidos. Dá-se considerável importância à opinião de Murville sobre o estado de espírito de Hanói porque éle esteve
ali em 30 de agosto.
Além disso, causou pouca surpresa o
fato de Hanói ter admitido que não pode ganhar a guerra. Os seus serviços de
informação não valeriam nada se não reconhecessem êsse fato evidente por si mesmo. Também se acredita que Murville
disse no Presidente que a França, tambem, achava que as condições americanas para uma cessação de fogo deviam ser
claramente definidas. Diz-se que êle descreveu como muito confusa para terem
significação a oferta americana de retirala gradual se os comunistas concordassem
com o mesmo sistema.
Consta que Murville perguntou: "Que-

rem os Estados Unidos que apenas as tropas norte-vietnamitas se retirem ou querem também que os rebeldes vietoongs
que moram no Sul também se mudem para o Norte?"
De qualquer maneira, na opinião írancesa, seria virtualmente impossível identificar os milhares de vietnamitas que se
retirariam no cnso de uma cessação de
fogo, exatamente como é dificil identificar todos os vietcongs agora. Em seu discurso na Assembléia-Geral da ONU, na
semana passada, Murville disse que sòmente um gesto dramático dos Estados
Unidos poderia persuadir Hanói da sinceridade americana..
Os Estados Unidis, acredita êle, deveriam íazer a primeira abertura "como
uma grande potência cuja intervenção foi
um dos elementos fundamentais da escalada na"guerra do Vietname".

Especial pnrn o JB

Washington — Foi para tornar possivel a investigação de
suas próprias acusações que os
Estados Unidos suspenderam
os ataques aéreos à zona oriental da faixa de dez quilômetros
do Paralelo 17.
Os Estados Unidos têm afirmado repetidamente que o Vietname do Norte infringe os
Acordos de Genebra de 1954,
que criaram essa faixa desmilitarizada, usando-a para a
passagem de tropas que se dirigiram ao sul, e para armazenar munições e outros suprimentos de guerra.
Várias vezes o Govêmo americano pediu à Comissão Internacional de Controle, criada
pelos mesmas Acordos de Genebra, que investigasse as violações denunciadas e tentasse
impedi-las.
Ao ser divulgada a noticia
da suspensão dos bombardeios,
funcionários americanos não
quiseram comentar a informação de que' a Polônia (um dos
membros da Comissão, da qual
fazem parte ainda o Canadá e
a índia) resistia às propostas
de inspeção da zona.
Quase diariamente, desde 3
de agosto, os bombardeiros B-52
americanos com base em Guam
atacaram o Paralelo 17. Mas jã
há seis ou sete dias esses ataques estão interrompidos. E a
alegação dos comunistas con-

Coréia do Norte condena veto
(^ Vi iria aos vôos soviéticos

Opinião de Eisenhower sobre
bomba A no Vietname agita
democratas e republicanos J~
Washington (UPI-JB) — Senadores dos Partidos Democrata e Republicano se uniram ontem num
nôvo debate acerca da declaração do ex-Presidente
Dwight Eisenhower, de que não descartaria o uso
das armas nucleares ou qualquer outra medida destinada a apressar o fim da guerra no Vietname.
As discussões se iniciaram segunda-feira, quando o líder democrata no Senado Mike Mansfield,
censurou Eisenhower pela leviandade dessa decla-ração.
AVISO
Os Senadores John Pastore
Vice-Presidente
(democrata),
do Comitê conjunto de Energia Atômica, Jacob Javits (republicano) e Gale McGee fizeram um nôvo apelo ao Govèrno, através de Pastore:
"Exorto Lyndon Johnson, o
Presidente: exorto Robert S.
McNamara, o Secretário da
Defesa; exorto Dean Rusk, o
Secretário de Estado, e exorto
os chefes do Estado-Maior
oonjunto a não colocarem os
Estados Unidos numa posição
que os obriguem a usar armas
nucleares ou termonucleares
no Vietname. Se o fizermos,
tudo quanto
posso dizer é:
Deus nos ajude".
Mansfield comentou o discurso de Pastore dizendo que
constitui um aviso em tempo,
e Javits declarou que os republicanos. de um modo geral,
apoiaram a política até então
em vigor em relação ao Viet-
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name, de que os Estados Unidos não iniciariam a guerra
atômica.
CRÍTICAS
Eisenhower fèz sua tão discutida declaração ao término
da última reunião, antes das
eleições legislativas, do Comitê Coordenador do Partido Rcpublicano, durante a qual a
política do Presidente Lyndon
Johnson sobre o conflito vietnamita foi severamente criticada.
Eisenhower mostrou-se mais
suave em seus pronunciamentos, segunda-feira.
Ressaltou
que ninguém fora do Govêrno pode decidir o tipo de armas táticas ou estratégicas que
deve ser utilizado, e reconheceu que o conflito vietnamita
"ê tanto uma
guerra política
como militar".
O Presidente
do grupo de
membros republicanos da Cãmara de
Deputados. Melvin
Laird. declarara que "a causa
fundamental da recusa dos comunlstas em negociar é a aparente incapacidade do Presidente de unir o pais e seu próprio partido (democrata) alrás
do esforço bélico".

Tóquio, Moscou (UPI-JB) — A Coréia
do Norte condenou o veto chinês ao vôo
de aviões soviéticos sóbre seu território,
afirmando que os paises do campo sócialista "devem falar menos e ajudar mais
o Vietname do Norte".
Kim II Sung, Presidente do Partido
Comunista da Coréia do Norte, declarou,
em transmissão captada em Tóquio, que
não só os países socialistas têm o dever
de prestar ajuda, como o Vietname do
Norte tem o de recebê-la,
GUERRA FRIA
O dirigente norte-coreano declarou
também que a guerra fria deve ser intensificada cm todo o mundo, para comprometer contingentes cada vez maiores de
tropas americanas e assim impedir o envio de reforços ao Vietname do Sul.
REUNIÃO
Em Moscou, enquanto isso.- crescem
os rumores de que a União Soviética está

novamente interessada em convocar uma
conferência comunista mundial, para a
condenação da politica chinesa.
Esses rumores resultam da publicação,
pelo Pravda, órgão oficial do PC soviético,
de um apelo do obscuro Partido Comunista Sudanês, no sentido de que seja
"resolutamente rejeitada e firmemente
condenada" a tática "divisionista" da China no movimento comunista mundial.
A publicação desse apelo por um jornal da importância do Pravda teria deixado claro que os soviéticos, da mesma
forma que os sudaneses, consideram consolidadas as condições favoráveis à convocação de uma conferência de partidos comunlstas, destinada a firmar a unidade
do movimento comunista.
ESFORÇOS MALOGRADOS
O.s esforços soviéticos em favor dessa
reunião malcraram em 1964 e 1965, diante da má vcn ade des outros Partidos Comunistásj que não se dispunham a formalizar a cisão sínb-soviéficá.

Agora, porém, com a violência da "revolução cultural chinesa", muitos desses
Partidos — inclusive alguns aliados tradicionais e firmes de Pequim — passaram
a condenar a China.
O apelo sudanês diz, sem reservas,
"as atuais atividades da liderança do
que
Partido Comunista Chinês oferecem condições favoráveis à agressão política imperialista e ã expansão da agressão norteamericana no Vietname".
"As. atividades divisionistJas dos lideres chineses — acrescenta o documento —
criam sérias dificuldades ao desenvolvimento de um programa conjunto para a
luta futura contra, a agressão imperialista".
A publicação desse documento íoi o
segundo indicio, em apenas três dias, de
que a União Soviética prepara uma denúncia formal e coletiva dos chineses: no
"os
paidomingo, o Pravda declarava que
e
Comunistas
ses socialistas c os Partidos
Operários estáo seriamente preocupados
com os últimos acontecimentos na China".

Moscou monta palco paia condenação
LONDRES— Está sendo preparado o
palco para a reunião gerol comunista que
denunciará Pequim.
Os líderes do bloco comunista realizam
atualmente consultas em busca de uma
orientação comum no conflito com a China, que consideram uma crescente nmeaça à sua própria segurança.
Embora não admitam ainda um rompimento diplomático formal com Pequim,
o bloco liderado por Moscou e a maioria
dos Partidos Comunistas mundiais estão
se preparando para adotar uma decisão
pública que chegue quase a ponto de declarar ilegal o tipo chinês de comunismo.
Recentes pronunciamentos de Moscou.
das capitais européias orientais e de alguns dos partidos de outros paises tendem. todos, a considerar o comunismo
de Pequim como um fenômeno nôvo que
nada mais tem a ver com o marxismoleninismo tradicional, do qual Mao Tsétung se declarou formalmente, há pouco, o sumo-sacerdote.

a-

A atitude conjunta do movimento comunista internacional proclamaria portanto — segundo as indicações atuais —
que a China se retirou do movimento
comunista.
Tanto Moscou como Pequim têm se referido às suas divergências como ideológicas. girando em torno da maneira correta de interpretar o marxismo-leninismo.
Mas aos de fora tem se. tornado cada vez mais claro que a disputa ideológica era em grande parte uma fachada
para divergências muito mais profundas
entre os antigos aliados. Os acontecimentos mais recentes e os pronunciamentos
oficiais deixaram poucas dúvidas de que
divergências muito sérias territoriais e
militares dividem os dois grandes gigantes comunistas e de que o conflito pode
ter conseqüências muito sérias.
Os lideres europeus orientais, que estão plenamente conscientes do potencial
explosivo do conflito, admitem particularmente que a China representa provávelmente para a União Soviética, a loi.go
prazo, ameaça maior do que os Estados

O comunicado do Secretario de Imprensa da Casa
Branca dizia apenas que "o
setor oriental da região desmilitarizada não será bombardeado, para que a Comissão Internacional de Contrôle possa investigar presumiveis violações do Acordo
de Genebra de 1954, no que
diz respeito à região desmilitarizada".
Moyers recusou-se a fazer
qualquer outra declaração
sóbre o assunto e a dizer se
a interrupção dos bombardeios seria um passo para
reduzir o ritmo da guerra ou
uma demonstração de que os
Estados Unidos desejam essa
redução.
Quando um repórter perguntou se a suspensão fora
pedida pela Comissão ou por
qualquer outro organismo,
Moyers limitou-se a dizer que
não sabia.

Unidos, e que os soviéticos cada vez têm
maior noção disso.
As exigências de Pequim sobre território soviético não estão sendo desprezadas. Silenciosamente, Moscou vem reforçando suas fronteiras no Leste. Embera não haja previsão ainda de novos
acontecimentos, o Kremlin nada deixaao acaso. Seus lideres, ao que se diz, vêem
icb os últimos acontecimentos um movimento chinês fortemente nacionalista,
com tôdas as suas perigosas conseqüéncias para a União S-Viética.
O que é mais, o ponto de vista geíieralizado entre cs lideres soviéticos c o
de que o desaparecimento de Mao Tsétung do cenário político provavelmente
náo alteraria a situação na China, pelo
menos durante algum tempo.
Seus sucessores prováveis não demonstram tendências para buscar a con'oiliação com o resto do mundo, principalmente com a União Soviética.

tra a entrada de patrulhas da
Comissão na faixa do Paralelo
era de que os bombardeios impediam qualquer visita.
De acordo com as melhores
fontes, ainda não há notícia
de que os comunistas tenham
permitido o ingresso de patrulhas de inspeção.
Os próprios ataques aéreos
americanos violam os Acordos
de Genebra, mas os Estados
Unidos argumentam que eles
só foram empreendidos depois
de repetidas violações por parte do Vietname do Norte, depois de se verificar que não
estava sendo cumprido a cláusula que proíbe a travessia da
zona, por qualquer pessoa, sem
o consentimento da Comissão,
e de se saber que não há garantia de que os suprimentos
e equipamentos dos comunistas
seriam retirados da zona desmilitarizada.
Já a 5 de agosto o Secretário
de Estado Dean Rusk queixouse das violações norte-vietnamitas, acrescentando que os Estados Unidos gostariam de ver
o Paralelo 17 investigado pela
Comissão Internacional de
Controle. Não se sabe, porém,
se o Vietname do Norte, que
sempre se queixa de infrações
americanas, acusou também os
Estados Unidos de violação da
zona desmilitarizada.

"__?

Adiada oficialmente a
Conferência de Manilha
Manilha (UPI-JB) — O. Ministro do Exterior das Filipinas, Narciso Ramos, confirmou
o adiamento da Conferência de
Manilha do dia 18 para 24 e 25,
em conseqüência do pedido dos
Primelros-Ministros da AustráZelãndiüt, cujos
lia e Nova
Congressos e n tr ad* ã o em recesso só no fim do mês. .
A data definitiva foi anunciada após uma "reunião com
Embaixadores e representantes
dos seis demais paises participantes, mas não se chegou a
um acordo quanto aconvocação
imediata de uma Conferência
de Chanceleres, que precederia
às conversações de cúpula.
Além das Filipinas, estarão

presentes os Chefes de Govérno dos Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Coréia do
Sul, Tailândia e Vitnaane do
Sul.
A conferência abordará um
temário de seis pontos, propôsto pelo Presidente Ferdinando
Marcos, das Filipinas, e revisará todas as propostas
formuladas para- tentar restabeleccr a paz no Vietname.
Sugeriu um dos embaixa dores presentes à reunião onde
•se dispôs o adiamento da conferência que os Ministros do
'Exterior dos sete paises participantes se reunissem após, a
fim de tratar da execução das
medidas adotadas.

Chen Yi só' aceita
acordo sem tropas
Hong-Kong (UPI-JB) — O
Ministro do Exterior la China
Comunista, Marechal Chen Yi,
declarou a uma delegação da
Tanzânia que o Governo chinês não concordará com negociações de paz enquanto os Estados Unidos não retirarem tódas as suas tropas de território sul-vietnamita.
Chen Yi falou em Pequim,
num banquete oferecido à delegação viMtante, e disse que
" os
povos de todo o mundo têm
a noção bem clara de que as
forças agressoras dos Estados
Unidos devem retirar-se ime-

diatamente do Vietname, em
sua totalidade".
No mesmo discurso, transmitido pela Agência Nova China e
captado cm Hong-Kong Chen
Yi afirmou que as propostas de
negociação sem a retirada das
forças americanas "constituem
apenas uma forma de encobrir
a contínua chegada, de reforços imperialistas norte-ameriintensificação da
canos e a
quer sejam
guerra agressora.
essas propostas veiculadas atrasejam por
o
vés da ONU, quer
meio de conferência de diversos
paises".

Terço solene abre
orações em Niterói
Niterói (Sucursal) —Em
atenção aos apelos do Papa
Paulo VI, o Arcebispo desta
Capital, Dom Antônio de Almeida Morais Júnior, determinou a todos os padres e igrejas e paróquias localizadas na
jurisdição da Arquidiocese de
Niterói, a celebração de preces
especiais, durante 30 dias, pelo
fim dos conflitos bélicos no
Vietname e em outras partes
do mundo.
O Terço solene que abriu ontem as orações pró-paz na jurisdição da Arquidiocese de Nlterói foi rezado na Catedral
Metropolitana de São João Batista pelo Monsenhor Antônio
Macedo, porque Dom Antônio
se encontra acamado. com a
presença do Governador Teotônio de Araújo c do Prefeito
Emilio Abunahman.
EMPENHO
Como coadiutor, padre Davi
reportou-se, em breve sermão.

<a

antes do início do Terço solePapa Paune, ao empenho do"pela
fé", &
lo VI em obter,
paz mundial, citando como
exemplo dessa determinação "a
sua visita pessoal à Organização das Nações Unidas, a fim
de pedir aos homens, dirigentes e dirigidos, um entendimento afetivo e cristão, capaz
de acabar com as explosões bélicas que se registram em diversas partes do mundo".
Dentro dos 30 dias pró-paz,
todos os padres das igrejas e
paróquias da Arquidiocese de
Niterói, abordarão em seus sermões "a necessidade de se encontrai- uma saída urgente para as divergências entre as
nações que se empenham em
manifestações de guerra, particularmente no Conti nente
asiático, para que a paz mundíal seja preservada", segundo
estabelece a ordem emitida por
Dom Antônio de Almeida Morais Júnior.
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Jornal do, Brasil, quinta-feira, 6-10-66, lfi Cad. — 3

Líderes acham que Constituição só sai com nôvo Congresso
Indústria têxtil denuncia
em manifesto processo de
desnacionalização no País
dé 16 sinSão Paulo (Sucursal) — Os representantes
de reasolenidade
na
dicatos têxteis do Brasil decidiram,
Têxtil,
Indústria
da
Nacional
bertura da VI Convenção
critià
Nação,
manifesto
um
lançar nas próximas horas
no
Governo
do
que
canela a politica econômico-financeira
no
que
industrial,
principalmente
diz respeito a êsse setor
empresas.
das
se refere ã desnacionalização
as seOs convencionais vão levar ao Govêrno federal
Conde
Imposto
do
guintes reivindicações: parcelamento
sumo dos meses de setembro a dezembro para pagamento
facilidades
cm 24 prestações, a partir de janeiro de 1967;
a médio prazo para
para a concessão de financiamento
capital de giro, em caráter de urgência, garantido por
limite extra para desconpenhor industrial; concessão de
e mato de duplicatas para o pagamento do 13.° salário,
deaos
relativa
cento,
nutenção da percentagem de 21 por
Central.
Banco
do
à ardem
pósitos compulsórios dos bancos
curtíssimo, 26% de lucro lízo
DESAGREGAÇÃO
quido, segundo o insuspeito
SiNo Início da sessão, o repre- Professor Mário Henrique
sentante do Sindicato da In- monseni.

Lideranças políticas tle expressão, tanto na ARENA como no MDB, manifestavam ontem a convicção de que o futuro Congresso, como o nôvo
Presidente da República, terão,
de qualquer maneira, influcncia preponderante no encaminhamento e votação da reforma
•constitucional,
e não se acredita que a nova Carta Constituclonal sala do atual Congresso, dentro de um prazo determinado, como quer o Govérno.
. Fontes autorizadas ligadas ao
Governo informaram que o Presidente da República se reunirá nas próximas horas com o
Ministro da Justiça e com suas
lideranças parlamentares, a fim
tle fixar a maneira de preparar
a reforma constitucional, bem
como as normas que deverão
disciplinar a sua tramitação no
Congresso.

/

Entregamos êste
mês mais um
Edifício DOM
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Setembro — Ed. Dom Emilio

(já entregue à R. Prudente de Moraes, 1745)
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OUTUBRO - Ed. Dom Mário
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(entregue
Elementos ligados ao Maréchal Costa e Sllva o aconselham, nos últimos dias, a seguir uma linha moderada nes¦ " ^»*Jit -SaflS '__PsIt. weB
sa fase preparatória de GovêrM$S«^-'
no, embora atento a todos os
(será entregue à R. Bolivar n.° 125}
fatos políticos de maior lmportãncia, dols dos quais são
a reforma constitucional e as
eleições de 15 de novembro.
ENTREGAMOS no mês de setembro o Edifício
O Marechal Costa e Silva
«Dom Emílio", à Rua Prudente de Moraes, 1745,
aceitou conselho de alguns po<*3mmf*___^>úeC'yey:yyy \*< CL i "~tâ'y&!r!___¥em!$S—_Witl&!!'&
líticos a êle ligados no sentido
ENTREGANDO
ESTAMOS
outubro
de
mês
neste
e
de não tratar concreta e objetl"padústria de Fiação e Tecelagem
"Dom" — Edifício Dom Mário, à
Prosseguiu dizendo, que
vãmente agora do seu futuro
mais um Edifício
do Rio de Janeiro, Sr. Vicente ra atender ès operações de Ministério, pois "ainda há.chi'"«Sy^-y-l»^ -JmmpmCTSi
Galliez, sugeriu que a Conven- swaps e da variante 289, as co meses da posse". Segundo
^^v•'v^^S__w^81
Rua Sta. Clara, 157 — concluído também dentro do mais- Vy^jíS_W____%
B3Blffio!-_ôv_?sííSw^_!__*«_rt3Ri&3B^^^ ¦ -:$jwfvSa-J&^Ml»
***
ção íôsse declarada aberta em
Preslautoridades monetárias emitiacatado
o
conselho
pelo
i\ ^^fVI^W____Íf^^^J^^r^ gl SS^SI
caráter permanente, falando, a ram de janeiro a dezembro de
dente eleito, êle também não
alto padrão arquitetônico e com o tradicional acabaseguir, o Sr. Eurico Amado,
1965. CrS 482 bilhões, o que
deverá imitar o Sr. Jânio Qua"
...entregade
Rio
¦'¦';••',''.•>..'-"Jj
^i_K:faSBT
¦_IIÍN\if'^nlkr vlwí JSseSBr^^^s^Sí^S^K'-'''.''''^-'":-'
também do Sindicato do
¦Jffá'wF_H»*J*rí5È«<á^
J'J .¦^i-x^-v'-^
certamente se .constituiu num
:."j\
mento Canadá. No próximo mês de novembro
dros. revelando à última, hora
Janeiro:
dos principais fatores respono seu Ministério.
lf,^Ê_%_-_-_WBSS^^
125.
^
n.°
*
Bolivar
à
Rua
*
Manuel,
S-SK&Hi ^e^PmIsot^
remos o Edifício Dom
— Sc no passado a inflação sáveis pelo recrudescimento da
Amigos e assessores do Mahavia atingido as estruturas inflação neste ano de 1966. Patambém
você,
à
disserame
Silva
comunicar
Costa
rechal
que
Aproveitamos para
macro e micro-econõmicas, es- ra combater o nôvo surto in¦ .li _m_k!K1í____»íB_._._B'-----I ^Kí&m mmwü _x-_-_s^HkWkfíS^0°M
"Dom",
de lhe que só deve cuidar do Mibrevemente
perávamos que um Govêr- flacionário, outras medidassóbre
Edifício
annum
meses
de
ou
três
residir
que
dois
nistério
gostaria
no democrático, compreendeu- arrocho foram tomadas
tes da posse. Antes de escolher
| '? t'--**^i^?~i* llf-K- f___l__llrYirPin 1
à Rua São^
do o papel estratégico da in- as carnes já dilaceradas da inincorporação
uma
nova
integrar
lançaremos
deverão
homens
os
que
ela
sem
nacional,
que
dústria no contexto de uma dústria
¦^-—-l—— M JLJ ^J^S-Ü-Ím
equipe de auxiliarés imediaeconomia na decolagem para o tivesse tido a menor participa- sua
Clemente, com ótimos apartamentos de sala-living,
está aconselhao
Marechal
tos,
creditícios
benefícios
nos
desenvolvimento, seria capaz de
ção
do a definir sua filosofia de
formular um programa de ação, das operações referidas".
2 e 3 quartos. Peça informações sobre êste nôvo
Com a entrega dêste edifício a CANADA atinge,
Govêrno, para náo cometer pefossem
ellmlatravés do qual
Governos.
Vendas.
outros
hoje, o total de 1.922 apartamentos já entregues
de
de
cados
lançamento diretamente no nosso Dept.0
nados os focos da Inflação. Es- OS DESLUMBRADOS
távamos todos dispostos a aceiA assessoria do Marechal
Depois de comentar que se
tar os sacrifícios, pois sabemos
Costa e Silva — hoje integrada
que não se reorganiza uma eco- verifica uma completa destruipor políticos de expressão na
o
nomia sem a adesão e o sacrifí- ção da indústria têxtil de lã.
vida nacional, manifestava a
restando apenas dois grupos
cio de todo o povo. A Indústria
convicção de que o objetivo
na Guanabara, o industrial
não queria privilégios para ela.
mais importante para o novo
"o
que Presidente da República é conAo contrário, pretendeu levar Eurico Amado disse que
ãs autoridades monetárias e ao é alarmante é o fato de sen- seguir uma maioria parlamenMinistério do Planejamento a
tirmos a mais completa e total
tar tranqüila, com uma vitória
amostragem de sua experiência frieza por parte das mais altas
ampla da ARENA, na maioria
com
Pais
realidade
do
com
a
no duro trato
autoridades
para
dos Estados, coisa admitida
á
concernentes
brasileira. Ê preciso que isto
os problemas
pelos próprios líderes oposicioíique bem claro, para que não classe empresarial. De certa
nistas.
se alegue que, ao reclamarmos íorma. os
pronunciamentos
O próprio Marechal Costa e
hoje contra a paulatina des- ministeriais revelam às claras,
Silva jã está advertido para a
truição da economia industrial, ou nas entrelinhas, a má vonnecessidade de formação de
estejamos aspirando voltar ao -tade para conosco. Tratamuma ampla corrente de sustenpassado. Nenhum industrial de nos como um bando de incapatação politica para seu Govêrbom senso deseja voltar ao paszes, de bárbaros, que não pono e promete empenhar-se a
sado, até porque a História ê. dem entender o jargão tecnoíundo para obtê-la. Logo depois
irreversível. Contudo, não é crático em que vão se cnvolde sua eleição, em Brasilia, o
possível mais calar ante todo o vendo os deslumbrados do PoMarechal Costa e Silva auíoquadro de desagregação do nos- der".
rizou vários lideres políticos a
so sistema econômico, com base
articularem uma. futura- comna livre iniciativa, que tecno- A NEUROSE
cratas, possivelmente' bem inposição de forças para seu GoEraldo
O Procuràdor-Gerál da Justiça Militar, Sr. exame
vêrno.
tencionados. mas profundaOs serviços de informações
Brasília (Sucursal) — O Presidente Castelo Branco
Criticou o Mini.stro Paulo
ontem que, ao primeiro
esclareceu
Leite,
estio
íederal
mente desligados da realidade,
Gueiros
Govêrno
do
— embora não citando
Após a eleição tle 15 de noda Legalidade,
vetou ontem, integralmente, o projeto de lei aprovado pelo acompanhando de perto a moteimam em impor â face per- Egídio
das peças que formam o IPM sobre a Rede
o seu nome — por ter dito que vembro, o Presidente eleito
Civil da PresidenCongresso que regulamenta a profissão de sociólogo, por vimentação de grupos identifi- instaurado
Casa
da
ex-Chefe
o
plexa da Nação.
contra
voltará a sua atenção, junto
"nao ve comportaas falências purificam, em enconsiderá-lo contrário ao interesse público.
, que
cados como comunistas
da República, Sr. Darci Ribeiro,
trevista concedida ao JORNAL com sua assessoria, para a recriminoso
aprovada, estiveram pichando muros da cia
regulamentação
a
Presidente
clc Brasília, Dom
o
Alegou
CONTRA A EMPRESA
que
Arcebispo
do
o
"a 3 de
íorma constitucional, que
por parte
™°Ne™
DO BRASIL.
meio
dizeres
os
com
"teima
de
trabalho
Cidade
mercado
NACIONAL
um
por
em
forçar
indiciado",
sc
como
fazer
em
Govêrno
preocupa
ton qu
que aparece ^^.^ .
Queremos ainda solicitar atual
Rêde
de privilégios a uma certa classe, bem coma delimita ar- outubro só mudouo ditadm JoseNew
— Parece-nos ¦— prosseguiu a atenção do plenário para „ pelo atual Congresso", segunInfor_^
de
do_Centro
na
._„....
,„„.„,„
Agentes
tornando-se
sociólogo,
do
de
um
senador
do
expressão
atividades
tificialmente as
^ q procu-ador __ e iss0, por Sl so, nao ca— ser a destruição de nossa outro aspecto da presente crioposicionista. Quando do preLei de Segurança Nacional,
prática impossível distinguir o que é próprio da^esquisa
classe — empresariado indus- se. Referimo-nos a essa pai^^^gSmfS racíeriza crime capitulado ànaesfera da Justiça Militar. Em
do anteprojeto dos Jurlsde outras ciências sociais
da
e
sociológica
assunto
relapesquisa
o
trial autenticamente nacional xão da tecnocracia pelas fa- paro
um
capaz de atrair
o fato e prepararam
—, seja sob qual pretexto lências. Essa ânsia de fogo tas, o Marechal Costa e Silva
os relação a Darci Ribeiro, em vista dos outros IPMs contra
íêz entrega de uma série de
vo de ordem pública. Assim, pa- tório do qual já._ constam dos
defiDEFINIÇÃO
Freud
destruição
a
fôr,
que
integrantes
¦sugestões
preconccitual
purificador,
nomes dos
éle, seria o caso de serem anexados a este que serviria
ra o exercício de certas profisque considera neda única íôrça, capaz de aí lan- niria como uma neurose de
de
a
Saúde
pichadores.
com
à
reforma
constituciogrupos
cessárias
soes
relacionadas
de
ad'vinculo de prova contra o mesmo.
da
A definição
profissão
çar a manutenção do regime culpa — disse.
nal ao Presidente Castelo
sociólogo — segundo o Presi- Pública, com a medicina e a
da livre iniciativa, o equilíbrio
do que "éle é um grande pastor
DOM AVELAR APOIA
demasia- odontologia; com a segurança
dente é arbitrária e "por
fi fora de dúvida — e as Branco.
social no País, e a unidade
de almas, digno de admiração".
e
outro pública, como a engenharia
continental. É êste, a nosso listas diárias de concordatas e
Agora, segundo a sua asses- damente restrita, e,
Dom Avelar informou que
da Comissão
a
segurança
Presidente
O
com
arquitetura;
de
ensino
cria
desanimalado,
mais
do
ângulo
privilégio
ver, o
isto — soria, o Presidente eleito espera,
La tin o-Americana, leva para a 10." Reunião insdns
transações,
Episcopal
e
negócios
dos
incompatível
os
sociólogos
dor da crise. Uma a uma, as falências documentam
se
para
entendimento
com
Episcopal,
de
acordo
que
Conselho
Arcebisa
com
Brandão,
Avelar
Dom
com todos os princípios de for- como a contabilidade;
empresas industriais brasileiras que a crise de crédito, de con- mantido com o Presidente Casde 11 a 22 do corrente em
po de Teresina, declarou ontem tala
mação de docentes do ensino garantia das liberdades indivi-a
estão fechando suas portas, sumo e de confiança avassala telo Branco, uma cópia do prodei Plata, uma mensagem
Mar
de
antes
como
direitos,
momentos
dos
e
Galeão,
duais
no
superior".
encerrando suas atividades e,
constitucional,
de
reforma
do Papa Paulo VI,
destrói
especial
jeto
empresarial,
Aires,
de
lei
exigir
Buenos
a
a
economia
advocacia;
embarcar
para
pode
Lembrou ainda o"o Marechal
com elas, vai desaparecendo a
"admitir seja através da qual preconiza o
Ministro da Juscorrigida
pelo
atinglntitulares,
possam
não
seus
que
esperança
para
classes
pode
as
produtoras,
que
Branco que
classe e, com esta, a
principio
Igreja
tiça, junto com as sugestões de Castelo inscrito
José Newton incluído en- programa de ação da
na Constituição exercê-las, a conclusão de debásico
do povo de, a médio prazo, vi- do-as primordialmente nos seus todos os Ministros, inclusive
se- Dom
América Latina. O
na
Católica
mil
formação
dois
de
professores
Os
a
serem
cursos
terminados
subversivos
juios
tre
verdadeira14)
de
é
Pátria
(Art.
Parág.
141,
que
ver numa
setores pioneiros. A anulação dos militares, para que possa
ins- cundários contratados da Se- gados pròximamente como in- prelado excusou-se, no entané livre o exercício de qualquer profissional, bem como a cormente livre. Livre militarmencertas
em
dessa classe é a liquidação da estudar o assunto com seus ase
registro
crição
cretaria de Educação realizarão diciados em IPM, acrescentai!- to, de adiantar pormenores.
ns
condiobservadas
te, livre politicamente, livre
sessôres e oferecer algumas su- profissão
de capacidade que a lel porações cujos membros ficam •uma assembléia no próximo sáeconomicamente, livre da igno- última trincheira onde se deções
bado, s 14 horas, na ABI, quanexigir. O principio de liberdade sujeitos a determinadas norrância, das doenças endêmicas íende a cidadela da democra- gestões.
A do poderão inclusive resolver
de
ética
mas
soprofissional".
nôvo
ligados
ao
somente
Elementos
e da íome.
pode
profissional
cia, mais precisamente da 11da República acham frer limitações legais quando sociologia não se enquadra nes- entrar em greve, caso o DeparCitou a seguir, o Professor vre iniciativa, e, conseqüente- Presidente
náo
tamento do Pessoal da Secreêle
pode deixar de ter estas forem exigidas por moti- sas condições.
que
Eugênio Gudin num artigo pumantém
fundamental
influência
da
taria de Administração não auuma
mente,
que
Jôrça
de
Rio
do
blicado num jornal
"Não acesa a chama da amizade con- na nova Carta Constitucional,
o pagamento da difercntorize
dizia:
em
Janeiro,
que
denunciam
Estudanties
vigorar
duela
vai
de
sua equiparação aos efedesde
de
que
Rio
ça
do
Bolsa
na
hoje,
concehá
tinental. Os privilégios
tivos.
cultural
Janeiro ou de São Paulo, uma didos ao capital estrangeiro rante o seu quatriênio e não
terrorismo
no mandato do atual Presidenempresa capaz de levantar
Os professores Romualdo.
CrS 5 bilhões de capital em conjugados á manifesta má te da República. Acreditam,
Nacional que deixa claro o seu caráter
Rio
Executiva
No
a
e Mariana Restun,
Carrasco
depunovos
O projeto 22, aprovado pelo Congresso, foi condenado,
os
vontade com as forças vivas igualmente, que
dinheiro".
de Sociologia ditatorial".
Estudantes
dos
Pro"êste
de
deciinfluência
tenham
da
Comissão
tados
ontem, por banqueiros, empresários e comerciantes, que
novo membros
Afirma a nota que
O que temos verificado — da produção nacional estão siva na formulação da nova e Ciências Sociais, em nota ofida
revelaram
afirmaram que o imposto sobre as operações financeiras
contexto
no
Contratados,
se
insere
ato
fessôres
—
Governo
o
ontem,
afirmou
ciai
distribuída
é que
no Carta.
abalando
perigosamente,
prosseguiu
Govêrdo
educacional
constitui uma medida errônea do Governo, que aumentara
acee
CasAdminisde
agravou
o
veto
Presidente
do
política
a
Secretaria
que
revolucionário
que
seio de nossa classe, o sentiao ano, as taxas de juros para.emGocapital
seu
futuro
ao
do
retotaliBranco
ao
Quanto
delapldação
telo
a
repudiada
projeto que
lerou
no, Já
pela
tração já tem em seu poder, de 5 a 6 porcento,
mento de simpatia pela solida- vêrno, o Marechal Costa e Silempresas
privadas
de
soclódas
a
de giro
gulamenta profissão
intelectuais, profisdesde julho, a» verba de Cr$ 1 PieSA_nemprésas de crédito, investimento _e financiamento
riedade panamerlcana. Já ou- va ainda não chegou a cogitar logo "é mais um aspecto do dade dos
nacionais, mediante providene pelos estubilhão e 123 milhões liberada da Guanabara, receberam com indignação^ a noticia da.
cias tais como o pagamento üe vimos de alguns colegas que, de nomes. Fala-se, é verdade, terrorismo cultural implanta- sionais liberais
„
imposto sobie as
dantes brasileiros".
5% sóbre a correção obrigato- ex-contrário senso do que de- em alguns nomes, mas por do pelo golpe militar de 1.964,
para êste fim pelo Governador
aDrovacã0 do projeto 22, que fixou o
especulação, dentro do
pura
ria dos ativos imobilizados.au- esse novo encaiadianvem
que
e
acrescentando
Lima,
de
Negrão
financeiras,
Carta
Magna,
agravaa
nossa
termina
0perações
sio// do Marechal, assim como
mento de impostos,
provoautoridades
governamentais
o
então,
A
nota
pelas
desde
determinado
do,
pagamento
nas
rotaxas
previdênciamandando que o capital es- se especula mais ainda
go
mento de
dinheiro.
da
do
custo
obrigações
do
de
decompra
encarecimento
cada
grupo
rias,
cará o
trangeiro tenha um tratamen- das políticas,
lltioa leduoaclonal do Govêrno, Já
_ a seguinte a nota d» ExeLUTA ANTIGA
Eletrobrás, Portaria 11 ete., to igual ao nacional, Be dêem ao tendendo seu candidato ou caO Presidente da AMECIP,
repudiada pela. totalidade dos inciitlva Nacional dos Estudantes d»
deterescassez
MEMORIAL
de,
noma
divulgando
o
pela
da
corrente
além
Silvio Grandinetti, disse
teleotuals, profissionais liberais •
Sr. "é
Sociologia a Ciências Sociais:
inCarrasco
Romualdo
Sr.
"A Executiva NacKmal dos EsO
minada do crédito, ter condu- menos ao capital nacional as que mais lhe convém.
brasileiros.
estudamtes
um absurdo, pela sua
que
Diretores
uma
a
dos
A Associação
Até agora, no entanto, só o tudantes de Sociologia e Citacías
zido o sistema bancário
mesmas prerrogativas que se
a criação de
formou que os professores seinoportunidade,
mais um
*
Inveto
referido
O
Crédito,
atirandode
de Empresas
quase inoperância,
Sociais vem a público denunciar
imposto
para onerar
—
aos investidores nome do Sr. Rondon Pacheco
cultural imtiveram
um
dando
mais
estão
terrorismo
do
contratados
aspecto
cundários
finan"presidente"
de
Financiamento
- financeiras, envestimento e
Castelo
nos ás companhias
è dado como certo para a Casa o veto que o
militar de
operações
as
golpe
pelo
de
plantado
—,
alienígenas.
Associação
conseguir
a
multo
pagos
os
lutar
juros
para
ADECIF
que' reguciamento, onde
que
Civil. Pelo menos foi convida- Branco apôs ao projeto -sociólogo
1964, que deixa catla vez m-ais ciacarecendo o custo do dinheiro,
e
Investimento e Fia proflssito de
Crédito,
e a retenção de duplicatas pado para o cargo. O Sr. Daniel lamenta
vo o seu caráter ditatorial.
oima equiparação, em venci— justamente em um momento
—
torsem
ACREPI
deixando
cientista
social,
operações
gadas
DESTRUIDORA
nanciamento.
ra garantia
REVOLUÇÃO
Krieger poderia ser o'nôvo Ml- -rantlas profissionais todos cs fortodos os estabeleciConclamamos todos os que eilo
mentos, aos efetivos, para dedo Estado de São Paulo e a em que de crédito no Pais se
nam impraticável a sobrevinistro da Justiça — desejo recentra medidas que afetem o deEm- mentos
pelas Escolas de Soclóiogis.
das
írusMineira
esforços
seus
verem
vencia, em qualquer país, das
Associação
Dizendo que o seu discurso velado pelo próprio Marechal emados
a
expripois
sünvolvlmsnto . nacional
Política e peles curi;s de Cienconscientizará da necessidade
atividades econômicas, princi- não traduzia o pensamento de — mas seus amigos o aconsepresas de Crédito, Investimenmirem seu repúdio a mais esta
cias Socl-r.ls das Faculdades de
irados com o não cumprimen— de redução do custo do dinheie
cultura,
Financiamento
a
e
contra
to
manUe&taçao
palmente a manufaturara. Foi um industrial, mas o
Filosofia.
ro e passam a adotar medidas
pensa- lham a não aceitar o cargo.
to pelo Govêrno do estipulado.
o próprio Ministro da Fazena pesquisa científica em nosso
AMECIF — enviarão ao MiEsclarece ainda que este novo
espontâneas, para atingir ésfirProfessor
se
as
Sindicato
mento unânime do
O mais, são especulações, náo
da que afirmou que
pais"*
ato se insere aio ccnt&xto da ponistro da Fazenda,
A verba liberada pelo Goverobjetivo".
se
de
24%
de
Bulhões,
mais
de
mas pagassem
Otávio Gouveia
de Fiação e Tecelagem da Gua- se sabendo, ainda, se os exenador, com a aprovação da Sememorial pedindo provijuros ao ano iriam à falência nabara e do Rio de Janeiro, o cutores da
um
econômicopolitica
Professor estranha
cretaria de Educação, se destiou a concordata.
denclas para o Projeto 22, já PESAR
Sr. Eurico Amado acrescentou: financeira serão mantidos ou
até o íinal
ao
aprovado, que onerará ainda
na
pagamento,
reconhecimende
o
ResenSegundo o Presidente da AsTargino
projeto
O Professor
que
— Um dia, neste Pais, não não. Isso, aliás, levou um poA FAVOR DO
venci- mais o custo do dinheiro para sociação Comercial de Minas,
de
diferença
da
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do
provocava
sua
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da
profissão
Sociologia
Instituto
de
de, do
ESTRANGEIRO
empréstimos.
haverá senão uns poucos so- lítico revolucionário de grande da PUC, estranhou que o Pre- o aparecimento de um merca- mentos entre os professores
Sr. Euler Marques de Andrado de empregos que atualmente contratados e os efetivos, os
de, "a entidade recebe com pesidente da República vetasse
— fi preciso dizer-se, eem breviventes que queiram de- expressão a dizer ao Marechal
CONDENA
MINAS
capacigente
por
é
a
reconhece
sar a notícia da aprovação do
preenchido
o
vernão
deve
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da
êle
Silva
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proprojeto
e
regime
que
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prática
vea
—
uma
—
sociólogo,
(Sucursal)
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Horizonte
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Belo
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suas mais caras esperanças e preocupar-se com nomes agora.
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Financeiras,
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dados
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existem,
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destas
ideais. Senhores,
de que será
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Primeiro, deve definir sua íido
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dirigentes
pois
e
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de,Mi- mais uma contribuição para
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pelo Con- dinheiro quando prega a sua
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Projeto
ros muito baixos, através da da livre iniciativa, esti, para- executado atualmente, se quer
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Imposto sô- nebulosa ainda. Não podemos
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operação
casada
anos
em
uma
de
trés
em
pesquititui
apelidou
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Presidente veta todo o
projeto que regulamenta
a profissão de sociólogo

Pichadores
estão sob
vigilância

Gueiros Leite inocenta
D. José Newton no IPM
da Rede da Legalidade

Professores
ameaçam
fazer greve

Comerciantes e empresários
condenam a aprovação do
projeto 22 pelo Congresso
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Colmia do Castello

Nova Carta não seria
marco de normalidade
í
i

Moniz empossa Canedo no
Ministério da Educação e
êste àquele na Reitoria

MiliBrasília (Sucursal) — O Sr. Filinto
espera
nao
Senado,
no
ARENA
da
ler Liãer
marco de reaue a nova Constituição seja um
documento
democratização, mas apenas um revolitcionaa
ação
a
destinado
permitir que
ria continue a processar-se desembaraçadaconsagrem
mente, através de normas quesuficiente
pa,excepcionaliáaãe
uma dose de
Atos Instira evitar o tumulto áos sucessivos impediram
tucionais e Complementares que orãem legai,
até aqui, a cristalização ãe uma
mesmo de caráter transitório.
Ao fim do longo esforço que se realiza,
com o objetivo anunciado de dar ao futuroo
para
Govêmo condições juríâico-políticas
exercício normal da autoridade, teríamos, porde
tanto, não uma ordem legal democrática, um
ainda
mas
por
natureza permanente,
uma orãem legal proquaãriênio, pelo menos,
arbítrio.
o
amparar
a
visaria,
Müller que o
Lembra o Senaãor Filinto
"não tem enganado
Silva
e
Marechal Costa
ninguém", pois fixa com nitidez nos seus proque
nunciamentos o espírito revolucionário
da Repuencarna e que levará à Presidência Forças
Arblica. Observa, além disso, que as ao Presisolidárias
inteiramente
madas são
com
dente eleito e estarão prontas a apoia-lo,
venham
as
que
tôdas
em
providências
firmeza,
a ser julgadas necessárias para atender aos
interesses da Revolução e do País.
Estabelecida a premissa ãe que a Revoluãesfalecão prosseguirá em sua marcha, sem Costa
e
Marechal
o
cimento, acompanhando
conSilva ao Poder, o Senador Filinto Müllerconstisidera que o fundamental, na questão ao
fututucional, é que a nova Carta ofereça
ro Govêmo os instrumentos de segurança
mais eficazes, de maneira a capacita-lo a ene conduzir ao
frentar tôdas as emergências
ãe 64.
março
de
movimento
o
sucesso
O Líder da ARENA no Senado ãiz que o
iãeal seria a dissolução âo Congresso, seguida
da imediata convocação ãe uma Assembléia
Nacional Constituinte. Esta seria a formula
adequaáa âe corporificar-se a orãem jurídicofoi
política ãa Revolução. Sua adoção nao
porque nao se
justamente
nem será possível,
"a realidade dc uma Revolução
pode ignorar
evolução".
em
Considera, porém, o Sr. Filinto Müller,a
altamente conveniente que se promulgue
nova Carta mesmo sem que a Revolução tenha completado a sua obra e condensado osa
seus resultados. Embora menos desejável,
nada,
solução por outorga seria melhor que Maréao
assegurar
necessário
é
de vez que
chal Costa e Silva aparelhamento que possibilite o abandono áos éditos revolucionários.
Se deferida ao Congresso, a tarefa ãe elaboração constitucional será realizada aos trambolhões. pois não se poderia confeccionar uma
Constituição em menos de seis meses de trabalho permanente e específico, sobretudo numa conjuntura em que avultam as âificulãades práticas de par com os empecos políticos.
Por isso, é que sugeriu ao Marechal Castelo
Branco a outorga pura e simples ãa Carta,
cuja legitimação ficaria a cargo áo Congresso a ser eleito em 15 de novembro e que, recém-saido das urnas, teria inclusive maior autoridaãe para referendá-la.

Êsses comentários feitos ontem pelo Senador Filinto Müller indicam como são ainda incertos os rumos ãa Reforma Constitucional.
Os Presidentes da Câmara e ão Senado
persistem na reivináicação áe que se restabeleça a autonomia âo Congresso, a fim áe que
se criem conâições capazes ãe permitir que a
nova Carta surja como um impulso para a rápiâa normaliâaãe âo sistema democrático. O
Senaãor Daniel Krieger, Presiãente âa ARENA e Liãer ão Govêmo no Senaáo, insiste em
manifestar sua confiança no êxito âos entendimentos que se ãesenvolvem, ao centro âos
quais êle se coloca como elemento ãe aglutinação que não âeixa cessar o esforço.
As informações quanto à orientação áo
Governo variam segundo a tenáência ãos informantes, seja liberal ou autoritária. Difícilmente, no entanto, o Congresso aceitaria votar a Constituição nos moláes que o Sr. Filinto Müller consiãera inevitáveis neste momento. O Senaãor Moura Anãraâe e o Deputaão Aáauto Carãoso reafirmam sua posição
de resistência, convenciãos ãe que, em hora
própria, obterão a manifestação âecisiva âa
opinião pública, cujo anseio âe segurança
atuará no sentião ãe forçar uma solução âe
legitimiâaãe.
O Liãer âa ARENA no Senaão entende
que a atitude dos dirigentes do Congresso não
tem apoio na realidade. Referindo-se ao Sr.
Moura Anãraâe, o Sr. Filinto Müller disse que
êle está âesempenhanâo com brilhantismo e
coragem o seu papel âe Presiãente âo Con"está fora ãa reagresso, mas acentuou que
liãaãe revolucionária".

O problema do praso
Como os atuais manãatos âa Câmara e
um terço âos áo Senaão terminarão no ãia
31 âe janeiro ãe 67, causou estranheza a notícia de que o Governo cogita de conferir ao
Congresso o prazo de dezembro a março para
a elaboração constitucional.
O Deputaão Peâro Aleixo ãisse que, provàvelmente, se trata âe uma confusão ensejaâa pela hipótese ãe que possa ser convocaão
o futuro Congresso, em sessão extraorãinária,
nos primeiros ãias âe fevereiro, caso, as dificulãaâes impeçam a feitura ãa nova Carta
antes âo término âa presente Legislatura.
Redator-suL-título

Rádio de Pequim reinicia
ataques ao Brasil com
crítica a eleição indireta

Após uma pausa de mais de um ano, a Rádio de PnO ex-Presidente Juscelino Kubitschek viajou ontem de
em suas transmissões em português, voltou a ataquim,
encontrou
pronta para
Lisboa para Nova Iorque, onde já
brasileiro, criticando os resultados das eleiGoverno
o
car
ao
ampla,
da
manifesto
frente
ser assinada uma cópia do
Rio
ções indiretas para Governadores de Estados e a Presimesmo tempo em que emissários especiais seguiam do
dencia da República.
dc colher a assinatura do
para Montevidéu, com a missão
O comentarista condenou a dissolução do.s Partidos
ex-Presidente João Goulart,
políticos e a cassação dos direitos políticos em todos os
Os coordenadores da frente ampla não têm dúvida
níveis. Ao. citar os casos específicos dos ex-Governadores
de que o Sr. Juscelino Kubitschek assinará o documento,
Ademar de Barros e Mauro Borges, disse que êste fora
em
e. se houver alguma dificuldade, ela deverá surgir
"onde se avolumava cada
Goupreso no Rio Grande do Sul,
Montevidéu porque, no estilo dc Vargas, o Sr. João
vez mais decididamente o descontentamento do povo conuma
lart tem mais de uma dezena dc emissários, todos com
tra o Governo.
versão sobre o seu pensamento politico.
tes marcado para Belo HoriAPLAUSOS AOS
qualquer das partes. A propóMUITO BOM
zonte, cm agosto passado.
ESTUDANTES
sito, em conversa com o DepuO órgão de propaganda do
tado Renato Archer, o ex-PreO Sr. Cnrlos Lacerda consichinês
aplaudiu
A rádio de Pequim — que comunismo
Kubitschek
Juscelino
sidente
definidera muito bom o texto
dedicara significativo tempo do ainda o fato de o MDB ter boiapondesabafo,
num
afirmou,
na
inclusive
tivo do manifesto,
seu noticiário a ataques ao cotado as eleições de 3 de setando para a mão direita:
tembro e 3 de outubro e citou
parte econômico-financeira. on"Esta mão jamais assinará Brasil pela última vez por ocanondo
úe as soluções partem
com satisfação o pronunciasião da prisão dos Jornalistas
documento
pedindo
qualquer
o
Brade
t,o-de-vista
que, para
chineses no Rio — aplaudiu mento do ex-Governador Caranistia politi*tima poliminha
própria
é
sil, o fundamental
publicado na reem sua recente transmissão as los Lacerda
ca".
tica global de desenvolvimento,
vista Visão. Finalmente, citou
capaz de retirar o País de sua
Na opinião do ex-Governa- demonstrações estudantis con- o pedido de exoneração do Mador, a indiscrição típica do tra o Governo e também elo- rechal Amauri Kruel como procondição de subdesenvolvido. O
brasileiro serviu para que o
ex-Governador, acha que, em
giou o Congresso de Estudan- va da reação contra o Governo,
manifesto esteja cercado da
tôdas as fases preliminares paa maior curiosidade c expectatira a formação da frente,
"N.Y. Times" acha
oferecida
pelos va popular. Outros elementos
que
contribuição
que integram a frente ampla
dois ex-Presldentes íoi a mais
certo
dar
mudança
pode
as soluções
acreditam
que
construtiva possível
apontadas no documento serão
Os Srs. Juscelino Kubitschek
—
Mais adiante, o New York Ti- •
Iorque
O
Nova
(UPI-JB)
aceitas, inevitavelmente, pelo
e João Goulart jamais coloca"se New York Times, em seu edi- mes afirma que o Governo féz
Marechal Costa e Silva,
ram, através de seus delegados,
éle realmente estiver disposto torial de ontem sóbre o pleito um notável progresso económicomo fundamental para a cona criar nova e dinâmica imapresidencial no Brasil, afirma co e fiscal e a confiança intercretizrtção do movimento, qualPoderá que nenhuma das manipulações nacional no Brasil, como cende Governo".
gem
exigência que visasse ao
quer
¦retorno da situação dominante
ocorrer — argumentam — que que precederam a eleição indi- tro de atração para inversões,
se restabeleceu, mas ressalva
o Marechal, "por motivos de reta significa que o Marechal
no País antes dc 31 de março
"a verdadeira
prova para
Costa e Silva venha a ser um que
tática política, adote os ponde 1961.
o nôvo Presidente será a forma
mau Presidente.
tos fundamentais do manifesO jornal nova-iorquino acha em que possa estender a Reto programático da Irente e
DEMOCRATIZAÇÃO
volução ao campo da reforma
mesmo que "o Marechal Cosnão se declare solidário com
social".
Presium
bom
Silva
será
ta
inspiração
e
de
amfonte
ela,
como
frente
da
No manifesto
"Se o lograr — conclui —
dente, no sentido em que o
politica".
pia, não há, sequer a expresBranco
o
foi",
Castelo
Marechal
terminar seu periodo
quando
porque
são redemocratização.
e destaca que "o Brasil teve em 1971 terá demonstrado, cm
Sobral Pinto defenderá os
todos concordaram em que
CONDIÇÕES EXPRESSAS
e
forte
estável
um
Governo
nunca houve democracia no
desde a Revolução de abril de verdade, que foi um bom Preestudantes presos em Minas
São Paulo (Sucursal) — O
Brasil, em qualquer época ou
sidente".
1964".
Jusex-Presidente
O
amigo
Mattar,
Sr.
Tufik
pesBelo Horizonte .Sucursal) — Centra! no bairro dc Santo governo.acha.
que soai do Sr. Juscelino Kubitsexemplo,
por
celino
Antônio.
O advogado Sobral Pinto vai
puchek. disse ontem que o exConvocado para prestar es- íêz tudo para que o regime
impetrar amanhã habeas-cordo Con- desse ser exercido da melhor Presidente é contrário a qualpus junto ao STM em favor clarecimentos, o pároco
mas prevaleceu
gedos 15 estudantes presos no vento dos Franciscanos, frei íorma possível,em tôdas as eta- quer movimento que possa
rar Intranqüilidade no Pats,
na Lei de Hildeberto Talman. vai depor um conceito
DOPS e enquadrados "por
manifesdo Mnreprejudicando a passe "cuja
ílahoje, às 13 horas, no inquérito pas dns discussões do
Segurança Nacional,
democrático não
eleipolicial instaurado para apurar to*, o regime de ser exercido chal Costa e Silva, foi um dos
grant c de subversão e rn':1condições
çáo pelo Congresso
ção," na passeata contra a elei- as responsabilidades pela rea- tem sua
plenitude num pais çom motivos que o levaram a artilização do Congresso da extin- em
ção Indireta do Marechal Cosannlfacular-se com a frente ampla".
ta UNE, nesta Capital, em ju- a metade da população
ta e Silva.
o manifesto fala
Assim,
êle
beta.
no
Convento
que
O Presidente da União Naúltimo
lho
Brasília (Sucursal) — O SuSegundo o Sr. Tufik Mattar,
Ontem, 15 bancas foram inscm
nao
e
em democratização
cional dos Advogados, Sr. Tanus
o ex-Presidente só concorda
premo Tribunal Federal, acotaladas pelos estudantes para dirige.
Também frei Guido, do mes- redemocratização.
lhendo um voto do Relator, Mirecolher assinaturas do povo
carioca em Integrar a frente ampla
Jorge Bastani, requereu ontem
ex-Governador
O
nistro Evandro Lins e Silva,
visar ao cumpriela
o
enquanto
de Bolo Horizonte no manifes- mo Convento, vai ser ouvido
como
manifesto
o
ao Secretário-Géral do Conseanalisa
deve"solidariedade
inquérito
do
de
no
que
Juiz
policial,
eleitoral,
sentença
estureformou
aos
calendário
do
to de
sério esforço politico ja mento
mais
"mas
nos
lho de Segurança Nacional a
concluído
do
ser
próximos
Rio
Grande
rá
de
Maria,
o
direito
Santa
exerciam
dantes que
jamais participará
Brasil e condias e, em seguida, encaminha- empreendido no
Sul, para pôr em liberdade Ari
movimentos que venham conabertura de um IPM para apudemocrático de criticar o Goninguém
de
que
convicto
do à Auditoria de Guerra da tinua
Moura e Dilco Fernandes Gouvêrno", enquanto cinco mil aluturbar a vida nacional".
dia,
em
hoje
rar as responsabilidades dos
condições,
tem
4.a RM, indiciando mais de 50
lart, conde nados respectivanos do Colégio Estadual entramembros do Conselho da MaO Sr. Juscelino Kubitschek mente a três anos e um dia e
governar o Pais e muito
vam em greve que dura até pessoas como incursas na Lei para
Pode permanecer no
é de opinião que a frente ampla
registratura da Guanabara e do
amanhã em íavor dos seus oito de Segurança Nacional, entre menossem ser
deposto, se nao deve objetivar a democratiza- um ano e dez meses de
as quajs o atual Presidente da der
clusão, sob acusação de práticolegas presos.
Governador Negrão de Lima na
tode
comum
cumprimento
esforço
o
e
do
Pafs
houver
ção
UNE, estudante José Luís Gueca de atos de solidariedade ao cobrança de custas extorsivas
das as lideranças políticas c do calendário, mas sem agides.
ex-Presidente João Goulart, no
MAIS PRESOS
visando ao objetivo tação.
populares,
na Justiça.
dia 31 de março de 1964.
PADRES VÃO DEPOR
comum.
foNa madrugada de ontem
NTcsse sentido, o Sr. Tufik
com as paaconteceu
Como
forestudandois
ram presos mais
Mattar está articulando a
dres dominicanos, os freis Hil- ANISTIA
tes, além dos 13 que já estavam
o manifesto cra mação do Partido Desenvolvic Guido vão depor na
deberto
Enquanto
da
o
dia
no trabadesde
pasno DOPS
"gritavam imsede da Cúria Metropolitana, elaborado, nunca foi levanta- mentista, inspirado
seata, porque
do
ex-Presidente.
lho
avjistia,
entre
de
por
acertado
ficou
o
do
conforme
problema
propérlos contra o Govêmo feo Arcebtspo Coadjutor desta
deral" em frente àquela deleResende
de
João
"frente"
Dom
Capital,
gacla, de dentro de um GordiSodré abre uma
Costa, e as autoridades polinl que estava na contra-mão.
ciais encarregadas do inquérito.
DE PROTEÇÃO
1 São eles Luis Fernando Lôbo
AVISO AOS FABRICANTES DE PAINÉIS "CARRIER"
só para os governadores
Sabe-se que, em seus depoie Vicente de Paula Faria JúE CONTROLE E EQUIPAMENTO
francisdois
os
mentos,
padres
cm
nior, que foram autuados
e João Goucanos vão alegar que recebeO governador eleito de São lino Kubitschek
flagrante e também serão pro"conA Central Elétrica de Furnas S/A solicitará, oporram os estudantes porque
Sr. Roberto dc. Abreu lart.
Paulo,
cessados dentro da Lei de SeequiCana
um
Oposição
da
Líder
hospedagem
O
a
tunamente,
mosideramos
o
propostas para o fornecimento de
coordenando
Sodré, está
gurança Nacional.
345
tensão,
cristão". vimento de criação de uma
Deputado Vieira de Mealta
dever
de
um
mara,
e
e
controle
direito
de
proteção
pamento
No segundo dia da greve que
Afirmarão ainda que, nos dois
de governado- lo, comentando as informações
a Usina de Estreito, localizada no Rio Granírente
política
kV,
para
poderá ser prorrogada, porque
de
frente
goa
dias que os estudantes estiveres, destinada a servir de apoio iniciais sobre disse, ontem, que
estava marcada
Inicinlmente
de, próximo à Cidade de Pedregulho, Estado de
vernadores,
ram no Convento, êies não preMarechal Costa e Silva, anao
ajienas para. 48 horas, os alunos
etauma
mais
São Paulo.
assiste a
nenhuma reunião
senciarnm
Sagrada
tes e depois de sua posse (15 de o País
rios Departamentos
em seus costudiscursos, debates,
retrocesso
com
de
formal,
As propostas cobrirão os equipamentos necesPresidência
pa
na
do
1967)
de
Cameleira
e
Serra
março
Família,
etc, mas apemes.
hopronunciamentos
aderir
vão
sários
República.
Estadual
da
Colégio
para o primeiro estágio do Aproveitamento
— Há 36 anos — afirmou o
nas conversas em grupos e ao
de Estreito com 4 unidades geradoras
le ao movimento iniciado pelos
Hidroelétrico
—-,
prohouve
Segundo
parlamentares
oposiconista
Líder
seus colegas do Departamento pé do ouvido".
de 160 MVA e seis saídas de Linhas de Transmissão.
curados pelo Sr. Abreu Sodré, uma revolução exatamente pao Marechal Costa e Silva, se
O aproveitamento terá, quando completo, seis unira acabar com a política de goUniversidade de S. Maria
vitoriosa a Iniciativa, terá de
vemadores e o voto a desçodades de 160 MVA.
da
decidir entre a colaboração
Hoje, passado tanto
berto.
dá até salário aos alunos
A primeira unidade geradora está programada
frente de governadores ou da
tempo, ressurgem êsses mesmos
une
entrar em operação em princípios de 1969 e
aliança
—
mensal,
retroampla,
que
em
"as
do
frente
Além
De
para
pagnmento
retrocesso
vícios.
(Sucursal)
Porto Alegre
Mavão
a intervalos de aproximadamente
de
Santa
Lacersubseqüentes
a
Universidade
Carlos
êsies
revolucionários
resultados
cesso,
ótimos
ex-Governador
o
Está obtendo
ria garante a alimentação graindo multo bem.
3 meses.
o sistema rotativo de bolsasda e os ex-Presidentes Juscetuita no Restaurante Universide-estudo instituído pela UniA Central Elétrica de Furnas S/A. recebeu do
versidade Federal de Santa
tário e ainda mantém um ediInternacional para Reconstrução e Desenvolvi"Frente"
Banco
de mineiros é
Maria, que paga mensalmente
ficio de sete andares, onde se
mento, um empréstimo, em diversas moedas,' totaaos estudantes sem recursos
hospedam 240 estudantes poradical pela democracia
lizando c equivalente a US$ 57 milhões, destinado
uma importância igual à metabres. O estado de pobreza é
de do salário mínimo regional,
ao projeto da Usina Hidroelétrica de Estreito, que
desde que êle se obrigue a facomprovado por um conselho
trincheira pelo restabelecimen(Sucursal) —
será publicado no pagamento do equipamento a ser
Horizonte
Belo
oua
relação
zer o mesmo em
e aluto do regime democrático".
formado
Demccrátlprofessores
Radical
por
Frente
A
comprado em concorrência entre os fabricantes selede
depois
tro estudante pobre,
em MlAGRESSIVA
ontem
CAMPANHA
constituída
ca,
nos.
cionados na presente prequalificação.
formado.
minetros
nas Gerais, lançará no proxiOs oposicionistas
Só serão convidados a apresentar propostas os
defimanifesto
mo dia 12 um
decidiram, através da Frente
de países membros do Banco Internacional
fabricantes
os
entre
nindo seus objetivos,
Radical Democrática, partir
e
uma campanha agressiva
quais a luta por anistia geral,
para Reconstrução e Desenvolvimento ou da Suíça
para
ampla e irrestrita, o restabelcse classificarem, de acordo com as presentes
contra o Governo federal e
que
cimento das liberdades democontra o processo indireto de
condições.
cráticas e a realização de eleieleição do Marechal Costa e
Á seleção das firmas será feita por Furnas, a
lmmais
os
são
diretas,
ções
Silva.
critério; às excluídas não caberá o d>seu
exclusivo
e
Cunha
da
Simão
Os Srs.
portantes.
reito a qualquer reclamação, não se obrigando Furnas
Edgar da Mata Machado, acreOs organizadores da Frente
ditam que a nova Frente possa
a justificar suas decisões.
são os Srs. Simão da Cunha,
"pesubstituir a frente ampla,
Edgar da Mata Machado, paFurnas manterá entendimentos apenas com a
regional,
no
menos
lo
plano
dre Sousa Nobre, Jorge Ferraz,
do fabricante, suas filiais ou subsidiárias, não
matriz
só
será
integrada
por
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pois
João Hérculino e outros, que
se
aceitando
entendimentos através de intermediários
realmente
aqueles
que
de
assiiniciarão hoje a coleta
opõem ao Governo, sem reluou agentes.
naturas entre os candidatos do
tãncias.
MDB "que queiram formar na
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Juscelino decide morar
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íjafe
em Lisboa e monta casa
_______ Wmkr*
— Comprovação de experiência na fabricação
de painéis de controle, relês e equipaamizalaças
de
—
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profundos
Lisboa (UPI-JB)
"carrier"
de que nos unem.
mento.
para grandes usinas.
antes de viajar para Nova
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O
—
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de
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casa para morar com a fapainéis
— Prazos estimados pára entrega de "carrier"
milia.
ORIGEM DO DINHEIRO
e equipamento
relês
controle,
de
Kubitschek
O Sr. Juscelino
necessários à proteção e controle de seis
disse que os convênios assina— Para evitar mal-entendidos recentemente entre Brasil
linhas de 345 kV, quatro vãos de transdos e explorações, minha pare Portugal facilitarão muito a
companhias
ticipação nessas
formadores-elevadores 15 kV/345 kV, quaIntensificação do intercâmbio
íoi possível graças a financiatro vãos de geradores e um vão de intercomercial entre os dois paises.
mentos obtidos em bancos por"jã havendo no Brasil firmas
ligação de barras.
de
amigos
ao
aval
tuguêses e
êsse obcom
se
organizam
retodos
que
também
portugueses,
O Professor Catedrático de Economia Politica dn facilidade iSacio.
— Cópia do relatório financeiro da empresa
jetivo".
sidentes em Lisboa.
nal de Direito e editorialista do JORNAL DO BRASIL, João Paulo
e informação sóbre o volume de vendas
desmentiu
O
ex-Presidente
dc Almeida Magalhães, autografou ontem ã noite, na Livraria Elde
casas,
COLABORAÇÃO
seja
nos últimos 3 anos.
proprietário
que
dorado, em Copacabana, o seu livro Controvérsia- Brasileiras sóbre
restaurantes e outras proprieDesenvolvimento Econômico — Uma Reformulação—, num lançadades imobiliárias em Portu— Estou estudando o assunAs informações acima mencionadas deverão rer
mento da Gráfica Record Editora. O autor analisa os aspectos pedisso
nada
afirmando
que
e,
interesse
gal.
maior
o
com
to
a
desenvolvimenio
econômico,
o
nosso
ruis do debate sôbrc
enviadas em português ou inglês.
jim
"Não comprei uma
é verdade:
com êsse objetivo e dentro do
de determinar o ponto critico das discordância!, quando, então,
nem
A concorrência para fornecimento dêsse equineste
só propriedade
país,
que fór possivel, procurarei inapresenta uma série de. teses defendidas uo tempo em que. integrava
lP
será realizada em dezembro de 1966.
casas, nem restaurantes nem
teressar homens de lá e de cá.
pamento
a Comissão Econômica para a América Latina. O e.x-Vinislro Parabsolutamente
hotéis. Nada,
para uma tarefa séria no piasifal Barroso (dc pé, junto « mesa) foi um dos primeiros a ler seu
nada".
no econômico, a. consolidação
exemplar autogrujado

O Ministro licenciado da Educação, Sr. Moniz de Araao Ministro ingão, passará o cargo às 10 horas de hoje
o empossara,
vez
sua
Canedo,
por
que
terino Guilherme
Rio
às 11 horas, na Reitoria da Universidade Federal do
dc Janeiro, pôsto que o primeiro assumirá às 13 horas,
em substituição ao Sr. Pedro Calmon, que deixa a função
.--,-,-.
depois de 18 anos.
O Diretor da Faculdade de Direito da UFRJ, Professor Hélio Gomes, dará por terminada, em portaria, a
suspensão de 15 dos 34 alunos implicados nos últimos
acontecimentos verificados na escola, havendo possibilidade de que pelo menos dois dos restantes, considerados
responsáveis por atos de indisciplina, sejam expulsos nos
próximos dias.
sião em que apontará os (iluO NÔVO MINISTRO
nos considerados como os caOs
becas dos manifestações.
O nôvo Ministro da Educaalunos estão sonção, que substituirá o Profes- j-oti.es dés.es em
sigilo pela (iisor Moniz de Aragão até a elei- cio mantidos
sabendoção do Vice-Reitor, cujos can- reção da Faculdade,entre os quo
dldntos mnis cotados sãó os se, entretanto, que
Professores Clementino Fraga poderão ser punidos com exdois lideFilho e Atos da Silveira, nasceu pulsão encontram-se
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ - -¦*•¦ -*res universitários de grande iníi 21 de agosto de 1916, na Cidaà
classe.
de de S. JoSo dei Rei, em Minas íluência Junto
Segundo o Professor Hélio
Gerais, fi antigo servidor do
Ministério da Educação, onde Gomes, a suspensão das punições de 15 dos 34 suspensos
trabalha desde 1928. Foi Diretor do Departamento de Edu- para averiguações, deveu-se,
cação de Adultos do Rio e é principalmente, ao fato de que
membro da Comissão de Espe- não foi encontrada nenhuma
cialistas do Ensino de Econo- íalta grave contra eles. Entre
mia na Diretoria de Ensino Su- os que a partir de amanhã já
poderão regressar às aulas enAté a sua nomeação
perior.
vinha exercendo as funções de contram-se os acadêmicos Fernando Barros e Alexandc AdChefe de Gabinete do Minisdor, ambos ex-Presidentes do
tro Moniz de Aragão.
CACO.
As investigações a respeito da
COMISSÃO AINDA
atuação dos demais continuaINVESTIGA
rão e o resultado deverá ser
levado, brevemente, à decisão
A Comisão de Inquérito instàurâdà na Faculdade de Di- do Gónséffio Universitário. Disque
reito para apurar as responsa- se o Professor Hélio Gomes imbilidades dos últimos movimen- o número dos gravemente
reatos ali realizados, dentro dc plieados nos movimentos
três dios deverá dar os seus lizados em sua Faculdade chetrabalhos por terminados, oca- ga a oito.

A resistência do Congresso
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Frente ampla" terá seu
manifesto assinado hoje
por Juscelino e Goulart
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Tanw requer
STF absolve
2 condenados IPM para
no RG do Sul ver custas
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Jornal

Primeiras barcas que foram
a Niterói serão vendidas
porque envelheceram demais
As primeiras grandes barcas que fizeram a travessia
Rio—Niterói — a Terceira e a Guanabara, consideradas
irmãs devido a suas características semelhantes — serão
vendidas nos próximos dias em concorrência pública, conforme mensagem enviada ontem ao Congresso pelo Presidente da República.
O mais antigo dos mestres-arrais da Superintendeucia dos Transportes da Baia de Guanabara (STBG), Sr.
Carlos Jorge Vidal, com 39 anos Ininterruptos de traves"vale
sia, calculou ontem qus cada uma das barcas
pelo
menos Cr$ 3 bilhões, devido ao valor histórico, pois são
bem mais velhas que eu, com meus 55 anos de idade",
— O importante é que a
AS RECORDAÇÕES
Terceira e a Guanabara foram
Todos que podem íalur
ns primeiras do tipo barcaça a
circular e são mais antigas que
melhor sóbre elas estão tipoo nosso prédio. Só poderão ser
sentados há muitos e muitos
compradas mesmo a um bom
nnos, bastando dizer que' elas
íoram construídas no estaleiro
preço, para servirem de cassino ou peça de museu, pois jâ
do São Domingos, há Ponta de
não resolvem como transporte
Grngoatá, por volta de 1900,
de carga e muito menos de
tendo sido adaptadas mais tarde, em 190(5, ao ser erguido o
passageiros — concluiu o Sr.
atual prédio das barcas da
Carlos Vidal.
Praça 15 de Novembro — acrescentou o Sr. Carlos Jorge
A MENSAGEM
Vidal.
O mestre-arrais lembra, com
Brasília (Sucursall — A
saudades, algumas das travesmensagem do Presidente Cns"Uma
sias das duas barcas:
teio Branco, propondo ao Convez foi com o Bispo de Roma
gresso a venda da Terceira e
e muitos sacerdotes, mas a da Guanabara, foi acompanhamaioria foi com carroças de da de exposição de motivos do
burros, trazendo verduras e Ministro da Viação, Sr. Juarez
frutas, durante a época de sa- Távora, esclarecendo que as
fra no Estado do Rio".
duas barcas "estão obsoletas a
não se adaptam mais aos serIMPORTÂNCIA
viços nem ao tipo de atracação
HISTÓRICA
em uso".
Havia pelo menos duas
Sua venda foi justificada padatas em que a Terceira e a
Guanabara eram as mais im- ra que não permaneçam paraprovocando despesas
portante.s: no dia de São Pe- Usadas,
de manutenção. O Minis tre
dro, elas levavam a imagem e
esclareceu, também, que a Termuitos devotos entre o mercaceira e a Guanabara foram
do da Praça 15. Ilha da Conincorporadas ao patrimônio da
ceição e Cais Ue Niterói; no
Dia da Independência, elas União per força da desaproeram as escaladas para transpriação de bens e serviçcs das
Cantareira, vVia<*ão
empresas
portar ao Rio soldados e carFluminense, Frota Carioca e
ros do 3.° Regimento de InBarreto,
Frota
decretada pelo
fantaria, sediado em São Gonentão Presidente Juscelino
calo. A tradição foi mantida
desde os tempos em que a
Kubitschek.
Cantareira pertenceu aos inDÉFICIT
glêses.
As duas barcas, com capacldade de 700 passageiros ou 14
Em resposta a um requericaminhões, cada uma, envelhemento do Deputado Getúlio
ceram muito. Hoje, estão lenMoura (MDB-Estado do Rio),
tas, quase não saem do estao Sr. Juarez Távora Informou
leiro e fazem a travessia em
que cada passagem de barca
30 minutos, no mínimo, quanentre o Rio e Niterói custa ao
do há 20 anos ligavam as oito
Ministério
da Viação CrS 302,
milhas entre Rio e Niterói em
embora o passageiro pague CrS
17 minutos.
100, registrando-se
portanto
UM ACIDENTE
um prejuízo de CrS 202.
O Ministro da Viação acresUm único acidente ocerrido
centou que ns passagens subicom a Terceira, ao que se lemram de CrS 5,50 em 1963
bram os funcionários da STBG,
(quando o custo real era de
.foi por volta de 1935, quando
CrS 72,60), para CrS 10, CrS
chocou-se com a Icarai num
30
e depois CrS 60 em 1964
dia de cerração.
Elas não seráo as primei(custo real de CrS 92,50).
A
ras a deixar a Baía de Guanapartir de 1965, subiram parw
CrS 100, sendo o custo real de
bara — volta a explicar o Sr,
CrS 282. Por passageiro, o deCarlos Vidal. De igual tamaficit real nas operações passou,
nho, a Comendador Lajes Baiu
depois de um incêndio perto do
a partir de 1963, de CrS 67,10
Galeão e outras tantas, como
para CrS 59,20 (1964), de Cr$
a Quinta, e a Sétima, já foram
67,10 para CrS 59.20 (1965) e
vendidas.
CrS 202 (atualmente).

Técnicos negam que morte
súbita de 11 animais seja
indicio de surto de raiva

— A notícia — afirmou o
Sr. Monteiro de Castro —
teve o mérito de alertar a
população para o fato de
oue também os gatos — como todos os mamíferos — podem ser atacados pela hidrofobia, daí a necessidade de serem
todos vacinados. Até o mês de
agosto, o serviço de profilaxia
já imunizou 28 482 animais.
Explicou em seguida que, como os cães não foram levados pelos seus donos para que
íôsse feito um exame, ninguém
poderia afirmar com certeza
que eles tinham morrido de hldrofobia.
E se o diagnóstico
íoi formulado na base da suposição, é justo também pensar-se que eles tenham sido envenenados por algum morador
da Rua Juí que os achasse tacômodos.

Crianças
vão passear
pela baía
Os Serviços de Relações Publicas da lfi Região Administrativa e do Ministério da Marinha promoverão, hoje, um
passeio marítimo de 600 crlanças pela Baia da Guanabara,
Iniciando as comemorações da
Semana da Criança. Haverá
distribuição de refrigerantes e
de revistas Infantis.

Passa pela
Rio Duque de
Luxemburgo
O Grã-Duque Van Borris, do
Principado de Luxemburgo, passou ontem em transito pelo
Galeão, vindo de Buenos Aires
e com destino a Paris. Esquivando-se de contatos com
nalistas, explicou apenas jorque
eua viagem não era oficial, mas
de caráter particular.

Em seguida, o Sr. Monteiro
de Castro lembrou que o único
meio de prevenção contra a
raiva é a vacina, mas aconseíhou aos donos de animais —
sejam gatos ou cães — que além
de providenciarem a imunização,
mão deixem que eles fiquem
soltos na rua, para evitar, assim, o contágio.
— Quanto ao fato de serem
os cães mais propensos à hidroíogia que os gatos, é fácil
de explicar: os cachorros são
niais afáveis e andam em bandos, o que favorece o contagio. Os gatos, normalmente, vivem mais isolados. Outro problema é a vinda de cães do
Estado do Rio, muitos dos quais
já contaminados. Para Isso é
íeita a apreensão de animais
soltos nas ruas, mas a medida,
Infelizmente, é mal Interpreteda pelo povo.

h

Com 194 barracas representando quatro setores — Nacional, Internacional, Umunrnma
(recreações) e Diversos — a Feira da Providência iniciará amanhã, ns 17h30m, as suas
atividades de 1306, 3om o hasteamento das
bandeiras dos 22 Estados, um Território e 32
paises que vão apresentar atrações regionais
até a meia-noite do dia 9, domingo.
As coordenadoras de todos os stands da
F"ira começaram ontem it tarde a decorar suas
barracas com os objetos que vão ser vendidcs, enquanto vigias particulares iniciaram a
guarda do .material, apesar de haver um policiamento permanente, há mais de 15 dias, no
locnl: Av. Borges de Medeiros, entre ns Ruas
Aguaté e General Garzon, na Lagoa, perto do
Plraquê.
RIO E AMAZÔNIA
No setor Nacional, o stand da Guanabara
é o maior e com as suas 23 barracas imita uma
rua carioca do começo . do século, com chaf ariz, postes e lanternas antigas. As barracas estão decoradas de acordo com a moda da belln
ípoque o antigüidades, tapetes, discos, presentes e até cadernetas de endereços trabalhadas
em purpurina dourada podem ser compradas
em armarinhos do Rio de 1900.
A barraca de Rondônia vai lembrar a mata amazônica com troncos de árvores sustentando seu teto e vendas de objetos variados
daquela região. O Amazonas vai ser representado por três barracas com vendas de comida
típica (especialmente tartaruga), artesanato
regional e perfumes fabricados em Manaus. No
stand do Pará, as três barracas vão se encarregar, também, da venda de comidas típicas
(casquinho de muçuã, maniçoba e tacacá), doces (muruci, cupuaçu e bacuri) e uma bóutique
venderá enfeites de cheiro para roupas de criancas.
MARANHÃO, PIAUI, CEARA
O stand do Maranhão vai apresentar como
atração as comidas típicas — arroz de jaçanã,
de cuxá, doces de buriti, bacuri e batata roxa,
além de tortas do camarão e peixe frito — c o
artesanato feito na ilha (São Luís) — bonécos de arame imitando as figuras de vendedor
de picolé, vassoura1, caldo de cana e pescador.
Também vai ser rifado, domingo, um conjunto
completo de brincant.es de Bumba-Meu-Boi,
confeccionado em arame e lã.
As barracas do Piauí vão render objetos
de palha de carnaúba, como chapéus e esteiras
de praia, doces e cernidas típicas — arroz de
carne-sêca e de carne-de-sol. Nas do Ceará, a
atração vai ser a rifa de um tralllcr todo mobiliado, com cama, mesa, cadeiras, fogão e até
poltronas para repouso, além da venda de
água-de-cóco, rendas e toalhas bordadas.
PERNAMBUCO E VIZINHOS
Do Rio Grande do Norte vieram grandes
estoques dc carne-de-sol e feijão verde mos
tambem vai haver venda de objetos regionais,
confeccionados em Mossoró e Caicó. A Paraíba
vai rifar duas caixas de uísque e um gravador elétrico e nas suas barracas haverá objetos de palha, desde o chapéu até as redes
do Nordeste e também pratss de comida típica
da região.
Caldo de cana, alfinim, sarapatel e cangica
serão servidos no restaurante da barraca de
Pernambuco, que vai ter também, para venda,
bonecos da barro, imitação dos de Vitalino, e
objetos de jacarandá. A rifa da Barraca de
Pernambuco será de uma Jóia de grande valor.
No stand do Estado de Alagoas, um grupo de
moças vestidas de Diana do Pastoril, vai vender
cópias de quadros de Debret, objetos feitos cm
couro e também quebra-queixo, casquinho de
siri, caranguejo e doce de aipim.
SERGIPE, BAHIA, E. SANTO, E. DO RIO

O Departamento de Veterinária da Secretaria de Economia e o Instituto de Veterinária da Guanabara, esclarecendo a notícia segundo a qual dez cães e um gato
teriam morrido de hidrofobia em menos de uma semana,
na Rua Jui, em Quintino, desmentiram que haja possibilidade de um surto de raiva- no Rio.
O Diretor-Substituto do Departamento de Veterinária, Sr. Augusto César Monteiro de Castro, destacou que
a hidrofobia só foi constatada no gato, não tendo sido
apresentados os cães para que se procedesse ao exame,
e adiantou que, pelas características do fato, é mais provável que os animais tenham sido atacados por outra
doença que não a raiva.
A FALTA DE FUNDAMENTO

Feira da Providência abre
amanhã e terá 194 barracas

'

Sergipe e Bahia vão ter, cada um, três barraças, para vendas diversas, inclusive todos
os Instrumentos musicais de origem africana
como reco-reco, berimbau e pandeiros.
Batidas de leite, de maracujá e limão também serão vendidas, acompanhando vatapá, acarajé
ou caruru.
A cachaça de curiacica, o licor de genipapo e os chocolates Garoto ,vão atrair para
a barraca do Espírito Santo muitos dos visitantes da Feira da Providência que também
vai vender biscoitos, fritada de peixe e até
sabonetes. A barracji do Estado do Rio vai dar
destaque à venda de doces de banana, goiaba
e laranja: mariolas (bananada) ou a retalho.
S. PATJLO E PARANA

S. CATARINA, R. G. SUL E MINAS
A Sr.a Mirza Ramos, coordenadora da barreca de Santa Catarina, anunciou que o seu
stand terá. um bar, com chope gelado, um restaurante com siri vinagrete, salsicha alemã,
espetos de lingüiça e chucrute com salsichas.
A Shell venderá todos os seus produtos em uma
das barracas catarinenses. A rifa será de duas
passagens aéreas de Ida e volta a Santa Catarina.
Com um churrasco valendo Cr$ 5 mll e dando
direito ao sorteio de uma viagem Rio-Pôrto Ale-
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SETOR INTERNACIONAL
Trinta e dois países vão ser representados na Feira da Providência: os stands dos Estados Unidos (com cinco barracas), do Chile
(com quatro), Portugal e França (com três) o
h Áustria (com uma grande barraca em estilo
de chalé tirolês) devem ser os mais procura»
dos, tendo em vista sua localização, ao lado da
Igreja São José, na Lagoa.
A barraca da Inglaterra vai vender discos
dos Beatles, toda a linha de perfumes Yardley,
bolos, drops e frutas enlatadas (conhecidas como surprise pees). A barraca do Japão vai ter
brinquedos variados, movidos a pilha, cortes de
seda japonesa e selos. Na da Alemanha vão
ser vendidos copos e garrafas de vinho, bonécas vestidas à moda regional, brinquedos de
pelúcia e autroramas de tipos variados.
Chá de jasmim, estatuetas de madeira, e
lanterninhas chinesas vão ser vendidas ao lado
de reproduções de máscaras de íiguras tradicionais na barraca da China. No stand do Paraguai as jóias de prata e ouro serão vendidos no lado de toalhas bordadas c sopa
paraguaia acompanhada da cana. No setor da Holanda serão encontradas as bonecas típicas,
os azulejos, as porcelanas e os tamancos regionais, como também chocolates e salsichas defumadas.
A Tailândia terá uma bóutique com gravatas c cortes de seda além de caixas para cigarros, cinzeiros, trouces, abotoaduras em bronze
e a rifa de um aparelho de Jantar com 144
peças, também em bronze.
França, Colômbia, Bolivia, Uruguai, Argentina, Argélia, Canadá, Chile e Israel venderão
principalmente enlatados, caixas de vinho, uisque e doces cristalizados. A Itália, o México,
Panamá. Nicarágua, Portugal e Suiça vão-sè
dedicar k venda de queijos, chocolates, bordarios, livros e álbuns de vistas do
país, e tambem alguns doces enlatados.
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A Divisão de Combate a
lúsetos e Ratos da Secretaria de Obras Públicas
do Estado da Guanabara
inaugurou ontem, às ,10
horas, no sagtião ãa Estação Central ão Brasil,
uma. exposição educativa
para advertir a população ãos males que as picadas dos 77iosquitos podem causar e da maneira
de combatê-los. A inauguração, que marca o início de uma Campanha
Educativa que a Divisão ãe Combate a Insetos e Ratos lançará em
todo o Estado, contou
com a presença de um
grupo de alunos ão Externato Cristo Redentor,
que contribuiu para a exposição com as redações
premiadas em concurso
realizado naquela Escola
sôbre o tema Uma Conversa com Mosquito

r

As Forças Armadas serão representadas na
Feira da Providência por barracas da Aeronáutica (em forma de um hangar de'dele).
576 m2 e com
um avião Grumam dentro
Exército
(com duas barracas preparadas pelo pessoal da
Fábrica de Munições do Andaraí e decoradas
segundo os planos do Sr. José Barbosa Monteiro)
e Marinha (com a forma de um grande navio,
onde serão vendidos desde os blusoes de marinheiros até brinquedos de plástico).
Os Centros da Providência apresentarão
para venda material confeccionado pelos seus
voluntários e aprendizes como tapetes, vestidos
de crianças, banquetas para qunrtos e até salgadinhos e galinha ao molho pardo, feitos na hora.
A Barraca da Ibéria imitará uma praça espanhola e vai rifar uma geladeira e uma camioneta Kombi. Também no setor Diversos
serão Instaladas várias barracas para compra
de cachorro-quente e refrigerantes.
FEIRA LIVRE, NAO
Para facilitar o acesso à Feira .da Providênela, a Administração Regional da Lagoa determinou que as feiras livres não funcionem sábado e domingo na Avenida Lineu de Paula Machado e na Rua Lopes Quintas.

¦ IL

«SHHvl

AtlaM

1f

A^L fe

jc*£&8Sc3&3§*_i

HBU

HBU

i

i

DEPÓSITOS S
A PRAZO FIXO I
~ com

CORREÇÃO MONETÁRIA
Resolução n." 31 e Circulares do Banco Central
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6 meses 18% » *«
9 meses 19% * Aü
12 meses.......20% f ANO
.COM RENDA NO VENCIMENTO

IPEG ergue
casas para
servidores

6 meses.......20%
9 meses.......21%
12 meses 22%

AO
ANO

(INCLUÍDA A CORREÇÃO MONETÁRIA)

Entre sorrisos e comentários,
porque as firmas empreiteiras
se chamam, respectivamente,
Cinco e Cinca, o IPEG assinou contrato para construção
de 485 casas no Jardim Paimares, em Campo Grande, para funcionários do Estado, que
as receberão dentro de oito
meses, prevendo-se, ainda, outros planos dêsse tipo para íuturo próximo.
O Presidente da autarquia,
Sr. João de Lima Pádua, assinalou a importância do acontecimento. acrescentando que
a concorrência "íoi verdadeira", atingindo o montante do
empreendimento a quantia de
Cr$ 807 100 810.

Os juros e a correção monetária dos depésí»
tos efetuados até 31 de dezembro próximo
estão isentos do imposto de renda.

BAMCO HOLANDÊS UNIDO S.A.
Rio : Ruo Bueno» Airei, 11/13 - Téb 31-3855 . Telex» 031104
Salvador: Pça. -a Inglaterra, e»q. Av. Ejtados Unidoi-Tel.: 2-3591
Santou Rua 15 de Novembro N.° 35 — Tel.e 2-7757
São Paulo: Rua 15 de Nov.,-150-Tel.: 32-4106- Telex:021322
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AS FIRMAS
De acordo com o projeto, que
prevê a urbanização total da
área, a Cidade Jardim Palmares vai ter, também, posto médico, creche, parque de recreação (com campos de futebol),
posto policial, supermercado,
posto telefônico, ponto terminal de ônibus, jardim, e locais
para templos religiosos. As residências são tôda« elas de um
mesmo padrão — sala, dois
quartos, cozinha, banheiro e
dependências, em uma área de
55 m2. O custo total da obra
vai atingir Cj*$ 2 bilhões, estando quase certa a programação, para breve, de mais 254
casas.
O ponto curioso da assinatura dos contratos foi a coincidência dos nomes das empresas empreiteiras, uma vez
que se chamam Cinco e Cinca,
que querem dizer, respectivamente, Companhia Indústria e
Construção (Rua Evaristo da
Veiga, 16, 17.°) e Construtores
Incorporadores N. Cassar Ltda.
(Av. Presidente Vargas, 590/
608). Também quanto aos telefones houve coincidência:
o da primeira é 32-5757 e o da
segunda 43-5757.

___m

Só existe uma forma
de explicar como são
as pupil lentes
multifocais sohnges*:

imagine
sua vista perfeita.

* Lentas de coniato com visão continua do mais
próximo ao infinita

uma exclusividade das
ÓTICAS FLUMINENSE
LENTES DE CONTATO

Rio: Av. Rio Branco, 156
Av. N. Sra. Copacabana, 1.058
São Paulo: Av. São Luiz, 162
Rio • São Paulo • Nov» Iorque • Munique
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UMUARAMA
No setor Umuarama serão vendidas prendas
diversas, discos, brincadeiras de sorte, maçã
do
amor, apresentação de conjuntos musicais de
amadores e Jogos de roleta, boliche e argolas.
A direção dêste setor está sob a responsabilidade de estudantes de diversos colégios do Rio,
que organizaram cuidadosamente sua área è
apresentarão atrações para os jovens que visítem a Feira.
Entre essas atrações destinadas sobretudo à
Juventude estará a cópia de uma rua. londrina,
em que se venderão roupas modernas, à maneira dos Beatles: chemises íi fleur, bonés bcatles,
cintos, mini-saias, gravatas estampadas, brincos (cópias de Paço Rabano), pirolítos com
caras de Beatles, balões a gás americanos muiticores e com formas de bichos, chicletes americanos com caras de Beatles, óculos importados
iguais aos do Rolling Stones, pulseiras francesas (imitações), fitas de cabelo e fitas para a
gravação do nome, norte-americanas. Os componentes da barraca Umuarama também estarão vestidos à moda revolucionária, procurando
atrair mais gente pelo colorido do moderninho.
A barraca será decorada pela OCA, estando localizada excelentemente: em frente ao portão
da Hípica.
Além de todos os artigos revolucionários, haverá um bem conservador: o velho sorvete do
fruta do Morais, de Ipanema, que é o sorvete
típico do Rio antigo, desaparecido — ou quase
— com a chegada do truste do sorvete cremoso.
O Morais é' dos poucos que ainda resiste com o
sorvete de sabor de frutas brasileiras.
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O setor de Mato Grosso vai-se encarregar
da venda de objetos de palha e couro (principalmente ns gualncns), rapadura de leite, doces de caju e licor de pequi. Picado de carne
com banana c furrundum devem ser as atrações para todos os mato-grossenses que moram no Rio.
Um gato selvagem eum bezerro zebu vão
chamar a atenção dos visitantes da Feira da
Providência para a barraca de Goiás que vai
ter a presença do Governador Otávio Laje entre os vendedores da barraca de comidas tlplcas e objetos regionais.
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MATO GROSSO E GOIÁS
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quinta-feira,

gre, com estada paga, a barraca do Rio Graude do Sul está esperando muitos visitantes interessados também nos seus vinhos, doces de
pêssego, objetos de prata c tapetes de couro,
Nft barraca de Minas Gerais, além do artesãnato em madeira, tecido' e cerâmica serão
vendidos pratos de feijão troi>elro, pernll, Iombo e tutu acompanhado de couve à mineira.

DIVERSOS

No setor de São Paulo vão ser vendidos
tecidos de algodão, seda e lã, malhas, cristais,
eletrodomésticos, artesanato de couro e, durante os três dias da Feira — 7, 8 e 9 — um sapateiro estará il disposição das senhoras para
fazer consertos rápidas em saltos ou solns de
sapatos.
O stanâ do Paraná tem uma decoração
Imitando um mercado de palha e vai vender
tudo que pode ser feito com madeira ou pa.lha, além das comidas típicas que são, em sua
maior parte, de origem européia.
A rifa de
uma mobilia de sala e de uma boneca com cnxoval completo vai ser realizada domingo.

do Brasil,

W

''•'"•' - 'W

A BB" Bi llllfci* 1^

S&sâxd nongos^

-Xi',

mmãmsmm

¦ ¦ ¦;-.¦¦.

¦ ¦ y-zy-m . ¦

": ''¦•r.«W!WBt«<^.Sf3

K_:';^-;0W\
'

¦¦"•'->¦

—..¦.:r_v.t.7*,v^•',¦>•'>i--i"ií;>¦
...M.7 .¦¦ ...

O Costa
é o Costa
Josué Montello

JORNAL DO BRASIL
Diretor-Presldente:

Kio, 6 do outubro de 1966
Diretor:
M. r. do Nascimento Brito

Bdltor-Chofe:
Alberto Dlnca

COISAS DA POLÍTICA

Castelo põe fim à campanha
de Adauto e Moura Andrade

C. Pereira Carneiro
A 4 de novembro de 1918,
Afonso Henrique de Lima
Barreto, o grande romancista de Recordações do EscriO Marechal Castelo misso ãa Revolução, ãe- Castelo Branco deu ainvão Isaías Caminha, foi ininternado no Hospital CenBranco pôs na mira do venão o Governo ser a da um nôvo toque âe ciatrai do Exército, no Rio de
extenso discurso proferi- eles fiel, para que vigo- reza ao que dizia, adverJaneiro, com a clavicula fra- '
Atos InstiseAli
permaneceu,
do ontem em Campinas rem até se extinguirem tinâo que os
turada.
"são intangícupou-se menos com o sentimento do futuro e intucionais
O discurso do Presidente Castelo Branco,
eles
nas
áatas
algundo êle próprio registrou
'
a
atingir,
própor
alvos
vários
O Presidente
no seu diário, até 4 de janeisistiu em polemizar com o passado.
veis", isto é, não apenas
ontem, em Campinas, pode ser entendido sob diguns dos quais seriam prios fixadas.
ro do ano seguinte.
da
nova
elaboração
em
ao
(silencia quanto
projeto
Do enunciado geral ãa irrevogáveis no toâo mas
identificáveis com pequeLima Barreto, escritor de
versos ângulos, mas é indiscutível que nele preditotalmente
nos
é
não
atitude
confessional,
sua
Índole
Carta, ao passo que
no trabalho de pesquisa e matéria, passou a áesdo- intocáveis em qualquer
domina a nota panorâmica da prestação de contas.
diz como quebrou a clavíAí,
Institucionais.
interpretação, enquanto brá-la, pacientemente, âos seus dispositivos.
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Paulo
em
São
diz
Castelo
Congresso,
o
não
Atos
prejudicam
São Paulo (Sucursal) - O Marechal
Castelo Branco - em discurso lido pelo
PreslMinistro Paulo Egidio, porque o
ontem
afirmou
afônico
estava
dente
será fiel aos Atos Insque o Governo
tituelonais, "que em nada prejudicaram
eua
o Congresso, no seu trabalho e na
liberdade, embora de quando cm quando
aflorem a Insegurança) de um sentlmento de culpa, cuja angústia, desejam relaclonar com a honra do regime".
Em sua longa exposição sobre a ação
do Governo revolucionário, o Presidenta
da Repíibllca reafirmou que o calendário
eleitoral será mantido e disse que ninda posse
guém tem o direito de duvidar
do Presidente eleito e da instalação do
futuro Congresso, nos datas já fixadas.
A chegada
Sob a proteção de forte dispositivo
de segurança, integrado por soldados da
Aeronáutica e da Força Pública, o Presidente Castelo Branco desembarcou no
Aeroporto de Viracopos âs lOhõm.
Acompanhado pelos Ministros da Indústria e do Comércio, da Educação e
da Agricultura e pelos Chefes das Casas Civil e Militar da Presidência, o Marechal íoi recebido pelo Governador

Laudo Natel. Governador eleito Abreu
Sodré, Prefeito de campinos. Sr. Rui
Novals, Chefe do Estado-Malor do H
Exército, General Durvail Campeio Macedo e, ainda, por Secretários de Estado
e parlamentares da ARENA. Após as
honras militares, prestadas por um destacamento da Escola Preparatória de Cadotes do Exército, a comitiva do Marechal
Castelo Branco seguiu para Campinas.
Ao entrar em Campinas, o Presidente
passou a responder de pé aos aplausos
das 20 mil crianças, em uniforme escolar,
colocadas ao longo das ruas por onde
passaria o cortejo. Algumas escolas se fizeram representar por suas fanfarras. No
Centro da Cidade houve chuva de papéis
picados, mas as manifestações respondidas pelo Presidente com sorrisos e acenos
demorados foram as de um grupo de
crianças que, agitando bandèirinhas do
Brasil e de São Paulo, gritavam em coro:
— Esso, esso, esso, Castelo é um sucesso.

Sem voz
As ÍOh 45m, o cortejo chegou ao Instiuto Agronômico de Campinas. Antes de
entrar no auditório, o Presidente assinalou sua visita, escrevendo no Livro de Re-

gistro: "Visito com prazer o Instituto
Agronômico de Campinas, quo é do Brasil e que também trabalha pelo interesse
de outras naçOes".
Após a saudação do Prefeito Rui Novais, o Ministro Paulo Egidio Martins leu
o discurso presidencial, de 16 laudas, já
que o Marechal Castelo Branco íôra acometido de rouquidão e estava quase sem
voz. Os assessores do Presidente viveram
alguns momentos de preocupação, pois o
Ministro só apareceu no auditório quando
o Prefeito terminava sua mensagem.

A primeira propaganda

1

Após a leitura do discurso presidenciai, a comitiva dirigiu-se ao Paço Municipal, onde está sendo construída a nova sede da Prefeitura.
No saguão do prédio, o Marechal
agradeceu ao Prefeito a acolhida que recebia e, desculpando-se pela deficiência
de sua voz, anunciou que faria um nôvo
pronunciamento político, interpretado como o seu primeiro discurso da campanha
eleitoral da ARENA em São Paulo.
O Presidente elogiou, inicialmente, a
atuação do Sr. Laudo Natel no Governo
de São Paulo, afirmando depois que a
"será,
administrado do Sr. Abreu Sodré
sem dúvida, a completa redenção do Es-

lado". Ao ressaltar a atividade do Deputado Arnaldo Cerdelra na Presidência da
ARENA paulista, disse quo em 15 de novembro o Partido sairá novamente vitorioso em São Paulo. O Professor Carvalho
Pinto íol citado como um candidato
exemplar do Partido para o próximo
pleito.
O Presidente da Câmara Municipal
de Campinas, Sr. Romeu Santlni, em seguida, entregou ao Presidente o titulo da
Cidadão Campineiro, tendo relembrado,
em sua saudação, o clima sóclo-polf tico anterior à Revolução de 31 de março. O
Presidente depois dlriglu-se para uma ala
Improvisada como sala de despachos, onde concedeu audiência a 110 políticos e
moradores da região, entre eles quatro
padres.

O Presidente aparentava cansaço.
Subiu, com o Governador Laudo Natel,
num pequeno palanque e ouviu um discorso de 10 minutos, do Professor Zeferino Vaz, Presidente da Comissão Organlzadora da universidade de Campinas.
Ao responder, o Chefe da Nação disse que fazia questão de ressaltar dois
pontos importantes:
1. — Todos nós desejamos que esta
Casa, que vai ee levantar aqui, abrigue
uma mocidade nacionalista, acima das
lnjunções internacionais;
2. — Que êste edificio já conta com
projeto e verba para ser realizado.
A seguir, o Presidente convidou a todos para o lançamento da pedra fundamental, defronte o palanque.

Mocidade nacionalista

Cinco anos depois

Do Clube da Concórdia, onde almoçou, ò Presidente Beguiu para a Fazenda Rio das Pedras, para a solenidade de
lançamento da pedra fundamental da
Cidade Universitária de Campinas, a 10
quilômetros da Cidade. Foi recepcionado pela Banda da Guarda Civil e por 10
moças em trajes típicos de países diíerentes.

Da Fazenda Rio das Pedras, o Presidente íol até a. Divisão de Conservação
do Solo da Secretaria da Agricultura, à
entrada da Cidade. Inaugurou um prédio
daquela repartição, descerrando uma piaca de bronze que assinalava a data da
Inauguração e dizia ter sido a obra iniciada em 1961, durante o Governo Carvalho Pinto.

í

Depois, o Presidente foi paro. a Escola
Preparatória de- Cadetes. O Comandante
da tropa apresentou-se e, a seguir, o Marechal passou em revista a tropa, Quando terminou, íoi até à sala de comando,
onde o Coronel-Comandantc da Escola
íêz um discurso na presença de oficiais
comandantes de unidades do Exército sediadas em Campinas.
Em seii discurso, o Comandante lemforou a época em que o Chefe da, Nação
era Diretor-Geral de Ensino do Exército
e elogiou a honestidade e austeridade do
Marechal, que agradeceu rapidamente, dieendo que aprendera "a honestidade, a
disciplina e a austeridade, no Exército".
Corrida para Vila Rica
Da Escola de Cadetes, o Presidente foi
ver as 450 casa,s construídas em Vila Rica,
financiadas pelo BNH. Em Vila Rica, o
Presidente ficou apenas cinco minutos,
Foi convidado a entrar numa. das casa»,
mas só chegou até à porta. Entrou no
Cadilac, percorreu algumas ruas da Vila
e seguiu para Viracopos. As 16hl5m, TiaJava para o Rio.

O discurso
Castelo em resumo
Não pretendemos ser, cu e o meu
Governo, obstáculo às novas posicações. Ao Marechal Costa e Silva meberá escolher o que lhe parecer
lhor para sua politica e administração.
Os Atos vigorarão alé se exthiguircin nas datas por êlcs próprios
fixadas.
Vitoriosa em setembro, vitoriosa
cm outubro, a ARENA também
•terá vitoriosa em novembro.
No futuro, grande parcela dos invcsthnentos será financiada voluntãriamcnie pela poupança pública,
sem recurso às emissões do papel
moeda ou excessiva tributação.
O Brasil contará cm 1967 com
mais um milhão de kiloivatts.
A produção da Petrobrás atingirá, em breves meses, 150 mil barris por dia, quase a metade do consumo brasileiro.
A rede telefônica da Guanabara,
Sáo Paulo, Minas e Estado do Rio
será aumentada em 60%, num programa de três anos.
Investimentos privados, da ordem
de CrS 1 trilhão, marcarão a. rctomada do desenvolvimento, em bases
mais sólidas, cm ritmo mais estável *
num rumo mais seguro.
fi o seguinte, na Integra, o discurso
do Presidente Castelo Branco, em Campinas:
"Não é a primeira vez que visito esta
próspera e progressista cidade, tão típica
do espírito e do trabalho dos paulistas.
A exemplo de outras comunidades crêscidas no dadivoso solo da velha Província
de Piratininga, é ela cheia de tradições
de cultura e civismo, havenqo muitas das
suas iniciativas logrado justa repercussão
nacional, como ocorre com o Instituto
Agronômico de Campinas. Organização
de inestimáveis serviços ao desenvolvimento do Estado, proporcionou, numa
época na qual ainda pouco se acreditava
nas benemerências e resultados da aplicação de melhores conhecimentos técnicos e científicos, as sólidas bases do surto agrícola de São Paulo. Realmente,
graças à dedicação e seriedade dos que
lançaram os fundamentos desta Instituição, que o tempo tem sempre aprimorado, aqui encontrou a agricultura paulista o caminho certo para multiplicar o esforço dos homens e a uberdade da terra.
Mas, como freqüente, ít prosperidade
e ao avanço cultural correspondeu também
acendrado espirito cívico, que, ainda, no
período do Império, vinculou Campinas ao
pensamento republicano, tornando-a inseparável da História da Proclamação do
regime de 1889. Aliás, nunca deixastes de
acompanhar com o desejado interesse os
acontecimentos políticos, certamente inseparáveis da vida e do destino do Pais.
'Assim,
embora já não encontremos aqui as
famosas andorinhas Imortalizadas pela
palavra de Rui Barbosa, por certo permanece a mesma a vossa presença e a vossa
lembrança sobre os fatos que marcam a
vida nacional, fi, pois, com justificada satisfação que vejo hoje à frente desta comunidade, bem servindo-a, uma personalldade cheia de ideais ç operosidade como o
Prefeito Rui Hollmeister Novais, cujas palavras multo agradeço, mas que antes de
serem uma saudação ao Presidente da República exprimem o vigor do seu trabalho e identidade com a Revolução.

Eleições
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lor de CrS 615 bilhões. Na semana pasíunamente examinados e tomados de
zê-lo graças à eficiência; se o trabalhaalcanhoje
novos
dois
e
Governo,
ARENA
do
que
apresentados
a
da
direção
habitacional
sada foram-lhe
percorrei-.
acordo com a alta
'
dor não se lembrar de que o salário recontem
seou
no
um
completou
estudos,
em
Nacional.
dispenmunicípios,
atada
168
Segurança
Desapoiado de propaganda
do Conselho de
ça
projetos,
presenta custo e a sua majoração excestratada a construção de 89 mll unidades
da petroquímica e outro no de metor
diosa e personalista, e por isso mesmo às
Assim, quem se detiver no exame do
contra 58 mil unidades consnosso esforço de
não ferrosos, que, se aprovados, elesiva o anula pela alta dos preços; se o
o
subestimado,
residenciais,
tais
vezes
de
há
País
do
atual panorama político
varão para 800 bilhões de cruzeiros os
desenvolvimento ficou à altura dos objetraídas pelos Institutos e Fundação da Capolítico, para euforia do aumento da
observar que, de cada um desses episódios
Investimentos programados exclusivatlvos revolucionários. E assim será julgasa Popular em mais de um quarto de sédespesas, não se conformai- com a impoverificados, o que sobressai é a consolidacamnos
iniciativa
privada,
História.
existência.
do
de
mente
culo
pela
pela
ção da ARENA, partido que se fêz a nepularldade de votar impostos corresponpos da indústria química e petroquímica,
A .correção do alarmante déficit de
cessaria base da Revolução e que, vitodentes; se o País em lugar de maldizernas indústrias metalúrgicas e mecânicas,
Energia e transportes
telecomunicações, prejudicial tanto à econa
riosa em setembro, vitoriosa em outubro,
e
couros
nas indústrias de tecidos e
fantásticas forças ocultas não trabalhar
nomia como à segurança do Pais, exigiu
também será vitoriosa em novembro.
Os
paulistas
de produtos alimentares.
uma série de providências que vão desde
No campo de infra-estrutura, havia
em
para conquistar com o próprio esforço a
contar
certamente se orgulharão de
a íormulaçãi de planos de longo prazo, ate
com
pouco mais de seis milhões de quilowatts
riquezai e a prosperidade.
Paulo-Cubatão
área
São
na
Economia e finanças
breve
nacionaa
eléEMBRATEL,
de capacidade instalada de energia
ri, organização da
complexos petroquímicos
maiores
dos
um
Brasileimeses,
a
Telefônica
inferior
seis
Quero, portanto, que os trabalhadotrica. Com intervalo
lização da Companhia
do mundo. Se a isso agregarmos projeSe, entretanto, muito avançamos no
de sistema de tarifas
iniciaram-se as obras de três grandes usiimplantação
res,
ao pleitearem justamente mellior
a
e
ra
industriae
mineração
também
de
tos integrados
campo da estruturação política,
nas — Estreito. Ilha Solteira e Jaguarã
realista e de sistema de autofinanciamenparticipação na renda nacional, não se
lização de ferro, em fase vizinha de exeo mesmo ocorreu no terreno financeiro
— que, em conjunto, totalizarão mais de
to.
cução, teremos investimentos privados,
concentrem apenas na reivindicação salae econômico, ambos estreitamente vinquatro milhões de quilowatts, ou sejam
Nas comunicações a longa distância
da ordem de Cr$ 1 trilhão, que marcaculados, tanto é certa a impossibilidade
rial, mas atentem para os duradouros bede toda a capacidade instala60%
de
mais
trimesampliar-se-á, a partir do primeiro
rão a retomada do desenvolvimento, em
de boas finanças sem uma boa política.
da. A média anual de crescimento de ponefícios de programas de educação, de
de canais
estamais
número
o
ritmo
mil
em
1967,
sólidas,
de
tre
mais
para
bases
Contudo, ao contrário do que acontece
tência instalada, que fora de 210 mil quiloGuanabaseguro.
habitação e melhoria de assistência méentre
Tronco-Sul
mais
rumo
do
num
e
telefônicos
vel
em relação a esta, onde os fatos logo
watts no período de 1956 a 1960 e de pouco
ra e Porto Alegre, hoje apenas de algumas
dica e social. Quero que os empresários
se tornam perceptíveis pela Nação, frede 1960 a 1965,
mil
de
500
mais
quilowatts
a
início
dezenas. Em meados de 1967 terá
País
qüentemente lentos, tardios, são os re850 mil de 1966 a 1970.
de
a
apliquem livremente sua energia prodo
cerca
futuro
O
passará
rede
da
ampliação para seiscentos canais,
sultados das realizações econômicas e fino ano de 1967, deverá ser acresSomente
dutiva,
que possam, calcular seus invéshoje rudimentar do Tronco-Norte, que
nanceir^is. Por vezes, e antes que o povo
cido um total de um milhão de quilowatts
O açodamento do debate político obstimentos sem a trágica maré de preços
marcha para Belo Horizonte e Recife. Em
dos
visão
Investimentos que não sofrerão
a
possa colher delas os benefícios, verifiprobleadicionais.
vezes,
curece, muitas
da inflajção, que ao cumprirem seu dever
ca-se até serem dolorosas, impondo resetapas sucessivas será multiplicado cinco
nem o desequilíbrio técnico nem o finanmas reais que estão em jogo na construtrições e sacrifícios, que são repelidos por
vezes o número de canais entre Rio e São
do passado. Desequilíbrio técnico porde pagar impostos não sejam lnferloriceiro
país, como o nosso.
um
de
grande
ção
dos
não se ver de logo a contrapartida
Paulo.
Não me propuz, entretanto, enriquecer
que antes concentrados apenas nas barrazados pelos que 6onegam .tributos, que
isto
benefícios.
Terá início também nos próximos meou acalorar êsse debate. Propuz-me, vergens vistosamente inauguráveis, pôsternão sejam constantemente ameaçados de
de
Conta Augusto Choisy que ao se
sim, não perder de vista os interesses
gando-se os mais modestos nas redes íises a implantação de nova estação terresinteampliação das atividades do Governo íosó
estes
tripllsatélites,
distribuição de energia. Desequilíbrio
Nação,
construírem outrora as grandiosas cateporque
da
comunicações
dadeiros
por
tre
para
nanceiro, porque, com a demagogia tarira das regras competitivas.
drais, bem difícil era obter contribuições
de canais telefônicos inressam aos demagogos na medida em que
o
número
cando
faria, as empresas não dispunham de resão esquecidos pelos Governos e nao quanpúblicas pnra as fundações, que, por enternacionais, com substancial aperfeiçoaFiz meu propósito e meu lema a deconstituiude
dé
autofinanciamento,
sua
não
deixavam
cursos
participação.
torradas no solo ainda
do resolvidos sem a
mento da qualidade de transmissão. O jâ
das oportunidades, bem dimocratização
o
orçamento
sobre
concepinflacionària
arrojo
da
do
carga
perceber a beleza e o
vetusto problema de comunicações telefóVejam como os verdadeiros e grandes
depauperado da União e impondo a cada
ferente do oportunismo dos pseudodeestá agoPais
do
ção. Dai haver acontecido algumas vêcentral
a
n'a
região
sendo,
nicas
foram
pouco
nacionais
problemas
Governo que se sucedia um período de
zes que arquitetes, impacientes ou desesmocratas e da demagogia dos oportunisra sendo atacado vigorosamente, e num
e pouco, retirados da agenda da demagopausa para correção da desordem finananos aumentaremos de
peradós ante a dificuldade de amealhar
três
de
tas. Sào propósitos bem nítidos e bem
programa
e catalogados como itens sem interesgia
ceira anterior.
recursos, lançassem rasos alicerces que,
São
60% a rede existente na Guanabara.
se para os ataques ao Governo, fi que a
simples, mas que acredito serão compredepois, haviam de ser refeitos com disNo setor de transportes, estamos pela
Paulo, Minas e Estado do Rio, ampliandosünples alusão a problemas como o do
riso
e
de
escora
deum
formulando
contrafortes
vez
endidos e apoiados pela culta, patnótiplano
exisptndiosas
exportações,
primeira
os terminais
das
mil
800
o
500
se
de
internacional,
para
crédito
co de deformações ou desperdícios de recenal coordenado, para racionalizar a
de econoca e progressista população de Campinas,
empresas
das
recuperação
da
tentes.
o
construção.
distribuição de investimentos entre as di-anterior devotou
habitação, o da reforma
da
o
mista,
mia
à qual sou profundamente'comreconhecido
Governo
Nenhum
versas formas de transporte. Reconstruído
Não vos preciso dizer quanto o simile
agrária, o da energia elétrica, o da reforque aca»
tanta e merecida atenção ao grave propela expressiva acolhida
o nosso crédito internacional, tera-nos sido
e
da
é adequado à atual conjutura, pois bem
construçáo
pavimenma bancária, o
blema de abastecimento de água, parme
distinguir."
ba
de
-estradas,
possível beneficiarmo-nos de assisténcia
sabeis que ao Governo revolucionário
o
da
industrialização
tação de
tàcularmente no interior, para o que utifinanceira e técnica do Banco Mundial e
coube a árdua t. paciente tarefa de lan-

pressos nos Atos Institucionais, e, nas
datas predeterminadas o futuro Presidente da República será empossado e o futtiro Congresso Nacional instalado. Disso,
aliás, ninguém duvida ou tem o direito
de duvidar, tal a exação com que o Movimento Revolucionário cumpriu o prometido nesse terreno. O que buscam, porém,
os opositores da Revolução, acima de tudo,
é esconder a própria fraqueza, que temem íicar muito .exposta e visível sem o
fantasioso biombo das prorrogações e
adiamentos. Na falta de fundamentos civicos ou partidários, agarram-se ao fantasma do continuísmo e da supressão de
eleições. E quando se sentem ainda mais
enfraquecidos, buscam até aparecer como
protetores da candidatura do Marechal
Costa e Silva. Será que iludem alguém?
Na realidade tudo quanto Inventam
parece tão vazio de conteúdo que os mais
maliciosos poderão acreditar amanhã que
apenas buscavam algum dos muitos caminhos da adesão. Caminhos vários, e entre os quais tanto se poderá encontrar o
honesto desejo de participar de uma nova situação política, quanto o horror ao
ostracismo, a luta pelo gozo do poder, ou
a tendência por uma sobrevivência a ser
negociada. E como para bem negociar ó
mister simular íôrça e dissimular fraqueza, irrogam-se até a condição de íiadores
de uma candidatura que tanto pretenderam perturbar. Em verdade não precisariam aforçurar-se, pois além de não pretendermos ser, eu e o meu Governo, obstâculo às novas posições qeu porventura
existam amanhã, tudo tem a 6ua hora e
ao Marechal Costa e Silva caberá escolher o que lhe parecer melhor para a sua
política e administração.

Não vos precisarei falar do passado
próximo, tão carregado de perigos que
rondaram e ameaçaram tragar a nossa
civilização. Acredito, contudo, não ser
em vão que vos repetirei cousas já ditas,
mas talvez úteis de ainda uma vez eiiunciar.
Quantos de vós não terão ouvido dlzer, e mais do que Isso, afirmarem os
adversários da Revolução, como cousa
certa e decidida, ai não realização do
pleito que há dois dias, e de maneira
tão expressiva, sagrou o Marechal Costa
e Silva futuro Presidente da República?
Realmente, por mais que assegurássemos
e reiterássemos ser compromisso da Revolução o exato cumprimento do calendário eleitoral que ela própria adotara,
nunca fie calaram as cassandras nacionais, anunciando, entre outras dftsgraças,
a não realização das eleições. Certamente, para nos valermos do padre Antônio Vieira, quando tratou dos "quatro gèsão eles de algum
neros de vassalos", "discípulos
de Emaús,
modo como aqueles
que, por mais profecias que se lhes deciarem, por mais razões que se lhes dêem,
enquanto se lhes não dá o pão, estão
com os olhos e com os corações fechados,
não conhecem nem reconhecem".
O fato, porém, — e nada maior do
que o fato — é aí estarem já escolhidos
o futuro Presidente da República e os
futuros Governadores das Estados, do
mesmo modo que s; 15 de novembro nôvo
pleito completará a efetivação do calendário eleitoral.
A verdade é jamais haver o Governo
Admitido mudar tais compromissos ex-
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Tribunal do Texas anula pena de morte de Ruby
ISO BANCO DOS RÉUS

O LIBELO DE RUBY

Congo rompe relações com
Portugal acusando Salazar
de ajudar Moisés Tshombe
Kinshasa, Congo (UPI-JB) — O Congo rompeu rela-,
o Goções diplomáticas com Portugal; ontem, acusando
vérno de Lisboa de troinar mercenários brancos para atacar o território congolès, e determinou o fechamento dos
consulados estrangeiros nas Capitais provinciais de Lumumbashi e Kisangani, suspeitos de envolvidos na conspiração para reconduzir ao Poder o ex-Premier Moisés
Tshombe.
.""„''.
A medida fora aprovada o mes passado, pelo Parlamento congolès. Não foram atingidos os consulados de
Kinshasa, devendo, posteriormente, ser concedida autorizainterior, a
ção para a reabertura de alguns consulados do
critério do Govêrno Central.
desmentindo,
'acusações, relteradamente,
QUEIXA
e convidou obessas
A semana passada, o Govêr- servadores das Nações Unidas
no dc Kinshasa (ex-Leopold- a realizarem uma inspeção in
ville) apresentou unia queixa loco no território angolano
formal contra Portugal nas Na- fronteiriço com o Congo.
O rompimento com Portugal
ções Unidas, acusando-o de recrutar e treinar mercenários e o fechamento dos consulados
¦
Joseph
acusados de estarem envolvidos
brancos. O Presidente
Mobutu informou que os cen- na conspiração* para reconduna
ficam
de
zir ao poder o ex-Primeiro-Mitreinamento
tros
Vila Luso, cm Angola, perto de nistro Moisés Tshombe foram
Cabinda, e Henrique de Car- anunciados após uma reunião
valho.
O Governo português vem do Ministério,

Copenague
vê passeio
dos noivos
Copenague (UPI-JB) — A
da DinaPrincesa herdeira
marca Margrethe, tendo ao
lado seu noivo, o Conde Henri
de Monpezat, percorreu ontem
em carro aberto as ruas da Capitai dinamarquesa após a reaÍização da * cerimônia oficial de
noivado.
A cerimônia foi realizada no
Palácio de Amallaenborg, sede
do Governo, ante o Rei Frederico IX e o Conselho de Ministros. O
Primeiro-Ministro
Jens Otto Krag e os demais
membros do Gabinete dinamarquês reuniram-se com o Bei
às 10 horas e 30 minutos, sendo em seguida apresentados ao
casal.
NOIVOS
A herdeira do trono, de 28
anos, e seu noivo, o Conde Henri Laporte de Monpezat, nascido na França, de 32 anos de
idade, concederam na tarde de
ontem uma entrevista, à imprensa no Palácio de Fredensborg, tendo sido programado
para a noite um banquete de
gala com a participação dcs
noivos.
Frederico IX, vestindo um
uniforme de Almirante da Marinha dinamarquesa, acompanhou os noivos em seu passeio
pelas ruas de Copenague.
Uma multidão se aglomerava
pelas ruas agitando bandeiras
da Dinamarca e da França,
dando vivas e aclamações na
passagem dos noivos.
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Austin, Texas (UPI-JB) —
O Tribunal de Apelações do
Estado do Texas revogou ontem, por unanimidade, a sentença de morte imposta a
Jack Ruby pelo assassínio de
Lee Harvey Oswald, que matou o Presidente Kennedy, c
dispôs que seja iniciado um
nôvo processo contra êle,
mas em outro local que não
Dallas.
Os advogados de defesa de
Ruby tentarão agora reduzir
a acusação a homicídio não
doloso, delito que a lei estadual do Texas pune com dois
a cinco anos de prisão. Ruby já passou três anos no
cárcere e poderia recuperar,
em breve, sua liberdade.
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JUSTIFICATIVA
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"É óbvio que esta declaração constituiu uma confissão oral de premeditação,
feita, enquanto sob custódia
policial e, portanto, não é
admissível. A admissão dêste testemunho foi claramente prejudicial e exige a anulação desta condenação" -declara a sentença.
Um dos advogados de Ruby, Joe Tonahill, opinou que,
rebreve, seu constituinte "Dccuperará a liberdade.
pois, seria bom que íôsse
submetido a tratamento psiq u i á t r 1 c o, para voltar a
ocupar seu lugar na sociedade" — acrescentou.
O outro advogado, Phil
Burleson, foi o encarregado
de transmitir as boas nova.,
a Ruby, na prisão dc Dallas.

A sentença do Tribunal de OPINIÕES
Apelações diz que o Juiz Joe
O Promotor do Distrito dc
E. Brown, que estudou o
deveria ter Dallas, Henry Wade, que diinicial,
'>,,i'','':
-.
processo
¦•
Rase
«,
IB*
h_b9 í»__9Psie_t-ÍÍ*i
jra^H
in»
J5f- >!_________________.
concedido a mudança de se- rigiu a acusação contra Rude para o Julgamento, pedi- by, acha que êle deveria ser
da pela Defesa, e não devia processado novamente pelo
ter acolhido como prova as mesmo delito, homicidio dodeclarações de Ruby à Poli- loso, pelo qual foi condenado
cia de Dallas, de que agira à morte a 14 de março de
1964.
com premeditação.
Quanto ao Presidente do
A sentença anulando a
Ruby Tribunal de Apelações, que
de
morte
à
condenação
O juiz Joe E. Brown foi condenado pelo tribunal (UPI)
Jnc/c Ki.6y conseguiu provar que o júri não valeu (UPI)
íoi assinada por três Minis- revogou a sentença de morte
tros do Tribunal. Especifica do assassino de"o Lee Oswald,
forte preque o segundo processo ocor- sustenta que
ra em outro Condado, íora de conceito local" influiu na dedos jurados.
Dallas, e observa que Ruby cisão
"É justo presumir que o.s
aceitou responder perguntas,
quando foi preso, desde que cidadãos de Dalas, conssuas respostas fossem usa- ciente e subconscientemente,
das apenas para facilitar o consideraram Dallas em jultrabalho da Polícia. Elas, gamento e a imagem de Dalseus pensa— Completadas as seis experiências
Papeete
porém, foram divulgadas no ias dominava
—
(UPI-JB)
censurou
Sukarno
—
Presidente
O
Jacarta
(UPI-JB)
Laffos (UPI-JB)
Quase
mentos a tal ponto, que Jack
julgamento.
1
de
de
desmobilizar
a
comunista
frustrado
França
começou
mil
nigerianos
iniciaram
o
a
cem
nucleares previstas,
golpe
publicamente .ontem,
O sargento Patrick Dean, Ruby não poderia ser julgaontem à noite um movimento
outubro do ano passado, e afirmou que a política indoontem suas forças no "polígono das provas atômicas", siPolícia de Dallas, em seu do ali com eqüidade, enda
de retorno em massa a suas
nésia se baseará nos princípios fundamentais do pantAtol de Mururoa, a 1 640 quilômetros de Papeete,
no
tuado
depoimento
perante o Juiz quanto o Estado, a Nação e
a- e s pectivas tribos, aparentejasila: crença em Deus, na humanidade, na unidade naconfessou
Brown,
que Ruby o mundo responsabilizassem
sua
de
mente temendo novos conflitos
testar
íim
em
1968
a
onde
voltará
primeira
para
cional, na soberania e justiça social.
entre grupos rivais, que na selhe declarara ter decidido Dallas pelos trágicos acontehidrogênio.
de
—bomba
mana passada resultaram na
Sukarno fêz um discurso de 42 minutos, por ocasião
matar Oswald depois de ver cimentos de novembro"
com
disse.
têrça-felra
foi
realizado
da
série
morte de cerca de mil pessoas.
O
último
teste
das
do
Forças
Armadas,
o seu ar sarcástico.
dos festejos do Dia das
palanque
Tropas do Govêrno e a Poliautoridades no Estádio de Jacarta, onde se encontrav.m
uma bomba atômica reforçada com plutônio e outros
cia mantêm a calma na região
os comandantes das Forças Armadas e o homem forte da
Republicano condena quem
materiais físseis, cuja potência era 20 vezes superior a do
norte da Nigéria, onde os memIndonésia, General Suharto.
bros da tribo Hausa realizaram,
Hiroxima.
sobre
norte-americanos
lançado
pelos
critica relatório Warren
projétil
mo último fim de semana, um
diariamente
vêm realizando
FESTA
os
reduzidos
verdadeiro massacre contra eleporque foram
unia pass.at., pedindo o afr.s- RETIRADA
Washington (UPI-JB) — O gunta a respeito de uma ques-

Nigerianos
voltam
às tribos
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Sukarno condena de público França encerra seus testes
atômicos e só retornará
pela primeira vez o golpe
comunista de um ano atrás ao atol de Mururoa em 1968

mentos da tribo rival Ibo.
Segundo sé informou, 90 mil
ibos abandonaram o Norte e o
Oeste da Nigéria e a Capital
Lagos para retornar à região
oriental, Por sua vez, cerca de
sete mil hausas começaram a
se retirar da região oriental e
voltar ao Norte, temendo uma
vingança dos ibos.
O êxodo de ambas as tribos está. sendo realizado na região
ocidental de predomínio dos
icrubas, porém até agora não
se verificou nenhum choque
sangren to. Alguns utilizam
aviões e a maioria viaja de
ônibus ou de trem.
O Governador Militar da região oriental, Tenente Odumegwu Ojukwo, advertiu que está
tendo dificuldade em controlar
os ibos, porém desmentiu que
se houvesse generalizado as
hostilidades entre os membros
das duas tribos rivais en Pcrt
Harcourt, centro de uma área
petroleira, explicando que grupos exaltados de ibos atacaram
cs hausas e houve somente 12
mortes e não 25 como se no¦
tíciaa-a anteriormente.

"O Deus
que nunca abandonei nem jamais esqueci deu-me
a inspiração para revelar o
panij,.sila á Nação indonésia.
Agradeço a Êle por comemorarmos éste'ano, sem obstáculos,
o Dia dns Forças Armadas. O
ano passado, como todos sabem,
o movimento de 1 de outubro foi
um ato de alta- traição" — nssim iniciou Sukarno seu discurso que, em outro trecho, dizia:
"Condeno o movimento de 1
de outubro. Foi uma digressão
da politica revolucionária indonésia. Graças a Deus, hoje estamos novamente unidos".
Cerca de 3 mil pessoas, reunidas no Estádio, especialmente construído para os jogos
asiáticos no sudoeste da cidade, aplaudiram seu Chefe da
Estado. Sukarno chegou ao Estádio de helicóptero, procedente do Palácio de Merdeka.
A Frente de Ação Estudantil
suspendeu, ontem, suas manifestações contra o Presidente
Sukarno, em sinal de respeito
pelas Forças Armadas. Há mais
de uma semana os estudantes

tamento de Sukarno do Govêrno.
A niais grave dns manifestaocorreu
segunda-feira,
ções
quando cerca de SO estudantes
ficaram feridos num choque
com a guarda do Palácio Presidencial.
Uma
delegação estudantil,
contudo, se entrevistou com o
General Abdul Harris Nasution
em sua casa, para lhe hipotecar
solidariedade. Nasution, amigo
íntimo e conselheiro de Sukarno, foi ferido durante o golpe.
DESPRESTÍGIO

O fracasso do golpe de 1 de
outubro foi o começo do declínio do prestígio pessoal de Sukarno. O Alto Comando das
Forças Armadas, a partir de
então, empreendeu uma campanha contra o comunismo,
proscrevendo o Partido com
um dos primeiros atos, e limitando, aos poucos, o poder de
Sukarno que, hoje, nada mals
é que uma figura decorativa ao
lado de Suharto, o verdadeiro
governante da Indonésia.

MAIS TELEFONES

gastos com a defesa e a frota
algumas de
deverá reparar
suas unidades.

A grande maioria dos nove
mil técnicos e membros das
Forças Armadas francesas que
construíram e administraram
ns instalações para a execução
dos* testes e patrulharam tôdas
as vias de acesso ao polígono
já começou a se retirar.
O Comandante da íôrça de
operações, Almirante Jean
Lorraln, declarou ontem que
espera que todos os seus subordlnados "estejam de volta
a seus lares até o Natal", com
exceção de uma pequena guarniçãoque permanecerá na área
para manutenção das instalações.

SÉRIE

1

A BOMBA
Um porta-voz da Comissão
de Energia Atômica declarou
possuirá uma
que a França
bomba de hidrogênio antes do
prnzo previsto, graças à utilização do material da central
de
plutônio, construída em
Pierrelattc.
Disse ainda que não existem
possibilidades de que os ensaios com a nova arma sejam
efetuados no próximo ano.

A série de provas francesas
íoi iniciada com uma pequena explosão no dia 2 de julho
e incluiu uma experiência assisticla pelo próprio Presidênte De Gaulle. Os técnicos frantestaram um
ceses também
sistema de segurança para impedir explosões acidentais com
armas atômicas.
A França e a China são as
duas únicas potências nucleares que não assinaram o Tratado de Moscou que proíbe as
experiências atômicas na atmosfera. O anúncio da série de
provas provocou indignnçã.o
em todos os países do litoral
do Pacifico. Porém aos poucos
a onda de protestos decresceu
pois o Govêrno de Paris explicou que utilizaria bombas
"limpas", com.
pouca radioatividade, e que prestaria especial
atenção ás condições meteorológicas pnra reduzir as possibllidades de que ventos desfavoráyéis conduzissem a precipitação às zonas povoadas.

Lider republicano na Câmara, tão-chave referente ás criticas
que estão sendo atiradas atualGerald R. Ford, que íoi memWarren, mente ao relatório da ComisComissão
bro da
as
acusou ontem os críticos do re- são: a quem os aproveitam
erros de apusobre
críticas
do
assassinato
o
sobre
intúrio
E a única
Presidente John F. Kennedy rnr.úo da Comissão?
é a
de estarem prestando um des- resposta a essa pergunta
serviço ao povo norte-ameri- ninguém.
"Tem havido muita especulacnno.
da ComisFord comentou os recentes ção sobre o relatório
esmeses.
livros e artigos que têm posto são nos últimos espécieQueesteja
peculaçáo dessa
em dúvida a condução da inusada para solapar o trnvestigaçáo pela Comissão. O sendo
e completo
balho consciencioso
republicano de Michigan cias"es- da Comissão "Warren e memsi-icou as criticas de pura
bros do seu pessoal, é um despeculnção."
serviço a todo o povo americaNuma declaração, Ford disse
no e à memória do Presidente
que se está tornando urgente Kennedy".
que o povo se íaça uma per-

Paris está no clube
sem ser um gigante
Alian Priaul, da UPI
SSyrcigifffi?ffiy^.ife'''-^Brir¦^^-'--y-$S&V)-ms/_-'.--:¦*. v. v-£y ¦:--.-. v------.>3fr'¦^>'-'-'-'A-- '•"*'•'''-'-'-'-'^jryj^-V-'-'-'-'y>_Hl^j?:_^vKfe-'--¦ **&aJJSec:v-v-'

***?cftff"¦ '¦^*^?fi-^^-':,JaHBft-'*" •££- <-¦•¦-¦•--•'•'¦•¦-• '•-• ¦*¦/*-* **-*y "-Si**^*^í-'-"ísE^f^-"*"*'*"¦'^¦''^''Vv.v a.\v.-.¦--¦-.¦¦¦.- -.--v.v*.v_v-^Ç^ffky-*¦<-'y______9_^_^r£<^-Z :*'^ <x*5H8£*83H_KK8__

Especial pura o JB

Paris — A sexta etapa das
experiências de seu poderio
nuclear no tranqüilo Pacifico
do Sul provou ao Clube Atômico do mundo que a França tem
agora capacidade pnra detonar
uma arma de mals de 20 vezes
o tamanho da bomba que devastou Htroxima. Porém ela
não torna a França um gigante Nuclear.
As experiências no pequenlno atol de Mururoa e em Faingataufa, na Polinésia francesa,
começaram a 2 de julho e foram até o fim virtualmente
sem umai falha.
O General Charles De Gaul"
le coroou sua viagem em torno
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Mirage-IV, o Ministro' da Deíesa Pierre Messmer disse em
julho último que suas Forças
teriam foguetes porNa mesa da assinatura ão nôvo contrato, os Srs, Dmochoivski (Diretor-Gerente da Standard Eleclrica), General Milton Gonçalves (Secre- Armados de
ogivas nucleares em
tadores
tário de Serviços Públicos) e General José Antônio Alencastro e Silva (Presidente da CETEL)
1959. Mas mesmo o MirageIV, com a ajuda dos recém-adquirldos Tankers KC-135, construidos pelos Estaidos Unidos,
para abastecimento no ar, tem
um raio de ação que faz o seu
uso formidável.
O sexto teste da série Sudestete de Papeete, Taiti, foi
A Standard Electrica S. A. neral AJencastro e Silva, e Standard Electrica para a
detonado terça-feira depois de
vai fornecer o equipamento pela Standard Electrica, seu instalação dos primeiros 14
alguns dias de demora causatelefônico para a ampliação Diretor-Gerente, Sr. T. L. mil terminais telefônicos em
da pela repetidamente desfadas linhas da CETEL, que Dmochoivski. A Standard 9 estações locais e 2 estavoráyel direção dos ventos troAG-NCIA DO
conforme aprovado pelo Go- Electrica S. A., uma associa- ções de trânsito, compondo
picais. Acredita-se ter sido a
JORNAL DO BRASIL em
vêrno Estadual instalará da da ITT, vem fornecendo um dos maiores sistemas tebomba mais importante da sé22 700 novos terminais tele- com exclusividade o mais lefônicos do mundo em exrie — com uma potência de
íônicos no Estado da Gua- avançado equipamento tele- tensão, e agora pratica250 a 300 quilotons — mais de
nabara. Essa ampliação, fa- fônico do mundo à CETEL, mente pronto.
vinte vezes o* tamanho da que
os Estados Unidos atiraram
rá com que o sistema da desde que esta foi fundada.
Frisou ainda que a partipara arrasar Hirexima no fim
CETEL passe a contar com Trata-se do Crossbar-Penta- cipação da Standard Elèctrida segundai guerra mundial. É
conta, que sendo equipamen- ca — ITT no desenvolvi36 000 linhas. •
essa a ogiva que Messmer esOntem nos escritórios da to ultramod.rno, já está mento do progresso social e
pera aninhar no cone dos foCETEL com a presença do adotado atualmente em 35 industrial do Estado da Guaguetes franceses em pouco
com
Gonçalves,
excepcional
Milton
ren- nabara, é um motivo de orGeneral
países,
mais de dois anos.
Secretário de Serviços Pú- dimento.
gulho para a sua empresa,
Mais tarde, talvez em 1970,
Na ocasião da assinatura particularmente na melhoria
blicos, realizou-se a cerimõos franceses devem ter capacinia da assinatura do con- do contrato, o General José e ampliação das comunicadade nuclear tática total. Um
PARA ANÚNCIOS CLASSIFICADOS
trato referente - à fase Ini- Antônio Alencastro e Silva, ções numa tão vasta área
exame das experiências conduE ASSINATURAS
ciai dessa ampliação que presidente da CETEL, justi- abrangendo as* localidades
zido desde 2 de julho mostra
AV. N. S. DE COPACABANA, 610
abrange 7100 linhas, assim íicou, a ampliação dos servi- cariocas de Bento Ribeiro,
que se tem feito um metódico
AV. N. S. DE COPACABANA, 1100
distribuídas: Bento Ribeiro ços e o Sr. T. L. Dmochowski Bangu, Irajá, Ribeira, Pano
progresso e aperfeiçoamento
LOJA
E
três
anos,
há
manuseio de bombas "vivas".
(2 900), Irajá (2 500) e Ri- declarou que
DAS 8.30 AS 17.30 HORAS
SÁBADOS: DAS SAS 11 HORAS
beira (1700). Pela CETEL, era assinado o primeiro con- quetá, Campo Grande, Bar• A 2 de julho, uma alvarenga íoi posta nas águas ciaassinou seu Presidente, Ge- trato entre a CETEL e a ra da Tijuca e Santa Cruz.

CETEL contrata a instalação de milhares de novas linhas
telefônicas com a Standard Electrica

COPACABANA

ras, em forma de S, de Mururon, enrregada com uma pequena bomba tática de plutônio. Sua detonação pôs à prova a preparação do Centro
Francês de Experimentação do
Pacífico.
9 A 19 de julho, um bom•bardeiro Mirage-IV voou sobre
a lagoa de Mururoa e deixou
cair uma outra pequena bomba que, de acordo com o Govêrno, tinha uma potência entre 60 e 70 quilotons.
© A 21 de julho, os peritos
do Pacifico do Sul deixaram
cair um bomba sob "condições
de catástrofe", mas propositadamente não a explodiram.
© A 11 de setembro, De
Gaulle testemunhou a explosão
de uni artefato de 120 a 150
quilotons de TNT.
• A 24 de setembro, uma
chamada bomba "dopada" foi
explodida em Pangataufa, fabnicada com um material de
fissão-fusão e com uma potência de 150 a 180 quilotons de
TNT.
A bomba final da série foi
do tipo que a França usará no
seu submarino nuclear a ser
lançado na próxima primavera
e, por enquanto, de bases terrestres de mísseis, cuja construção está sendo apressada.
Os testes forneceram informações para a produção dessas
bombas. O ano vindouro será
dedicado à preparação das experiências de 1968 das bombas
¦ francesas de hidrogênio que
eventUalmetne darão à França
sua capacidade termonuclear
estratégica.
Mas, mesmo agora, a Fran'
ça demonstrou que tem uma
capacidade nuclear superior à
da China comunista, üm míssil
Polaris norte-americano conduz cinco ou seis vezes o equivalente em TNT do artefato
"dopado" da França, um íato
que os estrategistas militares
não deixarão de levar ean consideraçáo.

Riil.y e seus advogados
Departamento de Pesquisa
em março
A anulado do julgamento de Jack Ruby realizado
Phil Burleson.
advogado,
nôvo
seu
do
vitória
é
unia
ds 19S4.
e excêntrico
Em 1964 Ruby íol defendido por um famosodo
Depois
julgamento,
advorado de S. Francisco, Melvin Belli. à cadete;.elétrica, cende JRuby
a
condenação
com
terminou
que
am que Belli
tenas de reportagens em jornais e revistas provai
cometera enos imperdoáveis.
não
fii» tentara provar que Ruby era um louco, e, portanto,
a tátlconfundiu
Mas
errado.
o
e
o
certo
entre
nodia distinguir
"Quero mostrar ao
chegai com"uma demonstração cientifica.
atual e a clêndireito
o
entre
insatisfatórias
relações
mundo as
êle.
disse
cia moderna",
mesmo o meds
Hoje, todos sabem que qualquer advogado,
mas tenlnexbCTiente teria admitido a culpabilidade de Ruby,
Ruby escaparia
tarfa provar a feito de premeditação. Com isso.
da cadeira elétrica.
tese ?ra muito
Be..., entretanto, deve ter achado que essa
a idéia da
e
agarrou-se
fama,
sua
da
advogado
um
simples para
aeuedo
ovar
que
Tentou
pr
Ruby,
de
temporária
insanidade
era üm épilétíco, e cometera o crime durante um atewe;Xta.eleno crânio
troenctfalograma mostrava uma ligeira irregularidade
de Ruby.
O JULGAMENTO
atravessou
Iniciado a 17 de fevereiro de 1964, o julgamento
continuamente
um neriodo de impasse, porque a defesa recusava
compor

pç^sivel
rjSs°apres_ntndos. Só a 4 de março foi
aos trabao júri. No dia seguinte, o juiz Joe Brown deu-inicio
lhos.
conA tese de Belli esbarrou no parecer dos médicos, que
clun-ain:
1 Nem a ficha clínica de Jack Ruby ou o seu encefalograma indicaram qualquer evidência P??F«tMe^"M^
„iml_
2. Ataques epiléticos nunca sao associados a atos criminais.
como com qual3 Ê tão seguro estar-sc com um epilético
de pessoas, a não ser em casos extremamente raros
"situações
quer grupo
previsíveis.
e em
e no dia .14
O júri aceitou as declarações dos médicos,
os juchamou
Belli
morte.
ã
condenado
íoi
março
Ruby
oe
de Ru"corruptos
é
abreviação
(Ruby
e
anti-semitas"
de
rado™
só «»W
binstein), mas não conseguiu encontrar um dias
depois, a íamiCinco
favor.
seu
a
testemunho
prestasse
lia de Ruby dispensou os seus serviços.
O NÔVO ADVOGADO
a acionar
Phil Burleson aceitou o caso em 1965. e passou
A opicautelosamente o mecanismo da justiça norte-americana.
nao cometenião pública sentiu que êle tinha o pulso firme, e
ria os erros da defesa anterior.
numerosas faReivindicando um nôvo julgamento, devido atambém o ataslhas que aoontava no primeiro. Burleson peaiuescrevendo um tamento do Juiz Browh. porque êste. estava
O advogado descobriu que o juiz
vro sobre o julgamento.
de Nova lorTnviam um° carta a« editores Holt e Rinehart,
"indulgência para o atraso do manuscrito^ pois
qSe%êdlmto
mais sensacional do
acho que teremos no final um livro multo
que esperávamos".
o seu
A 21 de junho de 1965, o próprio Juiz Brown pediu
foram
procurá-lo,
repórteres
os
afastamento do caso; quando
dar razões para
decla-ou: "Não acredito què um juiz tenha que
suas petiintensificou
Burleson
as suas decisões particulares".
"tinha interesses monetários envolçóes alegando que Brown
um livro sóbre o
vidos ao assinar um contrato para escrever
julgamento".
de
Em outubro, foi publicado um livro de dois professores
O Julgamento dc
Direito, John Knplan e John Waltz, intitulado
Jarl.
Jack Ruby. que procurava responder a duas pergunta:
única
a
foi
morte
de
A
pena
Ruby teve um julgamento justo?
o Juiz Brown não poderia
possível? Os autores ponderam que
Dizem que Brown teve' 34
o
livro.
contrato
para
ter assinado
dos
dez
quais íicou provado que conduvereditos apelados, em
"Os erros
zira o julgamento com erros prejudiciais ao acusado.
e
acham a
comentam,
final",
o
resultado
de Belli produziram
pena de morte rigorosa.
O processo arrastou-se por todo êste ano, nté que n _oma
das denúncias contra o primeiro julgamento provocou a eua
anulação.

.Tornai do Brasil, quinta-feira, 0-10-66, Ifi Cad.

Submarino
atacado
na Suécia

Invasores das Malvinas vão
esperar por julgamento no
presídio naval de Ushuaia

Gotemburgo (UPI-JB)—Helicópteros da marinha sueca
atacaram ontem com cargas cio
profundidade um submarino estrangeiro. submerso, quo. entrara em águas
do
territórios
pais c não obereceu â ordem
dc subir à superfície.
O Comando Naval não informou a nacionalidade do submarino. Explicou que os helicópteros, em missão de patrulha, deram pela presença da
nave e ordenaram que viesse
à tona. Desobedecida a ordem,
lançaram as bombas.
O submarino mudou de curso e dirigiu-se para íora das
águas territoriais suecas. Horas mais tarde, o Comando Navai recebeu a informação
de
que íôra descoberto um subiriarlnó — que não se sabia se era
o mesmo — na regiáo do Farol
clc Poelsans.

Ushuaia (UPI-JB) — Os dezoito membros do Comando Condor que ocuparam as Ilhas Malvinas na semana
passada, chegaram ontem ao' presidio naval de Ushuaia,
tendo a única mulher do grupo, Maria Cristina Verrier,
informado aos gritos que todos estavam passando muito
bem.
O navio-transporte da Marinha que foi buscar os
Malvinas
invasores
das
Port
nas
de
proximidades
Stanley, no Arquipélago, estava há vários dias em Ushuaia,
tendo liberado inicialmente os passageiros do DC-4 seqüestrado pelo Comando Condor para a tomada das Ilhas.

Elireniburg
critica sua
imprensa

PRISÃO
Logo que desembarcaram, os
membros do Comando Condor
íoram levados para um ônibus
militar que os esperava e que
partiu imediatamente em direção a prisão naval de Ushuaia.
Segundo fontes oficiosas, não
houve qualquer formalidade para a detenção dos 18 invasores,

Comando ganha elogio
por agir sem pânico

Moscou (UPI-JB) — O esàritór H.vív Ehremburg criticou
¦entem a, imprensa soviética,
acusando-a de omitir noticias
cie interesse geral, sò publicando informações detalhadas de
esporte.
"Em nosso
pais hâ muitas
coisas interessantes em pleno
desenvolvimento" — disse Eh2'emburg numa entrevista concedida à revista mensal Sovictskaya rechat — "mas a
imprensa não parece notá-las
em toda sua amplitude".
O escritor soviético acusou os
correspondentes no exterior de
divulgarem i rii ò r mações incompletas e fotos preparadas,
c recomendou-lhes que adotem
alguns princípios dos jornalistas ocidentais, para desenvolver suas reportagens.
Segundo Ehremburg, o povo
soviético só se inteirou dos
acontecimentos de Chipre graças à leitura de uma reportagem minuciosa publicada pelo
Le Monde, de Paris.

Espanha
isolará
Gibraltar

Port Stanlcti c Buenos Aires
(UPI-JB) — O piloto do avião
DC-4 da Aerolineas Argentinas
seqüestrado pelos invasores das
Ilhas Malvinas, Ernesto Fernandez Garcia, infoiTnou ontem que o Comando Condor
agiu com "segurança e coordenação", tendo tomado o aparelho sem provocar pânico nos
passageiros.
Fernandez informou que dois
cios invasores entraram na cabine armados com uma pistola
Lugger e um revólver 45. Não
sabíamos — acrescentou — o
quo significava aquilo e pensamos a principio que tudo íôsse brincadeira.
AÇÃO
A impressão de brincadeira
— continuou o piloto Fernandez — durou pouco tempo, pois
os invasores mandaram que o
rádio-operador Joaquin Soler
interrompesse
completamente
as comunicações.
— Alguns minutos mais tarde o centro de controle radioíònico de Comodoro Rivadávia
começou a indagar insistentemente a posição e o estado do
avião, sem que tivéssemos permissão para responder. A bordo, recebíamos a ordem dos invasores para que tomássemos o
rumo dos 105 graus, em direção ãs Ilhas Malvinas.
RISCO

O piloto Fernandez informou
aincla em sua entrevista cole¦ tiva que durante 10 minutos
Matlrl (UPI-JB) — O Go- conversou com os esqüestradovêrno espanhol anunciou on- res, procurando explicar-lhes o
significava um vôo
tem que fechará suas írontei- risco
•'sem que
mapas e com pouco comras com Gibraltar para a passagem de veiculos e mercado- bustível." Mesmo assim — conrias, no próximo dia 25, a não tinuou — os invasores do Coser que a Grã-Bretanha adote mando Condor insistiram para
uma "atitude mais positiva" que tomássemos a direção das
durante as reuniões da quarta Ilhas Malvinas.
Ordenei então ao co-pilõto
série de consultas entre os dois
paises sôbre o Rochedo, que se- Edgar Sosa que mudasse a
rão iniciadas na segunda-feira. rota para os 105 graus e pasDe acordo com uma ordem sasse dos 2 000 para os 3 300
do Ministro da Fazenda, Juan metros de altura, a íim de pouJosé San Martin, somente pe- par combustível.
— Uma hora mais tarde -destres terão autorização para
cruzar a fronteira quando a continuou Fernandez — um dos
medida entrar em vigor no dia invasores saiu da cabine de comando para conversar com seus
25, "senão antes". Porta-vozes do Govêrno afirmam que o
fechamento poderá ser definitivo.
REPRESÁLIA

. filiados ao Movimento Peronista.
As autoridades argentinas
¦ negaram-se a Informar quando
e onde os invasores serão jul. gados, segundo a promessa íeita pelo chefe do regime, Tenente-General juan Carlos Ongania, em nota oficial distrifouida aos jornais logo após ao
desembarque dos jovens cm
Port Stanley.
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TELEFONEMAS
TELEGRAMAS
TELEX
INTERNACIONAIS
RADIONAL
Comunicações
Mundiais

Rio de Janeiro < 22-5191
São Paulo
33-6131
Santos « 2-7177
Onde nào temos Filiais
procure a Agência do DCT
e especifique em seus
telegramas internacionais,
VIA RADIONAL
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companheiros, deixando o rádio-operador só. Aproveitando
a oportunidade, enviamos imodiatamente um alarme a Comodoro Rivadávia informando
que o AR-G48 se dirigia às Malvinas com comandos a bordo.

Londres (UPI-JB) — Portavozes da Casa Real britânica
Informaram ontem que o Principe Phillip almoçará com o
Presidente De Gaulle, em dezembro próximo, durante uma
visita do dois dias a Paris, onde assistirá à celebração das
bodas de ouro da Associação
França—Grã-Bretanha.
Aproveitando esta viagem, o
marido da Rainha Elizabeth II
irá à Alemanha Ocidental em
visita extraoficial, entre os
dias 2 e 10 de ^dezembro, e no
dia 11 seguirá para Roma a
íim de assistir ao Congresso
Anual da Federação Eqüestre
Internacional, da qual é Presidente.
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PANE
Segundo
Fernandez.
logo
após entrou em pane um dos
motores do aparelho por íalta
de combustível, mas o mecãnico de bordo, Barrati, o pôs novãmente em movimento com os
tanques auxiliares.
— Mais dez minutos — continuou — abriram-se as nuvens
permitindo que víssemos as
Ilhas Malvinas. Mudamos em
direção a 180 graus, iniciando
lenta descida para observar o
terreno mais de perto. Naquele
instante os homens começaram
a usar o rádio de bordo para
anunciar: "Esta é a operação
Condor. Vamos às Malvinas.
Vamos aterrar."
Fernandez informou que desceu o avião para 600 metros,
altura da qual avistou uma cstrada de terra batida. Acreditando que ela se dirigia, a Port
Stanley, capital das Malvinas,
passou a segui-la embora a ienha perdido de vista várias vêzes. Ao descer o DC-4 da Aerolineas Argentinas tinha combustível para apenas mais 45
minutos dc vóo.

IJiitiiri) passageiros tio UC-l seqüestrado por peronistas (UPI)

A USTERIDA DE PERMANENTE
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Bogotá (UPI-JB) — O Adido Comercial búlgaro na Colómbia Stefan Popov recebeu
prazo para abandonar o território colombiano dentro de 48
horas a pedido do Ministério
da Defesa Nacional, segundo
•informavam ontem fontes da
Chancelaria colombiana.
A medida foi adotada, tendo
em vista a denúncia contra
Popov de exercer atividades
subversivas. A íunção de adido
segundo porta-vozes colombianos — o colocava em contato direto com integrantes da
Federação Colombiana de Produtores de Café-

Miami (UPI-JBi — O furacão [nês encontra-se no
Golfo do México e poderá voltar a atingir a costa Sul do.s
Estados Unidos, segundo o Serviço de Meteorologia dos
EUA, que informou também que é impossível a fixação de
uma rota segura para a tormenta, em conseqüência da.
mudança repentina de ventos que a tem caracterizado nos
últimos dias.
Inês foi o pior furacão da temporada prestes a se
encerrar, tendo surgido lia menos de duas semanas nas
Antilhas francesas. Até o momento,
proximidades das
matou 300 pessoas, feriu mais de 1 500 e causou prejuízos
de 75 milhões de dólares.
BALANÇO
A República Dominicana foi
it mais atingida pela violência
dos ventos do Inês, que matou
200 dominicanos e feriu mll.
Cinco mil pessoas ao de
sabrigo e os ventos de 225 qullômetros por hora causaram
grandes prejuízos, principalmente na Cesta Sul.
Segundo informações prestadas pelo Presidente Balaguer
cm uma cadeia de rádio e televisão. as perdas das colheitas
de café, cacau, açúcar, tabaco,
algodão e frutas foram fixadas
em 90 por cento. Total dos prejuízos: 10 milhões dc dólares.
HAITI
O Presidente Perpétuo do
Haiti, Françòis Duvalier, havia
informado no início da semana, visando a obtenção de mais
ajuda externa, que mil pessoas
tinham sido mortas pelos ventos do Inês no território liaiitiano. Sua informação foi desmentida pelo Departamento de
Estado Norte-americano que assegura em 65 o total de vítimas do furacão.
Segundo as autoridades norte-americanas, a cidade haitiana de Jacmel foi inteiramente
destruída pelos ventos do furacão, Em Porto Príncipe, milhares de barracos sumiram e os

prejuízos chegam a 45 milhões
de dólares.
As bananas de Guadalupe,
principal fonte de receita da
ilha, foram destruídas pelos
ventos do furacão, registrandose também grandes perdas nas
safras de cana-de-açúcar. Dois
importantes engenhos açucareiros foram destruídos e 40 pessoas morreram. Quinhentas ficaram feridas e milhares estão
no desabrigo. O total dos prejuízas somam 20 milhões de dólares.
CUBA
Até o momento, o Govêrno
cubano não forneceu informações oficiais sóbre as prejuízos
causados em seu território pelo
furacão. Inês. Oficiosamente,
sabe-se que um cabo do exército morreu e que os prejuízos
foram provocados pela perda
de plantações de café.
Nas Baomas, o furacão Inês
causou poucos estragos devido
principalmente a sua mudança
repentina de rota, Impedindo
que o centro da tormenta atingisse as ilhas. Apenas um habitante das Baamas morreu
durante a passagem do furacão, cujos prejuízos foram causados mais pela água salgada.
No Sul da Flórida morreram
duas pessoas em conseqüência
de ataques cardíacos e um rapaz, afogado.
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ESPERANÇA
Porta-vozes da empresa Aerolineas Argentinas informaram ontem que o DC-4 sòmente
Port
poderá deixar
Stanley qunndo a pista do hipódromo local ficar seca. O
quadrimotor está desde qnartafeira última na capital das Malvinas, atolado em uma pista
usada ocasionalmente para corridas de cavalos.
Todos os passageiros do DC-4
voltaram de navio para a Argentina. Permanecem em Port
Stanley o piloto do aparelho
Ernesto Fernandez Garcia; o
co-pilõto. Dardo Laprid. o mecânico de vôo. Aldo Barrati e
o rádio-operador Joaquin Soler. •

Uruguai dá prazo de dois
dias para diplomatas da
áo0 URSS voltarem a seu
país

A medida foi tomada em re
presália contra a alegação
Govêrno de Londres de que
istmo que liga Gibraltar ao
Continente é território britanico. O fechamento da íronteira, além de prejudicar econômicamente o Rochedo, que
terá de se abastecer por via
marítima e aérea, criará um
clima de tensão durante as nesegundo
afirmam
gociações,
círculos diplomáticos.
Funcionários espanhóis disseram que o pôsto da linha fronteiriça será chamado "ponto
de terceira classe" e seu pessoai se dedicará exclusivamen
te ao controle do contrabando
para Gibraltar,- possessão brltânica e última colônia da Europa.
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Furacão "1 nês" ameaça voltar
aos EUA após matar e ferir
de Guadalupe até a Flórida

Philip e
De Gaulle
almoçarão

DEPOIS DO VÔO DRAMÁTICO

Montevidéu (UPI-JB) — O Chanceler uruguaio, Luis
Vidal Zaglio, entregou ontem, ao meio-dia, ao Encarregado de Negócios soviético, Miguel Mujin, a nota declarando
personae hon gratae e ordenando a saida do pais no prazo
de 48 horas dos quatro funcionários da Embaixada soviética acusados de "ingerência" nas greves
que paralisam o
Uruguai.
Soube-se que Miguel Mujin entregou, por sua vez, uma
notaa a Zaglio,
Zaelin. mas
mns seu
.»„ texto
tòiti não
„a„ foi
f7? revelado.
«,,1^ Ao
a„ sair
,»i» da
,í„
Chancelaria, o diplomata soviético declarou
que a decisão do Govêrno uruguaio será cumprida dentro do
prazo,
nias quanto às acusações limitou-se a dizer que "as
perguntas devem ser feitas a quem tomou a decisão"
.-,„„„
AUTORIDADE
vos são dirigidos, controlados e
regulados, de maneira invisível
O Conselho de Govèmo do e clandestina, mas
Uruguai distribuiu comunicado por funcionários chaveeficiente,
na redizendo que os quatro diploma- presentação
diplomática
da
tas soviéticos, expulsos do país União Soviética".
por decisão tomada na noite de
Outros objetivos citados são
terça-feira, pretendiam enfra- "desencadear
a desordem e o
quecer o principio de autoridaentre os operários,
de nas atividades públicas e desânimo"
"prejudicar seu
espírito de tra- '
privadas.
O Ministro do Interior, Nico- balho" com as greves, "agralas Storacce Arrosa, informou var a crise econômica e finanem relatório apresentado ao ceira". através da desorganiza"exerciCongresso, que os diplomatas ção, sabotagem e do
cio de apuradas técnicas de
expulsos pertenciarii ao Servi"afirço de Inteligência e Seguran- subversão econômica" e
mar
integralmente
o
forte
predo
Estado
ao
Serviço
e
ça
da
Inteligência Militar da União domínio de agentes comunistas
na direção dos sindicatos uruSoviética.
O Segundo-Secretário da Em- • guaios".
baixada, Alexei Ivanov, assim
O Embaixador soviético no
como Sevei Yangaikin, Alexei Uruguai, Igor Kolosovsky, enZudin e Vladimir Shvetz, de- .contra-se atualmente em Mosverão deixar o Uruguai até » cou, assim como vários outros
meio-dia de sexta-feira.
funcionários.
A decisão foi tomada depois
de examinado o relatório de GREVES
Storacce, que elogiava os serviços uruguaios de inteligência
Onze greves importantes
pela sua capacidade. O Conse- ameaçavam, ontem, o Uruguai.
llio de Govêrno aprovou a ex- Os
professores primários inipulsão por sete votos contra ciaram, ontem, uma paralizadois, tendo acompanhado a
de 48 horas, exigindo memaioria governista o Conselhei- ção
lhores salários, enquanto os sero colorado Augusto Legnani. cundários faziam o mesmo
por
I um dia.
ORIENTAÇÃO
Depois de uma greve de cinO relatório do Ministro do co horas na noite de têrça-feiira,
os empregados em empresas
Interior, segundo fontes restransporte voltaram, ontem,
ponsáveis, acusa a delegação do de
Partido Comunista soviético ao trabalho, embora um portavoz do sindicato advertisse
presente ao recente Congresso
do PC uruguaio de ter trazido que a paralisação pode voltar a
momento.
para Montevidéu "importantes qualquer
Os empregados em bancos esdecisões e documentos elaborados, no mais alto nivel, na che- tatais e particulares reuniramfia da Divisão do Hemisfério se ontem para decidir sóbre a
Ocidental, com sede em Mos- paralisação dos serviços bancou. O conteúdo destes do- cários.
Os jornais não fazem qualcumentos se relaciona com o
cumprimento imediato de gran- quer comentário sóbre o incides objetivos no plano político dente diplomático, a não ser
o órgão comunista, El Popular,
e sindical da República*'.
Continuando, o Ministro do que qualifica de "vergonha
i Interior diz que "êsses objeti- para o Uruguai" a expulsão.
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Sim, todos os dias o Norte é visitado pelos luxuosos e
confortáveis DC-6B da VARIG. Além de uma tarifa
menor, V, viaja com a tradicional cortezia VARIG.
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Callaghaii explica o congelamento jm Brighton (DPI)

Wilson obtém apoio de seu
partido para congelamento
porém não o dos sindicatos

¦
¦

Brightçm, Londres (UPI-JB) — O Premier Harold
Wilson conseguiu ontem o apoio da Conferência Anual do
Partido Trabalhista, reunida em Brighton, a seu plano
de congelamento de preços e salários, mas foi derrotado
numa moção do Sindicato dos Transportes sóbre as medidas contra o desemprego.
No Castelo de Balmoral, na Escócia, assessorada por
quatr? M1nistr°s d° Gabinete, a Rainha Elizabeth assinou decreto preparado por Wilson, e por ele mesmo anunciado hâ dois' dias, tornando compulsório o congelamento
<le salários, que até aqui era facultativo.
POLÍTICA PERMANENTE

tuem a íôrça de trabalho
Pais.

do
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Na abertura dos debates de
VOTAÇÃO
ontem em Brighton, o Ministro das Finanças James CalLogo depois, o Congresso
laghan advertiu que a politica
aprovou, em termos gerais, o
de austeridade econômica tem
caráter permanente. Quando plano de austeridade econòmise esgotar a vigência do decre- 1 cá do Govêrno. Em seguida, o
Sindicato dos Transportes, um'
to assinado pela Rainha, que
Impõe o congelamento' até o ' dos mais poderosos do Pais,
com um milhão de membros,
mês de agosto do próximo ano,
apresentou moção em íavor de
o governo tentará-persuadir os
sindicatos e os empregadores a medidas contra a dispensa de
empregados som consulta préque mantenham os salários voluntàriamente congelados.
, via aos sindicatos.
Embora a moção tivesse apeO Ministro do Trabalho, Ray
Gunte, afirmou que o receio do nas caráter de recomendação,
desemprego em massa é maior o Consellio Nacional Executique a realidade. Segundo as vo do Partido cpós-se a que
últimas estatísticas — explicou íósse aprovada. O veto do Con— o aumento do número de deselho provocou debates aspe«empregados foi de 26 mil, o res que se prolongaram pelo
que dá um total de 330 847 de- resto do dia e afinal a meção
sempregados para 24 ou 25 mi- foi votada e aprovada por
3 289 000 a 3 137 000 votos.
Ihões de pessoas que consti-

MACEIÔ>á^^\

SALVADOR feSfpy

Balaguer denuncia plano da
esquerda para derrubar o
regime de Duvalier no Haiti
São Domingos (UPI-JB) — O Presidente Joaquin Balaguer. denunciou, terça-feira, através do rádio e televisão
a existência de um "plano contra o regime haitiano de
Françòis Duvalier", e acusou "exilados haitianos e aventureiros cubanos" de estarem envolvidos no plano.
O Chefe de Estado dominicano, ao falar a respeito de j
sua gestão governamental, atribuiu a elementos comunis- j
tas a propagação do boato de uma suposta ameaça de
golpe de estado na República Dominicana.

INTERVENÇÃO
Acerca da questão haitiana,
ressaltou que náo permitirá a
utilização de território domimicano para intervenção em
qualquer país, e advertiu que
o estrangeiro que se dedicar a
êsse tipo de atividade, será expulso da República Dominicana.

Continuando, acres centou |
que seu Governo respeita tra- |
tados internacionais, a livre j
determinação des poves e a so- j
berania dos paises. Balaqusr
falou durante mais cie uma;
hora apesar do forte resfriado 1
de que estava acometido, con- j
seqüência de sua viagem ã
região sul do pais para inspecionar os danos causados pelo
furacão Inês.
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Informe JB
Indefinição
liá pouco mais âe um mês da eleição
do próximo Congresso, Mo se conhece
ainda nenhuma definição do Governo
sobre qual será a fórmula da escolha do
sucessor do próximo Presidente da República.
O Govêrno ainda não se decidiu entre a eleição direta e a indireta, e já
estão nas ruas os candidatos a deputado
que poderão, daqui há quatro anos, eleger o sucessor do Marechal Costa c SilvaA primeira vista parece ocioso falar
em sucessão presidencial, já que acaba7tios de ter uma. Não o é, no entanto, e
ãe qualquer forma o projeto âe Constituição que se vai mandar ao Congresso
cm dezembro terá que ferir a questão.

Portanto, sc em dezembro vamos
mesmo saber de que maneira será eleito
o próximo Presiãente da República, que
mal há cm que o povo saiba, desâe logo,
se ao votar a 15 âe. novembro estará
delegando ao seu candidato podêres para
representá-lo na eleição presidencial?
Há quem diga, por puro palpite, que
a eleição presidencial voltará a ser direta, no curso do Govêrno Costa e Silva,
e que foi indireta agora simplesmente
porque não havia condições para fazer
diferente. Isto, porém, é puro palpite.
O que se sabe é que eminentes figureis
do Governo, como aliás, o próprio redator do projeto constitucional, são partidarias da eleição indireta.
Ào deixar indefinido êste importante
problema, o Governo dá margem a tôda
sorte de especulações. O simples fato de
pensar-se que a fórmula- indireta será
votada agora para ser reformada depois
também, autoriza a suposição de que não
apctias um dispositivo, mas tôda a nova
Constituição será reformada, na primeira
oportunidade.

Rumor
A área da especulação já está fazendo circular pela Cidade a informação
de ejue o Sr. Rui Gomes de Almeida será
o Presidente do Banco do Brasil no próximo Govêrno.
É claro que os porta-vozes do Presidente eleito vão desmentir. Mas que o
rumor existe, existe.

Sobras
Na ofensiva contra o. Sr. Juscelino
Kubltschek, ao que se diz para neutralizar a frente ampla, a Agência Nacional
vem distribuindo diàriamente trechos do
IPM de Brasília, alguns até com mapas
Indicativos do loteamento das mansões.
Há nma ênfase especial na incrlminação do Sr. Sebastião Camargo, grande empreiteiro paulista, acusado de ter
pago integralmente ás mansões que teriam sido posteriormente doadas ao exPresidente.
O Sr. Sebastião Camargo, entretarito, nega terminantemente a sua participação no affairc, e atribui tudo a intriga
da Oposição, isto é, "lníâmia dos concorrentes". Diz o Sr. Camargo, além do
mais, que nem sequer foi chamado a depor, coisa que a noticiário da Agência
Nacional omite.

Frente
Daqui a pouco, o Deputado Renato
Archer será o único político de responsabilidade falando na frente ampla.
Todo o mundo está saindo de mansinho, depois de ter tirado da idéia em
acreditou sinceramente o Sr. Renato
' que
Archer o.s dividendos politicos (não muitos) que a frente pôde render.

Subdesenvolvimento
Domingo, um cidadão que se dirigia
ao seu sitio em Nova Iguaçu parou num
bar do caminho para tomar um refrigerante, e ao saltar da carro foi fulminado por um colapso cardíaco.
O pior é que era de manhã, e durante todo o domingo não se achou na Cidade um médico leglsta para atestar a
morte; e na segunda-feira também não
havia nenhum cartório aberto para registrar o óbito, pqrque era feriado.

Culpa
Na Suécia, acaba de estourar fragorosamente a firma Nyman Schultz &

VIAGEM DE NEGÓCIOS
BBf'"''

Cia., uma das maiores agências européias de turismo e viagens, o passivo ó
de 10Q milhões do dólares e já foi encampado por um dos principais bancos <
suecos.
A oposição já está dizendo por ai
que a culpa é dos Srs. Roberto Campos
e Otávio Bulhões.

Revólveres fabricados no Rio Grande
do Sul e outras armas de pequeno porta
têm sido exportadas para os Estados Unidos pela VARIG Importadores europeus tambem têm demonstrado interesse pelas armas brasileiras, cuja qualidade é das meIhores do mundo.
o A Sra. Carmen Portinho será homenageada hoje com um jantar, às 20 horas, na
Casa Grande. A Sra. Carmen Portinho segue no próximo dia 10 para Córdoba, a fim
de representar o Brasil no júri da Bienal
Americana de Artes Plásticas.
o Mineiro é fogo: convidaram os agentes
do DOPS para a passeata pelo aumento salarial.
o A Galeria Barcinski vai leiloar no próximo dia 18 telas de Portinari, Pancetti,
Guignard, Di Cavalcanti, Segall c outros.
O Poi comemorado em São Paulo, pela
primeira vez no Brasil, o Dia da Ave. Mais
um ou dois anos e o Dia da Ave vai ser feriado nacional.
O Sr. Bento Ribeiro Dantas foi reeletto Presidente do Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, por unanimidade.
« Glauco Rodrigues expõe dia 13 na Gnleria Relevo.
.
O Saiu o número de outubro dos Cadernos
Brasileiros. O editor, Vicente Barreto, comparece com um artigo sôbre O Perfil tio Rea-
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O Presidente Castelo Branco, satisíeito com a repercussão do seu discurso
de ontem, em Campinas, está resolvido
a desfechar uma ofensiva para mostrar •
à Nação as realizações do seu Govêrno.
O Presidente, no entanto, tem repetido que essa ofensiva limitar-se-á, ao
aumento do volume de informações sôbre as atividades governamentais.
Recusa-se a admitir a possibilidade
de fazer gastos publicitários: quer é oferecer aos órgãos de divulgação o maior
acesso possível à informação positiva
sóbre o Govêrno.

NÔVO SECRETARIO
O Monsenhor Américo do
Couto Oliveira, designado para
substituir o Monsenhor Renzo
Frana na Sccrelnria-Gcral da
Nuneiattu-a do Rio, jã se encontra no Brasil. Atualmente
com 38 anos, Monsenhor Américo do Couto nasceu em Portugal, foi durante cinco anos
Diretor da Seção de Língua
Portuguesa junto ã Secretaria
do Estado do Vaticano e por
três meses membro dn Núnciatura Apostólica de Lisboa e é
a primeira, vez que vem à Amórica do Sul.

Engano
Enganam-se os que pensarem que
estão rompidos o Marechal Costa e Silva e o Sr. Carlos Lacerda.
O Sr. Carlos Lacerda não fêz ao
Marechal nenhum agravo que èle não
possa esquecer — e pelo menos ató à
posse há de manter-se aberta uma porta
pela qual sempre possam passar o Coronel Andreaza ou o Sr. Rafael de Almeida Magalhães.

Terrorismo
As fontes oficiais estão de posse de
elementos de informação que permitem
prever a continuação do terrorismo
inaugurado com o atentado de Recife,
contra a comitiva do Marechal Costa e
Silva, e reiniciado anteontem na residência do Ministro Juraci Magalhães,
no Ministério da Guerra e no da Fazenda.
Está o Govêrno convencido de que
as bombas continuarão, obedecendo aos
planos traçados na Conferência de Havana. As recomendações são no sentido
de que se dê preferência a edifícios públicos, evitando fazer vitimas.
Em Recife morreram três pessoas e
várias escaparam por pouco.

Constituição
O trabalho de redação da reforma
constitucional está sendo atrasado porque ainda não chegaram ao Sr. Carlos
Medeiros Silva as sugestões de quatro
Ministros.
Mas em dezembro o projeto irá ao
Congresso.
E, pelas informações de que dispõe
o Govêrno, será aprovado.

Primeira Classe
Serão apresentados ao público, até
o fim dêste mês, os discos da série
Primeira Classe: Convite ao Concerto e
Primeira Classe: Cirnvite à ópera, lançamentos da Odeon com seleções do famosò programa da RADIO JORNAL DÒ
BRASIL.
Os discos, apresentados em capas
produzidas peio Estúdio JP. e desenhadas por Dounê e Renato Viana, trazem
a inconfundível marca de categoria da
RADIO JORNAL DO BRASIL.

Outra "frente"
A frente que o Sr. Abreu Sodré se
dispõe a liderar não'é apenas de governadores. Ela comportará outros politicos, e seu principal objetivo é a renovaçãc dos quadros políticos do País
através de uma reforma de métodos e
de mentalidade.
Essa frente, tendo mais êxito do que
a outra, pretende ser também o núcleo
de um futuro Partido, que poderá transformar-se na base politica e popular do
Governo Costa e Silva.

Remédio
A punição aplicada pelo MDB ao
Deputado Anísio Rocha, expulsando-o
dos seus quadros por ter votado no Marechal Costa e Silva, eqüivale à cassação do mandato do representante de
Goiás.
A oposição usa o remédio que condena no Govêrno.

cionarismo e recomenda Intelectuais cm
Julgamento, de Henry Kamen.
O Professor Genison Amado falará sóbre O Hospital, centro de ensino Inteçrado
das diversas categorias profissionais no
próximo dia 13, às 20 horas, numa conferência que é parte da 4.» Jornada de Administraçáo Hospitalar.
Com depósitos de 30 bilhões de eruzeiros, a administração do Banco do Estado da
Bahia gerou investimentos públicos de 60
bilhões — o que não deixa de ser uma novidade, em matéria de bancos estaduais.
Os círculos politicos acreditam que a
eleição do Marechal Costa e Silva teve, entre outros efeitos, o de demarrar a campanha eleitoral. Cumprida a primeira etapa
do calendário, agora o resto é fácil. (Espera-se).
« A barraca do Pará na Feira da Providência terá pato ao tucupi, casquinho de
mussuan e de caranguejo, doces de bacuri,
mangaba, cupu-açu e outras iguarias da cozinha paraense.
_ Acaba de ser lançado, em edição da Saga, Petróleo e Oriente Médio (O Cadillac <le
Aladim), de Hakon Mielche, em tradução
do jornalista Luís Paulo Horta. __ "a maior
e mais atraente reportagem já escrita sóbre
a saga do petróleo", dizem os editores.
o Três bilhões e 600 milhões de cruzeiros
é o montante posto à disposição da Caixa
Econômica Estadual de Minas Gerais, pelo
Emifo Nacional da Habitação, cm resultado de um convênio assinado terça-feira peloa Srs. Mário Trindade e José Eduardo de
Oliveira Pena. Presidente e Diretor do BNH
e pela CE de Minas os Srs. Milton Costa,'
Presidente, e Jcsé Feliciano de Abreu. Diretor. A importância se destina ao financiamento de cnsa própria pelo Plano de Poupança e Empréstimo.
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Renzo Redução de gastos torna
deixa o Rio possível realizar Festiva
após 4 anos Internacional da Canção

O Monsenhor Renzo Frana,
que durante quatro anos serviu
como SecretArlo-Geral da Nunclatura Apostólica do Rio. embarcou ontem para Roma a
fim de assumir a Secretaria do
Estado do Vaticano, tendo recebldo várias homenagens antes de deixar o Brasil.
Os seus amigos brasileiros e
n colônia italiana do Rio ofereceram na última segundafeü'a üm banquete ao Monsenhor Renzo, no Hotel Glória,
durante o qual o ex-Secretórlo-Gerft- da Nunclatura do
Rio foi saudado pelo ex-Roltor Pedro Calmon, pelo Embaixador da Nicarágua, Sr. Sanson Baladéres, e pelo Núncio
Apostólico, D. Sebastião
Baggio.r
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Ofensiva

Lance-livre
o Os informantes da área presidencial garantem que o Presidente Castelo Branco estava pensando no Marechal Amauri Kruel,
no seu discurso de ontem, quando falou no
"fechamento melancólico
do Congresso",
com uma operação de pára-quedistas etc.
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iYokQ embarca
com saudades
do namorado1
Regressou da Europa, onde durante dois meses esteve tratando de
negócios, o Sr. Leopoldo Geyer, Direlor-Presidente fia Casa Massóti,
tendo sido recebido, ao desembarcar na Praça Mauá, pelo Sr. Jorge
Geyer, também da direção daquela empresa c atual Presidenle do
Clube dos Diretores Lojistas do Rio da Janeiro

Radiatividade de Guarapari
não apresentou até agora
nenhum mal, afirma Senise
O médico Nelson Senise, que hâ muitos anos estuda
o aproveitamento da radlatividade de Guarapari no tratamento de reumatismos, declarou ontem que nenhuma das
pesquisas conhecidas até agora conclui que a radiatividade daquela praia do Espírito Santo seja incompatível com
a evolução normal da pessoa.
A afirmativa do cientista norte-americano Merril Eisenhbund — de que Guarapari tem concentração radiativa superior àquela compatível com a vida humana — foi
considerada leviana pelo Dr. Nelson Senise, "principalmente porque jamais poderia ser divulgada pela imprensa leiga".
CONSEQÜÊNCIAS
O impacto que ela causou
ria população da Cidade e de
outras vizinhas poderá ter conseqüências imprevisíveis, cabendo agora ao Ministério da
Saúde esclarecer o assunto defir.itivamente, com dados oficiais sôbre os estudos *que estão sendo realizados a respelto. Eu, particularmente desçorihéÇo qualquer trabalho que
apresente conclusões tão dosalentadoras — acrescentou o
Dr. Nelson Senise.
Os estudos da equipe da
PUC e os trabalhos iniciados
por Cabral de Almeida não
mostraram até agora nenhuma
conclusão de que a rariioativliiade de Guarapari tenha ns
conseqüências anunciadas pelo
cientista norte-americano. Emplrlcamehtò, poderíamos afirmnr que a simples observação
clinica e o conhecimento que
temos de Guarapari desmentem
taxativamente as alarmantes
afirmações.
AS OBSERVAÇÕES
Pode-se dizer que as qualidades terapêuticas das areias
monazíticas baseiam-se apenas
em observação clínica; que o
tratamento atada é íeito sôbre
bases empíricas; que a orientação médica ainda é confusa;
de qualquer modo, os bons resultados são observados em
milhares de pacientes. Quanto a se afirmar que a radioatlvidade existente provoca deformações cromossômicas, que
levam à formação de monstros, isto é uma leviandade que
ofende a dignidade de um cientista e de modo algum deveria fazer tal afirmativa pelos
jornais, sem alicerce que demonstre a honestidade de seus
propósitos.
Não conhecemos nenhum
caso de aberração humana em
Guarapari — concluiu o Dr.
Nelson Senise — e náo creio
venham sendo observadas modiíicações na evolução da vida
dos habitantes daquela conhecida praia do Espirito Santo.
Volto a insistir: o Ministério
da Saúde está obrigado a vir
de público esclarecer definiuvãmente o assunto, exigindo
uma reparação pelas preclpi-'

tadas declarações do cientista
Merril Eisenhbund.
NADA CERTO
O padre Francisco Xavier Roser, Diretor do Instituto de Física da PUC, afirmou ontem
que nâo existem dúvidas quanto a radioatividade nas areias
monozítiens de Guarapari, Espírito Santo, mas não se sabe
ainda, apesar dos dez nnos de
estudos, se os efeitos são benéíicos ou maléficos ao corpo humano.
Desde 1D5G o Instituto de
Física da PUC, o Instituto de
Biofísica da Universidade Federal, o Museu Nacional e a
Universidade de Nova Iorque
vêm estudando a radioatividade das areias monazíticas do
Guarapari, sem quo até agora
possamos afirmar so os efeitos
são negativos ou positivos disse
o padre Francisco Roser.
Está parecendo que algumas mutações deletérias possam estar presentes, mas em
geral o efeito num ambiento
que, além da radiação, coliga
muitos outros fatores nmbientais e climáticos favoráveis, podem. antes ser comparado ao
alivio de determinadas doenças
reumâticas.
LABORATÓRIO NATURAL
O Diretor do Instituto de Fisica da PUC revelou que as regões das areias monazíticas do
Espirito Santo, caracterizadas
por uma radiação ambiental
mais alta do quo as normalmente encontradas no mundo,
oferecem um laboràtiro na,tural sumamente apropriado para investigar os possíveis efeitas de uma irradiação crônica
sobre organismos vivos, sejam
fetes representados por grupos de populações humanas ou
pela flora e fauna da região.
Ainda sôbre a declaração do
médico • americano, o padre
Francisco Roser afirmou que
"deve-se evitar um
sensacionalismo precipitado e infundado
sôbre os benefícios >ou malefícios
das areias de Guarapari, deixando a cargo das pesquisas cientificas, que estão sendo feitas, uma conclusão mais apurada sôbre a questão*

Evite o fim da semana para a
entrega de seu Anuncio Classificado
O Jornal do Brasil mantêm 14 agências, espalhadas por
todo o Rio, para facilitar esse seu trabalho. E. não vai ficar nisso, porque continua abrindo uma nova, cada 4 meses.
Mas não esqueça: seu pequeno anúncio merece a antecipação de sua entrega de pelo menos dois dias. Evite o
sábado, evite o atropelo do fim da semana. Você será
mais bem atendido. E vai lucrar.

Classificados JB
.'~
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A segunda bailarina do conjunto Noites de Tóquio, Yoko
Satomi, embarcou ontem no
Galeão com destino a Buenos
Aires, sem poder conter ns lájá que deixava no Rio
grimàs,
"um amor proibido", cuja
identidade ela se recusou a revelar por causa de uma cláusula do contrato que a obriga
a não manter romance com
desconhecidos durante a
tournéè.
O conjunto, de 37 artistas,
levou como recordações baianas de pano adquiridas numa
loja do aeroporto, discos de
música popular brasileira ondo
predominava a preferência pelo
Rouxinol, interpretado por Dalva de Oliveira, tendo sido o
intcrlúdio de amor de Yoko
com o seu namorado brasileiro, considerado "amizade pura" pelo Sr. Kaouru Shlcusa,
cheíe do grupo.

Está praticamente assegurada a realização do I Pestival Internacional da Canção Popular, com a
posslbllidade de colaboração de entidades diversas — hotéis, companhlas de aviação e de turismo — dispostas a reduzir
suas tarifas, permitindo que o Estado gaste apenas Crs 300
milhões, a serem ressarcidos imediatamente, com a arrocadação da promoção.
Na reunião que os representantes da ACISUL, Sindicato dos Hoteleiros, Rotary e Lions Clube e Câmara Júnior
de Copacabana mantiveram ontem pela manhã com o Governador Negrão do Lima, no Palácio Guanabara, ficou
acertada a realização do Festival, desde
que aquelas entidades apresentem hoje, às 15h. um plano
para a redução
dos gastos.
COLABORAÇÃO
Ao deixar o gabinete do Governador Negrão de Lima, cm
companhia dos representantes
das entidades que foram oferecer uma substancial redução
de tarifas, possibilitando ao Éstado uma economia de CrS 200
milhões, o Secretário de Turismo, Ministro João Pnulo do Rio
Branco, informou no JORNAL
DO BRASIL que o oferecimento de diversas empresas paru,
reduzir os gastos com hóspedagem, comida e transporte dos
p a r t i c ipantes internacionais,
possibilitará ao Govêrno patrocinar a promoção.
Durante a reunião,, o Governador Negrão de Lima. reiterou
que o Estado não teria meios
de' gastar CrS 500 milhões com
a realização do festival, devldo
a
compromissos
financeiros
prementes, mns que, mediante
a redução das despesas para
CrS 300 milhões, e com uma
previsão de arrecadação, no
Maracanazinho, de CrS 280 miIhões — o que cobrirá praticamente os gastos — "o Estado
terá todo o empenho cm promover o festival, tendo em vista a sua importância internacional e o convite já feito á
diversos artistas de renome
mundial e que concordaram
em comparecer."
O plano, assinado por tôdns
as firmas que concordarem em
colaborar, reduzindo suas tarlfas. tais como hotéis, companhias de aviação, restaurantes
e firmas de turismo que fazem
o transporte dentro da Cidade. será apresentado, hoje. no
Palácio Guanabara ao Governndor Negrão de Lima, que podera, então, autorizar a realização do festival.
Quanto à anunciada ajuda
do Govêrno federal, o Ministro
João Paulo do Rio Branco in-

formou, ontem, que nada ficara ainda confirmado, através
do Ministro da Fazenda, Sr.
Gouveia de Bulhões.
INGRESSOS
Também na reunião de ontem com o Governador, a
ACISUL. o Lions de Copocnbana, Leme e Urca comprometeram-se a promover a venda,
antecipada dos ingressos para
o Festival, a ser feita igualmente pelas agências do BEG.
agências de turismo e hotéis
da Guanabara.
O Diretor Executivo do Festival, Sr. Augusto Marzagão,
disse ontem, que, dependendo
da resolução de hoje, os íngressos já poderão estar à venda na próxima .semana, e com
restrição máxima dos Ingressos
de favor: os convites especiais
só serão feitos às Embaixadas
dos países participantes, às altas autoridades e á imprensa
credenciada,
INGRESSOS
Os preços dos ingressos para as duas partes do Festival.
qüe serão apresentadas em seis
espetáculos no Maracanazinho.
já estão fixados, e serão os seguintes: para o concurso nacional, a
arquibancada \ai
custar CrS 1 500, as cadeiras
de pista CrS 3 mil, a platéia
A (mais próxima do palco.»
custará CrS 5 mil e a platéia
B CrS i mil. Os três espetaculos do concurso nacional serão feitos nos dias 20, 21 e 23
dêste mês.
Para a parte internacional,
que será realizada nos dias 27,
28 o 30 próximos, a nrquibancada custará CrS 3 mil, as cadeiras de pista serão vendidas por Cr.S 5 mil, a pln teia
A por CrS 10 mil e a platéia
B por CrS 7 mil.

Festival de Cinema Amador
inclui Cosme Alves no júri
"Guanabara" e inscreve lo em um so
O Diretor cia Cinemateca do Museu de Arte Moé revista
derna, Sr. Cosme Alves Neto, foi escolhido ontem para participar do júri do Festival de Cinema Amador
nova do Rio JB-Mesbla,
que, ontem, com a aproximação do íinal
efetuou a inscrição de 18 filmes.
do
Um artigo do acadêmico R.
Magalhães Júnior .sóbre o Preíeito Pereira Passos, uma reportagem sôbre o historiador
Arnold Toynbee e outra sóbre
o arquivo musical do Museu da
Imagem e do Som, são algumas das matérias publicadas
pela revista Guanabara, lançadã ontem com o objetivo de
difundir as atividades do Museu e dos órgãos administrativas do Estado.
A revista, que circulara gratuitamente todos os meses, com
uma tiragem de 35 mil exemplares, terá sua distribuição dirígida, e segundo o Sr. Ricardo
Cravo Albim, Diretor do Museu
da Imagem e do Som, ela acomponhará todo o movimento aritstico e cultural do Estado.
l.o NÚMERO
Em seu primeiro número, que
tem o Governador Negrão de
Lima na capa, a revista apresenta os seguintes artigos:
Toynbee: Geração a tônica
prefere a vüla; Um cinema carioco; COPEG: Economia em
expansão; A ves da Justiça;
£les construíram o Rio; Erraüicação do analfabetismo na
Guanabara; História de um arqulvo musical; Futebol, um ótimo negósio; e Politica habitacional na Guanabara.
São os seguintes os responsaveis por Guanabara: Álvaro
Americano, Luís Alberto Bahia,
Gilson Amado, Ricardo Cravo
Albim e Antônio Barroso Fernandes.

Compositor
tem missa
no seu dia
O Dia do Compositor, que
passa amanhã, será comemorado no Rio com uma missa
no Altar-Mor da Igreja dà
Candelária, às 11 h, por alma
dos compositores falecidos.
Pnra a celebração, o Sindicato dos Compositores Musicais do Rio de Janeiro e as
entidades arrecadadores estão
convidando compositores, cantores, músicos, artistas, autoridades e o povo em geral.

prazo,
Expressando-se sôbre o Festival, após o convite
para integrar o júri, o Sr. Cosme Alves Neto assegurou o seu integral apoio a essa iniciativa do JORem seu nome e no da Cinemateca
NAL DO BRASIL,
do MAM, pois "como entusiasta do cinema não-proíissional está certo de que é nesse setor que são formados, técnica e artisticamente, os nomes que significarão lAna futura e positiva contribuição ao desenvolvimento do cinema".
OS INSCRITOS
Enquanto ctra tratada a
composição do júri com o
Sr. Cosme Alves Neto, .que
foi Diretor do Grupo de Estudos Cinematográficos da
UNE ao té m p o eni que lá
trabalhavam Carlos Diegues,
Arnaldo Jabor e David Neves, numerosos amadores
compareciam ao JB para fazer a sua inscrição.
Nelson Hoineff e Machado
Lima inscreveram Lucubração, ficção surrealista rodado em cinco meses; Armando Santos Pinheiro Guimaráes trouxe Contraste e Reticência; Fausto Balíoni,
com A Roupa, conta a história de um mendigo que,
após o roubo, procura regenerar-se; Bruno Barreto, de
11 anos apenas, concorre
com Os Três Amigos que não
se Separam.
O MAIS BARATO
O filme de produção mais
barata foi também inscrito

ontem: A Luz da Iniciativa
Priv a d a, de José Carlos
Chagas, que custou Cr$ 20
mil. O mais caro é Lcguelhè,
clc Renato Rocha Silveira, no
qual foram aplicados CrS 2
milhões.
Francisco Eduardo Doria
Breu:., que participou do
Festival de 1965, como ator,
volta êste ano como diretor
clc OMAD (O Meu Amigo Deviente), comédia satírica, retrato da sociedade vista por
um ângulo esquizofrênico.
Celso Silva, estudante e pequeno jornaleiro de 16 anos
que no ano passado obteve
menção honrosa com Rio, IV
Centenário, traz agora duas
produções: O Terceiro Tempo e 85, ou o Ciclo âa. Vida
de um Pequeno Jornaleiro.
Sérgio Goldstein e Diney
Bergma h concorrem com
... E um Triste Resumo, enquanto Anísio Martins, Cláudio Tolomei e Elmar de Melo
inscreveram Censura Livre,
que mostra a ausência de
horizones de vidas bem comportadas.
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INGLÊS SE APRENDE EM MIAM!
Ê a sua oportunidade de conhecer os Esiados Unidos e voltar falando inglês. Curso
intensivo na Universidade de Miami, uma das mais modernas e melhor aparelhadas dos
EUA. promoção é de STELLA BARROS TURISMO LTDA. Você voa num jato da Braniff International, e, na Universidade, fica hospedado num confortável apartamento. Numerosos
passeios e excursões completarão sua estada. Após o curso V. irá, se quiser, a Washington, New York e Vermont, onde praticará esportes de inverno numa das regiões mais lindas dos EE.UU.
Preço do curso: entrada de 199 mil cruzeiros e 10 prestações de 206, mil ou em até
15 meses.
PARTIDA em 1 de janeiro e 5 de fevereiro de 1967.
TURISMO
LTDA.
STELLA
BARROS
Rio - Av. Rio Branco, 185, s. 512 - tels. 52-7363 e 42-7853 ou
ACF. tél. 42-5358
São Paulo — Av. São Luís, 253, s. 509 - tel. 34-3313
Sanlos - . AYTUR - tel. 2-4596.
(P
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Cédulas de
20 mil fora
dc cogitação

Em quem
vçtar

O Bnnco Central Informou,
ontem, quo o Governo não
lançará cédulns rio CrS 20 mil
e CrS 50 mll, uma voz que níio
existe, nenhum estudo Sobre os
seus modelos, nem nunca foram encomendndns notas naquelcs valores.
As novas cédulns a serem
colocadas em circulação deverão ser as do Cruzeiro Nôvo,
assim que o Governo, através
dns auto ridades monetárias,
julpar oportutio o seu lançamento, cuja data ainda não
está prevista.

BNH vai ver
Congresso
de Habitação
Uma delegação do Banco Nncional da Habitação, chefiada
pelo Presidente Mário Trlndnde e integrada pelos Diretores
João Fortes e Gilberto Coufal,
[representará, o Brasil no I Congresso Interamericano de Habit ação, a ser realizado de 9
a 15 dêste més em Snntiago do
Chile.
O.s organizadores do Congresso destacaram uma parte
do temário especialmente para
o BNH, devido ã importância
de sua experiência, e o Sr. Mário Trindade vai apresentai- em
tese a política habitacional adotada no Brasil pelo atual Govérno.
Congresso
Participarão do
e
entidades
governamentais
particulares de todas os países
da América Latina, sendo propósito fundamental examinar
em conjunto o problema habitacional do Continente em gorai e de cada país em particular, visando a uma troca de
experiências e conhecimentos
adequados á sua solução.

Severo irá à
um
ano dc LA,
O Ministro da Agricultura,
Sr, Severo Gomes, presidirá,
hoje. ás 15 horas, no Auditório
Iiagiba Barçante, no Rio* a sessão comemorativa do lançamento do 12.° número da revista Informação Agrícola, que
se destina a atualizar os conhecimentos dos técnicos daquela
lotados
Secretaria de Estado
em todas as capitais c interior
do País.
Durante o ato, ao qual estarão presentes o Secretário Geral da Agricultura, Sr. Mauricio Rangel Reis, diretores e wccos, o Serviço de Informação
Agrícola lançará, ainda, quatro
| outras publicações técnicas desI tinadas a agricultores e criadores.
Segundo informação do Diretor do SIA, Sr. Rufino de Al•meida
Informação
Guerra,
Agrícola vem cumprindo rigoros-amente sua finalidade como
instrumento de comunicação e
entendimento entre setores de
agropecuária,
atividades na
técnicos o lideres rurais. Sua
tiragem de 10 mil exemplares,
inteiramente distribuída gratuitamente, será elevada para
15 mil, para atender a novos
pedidos, devidamente autorizada pelo Ministro Severo Gomes.

Generais
marcam

Luis Roberto Veiga dc Brito — ARENA —
Federal

Jornalistas
vão debater
a profissão

:'

Belo Horizonte (Sucursal) —
O projeto da regulamentação
da prefissáo de jornalista será
discutido depcis de amanhã em
Belo Horizonte entre o Ministro do Trabalho, Sr. Nascimcnto e Silva, e cs Presidentes de
tsdes os Sindica tes de Joroalistas do Brasil, alem de representantes dns Federações Nacioilal
e Interamericana e da ABI.
O encontro será realizado
durante a inauguração da Casa
do Jornalista, empreendi'mento
do sindicato da classe
em Minas, cujo Presidente. Sr.
I Virgílio de Castro Veado, anunf ciou ontem que já confirmaram suas presenças os Governadores da Guanabara. São
Paulo, Maranhão, Pará e Minas Gerais.
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A grnn-dc eredcnclial do engonholro Velfln, Brito * n, ron.t-niçA-n <lo novo OWUidUi obra citado, Inttrnacloniümont* como
«v .maior realtaçílo dn «dmlnisU-nçü-a csuiclun-l pn??oda. Mmolro
P.c.Mclo.líe da CEDAd (Oompftuhl» EStudUÍ,! <lo Aguns), posto quo
t«j -lOT-irou tutundo camparem o GunntUt. o Sr. Vetgft Brito dirigi»,
no Oovürno Carlos Lacerda., os Depnr-tum-entos do Aguns o do
Transportes, além do ter cluifliulo 0.5 Serviços de Manutenção o
VtJMttrás do Hsw-do, P.-ulrnnlznçdo, Orlíutaçilo o Contrfllo da Supeiiiuendéncta, da Trans-poMOfl.
Com 38 anos de Idade. 6 formado pela Escola de Engenharia
da -atual UnivaraUltido Federal do Bio de Janeiro o liz um curso
dj pús-iíradnaçfio em engenharia rodov-tota. É casado, No inomento- preside o Clube de Regatos do líümentro.
EleRo pura a Câmara dos Dopuüados, Inteirai por unia política
nacional do eantflmsnto. K-udo sua. lutonç&o criar a SANEBBA8.
Sua conduta como Deputado, coiso se cíeía, etiA tendo em vista
"tarar com que o Governo da GuanatMc» volte a tiiabalhar e
quo seja normanizadá a vida poMtlco-edinlnistratlwii".
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O Ministro do Estado pnra n Reforma Administrativa
da França, Sr. Louis Joxe, que chegou ao Rio ontem de
manhã, manteve ontem mesmo uma inesperada reunião
tíe serviço no Itamarati, ocasião em que íoram exarainadas soluções para alguns problemas nas relações do
Brasil com a Fiança e a Comunidade Econômica Européia.
O Governo brasileiro encara a visita do Ministro Joxe
como uma ecmplement?-çã.o da recente visita do Ministro
do Comércio Exterior francês, Conde Chambrun, e lhe
atribui grande importância, considerando que, devido á
posição que ocupa no Governo francês, poderá funcionar
como elemento catallzador na solução daqueles problemas.
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A reunlSo de trabalho nfio
constava do programa oficial,
estando prevista para ontem
apenas a visita de cortesia que
o Sr. Louis Joxe realizou ao
Chanceler Juraci Magalhães,
às 12h30m, no Itamarati.
Entretanto, o próprio ministro
francês pediu para, avistar-se
com os altos funcionários diplomáticos brasileiros ontem
mesmo, o que ocorreu ao anoitecer.
Nôvo encontro está previsto
para hoje á tarde, após o almoço que o Ministro Juraci
Magalhães oferece ao Sr. Joxe,
no Itamarati, quando continuarão a ser examinados aspectos gerais dns relações franco-brasilelras e do Brasil com
o Mercado Comum Europeu.

asa

Fidélis dos Santos Amaral Neto —¦
MDB — Federal
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Aos 45 rates de Idade. Jornalista, fundador e diretor da
extinta revista Maqnis, o Sr. Amaral Neto é Deputado Federal
desde 1802, quando íoi eleito pela ÜDSr, oom 123 380 votos, vmúo
o terceiro mate votado.
Como Jornalista foi colaborador d* Tribuna da Imprensa,
Correio da Manila, O Jornal, DIArio da. Noite e Gazeta dc SSo
Paulo, orlou e publicou O Brasil em Jornal e A História, em
Nct.fcla, coleção que marro, a, história do Britíll desde seu desçobrinveiTto, em forma. Jornalística.
Eleito Deputado Estadual, em 1980. com 37 mil votos, foi
Udor do dovtaio Carlos Lacerda, durante dois anos, nâo tendo
perdido, durante êís-o período, nenhum veto.
Vice-líder da oposlç&o ao Governo JoSo Goulart e atual Vicelider do MDB, o principal projeto qu? apresentem como Deputado Federal foi o da crlaçoo do imposto sobre ternas improdutivas.
vários Estadas, o Sr. Amaral
Em campanha pelo MDB. em ":-edeinocratlziç4o
do Pais".
Noto, í<utà, principalmente, pela
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José Antônio Cesário tio
Melo — MOB ¦— Estadual

Sousa Marques- - MDB —
Estadual

Jair Bormund Martins —
MDB — Estadual

Gerente de uma dos ngoncias cia Caixa Econômica Fotleral, carioca. Cesário cie Melo é
out.ro candidato ô rcelelçíio que
íorma entre os deputados do
PAREDE.
Eleito Vereador em 1958 polo antigo Distrito Federal, tevo 4 370 votos. Mala tardo íoi
cnntlidato a uma cadeira na
Assembléia
Legislativa
pelo
Partido Libertador, sendo eleito
com quato-o mll votos.
Passou para a Unlilo t)smocritica Nacional cm 1963. dando Irresirit-o apoio no ont&o
Governador Cnrlos Lacerda,
Para continuar s. luta Iniciada ém 1958, a lim do "dar meliioros condições de vida para
n Zona Rural e pela grandeza
do Estndo", é candidato à reeleição.

O Pastor da. Igreja, Batista
do Engenho Novo tenta a reílelçfto para u. Assembléia, npóa
ter sido suplente em 1902 o
assumido o mandato a partir
do 1963. Nascido no Rio, tem
70 anos e 6 um antigo militante da vida politica carioca,
onde JA cm 192S candidatavaeo, para apenas cm 1950 llcar
como suplente, na Câmara de
Vereadores. Na legislatura de
1954 também ficou com a suplc-ncia pelo PSD.
Bacharel em Ciências c Leiras, bacharel em Teologia,
bacharel cm Direito, profe?f.or
o Jornalista, atualment-j exerce es .funções de Diretor do
Colégio Souf.it Marquos, Diretor da Escola Técnica de Comércio Sousa Marque»! Presidente da Academia Evangélica
de Letras e Diretor da Gráfica
e Editora Sousa Marques.

Jora-iliMa carioca, Jair Martins é mais um dos participai!tes do grupo PAREDE, e canjldato à. Deputado Estadual polo MDB.
Eleito Vereador, pela troN.
cm 1958, quando obteve 1934
votos, passou mais tardo para
o Partido Social Trabalhista.
Foi candidato á Assembléia Leftlsiatlva em 1962. mas perdeu
por um voto, ílcando como
primeiro suplente, cargo que
ocupa atualmente.
Jair Martins é o autor da lel
que incluiu o Parque Laje no
Patrimônio do Estatlo. cm 1960,
possibilitando no cntfio Governader Carlos Lacerda qutr o eh*
tregosso imediatamente ao púbiico.
Por "ter esperança no progresso do Pais" oontlMUa na
vida pública, concorrendo a
uma cadeira na Assembléia LeElsiatlva.

r

Joxe

(descendo)

deixou o

Moléstias da* olho» — Exame para uso de óculos. Cirurgia ocular.
— Rua Visconde de Inhaúma, 134 — 18.° andar —
(P
Telofone: 43-5643 — Das 8 às 18 horas — Sede própria

CONTINUIDADE
Esta é a segunda vez que o
Ministro Louis Joxe visita o
Brasil, sendo a primeira hâ
quinze anos. Em rápidas declarações aos jornalistas, disse
cie que "veio retomar as relações com os amigos brasileiros
e para continuar a desenvolver o entendimento entre a
França e o Brasil, que é cada
vez melhor, depois da visita do
General De Gaulle ao Pais,
em 19G4".
Hoje pela manhã, o Sr. Joxe
receberá, às llhíiOm, o titulo de Doutor Honoris Causa
da Universidade Federal do
Bio de Janeiro, e às 18 horas
no
conferência
pronunciará
Itamarati.
Sr. Louis Joxe, após visitar
ontem o novo prédio da- Fundação Getúlio Vargas — em
fase de conclusão — afirmou
que está muito interessado na
intensificação do intercâmbio
entre técnicos brasileiros e
franceses, e que sua preocupa.ção é a diversificação da estrutura dos cursos da Fundação.
Com muito bom humor, sem.pre interessado, e perguntando
tudo sobre a estrutura da Fundação Getúlio Vargas, o Minlstro Louis Joxe pediu ao Pre-

ARAnfiAl
vem montada,
ra acessórios!)

diversos cargos no Ministério da Aeronáutico, tendo
do Instituto do Seleção e Controle da Aeronáutica,
Pronto-Sooorro dos Afonsos e Subdlretor do Hospital
Aeronáutica.

Foi eleito Vereador por três vezes couseoutlvas pelo ex-PSP,
«, em 1950, íoi candidato ao Senado, recebendo 342 mll votos,
o que o colocou como primeiro Buplente. Luta "por uma assistênola social mnis eficaz, com a construção do matcrnidades e
hospitais".
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Advogado, professor secundário e jornalista profissional, o
Sr. Paulo Silva especlallzou-sc cm Política, Psicologia, Filosofia
e Sociologia pela Universidade de Paris e outras Universidades
européias.
Conforme explicou, pretende aplicar, no exercício do seu
mandato, caso consiga ologer-so, os conhecimentos adquirido»
"nas andanças por mais de 20 paises".
Os pontos principais da sua campanha se resumem na extensSo da rede escolar primária o de ensino médio; numa melhor
orientaçáo educacional e melhor e maior assistência material
aos que procurarem educar-se.
O Sr. Paulo SUva £ o atual Presidente do Movimento Nacional de Ressurreição Patriótica, do qual, aliás, íoi fundador.
Foi, também, eaiplente de vereador e secretárlo-geral do ex-PDO.
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cXaui
Formado em Advocacia pela
PUC. com 35 anos de idade,
acredita que os Partidos e as
Ideologias estão supírudcs.
"Vivemos na era da tecnologia c do pragmatismo — diz o
candidato — cm que o mais
Importante é resolver os problemas do povo, sendo imperattva a réhovaçfio <Je valores".
Quando universitário, criou
o Teatro Rural do Estudante,
que polsul o primeiro te.nro
cie arena ao ar livre do Brasil.
Como político, sempre os ceve
na linha dc frente r.o combata
à corrupção e subversSo no
Pais. EX-OIleial dc Gabinete
no Governo Jânio Quadres,
compromete-se a lutar pe'.a
ciiaçfto de escolas Técníco-proílsslonala e centros de pesquisàs o Incentivar a localização
de indústrias na Zcna Rural,
dando também apoio aos ,1avradores, avicultores € pescadores da, Guanabara.

Iremir de Sousa Dias Fe»
reira — ARENA —
Estadual
Um nacionalismo prudente e
moderado, sem exageros o proclpltações, é a mota principal
no plano político nacional do
Jovem candidato &. Assembléia
estadual, que lniclou-se na
vida politica por ocaslüo das
últimas eleições, quando cencorreu pelo MTR realizando
sua campanha cm apenas 28
dlns.
No plano estadual, seus obJetlvos imediatos sfio a erradicaefio completa do analfabetasmo, implantação de uma completa rede hospitalar, combate,
à conrupí&o o reestruturação
dos quadros do funcionalismo.
Bancário, passou por todos
Of postOE do estabelecimento
onde trabalha, partindo de efflce-boy e cbegando a Gcrcnte e Interventor em Brasília,
tendo também cheliado o Departamento do Câmbio.

Valdir Carvalho —
ARENA — Estadual
O Jornalista VsJdlr Carvalho
é o setorlsta no Palácio Guanabara do vespertino Tribuna
da Imprensa. Nessa condlçüo,
sofreu há meses uma agressão
por parte do General Hlldebrando de Góls. ex-Diretor do
Departamento de Transito, por
causa dc uma série de acusações que íèz à sua administxaç&o
Casado, pai de três' filhos,
todos homens, o Sr. Valdir
Carvalho conta com 40 anos de
idado. mora em Vila Isabel e
começou sua campanha h.a
poucos dias, sem deixar do ir
diariamente ao seu Jornal.
¦ Funcionário- do DCT. resolveu
caudldatar-f.c depois de conhecer de perto a Assembléia Leglslatlva. Sua meta: moralizar
os costumes e o próprio LegisIatlvo estadual, acusando cc
que diile tlrani vantagens de
maneira ilícita, conforme disse.

Os agentes do DVS integTam
a Associação dos Funcionários
do Corpo de Segurança que,
por sua vez, está apoiando decldidamente o movimento programado pela Associação dos
Servidores do Estado, e já se
manifestou a favor da realização da passeata, na próxima
semana, saindo da esquina da
Sinuca em direção à Praça da
Liberdade.
A passeata tem o objetivo de
levar ao Governador Israel Plnheiro duas reivindicações: pagamento do funcionalismo em
dia e aumento dos atuais sala-

rios a vigorar a partir de outubro dêste ano.
APOIO
Tão logo souberam que os
agentes do DVS poderão participar da passeata, ns entidades estudantis de Minas deram
integral apoio uo movimento,
alegando que "ao contrário do
que eles fazem, vamos dar-lhes
o nosso irrestrito apoio".
Os estudantes disseram ainda que, no dia da passeata, irão
todos para as ruas com o único objetivo: aplaudir os agentes do DVS que participarem
do movimento favorável ao aumento salarial da classe.
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Hcrculano Carneiro —
ARENA — Estadual

Os agentes
Belo Horizonte (Sucursal)
tamento de Vigilância Social, antigo DOPS, poderão parruas
tlcipar, pela primeira vez, de uma passeata pelas
o convite que lhes diaceitem
caso
Cidade,
da
principais
rigiu, ontem, a Associação dos Servidores do Estado, que
semana como
programou o movimento para a próxima
aumento salarial do
campanha
da
pró
etapa
primeira
funcionalismo estadual.
Dizendo que o movimento não poderá ser encarado
como subversivo, as entidades do funcionalismo estadual
e federal, cjue promovem a campanha pelo aumento de
disalários, afirmam que a classe, luta apenas por um
de
o
objetivo
terá
não
reito e assegura que a passeata
"pois, além. dos agentes do
a
ordem
pública,
perturbar
antigo DOPS, também os guardas-civis e soldados da PM
foram convidados".
INTEGRAÇÃO

Paulo Silva — ARENA — Estadual

Iy

sidente, Sr. Luís Simões Lopte, que lho de;,.-» uma. publi»
cação reesnte, para que tivesse
uma visão mais ampla da Fundação.
INTERESSE
Recebido pelo Presidente da
Fundação Getúlio Vargas, Sr.
Luis Simões Lopes, pelo Diretor-Exeeutivo, Sr. Alim Pedro,
pelos Embaixadores Maurício
Nabuco e Moacir Briggs e pelo Professor Temístooles Cavaicíinti, Diretor do Instituto de
Ciências Jurídicas, além de várior. professores, o Ministro
Louis Joxe visitou durante 20
minutos as novus dependências
da Fundação.
Ex-jornalista « formado na
Escola Normal Superior da
França — considerada como
uma das de nivel mais elevado da Europa, e que forma quadros p«ra a administração pú»
blica nos setores científicos e
literário — o Ministro Louis
Joxe examinou decnoradamente
as niaquetas do novo edificio da
Fundação Getúlio Vargiw, a
procurou saber como está o intercâmbio com- seu país.
SUGESTÃO
Acompanhado do Embaixador da França no Brasil, Sr.
Jean Binoche, o Ministro
de Estado francês foi informado sobre o funcionamento da Fundação Getúlio
Van?as através de explicações
dadas pelo Sr. Luís Simões Lopes. e conheceu sete publicações da instituição: Conjuntura Econômica, Revista BrasiIeira dc Economia, Revista de
Direito Público e Ciência I*olitica, Curriculum, Direito Administraüvo. Administração de
Empresa e Arquivos Brasileiros
dn Psicotécnica.
Antes de ser chamado pelo
telefone para voltar ao Ministério de Relações Exteriores, o
Sr. Louis Joxe conversou bastante com os diretores e professores da Fundação Getúlio
Vargas, no sentido de intensiflear o intercâmbio de técnicos em administração com o
seu pais.

Agentes do DOPS cíe Minas
convidados para passeata
por aumento a —servidores
do Depar-

VWI|1

Deputado estadual polo ex-Pnrüdo Republicano, eleito cm
1962, oom 4 260 votos, Telêmaco Maia é brigadeiro reformado e
médico, dedicando-se atualmente, 4 clinica geral.
Exerceu
sido Diretor
Diretor do
Central da

I

Itamarati com o Embaixador Binoche

DR. CAMPOS DE REZENDE

Telêmaco Gonçalves Maia — MDB — Estadual

as posses
Os Generais Jurandir de Biznrria Mamede e Carlos Luís
Guedes conferenciaram, ontem,
com o Ministro da Gueira.
Após o encontro, o General
Mamede marcou para o próximo dia 18, às 15 horas, sua
posse no cargo do comandante
do n Exército, em São Paulo,
© o General Carlos Luis Guedes
marcou para o dia 25 sua posse
na chefia do Departamento
Geral do Pessoal.
O comando do II Exército serã transmitido pelo General
Guedes, que vem exercendo interinamente aquele cargo desde
o afastamento do Marechal
Amauri Kruel. Na Guanabara,
p cargo de chefe do DGP será
entregue pelo Marechal Hugo
Panaseo Alvim, transferido recentemente para a reserva.
NOMEAÇÃO
Brasilia (Sucursal) — O Vice-Almirante Maurício Dantas
Torres foi nomeado, ontem, pelo Presidente Castelo Branco,
para chefe do núcleo de comando da Zona de Defesa
Atlântica.

ilustro 1 rances examma
no Itamarati as relações
entre o Brasil e a Europa

BRAS1L-FRANÇA

Para orientação dos leitores, o JORNAL DO
BRASIL, está publicando, diariamente, nesta
seçáo, uma pequena biografia dos candidatos
que disputarão, no Estudo da Guanabara, as
eleições de 15 do novembro.

Exacta é feita de legitimo cimento-amianto,
e vem com acessórios de nylon. PVC e latão, o que lhe assegura perfeito funcionamento e durabilidade ilimitada. Gom o certificado de garantia BRASILIT— mais de 27 anos
de experiência em cimento-amianto no Brasil.
À venda a preço popular, nas casas do ramo.

Melhor
pagar hospital
sem precisar,
do que precisar
sem ter como pagar.
Conheça o Seguro-Saúde da
Casa de Saúde e Maternidade

ARNALDO DE173 MORAES
- Copacabana
R. Constante Ramos.

BRÂSIÜT
Produto da

S.A.

TUBOS

BRASILIT

Agência - RIO DE JANEIRO
Av. Presidente Antônio Carlos. 607 - lO.o andar
Tel. 32-2999
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Solicito informações ou a nossa visila
- Ramal 40
pelo telefone 57.8110
domingos e feriados)
(inclusive aos sábados,

12 — 1.° Cad., Jornal

do Brasil, quinta-feira, fl-10-6

da Guanabara
Comércio paulista examina Empresariado
elege dia 17 a diretoria
e
falências
de
progressão
Centro Industrial
levará problema ao Governo 67/68 do

1
¦
'
!

da GuaOs representantes de quatrocentas indústrias
dia
no
próximo
nabara estão convocados para comparecer,
— para
—
CIRJ
Janeiro,
Rio
de
17, ao Centro Industrial do
da entieleger, em primeira convocação, a neva diretoria
acôrde
1967|68,
biênio
no
mandato
o
dade que cumprirá
estatutárias.''
disposições
do com as
ao
A mobilização dos industriais cariocas, filiados
a
CIRJ, pam as eleições do dia 17, tem por finalidade
mais
aglutinação da classe empresarial, nos seus setores
"encontrar uma abertura amprogressistas, no sentido de
federais e privadas
pia para um diálogo com as entidades
do pardinamização
de financiamento, para propiciar a

- Depois de longo exame da slSão Paulo (Sucursal)
observada nos pedidos de
tuação decorrente da progressão
Associae
protestos de títulos, a
falências e concordatas,
ultima resua
na
deliberou,
Paulo
São
São Comercial de
sobre a preunião, realizar nòvo estudo, de profundidade,
Capital paulista e leva-lo
sente conjuntura econômica na
Governo.
com urgência à consideração do
da entidade, Sr. DaPresidente
o
reunião,
a
Durante
a evolução das concornlel Machado de Campos analisou
na capital, com base
datas, falências e titulos protestados,
Gastão ViEconomia
de
em dados colhidos pelo Instituto
afirmando
que a
ACSP,
da
digal, um dos departamentos
"mesmo sem maior
visualização dos números apontados,
tocante às falências e
análise, indica que a situação, no

que fabril da Guanabara".
MENTALIDADE" NOVA

concordatas, continua grave".
SITUAÇÃO
Lembrou, inicialmente, que a
média mensal das falências requeridas atingiu no ano passado 141. No ano em curso, a evo151, em
lução íoi a seguinte:
janeiro; 131, em fevereiro; 194,
em março; 171, cm abril; 200
em maio; 224, em junho, 223,
em julho. 259, em agosto, 239,
em setembro.
A média das falências decretadas no ano passado foi igual
a 14. A evolução este ano foi a
seguinte: 14 em janeiro; 10 em
fevereiro; 32 em março; 22 em
abril; 23 em maio; 19 em junho; 24 em julho; 33 em agos: to e 30 em setembro.
A média, das concordatas repassado foi
' queridas no ano
equivalente a 15. Neste ano a
evolução, mês a mès, foi a scem
guinte: 12 em janeiro; 13

fevereiro, 26 em março, 16 em
abril. 26 em maio, 26 em junho,
18 em julho, 53 em agosto e 47
em setembro. A média das concordatas deferidas no ano passado atingiu a 13. A evolução
no ano em curso foi a seguinte:
9 em janeiro, 10 em fevereiro,
24 cm março, 17 em abril, 13
em maio, 14 cm junho, 32 em
julho, 37 em agosto e 55 em
setembro.
O panorama no setor dos titulos protestados também não
é animador, notadamente a partir de março. Nos últimos três
meses a evolução quanto ao número íoi a segunite: 13131 em
julho, 12 891 em agosto e 12 689
em setembro. O valor total dêsses títulos em julho foi de CrS
8 363 641000; em agosto do CrS
8151811000; em setembro de
CrS 7 687102 000.

, Amazônia tem Osório fala
da resposta
encontro de
de R. Campos
investidores
O Ministro da Coordenação
dos Organismos Regionais, Sr.
João Gonçalves de Sousa, esta
promovendo os entendimentos
necessários para a realização,
ainda no corrente ano, do I Encontro de Investimendores da
Amazônia, segundo informação
confirmada, por seus assessores.
O Encontro terá por objetivo
estimular a aplicação de capitais privados em programas de
desenvolvimento da região da
Amazônia, quer no setor industrial, quer na agricultura, pecuária ou comunica.çóes.

O Presidente da Confederação das Associações Comerciais do Brasil, Sr. Antônio Carlos do Amaral Osório, informou ontem que tornará pública hoje a resposta dada pelo M i n is t r o do
Planejamento, Sr. Roberto
Campos, ao documento dirigido às autoridades monetárias por aquela entidade, e
que apresentava 17 sugestoes para diminuir as dificuídades que estão sentindo
as classes produtoras nacionais.

A campanha eleitoral de mn
dos candidatos mais credenciados, o industrial Vitor Bouças,
vem sendo movimentada com
visitas pessoais a, Indústrias do
Rio de Janeiro, para transmitir aos empresários a nova
mentalidade que orientará o
CIRJ com a equipe que se propõe a transformar a entidade
num instrumento efetivo para
o nrojresso do setor industrial
do Estado.
A administração Vítor Bouças no CIRJ — segundo depoimento de membros cia equipe
— será baseada no trabalho ne
11 comissões de estudo, que
equacionarão os principais problemas e reivindicações dos industriais cariocas, para solucioná-los a médio e longo prazo,
dentro de uma orientação de
política empresarial realista.
Um dos pontos relevantes do
programa do industrial Vitor
Bouças é a defesa da livre empresa através da abertura de
um diálogo franco com os trabalhadores, empresários e Govêrno .federal, segundo o pensamento do candidato ã Presidéncia do CIRJ, a indústria da
Guanabara jà está integrada
na realidade poliüco-econòmica do Pais, e pode, desde já.
preparar-se, mediante planos
de ação integrados, para diííámizar a. sua expansão no
Estado e em outras regiões favoráveis para investimentos empresümis, notadamente, o Nordeste.

"I

mo também na esfera nacional".
— Coordenação, Comissões de
Estudo e Planos de Ação, serão
as características básicas da,
atuação da equipe que deseja
transformar o CIRJ — disse o
Sr. Vitor Bouças — no instrumento efetivo de progresso para a indústria carioca.

MOBILIZAÇÃO
Nas visitas diárias que o industrial Vítor Bouças tem feito
ãs fábricas do Rio, o candidato
ã Presidência do CIRJ vem
transmitindo uma mensagem de
otimismo, no sentido da mobilizaçáo, em clima democrático. do parque industrial do EsRessalta a necessidade
tado.
de uma expansão dos negócios,
no setor da indústria, mediante uma política empresarial
agressiva no sentido do aumento da produtividade e da redução dos custos. "os
empresaAcredita que
rios devem sair da área de simpies reivindicações, como ciasse, para apresentarem planos
de ação e desenvolvimento, não
esquecendo, nunca, que a peça
mais importante para a indústria ainda é o homem: o operário".
A equipe que pretende, portanto, mudar a mentalidade e
a forma de atuação do CIRJ.
no panorama empresarial do
em
Estado, tentará colocar
pauta de trabalhos, asconclusoes da I Convenção Industrial
do Rio de Janeiro, realizada
em 1965.
No item de Comércio Extcrior. deseja o Sr. Vítor Bouças
F£ NO EMPRESÁRIO
estimular uma politica agressiva de vendas, com a participaO Sr. Vítor Bouças tem resção de feiras e exposições insaltado em seus contatos com
os industriais cariocas que se ternacionais. Promoverá, uma
a Feh-a internaciopropôs a aceitar a candidatura vez eleito,
ã Presidência do CIRJ, porque nal do Estado da Guanabara,
" acredita na capacidade de rea- com a finalidade de aproximar
os empresários cariocas com
lização do empresário da Guanabara, não só nas suas ativi- entidades internacionais como
a ALALC e outras.
dades em âmbito estadual, co-

COMPANHIA DE ELETRICIDADE

compre e vonda

OBRIGAÇÕES
REAJUSTÀVEIS

USINA HIDRELÉTRICA DO PAREDÃO
SELEÇÃO DE PROPONENTES

do Tesouro Nacional

Chamamos a atenção das firmas interessadas, fabricantes de comportas, grades e acessórios, guindasles e pontes rolantes, para o Aviso publicado no Diário Oficial do Território Federal do Amapá, do dia 23
forde setembro/66, referente à Seleção Prévia, para
a
Usina
equipamento
para
de
necimento
permanente,
Hidrelétrica do Paredão, situada no Rio Araguary
Município de Macapá — Território Federal do Amapá,
com capacidade total de 100 MW.
informações com a C EA , Av. Nilo Peçanha, 155
- Grupo 213/14 - Rio de Janeiro - GB ou na ELC- São
Electroconsult, à Rua São Luiz, 97 - Conj. 21
Paulo-SP.
(p

em

SN

INVESTIMENTOS

EM

SEGURANÇA

FINANCIAMENTOS
Através do FINAME
Prazos longos - Taxa reduzidas

BOLSAS E MERCADOS
MOEDAS
DÓLAR
Compra
2
2
Venda
LIBRA
Compra
6
Venda ........ 6

com o Banco do Brasil e 03 bano
comprando
uos particular.»
dólar a CrS 2 200 e vendendo a
CrS 2 220; a libra, a CrS 6 134,-10
e a Crs 6 195,80. Fechou Inalterado.

200
210

MANUAL
Na abertura do mercado de
o dólar-papel
cíimbio manual,
foi cotado a CrS 2 200 para com210
Crs
2
c
a
para venda;
pra
a libra a CrS 6 150 e a CrS 6 210.
Fechou Inalterado.

150
210

LIVRE

O Banco do Brasil e os bancos
particulares operaram as séguln-,
tes taxas;

cambio livre
O mercado de
abriu ontem calmo c inalterado,

S Convênio . 2 200,00 2 220,00
£ Islândia e
6 130.40 6 195,80
£ BPC
Ouro Fino
2 473,6039 2 498,1115
GR

Venda

Compra

Moedas

220,00
200,00
Dólar
2 038,00 2 059,80
Dólar Can
195,80
Libra Ester. . 6 134,00 6
557,80
551,60
Mavco Alem, .
TAXAS DO MANUAL
614,70
608,00
Florlm
Compra
44,00 Moedas
44.00
Belga
Franco
2 200,00 2
451,50
Dólar
440,20
Franco Franc.
6 150.00 ti
513,70 Libra
507.00
Franco
Suíço
444,00
572,00 Franco Fráric.
523,00
Lh-a
Franco
Suíço
510.00
322,80
318,70
.
Din.
Coroa
77.00
Port.
311,70 Escudo
307.70
Coroa Norueg.
36 UO
430,50 Peseta Esp. ..
425.40
Coroa Sueca .
3,30
37.20
Ital
Lira
85.20
Aus.
Shilllng
552,00
Alem.
73,40 Marco
76,50
Port.
Escudo
8.30
...
Peso
Arg.
38,00
36,50
Peseta
30.00
9,10 Poso Urug. ..
8.30
Peso Argent.
43,00
36,70 Franco
belga
20,70
Peso Urug. .-

da bolsa do kio de janeiro

20-9-06
3477
Organização S. N. Ltda.)

(Elaborada pela
FUNDOS MÚTUOS

4-10
5-10

FUNDO CRESCINCO
COND. DELTEC

FUNDO
FUNDO
FUNDO
FUNDO

HALLES .... 28-9
30- 9
ATLÂNTICO
FEDERAL ... 4-10
V. CRUZ .... 5-10

39
3
1
1

199
414
037
016
944
555

Data

435
674
591
678
602
230

Quant.

Ações

Cot.

Quant.

AOS

ACIONISTAS

AUMENTO DE CAPITAL
BONIFICAÇÃO - (Ações gratuitas)

Extraordinária, r.ahzad. sm 26 d. *"° d« «66.
Comunicam», .o. Senhores Acionistas qu. a Asssembléia Geral
8.000.000.000
6,000.000,000
(Seis bilhões de cruzeiros) para Cr$
d,
CrS
Social
Capital
autorizou . elevação do
imobilizado.
do
ativo
da
reavahaçao
resultantes
d»
reservas
d., parte
(Oito bilhões d. cruzeiros) mediante aproveitamento,
atuaj^ent.
ações
de
3
possuidas.
(treis)
cada grupo
Como conseqüência, haverá distribuição'd. 1 (uma) «çao nova gratuita par»
da Ata da Assembléia Geral Efaordinâri. q«
As novas ações serão entregues 60 dias após a dat. do arquivamento
de 26 de setembro de 1966, contra .
Extraordinária
Geral
Assembléia
autorizado
do
Capital
pela
vier efetivar o aumento
remessa ou apresentação do cupom n.o 46.

SUBSCRIÇÃO -

d. 1966. autorizou . abertura de uma subscricáo d.
A mesma Assembléia Geral Extraordinária d. 26 d. setembro
dinheiro ou mediante aplicaçáo de credito em contaem
realizada
a
ser
CrS 2.000,000.000 (Dois bilhões de cruzeiros),
de CrS 8,000.000.000 (Oito bilhões de cruze.ros) para
Social,
do
Capital
elevação
Sociedade
na
corrente
par.
atendida pela «missio de 2.000.000 de ações das quais,
CrS 10.000.000.000 (Dez bilhões de cruzeiros), que serí
constantes da At» da referida Assembléia.
1.000.000 ordinárias • 1.000.000 preferenciais, com as características
do direito de preferência par. » subscrição das novas ações.
Ficam assim, os Senhores Acionistas convidados . usarem
devendo êsse direito ser exercido dentro do prazo
na proporção de 1 (uma) ação nova par. cad» 3 (treis) ações possuídas,
Extraordinária de 26 de setembro d. 19,66, no
Geral
da
Assembléia
da
Ata
de 30 dias, contados da dat. da publicação
do cupom n.o 45 • pagamento de 20 /o
recolhimento
•
Diário Oficial do Estado de São Paulo, mediante a «presentação
ato.
no
total
.
integralização
facultada,
ficando
porém,
do valor da subscrição,
uma só vez, a escolha do Acionista, até 31 de dezembro de 1966.
O pagamento dos 80% restantes, deverá ser efetuado de
.té 30 d. abril d. 1967 com direito aos dividendos do 1.»
ou
1966,
d.
do
2,o
semestre
dividendo,
com direito aos
semestre de 1967.
êste prescreverá, impreterivelmente, em relação i Sociedade.
Decorrido o prazo pari* o exercício do direito de preferência,
locais e horários (d. 2» até 6.» feiras)
Os Senhores Acionistas serão atendidos nos seguintes

¦¦¦•:•¦.>y fk1.-'-.

- 5,o and.
RIO DE JANEIRO: Rua do Ouvidor, Í62
Das 9 às 12: das 14 às 17 horas.
SÃO PAULO:

1

Rua Joaquim Carlos, 497
Das 9 às 11: das 13 às 16 horas.
Largo da Misericórdia, 24 - l.o and, - das 13 às 16,30 horas.

160 640
40 813

5,00 set.
20,00 maio

Ações

Cot.

Quant.

Cot.

400 4 000 LEI 303, ex-cupom
IDEM
490
20 000
MINEIRA
'. : 100
530
de outubro
700
495 I WILLYS, ord
6 000
IDEM
132
710 LEI 820, Plano A .
100
IDEM
500 I
17 100
IDEM
68
B
.
Plano
LEI
820.
505 !
I 200
2 400 2 970
IDEM
B. DO BRASIL ...
6 242
i TiT. PROGRES. .
890 | DEBÍ.NTURES
700
8 400 2 080 SID. NAC, Port. .
IDEM
11 245
IDEM
570
1 100
HIME
575 VEMAG S. A.. 359 '
1 100
IDEM
AÇÕES DE CIAS.
; 200 740,801 Pregão da tarde
dias, 3.* Emissão
580
1 0D0
IDEM
DIVERSAS
j
2
730
800
KIBON, c/ direito
1 AÇÕES DE CIAS.
300 2 750 LETRAS
IDEM
A. VILARES. Pref. 1 500 1 730
j DIVERSAS
ex-direito 1 000 2 250 HIPOTECÁRIAS
600 1 790 KIBON,
IDEM
600 2 260
1 800
j BANCO OLIVEIRA
IDEM
600
IDEM
340
SOO I
290
ROXOK nom. ...
200 2 280 DO B. E.
IDEM
A. VILARES, Ord. 1 500 1 700
I DEOD. INDUST. . 1 000
400 2 050
700 L. AMERICANAS
2 500
ARNO
'
10
700
IDEM
2 000 2 065 TÍTULOS
325
IDEM
B. DE ROUPAS .. 1 600
INDUST. 7 50O
PROGR.
4 500 2 070 DA UNIÃO
480
100
IDEM
C. B. U.
I BRAS. DE EN. EL. 21 500
700 2 080
IDEM
BRAHMA, Pref. —
1 000
1
IDEM
100 2 000 OBRIG. REAJUST.
IDEM
1 600 1 980
cl Dividendo ...
100
IDEM
1 600 2 100
IDEM
100 1 985
IDEM
400 20 930
p. E LUZ DE MI200 2 120 PORTADOR, 1 ano
990
IDEM
7 000
IDEM
3
000
NAS GERAIS ...
100 20 940 j
IDEM
700 1 330
000 I B ESTRELA, Pref.
900
IDEM
10 000
IDEM
2 000 20 950
IDEM
200 1 390
IDEM
BRAHMA, Pref. —
5 000
LUZ
P.
E
DE
000
21
PAUL.
l
030
IDEM
I
1 100 1 940! B. ESTRELA. Pref.
...
ex-Dlvldendo
18 000
IDEM
60 21 050 |
IDEM
1 100 70
— DIREITOS ..
700 1 945 [
IDEM
200
000 21 100; C. INDUST., Pref.
IDEM
2 700 660 |
2 400 1 950 MESBLA, Pref. ...
IDEM
900
800
IDEM
10
19
anos
i
3
PORTADOR,
8 100 665
IDEM
BRAHMA, Ord. —
100
TOEM
11 19 900
IDEM
4 300 670 |
IDEM
800 1 320
c/ Dividendo ...
200
C. INDUST.. Old.
10 19 800
4 800 760 ] PORTADOR, 5 anos
2 500 1 830 MESBLA, Ord
IDEM
OLIMJOSÉ
19
850
I
EDIT.
550
IDEM
2 600 763
IDEM
900 1 840
IDEM
200
PIO, nom
230 19 900 !
IDEM
1 000 1 350
M. SANTISTA ....
BRAHMA. Ord. —
i COM. DE PEDRAS
280 1 090 REAJUST. — ENPETROBRÁS
100 1 790
...
ex-dividendo
000
..
8
•—
BRASILEIRAS
5
DOSSAVEIS
10 380 1100
575
IDEM
2 000
D. DE SANTOS ...
500
200 19 800 CIMAP, ex-bonlf.
ANOS
1 000 700
580
SAMITRI
3 000
IDEM
—
Pref,,
VEMAG
700 710
590
IDEM
800
IDEM
100
nom, Classe A
595 1 S. P. ALPARGATAS 1 300 825 REAP. ECONÕM.
5 000
IDEM
MANNESM.,
SID.
100 830
480
IDEM
200
DONA ISABEL ...
— Pref
4 000
300
162
100 3 100 1952
485
V. R. DOCE, Port.
9 100
IDEM
300
IDEM
350
2 179
1 600 3 120 1953
• IDEM
490
IDEM
1 1.00
MANNESM.,
400 SID.
167
200 3 130 1054
820
IDEM
F. BRASILEIRO .. 1 300
_ Ord
800
200 3 140
210
IDEM
5 000
AMÉR. FABRIL ...
TÍTULOS
1 700
IDEM
150
500
3
220
IDEM
4 500
IDEM
ESTADOS
DOS
500
M. FLUMINENSB
200 3 200
IDEM
4 500 2 140
SOUSA CRUZ ....
(Guanabara)
IDEM
1 900
500 2 145 V. R. DOCE, nom. 2 800 2 600
IDEM
700
630 I ANT. PAULISTA .. 200
'320 2 620 LEI 14
IDEM
3 000 2 150
IDEM
610
IDEM
400
783
1000 2 630 LEI 303
IDEM
700 2 100
IDEM
630 CIMENTO
ARATU 300
733
IDEM
930 2 650
IDEM
560
200
.
N. AMÉR., Port.
400
640
IDEM
515
8
IDEM
1 600 3 950
570 W. MARTINS ....
2 600
IDEM
VENDAS

ATLÂNTICA
IDEM

....

240
270

82.70
80,50

234
264
295
324
210
180
97

83,10
80,90
78,70
76,60
84,30
87,00
91,40

1
1

IDEM
IDEM
IDEM
IDEM
IDEM
IDEM
IDEM
IDEM
IDEM
IDEM

000
000

2 800
1 700
1 700
2 000
10 000
2 000
245

EM

ONTEM

LETRAS

Taxa

Prazo
(dias)

Empresa

Valor
Venal

Prazo
(dias)

Empres»

REALIZADAS

DE

762,36
124,21

30 INDUSTRIAIS
15 CONCESSIONÁRLVS
Tstal

Vendas nas
611 000.
Índice

açóes utilizadas

Dow-Jones

no

Índice:

205
170
355
295
255
355
295
255
355
295

20 FERROVIAS
65 AÇÕES
;

Ind'

Ferrovias

96 200;

28-1J8
Beth Stl
49-12
Can Pac
J
I
18-5 8
Cadê
Nova Iorque (UPI-JB)
33-i;4
Cerra
— Preços finais na Bôlsa de Valores de Nova Ches & Oh .... 61-7;8
34
Icr-que, ontem:
Chrysler
24-12
Col Gas
32-3;4
Con Ed
3-5 8
A J Ind
38-3;8
Cont Can
34-38
Allicd Chem ....
27
Cont Stl
20-l|2'
....
AUis Clv.il
37-l;8
46
Cord Pd
Am Can
37-5J8
Crown Zell
Am Forn Pow . 17-318
16-1,4
Cuutlss W
36-118
Am Mst Cl ...
154-1-2
Du
Pont
15-314
Amsr Std
'
62-5J8
Bast Ah- L
52-l|4
Amec Smel ...
107-1;4
50-5 8
Eastman
Am T & T
!6-l'8
.
Spo
30-l|4
Electron
Amer Tob
Ecrd
41-1-2
70
Anaccnda
84-3.4
Gen Ele
27-7 3 Gt-n
A-.maur
Foods .... 63-5;8
78
Atlan Rlch ....
73
2-5:8
Gen Motors
At':__!5 Corp
Glllebte
35-3;8
30-r2
Bendix
Glldden
18-1,4
Bilt Ohio ...'..
PREÇOS FINAIS:

Goodyear
Grace W R —
IBM
Int Harv
Int Nick
Int Tel & Tel .
MatuvlUe
Johns
Kennecott
Kroger
Lehman
íLcckheid
Loews The» ..
Lcnestar Cem .
Mobil OU
••
Mont Word
Nat Cash R ..
Nat Dist
Nat Le-ad
N Y Csntr ...
Otis Elev
Pac G El
Pan Am
Paramount —

44-l',2
34-3;4
310
35
74-3'4
61-1-4
46-3Í8
31
24-1.2'

27-1J4
36
21-5:8
14-3:8
41-1|2
23-34
62-3:4
31-1;8
53-i;2
57-5 8
35-i;s
29-1,3
44
71-i;4

IDEM
IDEM
IDEM
IDEM
IDEM
IDEM
IDEM
IDEM
IDEM
IDEM

Abert.
190,31
267,72
'Concessionárias

100): Final

mercador!

de

de futuros

755,45 — 7,74
121,27 + 0,58

751,72
123,21

768,04
125,39

Prazo
(dias)

Empresa

Valor
Venal

102 91,10
HS 90,10
157 36,80
162 86,50
176 85,50
187 84,40
192 84.10
20S 83,10
217 82,00
222 81,70

630
610
620
000
000

000
195
200
450
67
63
70
39
60
92
93
500
570
590
580
1 130

1 020
1 300
1 100

500
550

1
1
1
1

500
550
650
660
780
790
350
370

CAMBIO

BOLSA DE NOVA IORQUE
Nova Iorque (UPI-JB) — Médias de Dow-Jone» na Bolsa de Nova Iorque ontem:
Final
Varia.
Min.
Max.
Ações
Ações
Abert.

AVISO

356 702
171 088
162 183

4,00 junho
2,50 junho

B.

Pregão da manhã

MOBICAP
SULISTA
CREFISUL

SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO

Valor do
Fundo
(CrÇ 000)

Ult. Dist.
(Cr$)

DE VALORES

Ações

Cot.

Quant.

4-10 110.00
29-9 505,00

FUNDO SBS (Sabba)
FUNDO NORTEC
NA BOLSA

Valor da
Cota (Cr?)

19-8 158,00
28-9 266,00
20-9 951,00

FUNDO ORCICA
FUNDO BRASIL
FUNDO TAMOIO

VENDAS REALIZADAS ONTE M
A c 6 e s

1965

INVESTIMENTOS

(Cr$ 000)

set.
set.
Junho
julho
agosto
junho

10.00
20,00
12,00
12,00
15.00
65,00

591.00
251,00
473,10
266.00
1 041,00
3 263,00

DE

ilo
Valor
¦Fundo

Valor da Olt Dist.
Cota (Cr?)
(CrS)

Data

Outubro dc
3521

27-9-66
.3419

4-10-66
3425

83,8, com baixa d<

índice BV
1,7 ponto.

blo negociadas em Bolsa ren le.
ram um total de CrS 22_4.2._d0

média s/n dos títulos particulares
5-10-66
3359

COFIBRAS
IDEM
IDEM
IDEM

MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S. A.

Venda
220,00
210.00
452,00
519,00
77,50
37.20
3.60
360.00
9,00
33,00
4-1.40

TÍTULOS
e no Pregão da
407 252 970.00.
Tarde, 99 240. no valor dc CrS
2 988 075.00. As Letras de Cara-

Foram vendidos ontem, no
PreB8o da Manila. 215 jo/titulos
lla'importância de CrS

INVESTIMENTOS S.A.

- fei. 23-1496
tua da alfândega, 21 - 3.» andar
300.000.000
Cr$
e
reservas:
capital
carta patente n.» II - 286

HALLES

GRUPO

Valor
Venal

Taxa

236 80,80 2o_i
247 79,00 355
252 79,40 293
266 78.40 255
277 77,30 245
232 77,00 205
296 76,00 170
337 72,60 180
342 72,40 150
336 71,40 130

80
.83

188,17
264,45

de Servlç.03

Varia.

Final

Blin.

Máx.

188,81 — 0,73
265,80 — 1,57

Públicos

88 200;

134,09.

45
Pe-nn RR
.... 46-118
Phillips P
Pub SEG .... 31-3;4
39-58
RCA
31-3!»
Rep Stl
34-7,8
Rey Tob
48-7 8
Sears
60-112
Sinelitr
Southern R .. 40-7Í8
38-i:8
Std O Cal
Std O Ind .... 50-118
Std O N J .... 62-12
Standard Brands 27-5;S
Studebaker — 32-314
33-3|4
Swlíf t
6-34
....
Tech Mat
64-7'8
Texaco
77-3 8
Texas Gulf
44-3'4
Textron
36-1 ;2
Tlmkan
50-58
..
Un Carbide
Pacific 35-3,8
Union
United Alrcr .. 68

Utd Fruit
United Gas ...
U S Steel
U S Gypsum ..
U S Rubber ..
U S Smelting
,
Warner Bros
West Air Br .
Weclvwth
Westg El
Alleen Inc ...
Ark La G -s .
Brit Am Oil .
Brlt P*t
Creole P
Espey Mfg ...
Giant 1*eil ...
Home Oli A .

Huacy ou ... .
Nc-rf So Ry ...
Sbd W Air .'. .
Ssemtm
.
Synt?x

31-1'2
40-1 [2
36-r,S
46
38
39-112
12-l;2
29-l;2
20
45-l|2
6
34-3'4
26-3;8
31-3'S
7-1J2
10
i8-r4
10-3:4
32
20-12
3-78
67-1.3

MERCADORIAS
Café-Ilio
O marcado de café disponível regulou ontem caimo e inalterado, ccm o tipo 7, safra 1906/67, oc-raroibutçáo de CrS 22.50
Nao
mantendo-se ao preço anterior d-e OrS 3 500 por 10 quilos.
13 376
houve vendas e o mercado fechou inalterado. Entradas
sacos. Embarques, existência e café despachados para embarques,
o IBC nüo forneceu.

Açúcar-Rlo
.
¦Firme e inalterado íoi como funcionou o mercado de açúcar.
Existência
000.
10
Entrados 32 460 sacos do Estado do Rto. Saídas
66 227 sacos.
Algodão-Rio
inalterado.
Regulou o mercado de algodão em rama. calmo «
Existência 2 687
Entradas 189 fardos de S&o Paulo. Saldas 200.
fardos.

CEREAIS E DIVERSOS
ço

de

ServiBelo Horteont*. segundo dados fornecidos pelo
São estes os preços do mercado atacadista, nas praças do Kio, SSo Paulo e
- (Convênio Ministério da Agricultura - USAID)
Informação de Mercado Agrícola - SIMA
COTAÇÕES DO DIA 3/10/66
GUANABARA

PlfODUTOS
ARROZ (Sc. 60 quilos)
•Amarelfto
Agulha
BÍuc-Rote
FEIJÃO (Sc. 60 quilos)
Jalo
Preto
Mulatlnho
FARINHA DE MANDIOCA
Fina
Grossa
CHARQUE (pl quilo)
Bovlno-trazeiro

mercado

(50 kg)

..

I

estável
35 000 a 46 OCO
31 OCO a 33 OOO
25 000 a 33 000
mercado estável
39 C00 a 40 OCO
42 000 a 43 000
32 COO a 33 000
mercado estável
8 300 a a soo
7 500 a 8 000
mercado ei-tá vel
2 730 a, 2 800

SAO PAULO
mercado estável
30 0C0 a 37 630
30 000 a 34 COO
27 330 a 28 300
nwrosdo eàtávcl
36 500 a 37 800
3u 000 a 31 500
30 000 a 32 000
nuroado Xinne
8 000 a 9 oco
8 000 a 9 000

BELO

HORIZONTE

mercado
42 000 1
33 003 a
30 003 a
mercado
03 000
42 000

estável
45 000
33 COO
35 000
estável

mercado estável
7 500 a 9 OCO
7 500 a 9 OCO

Jornal do Brasil, quinta-feira, 6-10-66, l.o Cad. — 13

Regulamentada a cobrança
dos prêmios de seguros
através da rede bancária

Márcio condena o Código
Tributário porque deverá
ser aplicado "com choque"

O Banco Central divulgou ontem, a Circular 54 reguO Secretário de Finanças da Guanabara, Sr. Márcio
Alves, condenou ontem o nôvo Código Tributário com a lamentando a cobrança de prêmios e conexos resultantes
alegação de que o substitutivo Daniel Faraco suprimiu do do contratos de seguros pelos bancos previamente autoriprojeto o artigo que determinava a implantação gradati- zados por êsse estabelecimento de crédito oficial, que deva da reforma, "situando os Estados jà neste fim de ano verão obter permissão para a cobrança de acordo com os
diante do problema de implantar de choque uma profunda itens constantes da presente Circular.
reforma fiscal para a qual não estão preparados".
Diz a Circular que entre as principais condições para
Com o realce de que o nôvo código é especialmente in- receber prêmios de seguros o banco deverá estar habilita"nos
do a receber receitas federais, devendo os convênios serem
grato para a Guanabara, disse o Sr. Márcio Alves que
encontramos diante da falta de experiência do aparelho firmados em quatro vias, a primeira para o banco, a se'gunda
fiscal, do total desconhecimento por parte dos contributopara a sociedade seguradora e as restantes para retes sobre os detalhes do futuro Imposto de Circulação, e messa ao Banco Central e ao Departamento Nacional de
vemos a aproximação de janeiro, mês de baixa arrecada- Seguros Privados e Capitalização.
ção, sem saber quais os recursos de que disporemos para
emissão, ou 45 dins, quando o doA CIRCULAR
atender aos inadiáveis compromissos do Estado".
micillo do segurado não fôr o mesGRADAÇAO ANULADA
Todos aqueles que acompanharam a atuação da Secretaria de Finanças nas discussões que precederam o envio da
mensagem presidencial ao Congresso Nacional em 14 de setembro sabem que foi constante o seu ponto-de-vista de quo
a reforma deveria ser implantada gradativamente para evitar as surpresas que poderão
ocorrer no início do próximo
ano.
Observou que para atenuar
os efeitos da implantação da
reforma tributária, propunhase o Governo federal a distribuir com os Estados um Fundo
de Participação criado na lei
e constituído por 10% da arrecadação dos impostos de Renda
e de Consumo.
Entretanto, a mesma lei
dispunha sóbre o critério da distribuição de um total de CrS
500 bilhões entre todos os Estados, cabendo em conseqüència à Guanabara apenas CrS 5
bilhões em todo o exercício do
próximo ano, ou seja, menos de
1*7.. da arrecadação do Estado.
E bem de ver que êsse critério,
baseado no inverso do índice
relativo à, renda per capita do
Estado e diretamente proporcional à sua pequena área e
população, não poderia nunca
compensá-la pela possibilidade
de um colapso de arrecadação
no Inicio do próximo ano. fi
pois com a mais profunda apreensão que vejo aproximar-se a
Implantação da reforma, para,
a qual contribui com as maiores esperanças de vê-la realizar-se com êxito porque seria
aplicada, com prudência.
APELO
Salientou o Sr. Márcio Alves haver tentado em Brasília
restabelecer o projeto originai,
através de entendimentos com
lideres do Congresso Nacional
aos quais ressaltou haver revêlado suas preocupações.
— A urgente tramitação legislativa e o recesso parlamentar que se iniciava impediram
que tivesse êxito a missão que
Apelo para os MiIempreendi.
mistros da Fazenda c Planejamento no sentido de que compreendendo as razões que acabo de expor, possam ainda sugerir as medidas necessárias à,
correção das dificuldades que
antevejo.
Lembrou o Secretário de Finanças que pelo projeto original o Artigo 214 previa que no
exercício de 1967 se faria a im-

É a Begulnte, nn. Integra, n CirBanco
divulgada
culnr
pelo
Centrnl:
Aos estabelecimentos bancirlos:
Comunicamos que o Conselho
Monct&rio Nacional, cm sessão de
29-9-06,* com base no disposto no
Artigo 1," do Decreto n." 59195,
do 8-9-00, resolveu estatuir ns seguintes normas para o serviço do
cobrança, pelos bancos, do prèmios o conexos resultantes do
contratos do seguro*. I — Os bnncos previamente autorizados pelo
Bnnco Contrai somente poderão
contratar a oxccuçdo do serviço
com as sociedades seguradorns
mediante convênio lavrado em
harmonia com as normas aqui
estabelecidos. II — Para quo possa aer autorizado, deverá o banco preencher as seguintes condições básicas: u) estar habilitado
a receber receitas íèdcrals, ua
íorma da 'doportnrla n.« 203, de ..
Exm." Sr. Ministro
4-8-1905,
da Fazenda e da circular n.° 7/05,
de 19-8-05, dêste Banco Centrnl;
b) observar fielmente tôdas as
disposições legais e regulamentares; III — Os convênios seriio asBinados em quatro vias, n primeira para o banco, a segunda para
a sociedade seguradora o ns restantes para remessa, por aquele,
a esto Banco Central e ao Departnmento Nacional de Seguros Prlvados e Capitalização (DNSPC).
IV — Os bancos receberão dns
sociedades seguradoras: a) as apóJlccs, ou documentos oqulvalentes; b) "nota de seguro" em três
vias contendo todos os elementos
pertinentes ao contrato do seguro respectivo, Inclusive clíra total a cobrar do segurado (cm nlgarlsmos e por extenso) e identillcaçno da parcela correspondente
a Impostos federais; e c) bordere-iu de cobrança em duas vias, a
segunda das quais será no ato
devolvida ó sociedade seguradora
com a respectiva conformidade do
banco. V — Os bancos firmarão
recibo por coma, ordem e risco
das seguradorns, na primeira via
da "nota de seguro", entregandoa, assim quitada, ao segurudo Juntamente com a apólice, ou documento equivalente, e expedirão
nesse ato i seguradora o rospectivo aviso rie crédito (terceira via
da nota de seguro) em conta transltórla reglstrftvel
em "Outros
Créditos—7 310", a débito da qual
imediatamente farão a transferênela da parcela correspondente
a Impostos federais arrecadados
para a conta especial do que trata a.circular n.o 7/05, do 19-8-65,
dêste Banco Central. VI — Qunndo não constar data certa do pagamento nas apólices ou documentos equivalentes, a respectlva permanência' em cobrança seri
por 30 dias contados da data do

plantação do imposto estadual
sôbre operações de-mercadoria,
de tal maneira que íôsse atenuado na sua maior parte o
impacto da implantação no primeiro semestre.
— A partir do segundo semestre, já o nôvo imposto farse-ia sentir de tal modo que,
financehamente,. somente a
metade dos seus efeitos poderia prevalecer. Nessas condições, somente a partir de janeiro de 19G8 entraria em vigor
a Reforma Tributária no que
se refere aos Estados.
APLAUSOS EM MINAS
Belo Horizonte (Sucursal) —
A aprovação do novo Código
Tributário Nacional pelo Congresso, com a emenda Daniel
Faraco, foi recebida com entusiasmo pelas entidades empresariais mineiras, que a classificaram como "a mais importante medida já adotada pelo
atual Governo Revolucionário,
pois significará a vitória do
empresariado honesto contra o
sonegador e a igual opor tunidade de. concorrência para
todos".
O ex-Secretário da Fazenda
de Minas, professor Celso Cordeiro Machado, afirmou que "a
aprovação do nôvo Código Tribütário, com a emenda Daniel
Faraco será um desastre para
os Estados cujos orçamentos,
já em fase adiantada de discussão nas Assembléias Legislativas, consignam uma previsão de receita baseada na implantação gradual do Imposto
sôbre Circulação de Mercadorías".
MOÇÕES
Foi decidido por unanimidade, em tôdas as entidades representantivas das classes produtoras, o envio de telegramas
de congratulações com o Congresso Nacional e o Presidente
Castelo Branco e outros de
aplausos ao Deputado Daniel
Faraco pela aprovação do substitutivo por êle proposto ao projeto do Código Tributário. Nos
telegramas enviados ao Presidente da República, as 11 en.idades empresariais mineiras
afirmam que "as classes produtoras se colocam contra toda
e qualquer prorrogação na entrada em vigor do nôvo sistema tributário ou de alterações
no texto de nova legislação,
"pois entendemos ser esta a
mais importante medida adota pelo atual Governo Revolucionário".

tem a satisfação
de sua Agência

NOVA IGUAÇU

BANCOS EM CONDIÇÕES

à Rua Otávio Tarquínio, 164
(P

I
Instituto Brasileiro do Café
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA
À CAFEICULTURA
AVISO

NOTAS:
l.?j se da "nota de seguro" não
constar verba referente a "custo
do apólice", porque não autorizada pelo Departamento Nacional
de Seguros Privados e Capitaliza-,
ção, a comissão de cobrança será
íixa, de CrS 500 (quinhentos cruzolrus) por documento cobrado ou
devolvido, mais CrS 250 (duzentos
c cinqüenta cruzeiros) paru a comlssflo de correspondente, se íõr
o caso; 2.°) nos seguros de pagamento plurianunl, a comissão da
cobrança será fixado como estabolcce a nunca supra, devendo o
bnnco receber da soclednde seguradora tantas "notas de seguro"
quantos os pagamentos a serem
leitos pelo segurado. X — Aos
bancos que Infringirem o disposto
nesta circular, o Banco Central da
Bepúbllca do Brasil aplicará ns
penalidades previstas no Artigo
44, Incisos I e II, da __*1 n.° 4 595,
de 31-12-04. XI —- Esta circular
entrará em vigor a partir de ...
1-11-00, podendo os bancos desde
Já requerer a autorização a que
se refere o item 1.

O Banco Central está examinando a possibilidade de
'ampliar as faixas de redescontos para os bancos que necessitem de reforçar as suas caixas, como uma compensação
para a não alteração da Resolução 36, que obrigou aos estabelecimentos de crédito a efetuar, ontem, depósitos que
somaram a cerca de Cr$.110 bilhões.
Banqueiros e diretores de estabelecimentos bancários
da Guanabara afirmaram, ontem, que a medida adotada
pelo Banco Central não alterando a Resolução 36 — que
regulamenta o recolhimento do depósito compulsório —
poderá trazer sérios embaraços para o atendimento do crédito ao comércio e à indústria, uma vez que a rede bancaria se viu privada, repentinamente de uma elevada soma
que seria destinada a empréstimos.

FUNDADO EM 1858

Estado do Rio de Janeiro

mo da dependência do banco cobrndor, após o quo os documentos
não pagos serão devolvidos com as
segundas vias das "notns de so"falta
guro", oom a declaração de
do pogamento no prazo", arquivando o banco as primeiras vias,
nesse ato. VII — Sempre que,
com bnse nas determinações do
DNSPC, a sociedade seguradora
admitir parcelamento do prêmio,
o banco cobrador recebera tantas
"notas de seguro"
quantns íorem
ns prestações njustndns, devendo
a cobrança processar-so na forma
do item precedente, com entrega
no segurado da. apóllco ou documento equivalente no ato do
pagamento, por este, da primeira
parcela, VIII — O recebimento
com desconto para pngamento á
vista subordina-se às condições
scquo forem explicitadas
"notns de pelas
seguro",
guradoras nos
cm harmonia com o que o DNSPC
estabelecer. IX — No segundo dia
ütll de cada semana, o banco
transferirá para crédito da sociedade seguradora ce dente, em conta do livre movimentação, o saldo
liquido da conta transitória a que
se refere o item V, deduzidas, em
casa caso: a) comissão de cobran"custo
ça de 20 por cento da verba
tle apólice" mencionada na "nota
tíe seguro" correspondente, inclusive sóbre ns devolvidas por "falta de pagamento no prazo"; b)
•despesas de portes e telegramas
pelo oxnto valor e comissão do
correspondente (quando íõr o
caso), esta limitada à metade da,
"comissão do cobrança", a
que o
bnnco tenha direito, na íorma da
alinea anterior;

Banco Central examina a
ampliação do redesconto
como compensação da 36

0 BANCO DA BAHIA S.A.
de comunicar a abertura

Paulo Egidio manda organizar
listão de patentes extintas

DAC-66/2I

A,
Cooperativas ds Cafeicultores
Rcf.:

Financiamento de importação de fertilizantes pelo
FREMA.
Comunicamos às Cooperativas de Cafeicultores, devidamente reglslradas em nossa Divisão de Cooperalivismo, que êsle Departamcnlo eslá financiando, integralmente, a importação de fertilizantes,
devendo as interessadas manifestarem-se alé 30 de outubro vindouro,
Iunto aos Serviços Regionais, sob cuja jurisdição se situem.
As condições para a obtenção do referido financiamento são
as seguintes:
1. Financiamento integral, para ser pago de uma $6 vez em
31 de outubro de 1967.
2. Juros de 1% ao mês, Isento o financiamento de
quaisquer outras taxas ou comissões.
3. Aceitação, na liquidação de até 60% do financiamento, de
títulos referentes ao fornecimento dos fertilizantes, emitidos
, _.
por cooperados e coobrigada a Cooperativa, vencíveis até
31-8-68.
•4.
Direito de financiamento, por Cooperativa, até o limite de
Cr$ 10 por pé de café, constante da Lista Nominativa da
cooperados em poder do IBC.
5.
Pagamento direto do câmbio à CACEX, pelo IBC, em moeda nacional.
As Cooperativas, caso o «desejarem, poderão reunir suas
quotas
e delegar o direito de financiamento às Centrais ou Federações, a
que estiverem filiadas.
As concessões de financiamento só se tornarão efetivas depois
ae» licenciadas as importações.
se rcscrva o direito de deferir parcialmente ou indeferir
. P !BC
solicitação de financiamento, a seu juíra.
Rio de Janeiro, 5 de outubro de 1966.
(a) JOSÉ ALCINDO RITTES
Chefe Geral do Departamento de Assistência i Cafeicultura

(P

Frisou o Sr. Francisco de Assis Castro que "a menos que as
autoridades monetárias adotem
providências paralelas a restrição do crédito voltará á mesma situação anterior à resolução número 36, do Banco Centrai, de julho passado, com o
agravante de que estamos em
fins de ano".

O Vice-Presidente da Pederação Nacional de Bancos,
Sr. Luis Biolchini, declarou
que a maioria dos bancos está
em condições de atender às exigências da Resolução 36, do
Banco Central, principalmente
nquêles estabelecimentos que
expandiram seu crédito moderadamente, uma voz que o re- ESPERANÇA
colhimento compulsório será
feito de maneira que não proSegundo o Presidente do Cenvoque alterações nas operações
tro das Indústrias da cidade increditícias.
dustrial,
Sr. Valdir Soeiro EmSôbre os bancos que revela"
rem incapacidade de recolher rich, a retirada de circulação
os depósitos nos níveis previs- dos recursos provenientes da
tos pela Resolução 36, frisou o diferença dos níveis anteriores
Sr, Luis Biolchini que o Ban- do depósito compulsório com os
co Central criará condições in- estabelecidos pela resolução 36,
dispensáveis para que as exi- evidentemente que agravará a
gências da Resolução sejam crise de crédito para as emprêsas".
atendidas de outra maneira.
Acrescentou o Vice-PresidcnO mais sério, entretanto, são
te da Federação Nacional de os reflexos desta crise pois ns
Bancos que ontem foram reco- empresas com falta de capital
lhidos cerca de CrS 100 bilhões de giro e sem ter onde recorrer,
ao Banco do Brasil à ordem do são obrigadas a apelar
para as
Banco Central, adiantando que concordatas
e falências. A nosevidentemente a Resolução 36 . sa
cresce mais abiproduzirá uma contenção * da da, preocupação
quando lembramos que o
expansão creditícia, mas de fim de
ano se aproxima. Espeforma que não terá nenhum
efeito negativo nas operações I ramos que o Banco Central voldo comércio e indústria, uma te atrás e prorrogue a resoluvez que as autoridades já to- ção número 36 até pelo menos
•
maram medidas preventivas dezembro próximo".
para que isso não venha a
Também o Presidente do
ocorrer.
Centro dos comerciantes e industriais de Minas Gerais, Sr.
AGRAVAMENTO
Miguel Pimentel, é de opinião
que "os reflexos psicológicos de
Beío Horizonte (Sucursal) — uma crise financeira de fim de
O Presidente do Sindicato dos ano, têm conseqüências bem
mais drásticas do que em meaBancos de Minas Gerais, Sr.
Francisco de Assis Castro, pre- dos de ano. A onda de concorviu, ontem, o agravamento da datas e falências que evidentecrise de crédito para as emprê- niente surgirá com a não prorsas com a não modificação das rogação da resolução 36 poderá
resolução número 36, enquanto levar o País ao caos, pois sedirigentes das entidades em- rão retirados centenas de mipresariais afirmavam que a lhões de cruzeiros dè circulação
medida do Banco Central tor- justamente quando todos espenará a situação insustentável, ravam e se preparavam para
provocando nova onda de con- um dos melhores fins de ano
dos últimos tenípce".
cordatas e falências no Pais.

Consi d cr a n d o, entretanto,
Art. 3.° — A medida alcançaO Ministro da Indústria e entem pelo Ministro Paulo
do Comércio, Sr. Paulo Egldlo, Egidio cerca de 30 mll pntèn- que, à falta de publicidade e rá ns patentes cujos prazos de
baixou ontem dois atos que te- tes passarão para o domínio divulgação convenientes, alguns vigência terminaram cm 1951,
rão, cemo principal conseqüèn- público e lembrou que a tem- inventores usufruem dó direito isto é, serão relacionadas as
cia, a passagem, para o domi- porariedade do privilegio con- de uso exclusivo de suas paten- patentes existentes até êsse ano,
nio público, de mais de 30 mil cedido ao inventor é preceito tss por tempo maior qu_- o con- retrocedendo-se no tempo.
cedido pela Lei, eis que, aos
patentes de invenção, modelos internacional.
Art. 4,o — A partir do 1951,
de utilidade, desenho ou moTôdas f.s patentes registra- seus competidores escapa, via deverá ser feita, rotinelramcnde
regra,
o conhecimento exa- te, a relação das patentes exdêlo industrial que poderão, das até 1951 — portanto com
ossim, ser livremente utiliza- 15 anos ou mnls de registro — to do prazo de duração da vi- tintas e das que se venham a
legal,
outorgada pela extinguir, observado o critério
das;
serão agora divulgadas, para gência
A possível remessa Indevida uso e gozo de quem desejar, carta patente;
dc divulgação de que trata o
Considerando que, decorrido Art. 2.°.
de royaltlcs para o exterior, segundo,'ainda, informação do
o
de
o
objeto
das
utilização
prazo
direito
de
proteção,
Sr. Heraldo de Sousa Matos.
pelo
Art. 5." — Deverá ser remeda invenção passa ao domínio tida
patentes que serão declaradas
ao Banco Central da Repúblico, ficando, pois, dêsse
de domínio público, será sus- ATOS
do Brasil, à medida quo
modo, a patente ao nlcnnee de pública
tada pelo Banco Central que,
se fizer n divulgação das painteressado
que
qualquer
do
Ministro
queira
determinação
baixada
ontem
A
por
portaria
tentes extintas, relação com a
Paulo Egidio, receberá relação pclo Ministro Paulo Egidio é explorá-la;
precisa do número,
Considerando, ainda, que a indicação
completa e devidamente carac- a seguinte:
espécie, nome do titular e data
"O Ministro de Estado da divulgação dêsse fato importa da extinção dns referidas paterizada das patentes extintas.
cm providência salutar c esti— a fim de que fiqua
Indústria e do Comércio,
muladora da generalização do tentes
ATRASO DE 157 ANOS
a contro, Considerando que o privilé- emprego daquilo que fora; até êsse o órgão habilitado "royalties",
lar pagamento de
invenção
de
modelo
então,
da
objeto
de
de
direito
exclugio
O Secretário da Indústria do
quando se trntar de patentes esou mo- slvo do inventor,
Ministério da Indústria e do utilidade e de desenho
trangeiras sob êsse regime.
é
dêlo
industrial
justo
prêmio
SouHeraldo
de
Sr.
Ocmércio,
RESOLVE:
Art. 6,° — A presente portamerce
concedido
àquele
de
que,
ao
JORinformou
Matos,
sa
ria entrará em vigor na data
estudos e aperfeiçoa—
NAL DO BRASIL que a legis- esforçou
Ao Secretário da de sua publicação.
Art. 1.°
de métodos ou proceslação Jamais fora cumprida no mentos
o encargo de
sos, concorre para o desenvol- Indústria incumbe
à
declaração
de
se
refere
a
divulgação das pa- CADUCIDADE
que
vimento industrial do País, promover
extinção de patentes e revelou criando
invenção,
tentes
modelos de
de
c consolidando a rique- utilidade, desenho ou
Em Ordem de Serviço tammodelo
que o primeiro instrumento le- za nacional;
Industriai, cujos prazos de vi- bém assinada ontem, o Minisgr.1 sôbre o assunto, baixado
Considerando que goza o ln- gência hajam expirado, na for- tro Paulo Egidio "encarece proem 1809 pelo Príncipe Regente,
vidèncias urgentes ao Secretajá previa a passagem para o ventor de um privilégio tempo- má das prescrições legais.
Art. 2.o — A divulgação de rio da Indústria para que prodomínio público das patentes rário, pois interessa à Nação que
no
desfrute
de
se
não
perpetue
tais patentes será feita pelo mova, pelos órgãos competende invenção, depois de 14 anos.
Diário Oficial da União, Se- tes, o levantamento das patenA legislação posterior dilatou um verdadeiro monopólio;
Considerando que essa tempo- ção III, devendo ser menciona- tes de invenção, modelo de utiêsse prazo para 15 anos.
O Sr. Heraldo de Sousa Ma- rariedade de privilégio é, aliás, dos o número da patente, a sua lidade, desenho ou modelo iritos adiantou, ainda, que em preceito universal e prevalece natureza, o seu tipo e o nome dustrial, que hajam incorrido
em caducidade".
do titular.
conseqüência dos atos baixados legalmente cm nosso Pais;

Campos quer preferencia para
exportação latino-americana
Washington (Especial) — O
Ministro brasileiro do Planejamento, Sr. Roberto Campos,
advogou na reunião do Comitê
Interamericano da Aliança para o Progresso a criação de
"preferências defensivas que
garantam o acesso das mercadorias latino-americanas no
mercado norte-americano", e
afirmou que o processo de integraçáo latino-americana requer
decisões políticas de alto nível.
O Ministro Roberto Campos,
também ontem, assinou a reforma do contrato de empresitimo ao FIPEME que, poderá
operar na área do Nordeste,
para o financiamento dos projetos de grande porte recomen»
Conselho, 'de
da.
dados pelo''ficanãóáqúêles
SUDENE1,
pequeno e médio portes a cargo do Banco do Nordeste,
INTEGRAÇÃO Ê
IMPORTANTE
A integração- econôhrica da
América Latina, segundo opinião externada pelo Ministro
Roberto Campes na reunião do
CIAP, será sem dúvida um dos
tópicos mais importantes das
discussões da próxima Conferéncia de Chefes de Estudos
Americanos, que deverá se realizar no fim do corrente ano.
O processo de integração latino-americana — disse o Ministro Roberto Campos — chegou agora a um estágio de im-

passe, no que diz respeito a soluções técnicas. As inúmeras
cláusulas de protecionismo tornaram hoje o problema sumamente complexo através de
sistemas que combinam, nos di.
ferentes países, regimes de contrôles diretos e de sobretaxas
cambiais. Por outro lado, conquanto mais adequada do que
o processo de negociação de
produto por produto, a recente
noção de complementação setoríal permitiu um certo progresso, mas está em vias de
atingir a nova fase de inércia
no mecanismo de integração.
POSIÇÃO DO BRASIL
O Ministro Roberto Campos
rçvelou ná"é reunjüo do CIAP quo
favorável a um sisô Brasil
tema linear, para a integração
econômica, desde que sejam tomadas as decisões políticas adequadas.e capazes de garantir a
expansão nacional de investimentos multinacionais, inclusive por um mecanismo compensatório, para minorar efeitos de
deslocamentos e prejuízos de
curto e médio prazos que sofram, eventualmente, certas indústrias nacionais.
O financiamento das exportações — salientou o Ministro
Roberto Campos — demandará
maiores somas e medidas que
permitam à América Latina bases reais de competição nos
mercados mundiais. Na sua opinião, o fundo já existente de-

A
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vênios já. começam a se fazer
sentir em relação a alguns produtos primários latino-americanos.
Concluindo, o Ministro Roberto Campos sugeriu, em benefício do processo de integraDEFESA
ção, a aceleração dos programas
O Ministro Roberto Campos, rodoviários multinacionais, inem ampla análise dos proble- clusive a Estrada Fan-Amerimas conjunturais e limitações cana, que abrirá novas áreas
existentes no crescimento do econômicas e propiciará o incomércio exterior, ndvogou a cremento do turismo continencriação de "preferências defen- tal em ampla escala. A expnnsivas" que garantiriam acesso são dos programas de educação
das mercadorias latino-ameri- necessitará especialmente de
canas no mercado norte-ame- assistência técnica e missões de
educação, que poderão, postericano.
atiFrisando seu caráter tempo- riormente, relatar as àssuas
organiTário e limitado, a produtos tro- vidades e programas
da Organizapicais que estejam sujeitos a zaçõesdos especiais
Estados Americanos.
regimes preferenciais na Euro- çáo
pa, o Ministro brasileiro do
Planejamento mestrou a neces- PRÊMIO
sidade de estabelecer-se comOrleans (UPI-JB) —
pensação à perda de receitas O Nova
Ministro do- Planejamento
em virtude da concorrência
crescente de produtos provenl- do Brasil, Sr. Roberto de Oliantes de outros Continentes. veira Campos, ganhou o PrêQuanto a artigos industriais mio Interamericano Theodore
produzidos na América Latina Brent, concedido todo ano ao
em regime de integração regio- latino-americano que prestar
hal, constituiria um poderoso serviço notável em favor da
auxílio à industrialização la- melhor cooperação social,
ecotino-americana e à inversão de
cultural ou política
capitais na área, se lhes fosse nômica,
facultado o livre ingresso no no Hemisfério. A entrega do
mercado norte-americano.
prêmio será realizada sábado.
PROGRAMAS
O ganhador do ano passado foi
O Ministro Robei to Campos o ex-Primeiro-Ministro do Peafirmou, também, que os con- ru, Sr. Pedro G. Beltrán.

verá estender-se também ao flnanciamento de bens duráveis
de consumo, e o pré-financiamento das exportações de bens
de capital.
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AVISO
TRANSFERÊNCIA

7,

ÜE ASSINATURA DE TELEFONES

A Companhia Telefônica Brasileira face aos termos do Decreto
n.° N-682, de 28 setembro de 1966, do Exmo. Sr. Governador do Estado,
avisa a seus assinantes e a outros interessados, o seguinte:
- Os pedidos de transferências de assinatura de telefones,
na forma autorizada pelo Decreto acima referido, poderão ser solicitados nos guichês do Departamento Comerciai, à Avenida Presidente Vargas 642, 7.° andar e nos
das Agências Comerciais de Copacabana e de Ipanema,
respectivamente à Av. N. S. dè Copacabana 581, sij. s/ 218
e rua Visconde de Pirajá 111, lj. VI, de 2.a a 6.a, de 9 às
16 horas, diretamente pelo beneficiário na transferência,
não se admitindo, em hipótese alguma, a interferência de
intermediários.
- Os interessados (assinante do telefone ou a pessoa para
/ a qual a assinatura do telefone deva ser transferida),
poderão solicitar modelos da proposta e da autorização,
nos endereços acima mencionados.
- Uma vez preenchidos, proposta e autorização (com firma
reconhecida), o beneficiário, nos mesmos guichês e locais,
mediante exibição de prova dè identidade, poderá fazer
a entrega da documentação.
- Nenhuma despesa será cobrada no ato da entrega da
documentação. A tarifa autorizada pelos podéres concedentes para a. transferência de assinatura será debitada
na conta do telefone em questão.
PROCURANDO SERVIR SEMPRE MELHOR

í
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H4 <_.. i • Cad., Jornal «o Brasil, qulnta-telra, è-10-68

russo
navio
sencallia
de
e
Operação-Alívio
ajuda
[FRONAPE
Fontenele diz que cumpriu
o contrato com o Maranhão

Em melo aos hurras da
maioria de seus tripulantes,
entre os quais algumas mulheres, o navio petroleiro
russo Maurice Thorcz conseguiu safar-se, ontem, ãs
17h30m do' banco de areia
próximo à ponta de jfurujuba, na entrada da Baia da
Guanabara, onde se encontrava encalhado desde a
; madrugada de segunda-íeiiira, quando chegou ao Rio.
m* O êxito da recuperação do
__«** • *:»; 'v'*'1 jK barco soviético de 45 mil toM neladas deveu-se, principalH mente, ao velho petroleiro
f Anchietà, de 16 mil tonelaf das, da PRONAPE, que participou da Operação-Alívio,
recebendo em seus tanques
cerca de seis mll toneladas
de óleo que permitiram a
flutuação do Maurice Thorez
e posterior rebocamento para a enseada de Franquia.

A AÇÃO MAIS TRAWVILA

Equipe dos Consultores como itinerário e pontos terminais
seu conselheiro". Alínea d, do de coletivos ¦ •; um
e) recomendações para
item 5.2, do Titulo 5 — Obride Circulação no
galões do Governo e da Pre- Plano Geralurbano
da Cidade
~'->-^HrU .-';*"-**^-*¦' :;j<--¦ -'-";~,V.V -"^r^v^T-.fv.4'-v•,^.*r---^'--^á^^^íSl^sS^'^~ ¦ V'.^*' .•¦'¦'•'* i,
j&J* /A-^íV'- ¦feitura, do contrato publicado perímetro
;
no DO, n.° 69, de 26.3.66, do de São Luís
Estado do Maranhão.
í) apresentação de nova es2.2 — As obrigações contra- trutura, com' instruções para
tuais da Fontec, com o Go- funcionamento, organogramas,
vêrno do Maranhão e a Prefei- normas, rotinas, .formulários,
de
tura de São Luis, eram as se- para a Inspetoria Estadual
:
Trânsito
guintes:
g) apresentação de um Re-a
2.2.1 — "Os Consultores proverão os..serviços de concultas latório Final, recomendando
relativas aos trabalhos mencio- política geral e o Plano Dire;
tor de Tráfego
nados, do seguinte modo:
-—
obrigações
ns
Todas
2.3
integral
a) serviços de tempo
2.2.2
EXPECTATIVA
em São LUÍs, par meio de uma constantes dos itens 2.2.1,íoram
A VERDADE
equipe de especialistas, incluln- e 2.2.3, citados acima,
pela
— A partir de mnrço do cor- do um de seus funcionários de cumpridas integralriiente
p Depois de dois dias de luFontec, através dos seguintes
ta infrutífera dos rebocadorente ano — disse o Coronel — cúpula, que dirigirá a equipe, documentos, entregues em êa
um axquiteto-plafui trabalhar e mSão Luis para integrada de um
res Ajax e Falcão, o Capitão
José RoCoronel
Sr.
ao
vias
de
engenheiro
de
de
e
mejador
«laborar um Plano-Diretor
Secretário de
russo Alexandre Rukin,
Paiva,
de
drigues
transportes;
e
a
Instráfego
Trânsito e reestruturar
Maranhão, alto
do
através da Embaixada soSegurança
Trânsito
de
petoria Estadual
téc- funcionário autorizado pelo
de
assessoria
b)
serviços
viética, conseguiu o auxílio
meMaranhão,
do Estado do
dos Con- Governo a representá-lo em
esoritórios
nos
nica,
do mais velho navio da
de
contrato
prestação
diante
no Rio de Janeiro, tudo aquilo que se relacione
FRONAPE, o petroleiro Ande serviços técnicos celebrado sultores,
a,
(Alínea
div
apoio
contrato
êste
como
com
funcionará
com o Governo do Estado, ten- que
chieta, que foi comprado à
São Luis;
do item 5.2, do Titulo 5 do
do a Prefeitura da Capital co- Equipe de
Suécia em 1950 com o nome
(Teleassumiu
comando
cujo
Brasília,
em
PE
Contrato):
da
sno interveniente. Encerrados
Domingos, o Coronel Meira Matos p<ws« em revislii os soldados
em seu conSão
de
contrato,
c)
o
Hecém-chegailo
de Presidente Dutra. Sob o
^ JBwUpl)
os serviços contratados e en- Junto será levado a efeito, sob
Cartas-Relatório, datadas
comando do Capitão José
tregues todos os trabalhos ao a direta liderança e orientação de 3.4.66, de n.° Fontec 60i 10,
dos Santos e com a superviGoverno do Estado do Mara- de nosso Dlretor-Gerente, Sr. 66111 e 66|12;
são do Comandante Correia
nhão, trouxe minha equipe de Francisco Américo Fontenele."
Cartas-Relatório, datadas
Pinto, da FRONAPE, o Anvolta para o Rio de Janeiro.
2. 2. 1. 1 — Participaram dos
4.4.66, de n.° Fontec 6613,
de
São
em
conseguiu abordar o
chieta
realizados
trabalhos
— Dia 30 de setembro pus66116, 66(17, 6618,
russo às 10h30m, ¦xa'.
sob regime de tempo in- 66114, 66115,
petroleiro
66123.
66|22.
66,21;
sado — continuou — recebi um Luis,
66Í20,
os seguintes técnicos da 66Í19,
os primeiros
então
iniciando
Decrea
ofício do Prefeito de São Luis tegral,
minutas
Três
Dr. Fernando Rocha 66J27.
a Opera- í»_»
para
do Maranhão e um recorte do FONTEC:
preparativos
tos.
ctvll-planecom «as
contou
Jornal Pequeno, daquela Ca- Sousa, engenheiro
que
ção-Alívio,
pás
Dr. Cimor dos Santos
Cartas Relatórios, datadas
VStt
simultânea
colaboração
pitai, que tne causaram surprê- jador;
a
'SíW
— Foi empossado ontem no Coengenheiro de tráfego de 2-5-66 (66/32) e 3-5-66 (66/
Brasília
(Sucursal)
•
sa e perplexidade; mais ainda, Garcia,
Sr.
e
Militar,
russos
50
tripulantes
dos
Justiça
Renan
Dr.
da
transportes;
Região
de
ll.a
da
e
O
Procurador-Geral
do
Exército
Polícia
no
"brasileiros
da
pral66/38).
e
mando do Batalhão
quando Ü notícia a respeito
Maia, arqulteto-planeja- 33
que se enLeite, recebeu orítem uma representação Militar, sediada em Brasilia, o Coronel Carlos de Meira dos 30
JB, enviada pelo seu corres- Doyle
Preliminar, Rela- do Gueiros
do nador; Dr. José Luls Langoni, ara
bordo
Ministro
Relatório
contravam
do
FAIBRAS
o
Eis
da
através
Luís.
São
o
Comando
Exército,
em
Matos,
_._.
— II
vuHmíiUc.,_ do
U1J Comandante
pondente
que há poucos dias deixou
Dr. Fran- tório Periódico n.° 1, duas Mi- do
Interventoi vio-tanque da FRONAPE.
na Lei ae na República
de
texto da carta-proposta que quiteto-planejador;
cargo
exerceu
o
incurso
como
e
Dominicana
MlJúnior,
Faria
duas
e
Justiça,
da
para processar
nutas de Decretos
remeti ao Sr. Epitácio Afonso cisco da Costa
tráfego e de nutas de Ordem de Serviço, Seeuranca Nacional o jornalista Antônio Arruda
federal no Estado de Goiás quando o Governador Mauro
Pereira, ainda Prefeito da Ci- engenheiro deComandante
Wildia 30 de março
no
Borges fol deposto pela Revolução de 1964. , „ ., , TÉCNICA
em 5-5-66.
haver
iuivc..
ramarro
nor
publicado
dade de São Luís, para que transportes;
oamaigo,
tf£_i___Q.+rw
pui
.^nWnsris asin 0 comando da PE foi transmitido pelo Coronel Heitor
Machado, funcionanão pairem dúvidas sobre u son Lopescúpula
Relatório Periódico n.° 2, de 1965 "um artigo emitindo Conceitos injunosos
Apesar de ter contratado da FONTEC,
rio de
Arnizaut perante a tropa, em solenidade realizada as 9
Contrabando»
verdade dos fatos:
Re3,
Acintoso
n.°
Coordenador do Contrato; e, Relatório Periódicon.° 4, entre- Batalhão Suez intitaU-do
no setor militar urbano desta os serviços da firma The _•
Batalhão,
do
na
sede
horas
"Rio de Janeiro, em 2 de mais dois técnicos de trânsito latório Periódico
milita- Brazilian Coal Co. Ltd. pa- '.
Affimou o jornalista mmg^É&gque contou com a presença de autoridades
de nossa firma; muitos deles gues nos meses de maio e orincipalmente a Marinha, estão diante de um ca- Cidade,
Podêres
Judiciário
outubro de 1906.
dos
ra a operação desencalhe, o
representantes
res
parlamentares,
.o
havendo despachado com V. junho.
sendo nôvo no Pais, representa para.
do Corpo Diplomático estrangeiro e membros Maurice Thorcz só conse- ,
não
Executivo,
e
so
Sr. Epitácio Afonso Pereira, S.», em diferentes locais e
que
RefeCartas-Reiatórios, datadas
guiu livrar-se do banco de do Governo municipal.
revolucionário um audacioso desafio.
Vulgo Cafeteira.
oportunidades.
de 26-5-66 (n.° 66/56); de 27- Governo ao Batalhão que regressou de Suez e trouareia
graças ã cooperação j
diriginrimo-nos
Arnizaut,
ronel Heitor
. 1 — Acuso o recebimento do
— O senhor Fran- 5-66 (66/58); de 28-5-66 (66/
A TRANSMISSÃO
apareihos^de
brasileiras, i
2
mil
1.
2.
2.
das
autoridades
cinco
lembrou
30de
contrabando,
do-se aos presentes,
JV,
xe como
Oficio n.° 240, de 16-9-66, as- cisco Américo Fontenele, le- 59); de 28-5-66 (66/59);
domésticos'1
Prestadas as honras de esti- os laços de amizade que o que além de cederem o An- j
«mado pelo Exm." Sr. Preíeito vou a efeito sob sua direta li- 5-66 (66/60); de 1-6-66 (66/61) além de uma infinidade de apetrechos
lo, às autoridades, os soldados unem ao Coronel Meira Ma- chieta para receber parte da
Municipal de São Luís, onde se derança e orientação todos os e de 2-6-66 (66/62).
ta Antiaérea, General-de- da PE e os oficiais da 11.* Re- tos, após o que resumiu as me- carga de óleo do navio so- ;
transcreve resumidamente o trabalhos, Inclusive os de imCASO
o
*"1
Paula
Pastas contendo: RegulaBrigada Vicente da
gião se alinharam no pátio do
realizadas naquele Ba- viético, utilizaram os rebo- .
texto do contrato celebrado
in- quartel para a mudança do lhorias
do Plano Diretor de mento da IET; Tabela de Doplantação
Coutinho,
pedindo
comando,
Governo
seu
o
o
Dale
durante
FONTEC,
talhão
a
entre
"Transito de São Luís.
Disse ainda o articulista,
comando. No palanque esta.- "e que só íoram possíveis gra- «adores, Ajax, Falcão e Potação de Pessoal, de Material,
"as autoridades alfan- formações sobre as acusado Estndo do Maranhão e a
Fonnulários
de
o Prefeito Plínio Canta- ças à política renovadora da iux, êste último da FRONAMobiliário,
que
vam
de
desembarLuis,
onde
de
São
do
respeito
Prefeitura
2. 2. 2 — "Os objetivos dos e de Legislação de Trânsito, degárias foram proibidas de ções a
o Comandante Militar Revolução". Referindo-se ao PE, além da lancha Piloto,
nhede,
•{oi afirmado que:
14.°
do
Brasilia, General Nogueira seu sucessor, o antigo coman- que tinha um prático da Caserviços a serem prestados pe- para os 5 Serviços da IET.
a moamba, pois que da bagagem
de
fiscalizar
Batalhão
do
Pais. o Comandante do 1" dante informou não ser êle
1.1 — "não tendo essa Orga- los Consultores, compreendem
dos Portos a bordo
um forte contingente militar Contingente
— Pastas contendo: modelos fechou o cais para proteger Suez, realizado no Porto de Distrito Naval, Almirante Luís um representante "daquele cs- pitania
nização apresentado sequer o assistir o Governo e a Prefazendo um levantamento
daas
de
seguintes:
Comandante
Comandante
o
á
alcançar
O
dos
íluxogramas
feitura
Burnier,
ou
proformulários,
Santos.
Penido
de
qualquer
mesquinho que havia no da
primeiro
que, em
da área
ao CoAérea, Brigadei- pírito
a) organizar um programa de atividades, plantas de circula- aqueles malandros
gramas a que se obrigara aprenosso glorioso Exército", e en- onde profundidade
à Pátria, pro- quela unidade oficiouExército, da 6." Zona
encontrava.encalhada
se
Reitor
c
o
Vaz,
José
CoII
ro
sentar a esta Administração, emergência, incluindo as solu- ção geral de veículos, planta lugar de servir
cerrou passando ao nôvo
a si mes- mandante do
Universidade, Sr. Laer.e Ra- mandante o emblema da Poli- do o petroleiro russo.
para que ela verificasse o que ções mais urgentes, sua locali- de circulação de veiculos de curam servlr-se
o seguinte:
¦ havia contratado e aprovasse zação e os planos de ação Ime- carga, plantas de sinalização mos com prejuízo dò Fàls. explicando
Carvalho.
de
mas
"Cumprindo 'Excelência,
cia do Exército que usava no
determinaO petroleiro russo estava
Passando o comando, o Ma- braço esquerdo.
ou não o que nele estivesse diata,;
gráfica e luminosa, croquis de Sempre que chega um conVossa
de
leu a Ordem
praticamente com um metro
Mosca
José
remoção de pontos de conflito tingente de Suez as autori- ções
contido, e tendo afinal, em dajor
Comando tem a escla- do Dia, comunicando a desig- O NÔVO COMANDANTE
do calado da proa enfiado
b). estabelecimento e organi- de trânsito.
ta do mês de junho pretérito,
dades alfandegárias regis- êste
nenhuma das nação do Coronel Heitor Arrecer
na
lama e mais ou menos
que
expirado o prazo de 90 (noven- zação de convenientes órgãos de
sem
que
3 — Na edição de 29-9-66, do tram contrabandos
;
ta) dias que íôra aprazado co- trânsito
acusações procedem, e isto nizaut para o Quadro PermaO Coronel Meira Matos, meio metro na popa. Pelo
tomar
Luis,
São
providências.
de
Pequeno,
de
Jornal
possam
em
Superior
informações nente da Escola
mo de duração do contrato
após o discurso do Coronel rumo tomado ao entrar na
c) formulação de um progra- sob o titulo Prefeito Move Ação A politicagem impedia sua com base nas Inspetor
da Guerra e do Coronel Meira Heitor Arnizaut, falou da sa- Baía da Guanabara, acrereferência".
ma instrutivo e promocional, Judicial contra a Fontec ação saneadora".
prestadas pelo
PE.
da
I
Comando
o
"E Alfândega de Santos e pelo Matos pora
tisfaçâo com que retornava a ditam as autoridades brasi13 — "Assim, tudo conside- para informar as autoridades, Transite, nossa emprêsaé
Comentou o jornalista:
lembrando que lá
Brasília,
do 2.° BC, unlaos proprietários de veiculos, acusada de não haver cumpriComandante
do petrorado, não tendo essa OrganiFôras
E
agora
A RECEPÇÃO
que
esteve no dia 1 de abril de leiras que o piloto "deve
transdo
; do nenhum dos compromissos agora?
encarregada
dade
zação cumprido com todo o es- motoristas, pedestres
ter
em
leiro soviético
arvoram
Base
16.°
o
Armadas
comandando
1964,
de.
Grupo
um
ças
de
o
com
e
d)
criação
tipulado naquele contrato,
da bagagem. Consta,
pelo contrato, celebrado
Após a, transmissão do co- italhão de Caçadores, de Cui- confundido Niterói com o
tesem
porte
tribunais,
em
engenheide
formado
Trabalho,
a
juizes,
com
e
expirado
do Estado
tendo além do mais
informações do Sr. mando, os representantes mi- obá, "primeira tropa revolu- Rio, pois a sua proa apondo Es- Govêmo
temunhas, em carcereiros? também,
Prefeitura.
o prazo de cumprimento do ros ou arquitetos jovens,
Fontes Cardoso, Che- nisteriàis, diplomáticos, parla- cionária a chegar nesta Cida- tava para a praia de Icarai".
Clóvis
três
mais
e
contraMaranhão
o
de
do
fato
tado
simples
o
O
presenmesmo, formulamos
Santos, mentores, municipais e oficiais
Fundeado desde ontem-à
4 — Na edição de 2-10-66, do bando ser feito por soldados fe da Alfândega de
te para a devida ressalva de especialistas, para se aperteido Exército, Aeronáutica, Ma- de", alojando-se naquele mesnúmero
o
de
reduzido
foi
nos
Rio
do
Prefeiplanejamentos
BRASIL,
DO
desta
coarem
das
que
JORNAL
exige
e
Disna enseada da Frando
responsabilidade
noite
Militar
é
Polícia
e
gravíssimo
rinha
já
ino
quartel.
de Janeiro, íólha 17, do 1.° Ca- altas autoridades civis e mi- de aparelhos de TV trazidos trito Federal íoram recepciotura de qualquer reclamação engenharia de tráfego a urbano,
próximo à ilha das
quia,
ombro derno. sob o titulo Cafeteira
mesReferindo-se ao ano e meio Enxadas,
eventual dessa Organização, trabalhando ombro
ação rápida, pelo contingente, e os
nados no salão nobre da unio Maurice Thoraz
litares uma
tendo em vista o inadimple- com os técnicos destacados pe- iUunpe com Fontenele, como violenta, a começar pela mos constavam das decla- dade com um coquetel que te- que passou na República Do- deverá receber de volta aindo
Correspondente
do
hão
Sr.a
noticia
da
mento por parte de V. S. e los Consultores;
bagagem,
*JB
rações de
ve ainda a presença
minicana, disse que o soldado
em São Luis, saiu publica- apreensão da mercadoria
i \
Branco Di- brasileiro deixou naquele país da hoje o óleo transferido
pela razão superior do mesmo
e) formulação de um Plano do que: "Pelo contrato a FON- contrabandeada e o recolhi- atingindo a totalidade de Antonieta Castelo
da
para o Anchietà. Só, então,
contrato ter se tornado extinPresidente
do
Acrescentou niz, filha
"o melhor exemplo, trazendo- será
Diretor de Tráfego para a Cl- TEC teria de .preparar progra- mento dos soldados e ofi- uma dezena.
to."
providenciada a entrej
I mas ligados aos problemas do ciais envolvidos no caso, in- que no dia do desembarque, Repúblioa. ¦
dade de São Luls
no salão nobre, os me o orgulho de o ter coman- ga das 45 mil toneladas de
Ainda
o
e
do
cais
2 — A bem da verdade e com
e
transporte
o
trânsito, tráfego
policiamento
esquecom os das outras óleo cru russo que se destioficiais da Polícia do Exército
f) reestruturação da Reparti- coletivo, mas nada disso, se- cluslve aqueles que,
o testemunho de toda a popucordão de isolamento foram apresentaram-se ao nôvo Co- dado junto
*
nam à petrobrás.
! lação de São Luís, que assistiu çáo de Trânsito do Estado do gundo o Prefeito Epitácio Ca- cidos do seu dever cívico,
Comfeitos pela Polícia da
mandante. Em seguida, o Co- tropas latinas".
e aplaudiu os trabalhos que Maranhão, com apresentação de feteira, íoi cumprido pelo Co- em lugar de auxiliarem a lel,
exde
Santos,
Docas
panhia
instruV! ; implantamos durante os meses legislação aciequada,
protegeram com a espada clusivamente".
ronel Américo Fontenele".
"V
de maio e junho de 1966; do ções para funcionamento, norque receberam para manter
—
e
nome
tenho
pas5
Como
José
fichas,
mas, rotinas cie trabalho,
Exm.0 Sr. Governador
O jornalista Antônio Ara ordem reles criminosos,
V.Sa.
coisas
zelar
a
que
sado
SecretaSr.
formulários".
Sarney; do Exm.0
fazer uso porque é, realmente, crimi- 'ruda Camargo já está senteve,nunca
poderia
JoCoronel
rio de Segurança,
Lei de Impren- noso quem usa a função ofi- do processado na Lei de Im2.2.3 — "Apresentação de dos direitos da
sé Rodrigues de Paiva; do
ação de inde- ciai para roubar o Brasil".
com
entrar
sa
e
a-s
seguinAdde
contendo
Relatórios
prensa (Artigo 9.°, letras G
Secretário
Sr.
Exm.0
de danos e perdas monização
Maria
matérias:
H), na Justiça Comum de
José
tes
Dr.
e
ministração,
Em outro trecho, afirmou
rais, para me ressarcir das inI'..
Cabral Marques; e, das cai-tasSão Paulo. Cópia do procesArruda
demagóe
Antônio
os
mentirosas
o
fâmias,
recomendações
a)
quanto
jornalista
relatórios, pelas quais enca- necessidades
prováveis para gicas, feitas publicar pela sua Camargo que uma comissão so foi remetido à Justiça
minhamos os nossos diferen- iniciar levantamentos
' -j
a falta de caráter e debilidade de inquérito deve ser cons- Militar
para que o jornalista
tes trabalho» contratuais, cl- veículos, logradouros quanto
públicos mental contumaz.
tituída com a maior urgên- seja
tados no decorrer desta nossa
também, na
processado,
"pois
o comando militar
informação tenho a dizer que:
6 — No entanto, em respeito cia,
Nacional
Segurança
Lei
de
b) recomendações necessárias, & população de São Luis, que da Revolução, que se mostra
2,i — se inadimplemento com
114).
de
atos
funções,
anexadas
de
suas
(Artigo
e
zeloso
minutas
tão
infelicidade
já tem a enorme
houve, no cumprimento do executivos
assinatura do o tremendo castigo dé o ter co- não pode fechar os olhos
Contrato-Fontec, foi dá parte Governador para
O Sr. Eraldo Gueiros Leite
Preíeito,
do'
ou
e
do Prefeito de São Luís, que mensagens à Assembléia Legis- mo Prefeito, me darei comoa sa- para êsse escândalo, ainda remeterá os autos para a
com
ressarcido,
pusee
tlsfeito
das
não cumpriu nenhuma
S |
Câmara Municipal, .. blicação desta carta-resposta, mais quando todos os sócios Corregedoria-Geral da Jusguintes obrigações do contrato, lativa e
de contrao
Exmo.
no Jornal Pequeno e no JOR- dessa quadrilha
com
porque se indispôs
Comunicamos ao comércio e à Indústria
handisbas vestem a farda tiça Militar ipara que sejam
aguardando
- I
BRASIL,
do
DO
NAL
Estado
do
Governador
Sr.
c) recomendações para a,ções o
de financiadesmerecem
pela gatu- distribuídos a uma das Auda Justiça qúe
Maranhão;
que tístamos atendendo às solicitações
imediatas, objetivando desobs- do pronunciamento
nice".
tenha
V.Sa.
caso
Maranhão,
longo
Mariditorias do Exército,
prazo, coro
mento de suas vendas a médio e
2.1.1 — "a Prefeitura desig- trução das vias públicas,. ; mesmo entrado com ação Judido
arApós
a
publicação
do Bannão
32
visto
de
sua
admiAeronáutica,
nha e
nará um órgão
d) recomendações de novos ciai contra a FONTEC, o que
correção monetária, conforme Resolução
nistração, chefiado por um seu sistemas de circulação de vei- náo acredito, por que aquela tigo, o Comandante do II ter o acusado direito a foro
alto funcionário, que atuará culos na zona central da Ci- Alta CÒrte o conhece muito Exército oficiou ao Comanco Central
dante da Artilharia de Cos- especial.
como elemento de ligação com dade, inclusive reformulando bem c melhor do que eu".
os Consultores (Fontec), em
T-Ôdas as operações vêm 6endo examina,
coordenação com o órgão esretadual. Êste funcionário será
dase atendidas com fapidez, visando proporcionar
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
autorizado pelo Prefeito a rePais.
do
cursos imediatos às classes produtoras
presentá-lo, em tudo que se
relacione com êste contrato".
Alínea b do item 5.2, do tituVJSrTE-NOS. OU ROS TELEFONE SEM COMPROMISSO
lo 5 — Obrigações do Governo
« da Prefeitura, do contrato
publicado no DO, n.° 69, de
26.3.66, do Estado do Maranhão.
DEPARTAMENTO DE TRIGO
JUNTA DELIBERATIVA
2.1.2 — "para o órgüo em
que se integrarão Governo e
Prefeitura serão designados esAVISO
pecialistas dos respectivos quaBRASIL CENTRAL S~A.
dros de servidores, que coopeTRIGO EM GRÃO -EDITAL N.# 13/66
DE
COMPRA
rarão e assistirão a equipe dos
espalhadas
agências,
O Jornal di? Brasil mantém 14
Consultores na execução dos
A Junta Deliberativa chama a atenção dos interessados
flWESTMENTOS - CRÉDITOS- F^^lA^^IClAWIENTOS
trabalhos mencionados neste
n.° 13/66, que fará publicar no Diário Ofi. por todo o'Rio," para facilitar ésse seu trabalho. E
Edital
o
para
Carta de autorização aP 113 do Banco Cwíteal
contrato". Alínea c, do item
não vai ficar nisso, porque continua abrindo uma
ciai da União, relativo à concorrência para compra de até
5.2. do Título 5 — Obrigações
Capital e resenvas Cr$ 860.791-860
100 000 toneladas métricas de trigo em grão, de qualquer
nova,cada 4 meses.
do Governo e da Prefeitura, do
--Uma empresa.das Orgíwrteaoôes Edêsío Carrrsiro
contrato publicado no DO,
procedência.
Mas nâo esqueça: seu pequeno anúncio merece a
n.° 69, de 26.3.66, do Estado
11
dia
do
11
horas
às
recebidas
serão
As
dias.
propostas
do Maranhão.
antecipação de sua entrega de pelo menos dois
de outubro de 1966, na Rua da Alfândega n.° 8 - sala
Evite o sábado.'evite o atropelo do fim da semanH.
2.1.3 — "será criado um
RIO DE JANEIRO-.
1 104, onde os interessados poderão obter maiores esclaGrupo de Trabalho no menVocê será mais bem atendido: E vai lucrar.
RosáriD, 102-l.0-e 2,°
recimentos.
Ruado
cionado órgão, composto pela
Equipe dos Consultores e pelos
Fones- «_3-43__7 &43-4080
mu melhor • moi»
¦pri • r»
Rio de Janeiro, 5 de outubro de 1966.
_¦
especialistas citados no item
anterior (alínea c). O funcioJOSÉ VALMI DA SILVA LEAL
nário do Governo, que atuará
Consultocom
os
ligação
como
Presidente da Junta Deliberativa
res, será o Cheíe da Equipe
dêste Grupo, tendo o Chefe da
O Coronel Américo Fontenele contestou ontem, em entrevista ao JB, a ação judicial do
prefeito de São Luís, Sr. Epltácio Cafeteira, que denunciou
contrato assinado com a lirma FONTEC, para a reorganização do trânsito da Capital
maranhense, por falta de cumpiimento das cláusulas contratuaisAfirmou o Coronel Américo
Fontenele que se houve mesmo
falta de cumprimento das cláuaulas contratuais foi da parte
do Prefeito de São Luis, que
mão observou numerosas obrigaçóes do contrato.

Enquadrado na Segurança
quem acusou de contrabando
soldados do Batalhão Suez

Heitor Arnizaut transfere
a Meira Matos o comando do
Batalhão da PE em Brasília
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Evite o fim da semana
para a entrega de seu
Anúncio Classificado
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Jornal do Brasil, quinta-feira, 6-10-06, 1.° Cad. — 15*
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GRÃO WILLY - PROMOÇÃO
E PROPAGANDA LTDA.

MATERIAIS ISOLANTES
(CONTINUAÇÃO)

Pitas de madeira ligadas
com cimento ou gêsso;
— PAREDES DE ALVENAFibras de madeira própriaRIA — A insonoridado das pa- mente ditas.
redes de alvenaria varia muito,
Nos primeiras as fibras (flcomo jà vimos, com a íreqüência do som. Ela aumenta com tas) de madeira medem de 2
o peso do material (quanto mais a 3 mm de largura, tendo compesada, mais insonora será). primentos quo vão de 20 a 40
cm.
Tais produtos possuem
Depende também do tipo do tijoio; os tijolos maciços comuns poros muito grandes e, sòzlsão-bem mais insonoros do que nhos, não são insonoros, ofeos tijolos perfurados, que po- recendo via de regra uma lnsonoridade de 7 a 8db na esdem, inclusive, apresentar ponEntretantos vulneráveis para certas ire- pessura de 2,5 cm.
to nos permitem construir- conqueridas.
bastante
isolantes
de
No caso de paredes finas o juntos
som,
aplicados correrevestimento tem influência, tamentequando
como miolos de divieendo entretanto desprezível pa- sões entre dois outros
produtos.
ra o caso de paredes espessas.
Surgem nesse caso diversos inOs revestimentos em gêsso ou convenientes,
de dispassíveis
em cimento são os melhores.
cussões, principalmente no que
— CONCRETO ARMADO diz respeito aos aglutinantes:
— O concreto armado é consicom gêsso resistem mais a umiderado muito sonoro. O con- dade e permitem melhor sercreto com fortes armaduras ragem, deixando poucas í-ebarpode apresentar diversos pon- bas; certos aglutinantes podem
tos vulneráveis, entrando em atacar, com o auxílio da umiressonância com relação as fre- dade, as tubulações e os metais.
Quando são fabricados
qüências normais.
com excesso de aglutinantes ou
— MADEIRA — Em geral. com carência deles, devem ser
as paredes de madeira têm uma" recusados.
O aglutinante deinsonoridade razoável.
Entre¦tanto podem apresentar uma ve recobrir a madeira apenas
com uma fina película.
infinidade de pontos vulnerâJá as chapas de fibra de maveis, funcionando, as vezes, codeira propriamente ditas, são
mo placas vibrantes.
fabricadas com a polpa de maPortanto as divisões simples
"de deira refinada e tratada quide madeira, sem o recurso
micamente. Apresentam um asoutros materiais como, por (pecto mais fino e melhor acabaexemplo, um miolo lsolante ou ¦mento. São consideradas bons
o emprego de travessões que isolantes de som, oferecendo,
impeçam as vibrações das cita- sozinhas, uma insonoridade da
pas delgadas (compensados di ordem de 18 a 20db, na espesmadeira), devem ser abandona- sura de 1,2 cm. Chega a 30db,
das se pretendemos uma pare- quando aplicadas com camadas
de insonora.
de ar de 10 cm (Vide NB-101,
— CHAPAS DE FIBRA da Associação Brasileira de
DE MADEIRA — As chapas de Normas Técnicas — ABNT).
fibra de madeira podem, se- Apresentam ainda as vantagundo o tipo e tamanho das fi- gens de 6orem materiais leves
bras e seu aglomerante, ser e elásticos e oferecerem resisclassificadas em duas espécies: tência à. umidade e ao fogo.
III)

METAIS SANITÁRIOS

PAL ATI NA
TIPO SUPEB-UIXO

RTCASLING

FUNDIÇÃO BRASILEIRA DE METAIS S.A.
AV. DO £SIADa7.8I.TELS.63-2l82-Ç3-1B34-SA0 PAULO

f
íy.
....-
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REVENDEDORES - GUANABARA
SANILUX — Aparelhos Sanitários — Rua Barata Ribeiro, 630-A.
TOLENTINO,- MAT. ds Construção — Av. Salvador de Sá, 197 — Estácio
Representante — Guanabara — Est. do Rio — Tel. 42-1078,
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PROPRIEDADES

S — COítoÇAS — A cortiça não é tão insonora quanto se pensa. Ela não é boa
isolante de som. O que a torna interessante do çonto-devista acústico é a sua elasticidade, a qual permite empregá-la como miolo não rígido
entre, duas paredes, Isolantes,
absorvendo as vibrações e os
ruídos de ma-sa, desde que
convenientemente situada. De
qualquer forma só funcionará
bem a cortiça de primeira qualidade, aglomerada com sua
própria substância resinosa.
Devem ser recusada» as cortiças aglomeradas com quaisquer
outras resinas. As cortlças
apresentam alguns inconvenient*, tais como a possibilidade de putrefação em presença do ar úmido e do calor e o
endurecimento em poucos anos,
se submetida a cargas excessivas ou constantes.
— LA DE VIDRO E LA DE
ROCHA — As lãs de vidro ou
de rocha não podem receber
carga de espécie alguma.. Só
podem exclusivamente ser aplicadas preenchendo espaços vazios, como por exemplo entre
paredes duplas. Desta forma
podem apresentar eficácia. Via
de regra essas lãs estão 6Ujeitas ao- assentamento ou pulverização, desaparecendo então, tôdas as -suas propriedades acústicas. Podem, também, atacar
qulmlcamente objetos ou superílcies metálicas, caso não sejam tomadas uma série de precauções.
A lã silicosa é qulmlcamente
inerte e bom absorvente a.cústico. Se preparada em camadas
(espécie de almofadas) é menos
passível de assentamento. Utilizada
convenientemente não
apresenta nenhum perigo de
pulverização.
— FELTROS — O feltro produz resultados razoáveis quando aplicado como miolo entre
duas paredes ou seccionando estruturas. Sendo empregado ao
natural, atende às condições
acima. É passível de apodrecimento em presença da umidade,
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Arquiteto RICARDO BATALHA MENESCAL
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O programa solicitava uma Implantação em absoluta equidade para
quatro apartamentos de veraneio
pertencentes a proprietários apareníados. O terreno mede 25 de frente
pòr 27 de fundo. ¦
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— a economia da industrialização
aplicada na sua construção
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RIO-GB: RUA DA LAPA, 180-5° AND.-TELS.: 22-5470 E 42.3504
NITEROf: AV. AMARAL PEIXOTO, 370 - GR. 1116 - TEL.: 2.6491

*¦*¦'•*•

fy-k j^0?&mz''k-y-/

JE!®'

i«pví;

¦P

'.-

' .'

)

¦¦;:;-:-

! .*¦';'¦:' :'í.*r<::'>'

¦.;::.-•'-v.

A , „*• f -

\

4

:, xy .4

' í'.' I

''-.*¦'•¦•¦ .:;.;;.-;.?-:;.¦:¦:;:._(
MPp ¦¦ ¦¦¦¦¦Z$-zár**!'-Z

Faca
corno nós:
não ceda
um
milímetro!

;0 arquiteto dispôs as quatro unidades geminando-as numa faixa de
6 m para cada uma. Reservou o terreno para jarclins, parqueamenlo, residència do zelador e quatro zonas
de serviço fechadas (lavanderia, quarto • banho de empregadas); o segundo pavimento abriga os living»,
varandas, jantares, cozinhas e toilleles e no último pavimento, para cada unidade: varanda, 3 quartos e banheiro-
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A solução encontrada para respeilar a modulação de 5 m da fachada,
foi dispor em cada' duas unidades,
uma com dois quartos de frente e
um de fundos, e a oulra ao conIrário.
'
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Saberexigirtambémé"qualidade". em conexões o nome é FÓZ
Exija conexões de íerro maleável FÓZ. cONEXÕEsJBSSJJj
Perfeitas.resistênteseduram mais. P.?.FE-RROS_MBz33
MALEAVEL.____Ks2_9-_.____
REPRESENTANTE GB.-ANTÔNIO R. MEIRA

FILIAIS:
AV. N. S.° COPACABANA, 914 - Tel. 36-7411
AVENIDA SUBURBANA, 2 341 - Tel. 29-5954
RUA DOMINGOS LOPES, 795
,•
R. CONDE DE BONFÍM, 571-A - Tel. 38-4022
BREVE - RUA DA CONCEIÇÃO, 125
NITERÓI

FERRAGENS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA,
MATRIZ: RUA SÂO JOSÉ, 78/80 - REVENDEDOR - TELEFONF
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A aplicação de materiais na sua
aparência originária: madeira envernizada, tijolo à vlsta, cobertura fêltro-asfáltica em forro macho-fêmea,
pilares de ferro e estrutura destacada, dão a característica marcante da
obra. O elemento côr entra com a
substituição de vidros por acrílico
amarelo-claro em certas partes das
esquadrias.
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nas, podemos considçrtir como
perdendo suas características
isolantes, caso não receba um
niais importantes o chumbo, o
banho de asfalto. fi bem veraço e o alumínio.
dade que esta proteção lhe suO chumbo, bastante pesado a
prime boa parte da elasticidade,
não menos maleável, nos perdeixando-o macio, mas não esmite construir paredes muito
ponjoso. Torna-se em tais coninsonoras e invulneráveis a tõdições inconveniente para isolada e qualquer freqüência, fi
mentos sonoros.
impraticável, do ponto de visO feltro não aumenta a inta econômico, construirmos uma
sonoridade de uma parede ou
parede totalmente de chumbo Oi»
de um piso, quando simples(salvo c-m casos muito espe- fífK
mente estendido sobre esta paciais). Entretanto poderemos
rede ou êste piso. Entretanto
aplicá-lo em folhas de 1 até
absorve bem os ruidos aéreos
2 mm de espessura para reforos
e
no
ambiente
produzidos
çar a insonoridade de determiruídos de impacto, sendo, por- * nadas
paredes. Devemos
tanto, excelente para reduzir os
'chumbo sempie empregar o
muiruídos de passos. (Isso vereto
puro.
mos mais adiante, ao analisarO
aço
em
chapas possibilita u-*
mos os materiais absorventes).
a construção de divisões inso—
O
vidro,
VIDROS
—
noras, desde que combinado
quando bem empregado, moscom outros elementos apropriaisolamennos
excelente
.tra-se
dos. __! mais empregado como
tos sonoros. Como acontece
montantes e estruturas de dicom todas as paredes finas, de
visões leves e rápidas em íibro-cimento ou em fibra de
pouca esnessura, devemos semas
consideração
em
levaipre
madeira. Um dos seus grandes
vibrações do conjunto. Em condefeitos é a pouca resistência
seqüência disso, os resultados
aos corrosivos.
obtidos nas pequenas aberturas
Já o alumínio oferece gransão bem superiores aos consede resistência aos corrosivos,
embora também não seja, coguidos ao empregar-se o vidro
mo o aço, considerado um bom
nas grandes aberturas. É coisolante. Tem largo emprego
mum ao vidro apresentar ponem perfis e chapas muito em
tos vulneráveis para determiuso na construção de divisonadas.freqüências. Isso, entrerias e portas leves e rápidas.
tanto, é facilmente contornado
com o emprego de vidros du10 — FIBRO-CIMENTO —
pios, não paralelos e de espesAs chapas de fibro-eimento são
suras diferentes. Caso os vipouco insonoras, tendendo
dros duplos tenham a mesma
mesmo a entrar em ressonânespessura e sejam paralelos,
cia com certas freqüências. B
continuarão a ser vulneráveis . bem verdade que os pontos vultanto, ou quase tanto, quanto o
neráveis não são muito providro simples naquela espesnunciados.
sura.
Não considerando o seu emPor outro lado, as grandes
prego em coberturas (caso de
telhas de fibro-cimento) as
insonoridades do vidro não são
chapas planas podem ser uticonseguidas com o aumento inlizadas na construção de dividefinido de sua espessura. Elas
sórias leves e múltiplas, com
são niais facilmente atingidas
possibilidades isolantes, embocom o uso de dois ou três vidros de espessuras diferentes e ra incertas. Para aumentar e
mesmo garantir suas proprienão paralelos (vidros duplos ou
dades acústicas, convém entriplos) .
volvê-la em uma folha de
— METAIS — Entre os
chumbo de 0,5 a 1 mm.
metais que podem ser utilizasados nas construções moder»
(CONTINUA)

Apartamentos em Teresópolis
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A coordenação dos trabalhos técnicos é do arquiteto
ALBERTO VIEIRA DE AZEVEDO
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^^¦h-í '"«?r*..',,:i
^•¦i ià^mmmmÊÈix.....
«__ÜHhI ________________ m

1

Problemas de Acústica nas Construções Modernas

Esta seção é de responsabilidade de

fiL________M

¦í!

52-6175

•,.

._<•_• rmm

ft»M

¦t.

*•*!«• amoi/u* mm
IK4M HCtAL/nMMTniMUH
éUMTO I-HNUMM/Mtfl MM
**•.*¦."CHO l-MIUM/HM» WM

t
1
I
4

pi..!ip]«[*m*._iij_íül

1

%

•j

.

___%

-31

t fcKÍ_!pD«rihílÈífii2

•

1

• Ama m M»mto/ifmK« un*

IIITIIM M KKiftÇí; IKa MM

¦diluir.
|>

MVilft-.IO/IIT

fLeoft

j||j

3HF

-%Í5!ÍJ- ~T

püSF

VtMMOa/VlltftkMM
Sàlê/LIVIIlt-IIOO»
MU. »0Cl»L/fl»0lT MAU
in* iiriitio/imiM-iww
COftNNA/KITCHflf
* tKflM Nlfl(0/Iltl tritM
I. uniümgtaiv-tojttf;.

t
I
1
«
¦5

nnrr frt tf* wj tt * nn
|i tuvm-HTt/mo rioot
I VátlHIA/VtD-ll.àH
• t tuu-rr» cM*u/«»tTi«
» VAIH1 / VO)«

mo*com

« uicnu/Muiav *
I •JUMt.M/»ATMMO«
'MART«/MMM«
•
.

Zj\lj—Mm

'¦ ' â ' H _¦'•'_:

MARCOPISO, a beleza eterna do mármore em
— Cerâmicas — Fogões
pisos — Louças sanitárias
e aquecedores — Tubos galvanizados — Conexões

».*.

COMPRE MAIS... PAGANDO EM SUAVES PRESTAÇÕES
EM NOSSAS LOJAS.

COMANDO DO REGISTRO —> Jflk

NOVIDADE EM
INSTALAÇÃO
HIDRÁULICA
VÁUVULAS

OBIEIVTE
VÁLVULA E REGISTRO NUMA
SÓ PEÇA
Economizam nos encanamentos. Fácil instalação. Mais práticas
e muito mais eficientes. Assistência domiciliar permanente.
Válvulas Oriente
Super-a garantia
dos fabricantes das
Válvulas "Primor"

{•dt

16 — 1.° Cad., Jornal do Brasil, quinta-feira, 6-10-66

Comérciário quebra a perna Feijão mexicano dado de
e estudante o braço em
graça ao carioca com graça
colisão de Volks com Kombi foi recebido por 57 mil

AVISOS RELIGIOSOS

Novena de
Santa Marta
Santa Marta, Santa minha, acolheme • vossa proteção pois eu mo
entrego por completo èo vosso amparo, em prova do meu grande ateto por vós, ofereço esta lui quo
acenderei todas as terças-feiras durante esta novena. Consolai-me nas
minhas penas pela Imensa felicidade
qua tive&te» em hospedar em vossa
casa o Oivino Salvador do mundo,
intercedei hoie e sempre por mim e
por toda a minha família para que
sempre evoquemos ao Divino Deus,
Todo Poderoso, em todas as necesSuplico-vos,
sidades de nossa vida.
também, Santa Marta, que tenhais
sempre misericórdia Infinita para comiao, concedendo-me a graça que
hoie vos peço de todo o meu coração (faz-se o' pedido e a prósmessa so obtiver a graça) rogo-vos
que mo façais vencer todas as necessidades da vida como vós vencestes o dragão que tendes debaixo
dos vossos pés. Amém, Jesus.
Fazer esta novena em 9
Nota:
terças-feiras seguidas, e em cada
uma distribuir uma oração desta a
¦fim de propagar a devoção de SanMarta, esta milagrosa Santa concede antes das 9 terças-feiras a graça
que se pedir, por mais difícil que
seia. Ao rezar acende-se uma vela

ta

'
até queimar-se toda.
Com os agradecimentos de E. E.
Cunha

pela

—

SOLDADO
O soldado do Exército Luis
Fernandes de Barros também
íot atropelado por um auto nâo
identificado onteni, na Avenida Alencostro, em frente ao
Cemitério de Ricardo de Albuquerque, tendo sido levado
pór policiais para ser medicado no bospital de sua corporação, com fraturas expostas
na perna esquerda. Uma viatura da RP e outra da 31.*
DD estiveram fazendo sindicanela no local, mas não conseguiram identificar o carro
atropelador.
COLISÃO

alcançada.

graça

Menino Jesus
de Praga
Agradeço

Uma colisão ontem na Rua Francisco Xavier de um
Volkswagen (chapa GB. 19-10-53) com uma Kombl da
Santa Casa' (chapa GB 7-45-37), feriu gravemente o comerciário Amadeu Alves de Oliveira (fratura da perna
direita) e a estudante Janete Ribeiro Ferreira (fratura
do braço esquerdo), sendo ambos atendidos e internados
no Hospital Sousa Aguiar e os motoristas fugiram.
Henrique
(solteiro,
O vendedor ambulante Antônio
26 anos, Rua Siqueira Campos, 117) foi atropelado por um
automóvel não identificado, quase em frente à sua casa,
sofrendo ferimento no frontal. Antônio foi socorrido no
Hospital Rocha Mala, retirando-se logo após ser medicado,
e a 13.a DD registrou o fato.

NAIR.

S. Judas Tadeu
Agradeço penhorada
ações
ças alcançadas. — R. S.

gra-

Uma colisão entre sete velculos foi registrada ontem &
noite na Avenida Presidente
Wilson, quando o auto chapa
GB 1-38-16. dirigido por Armando Alves da Costa, foi fechado por outro veiculo não
identificado, colidindo com a
traseira do auto chapa GB
25-41-50 dirigido por Hans Biger Dlmastry.
Em conseqüência do choque
entre os dois veiculos, os autos
chapas GB 3-03-44, GB 3-90-12,

GB 25-25-10, GB 27-26-64 e
GB 23-92-31, estacionados próximo ao local, foram atirados
uns de encontro aos outros. Os
proprietários dos veículos íoram conduzidos à 3." Delegacia
Distrital e o acidente causou
apenas danos materiais.
ESTUDANTE
A estudante Ana Roja dos
Santos e a comerciaria Antonleta Perrota ficaram gravemente feridas quando se atiraram do ônibus GB 10-82-72
que conduzia colegiais da Escola da Matriz de N. S. da Conceição, no momento em que
éle, sem freios, descia desgovernado a ladeira da Rua Engenheiro Lobão.
Ana Rosa e Antonieta foram
internadas no Hospital Salgado Filho com fratura do crânio
e os demais passageiros nada
sofreram porque logo à frente
o motorista conseguiu parar o
veiculo, atlrando-o contra um
barranco.

FRANCIS
C. BR0WN
(PRESIDENTE DA SCHERING
CORPORATION)

Beto Horizonte (Sucursal)
Belo Horizonte (Sucursal) — O JORNAL DO BRASIL,
Cinqüenta e sete mll cariocas e fluminenses, voltando
— Dona Lalá Fernandes,
mlCapital
na
Sucursal
da
sua
representado pelo Diretor
da
Associação
do trabalho na tarde de ontem rumo a Niterói ou aos
Presidente
neira, Sr. Aclllo Lara Resende, recebe hoje à noite os
das Donas-dc-Casa de Misubúrbios da Central e da Leopoldina, receberam com alenas Gerais, anunciou ontem
troféus Cid que lhe foram conferidos por publicitários,
saquinhos de amostra do
gria e as Indefectíveis piadas os
a criação de um Departae homens de empresa como Melhor Jornal do
comerno
COBAL,
jornalistas
que
importado
pela
feijão mexicano
mento das Domésticas "para
Gerais
na
em
Minas
Sucursal
promoção
Melhor
e
sucesser
Rio
a
cio, de Madureira a Copacabana, não chegou
controlar as atividades das
anual Os Melhores da Imprensa, realizada pela Rádio Itaempregadas antes que elas
so de venda, apesar do preço: Cr$ 490.
tiaia. Na solenidade marcada para as 20 horas de hoje,
contaminadas
— em saquinhos de
sejam
por
As amostras do feijão mexicano
outras classes subversivas e
no auditório da emissora mineira, à qual estarão presentes
Recoe
Aprove
Experimente,
dizeres
os
200 gramas com
comecem a fazer exigências,
o Governador do Estado, o Prefeito de Belo Horizonte e
das barcas (Pramende — foram distribuídas na estação
até reivindicarem os lugaentregue
de
Minas,
será
entidades
várias
de
dirigentes
Pedro II), Leopoldina (Barão
res das patroas".
ça 15), na Central (Estação
também o troféu de Melhor Repórter Politico ao jornalista
Mana),
Disse Dona Lalá que o
de Mauá) e na velha estação rodoviária (Praça
DO
JORNAL
da
Sucursal
do
Santos,
Jadir Barroso dos
slogan Domésticas ãe Toáo
tipo de feijão gente
nôvo
ao
habituar
de
tentativa
numa
o Brasil, Uni-vos significa o
BRASIL nesta Capital.
início do movimento de criaque consome apenas o preto.
•
lliidos por um júri composto
compram apenas meio TROFÉU
Muitos
ção dos sindicatos das emHUMOR
de
O BOM
jornalistas,
publicitários,
O troféu CID criado pela radialistas
quilo.
pregadas e a prova de que
homens
de
eme
— Os fregueses cheiram o
Rádio Itatiaia de noticiário e
a subversão já começa a ende Belo Horizonte.
Como sempre, prevaleceu o
presa
no
raesmagá-lo
dirigida
reportagem,
pelo
feijão, tentam
trar em nossos lares também
bom humor do carioca enquan¦dialista
de
DO
BRASIL
é
O
JORNAL
tipos
os
Carneiro
todos
Januário
por
fazem
dente,
to o povo recebia o feijão de
pela cozinha, antigamente
duas vezes consecutivas foi
resolvem uma homenagem póstuma ao
"a Melhor Suamostra fornecido pela COBAL pergunta e só depois
lugar de ingenuidade.
apontado
como
afirRebelo
Cid
mineiro
assim
mesmo
jornalista
aos que voltavam para casa comprá-lo,
A Associação das DonasMinas"
êste
ano
em
e
cursai
a
ipara
se
destina
e
experlmenHorta
é
premiar
mando
que
"o Melhor Jordepois de mais um dia de tracomo
também
vai se reorganizar
—
os
melhores
de-Casa
anualmente
comerjoralguns
disseram
tar
balho. No pdsto de distribuição
Carioca" e além de ter damais mineiros e de outros Es- mal "o
administrativamente para
das barcas só recebia amostra ciantes.
Melhor Repórter Politados, assim como os jornalis- do
tratar, com mais ênfase, do
Um dos que mais venderam
quem passasse pelas borboletas,
tas dos diversos setores esco- tico".
domésticas
das
problema
o mesmo ocorrendo nos outros
foi wm comerciante da Avenida
locais de distribuição.
que estão organizando o seu
Suburbana (Madureira), que
Êsse feijão não dá nem
sindicato, porque, segundo
disse ter vendido, s6 ontem,
para mim e lá em casa são
sua Presidente, as empregaquatro sacos do feijão mexlcacinco.
no pesando 90 quilos cada, ou
das "não demoram a deixar
Eu vou ter que -Ir para Nlseja 280 quilos. Em Copacabao fogão aceso com a comida
terói para receber esse íeijáoV
na (Av. N. S. Copacabana,
queimando nas panelas para
Por aqui nunca apareceu
1141), a venda foi pequena,
atender a ordem de marcha
feijão táo duro. Será que eles
afirmando o comerciante nno
em passeatas e concentra.
comem isso lá?
ter havido grande reação dos
Só estão distribuindo felções organizadas por agitacompradores, vendendo apenas
dores de outras classes".
um pouco mais do que um sajão? E o arroz?
Com o objetivo de integrar o sistema nacional de banDisse ainda Dona Lalá
entrasse nas
co. Em geral, os comerciantes
faltou
Náo
quem
Desendo
Nacional
Banco
liberado
cos de fomento,
pelo
'
Fernandes
pretende
que
que vendem o produto afirmam
filas, dando a entender que
volvimento, e assim poder atuar no programa do FIPEME
a Associação
que poderá ter ainda grande
transformar
iria passar para o outro lado,
as
dedofeijão
medida
em
salda, à
que
(Pundo de Financiamento à Pequena e Média Empresas)
e quando de posse do
das Donas-de-Casa em uma
nas-de-casa conhec erem sua
sist-ia. Embora em casos isolaentidade também de assis- ¦
do repasse já concedido de Cr$ 600 milhões, o
através
ílOs
atacadistas,
os
que
por
qualidade.
dos, houve também
social e, através do
tência
isua vez, não adquiriram gran- Banco do Maranhão deixa a área comercial em que vinha
zeram o seu estoquezinho de
das DoméstiDepartamento
200
de
na
COBAL,
des quantidades
duas ou três amostras
atuando para transformar-se em Banco de Investimento.
as empregaevitar
cas,
que
faa
com
a
aceiantes
saberem
estava
de
qual
gramas. Quem
em
das "se comprometam
A resolução nesse sentido foi anunciada oficialmente
tação do consumidor. Uma firmília levou até cinco ou seis
ma, com quase 40 lojas em toGovernador do Estado, Sr. José Sarnei, durante a reu- uniões espúrias e nocivas
pacotes, dependendo do numepelo
dos os bairros, adquiriu apenas
colocando a participação em
ro de pessoas, porque todos reo Presidente do BNDE, Sr. José
80 sacos, ainda que a COBAL nião de empresários com
cebiam o seu.
movimentos sindicais, subesteja facultando aos comerei- Garrido Torres e a equipe de técnicos que o acompanha na
versivos e agitadores, acima
Os trabalhos de distribuição,
antes a compra de quantidades viagem que vem empreendendo por 13 unidades da Fedecoordenados pelo Coronel Sérde sua responsabilidade de
ficam
a
seu
critério.
norque
gio Reis da Cruz correram
cuidar da cozinha e da ümração. Essa decisão do Governador José Sarnei teve a sigmalmente com 79 íuncionários
peza geral da casa".
do
Sr.
Garrido
da
resultado
nifleação
do
EM
NITERÓI
presença
bem
principal
da COBAL requisitados,
O slogan das empregadas
alTorres no Maranhão.
como, em todos os postos,
casa de familia — atra—
em
Niterói
Vinte
(Sucursal)
a
orguns policiais mantendo
da Federação dos Través
olho
de
BNDE
finanmil
de
feijão
caao
Interessa
sacas
POSSIBILIDADES
afixou
cartazes
que
dem. A COBAL
de uma balhadores Cristãos —¦ Dobra, procedentes do México, esciar a implantação
com os dizeres: Feijão da COSarnei
afirO
Governador
"a
fim de tirar
tão sendo esperadas em Niteusina piloto,
mestiças de Todo o Brasil,
BAL para o povo.
rói, hoje, para revenda ime- mou que o Maranhão tem ofera limpo as possibilidades de
Uni-vos r— uma paráfrase do
e
tas
de
investimentos
invésdiata ao público desta Capimúltiplo aproveitamento dos
item do Manifesto
iOUCA VENDA
. >
mas
faltidores
interessados,
primeiro
tal e do Municipio de Sã(*
subprodutos do babaçu, em esComunista, que deu origem
tam empresários para enfrena
500
Gonçalo,
Cr$
cala
industrial".
pír
quilo,
foram
vendas,
Quanto às
à revolução soviética e qué
segundo informou a COBAL. tar a tarefa de aproveitnrncnmuito poucas no primeiro dia.
O projeto da usina piloto é
to dos recursos naturais e miProletários de todo o
diz:
11
Hoje
mesmo,
a
das
a
afirmaram
partir
que
Os varejistas
orçado em Cr$ 200 milhões, tennerais, abundantes no Estado,
mundo, uni-vos. Nada tendes
COBAL
inihoras,
a
deverá
do sido examinada a hipótese
a começar pelo babaçu, cuja
venda íoi pouca porque ainda
ciar a distribuição de amostras industrialização
•de financiamento através do a perder e tendes um munoferece dezeninguém sabe se o feijão é ou
do produto, em saquinhos piás- nas de oportunidades
Fundo Técnico Científico do a ganhar!
a
para
náo é bom e, em geral, nin- ticos, na1 Estação das Barcas,
(FUNTEC). O Presidente do
de papel, celulose, saprodução
na Praça Martim Afonso.
BNDE percorreu o interior maguém leva mais de um quilo.
ponáceos, amidos, gás combusranhense para observar as retivel etc.
servas de babaçu do Estado.
O Presidente do BNDE esEm reunião no Palácio do
teve no Centro Piloto de Pesquisas para a Industrialização Governo, as equipes técnicas
do Banco de Desenvolvimento
do Babaçu, mantido pela Escola Técnica Federal do Mara- e do Governo do Maranhão
(MISSA DE 7.° DIA)
nhão, onde se obtiveram, em examinaram extensa pauta, inresultados promis- cluindo a execução de projeConstrutora Albuquerque Ltda. convida pa- laboratório,
sores de aproveitamento do tos de melhoria da infra-estruO Departamento de Educatura e do desenvolvimento inrentes, amigos e fornecedores para a missa babaçu.
ção Média e Superior da Se:
dustrial.
Torres
Sr.
Garrido
Disse
o
+
cretaria de Educação e Cultuque manda realizar hoje, dia 6, às llh30m,
ra encaminhou ao Governador
na Igreja de Santa Luzia, na Rua Santa
Negrão de Lima proposta para criação do curso científiLuzia, n.° 490.
co no Ginásio Estadual Orsina da Fonseca, já a partir do
próximo ano.
O expediente íoi determinado pelo Secretário de Educa(FALECIMENTO)
ção, Professor Benjamin Morais Filho, acolhendo o apelo
Graciela Mann e filhos cumprem o doloroso dever
que lhe fêz o Circulo de Pais
de cornunicar o falecimento de seu querido esRecife (Sucursal) — Centenas de mulheres de presos e Professores daquele Colégio,
—
Recife,
e
no
ocorrido
MANN,
e
HANS
pai
poso
durante uma audiência conceda Casa de Detenção do Recife tiveram que ser contidas
representantes. A
convidam para seu sepultamento, hoje, quinta-fei- ontem
Polícia quando ali tentavam entrar à força, dida a seus
pela
ciclo no
segundo
oo
nesta-Cicriação
Batista,
João
de
São
no
Cemitério
horas,
às
16
ra,
a Direção proibiu as visitas como medida de
depende
Fonseca
depois,
da
Orsina
que
Cemitério.
(397
dade, saindo o féretro da Capela do mesmo
agora do Governador Negrão
segurança temendo a introdução de novas armas e a rede Lima, que pode aumentar
petição da rebelião de anteontem.
o atendimento aos 3 700 aluA revolta de terça-feira, da qual resultou um morto e nos que lá estudam.
sete feridos, foi possível graças à entrada de armas e munições naquele presidio e os responsáveis pela sua segurança acreditam que o contrabando foi feito através das
mulheres durante as visitas aos seus maridos, filhos, pais,
irmãos e parentes.

Banco do Maranhão deixa
comércio para se adaptar
a banco de investimento

Orsina em
67 pode ter
científico

ARLINDO PADRÃO

(Missa de 7.° dia)
A Diretoria e os funcionários da Indústria Química
+

recebe D. Lalá teme
JORNAL DO BRASIL"Cid"
subversão de
outra vez o troféu
com três prêmios maiores domésticas

e Farmacêutica Schering S/A agradecem, sensibili-

zados, as manifestações de pesar recebidas por motivo do falecimento do inesquecível Presidente FRANCIS C.
BR0WN e convidam para a missa que, por intenção de sua
boníssima alma, será rezada sábado, dia 8 do corrente, às
9 horas, no Altar-mor da Igreja de Santo Inácio, à Rua São
Clemente, 226.

HANS

MANN

Mulheres dos presos do
Recife se rebelam porque
Polícia proíbe visitas

Marie Fauroux Mercier
(FALECIMENTO)

Sua família cumpre o doloroso
dever de comunicar o seu faleci+
mento e convida parentes e amigos para
o sepultamento hoje, dia 6, às 15 horas,
saindo o féretro da Capela do Cemitério de São Francisco Xavier, para a mes(P
ma necrópole.

FRANCIS
C. BR0WN

MANOEL DE BARROS BARBOSA

(PRESIDENTE DA SCHERING
CORPORATION)

30.° DIA

(Missa de 7.° dia)
gL
¦

Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Mello,
Leão Gondim de Oliveira, Maurício Teichholz e Wal-

demar Meth, expressando seu profundo pesar pelo
falecimento do inesquecível FRANCIS C. BROWN, convidam
para a missa que, em sufrágio de sua boníssima alma, será
rezada sábado, dia 8 do corrente, às 9 horas, no Altar-mor
da Igreja de Santo Inácio, à Rua São Clemente, 226.
¦7

1

Ante-

cipadamente agradecem aos que comparecerem a êsse ato
de fé cristã.

Viúva MARIA CELESTE BARBOSA e Filhos; Dr
WENCESLAU DE BARROS BARBOSA, esposa e filhos (ausentes); Dr. AURÉLIO GUILHERME DE
+
ARAÚJO PEREIRA e filhos (ausentes); LUIZ DE
BARROS BARBOSA, esposa e filhos (ausentes); ISABEL DE
BARROS BARBOSA e ABÍLIO DE BARROS BARBOSA (ausentes); convidam os seus parentes e amigos para assistirem
à missa, pelo seu descanso eterno, que mandam celebrar
no dia 07, sexta-feira, às 10:30 hs., na MATRIZ DE SAO
JOÃO BATISTA DA LAGOA, Rua Voluntários da Pátria, 287.
Desde já agradecem a todos que comparecerem a êste ato
de fé e piedade cristã.

PEDRO MARTINS CARREIRA
(MISSA DE 7." DIA)
Nair Alves Martins Carreira, Dr. Luiz Martins
Carreira, senhora e filho Ernani Martins Carreira, senhora e filhos, Celso Henrique Mar+
tins Carreira, senhora e filhos, Dr. Victorino
Alves da Fonseca, senhora e filho, Miguel Martins Carreira, senhora e filha, Raul Martins Carreira, senhora
e filhos, agradecem as manifestações de pesar recebidas por ocasião do falecimento de seu idolatrado esPEDRO
poso, pai, sogro, avô, irmão, cunhado e tio
MARTINS CARREIRA è convidam para a Missa de 7.°
dia que farão celebrar por sua alma, amanhã, dia 7,
às 11 horas, no altar-mor da Igreja de São Francisco
de Paula, no Largo de São Francisco. (P

ESPAÇO VITAL
O Governador Paulo Guerra
reuniu-se ontem com o Secretário da Justiça, Sr. Heraldo
de Almeida, procurando uma
solução de emergência para o
problema de espaço da Casa
não se
de Detenção, mas
chegou a nenhuma conclusão
porque os outros presídios do
Estado também estáo superlotados e a cadeia de Garanhuns
'não
oferece condições de segurança.
Para a construção de um
nôvo presidio o Estado teria
que gastar imediatamente CrS
4 bilhões, verba que não é posslvel se levantar no momento.
LOJISTAS

APELAM

O Clube dos Diretores Lojlstas pediu ontem ao Governador Paulo Guerra a retirada
dos presos da Casa de Detena existência do
ção porque
presídio ho Centro da Cidade
constitui um verdadeiro crime

e põe em insegurança os seus
habitantes.
O pedido do Clube dos Diretores Lojistas foi feito quando a direção do presídio tomava medidas de segurança
para evitar a possibilidade de
uma nova rebelião, pois se suspeita que ainda há presos com
revólveres, e anunciava que
nenhuma violência será praticada contra os detentos, em
represália às desordens de anteontem.
NORMALIDADE
O Diretor, da Casa de Detenção, Coronel Olinto Ferraz,
disse que a situação no momento caminha para a normalidade e que a vigilância decorre do fato de não se saber
ao certo se há ainda presos
armados, pois quando da tentativa de fuga. domingo, juigava-se que ninguém mais tlnha armas, mas elas apareceram.

Preso morre em Niterói
durante ameaça de motim
Niterói (Sucursal) — Uma
ameaça de motim na Casa
de Detenção de Niterói, contornada pelos próprios prede
encarregados
sidiários
manter a ordem em seus diversos pavilhões, por serem
presos de bom comportamento, acabou em morte,
ontem, com o assassinato de
Eliézer José de Sá (o SacarroZ7ia) pelo assaltante Naglbe Estevão, um dos juizes
do presidio.
O princípio de motim começou com um pequeno incêndio na pavilhão principai da Casa de Detenção, e
foi provocado, segundo os
detentos envolvidos nos
acontecimentos, pelo próprio
Nagibe Estevão, que tinha
suas preferências por alguns

detentos, a quem dava os
melhores colchões e as melhores roupas de cama, perseguindo os demais.
OS FATOS
Ontem pela manhã, Sa<carrolha reclamou de Nagibe um colchão melhor, alegando que o seu, furado e
cheio de pulgas, estava
cheirando mal. O juiz de
ío seu pavilhão
presidio
ameaçou-o com a solitária,
uma cela fria e estreita, onde o preso não pode esticar
o corpo. Revoltado, Sacarrolha, que estava armado com
um facão de cozinha, avançou para Nagibe, mas êste
lhe tomou a arma e acabou
por assassiná-lo com cinca
estocadas no coração.

Exibidores
reclamam
proteção

O Presidente do Sindicato dos
Exibidores Cinematográficos da.
Guanabara, Sr. Gilberto Ferrez, encaminhou em nome da
classe um memorial ao Presidente Castelo Branco, afirmaii<lo que 'a lei não pode querer
auxiliar a indústria nacional de
cinema só pensando em termos
de produtores, pois os exibidores são tão nacionais quanto os
produtores".
Os exibidores enumeraram
uma série de dlfiouldades por
que passam e pediram ao Presidente que elas sejam examlnadas antes da aprovação do
cria o Instituto
projeto-lel que
do Cinema, "sôbre o qual a
classe não se manifestou por
não ter recebido oportunidade
tanto do GEICINE como do Ml-nistério da Indústria e do Comércio".
DIFICULDADES
"São do conhecimento público
as dificuldades que a classe
atravessa na presente conjuntura econômica, haja visto as
concordatas requeridas em todo o Pais e mais de um terço
dos cinemas do Brasil terem fechado nesses úlilmos anos",
«firma o Presidente do Sindicato.
"Náo existirá indústria do cinema nacional se o Governo
não proporcionar às salas exibidoras uma possibilidade de
6adla posição econômica: revogar a equiparação do filme inédito nacional às reprises é uma
das medidas que se impõem de
imediato, tamanho é o prejuízo
que ela vem acarretando duas
vezes por trimestre. Não sô
equipamentos como propriedades têm imobilizado bilhões de
cruzeiros, formando também a
base da indústria, sem a qual
ela não existe. Ê necessário que
o Governo examine nossas reivindicações antes de aprovar o
Instituto do Cinema, como medida indispensável para a sobrevivêncla de toda uma ciasse", concluiu o Sr. Gilberto
Ferrez.

*'.'.
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Forrobodó e Estheta decidem vitória com dupla 12
Sílvio afirma que Pedroca
tem trabalho para ganhar
mas Quartel é sério rival

Elora sempre fácil temi
135" na volta fechada e
a última milha em 106"

O treinador Silvio Morales declarou que depois do
apronto excelente do seu pupilo, Pedroca, confirmando um
ótimo trabalho, começou a pensar seriamente na vitória,
pois o cavalo demonstrou através dos exercícios que retornou à melhor forma e dificilmente será derrotado no primeiro páreo da noturna de hoje.
Mesmo fazendo questão de afirmar que Pedroca está
longe de poder ser considerado barbada, já que admite ter
em Quartel um sério rival, acredita que a confirmação dos
trabalhos será o suficiente para obter a vitória, porém como faz algum tempo que seu pupilo não corre, não quer
exagerar na confiança.

Elora realizou um dos melhores floreios desta semana
na Gávea, tendo passado a volta fechada em 135", com
106" para a última milha sempre com ação vistosa, tanto
que o freio J. Vieira jamais procurou alertá-la no percurso,
por que saiu e chegou no mesmo ritmo.
Ardènza que não corre há vários meses, mostrou que
anda tinindo pois no floreio derrotou com facilidade a rima
companheira em 84" 25 nos 1 300 metros, tendo J. Borja
no seu dorso bastante tranqüilo. Eslovênia, Espalha Brasas
e Nacre, foram outros bons floreios para sábado na Gávea.
ESLOVÊNIA
para agradai-. Roncadora (L.
Vaz) levou a pior de Ricachá
Eslovênia (A. Ramos) na gra(J. Baffica) em 144"3> a volma, assinalou para os 1200 a
ta fechada e 108"2;5' para a
marca de
77", com
alguma
milha íinal.

VOLTA

A MILHA

A respeito cle Trolley informou que a maior chance do seu
deve-se ao retorno
à
pupilo
metros,
distância
de 1600
traiu
mais lento
o
quando
íaz o fillio de Emperor colocar-se mais por perto dos primeiros colocados e ainda tor
condições para uma atropelada mais curta e violenta.
Apesar da confiança que possue numa reabilitação do Trolley retornando a üm percurso
da sua preferência, no sexto
admite que Trovão
e,
páreo,
especialmente Despacho, sejam
nomes dos mais perigosos.
E
salientou o fato de Despacho
além de correr mais na milha
melhorar muito na pesada, merecendo ser Indicado como fôr-

ça, chegando a admitir se tratar do maior adversário do seu
pupilo.
ÓTIMOS

facilidade e um pouco afastado
da cerca.
Eslovênia. que deixo»
multo
boa impressão na grama, mesmo na areia, deverá levar a melhor. Bela Luiza, Maria Cambalhota e Ana
Maria, lutarão
pela formação da dupla.

EXERCÍCIOS

Voltando a falar a respeito
de
Pedroca,
comentou
Silvio
Morales, que Quartel, pelo que
falam e pelo retrospecto que
trás do Sul, salienta-se como
figura destacada, mas os ótimos exercícios de seu pensionista é que fazem despertar a
confiança na vitória.

ARDENZA
Ardenza
(J.
Borja)
chegou
zombando das esforços de uni
companheiro pilotado por (I.
Sousa) em 84"2;5 os 1300. Lady
Peroba fJ. Machado) aumentou
para 87"2;5, com sobras vislveis.
Ardéiizà que reaparece numa
turma fraca, c 11111 nome que
se impõe, entretanto Lunc, mais
aguerrida, c a mais seria inimig-a.

E apontou, o treinador, a dupia de Pedroca c Quartel como
liquida, mas com relação
ao
primeiro posto acha difícil uma
indicação, embora reafirmando
que a forma do seu pupilo é
perfeita.

Dendico monta Pintura no
Grande Prêmio Diana e tem
Nove Horas como adversária

GALLANTRY

SÁBADO
1.» PAREÔ - Ãs 13h30m - 1 000 G.° PÁREO - As lOh lOm - 1 400
melros — CrS 1 100 000
— CrS 1 600 000
nielros
(UraKg ma)
1—1 Bela Luiza, J. Borja • 57
-K
2—2 Maria Cambalhota, R.
1—i Tatiaia, J. Terres ... 1 56
• 57
Carmo
2 Vuicla. O. Cardoso .. 6 56
3—3 Ana Maria. A. Ricardo • 37 2—3 Nacre, F. Pereira F.o
5 56
Flor de Cactus, C. R.
4 Mascotita, J. Borja
2 56
* 57 3—5 Gusla, A
Carvalho
Santos
.. 8 56
4—5 Eslovênia.
A.
Ramos 1 55
6 Tullnha, J. Pedro F.° 4 56
" Aylesbury. N.
correrá 2 54 4—7 Groelândla. _. Acufia 3 56
7 56
2.» PAREÔ — As 14 li — 1300 8 ^P1™11-». S. Silva
metros — CrS 1 100 000
PaIIEO - As 16h 43m - 1 300
7."
(DetKg melros — CrS 1600 000
* 57
.'—1 Ardenza, J. Borja ..
Ks
2—2 Lady Peroba, J. Machado
1 54 l—l Adelmo, J. Pedro F.o * 56
Flora Gabiróba, J. Ti2 El elelon, J, Reis .. 4 56
• 56 2—3 Good Looking, J.
_°co
Ma3—4 Lune, C. R. Carvalho * 57
chado
7
56
Arallnda, J. Reis ...
2 55
4 Lcnalo, J.
Borja ... «
56
4—6'Escultura, D, Moreira • 55 3—5 Geri, A.
Santos
.... 5
56
6 Scratch, A. Ricardo
7 Bela Sicilla, C. A. Sou2 58
* 55
sa
• Atenon, J.
Terres
.. 6 50
Lor|i
Samba,
F.
Perel3.0 PAREÔ
À.s 14h 30m
1 200 4~"
ra F.o
1
56
metros — CrS 1 300 000
UK 9
8 Alzon, O. Cardoso ... " 56
Amoroso,
B.
Alves
..
3
56
_ ,,
.
„
, , Pnma
„ .
1—1
Dona,
E. Mari\
nho
6 59 s° PAREÔ - As 1711 20111 . 1 300
(Uct2—2 Data Vênia, J. Borja'. 4 57 metros — CrS 1300 000
3—3 Gllde Air, R. Carmo . 5 57 ""6>
GallaiHry, J. Silva .. 2 57
KS
4—5 Quefolla, S. M. Cruz 3 57
Kopenick,
J. Marinho • 57
Futurosa, C. Morgado 1 57 '—
K Pere"'a \
4.0 PAREÔ - As 15 li - 1300 2 2uLMomo'
-7
' "
metros - Cr$ 1100 000
_-* Depex. \T Tc™
!! • «
RB " Merio, J. Machado .. *
57
1—1 Exagero, A. Santos . v 58
4 Batcuzambá, S. Silva
4 57
-58
3—5 Manield, A, Santos .. 5 57
2—2 Quenal, A. Ricardo ..
3 Seu Mozart, C. R. Car6 Honey Smile, C.
R.
• 56
valho
Carvalho
3
57
3—4 Espalha Brasas, F. Pe7 Washington,
M.
J.
•
relra F.o
57
Borja
7
57
Llncolin, J. Pinto ..
1 56 4—8 :
aaqiiiltS, E. Mari"56
nho
4—6 Sinal, C. Morgado ..
8
37
0 .._.• Foca, O. F. SUva 6 57
Cheltan, A. Ramos .. • 54
5." PAREÔ - As 15U 35m - 2 000 10 Mmsocm, C. Sousa .. 2 57
9.» PAREÔ - As 17h 55m - 1200
metros —
(Prova Especial)
(Betmuros — CrS 1 300 000
(Grama) — CrS 1 300 000
Kg tine)
1—1
2—2
3
3—4

Elora. J. Machado ..
1 52
K8
Deldade, O. Cardoso . * 52 1—1 Motim, J, Machado
4 57
• 52 2—2 Empcdan, F. Mala .. 1 57
Camlua, J. Reis ....
Lu Frauçatsc, L. Cor3 Empresário, C. R, Cai» 32
rela
valho
3
57
5 Town Guarda, J. Pe3—4 Ciüj.e. A. Ricardo
.. "57
» 52
dio F.o
5 Dellnger, J. M, Santos 2 57
- 4—6 Rondadora, S. M. Cruz • 52 4—8 Fluxo, A. Santos
... •
57
" Ricachá. J. Barrico . • 52 " MahgaWo,
A, Ramos
• 57

6.» PAREÔ - As lOh lOm
menos — CrJ 1 600 000

K»

_S
1—1
2—2
3—3
4
4—3
"

La TeJera, J. Reis ..
Foster, F. Estêves
..
Jantlinha, R. Carmo
La Rota, J. Borja ...
Kadiak, J. Santana
CondrlUon, L. Roberto

57
57
57
57
57
57

2.» PAREÔ — As 14 11 —
metros — Cr? 1 600 000

1 400
Kg

1—J Leio de Bagé. J. Santana
56
2 Honsst Man, L. Roberto
58
3—3 AUate, J; Tinoco ...
56
4 Faarup, O. Cardoso
56
3—õ Xirol, J. Borja
56
6 Anelo. "A. Ricardo ...
56
4—7 Blrbanto, J. Brizola
56
8'Talisma, S. M. Cruz
56
3.» PAREÔ - As 14h 30m - 1 400
metros — CrS 1600 000
Kg
1—1
2
2—3
4
3—5
6
4—7
8

Gava, A. Ricardo
Jasama, N. Lima
Hiawatta, J. Machado
Socila, J. Pinto
Túnica, J. Pedro F.o
Gliptlca, L .Acuna ..'5
Ilopa, L. Correia
Dlf rah, F. Pereira F.o

56
56
56
56
56
56
56
56

4.» PAREÔ - As 14h 30m - 1 600
metros — Cr? 1100 000
Kg

•Qt;

1—1 Elogio, o. Cardoso ...
56
2 Bucliaman, R. Carmo
52
2—3 Good Hound, J. Santarça
50
4 Biscainho, A. Ricardo
55
3—5 Rei do Monlal, D. Morelra
57
6 Estádio, J. Brizola .X
58
4—7 Rouxinol, A. Mancai
53
8 Argentum. A. M. Caminha
58
" Peterddy, J. Tinoco
54
5.» PAREÔ - As 15h35m - 2 000
metros — (Grande Prêmio Diana)
— CrS. 10 000 000
Kg
1—1 Pintura, D. Garcia ..
58
2 Taborana, A. Ricardo
58
Nove
Horas,
2—3
O. Cardoso
38
4 Sting-Ray, F. Pereira
Filho
58
56
3—5 Gironda. J. Machado
C
D.
P.
Quercnça,
Silva
50
'
36
4—7 Amblçáo, J. Silva ...
" Nouvelle Vague, J.
Reis
56

ESPALHA BRASAS
Carlos) os
Seu Mozart (L.
1 300 em 85", deixando muito
boa impressão e juntinho à cêrca externa. Espalha Brasas (F.
Pereira P.) dominou com grande facilidade a Rockmoy (J.
Terres)
em 78"2'5 os últimos
1200 metros, pois vinha dos
1300.
Lincolin
(J. Pinto) 03
1300 em 86"2'5. agradando.
Quenal c a melhor indicação,
Exagero, Espalha
sendo que
Brasas c Cheitan,
são ainda
competidores.
ELORA
Elora
(J.
Vieira) realizou
floreios da
um dos melhores
manhã de segunda-feira, pois
trouxe para os cronômetros a
excelente marca de 135" a volta fechada com 106" a milha
final, partindo
chegando
c
quase no mesmo ritmo. Cami11a (J. Reis) a milha em 107"
2;5, deixando
alguma
coisa

1—1
2
2—3
4
3—5

Gurupá, L. Acuna ..
Vishnu, A. Portliho .
Mogador, F. Pereira F.
Hanover, J. Borja ..
Têsio, A. Ramos ....
Gozo, A. Santos
4—7 Don Reblmba, J. Silva
8 Gurbpé

50
55
56
56
36
56
56
56

7.0 PAREÔ - As' 1GU45111 .¦ 1600
metros — CrS 1300 000 — (Betting
Ke
1—;. Massari, J. silva
57
"
Venuto, A. Santos ...
53
2 Jalisco, J. Borja ....
53
2—3 Frisson, J. Machado .
57
Don Ernâni, A. Ramos
53
Albifio, J. Queiroz
..
49
3—6 Rei David, S. M. Cruz
53
Mestre Juca, F. Perelra F.o
53
Fronton, O. Cardoso .
53
4—» Drlve lu, H. Vasconcelos
57
10 Kalapalo, J. Reis
53
11 Imortal, J. Pedro F.°
53
8.° PÁREO - Ás 171120m - 1 600
metros — CrS 1 300 000 — (Beltlng)
Kg
1—1 Incat, A. Ricardo ...
Carnaval, S. M. Cruz .
Prlnter, L. Santos ..
2—4 Five Fingers, J. Machado
Honey Fool, C. R. Carvalho
Ragamulfln,
C.
A.
Sousa
3—7 Manguá, F, Mala
Garbosão, O. Cardoso
J.
NeEmpolgante,
grello
4-10 Repoty, J. Borja
11 Assuan, J. Reis
12 Pcrtlnaz, C. Morgado
9.0 PÁREO - As 17U551U metros — CrS 1100 000 —
ting) — (Areia)

2
1

57
57
57
37
57

6

57
57
57

57
57 .
57
3 57
1000
(BetKg

1—1 Upper-Cut, F. Perelro F.o
...
2 Espantalho C. Morgado
Carlindo
2—3 Drift, J
..
4 Bold King, A. Ricardo
3—5 Rudah, A. Ramo3
Corlchaiki, J. Borja .
Untll, M. Andrade ..
4—8 Atabor, J. Santana ..
9 Fisco, R. Carmo ....
10 Blulln. N. corieri ..

3

57

"1
i>7 ;

57 1

REFORÇO

PONTA

VALIOSO

PEDROCA

Valda
(Lad.) os
1 400
em
98"35, a vontade e Nacre (P.
Pereira F.) levou a pior para
Gliptica (L. Acuna) em 94"2'5
os 1 400 e Tulinha fj. Pedro
P.)
87"2 5, com
os 1 300 em
sobras.
Tatiaia que j"ã aproximou do
espelho, deverá cruzá-lo agora
com sucesso. Nacre, Gusla c
Groclândia sc. contentarão com
as colocações imediatas.

aos observadores
Pedroca agradou muilo
no apronto de terça-feira, descendo a reta em
c
em
condições
normais, devo
36", cravados,
d.iv muilo trabalho ao estreante Quartel, corrido c ganhador cm Porto Alegre, mas que não
atua há bastante tempo. Platter c Lumhiudrr,
peia ordem, reúnem ainda chance de figurar,
podendo vingar, inclusive a dupla.

LOOKING

CJ. Santana)
El Siclon
os
92",
300
suavemente.
em
Looking
Good
(P. Estêves)
agTamelhorou
para 84"2i5,
dando muito. Geri (A. Santos)
vindo de mais longe, finalizou
os 1 200 em 78", com sobras.
(J. Reis)
desta íeita
Scratch
não se empregou neste floreio
de 87"25 os 1 300 e Atenon (L.
Carvalho) na semana que pas1 300,
sou registrou 91"3'5 os
de galope largo. Lord Samba
(J. Machado) os 1 200 em 78"
2'5. deixando ótima imt>res«8o
e também um pouco afastado
da cerra e Ambrasso (B. Almais
longe,
vcsl
vindo
de
em
o
completou
quilômetro
69"25, não deixando a mesma
impressão da estréia.
Adelmo que vem de fig_rar
com êxito, é o melhor retrósnecto, ficando Good Lookinrr,
Geri e Lord Samba, na formação da dupla.
KOPENICK
deu
Kopenick CJ. Marinho)
um passeio na pista de 831' 2/5
os 1 200. Rei Momo (J. Pedro
F.o). os 1 300 em 91". ã, vontade. Honey Smile (C. R. Car67"
valho) o
quilômetro em
visíveis.
'5, com sobras
Washington M. (A. Machado)
os 1 400 em 97", discretamenmelhorado
ter
te, apesar de
(C,
alguma coisa e Massacre
em 68"
o quilômetro
Sousai
1/5, não agradou.
Kopenick está na conta panão
ra levar a melhor, mas
pode ser considerado como ponto certo, pela presença de Depex, Manield e Muiraquilã, que
andam bcm.

PURO

Binóculo
J. C. Moraes
Para favorecer os acertaãores do bolo de sete
pontos, o Jóquei Clube Brasileiro resolveu acabar
com o de seis, a partir da corrida do dia S — sobado —, de acordo com a alteração no regulamento de
apostas. O liquido apurado, será portanto rateado
entre os acerladores dos sete páreos do programa,
designados para o concurso, mas deve prevalecer
mesmo os últimos de cada reunião.

.4 última apresentação do craque Forll, em Buenos Aires, no prado de Palermo, parece ter modificado o ponto-de-vista do proprietário Teotônio Piza' de
Lara e do treinador João Godói, em relação à presença de Zenabre no G. P. Carlos Pellegrini, que já
admitem a possibilidade de uma viagem, na dependência, entretanto, do que o animal produzir no
reaparecimnto previsto para o G. P. 29 de Outubro,
cm Cidade Jardim.
De qualquer maneira, o certo é que Forli pode
não ser o mesmo na raia de grama, mesme beneficiado por cerca de U quilos do craque bras-leiro.
Magé reabre dia 2
muito ativo, acertando os dedo próximo dia 2 de novemIpiranga, em Magé, aproveiser desdobrada à luz do dia,
equilibrados.

O adeus de Valdemiro
Valdemiro de Andrade que recentemente abraçou a profissão de treinador, pretende se afastar definitivamente das pistas como jóquei, montando o
cavalo Feiticeiro, deniro.de 15 dias, aproxlmadamenle, e com uma vitória expressiva.
De tudo iun pouco
Luís Nocetti Mendes aposentou-se como Juiz de
Chegada, depois de 33 anos de profissão, sem faltar
um só dia. • Pintura está sendo aguardada cinda
hoje de São Paulo. • José Pedrosa deve substituir
Carlos Ribeiro na presidência dos profissionais, se
êste fôr realmente para a Venezuela.

JOCKEY CLUB BRASILEIRO

E

FROVA

A partir da reunião de 8 do corrente, de acordo com
a alteração no Regulamento de Apostas, já arquivada na
Repartição competente, só haverá o Concurso de Sete Pontos, ficando extinto o de Seis Pontos. O líquido apurado,
portanto, será dividido apenas entre os acerladores dos sete
páreos do programa, designados para o concurso., (P

NOVE

CAMPANHA

mão próprio de Jaburi e Eudoxia e Excursor,
sempre perigoso, levando-se em conta ter sido
muito jogado e corrido aquém do que esperariun

seus

A última eKibição de Quartel no Rio Grande do Sul,
foi em julho 65 quando tirou um bom segundo lugar
para Estoly em 2 400 metros, .
quando praticamente mandou na competição desde o
pique de saída. Na areia, parece atuar bem em qualquer
tempo, e vai encontrar pela
frente um páreo dentro da
sua característica. No apronto, não veio com maiores
preocupações, pois o aprendiz recebeu ordens de poupá-lo o mais possível.

responsáveis.

A raia de areia um tanto
judicar o desenrolar dos sete
nião, cujo inicio está previsto

pesada deve prcpáreos da reu20h.

para as
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Nossos palpites
para hoje
— Pedroca — Quartel — Hully
Gully
— Sana-Mine — Decretai
Halestina
— Docket — Pato Selvagem
Tawny
— Forrobodó — Estheta
Escurinho
— Cameu — Jorro — Ke-Vá
— Clorito — Trovão — Decil
— Queritan — Yuki — Kirinesco

FORTE

Pato Selvagem está em páreo mais forte,
hoje à noite, mas como atravessa excepcional
ajiuro técnico, não será surpresa que consiga
repetir, ainda mais que estará beneficiado pela
descarga do aprendiz O. F. Silva. Cantil estava muito falado em sua última apresentação,
e até que correu regularmente, figurando na
carreira levantada por It.
Tawny volta depois de um pequeno descanso, mais aguerrido c pronto para figurar.
Dticket caiu muito de turma, e sc correr o que

JÁ GANHADOR
Kirinesno é um filho de
Martini e Papyrosa, que tem
campanha apenas regular
no Tarumã, mas como estréia na Gávea num páreo
bastante desfalcado de valôres, pode perfeitamente
ganhar logo. Sua última
exibição no prado de origem,
foi no mês passado, quando
entrou deslocado para Asofir e Estória em 1200 metros, na pista de areia pesada. Parece ter alguma preferência pela pista leve, pois
sempre correu mal em terreno anormal.
Aqui o treinador Zilmar
Guedes, — também proprietário — não procurou exigi-lo à fundo nos floreios,
deixando seu treinamento
correr suave, talvez por se
tratar de um animal de porte médio. Também não foi
visto na raia grande para
aprontar, tendo se limitado
a um galope de saúde na
raia auxiliar.

Montarias oficiais, treinadores e
"performances55
últimas
para hoje
Animais
1.» IWRKO
800.000

1—1
2
2—a
4
tt—5
6
4—7
8

1—1
2—2
3
3—4
5
4—6
7

—

Col. Kb

Jóqueis
AS

HORAS

20

—

H; Gully, C. R. Cnrvíilho
Portoílno, J. Pedro Filho
Quartel. J. Borja
Queppl, L. Roberto
Platter, N. Lima
Itnrogunm, L. Àéttna ....
Pedrocn, J. Machado
iAimliiudor, M. Nlclevlsck
— AS

2011

l.JUU

55
53
54
54
55
57
54
57

METROS

J.
F.
J.
C.
J..
C.
S.
|
íi.

1.300

30M

Ü.

Tratador
— RECORDE:

METROS

79"2/5

— FARINELLI

rista

Tempo

— PRÊMIO:

CR$

..

85''2/5
76"
85"2/5
85"2/5
81 "3/5
77"3/5
106"2/5

79"2/5 — FARINELLI — PRÊMIO:

RECORDE:

CRS

Elima,
1 300 NP 85"2/5
Elana
1300
NP
85"2/5
Toy
1 600 NP 106"2/5
Chusa
1 300 AP 83"4/5
1 200 NL 76"3/5
Quelle Nuit
Elana
1 300 NP ô5"2/ó
Fuuclonarla
1 300 NP 84"4/5

A. Morales
2.°
3.°
M. Almeida
10.o
A. Nahid
Z. D. Guedes
6°
C. Morgado
1.°
í\ Pereira
8°
O. Serra
6.c

Saria-Mlne, J. Pedro F. .,'• 57
54 I
Decretai, A. Santos ....
53
G. de Paris, J. Borja ..
58 I
Quebrada, S. M. Òruz ..
58
O30gadn, L. Correia
57 ,
Ana Lúcia, F. Pereira F.
55
Halestina, A. Ricardo ..

Dist.

Performance

|
1 300 NP
9.° Cartago
1 200 NL
5.° Hemiciclo |
Estreante
1 300 NP
|
8.° Cartat'0
1 300 NP
4.° Cartago
|
1 400 AU
6,o Mister Ede
1 200 NL
6.° Bob J_ee
1 600 NP
5,o Toy

E. Sousa
Abreu
J. Tavares
Pereira
F. Vale .
Morgado
Morales
Costa

Biscainho é
o melhor dos
estreantes

,
3.o PAREÔ
800.000

1—1
2
tt—3
4
3—5
fí
4—7

—

AS

21

—

HORAS

Pato Selvagem, O. F. Silva
Major Orlon, J. Brlzzola
Cantil, J. Borjn
Dragou Bleu. J. Terrcz
Tawny, A. Santos
Akaturbi, I. Oliveira ..
Docket, J. Machado
Quatrln. N. Lima
Descanso, M. Nlclevisk ..

4.» PAItEO
1.300.000

AS

2111

30M

1.300

—

—

05M

— RECORDE: 79"2/5

l.o
S.o
3.o
8.o
6.o
3.°
8.'
0.°
5.°

S. Morales
F. Abreu
M. Canejo
J. F. Vale
J. Morgado
L. Benftcü
J. J. Tavares
¦R. Carrapito

58
58
58
58
5G
Í3
57
58
53

1—1 Forrobodó. J. Terres ....
" Estio, F. Pereira Filho
2—2 E3lhota, A. Ricardo
3 Vadlco, A. Ramos
3—4 Pour-Cent, J. M. Santos
5.Fronton, L. Correia ....
4—6 Ramadan, F. Estêves
..
7 Escurinho, J. Machado ..
5." PAREÔ — AS 2211
800.000 — (BETTING)

METROS

R. Costa

RECORDE:

1.200

METROS

54
54
56
52
54
52
52
52

J. L. Pedrosa
Idem
E. Freitas
H. Tobias
T. R. Gomes
J. W. Viana
G. Feljó
R. Silva

1 200

METROS

— RECORDE:

FARINELLI — PÈMIOS:

1
1
1
1
1
1
3
1
1

Old Bdll
Icote
It
Pianista
Lord Rico
Toy
Folio
Trovão
P. Selvarjem

Soldi
Extra Dr7
Soldi
Seu Levy
Estõjo
Fás
Trovão
Estio

72"4/5

—

CABINE

72"/S

9<:
l.o
tt.o
9.o
9.0
9.°
l.o
4.0

I

— CABINE

200
300
000
300
200
600
000
300
200

500
800
300
500
400
200
500

|

—

76"2/5
83"l/5
63"4/5
79"4/5
76"l/5
106"2/5
190"
81"4/5
76"2/5

NL
NL
NP
NP
NL
NP
GM
NL
NL

PRÊMIO:

COO

CrS

CR?

I0O"4/5
96"4/5
102"3/5
81"3/5
94"
91"l/5
76"2/5
96"4/5

AL
AP
AP
AP
AL
AP
NP
AP

PRÊMIO:

esmelhor
Biscainho é o
treaiite desta semana na Gávea — quarto páreo de domingo — porque em Cidade Jardim
sempre teve atuações boas na
sua turma, tendo apenas parado por largo tempo, pois coe
do
meçou a sentir
joelho
custou muito a ficar em forma novamente.
Aqui na Gávea, este filho
'
de Peter's Choice e Flor D'Escuidados de
está aos
panha
Ciaudemiro Pereira, e mesmo
trabalhado
tendo
para
não
floreios
nos
tempo, mostrou
que nada mais sente do joelho
afetado. Quartel na noite de
hoje aparece bastante comentado nos bastidores.

CR?

i

1200
NP
79"4/5
F. P. Lavor
3.° Cameu
1—1 Jorro. J. Borja
54
" Old Bali, Excluído
....
58
Idem
Excluído
Motorista
1600
NP
108"4/5
F.
Vale
9.°
M.
Santos
J.
57
J.
,2Booster,
1 200 NP 79"
2.0 Crolssimt
2—3 Ke-Va. L. Roberto
B. Rlbolro
56
Groinado, J. Terres ....
50 R. Trlpodi
9.° Crolssant 1200 NP 79"
Cameu
1200
NP
79"4/5
Lima
8.°
....
55
Leizo, nfto-corrora
| J. C.
1 200 NP 79"4/5
4.o Camcu
3—6 Carabranca, A. Ramos ..
57 S. Bezerra
1400
GL
86"l/5
Morgado
9.° Old Bali
Blue Sea, L. Acufla
58 C.
7.» Crolssant 1200 NP 79"
Maran, D. Moreno .....
55 M. Oliveira
——
NSo correrá
Maron, nio correrá ....
57 Z. D. Guedes
Sales
1.o Hercúleo 1200 NP 79"4/5
57 M.
4-10 Cameu. A. Machado ...
1 200 NP 79"4/5
6.» Cameu
57 G. Ullôa
11 Escroc D'Or, O. Cardoso
1 200 NP 79"
Mendonça
13.» Crolssant
12 Aitito. A. M. Caminha ..
56 M.
Tourinho
Nfto correrá
13 Flghtlng, não corroí- ..
53 O.
fi.» PAREÔ — A 2211 40M
800.000 — (BETTING)

1—1
2
2—3
4
3—5
6
4—7

—

METROS

1.G00

Trovfio. J. Reis
Palman, L. Correia ....
Despacho, A. Ramos ....
Trolley, J. Machado
...
Decil, F. Pereira Filho
Alfredo, A. Ricardo ....
Iutermezzo, J. Borja ....
Clorito, O. F. SUva ....
Attilla U, J. Pedro Filho

RECORDE:

FARINELLI — PÈMIOS:

79"2/5

Ramadan
Trolley
Djago
Pianista
Trovão
Meloso
Estõjo
Trovfto
Carua

2.°
A. Araújo
6.o
D. Cassas
D. Guedes
lO.o
Morales
5.°
J. L. Pedrosa
6.°
rt. SUva
tt.0
u. Costa
5.°
j. J. Tavares 3.°
H. Tobias
9.°

58
53
58
57
56
54
56
52
53

__.

1 200
1 600
100
300
300
000
100
300
600

NP
NL
NL
NP
NL
GL
NP
NL
NL

Cr?

76"2/5
103"l/5
136"3/5
83"4/S
81"4/5
124"4/5
140"3/5
81"4/5
102"2/5

I
1." PAREÔ — AS 23H 15M
1.100.000 — (BETTING)

1.000

1—1 Yuki, C. R. Carvalho
2 Eagle Stone, J. Borja
2—3 Queritan, A. Ricardo
Palumbo, J. Machado
Seu Gildo, B. Alves ..
3—6 Kerlmesco. J. Paiva ..
Guarapema,. F. G. Silva
Tabaleal, R. Carmo ..
4—9 Excursor, J. Reis
10 Vasquelro, A. Ramos
11 Dez Reis, nSo correrá ..

58

METROS

— RECORDE:

ALTERAÇÃO NO REGULAMENTO
DOS CONCURSOS

DOS

tem a obrigação de chegar entre os primeiros,
dividindo a preferência dos observadores com
Yuki — retrospecto, o estreante Kirinesco, ir-

QUARTEL

RETROSPECTO

MAIS

CASCOS

Queritan já poderia ter ganho na última,
mas teve contratempos e parece que a oportunidade ficou para hoje à noite. Pelo menos

Sana Mine vem dc excelente atuação, seciindando Elana, c aparecendo como autênlico retrospecto da competição, nos 1 300 metros do 2° páreo. Decretai é outra que vem
confirmando, devendo decidir com Quebrada,
Ana Lúcia ou Halestina, a vitória, no caso do
um possível fracasso da favorita Sana Milic.
PAREÔ

Quartel estréia no primeiro páreo desta noite na Gávea com chance positiva de
sucesso, pois no Sul era animal bem regular e subia
bastante de produção quando atuava em pista pesada,
podendo assim comandar o
lote como parece do seu inteiro agrado.
É um íiiho de Fastlad e
Jaquirama, que está aos cuidados de J. J. Tavares e pertence ao Stud Minas Gerais.
Aqui vem sendo há muito
trabalhado por J. Borja, que
nesta oportunidade gosta realmente da sua apresentação nesta noite.

O cavalo Clorito pelo apronto na manhã
dc têrça-felra, completando 800 metros em 52",
a puro galope, apesar da raia, mostrou bastante disposição e condições para vencer o 6*
páreo do programa, embora Trovão seja muito fiel nas suas apresentações, sempre sc colocando, e mais Despacho, Decil e mesmo Trolley, ainda de José Machado, todos com chance de vitória.

O cavalo Estio completa o número da chave um, de faixa com Forrobodó, e no apronto,
mesmo não chegando a impressionar tanto como o companheiro, e sendo um tanto irregular,
pi.de, assim mesmo, auxiliar bastante o tltular, ou até mesmo vencer nos 1 200 metros do
4." páreo.

NACRE

DOS

Quartel é
superior
aos rivais

REPETIR

Forrobodó para êsse compromisso, aprontou de forma espetacular, com 600 metros em
35"1/S, demonstrando perfeita forma de trei11,'uncnto, quer do lado técnico como físico, e .
como está bastante allg-cirado, pelo treinador
José Pedrosa, deve chegar entre os primeiros
numa corrida normal.

Deidade que vem de secundar a Onira. é a melhor indicação, mas Elora c La Franlhe
darão
muita
çaisc não
tranqüilidade.

GOOD

PODE

CAMEU

Camcu mostrou na sua última apresentação, estar mais firme dos locomotores, c não
chegará a constituir surpresa que consiga uma
repetição. Jorro é sempre um placê certo na
reunião, mas volta com sérias pretensões de
vitória, podendo finalmente desencabular, perD'Or c Blue Sea,
manecendo Ke-Vá, Escroc
como candidatos às colocações imediatas.

2." PAREÔ
800.000

Gladston Santos,
talhes para a corrida
bro, no Jóquei Clube
tailão o feriado. Vai
com páreos cheios e

realmente sabe e pode, deve chegar entre os
Machado foi especialprimeiros. Como José
mente convidado para montá-lo, devo ser respeitado como sério competidor. Docket, Pato
Selvagem, com Tawny na expectativa.

No páreo, reaparece o animal Pour-Cent,
depois de um período
longo
recuperação,
de
com alguma possibilidade, e tem, também, Ese.urinho, muito pronto de partida, com algumas colocações recentes, e dependendo das peripécias da carreira, pode sc fazer na frente •
vender muito caro a sua derrota.

Zcuubrc pode viajar

DOMINGO
1.» PÁREO - Às 1311 30m - 1 300
melros — CrS 1J00O00 — (Areia)

Data Vênia, (L.
Carlos) na
semana quo passou, chegou sobrando ao lado de Nointot (N.
Lima) em 93" os 1400. Glide
Air (R.
os 1200 em
Carmo)
81", muito à vontade Gallantry
os 1200
em
(J. Silva)
77"4|5, com grande facilidade
e a pouco mais do centro da
pista. Quefolia (J. Borja) vindo de mais longe, finalizou o
quilômetro em 68", com algumas reservas.
Prima Dona deverá sc reabilltar, mas não c barbada, pois
Data Vênia e Gallantry, cm
levar
a
progressos,
poderão
melhor.

Forrobodó e Estheta se eqüivalem, aparêntemente, no compromisso de hoje â noiteNno
Hipódromo da Gávea, Prova Especial de 1 SOO
metros, e embora o filho de Fort Napoleón apre«ente um saldo mais clássico, tem contra o
fato de não correr há quase 3 meses, o que podera, evidentemente influir no
resultado da
competição,
mesmo
o dobro na
produzindo
areia.

4
•
6
9
8
5

58
58
58
58
58
58

|
i
j
[

H.
P.
C.
F.
T.
7..
0.
W.
1.
S.
C.

Cunha
P. Lavor
Pereira
Abreu
R. Gomes
D. auedes
Coutinho
G. Oliveira
Pinheiro
D'Amore
I. P. Nunes

60"3/5

|
I
]
i
!

2.0
5.0
3.0
4.0
7.0

I

4.°
5.0
4.o
8.°
6.o

|
j

—

BLAMELESS

—

PRÊMIO:

Drift
1 000 NP 64"2/5
1 200 NP 80"
Fisco
|
000 NP 64"2/5
Drltt
1
Drift
1 000 NP 64"2/5
000 NP 64"2/5
Drift
1
Esticante
Cheviot
1 300 AM 84"3/5
Drift
1 000 NP 64"2/5
Fisco
1 200 NP 80"
Boran
1 300 AL 85"
Drift
1 000 NP 64"2/S

ESTREANTES
Rei Momo — masculino, tordilho, R. G. do Sul (25/11/62)
por Thales e Tarpeja, criação
de Valdir Leite Paiva t propriedade do Stud Parati. Treinador: Moacir Canejo.
Biscainho — masculino, alarpor
Paulo
(19/8/61)
záo, S.
Peter's Choice e Flor D'Espanha, criação de Alberto Mai'chione e propriedade do Haras
Treinador:
Branca.
Terra
Ciaudemiro Pereira.
Kirinesco — maculino, ala(6/8/61)
zão, São Paulo
por
Martini e Papyrosa, criação do
Haras São Qulrlno e propriedade de Zilmar Duarte Guedes,
Treinador: o proprietário.
Merlo — masculino, castanho, São Paulo (28/7/62) por
Adil e Asteris, criação do Haras Jahú e Rto das Pedras e
—
propriedade do Stud Fólio.
Treinador: José Luis PedTOsa.
Quartel — masculino, castanho, São Paulo (3/10/60) por
Fastlad e Jaqulrana, criação
do Haras Jaberave e propriedade do Stud Minas Gerais.
Treinador: José Jorge Tavares.
Tulinha — feminino, castanho, R. G. do Sul (20/9/63)
por Cadi e Pigana, criação do
Haras Vargem Alegre e propriedade do Sr. Augusto Batlsta Pereira. Treinador: Alexandre Correia'.
masculino,
Honey Smile —
castanho. São Paulo (3/8/62)
e
Gran
por Kamcran Khan
Dama, criação do Haras Quatro
Erres e propriedade de Dilma
Barreto Sidi. Treinador: Sabbatlno d*Aiuore.
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Aurélio

constante
renovação
diz
Sobrinho
que
Tude
Botafogo
ao
título
deram
apoio
e
reforços
Victor

foi primorron que o banco do Botafogo
lento
Disse
_ üm trabalho de renovação,
conquistadas.
vitórias
as
â aquisição dc je- N dial paralançado mão de todos os 12 jogaaliado
,„.,.
nrbcressivo;
"'
não ter
c ao apoio recebido
ços indispensáveis
dores, disponíveis nas partidas finais, poro^squema que
compuseram
náo houve necessidade. Caso contrario,
da mrotona.
que
i.i alegrias de^um
em qualquer um deles. Achou, inserviu par.„. .w„ ri,r
confiaria
há 19 anos
este ano,
campeonato sonhado
clusive,
que o elenco do Botafogo,
reieito das emo65.
em
pouco
pouco
Vasco,
exoressa,
exnressa,
:
se
do
ao
-idas
superior
assim
era
os
sexta-feira ultima, (
Dentro do respeito devido a todos
ções vividas desde .«^r|*?iS?í?^W
/
pela
responsável
'clubes,
Sobrinho,
considerou TU juca e
Tude
técnico
o
treinador
Botamasculino do
Fluminense adversários tão perigosos quanSpe de basquetebol de íaeo..
frurti campeã carioca
'^TuSconheoe
to Flamengo e Vasco, principalmente porre
dos
importância
a
nao_ teria
que uma derrota para aqueles
titulo,
prlncldo
forcos para a conquista
Disse que a paralisação do
justificativa.
Gato.
e
Oto, César
Sente bs de Barone,
Campeonato, por causa dos Jogos Lusotrabalho de
Boacentuando que em qualquer
Brasileiros, causou maior prejuízo ao
experido
renovação a presença de jogadores Por isso
tafogo, que vinha crescendo ao final
mais
o
foi
contrário,
ao
mentados não pode ser desprezada. mescla*Flamengo,
O
turno.
vem
alSSo, desde 64, o Botafogo
beneficiado pois não forneceu jogador
de gabacom
jogadores
elenco,
seu
do o
à seleção brasileira e pôde assim, regum
cono
rito e novos. Naquele ano, conseguiu
estruturar a equipe.
terminando
Um de Edinho e Raimundo,
O técnico é de opinião que o basquete
o
alcançou
65.
c,
em
em terceiro lugar;
sofrendo fenômeno negativo, idêntico
está
de Cianéia.
vice-campeonato, com a vinda
ao do futebol, pelo desgaste permanente de
Franklin e Aurélio.
seus melhores valores, como acontece com
Sérgio, convocado para todas as seleções
MELHORIA CONSTANTE
organizadas atualmente.
Tude acha também que os técnicos
Inicio
o
recorda
O treinador campeão
das principais equipes cariocas deveriam
dea
elogiar
de seu trabalho, em 1963, para
se reunir agora em mesa-redonda, cada
he forde tradicação de Epammondas Leal que
qual apresentando as suas normas
ajuda.
as
neceu constante e inestimável^
jrc«gfòiZ
balho,
para um debate franco sobre

meçou a jogar basquete pela equipe infantransfetil do Tietê, com apenas 13 anos,
No ano
rindo-se para o Palmeiras, em 59.
do Fiaconvite
a
Rio,
o
veio
seguinte
para
termas
o
Vasco,
foi
65,
para
mengo. Em
de
minado o certame, trocou novamente As
clube, passando a defender o Botafogo.
seguidas mudanças de camisa serviramcalhe para ostentar hoje o tricampeonato
vários
Possui
César.
de
rioca, a exemplo
títulos internacionais e nacionais, como
os de campeão sul-americano (63), camCopa do Mundo (64),
peão da Pequena
(59), vice-cambrasileiro
juvenil
campeão
campeão
peão brasileiro de adultos (62),
carioca (60, 62, 64, 65 e 66), vice-campeao
e.
carioca (63), bicamoeão infantil (56/57)
bicampeão juvenil (58/59). Oto é funcionario do IBC e prepara-se para lançar na
em sociedade
praça a limonada Tatuí,
com Barone. Disputou 17 jogos e foi o cestinha do Botafogo, com 248 pontos.

sando o pré-vestibular. Disputou
e assinalou 27 pontos.

Garcia

14 jogos

—Nasceu
LUÍS AMARO Calazans Veiga
Rio. Com
do
Estado
no
'19
anos),
a 8/4/47
Há apeelenco.
do
alto
mais
1 94 ni-, é o
nas 3 anos começou a jogar basquete, pejo
Sao
Icarai de onde se transferiu para o
no
Cristóvão, vindo a defender o Botafogo
como
juveAinda
temporada.
desta
início
Cristóvão,
nil, integrou a equipe do Sao
65. No
campeã da divisão de acesso, em
mesmo ano, sagrou-se campeão brasileiro
dramaiuvenil, pela Guanabara, em final
cursa
Amaro
Luís
Paulo.
São
tico com
Colégio
atualmente o 3.° ano cientifico do
de FinanBatista e trabalha na Secretaria
de 12 jogos e
Participou
Niterói.
de
ças
marcou 38 pontos.

Começa a ser jogado hoje
era Santiago do Chile
o Sul-Àmericano de Tênis

-t Com a cerimônia de
Santiago do Chile (UPI-JB)
desfilaram as deleontem,
quando
realizada
inauguração
a ser jogado
começa
disputantes,
gações dos nove paises
de Tehoje, nesta Cidade, o Campeonato Sul-Americano
Argentina,
nis que contará com a participação de Brasil,
e CoBolívia, Venezuela, Peru, Equador, Uruguai, Paraguai
lômbia.
Depois da festa inaugural, quando falaram o PresiGarcia
dente da Federação Chilena de Tênis, Sr. Eduardo
de la Huerta, e o Presidente da Federação Sul-Americana,
foram realizados alguns jogos de exibição, dos quais partieimelhores tenistas dos diferentes países, sendo
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além
Cone
(65).
divisão
l.a
treinando.
—
64.
25/
de
Nasceu a
OTO Dittrich Júnior
Sdo. na Çezuela. em levereiro
:,_,v;:I
Sóbre os jogos decisivos, com o Fiacipal, agora conquistado. Ê estudante, cur4/43 (23 anos), em São Paulo. l,93m. Comengo e o Vasco, Tude Sobrinho conside-

Aberto Brasileiro de Golfe
começa lioje e Ramon Sota
jogará pelo bicampeonato
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Jornal do Brasil, quinta-feira, 0-10-60, lfi Cad.

Coríntians pensa lançar
Garrincha admitindo que
Santos poderá ter Pele

Minas quer acertar logo sua
Paulo
no
Rio-S.
participação

São Paulo (Sucursal) — Püpo Nunes continua disposto
a lançar Garrincha no ataque do Corintians que enfrentará o Santos, depois dc amanhã, mas o jogador, aizéndo-se
"em condições técnicas não multo favoráveis", pediu um
Beío Horizonte (Sucursal) —
prazo até amanhã para decidir se estreará no CampeonaPresidente da Federação MiO
to ou se deixará para fazê-lo na primeira rodada do re- •neira
de Futebol, Cel. José
turno.
Guilherme Iniciou ontem enEmbora o próprio técnico não admita muitos afirmam
tendimentoâ com os Presidenque sua disposição de alterar o ataque corintiano — o mais tcs da CBD, Federação Carioca
—
tem
e Federação Paulista para reapositivo do Campeonato, com 34 gols até agora
mais efeito psicológico, pois a presença de Pclé está sendo lizar uma reunião na próxima
anunciada no Santos e èle, Filpo Nunes, acredita que a semana, nesta Capital, còm o
oficialmente
entrada de Garrincha poderia "contrabalançar aí} coisas". objetivo de acertar
a participação de clubes mineienfrentar o São Paulo. Rodrl- ros rio Torneio Rio—São Paulo.
DOIS CLÁSSICOS
gues e Gallardo — o último reO' Presidente da .Federação
cém-contratado ao Milan — Paulista
O Corintians, nlém cln dúvide Futebol. Sr. Menda no ataque, condicionada no podem ser aproveitados, uma donça Falcão, garantiu ao Cel.
lançamento ou nao dc Garrin- vez que Fleitas Solich não goscha, Filpo Nufiez n&o sabe co- tou muito da atuação de Dario
mo armará a defesn. O za- e Rinaldo contra o Coríntians.
Também Dudu, aías^ido da
gueiro Dltfio não jogou contra
o Palmeiras e continua se sub- equipe há algumas semanas,
Belo Horizonte (Sucursal) —
metendo a tratamento de uma por íôrça de uma contusão, podistensão muscular, enquanto dera reaparecer. Vem treinan- Tostão, Dirceu Lopes e Wilson
Edson, contundido no joelho do normalmente, está recupe- Piazza, formando o meio de
direito, também está sob cuida- rando pouco a pouco sua for- campo do Cruzeiro como o setor
dos médicos. Somente após a ma e Solich acredita que ve- mais importante do time no
revisão de amanhã, no Parque nha a ser útil na difícil par- sistema 4-3-3, foram os melhoSão Jorge, Filpo saberá se os tida com o São Paulo, apesar res jogadores do treino coletide depender também do pare- vo realizado ontem para o jogo
dois jogarão.
Enquanto isso, para o outro cer do médico, Dr. Nelson Ros- de domingo próximo em Porto
clássico do fim de semana, êste seti. Se jogar, fará dupla com Alegre, contra o Grêmio, peno domingo, marcando o cn- Ademir da Guia, a exemplo do las quartas-de-final da Taça.
cerramento do primeiro turno, que aconteceu durante todo o Brasil.
A principal preocupação do
o Palmeiras prepara-se para Campeonato passado.

José Guilherme Ferreira o seu
apoio à participação de Minas
no. Torneio, dizendo, inclusive,
que "isto agora, já é um direito que deve ser assegurado nos
mineiros e uma . oportunidade
de excelente negócio para os
paulistas e cariocas".
ARRECADAÇÃO
De acordo com o regulamerito do Torneio Roberto Gomes
Pedro;ra, que só deverá sei- alterado" para prever a inclusão
do clubes mineiros e a realiza-

ção de Jogos em Belo Horlzonte, os participantes seráo escoIhldos em cada Estado pelo
critério de maior arrecadação.
Entretanto, o Presidente do Vila Nova, Sr, Sebastião Fabiaino, reivindica também que seja
alterado êste critério pelo de
classificação por pontos ganhos
e perdidos porque seu clube,
embora esteja em terceiro lugar no campeonato mineiro,
depois do Cruzeiro e do Atlético
é superado em an-caclação pelo
América e pelo Uberaba.

Um dos pontos principais da
reunião entre os Presidentes da
CBD, FMF, FCF e FPF será a
fixação do número de clubes
mineiros que entoarão no Torneio porque o Cel. José Guilherme reivindica a Inclusão de
quatro times, prevendo então a
escolha de um do interior, enquanto pelos entendimento iniciais os paulistas e cariocas só
falaram na participação do
Cruzeiro, Atlético e América
que são os principais da Capitai.

Cruzeiro faz treino bom com Grêmio à vista

§-%_&

¦técnico Aírton Moreira foi a
de exigir maior empenho dos
pontas-de-lança Marco Antônio e Batista, do time reserva,
para aproveitar as suas caracteristicas de impetuosidade, como joga Alcindo, e forçar o entrosamento de Wilson Piazza
com a defesa, ao mesmo tempo
em que Tostão recuava para
n.ludnr Dirceu Lopes na armação.
Embora sem se esforçar, mes-

mo tendo como adversário o tlme que é lider do Campeonato
de Aspirantes, os titulares do
Cruzeiro venceram fácil por 4
a 3 com gols de Tostão (2), Dirceu Lopes e Evaldo, enquanto
Marco Antônio, Batista e Zé
Carlos marcaram para os reservas.
A novidade do treino de ontem foi o retorno de Wilson e
Neco. que estavam afastados
pelo Departamento Médico. Os

dois times estiveram assim escalados:.
Titulares — Raul, Pedro Paulo. William, Cláudio e Neco;
Wilson Piazza, Dirceu Lopes e
Tostão; Natal, Evaldo e Hílton
Oliveira.
Reservas — Tonho, Badu,
Celton, Vavá e Hílton Chaves;
Zé Ca,rlos e Pardal; Antoninho,
Batista, Marco Antônio e Dalmar.

¦

que nao para
reafirma a preferência brasileira
- exige seu Brahma Chopp
• • •

19

- Na orande áreaArmando Nogueira
NíltoiVSàntos reintegrou-se ao Botafogo,
depois de conversar, ontem, eom o Presidente
Palmeiro, acertando os ponteiros de sua colaboração: mestre Nilton Santos não será supervisor, como se noticiou, será assessor da presidencia junto ao departamento de futebol, sem
relação de ordem técnica com os times do
clube. •
Tarefa importante conferida a Nilton
Santos será a de observar jogadores que o Botafogo esteja interessado em contratar: um
dos fortes do nosso bicampeão mundial é tirar
craque ná pinta. Junto aos jogadores das equipes botafoguenses, o papel de Nilton Santos
será o mesmo que desempenhou nos últimos
anos de sua carreira de craque: fazer o irmão
mais velho e mais ajuizado da rapaziada.
Encontrei, ontem, no Hospital Miguel
Couto, o ex-jogador Lima, áo América, hoje,
funcionário da ADEG. Foi ver o joelho que
não anda lá muito católico. Jogando uma pelada em Belém, Lima estourou os ligamentos
do joelho direito e está usando bengala. Está
gorãissimo, mas continua a jogar futebol e dizem os íntimos que bem, na medida que
um liomem de. 45 anos pode enganar em
campo.
Pouca gente sabe que Lima é, hoje, responsável por um ãos serviços mais importântes do Maracanã: enche as bolas do jogo, ciência que não está, como parece, ao alcance ãe
todos. Uma bola mal inflaâa pode estragar um
espetáculo de futebol: um pouco ãe ar além
ãa conta torna a criança viva demais atrapa'volhando a conta dos jogadores. Não sei se
cês sabem que os chineses, 500 anos AC, já tinham seus especialistas na ciência ãe encher
Tsu chu exija mebolas ãe um jogo chamado
lhor tradução seria "chutar com o pé uma
bola feita de couro" (The Story of Foot-Ball,
Williams Loiondes). Pois o nosso Lima herdou
a sensibilidade áos encheãores de bolas da
China.
Qual a melhor bola para futebol? —
pergunto a Lima.
A branca, não há comparação, a branca que aceita melhor os efeitos e quica cerUnho.
O sonho ãe Lima é futebol noturno, grama verde, certinha e bola branquinha. "Pra
ver, não existe nada mais bonito do que um
jogo assim com o campo bem iluminado".
Não pude ver o jogo Botafogo—América,
anteontem, mas tenho um amigo de fé que lá
esteve e me contou que o, resultado foi cruel
com o América o jogo todo muito melhor que
o vencedor. Meu agente não gostou nada da
fórmula já repetida por Chirol de escalar Leônidaá de médio, em dupla com Gérson. Leônidas é um jogador pesado demais para jogar
numa posição que exige leveza e movimentação. Realmente, não faz muito sentido que se
prive a área da experiência e da categoria de
Leònidas, dando-lhe um papel que êle não
pode cumprir satisfatoriamente.
Outra observação do meu informante:
Parada continua indefinido:' nem participa
efetivamente das ações ofensivas, nem recua
para ir combater pela bola no meio de campo.
Bom, mas por isso ou por aquilo, a versão
que me chegou diz que o América não devia
ter perdido.
BOLAS DE PRIMEIRA
Um leitor de maus bofes escreve-me para
dizer que minha.posição a favor ãe garotos de
dez anos no futebol é suspeita porque, na verdade, estou advogando uma causa ãe meu
filho. Acontece que o meu constituinte tem
12 anos e a proibição, portanto, já não o alcança; a menos que o ilustre promotor que me
escreve consiga fazer com que o Juiz áe Menores eleve para 15 anos o limite de proibição. ///
De um jornal (Goles), de Buenos Aires, com
destaque: "Garrincha em la ruina": diz o jornal que Garrincha vive em dificuldade, o que
é rigorosamente falso. /// Todo mundo sustenta — inclusive eu — que ninguém morre
de amores por time pequeno. Pois bem, aguardem até amanhã. /// Bossa tricolor: tal como
no cerimonial ãos palácios governamentais, o
Fluminense aâotou, agora, hastear a bandeira
do clube quando o Presidente Murgel chegar
à sede. Outra: de meia em meia hora, os altofalantes irradiam em tôãás as dependências
do clube o hino ão Fluminense. /// Florian
Albert disse a jornais europeus, que, em ãezembro, o mais tardar, estará no Rio, para
jogar seis meses pelo Flamengo.

É um privilégio seu exigir Brahma Chopp! E, de
gole em gole, à medida em que o copo se esvasie—
ir sentindo todo o imenso prazer, toda a satisfação que Brahma Chopp proporciona! A qualidade
de Brahma Chopp ê" uma só... e é inconfundível!

>ue coisa boa é
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Equipe da
Finlândia foi
à Olimpíada

Comissão da
ultima Copa
mudará toda

Helsinque (UPI-JB — Parte
da equipe finlandesa que tomará parte nos Jogos Pré-Olimpicos, que começarão quarta-felra próxima na Capital mexlcana, saiu ontem desta cidade
com o Secretário da Associação de Atletismo da Finlândia,
Sr. Aaron Laine, declarando
que "nâo vamos lá para ganhar, mas para estudar".
Outros integrantes -do grupo
S&o Eila Pyrhoncn, cuja melhor
marca nos 100 metros é de
lmBsl; Karl Meronen, que lntervlrá. nas provas de pugllismo; e o médico Ilkka Vuori,
que estudará os efeitos psicolopicos e fisiológicos da altitude
da Capital mexicana nos atletas.
Posteriormente,, outros três
atletas viajarão de Salt Lake
City, nos listados Unidos, onde
estudam e trabalham atualmente, sendo que só sairão na
véspera do início dos Jogos.
Os três sâo: Rainer Steinius,
cujo recorde em salto em distância é de 8ml6; Jaako Ouominen, com sua melhor marca
na corrida dos 400 metros com
barreiras, de 50m8 nesta temporada e Pertti Pousl, com seu
recorde de 16ml7 no salto tripio.

O Presidente da CBD, Sr. •;
João Havelange, declarou ontem qüe nenhum dos membros
da Comissão Técnica que tra- d
balhou na última Copa do.
Mundo — e entre eles até os
massagistas foram incluídos —
será convocado para seleções
futuras, já que êle pretende';
renovar todos os cargos.
O dirigente adiantou que o
Diretor do Departamento de -'
Futebol e ao mesmo tempo Su- .,
pervisor desse esporte na CBD
será o Almirante Heleno Nunes,
homem que jâ vem fazendo ¦":
planos para o preparo da seleção que deverá ir ao México,
em 1910, tentar recuperar o titulo mundial.
Um dos planos do Almirante
Heleno Nunes é uma concentração na Pedra do Sino, situada a 2 263 metros do nivel
do mar, pois o problema da altitude a ser encontrada no
México deve ser o primeiro a
preocupar a futura Comissão
Técnica, isso Já a partir do próximo ano.
Por outro lado, o ex-Diretor
do Botafogo. Sr. Rlvadãvla
Correia Méier Filho, foi Indicado para Supervisor da equipe
de futebol de amadores que
participara dos Jogos PanAmericanos, ano que vem, no
Canadá.
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Cabralzinho ainda sente
dor no tornozelo e achai
sua recuperação!
11

Fia faz treino onde nada
dá certo e titulares perdem
para reservas por 3 a 2

t

Com César e Sllva confundindo-se no ataque porque
Gabralzinho, que continua sentindo dor no tornozelo
mais jogadas Individuais do que de conjunto e
fizeram
o jogo
machucado, é o grande problema do Bangu para
atuando num sistema aberto e falhando
defesa
a
com
um
a
fazer
,de domingo, e embora tenha começado ontem
e acha quase sempre na cobertura, o time do Flamengo realizou
tratamento de fisioterapia, está sem esperanças
um fraco coletivo ontem à tarde, na Gávea, que termimesmo dificil sua recuperação até domingo.se íôr con- nou com a vitória dos aspirantes por 3 a 2.
O técnico Alfredo González declarou que
'
*
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O estado físico de Almir é cada vez melhor, mas está
um nôvo.esfirmada a ausência do jogador, ,irá estudar
éle não enfrentará, o Vasco,
fazer algumas modificações praticamente decidido que
quema de jogo, quando pensa
deverá atingir sua íorma
não
amanhã
de
depois
até
cna
e
Norberto,
pois
na equipe, sendo possível a estréia de
ameaça de sor suspenso
da
no apronto de total. Quanto a Ditão, além
trada de Ocimar e Aladim, o que decidirá
com
o dedão do pé esquerdo
amanhã; está agora também
sexta-feira.
a chuteira.
calçar
não
poder
a ponto de
dim. Os aspirantes treinaram inchado,
RECUPERAÇÃO DIFÍCIL
Zé
com Ublrajara/ Cabrita,
NA FRENTE
pronunciamento é favorável ao
*" «¦ : ,'s___i__, . ____________S_!iH _____________& i" V-':' lítíiÊilIÊAttWli 111®
Reinaldo; Ro- CONFUSO
c
Pedrlnho
adversário. Assim, no dia do
Oto,
aprodo
íi remota a hipótese
¦' -"^>iMS^_.TO'<_^-'4<^
I"-í'í....'?t,«
1%'
Nilson; Luisinho, Toe
meu
..'.¦ •¦ .E&yMi
. ¦'¦..
Flamendo
^HsSB»
titular
jogo, todos verão o que Murilo
^nmv^^bf
A
equipe
veitamento de CabTalzlnho, pois nho, Helenilsou e Adilson. No
's^^m
' ¦'-. ' *> '^vjíáw^'¦. wãMS^SSSSSiliUÊlntib í
*,'
Franz,
'
com
fará.
¦
ontem
treinou
de
go
^Üí
1
este está sem participar
tempo entraram SaRenganeschi elogiou a boa
gj^gggi^BBg^ffljg^gBJHHB^g^^ %> y.fÀx^v^K./
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j t BEB fl
Mário Braga, Jaime e
que segundo
qualquer treinamento, _ o esta
Celso, Xerém, Sidnel, Murilo,
burá,
de Gildo, que passou váe
íorma
Carlinhos
Henrique;
Paulo
ainda,
poderá ocorrer
Hélio e Escobar.
César, rias vezes por Paulo Henrique,
Alberto,
Carlos
j!iiÍS«____^_y não
Nelsinho;
disse
!¦
?j|jlll____í__lfl^^
íi
[ ' "sM'^'H v
que
Cabralzinho
semana.
Os titulares não apresentaOsvaldo; e os aspirantes afirmando que só falta um poudurante o tempo que ficou em ram um sistema tático defini- Silva e Valdomiro
(Ubirajara), co do preparo físico. Por isso,
com
esa
assinar
foi
algumas
onde
houve
Santos,
__F/'ylIif f lf vljiii lfl
do, porque
depois Paulo Gildo deu, após o coletivo, vícasa que com- substituições na equipe, como Leon (Válter, Itamar
uma
do
critura
e Válter rias voltas em torno da pista
r>'^|MÍ__f*»
K
.yyW^^gj
g^^^^^^J
WsÊAfãMm 111"I ¦ fl I' g^l
Choco), Gilson,
prou para seus país, ficou apli- Norberto e Aladim, nos luga•- ?>?V W^^^^íSê
Derci e Juarez; Glldo de atletismo. Quanto a Dirceu
al
Wr*stliiIIHiAit \fl
cando compressas quentes no res de Cabralzinho e Zé Cai'- (Altair);
seu treino não íoi convin(Mendonza). Fio (Glldo), Carlocal dolorido, mas mesmo as- los, e o deslocamento de Jair, linhos
II e Dirceu (Arílson).
cente — o técnico acha que
do
sim ainda sente muita dor.
que vinha jogando no meio
tempo do coleti- éle passou muito tempo paO jogador confessa-se arre- campo, para o centro do ata- vo,Noqueprimeiro
durou 45 minutos, Cé- rado.
de tei- Jogado a última Que¦EHH
UH
pendido
pela esBpi
H^
í______às_fl_&__^H
___¦_¦¦
Entretanto, os pontas Joga- sar começou atacando
se des- DEPENDE DE ALMIR
partida, contra a Portuguesa,
Silva
enquanto
deslocaquerda,
se
sem.
sempre
recuperado
se estiver realmente
o que prejudicou sua recupera- ram
campo
em
entrar
só
direita. As invésa
locou
diz
enpara
sua
Clemente,
pretere
Ari
de
que
posição,
muito
rem
Cabralzinho, observaâo por
ção e concorreu para piorar
não era definida, tidas paravam sempre na deIndependentemente do fraco
bastante a contusão no tor- quanto esta com
Paulo Borges íesa adversária, porque quan- treino, Renganeschi informou
ficando
ora
seria
prefeiiozelo. Disse que
César
bola,
a
lançava
Silva
e
Alado
Norberto
não estiver em
rivel ter ficado de fora naquela e Jair, ora com
ou, ao con- que, se Almir
IA
Já tís dois jogadores do não acompanhavaCésar
condições de enfrentar o Vaso
dava
partida para poder atuar na dim.
a
trário,
desciam
quando
ataque
do
será
a.
centro
equipe
a
que
sábado,
co,
próxima.
busca de passe, Silva ficava parado. treinou. A esperança de con— Não vou jogar domingo se todo o momento emá defesa
de Também os pontas Carlos Alinclusive até
com Ditão parece ter diminão tiver condições — decla- jogo,
berto e Osvaldo atuaram recua- tar
time.
seu
rou — pois contra a Portuguesa
assim uma aju- nuído, pois Renganeschi revênão
dando
recuava
dos,
quanmeio-campo
O
o jogador está também
lou
entrei em campo sem poder dar
do a equipe de aspirantes da direta nos momentos de ata- com queo dedão
do pé esquerdo
tudo. O mesmo não acontecerá
e que.
ataque,
o
avançava
para
o
inchado, não podendo nem calcontra o Fluminense, que será
na
da chuva, e também porque acha que
realmente
causa
Por
funcionou
Jair,
decidido
jogou
foi
que
não
O
também
ainda
que
Vasco
ao
vai exigir
a chuteira. O zagueiro cenO empréstimo de Pepe
apenas dc cuidar uma partida de que
frente, auxiliava a linha de no quadro titular foi o meio- car
todos os jogaSr. Aírton time não precisa de muito apuro e sim
muito mnls
o jo- campo, onde Nelsinho e Carli- trai íéz, contudo, um leve indiera
aliás,
Jair,
zagueiros.
ontem porque o Sr. Antônio Calçada soube pelo
conjunto
acho
de
que
dores. Além disso,
de manter a forma, Tim cancelou o treino
10 milhões de
nhos se desdobraram no apoio vidual.
gador que mais se movimensuas
O Dr. Pinkwas Flzàmati inBonfim que o jogador do Santos quer Cr$
a to- ao ataque como nas destruições
outro em seu um jogador, sem estar em
dará
estando
campo,
não'
e
em
tava
manhã
dè
ontem
só
serve
marcado
conpara
reais condições físicas,
Zezé Moreira e
o ataque e em aiuda ã defesa. Foram éles formou que a recuperação de
entre
momento
do
luvas pelos três meses e o próprio
a
amanha
de
desembom
o
Almir tem sido excelente, mos
para atrapalhar
de Cr§ 1 mi- lugar, hoje, contentando-se com o apronto
que às vezes se aproveitaram
a defesa.
trário ao pagamento acima do salário teto
penho da equipe.
de César e Sllva não a ponto de permitir no moindecisões
das
concentração.
da
antes
ainda
disse
demais
tarde,
que
os
Cabralzinho
com
Nel- mento uma previsão sóbre sua
MELHORA
para finalizarem em gol.
lhão mensal para não criar problemas
— Não há de ser agora, no meio do campeonato, que ficará muito sentido se não pu- MODIFICAÇÃO
sinho, então, tentou de tòdas as presença na equipe depois de
dominno
atuar
—
realmente
der
or- amanhã. Almir fará um treino
— comentou Tim
jogadores.
Com a entrada de Aladim na maneiras dar um pouco de cheentrar novamen- o meu time vai ganhar forma técnica
go, mas acha que é preferível
Individual à parte e depene o desloca- ganização às tentativas,
O representante do Santos ficou de
melhor
em
é
ponta-esquerda,
estiver
aptos,
nü0
se
na'0
osjogadores
&ar>
_,
dendo da sua reação, o médico
como estou com todos
e,„„.«.„,.
** a decisão
um. de explicar
mento de Paulo Borges para a gando até mesmo a se deslocar
?nt„ com
,nm Pepe
Pene noje,
hoie, a fi»
recupede
íim
a
íim
a
-\.rn
te em contato
terá uma idéia melhor a resHe aieuma contusão.
contusão. condições,
n
a Unha ata- para a ponta-esquerda,
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seqüências.
auxiliar-técnico que esse íoi o primeiro coleti- trando
, '....•
1
todo "o dia.
do de não jogar contra o Ma- ra o treino de conjunto
mais tranqüilidade e mengo seja realizado na parta
• rante
sem
tarde.
tempo
à,
muito
de
depois
amanhã,
vo,
Silas.
Falando sobre Pepe, Zeze
.
durelra.
esquema tático a cum- da tarde, quando há maior posum
com
sa-\
de
muito
não
CÉLIO-BIANCHINI
Tim se confessa
jogar, e por isso acha que
acha que sua vinda sera
sua vez, os titulares sibilidade de renda. Ontem
ontem quase toPor
teve
Caxias
dó
prir.
é
careforçar
Õ CONJUNTO'
produziu o que realmente
dentro de mesmo, Renganeschi concordou
grande utilidade para.
ès- tisfeito com' a produçáo
coxa
da
definiram
se
furühcülos
não
na
os
dós
sla
Célio-Bianchini
dupla
esA
diz
não
porém,
paz. Diz que ainda
a equipe. Não admite, receber
eníer- Fluminense, mas tão que
investidas e agora o Sr. Gunnar Goranssuas
fizeram
lanoetados
pelo
campo,
obmuito
íoi
querda
lança
de
onmas
de
conjunto
forma,
está
O treino de
tá na sua melhor
que Pepe venha para recebem ponta
somente através son vai entender-se com os die não sabe ex- tuação êlenãodesejaria. garantida
Arnaldo
meiro
de
quase
Ambos
gol
jotreino.
temno
dois
èni
dividido
do
servada
íoi
mesmo assim, pronto para jotem
que
como
salário acima
treina
plicar como veio á ter uma serigentes do Vasco.
—
anos náo me pos de 20 minutos, com os tl- gar n0 domingo, caso o téc- de Silva e César, individualos outros Jogadores do time, pois gMam muito bem nosbrasileira
furunculose em tão pou- lembroHá demuitos
mente, esquecendo os pontas,
gunda
um
seleção
joda
times,
criaria
dois
ver
Vencendo
isto
mentos
por 2 a 1, nic0 resoiVa escalá-lo.
tulares
O Sr. Flávio Soares de Mouargumentou que
do
isto
an-^
diz
maior
a
parte
tempo,
que
estiveram
co
pois
que
poo
ra, Diretor do Departamento
gols de Pfulo Borges eHelepela sétima rodada sem
mal-estar entre os companhei- formada em 1965. Ontem,razoagarem
acontecitinha
recuados.
lhe
nunca
muito
tes
tempo
senilson, para.os aspirantes^Os ^^ ^ ^ ^ ffianhã> e
trem, sairam-se apenas
de Futebol, voltou à Gávea,
ros.
será terem perdido um ponto
Os . dois Jogadores do. O uniforme de Caxias
Se uo primeiro tempo não ontem, depois de ter passado
titulares jogaram com Zam- o apronto de sexta-feira seE, entretanto, vejam: o
quer.
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trabalho de Chirol.
pelo comportamento
satisfeito
casa.
minha
da
1,
3
ram
a
perto
tória dos titulares por
adiantamento de CrS 4 milhões. :
de seus companheiros de clu•
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mesmo,
-¦**£
hoje
O
exrjogador
.
Nae
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Célio
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tiRILDO
VitóBianchini.
JOEL E
O técnica Zèzinho, do
gols de
be, com relação ao gol que deipor conta própria, vai visitar o
INÍCIO DIFERENTE
do, marcando William para os ria, pediu ontem o empréstixou passar, tanto assim que,
está-se
Manga,
que
campo,
de
goleiro
teste
fêz
mn
Joel
dispuaspirantes.
Elmo
médio
mo do
para
carreira esta manhã, vai cumprimentasido
complede
ter
a
sua
começou
queixando
aprovado
não
foi
Ari
para
mas
do
estadual
Zezé
campeonato
tar
o
técnico
Neste treino, o
los, um a um, pela atitude que
no íutebol como centroavano América, podendo tamente abandonado pelo clu"Moreira não precisou gritar Espirito Santo. O técnico Zezé enfrentarcontra
contusão e tomaram, em confortá-lo o
de ter sofrido a con- si,va
depois
be
se
uma
não
Bonsucesso
sofreu
ValâomirO,
o
mas
entrar
te.
éle
contra
hoje
e
emvenhaâo
OUR
avarece
concordou
limiMoreira
•í""
«í
.
li""
**"¦""¦>
*»""».
"Çê7ntenâeíi~bem
muito com os jogadores,
tempo todo..
lôffn contra o campo
CamDO
/_¦.¦__,_•_
_-,_•
._.„*_,.,.,»_, mdo
_t,H/i para
mn. on gol.
col. no
1
melhor domingo. Quan- tusão no jogo
terminou
com César
tando-se apenas a alertá-los acertará detalhes cam o Jo- estiver
se machucou Grande.
to
Rildo,
a
.
que
campo
em
às
colocações
gador.
quanto

Flú faz apenas um conjunto
noa foi
dePepe
Empréstimo
- ¦ ~esta semana
pois Tim acha
decidido porque o
de luvas
que hora agora é de poupar
quer 10 milhões

Chirol não quer mais mudar
Botafogo a não ser no caso
de titulares ficarem bons

Ari confessa que medo do
joelho contundido levou-o
a sofrer o gol de Parada
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ZONA SUL CANTA SENZALAS
JOAO ANTÔNIO — Fotos Ac JOSÉ ANTÔNIO

Alguns profetas e amigos do nosso populário resolveram estabelecer às
beiradas da Praia do Pinto, ali na
Afránio de Melo Franco (Leblon), um
QG cultural que mistura carioquice
e africanidade, reúne intelectuais e
artistas para mostrar cinema e arte,
e é sede dos Encontros com a Civilizabom bocão, às segundas-feiras. Êste
cado ficou se chamando 'Casa Grande
e tem Sérgio Cabral como um dos proletas do movimento, conhecedor profundo e amigo irrestrito dos povos da
Império Serrano, da Mangueira e de
outros templos sagrados do samba.
A Casa Grande é esforçada fortaleza no sentido de uma autenticidade, tentando recuperar o colonial brasileiro, a partir de sua decoração, e chegou, abriu portas e vai vencendo na
noite carioca da zona sul, principalmente pelo que acarreta de legítimo
(buscado na fonte) nas suas apresentações de palco. É uma ponte entre o
morro e o asfalto e tende a ser um oásis
também dos assuntos de cultura livre,
em tempos que êste produto quase está virando luxo e em que, copos amigos e tranqüilos vão rareando neste
Rio à beira das conseqüências do problema da superpopulação.
PASTÔRAS, GALO PRETO
E SÉ7RGIO RICARDO
O movimento diário é litero-artístico-musical e expõe certas excelencias só encontradiças no próprio nascedouro. Jorginho, compositor da Império Serrano, é o autor do samba-enrêdo dêste ano e condutor irrepreensível de três pastôras geniais e consequentes, primorosas sambando (e perigosos e vividos exemplos de abandono-le-lar, se os visitantes da Casa
Grande atentarem para o gostoso rebolado). Jorginho da Império Serrano
responde pela carioquice de um show
diário, oferecendo muito ritmo, côr e
movimento e além das pastôras verpara-crer, ritmistas e passistas milagrosos, dignos do melhor desfile da
Avenida Presidente Vargas em dias
acesos de Carnaval.
O trio 3 Tom se encarrega dos
recados de nordestinidade a três vozes e um crítico musical, a nosso lado,
assegurou que os meninos e seus instrumentos são bem afinados, a lembrar o que de mais significativo o Rio
já importou do norte e nordeste.
Nos intervalos, o visitante poderá
bater papo com um bom punhado de
gente famosa, pedir um cigarro a um
romancista, solicitar unia informação
a um pintor ou trocar umas falas sôbre música popular, cinema, literatura, que o ambiente é de perfeita liberdade. Se preferir, há música e uma
pista de dança, bem ajeitada, junto
ao palco, enquanto não chega Galo
Preto.
O crioulo e poeta popular Galo
Preto é senhor de uma verbosidade e
de uma espontaneidade que só se reo
pete lá em Pernambuco,-de onde veioRicantador de emboladas, que Sérgio
cardo descobriu e fêz questão de presentear a toda a Zona Sul do Rio de
Janeiro. De um talento que chega a
dar raiva, além de estarrecer, o crioulo bom se apresenta acompanhado pela viola de Sérgio Ricardo ou apenas
sozinho, embolando de pandeiro na
mão e cantando, entre outras aves, o.
papa-capim, o curió e o sabiá, enuôcos tle praia, cocos dc gancho e cocos
do agreste. O senhor Galo Preto, também atende pelo nome próprio de To-

más de Aquino Leão e já cantou em
Pernambuco, ombro a ombro com os
cantadores e repentistas Brasa Viva,
Irene Terra e Preto Limão e hoje em
dia, na Casa Grande, se responsabiliza pelas vivacidades de um serviço
completo como professor do improvi
so. Os seus repentes tristes não sãc
muito recomendáveis a pessoas senti:
mentais e líricas e, se cantando um
coco de gancho deixa o parceiro num
beco sem saída, quando canta Eu Vi o
Pássaro Cantar (que lá em Pernambuco se pronuncia passo canta mesmo) é de bulir com o cimento da calcada. Aos possíveis incrédulos, o proleta crioulo assevera:

\\_W______\ \W TT.

—*•¦* Quatro horas de relógio não
dão para jtnim improvisar.
O descobridor de Galo Preto é outro professor de habilidades, Sérgio Ricardo, que apresenta seu Mutirão tôdas as quintas-feiras e que, após seu
casamento, viagem à Europa e princi"que
palmente uma pesquisa de 4 anos
como
valeu a pena, sim senhor", volta
um nôvo fenômeno da comunicação
musical instantânea (é impressionánte o seu domínio sôbre o público e a rapidez com que êsse contato direto se
estabelece). É o cantor dos embalos,
ora brigando, ora entoando carinhosa,
quase paternalmente no palco da Casa
Grande:
— Cantar para brigar, meu irmão.
Mas cantar para mim mesmo, além de
cantar pra vocês.
Meteu-se em cinema, fêz as coisas
lindas de Deus e o Diabo na Terra do
Sil (oCuriscóquenão se entrega,não),
vai partir para um filme musicai sério e prepara o LP Mutirão. Agora retorna cantor e apesar de ir buscar sentidos no agreste nordestino, continua
compondo na forma Sérgio Ricardo
mais. rígida, embolando, improvisando
sôbre temas do momento, e cantando
coisas novas ao lado de antigas: Pregão, Brincadeira de Angola, Fome Não
c Só Nome, Jcsuíno, Mutirão, Corisco,
Como pesquisador convicto mantém
seriedade e na própria embolada Cantar Para Renovar/levada em acompanhamento de viola, entra Sérgio.Ricàrdo com um canto de coragem, atualização e valentia para os lados do
social:
— É uma cantoria brava que fui
busca o a-bê-cê no povo para cantar
esta vida danada de viyer.:
Quatro anos de pesquisas permitem a Sérgio pontificar na Casa Grande, fazendo a mistura (salpicada de
bom ingrediente,) de folclore.e bossa
nova. Canta valentes capetas, salva o
chefe dos anjos e meia-dúzia de satanazes também e verruma um Brasil
Tealmente nacional, onde "é preciso
cantar uma fome que mata pelo estomago".
Sérgio Ricardo funciona como
duende no poder mágico de moldar um
público e mandá-lo às favas no próprio
curso de sua cantoria, sustentada nas
raízes da embolada, do coco, do rojão,
com suas Marias do Zé Turão e seus
Zeferinos, com seus Zelões e suas rosas da favela.
A Casa Grande pelo que deu até
agora em termos de africanidade e carioquice, se levanta no Leblon como
provavelmente a mais firme frente
avançada dos morros e das senzalas
dentro do noite-a-noite da Zona Sul.
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RELIGIÃO

TEATRO

I

YAN MICHALSKI

MARTINS ALONSO I

VOCAÇÃO
TARDIA,
MAS
OPORTUNA

e

Vemos com emoção que
o Arcebispo de Marlana
vai conferir, ou já conferiu, a ordem do diaconato
ao escritor Augusto de Llma Júnior. Hà dias, liamos a ordenação sacerdo- ¦
tal de um velho advogado
e católico militante de São
Paulo que recebera as ordens sacras das mãos de
'
seu íllho bispo. E não serãó êsses apenas os casos
em que' a vocação se manifesta tardiamente, mas
ainda oportuna e a tempo
de prestar à religião e à fé
uma .contribuição preciosa, eis que consciente, experlmentada e convicta.
Não íoi outro o intuito do
Concilio ao estudar e afinal aprovar a restauração
do diaconato permanente,
deferindo-o aos homens
idosos e descomprometldos
nos diversos ramos de atividade humana.
Do antigo advogado paulista, ao qual, além do saautoridade
a
cerdócio,
episcopal atribuiu a direção espiritual de importante instituição de assistência social e religiosa,
pouco sabemos, eis que viveu toda a sua existência
de exemplar chefe de íamília e cristão fervoroso,
naquele Estado, onde também vivem na mesma
exemplaridade de vida os
seus descendentes, inclusive o que êle teve a ,ventura de ver alcançar a pienitude do sacerdócio.
Mas, de Augusto de Lima Júnior podemos afirmar que é um dos mais
de
espiritos
brilhantes
nosso tempo. Historiador,
escritor e poeta de mérito, em qualquer dessas atividades da inteligência êle
manifestou sempre a riqueza de sua cultura. Inúmeros são os artigos que
publicou em jornais e revista, do País, assim como
muitos de seus poemas. Foi
neste jornal que o conhecemos, quando êle nos trazia a sua colaboração, ocasióes que aproveitávamos
para o diálogo, inclusive
em torno de matéria religiosa e história eclesiástica, pois o sabíamos conhecedor e estudioso do
assunto.
Uma de suas obras mais
pacientes e, por isso mesmo, de grande utilidade
para os que se dedicam ao
estudo da religião é a História de Nossa Senhora
em Minas Gerais, livro em
que o autor analisa, destacándo o aspecto histórico, as diversas invocações
da Santíssima Virgem, sobretudo as regiões do Estado, os templos, ermidas
e devoções em honra da
Santa Mãe de Deus.
Católico formado na velha escola de Mariana que
deu ao país figuras de
grande realce no clero nacional e homens públicos
de renomada projeção na
política e na alta administração do País, Augusto de
Lima Júnior teve sempre
uma participação muito
ativa na vida da Igreja e,
sem embargo da capacitação para os cargos que
exerceu na atividade pública, enriqueceu os seus
conhecimentos com a cultura da ciência religiosa.
Com essas credenciais,
' 1
reconhecidas
justamente
no mundo intelectual * e
agora proclamadas pela
voz da maior autoridade
eclesiástica de sua circunscrição arquidiocesana,
o escritor, historiador e
poeta vai se revestir das
vestes do. diaconato para
pregar a liturgia da palavra, como, segundo íoi
anunciado, é desejo do seu
E
pastor arquidiocesano.
não pode haver honra
maior do que encerrar os
trabalhos e as lutas de
uma longa existência, junto ao altar, num permanente louvor por todas as
graças recebidas, inclusive
essa escolha para o diálogo do criador com as criaturas no momento em que
a Igreja tanto anseia pelas vocações.

O SANTO INQUÉRITO
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Panorama
da música

PIAY BACH
N.° 2

NA CULTURA INGLESA —
Os concertistas Iberê Gomes
Grosso e Radamés Gnattali
estarão hoje ás 20h30m,
apresentando um programa
dedicado a duas Sonatas
para violoncelo e piano,
respectivamente
de John
Ireland e Sergei Rachmaninov.

realização
A peça de Dias Gomes começa mal estes dois contatos com a
fransabemos,
Não
nos
repedepois
provocaram.
e acaba mal. O prólogo,
se
fato:
éste
atribuir
tido como epílogo, 6 inteiramente des- camente, a que
—
—
certo
A idéia dos Swingle Sinum
ponto
até
necessário tanto para a compreensão à inevitável
de
julgamenqualquer
instabilidade
gers de vocalizar as mais
da ação como para a criação do amde indeixam
não
conhecidas obras barrocas,
no
to
crítico,
qual
'
biente, e destoa do conjunto da obra,
fatores tão extrainfelizmente,
com uma sustentação ritfluir,
como um coito estranho e gratuito.
ou
bom
_
mica jazzística, provocou
teatrais como cansaço, calor,
Ziemblnski atenuou o prejuízo, imaINTERNACONCURSO
ocasional do crítico; sc
na França o surgimento
humor
mau
uma
ginando para o prólogo-epilogo
¦—
mesmo
VILA-LÔBOS
CIONAL
um
de
discografia
uma
de toda
à variação qualitativa
apresentação completamente dlferen•
de
cordas
dlferencatalosessões
famoé
duas
Quartetos
em
espetáculo
que geralmente
te da que consta do texto publicado;
sos em todo o mundo devetes, que pode sofrer, inclusive, influgada como jazz mas que,
nlé
efeito
mas, mesmo assim, o seu
rão estar no Rio entre 17 e
ências semelhantes às que sofre o crína verdade, contém uma
23
de novembro vindouro,
tidamente negativo.
tico; ou se à simples circunstância
música agradável, refinaparticipar do Concurso
para
na
seo
instalados,
de termos ficado
da, mas sem sexo, que caFelizmente, aquilo que vem entre
pelo Ministério
patrocinado
um
barulhende
lado
Anao
melhor.
daquela vitalidade
gunda.vez,
rece
prólogo e o epílogo é bem
Educação
e Cultura atrada
¦'B
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bbV
condicionado,
criadora própria do jazz
tes de entrarmos nos méritos de O tíssimo aparelho de ar
Museu
Vila-Lóbos.
do
ves
a um enorme escontemporâneo.
Santo Inquérito como obra teatral, que nos obrigava
concediserão
Dois
prêmios
simplesmente ouvir o texNo Brasil, a discografia
devemos frisar o respeito que esta forço para
dos em dinheiro, acompahu- to e tornava impossível a sensação
dessa "jazzificação do barnhados de um pergaminho
peça nós merece como documento
" barre
estético ou-_de
de
prazer
qualquer
violento
e
sincero
rôco" ou
reproduzindo um autógrafo
quização
mano: um grave,
contra qualquer emoção. O fato é que na
do compositor carioca.
do jazz" vem de ser auprotesto contra a intolerância,
noite gostamos do espetaprimeira
individual
segundo
o
com
consciência
mentada
a violação da
A TEMPORADA OPERÍStarde êle
dramáti- culo, e que dez dias mais
volume da série Play
EM LONDRES — O
TICA
pelo poder e pela íôrça; um
nos pareceu muito menos expressivo.
de
opido
liberdade
trio
do
da
Bach,
da iminente temfavor
repertório
pianista
co apelo a
o espectador julgue qual das
Que
da
integradenúncia
lírica
do Covent
Loussier,
indignada
Jacques
porada
nião; e uma
~~{'WK
duas impressões era mais correta.
se
comde
de
Londres
ato
Garden
. ¦ ^Hflflflfl
sés,
lÊr
o
contrabaido
ainda
constitui
pelo
covardia que
Frau
Die
óperas
dianas
dida
e
silêncio
Michelot
o
preende
indiscutíveis
Pierre
xista
As
de
e
guardar
omitir
qualidades
de
Richard
Scatien,
Ohnc
te dos atentados cometidos contra reção de Ziembinskl residem no aspelo baterista Christian
Strauss, Benvenuto Cellini,
na
e
acenencenação
"^SflBBB^
a
da
vale
pena
E
Garros. Êste Play Bach
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liberdade.
plástico
essa
pecto
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Berlloz, Traviata, com
áe
realicujo
da
11.0 2 (London, LLN 7113)
unidade de estilo e de tom
Paulo Gruciiido c Eva Vilma: O Santo-Inquérito
tuar que Dias Gomes, escritor
Freni, Renato Gionl
Mirella
um
segus a mesma estética do
engajamento político é notório, pro- zação. Embora mal servido por
e Piero Cappucilli, encenan.° 1, já comentado nesta
cede à sua demonstração usando ar- cenário pesado e desnecessàriamenção de Visconti e regência
humanís- te complicado de Gianni Ratto, que
coluna. As partituras de
eminentemente
JUVENAL PORTELLA
gumentos
de Giulini. O King Priam.
dar voltas
Bach são seguidas com
ticos, irrefutáveis do ponto-de-vista às vezes obriga os atores a
do Inglês Michael Tippett e
a mais
bastante fidelidade pelo
a vitoriosíssima obra-prima
dos postulados universalmente acei- e mais voltas para executar
Ziembinski consde Schoenberg Moses And
tos da dignidade humana, sem recor- simples marcação,
pianista, que as intercala
lisevera,
mise-en-scène
critica
de
uma
imfáceis
truiu
vôos-de
Aaron
contam-se entre as
com pequenos
rer aos argumentos
beleza
e
dignidade
modernas a serem
óperas
de
da
esgrande
near,
dentro
imediatista e circunstancial.
provisação,
também apresentadas. Ouda
visual, jogando exemplarmente com
harmônica
trutura
trás reprises notáveis serão
Mas esta nobreza de propósitos, o bonito colorido dos figurinos do
obra de Bach. O tempêilúCarmen, dirigida por Mackuma
do
com
e
Ratto
pontomesmo Gianni
esta temática fascinante
ro jazzístjco fica a cargo
keras e La Figlia Del Reggie
ti
atuante
priori,
colocava
excepcionalmente
minação
de-vista humano,
da seção rítmica, mas
mento, de Donizetti, com
acenobstáculo
sucessivo
um
o
na
dramaturgo,
qual
dinâmica,
diante do
mesmo assim há muito
Antes de entrar no terreno do comentário de disJoan
Sutherland no papel
enorme: a quantidade de obras dedi- der e apagar de focos concentrados
diferença entre o
cos, -peço licença para, daqui ão meu cantinho, bater
pouca
principal.
comcadas, em todas as épocas, ao mesmo de luz branca e fria estabelece
Chico Buarque
toalking bass e o basso
palmas para êste menino áe nome
riqueza
CONSERVATÓRIO BR.'se
assunto, tornava dificílima a tarefa posições de surpreendente
fêz
continuo.
de Holanda, autor da coisa mais bonita que
Brande
DE MÚSICA —
tema
SILEIRO
o
de quem pretendia abordar
pictôrica. A cena da visita
Play Bach n.° 2 a
em música nos últimos 10 anos: A Banda, samba
Jj.m
exAcham-se
mais
abertas as inseridos
um
é.
sob um ângulo nôvo, original e pes- ca ao convento
seleção de temas de Bach
classificado num ãos festivais de música que andam
novas turmas de
draefeito
ções
para
um
de
exemplos
Chico num
soai. E, de fato, nem sempre pode- pressivos
é ainda mais popular: a
por aí. Êsse samba, meus senhores, coloca
intensivos
de Teoria
cursos
de
através,
apenas
elaborado
mos nos impedir de experimentar, ao mático
n.° 1, em si bemol,
Partita
lugar entre os compositores onde estão, entre outros,
Harmonia
e Morfomusical,
recursos de iluminação que tenhamos
ouvir as palavras de Dias Gomes, a 'visto
Coral da
o
na
íntegra;
o mestre Noel Rosa, Ari Barroso, Ismael Silva etc,
lotjia,
candidatos
que
para
até hoje. Quanto à empostasensação que nos provoca habitual147, o famoso Jeetc, etc. A Banda pode ser resumida numa expressão:
Cantata
nos
curingressar
desejam
souZiembinski
mente uma coisa já conhecida. To- ção da interpretação,
é a música que áá uma imagem quase visual, isto é,
sos de piano, violino, violonsus Alegria ãos Homens;
'poâe-se
um tom simples
elenco
ao
da
impor
be
salva-se
a
ver
peça
davia, a nosso
ceio e canto.
ver tudo aquilo que a letra áe Chico descreve.
e
áe
Sol
Corda
Ária
na
a
nenhuma concessão à
banalidade graças à elaboração dos e abafado, sem
Felizmente, segundo eu sei, já existem quase 10 grae
uma
três
mais
HOMENAGENS A MAX
prelúdios
ao sentimentalismo, mas
dois personagens principais e do con- ênfase nem
vagões, tôâas guardadas esperando apenas o resulfuga' do Cravo Bem TemREGER — Em muitas cidaum
pouco
também,
flito que os opõe. Ao semi-legendàrio.. que nos pareceu,
tado do tal festival para serem lançadas.
des da Alemanha verificapei-aâo.
autor excessivamente frio e monótono.
um
discos
começando
personagem dé Branca Dias, o
E dito isto vamos aos
por
ram-se nos últimos meses
As notas de contracapa,
deu um tratamento extremamente
n u m e rosas manifestações
Muito mais frio e monótono, além
muito bom, do baladista Jack Jones, lançado pela
resumidas, náo
bastante
atraente: a sua pureza, a sua inten- de extremamente lento, nos pareceu
em comemoraçãoao50.° aniMocambo — LP 40 319 —, gravação original áa Kapp.
informação
menor
dão
a
aliadas ao seu
de
viver,
mergulha
alegria
sa
bons
balaãistas
da morte do grande
espetáculo,
que
versário
os
do
ouvindo
sinto
ritmo
o
Realmente, pelo que
sobre a seleção de peças de
crescente espanto ao tomar consciên- a platéia, durante várias cenas, num
A obra dêste,
compositor.
norte-americanos, coloco Jack entre os primeiros,
Bach feita por Loussier e
desconhecida no
cia das irresistíveis forças que a es- quase invencível ambiente de torpor.
que
quase
uma vez que canta firme, sem borãaâos e com basserão responsáveis pelo êrRio é vasta compreendendo
magam, e a sua decisão final de re- E como a interpretação, embora sótante segurança. Eu não incluo êste âisco entre os
ro a que serão levados os
os
ofedignidade,
da
146 composições; todos os
nome
em
de
cusar,
qualidades,
bria e não desprovida
melhores que ouvi até agora, mas posso entregá-lo
ouvintes não familiarizasalvador
e formas com excecompromisso
de
suficiforça
gêneros
recimentos
a
e
brilho
o
nào possui
ao julgamento público com a recomendação de que
dos com a música de
de Branca
ópera foram abordada
fazem
feitos,
esção
lhe
são
o
torpor,
êsse
sacudir
que
entes para
se trata de um trabalho sério, feito por um intérprete
Bach. Acontece que, pelo
dos por Reger; sua atuação
Dias um personagem de grande ri- petáeulo resulta extremamente cansério e com a* intenção de atingir a toãos.
as
cópia,
na
minha
menos
foi especialmente importaneficiêninegável
de
e
conqueza humana
sativo e o texto não se projeta
Lado 1 — Strangers in the Nigth, Singletonestão trocadas e
etiquetas
te no que diz respeito ao óruma
existe
verdade
É
o
que
teatral.
cia
vincentemente até a platéia, pois
Snyder-Kaempfert; Alfie, Daviâ-Bachorach; I Will
deve-se
laâo.l
se
lê
onde
gão destacando-se êle como
certa incompatibilidade entre o nível esforço exigido dó espectador para
Wait for You, Gimbel-Le Grand; Then Was Then
sucessor de Bach.
Zado
2.
ler
cultural desta humilde camponesa acompanhar as;,minúcias do debate
and Now is Now, Lee-Coleman; Ali or Nothing at AH,
êste
vista
em
as
Tendo
e
PIERRE BOU LEZ EM
paraibana de há 200 anos atrás
se revela excessivo, diante da aridez
Lawrence-Altman; Efaeeling Good, Bricusse-Neioley.
— Há cinco anos,
do
da
decorequívoco
no
BEIRUTE
produção
palavras que ela pronuncia
da encenação.
Lado 2 — The Shadow of Your Smille, Webster-Manseguir
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redar
a
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Wieland
autor
vamos
disco,
como
o
rer da peça, mas
dei; A Beautiful Friendship, Styne-Cahn; This Is Ali
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Correia,
no Festireger
Rubens
Boulez
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obra,
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loagneriano;
vai
pas.maravilhosamente
disco,
do
dos
12
faixas
e
faces
perpsicológico
ao esmiuçamento
Becaud; You Better Go Now, Reicher-Graham .
temperamento que o
sava por ser um inimigo de
das obras de J. S. Bach
soríagens, preferindo tratá-los, essen- ligente, e de um
ricos em
Along the Way, Merrü-Styne.
Wagner e ainda não dirigiinterpretadas pelo trio de
cialmente, como símbolos das idéias aproxima de personagens
ra nenhuma de suas obras;
define
Só Sucessos, Volume IV, com Madrugada e sev
perfeitamísticos,elementos
Jacques Loussier:
que eles representam, êsse aparente
de
mas agora, depois de uma
motivações
as
'•'
e
Conjunto, lançamento ãa CBS, 4 07S. Um disco que
essência
a
mente
—
importância.
1,
Partita ri0
Lado 1
conflito carece de maior
ritvitoriosa apresentação âo
desempenho
revela um conjunto muito bom, bem equilibrado,
Bernardo, num
em si bemol, com os sede Padre Bernardo é Padre
O
personagem
Parsifal, o compositor e rebasao
harmonia
áe
uma
interior,
qual
micamente gostoso e áono
de bela densidade
guintes movimentos: Preigualmente bem realizado: sua pergente francês voltará ap
não
nítido
mais
áas
músicas
seleção
esboço
Ê
a
um
tante elogiável.
pena que
e Alemande (faixa
lúdio
crescendo da falta, apenas,
o
doentia,
sonalídade
Festival de 1967 e, em abril,
do personagem entre o
seja lá essas coisas, pecaâo, aliás, âa maioria ãos
Branca, e da evolução
1); Courante (faixa 2);
êle
sente
por
acompanhará Wieland Wagatração
que
conjuntos instrumentais que conheço. Bolas, essa
início e o fim da ação. Eva Vilma,
3); MiSarabande
de projeção através do
(faixa
ner no F'estival de Osaka
mecanismo
o
bonita do que nunca, tem uma
gente ainâa não entenáea que é necessário escolher1 e 2 (faixas 4 e
defender-se contra mals
no Japão, onde dirigirá
nuetos
êle
procura
qual
se um repertório onâe áeve pontificar a grandeza
atuação séria e respeitável no papel
Tristão.
5); Giga (faixa 6).
essa atração, transferindo para a
melóãica? Afinal, trata-se ãe algo que objetiva chede Branca Dias, mas em vários mo-*
—
dos
Jesus
Coral
os
2
Branca
de
Lado
pecados
MAESTRO DEIXA O MApessoa
mentos falta-lhe a força quase prigar facilmente ào ouvinte, principalmente quando
— Isac Barabtêle próprio se sente culpado,
Alegria áos Homens; PreDRIGAL
quais
comovena
um
ser
mitlva, e principalmente
a intenção ê também a áe, como no caso,
chevski, o fundador e re6, 16 e 21 do
como uma poderosa mola moatuam
lúdios.n.°s
de viver do personagem...
disco dançante. Vou falar a vida tôãa sobre isso sem
gente do Madrigal Renastivadora dentro do desenrolar da te alegria
Cravo Bem Temperaâo;
ree
contrárias
muito presa pela dime cansar, ainâa que ouça palavras
Aparentemente
viajará em decentista,
ação dramática.
Fug^ n.° 16, do Cravo;
ceba cartas apoiando certo mau gosto.
reção, a atriz parece um tanto inibios Estados
zembro
para,
Ária na Corda âe Sol.
De qualquer maneira acho que o elepê deve ser
Unidos onde será assistente
Infelizmente, os outros persona- da, inclusive na gesticulação; mas
— principalde Eleazar de Carvalho na
ouvião,tiiíais pelo conjunto do que por outra coisa.
gens não oferecem a mesma denslda- em vários momentos
transmitir
de
trata
se
o
disso
Orquestra Filarmônica de
mente
Lado 1 — Aline, Christophe; Voyagem la Luz, Manquando
conseqüência
em
talvez
e
de,
JAZZ EM BERLIM —
S a i n t-Louis, considerada
zanero; La Playa, Wetter; Tem Dó de Mim,. Nuno
conflito ressente-se de um certo pri- a sua incredulidade e o seu espanto
de
novembro
6
3
a
—
De
próo
lhe
acontece
uma das melhores do munSoares-Clóvis Melo; Devolva-me, Renato Barros-Limarismo, de uma certa falta de su- diante daquilo que
estará realiBerlim
ximo,
a
adedo. Antes dos Estados Unicomunica
rosto
Laáo
emlsensível
seu
lian Knapp e Recompensa, FéÜx Hernanâer.
tileza, no debate dos argumentos
mais um festival de
zando
e
dos, o maestro KarabtcheSalvatori
Vinícius
emoção.
choCest
em
—
Gapri
forças
quada
2
tidos pelas diferentes
Guarânia da Saudade, Luís Vieira;
danças e folclore,
vski dará cinco concertos
—
do
melhor
êste
jazz,
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que
línguaJaime
Baeuma
Nunca,
isto
a
Olvides,
No
me
Fini, Villarâe-Hurten;
que. Acresce-se
Europa, devendo reger
na
a
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—
convenpresença
têm desempenhos.
na; A Volta, E-R; Tanta Intriga, Rossini Pinto, e
gem às vezes ingênua e pesadamente aquele
filarmônicas
orquestras
brasimúsicos
os
vários
de
enquanto
corretos,
conceituosa, que transforma a peça, cionalmente
Ali my Loving, Lennon-McCartney. ,
No lugar
e
alemãs.
francesas
leiros. Estarão presentes,
Ginaldo de Sousa e
Sahor a Mi é o tituto. do elepê de Perez Prado
por momentos, numa tribuna de um trabalhos de
regente
será
maestro,
do
entre outros músicos e
debate abstrato, com evidente pre- Isaac Bardavid, empostados numa lie sua orquestra, lançamento da RCA Victor, LPM
do Madrigal o
substituto
de
fácil, conseguem
conjuntos, o quarteto
juizo pára,a sua intensidade teatral nha de comicidade
3330. Um disco que tem.a característica âa música
maestro paulista Júlio Mea
adequados,
Stan Getz, com a brasileimomentos
nos
dita.
—
quebrar,
e não áe toãos,
propriamente,
traglia, devendo o coral
ãe alguns países sul-americanos
ra As tru d Gilberto; o
sinistra tensão dos acontecimentos,
êste
apresentar-se ainda
pois no Brasil, por mais que tentassem, não pegou.
Apesar destas restrições, trata-se mas sem qualquer contribuição verquinteto de John Coltraano na Argentina.
O âisco é áançante, áá para agraãar aqueles que
de um texto sério, realizado, e com o dadeiramente criativa dos intérprene-, com sua mulher, Alice
NO DOMINGO — A flaupouco ou naâa entenâem ãe música. No âuro no
Dias Gomes demonstra que con- tes. A melhor surpresa fica por conMcLeod; o quinteto de Alqual
âuro, é um âisco chato, sem naâa âe importante
tista Odete Ernest Dias estinua enriquecendoi o acervo dos seus ta de Paulo Gracindo, num desempebert Ayler, Dexter Gordon
tara 110 programa Concertos
e que não merece mais naâa áo que êste registro.
dt
recursos técnicos, sem abdicar da co- nho sóbrio, irônico e malicioso,
e o quarteto de Dave Brua* Juventude domingo
Laáo 1 — Adios Pampa Mia, Canorp-Mores-Pepara
erência da linha ideológico-temática grande efeito.
Com Illinois Jacbeck.
- às 10 horas no auditório da
lay; One Night, Perez Praâo; Fast Goodnight, E.
que caracteriza o seu trabalho.
Globo, acompanhada
quet e Milt Buckner, serão
TV
Em suma, um espetáculo no qual
Gomes-C. Friená; Romana, Praâo; Peg o' My Heart,
de
"duas
bailarinos
apresentados
Jorge Ugarta—
pianista
esquepelo
de
uma respeitável procura
Bryan-Fischer; Cricket Serenade, Pote. Laâo 2
Tendo assistido ao espetáculo
âance) da
SonaNo
sapateado
mendia.
(rap
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resulformal
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e
Tony
VargasSahor a Mi, Carrillo-Mitchel; Cucara,
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e
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de
Maior,
Era,
como
em
Sol
ta
Goláen
dez dias, confessamos que nos senti- ta numa insuficiência de vibração e
Pepe Viila; La Rubia, Perez Praâo; Surfside 6, DaRousFlute,
de
Jouers
de
e
Briggs
Bunny
Nugent,
mos constrangidos e desorientados vitalidade que prejudica em parte a
viâ-Livingstone; Abulaby Lady, Praâo, e Keep Dasei.
Baby Lawrence.
transmissão do conteúdo do texto.
diante das reações contraditórias que
Almeáa-Pacho
Galan.
yeig, Margueriãa
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Panorama
do diisco
EDU E BETANIA •— Quase pronto para sair o elepê
da Elenco que reúne o compositor Edu Lobo e a cantora Maria Betãnia, interpretando músicas modernas,
inclusive dos compositores
baianos que se radicaram há
pouco no Rio e em São Paulo. Do repertório, segundo
manda avisar Júlio Hungria,
consta: lado 1 — Vpa, Neguinho, Edu-Guamieri;
Clrandelro, Edu-Capinan;
5 l n h e r ê, Edu-Guarnierl,
Lua Nova, Edu-Torquato Neto e Candeias, Edu. Lado 2
— Borandá, Edu; Prá Dizer
Adeus, Edu-Torquato Neto; Veleiro, Edu-Torquato;
Sô Me Fèz Bem. Edu-Vinícius e O Tempo e o .Zio,
Edu-Capinan. Edu canta a
a primeira faixa do lado 1
sozinho e segunda, terceira
e quarta com Betãnia. Esta,
canta sozinha a última. No
lado 2 Edu canta a terceira
e quinta faixa; Betãnia a
primeira e quarta e ambos
cantam a segunda juntos.
LANÇAMENTOS — A CBS
acaba de lançar, entre outros, os seguintes discos:
Maria Alice, compacto simpies; Carlos Alberto Canta
os Namorados, volume 3; Ed
Wilson e Ray Conniff.
JOAO, AMOR E MARIA —
Hermínio Belo de Carvalha
lança dia treze no Teatro
Jovem o elepê contendo a
trilha sonora da peça João,
Amor e Maria, que é promovido pela Mocambo.
PÍFARO -r A Continental
lançou há poucos dias um
LP original. Segundo a informação, "na base do solo
de Pífaro o jovem João executa as mais belas canções".

I

das letras
LANÇAMENTO — A Embaixada de Israel e a Editora Fulgor convidam para
o lançamento do livro Mamãe, já Posso Chorar?, da
escritora N e s s i a Orlovitz
Reznik, dia 11 às 19h30m
fia Casa Grande. Na próxima sexta-feira, às 11 horas,
a autora concederá entrevista coletiva na Embaixada
dc Israel. Trata-se de uma
professora que vive numa
aldeia coletiva (kibutz) ein
Israel e veio ao Brasil especialmente para o lançamento do livro.
CABRA DAS ROCAS —
Detentor de várias làureas
literárias, Homero Homem
é um ãos ])oetas 7nais signlficativos de. sua geração.
Agora o autor de Calendário
Marinheiro publica o seu
primeiro romance, Cabra das
Rocas, que retrata um bairro de pescadores, em Natal,
Rio Grande do Norte. Contando as aventuras do menino João, filho de marinheiro, nascido no Bairro
das Rocas, em sua luta para
ingressar num colégio, Homero Homem revela autênticas qualidades de fíceionista, não perdendo aquela
nota lírica, tão constante em
suas obras anteriores. O livro foi lançado pela Editora
Tempo Brasileiro.
A BUROCRACIA — Acaba
de sair, sob o título de Sociologia da Burocracia, uma
coletânea de trabalhos de
autores da maior importancia para a compreensão de
como surgiu e o que significa a organização burocrática na sociedade de massa.
Max Weber, Richard Hall,
Stanley Udy, Alvin Gouldner, Frederic Terrien, Donald Mills, Terence Hopkins,
Eisenstadt, Philip Selznick,
Robert Michels, Robert Merton e Peter Blau foram incluídos em Sociologia da Burocracia, com trechos escoIhidos por Edmundo Campos. O livro está inserido
dentro dos Textos Básicos de
Ciências Sociais, a já vitoriosa coleção de Zahar Editõres.
CONGO INFERNAL —
Um destacamento das fôrças das Nações Unidas, encurregadas de manter a paz
no Congo conflagrado, busca capturar um mercenário
branco que, à frente de um
bando ãe terroristas bantus,
operava nas selvas áa Catanga. O pequeno grupo de
soldados cai numa emboscada dos rebeldes e é desapenas
troçado, restando
cinco de seus componentes,
que escapam numa ambulância. A história ãe sua
acidentada viagem em busca da salvação é contada em
Congo Infernal, de Robert
Charles, livro de aventuras
de guerra lançado pela Tridente. A tradução ê assinaãa por L. Horácio da Mata.
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Jornal do Brasil, quinta-feira, 0-10-GB, Cad. B — 3

JOSÉ CARLOS OLIVEIRA

LÉA MARIA
Samba de despedida

pijamas — a primeira, de musselina de xadrez; a segunda de
xantungue turquesa. Ambos
os trajes imaginados por Eliana Brando, que agora se inicia na moda e na costura.
Ontem à tarde, o diplomata Mareei Hasslocher recebeu
para coquetel de despedida,
pois viajará por estes dias,
rumo a Washington, para onde
foi removido. Presentes o
Chanceler Juraci Magalhães,
embaixadores estrangeiros e a
alta cúpula do Itamarati.
Anteontem, o médico Nélson Senise homenageou o Sr.
Dantpm Jobim com um jantar
no Petit-Club. Senise é suplente na chapa de Jobim.
É no sábado é o casal Leia-"
João Troncoso quem recebe
amigos para um souper.

as inúmeras atrações programadas pelas barracas dos Estados e de países estrangeiros,
conta com o sorteio de viagens
ao exterior. Um deles: uma
passagem para Portugal, em
maio do próximo ano, com
temporada especial em Fátima, que estará comemorando
o Cinqüentenário das Aparições, no dia 13 daquele mês.
Outro sorteio: uma viagem a
Bariloche, com escala em Buenos Aires, oferecida pela Embaixada da Argentina.

Foi um momento de intensa
emoção, durante o enterro de
Heitor dos Prazeres, quando as
suas pastôras começaram a
cantar, entre lágrimas, os sambas do compositor-pintor. Heitorzinho, seu filho, pensa em
preservar o pitoresco atelier do
pai, continuando a compor suas
músicas lá mesmo. Quem estimulou, na verdade, a pintura
ingênua e primitiva de Heitor
foram Cai-los Cavalcanti, críA nova legião
tico de arte e o artista Augusto
Rodrigues. Suas telas estão
D. lolanda Costa e Silva
sendo cotadas a CrS 800 mil,
vem comentando com amigas
um milhão. E deverão passar,
que só revelará seus planos de
com a sua morte, a um milhão
assistência social para a Lee 500 mil e dois milhões. Engião Brasileira de Assistência
tre os seus trabalhos mais anàs vésperas da posse do Marétigos (e mais valorizados),
chal. A LBA, no entanto, será
contam-se uma tela em qüe Quem faz o quê
totalmente reestruturada, com
uma família negra, sentada à
mesa de refeições, é servida por o A Sr.a Hélio de Almeida, a demissão de vários funcionauma empregada branca; um uma das mais ativas líderes do rios-fantasnías.
retrato de uma rnôça loura e comitê feminino, que está tracenas de retirantes — Heitor balhando pela candidatura do Picadinho
dos Prazeres assim chamava os jornalista Mário Martins, que
O
chefe da cozinha
despejados das favelas dos aliás falou ontem à noite na te- do Le nôvo
Bistrô
pertencia à equimorros.
levisão.
de Sacha Rubin.
pe
Dentre as muitas artes de o Inês Vargas, a filha de Iara
Amanhã, o salão de bele• Heitor: pouca gente sabe que Vargas,
tem sido a companhei- za (cabeleireiro, sauna, maquiêle próprio é quem desenhava ra de
de Maria Teresa lagem) inaugurará um sistetoda a sua roupa. Um dos ho- Goulart,praia
quando o tempo está ma bossa nova: iniciará uma
mens mais elegantes do Brasil, firme. Maria
Teresa vem recede pequenos desfiles, duseus amigos costumavam di- bendo inúmeras visitas, e dià- série
chás das 5 horas da tar"Heitor,
você é o nos- riamente o seu apartamento rante
zer-lhe:
de,
todas
as semanas. Cada
so amigo mais britânico."
amanhece florido, especialmen- semana, com a coleção esporNum gesto simpático e de te de rosas amarelas, enviadas tiva de uma boutique diferensignificação cultural, a Gale- por pessoas amigas que sabem te. Assim, o suplício do secaria Giro, em Copacabana, está ser as rosas amarelas as de sua dor de cabelos ficará atenuado.
planejando uma pequena mos- preferência.
tra de telas do pintor desapareIda e volta: circulando
Luigi, o atual dono do rescido, com a apresentação de taurante Frank's, prepara-se pelo Rio o jovem industrial
suas músicas durante os dias para colocar um nôvo letfeiro alemão Krupp, que torna a
da mostra.
na casa, na Avenida Atlântica. passar uma temporada no
O nôvo nome: Via Ápia, suges- Brasil. De volta à Itália, deAlmoço para 40
tão de um de seus fregueses pois de dois meses de Brasil,
habituais, o editor Alfredo Ma- Antônio Filangieri, Duque de
O almoço de hoje, no Ita- chado. Outro cliente de Luigi: Taormina e primo do Rei Vimarati, oferecido ao Ministro Carlos Lacerda.
torio.
francês Louis Joxe, será para
A Embaixatriz Elba Sete
Castelo
BranO
Presidente
40 convidados — todos homens. co inaugurará a Feira do Livro Câmara oferece um jantar de
O menu: blinis ãe saumon, fi- Português, na Cinelândia, no despedida aos amigos, pois eslet Diana; aspèrges era sauce
dia 11. No mesmo dia tá de partida para os Estados
hollanãaise e bavarpise à Vim- próximo
o Sr. Américo Tomás inaugura Unidos.
O Senador Afonso Arinos
pératrice.
a Feira do Livro Brasileiro, em
iniciou os primeiros capi tu50
já
Lisboa. Lá, mostraremos
Show do Country
mil volumes. Na Cinelândia, 80 los do livro História áo Povo
livros poderão ser adqui- Brasileiro (de parceria com
Ontem à tarde, o Presidente mil
Jànio Quadros) e pediu ao Sr.
ridos.
do Country Club esteve com os
Eurico Amado Flexa Ribeiro uma. orientação
O
industrial
produtores Miele e Bôscoli para falou ontem à tarde na reunião sobre as gravuras com que
acertar detalhes do shoio de do Sindicato das Indústrias, ilustrará o volume, mostrando
aniversário do clube, para o dia em São Paulo, representando as diversas fases históricas do
País.
20 de novembro, Janer vem industriais cariocas e
paulistas.
O crepom, que é o tecidoexaminando as atas antigas do
Ana Maria Ovalle Ribeiro
Country, em busca de fatos pi- casou com Luís Roberto Tenó- coqueluche do próximo verão,
torescos que possam integrar o rio, na Igreja de Nossa Senhora já está sendo fabricado no Braroteiro do show, Irene Singéry do Bom Sucesso. Ana Maria é sil, e esta semana foi posto à
venda na Barbosa Freitas — o
será a estrela do espetáculo, no filha do
juiz Basileu Ribeiro
qual se apresentará' também Filho. Luís Roberto, do Dele- primeiro magazine a vendê-lo.
Ronaldo Brito Pereira, sócio do
gado Rui Tenório.
O pioneiro
clube.
O Marquês Terry' de la
de
artísticas
As atividades
Stuffa, como nôvo Diretor de
alguns dias, quando um
Irene continuam: no dia 13 Relações Públicas da VARIG, dosHá caminhões-hospitais
dêste mês ela aparecerá no na área da Europa e Estados Pioneiras Sociais se dirigia, das
no
Moacir Franco Show, na televi- Unidos, planejará nova decora- fim da tarde,
a
garagem,
para
são, dançando e cantando vá- ção para os aviões da compa- uma senhora, na altura do Carias músicas ão filme High So- nhia e também para suas lojas tumbi,
jogou-se à sua frente,
ciety.*
no exterior. Fernando Markan fazendo-o parar para atender a
continua responsável pelas Re- uma outra senhora; mulher de
Ciranda de festas
lações Públicas no Brasil, e um porteiro que começava a
Campos (a irmã de Te- dar a luz inesperadamente. O
o Hoje, o casal José Carlos Magda
resa Sousa Campos) é uma das . parto foi realizado, improvisaGalliez Pinto recebe para jan- novas assistentes do setor.
damente, utilizando-se os métar em homenagem ao Minisdic-os de material existente nas
tro e Sr.a Severo Gomes.
lojas das proximidades. NasFeira de sorteios
Ontem foi a vez da Embaiceu um menino, e os seus pais,
xatriz Carmem Mendes Viana
A Feira da Providência — agradecidos com o socorro, esreunir amigos para jantar.
que de ano para ano cresce, tao resolvendo se lhe dão o noOntem, também: a festa e começa a se tomar ate mo- me de Pioneiro (em homenado Drugstore da Lagoa. Gisa tivo turístico (pelo menos, tu- ' gem à organização das PipneiGraça Couto e Regina Leite rismo interestadual) para a ras) ou de Alvarenga — nome
Garcia apareceram de palazzo- nossa Cidade — êste anò, entre do médico que assistiu a mãe.

A MORAL DE INGRID
Mas afinal como ê que é mesmo
êsse negócio ãe liberãade sexual na
Suécia? Entrevistada por uma jornalista italiana, a atriz Ingrid Thulin, predileta ãe Ing mar Bergman
¦
(com quem fêz O Silêncio e muitos
outros filmes), faz curiosas revelações:
Por incrível que pareça, são numerosas as moças que na Suécia chegam virgens do casamento. A moral
áa mulher sueca se resume no seguinte: ir ao apartamento âe um homem pára beber uísque não significa passar a noite comesse homem. A
eâucação sexual nas escolas primarias é feita em termos biológicos, e
'nãomorais.
Na Suécia as pessoas são
chamadas pelo próprio nome, áo
contrário dos outros países em que
o sexo interfere até mesmo nisso:
Senhor, Senhora; Monsieur, Madame; Signore, Signora... Ingrid Thulin é casaáa, mas não usa o sobrenome ão marido. No catálogo telefônico, o nome dela e o nome dele
aparecem em folhas separadas, embora o número seja o mesmo. Curiósidade: o marido dela, Harry Schein,
fêz tuão, após o casamento, para se
assinar Harry Thulin... Os dois vivem juntos, naturalmente, mas cada
qual paga as suas próprias despesas.
As vezes ela conviâa Harry a visitala mnn país em que esteja filmando,
e então é ela quem paga o hotel.
Harry paga ãois terços ãas ãespesas
âe casa, e Ingriâ apenas um terço,
porque quase nunca está em seu lar.

Quando um casal sueco faz um programa, se a mulher tem mais dinheiro, é ela quem paga. Os homens
não se sentem humilhados, porque
"ser viril não significa
pagar a con-*
ia do restaurante". Quando os suecos se divorciam, nem sempre é o
¦marido que tem
que dar uma pensão
à esposa. As vezes, acontece justamente o contrário. E quase sempre
quem faz questão ãe ficar com os filhos é o pai que se separa. Apesar da
liberdade reinante, há ainda muitos
casos de suicídio por amor.
Declarações pessoais da Senhoriia Thulin:
— Não posso entender como
uma mulher pode escolher um homem sem ter conhecido outr os. E
acho desonesta a mulher que se casa
com um homem sem ter vivido antes com êle. O casamento é xima coi-,
sa séria, que deve durar para sempre, ãe moão que eu pergunto: como
é que a mulher pode se arriscar a,
descobrir que, eròticamente, não
combina com o marido? Quanto aos
filhos, estou convencida ãe que a
prática atual está errada. A mulher
só devia ter filhos áepois âos 40
anos, quer âizer, áepois de ter vivido
sua viãa e saciado a sua curiosidade.
Antes ãos 40 anos ela não está sufi"
cientemente madura para ficar em
casa, criar filhos e educá-los de acôrão coni a sua própria experiência.
.. .De moão que já estou juntanão ãinheiro para dar um pulinho na
Suécia.

OS HERÓICOS 60 ANOS
DE CHOSTAKOVITCH
DEPARTAMENTO DE TESQÜISA
Dmitri Chostakovitch, cujos 60 anos
a União Soviética comemora hoje como
é devido a um Herói do Trabalho Sócialista, já esteve nos mais variados termos de amizade com o Governo soviético.
Tinha 22 anos, em 1928, quando escreveu a sua primeira ópera, O Nariz,
baseada na novela de Gogol, e onde rcvela o íeitio satírico da sua personalidade. Caiu imediatamente no desagrado do Partido Comunista, que o criticou
"decadente íormalismo".
por seu
Sua segunda ópera, Lady Macheth
de Minsk, teria um pouco mais de sucesso, e chegou a receber uma acolhida
calorosa na sua estréia em Leningrado,
em 1934. Dois anos depois, entretanto, a
censura oficial voltaria a atacar o compositor, por causa da nova ópera e do
bailado Rio Claro, criticando-o por sua
excessiva adesão à "arte decadente" dos
ocidentais e por seu evidente desvio do
realismo socialista.
Segundo a teoria estética soviética,
Chostakovitch deixara-se arrastar pelo
íormalismo, e durante algum tempo foi
êsse o teor de todos os julgamentos oficiais expressos sóbre sua obra — embora fora da Eússia o seu nome já tivesse alcançado bastante sucesso.
Sua reconciliação com as autoridades soviéticas viria em 1937, quando escreveu a Quinta Sinfonia, onde foi reconhecida a sua "conformidade com o
espírito nacional", e em 1941 seu quinteto para piano recebeu o prêmio Stalin. Mas em 1948, juntamente com outros artistas soviéticos, Chostakovitch
voltaria a ser acjisado de "íormalismo
decadente". Na época de Kruschev, o
compositor íoi definitivamente reabilitado, e a 25 de setembro deste ano,
completando seu 60.° aniversário, recebeu, por determinação do Presidium do
Soviete Supremo da URSS, o titulo de
Herói do Trabalho Socialista, juntamente com a Ordem de Lênine e a Medalha
de Ouro "O Martelo e a Foice".
AS GRANDES SINFONIAS

Sob o patrocínio do Jornal do Brasil
ALÔ, DOLLY! lança o

Chostakovitch nasceu em Lenlngrado, antiga São Petersburgo, e já aos 13
anos começava a estudar piano com
Nikolaieff. Datam dessa época os seus

prelúdios e scherzos para plano, que revelaram imediatamente seu talento de
compositor.
A obra que o consagra definitivamente, entretanto, é a l.a Sinfonia, com
a qual, cm 1925, presta as suas provas
finais no Conservatório; executada no
ano seguinte em Moscou, a sinfonia não
tardou a atravessar as fronteiras russas.
Chostakovitch tinha 11 anos quando
a Revolução Russa transformou
completamente a feição de seu país. A
impressão que lhe ficou dôsse tempo
seria revelada em suas obras seguintes:
Outubro e 1.° de Maio, ambas para orquestra, que não atingem, entretanto, o
nível da lfi Sinfonia.
Vêm então às duas óperas, O Nariz
e Lady Macbeth de Minsk. Nessa mesma época, o compositor escreveu um
concerto para piano e orquestra, 24 prelúdios para piano, a 4.a Sinfonia e o
grande bailado A Idade de Ouro. Decidido a dar uma nova feição à sua arte,
depois das criticas que recebera do Partido, Chostakovich escreveria a seguir
cinco sinfonias, todas elas em seu nôvo
estilo e de grande perfeição formal.
A primeira foi a Sinfonia de Leningrado (a 7.a), escrita em 1941 durante
o cerco da cidade pelos nazistas, vasta
obra programática cujo sopro heróico
se. revela \im tanto convencional. Na
Nona Sinfonia (1945), obra mais ligeira,
o compositor retornava ã sua veia prazenteira e humorística, o que provocou
novas discussões entre a crítica soviética. A 10.11, escrita em 1953, é de caráter trágico e subjetivo. Denota, em certa ntedida, uma revolução nas habituais
concepções do compositor, e não deixou
de levantar objeções, mas é talvez a
obra que revela a sua perfeita maturidade como músico, e a sua melhor realização no campo da sinfonia.
Na produção de Chostakovitch, que
é reconhecido universalmente como um
dos principais compositores contemporâneos, deve-se ainda citar a Sonata
para Violoncelo c Piano (1935), os dois
quartetos de cordas, o Trio em Mi Menor (1944) e o Octeto para Cordas
(1925), além de música para vários íilmes e peças teatrais.

PLANO FAMÍLIA
SÓ ATÉ 16 DE OUTUBRO

Ampliando a promoção JB-II0, Dollyl qui tinto sucesso tem alcançando entro nossos leitoras o
Jornal do Brasil otorece agora uma vantagem extra: ter «116, Dollfl» — e maior comédia *osical de tados os tempos — com toda i íamllla pagando prlçes redezidisslmos.
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VEJA COMO FUNCIONA O PLANO FAMÍLIA JB-ALÔ, DOLLY!
Recorta o coupon abaixo a leve-o à bilheteria do Joio CieUno ou à loja d* Calçados Polar, à Av. Copaca.bana, 814.
Êle lho dari direita a uma entrada grátis na compra da uma
outra, aos preços normais da bilheteria. E mais ainda: para
dois membros da sua família, crianças ou adultos, você' ain*
da poderá'adquirir duas entradas mais, pagando • metade
do preço.

I

Coupon

PLANO

PANORAMA é preparado pela
seguinte equipe: Fausta IVolff
(Televisão) — Harry Laus
(Artes Plásticas) — Juvenal
Portela (Discos Populares) —
Lago BurneU (Literatura)
— Maurício Gomes Leile (Internacionais) — Míriam Alencar (Cinema) — Renzo Massarani (Música) — Simão dc
Montaiverne (Shows) — Yan
Mlchalski (Teatro).

i.

I
I
I
I
I
I
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FAMÍLIA

Vale uma entrada grátis pira «AIS, Dollyl» na
compra de uma outra aos preços normais da biIheteria. Vale também um desconto-extra dt 50 %
na compra d* mais uma ou duas entradas.
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I
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EXEMPLO : suponha qu» voe» queira v8r «Ata, Dolly I»
acompanhado do «ua esposa • dois filhos, (ou qualquer outro parente, até mesmo amigos). Normalmente, pagaria ovalôr correspondente a quatro ingressos. No «Plano Família
do JB-A1-5, Dollyl» você pagará apenas o praço ds 2 entradasI

APROVEITE! É só até o dia 16 de
outubro, quando, impreterivelmente, terminará a temporada
triunfal de «Alô, Dolly!»

INFORMAÇÕES: 434276
ATENÇÃO ã LEVE MAIS C0UP0NS PARA TER DlREITO A UM MAIOR NÚMERO DE ENTRADAS GRÁTIS
ASSIM COMO TAMBÉM MAIS DESCONTOS NO PLANO
FAMÍLIA JB-ALÔ, D0LLY1
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NADA ALÉM DE UM MILHÃO
Supermercado de Arte é bossa tanibém em Porto Alegre, onde durante dez
dias os gaúchos poderão pegar e pagar
obras de arte de Cr$ 25 mil a Cr$ 1
milhão, na Galeria Leopoldina.
São 150 obras entre gravuras, esculturas, desenho, jóias e pinturas, que vão
dos primitivos até as manifestações de
vanguarda dos participantes da mostra
Opinião.

. Uma xilogravura de Goeldi, óleos de
Kaminagai e Solari (estes entre os
mais caros), jóias de Rose Lutzemberg
e colagens de Alice Bruggman, são algumas das atrações do Supermercado,
que vem de encontro à procura de obras
de arte incrementada em Porto Alegre
desde a criação das galerias, há dois
anos atrás.
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4 — Cad. B, Jornal do Brasil, quinta-feira, 0-10-66

PASSARELA

Panorama
das artes

GILDA CHATAIC.NIKR

PEDRAS
BRASILEIRAS
BRILHAM
EM
PARIS

AS ULTIMAS
DE SÃO PAULO
KEGINA GUERREIRO
MISS

Ê

SEARS

PERFUME

Por causa do lançamento de
Miss Sears — perfumo brasileiro íeito com essências francesas — a Sears deu almoço
tipicamente baiano. O convite
"prá
velo com uma íiguinlia
die
ruim"
de
tudo
descarregar
"se vancê vié que
zia no fim:
O
Exu abra teus caminhos".
perfume vai custar 40 mll cruzeiros e é realmente multo gostoso.
FEIRINHA

NA CASA AZUL'

Espremida entre duas lojlnhns
da Augusta, existe uma escada
de azulejos azuis. A gente sobe
correndo, no último degrau estica o braço, empurra unia porta de vidro e avança. Pronto.
Estamos na Casa Azul. Ê a casa do Benja — Banjaniim Stelner — galeria de arte onde todo
mundo se encontra e, enquanto
bate bons papos, melhora o olhar
vendo a pintura de Djanira ou
os desenhos de ítalo Ccncinl.
Pois é na Casa Azul quo vai
acontecer a 1.» Feirinha de Artesanato. Vão expor, entre ou(a
tros, José Carlos Marques
bijuterla mais estranha do munmeou
do: brincos de madeira
tal, em forma de cubos, trlftngulos, cilindros etc. O colorido
é acidulado, a tinta que Zeca
usa é acrílica); Sueli (sua moda-verão mostra que malha pode ser arma contra o calor);
MacieJ Babinskl (pulseiras de
couro bem rústicas, enxutísslmas). Para a Feirinha, Bénjamim encomendou balcões pintados de verde-cana ou de côr
de laranja. Sueli quando viu,
"quero verde.
decidiu depressa:
Para dar sorte"...
FLORES

NAS

GRAVATAS

Em Carnaby Street, a grande
onda é a moda das gravatas
estampadinhas, Aldemir Martins
trouxe umas lindas de lá. Ora,
nssim que estourou a onda, Nélson Neiner aproveitou uns retalhinhcs de malha estampada de
sua fábrica, a Lan-Over, e fêz
algumas para êle e'para os aminão
Resultado:
íntimos.
gos
tem mais paz. Todo mundo que
vê a gravata, quer conseguir
uma de qualquer jeito. As môças, principalmente...

Da entrega do Molière para os
melhores do teatro em 05 (promoção Air France no Teatro
Municipal), ainda é assunto a
bossa de um casal Impacto, file,
élegantérrlmo, vestindo smoking
côr de vinho e- camisa azul ul- --trapálida. Ela, exuberante, senstiiional, dentro de um sarl verde-esmcralda.

No vaivém da moda, a
jóia, que sempre foi complemento indispensável à
elegância feminina, chegou a ser substituída pela
bijuteria, ou mesmo abolida por completo, principalmente depois do apogeu do estilo geométrico,
ainda usado e abusado pelas grandes maisons européias.

NOVA

MODA

Udson Boassali é um moço
cheio de idéias bonitas. Já trabalhou nas principais Indústrias
de moda de São Paulo e, agora, tem a sua própria indústria.
Udson's Original é a sua marca e Maria Vitória, o nome da
Maria
coleção.
sua
primeira
Vitória está fazendo sucesso.
Tanto que até Dona Antonieta
Castelo Branco Diniz já a conlicceu.
SOCIAL

BERTA

Lançamento Berta que a carioca vai ver agora é um .conjunto em lamé côr de prata com
íio dc helanca na trama, para
maior elasticidade nos movimentos. Calça cloche (ligeiramente,
porém) e túnica evaséc, alinhadíssima.
TECIDOS DE
DE SEDA

Isso fêz com que os desenhistas e artesãos de
jóias começassem a ado, tar estilos inéditos e ou,sados, onde a' beleza da';forma e a variedade do
material chegam, por vêzes a relembrar o romântico crochê, com diademas, colares, anéis (usados no dedo médio) e
brincos pingentes todos
confeccionados em ouro
rendado, como é o caso da
nova coleção de Irene Jacob, desenhada especialmente para Jacques
Heim, a tradicional figura
da moda francesa.

PÉTALAS

Monopolizando todos os olha-pura
que a Scala
res, a seda
o tempo
D'Oro lançou para
quente. Tanto o toque ,como a
espetaculares,
são
estamparia
não devem nada mesmo às sêO preItália.
na
das fabricadas
ço no varejo varia entre 18 e
23 mil cruzeiros o metro. Mas
vale a pena.
QUEM SAI NA CHUVA...
Para provar que nem sempre
"quem sai
na chuva é para se
molhar", a Rensor lançou uma
graça de capa de chuva, de piástico espesso, não transparente
porém brilhante, lembrando muique
to as capas
platlficadas
agora fazem furor na Europa.
O chapèuzinho é espacial, entra como capuz na cabeça. Isso
é ótimo. Porque o rosto (e a
maquilagem...), coberto de piás. tico transparente, fica complede
algum
tamente
protegido
respingo mais atrevido.
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Em suas jóias Irene
apresenta um estilo rendado, onde o ouro se emaranha, em pontos quase
tricotêscos e as pedras...,
aí entra a grande novidasão brasileiras:
de...
ametistas, topázios e
águas-marinhas.
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NEW-LOOK ASSIM NA
TERRA COMO NO CÉU .
New-look nos aviões e nos aeroportos servidos pela
VARIG, pois as-recepcionistas já estão usando, como as
aeromoças, o nôvo uniforme: tailleur e casquete azulultramarino, Musa azul-claro e hivas brancas. Para os
dias de frio, poãe ser usada suéter de banlon e o tailleur
passa a ser de gabarãina, forrado dê vermelho. Botas
brancas, capa de estilo italiano e lenço, por cima. do cas&quete, complementam o uniforme ãe inverno.
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convida para a inauguração
DIA 12

EXPOSIÇÃO DO LEILÃO
Breve: Exposição AGUSTIN URBAN
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DECOR
CURSO DE TAPETES
Pontos, riscos, marcação do trabalho e
forração: aulas em pequenos grupos. ¦
LÃ ESPECIAL - TAPETLON
Rua Toneleros, 356 — Tel.: 37-5917 — Guanabara
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COLETIVA com Aloyzio Zaluar, Inimá, Guima, Nogueira da Gama, Jacinto Moraes, Júlio Vieira, Carneiro,
Francisco da Silva, Enrico Bianco, Marilia, Maria
Luiza Leão e outros
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Fotos enviadas por Celina Luz — Paris — Via
VARIG.
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GALERIA COPACABANA PALACE
EXPOSIÇÃO
MANABU MABE
f Bienal Veneza
Premiado -I Bienal S. Paulo
I Bienal Cordoba
I Bienal Paris

K. WAKABAYASHI
Salão de Abril do MAM
f 1.°
Premiado ;
| do Rio, 1966

T. FUKUSHIMA
f Salão Paulista de Arte Moderna
Premiado -|
| Bienal de S. Paulo

TOMIE OHTAKE
Melhor artista nacional do salão
Premiado \ do MAM de S. Paulo
Salão Paulista (Medalha de Ouro)

EXPOSIÇÃO DE PINTURA
ATENÇÃO!

DE

DOMINGOS TERCILIANO JR.
De 3 a 18 de outubro
Inauguração dia 3 às 21 horas
Av. Atlântica,

2 364
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— Pendentif suportado
por uma corrente de ouro de 18 quilates, compôsto por um triângulo rendado e três rosáceas de
vermeil. Uma folha em
ouro maciço dá o acabamento ideal ao conjunto.
Os brincos, pingentes e
rendados, são presos à
orelha por pedras, ametistas, safiras e águasmarinhas, coloridas e brasileiríssimas.

,;...i.* lsTSí

%>»

WÊIÊÈmL~..:..SS7rcM.SrXvsvM

i^anaaBaaiiesci&alBBaQBBBBaBBBBaBBBBBaBaaBaBBBc^
.
a

m

'-

'

¦>'

'Sm

V-

13
ra
B
Av. Copacabana, 1 133, loja 12
ra
i..1
Av. Ataulfo de Paiva, 23-A (Leblon)
tl
H
B
Ll
Aberla das 18 às 24 horas, diariamente
ra
Tel: 27-7595
U
U
BL
CBBBBBBEBRBCBBBEBBBBBBBBBBBBBflBBBflBBBBBBflBEM r.,2«nBirGiü^::ft.ll>.:n!;ít'5avtiESE,BCEBE3aCEKEKÍi:-r.««r*íínElS

O

M
B
B
B
B

*

rnSÊmí 1

I BARCINSKI I
n

'.

^^^®£
f*»v

glBnBHHnHEüBBHnHaCSEaBaHBEHaBBBHBBBHHBHBIHBIlHE^

B
B

n

l

'M^ÉB,^0W^MSSB_m__\\^^'" ¦'¦'^¦¦¦^¦;-.«^^w^l

\m&mv!i&^&&z'¦¦¦'_.

n

": ¦¦ '¦- ' s

MP

ÉÉÉiiÉÉfe"

ízVlV-.

'S^^^^ilt^^___L^^^___Ws

z4Wi

No primeiro conjunto, o colar pendentif é
inteiramente baseado no
estilo geométrico, mas
com bastante charme, e
os triângulos pingentes,
são presos à orelha por
um bouclé das mesmas
pedras. A coroa, também
rendada, é semicircular e
foi desenhada especialmente para envolver um
postiço. O anelão é usado no dedo médio, pois a
tela vai além da falanginha.

RECORTE ÊSTE ANÚNCIO E O LEVE À GALERIA
COPACABANA PALACE, QUE LHE DARÁ UM
DESCONTO DE 10% NOS QUADROS EM
EXPOSIÇÃO OU DO ACERVO
Av. Copacabana, 291 — Entrada pela Portaria do Teatro
(P
Tel.: 57-1818 — Aberto das 14h is 22h
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Laerpe Mota: desenhos na II. Stern
PARA

HOJE

—

Duas

inaugurações estão previstas
para à tarde de hoje, ambas na cidade: Gráfica Alemã no Museu de Arte Moderna e desenhos de Laerpe
Mota no Salão de Exposições de H. Stern.
No MAM serão apresentadas 58 gravuras, litografias
e serigrafias de 17 artistas
alemães com trabalhos posteriores a 1045. Entre eles
veremos Max Ernst, Hans
Hartung, E. W. Nay, Hann
Trier, etc. A exposição é
uma iniciativa da Lufthansa, de cujo patrimônio procede a maioria dos quadros.
Laerpe apresentará 25 desenhos á bico de pena, de
cuidadosa e paciente elaboração, tocios figurativos,
ora naturezas mortas, ora
cenas de pescadores. A
apresentação é do pintor
Enrico Bianco, que orientou
o jovem artista e a crônica
sentimental é feita por Rubens Nogueira. Pelo primeiro, sabemos que "Laerpa
Mota é humilde como convém e feroz, malgrado seu
aspecto limpo e jovial". Pelo
outro, que é "simples, alegre, sincero, extremamente
sensível, com a inocência, a
fé, a determinação do verdadeiro artista".
AVATAR NA PETITE —
Embora não compreenda
muito bem a necessidade
desta explicação de Franco
Terranova, vamos transcrevê-la,, já que ê tão difícil
arrancar-se qualquer declaração ão orientador âa Pelite Galerie: "Dentro âas
possibiliüaâes âa existência
âe uma galeria âe arte no
Brasil, procurei sempre
olhar com atenção e sem
pressa o problema áe renovaçao e lançamento de valóres jovens, não por exercerem a "profissão de joVem" — mas por revelarem
real talento. Fiel a êsse ponto-âe-vista, fui buscar no
Rio Granae do Sul, para
revelar ao culto público âo
Rio, a personaliãaâe singular e vigorosa de Avatar
Morais".
MARILIA NA PICCOLA —
Na próxima segunda-feira a
gravadora Marilia Rodrigues vai inaugurar uma
mostra de seus trabalhos
mais recentes na Piccola
Galleria do Instituto Italiano de Cultura. Marilia aproveitou a tranqüilidade de
Brasília para aperíeiçoar-sa
tecnicamente, depu rando
seu trabalho gráfico. Hoje
ela forma na primeira fila
de nossos gravadores.
PRIMITIVO NA VERNON
Domingos Terciliano Jr.
é mais um baiano, mais um
primitivo e mais um afilhado âe Jorge Amado que
a Galeria Vérnpn vem apresentando desde segundafeira. Diz o escritor que se
tivesse de escolher uma âúzia âos melhores primitivos
baianos, incluiria o citado
artista.
BIENAL NA BAHIA —
Encerramrse no próximo
dia 15 as inscrições e prazo de entrega dos trabalhos
para a Bienal da Bahia, no
Museu de Arte ModernaPor falta de espaço no
MAM, à reunião das obras
dos artistas convidados pela
Bienal para salas especiais
será feita em local a ser designado.
<rpòLO NO EXTERIOR —
Arturo Boví, crítico âo jornal italiano II Messagero,
a
assim se expressou sôbre
-.Pólo,
pintura âe M ária
exvoquanão âe sua última
"Sua pinsição em Roma:
tura é, sem âúviâa alguma,
particularmente viva e rica
âe movimentos, sobretudo
pela intensidade âas gamas
cromáticas âe derivação veneziana. Sua tensão emotiva
é de caráter precioso e Urico, além de unitário. Sua
obra ê de uma expressívidade aberta e evoçaiiva, ao
mesmo tempo essencial com
relação ao espaço e à luz".
CONVENÇÃO DE CR1TICOS — A XV Convenção Internacional de Críticos, Artistas e Estudiosos de Arte,
juntamente com o n Coloqulo Internacional de Estática Experimental, está sendo realizada em Verucchio,
Rimini e San Marinho.

Jornal do Brasil, qüintá-féira, G-10-CG, Cad. B — 5
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volta ao Copacabana

ANT1GONA NO CONSERVATÓRIO ¦— Atendendo ao
interesse demonstrado pelo
público pela representação
de . Antigona, de Sófocles,
que foi montada pelos alunos do Conservatório Nacional de Teatro a título de
de prova prática, e tendo em
vista o grande número de
pessoas que deixaram, de
assistir àquela apresentação, por falta de lugares, a
direção do CNT programou
a realização de mais quatro
exibições da tragédia, que
terão lugar no próximo sáhado e domingo, dias oito e
nove, e no sábado e domingo da semana que vem, dias
quinze e dezesseis, sempre
às 21 horas. O espetáculo foi
dirigido pelo aluno Renato
Pupo, do Curso de Direção,
e é interpretado pelos seguintes alunos do Curso de
Interpretação: Sueli Ribas,
Jones Botsman, Paulo Ribeiro, Norma Dumar, Jesus
Chediak, Antônio Carlos,
José Visitas, Vágner Ribeiro, Regina Lúcia e Edgar
Sanches. _
MARAT EM FILME •— A
peça Marat-Sade, ãe Peter
Weiss (que deverá ser montada em São Paulo, dentro
em breve) foi transformada
num filme, dirigido pelo encenaãor ãa histórica versão
cênica ãa peça, Peter Brooks,
que aproveitou aliás, para o
seu filme, a proãução integral da Royal Shakespeare
Company, sem abrir mão,
todavia, de uma linguagem
essencialmente cinematoMagee
gráfica. Patrick
Glenãa Jackson, e lan Ricl\ardson, nos papéis de
Sade, Charlotte Corday e
Marat, respectivamente, são
os protagonistas áo filme,
repetindo os seus âesempenhos ão espetáculo londrino. As filmagens foram realizaãas em Kensington, em
apenas dezessete ãias.
SADE-GENÊT COM ESTRÉIA MARCADA — E por
falar em Sade (mas desta
vez sem Marat), foi em
princípio marcada para a
próxima quinta-feira, dia
treze, a estréia de As Filosofias âa Libertinagem, que
Aldomar Conrado adaptou
da obra do famoso marquês.
No mesmo programa: As
Criadas, de Jean Genêt.
Martim Gonçalves dirige o
espetáculo duplo, que será
apresentado no Teatro Carioca.
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PRÓXIMO CARTAZ DO
COPA — Depois ãe Orquideas Para Cláudia, Oscar
Ornstein apresentará no
Teatro Copacabana a comedia norte-americana The
Owl and the Pussycat (A
Coruja e a Gatinha), que ,
recentemente
alcançou
grande sucesso na Broadway- Maurice Vanea-u, que
acaba- de dirigir a remontagem de Quem Tem Medo de
Virgínia Woolf, será o diretor do espetáculo, e os seus
dois únicos intérpretes serão Carlos Alberto e lona
Magalhães.
'TEATRO
JUDAICO NO
MUNICIPAL — O Teatro
Judaico de Joseph Buloff
vai apresentar-se no Teatro
Municipal nos dias treze,
quinze, dezesseis e dezessete, com Os Irmãos Ashknaei, adaptação da novela homônima de I. I. Singer, feita por Lubã Kadison e Jo
Singer (êste, filho do autor), e com a adaptação de
três contos de Tchecov, O
Vagabundo, A Bruxa e Casa
de Música. O grupo é constituídò, na sua maioria, de
atores de teatro e de TV da
Argentina, que chamaram
da Polônia, para dirigi-los,
o;,, conhecido encenador e
ator Joseph Buloff. Os espetáculos serão realizados em
lídiche.
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MEYER
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Um dos inúmeros buracos de onde se extrai a gasolina
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Eudézio Olmo gosta de contar como apareceu a gusolina

MISTÉRIO DA GASOLINA
QUE VEM DO CHÃO
Vitória (Do Correspondente) —
Rive, cidadezinha de aproximadamente dois mil habitantes, localizada no Município de Alegre, no
sul do Espirito Santo, até agora
só chegara aos jornais da Capital
porque uma moça comprou na far.
macia local um vidro de remédio
para dormir e ingeriu tôdas as pílulas de uma só vez. O farmacêutico salvou a vida da jovem, que
confessou sua paixão por um rapaz.
Fora disso, o pacato morador de
Rive só tem visto o trem da Leopoldina Ralways passar c, há meia
dúzia de anos, o movimento das
máquinas que abriram caminho
moderno com o asfalto da rodovia
estadual Vitória—Guaçui. Mas o
caso da gasolina que brota do chão
fêz a vila ingressar no primeiro
plano das conversas até a chegada de dezenas de curiosos, que nunca viram nem se lembravam de haver ouvido falar de Rive, e ali estavam diante do enigma: a gasoUna que brota do chão.
COMO APARECEU

mesma finalidade da Construtora
Rabelo. Começam ai ã surgir as
controvérsias.
Enquanto a Rabelo, que já deixou o local há vários meses, não
possuía no local qualquer tanque
de gasolina, mas apenas toneis de
betume para asfaltar, a Oxford tem
ainda lá caminhões, máquinas e
um grande tanque de gasolina para
abastecer seus veículos que constroem estradas. Daí surgiu a versão do vasamento no tanque, possibilitando a que a gasolina brotasse no terreno distante mais de
100 metros.
O engenheiro Josemar de Sousa,
da firma construtora, mandou retirar o tanque, mediu a gasolina
depositada e retirada, que acabou
conferindo com as notas dos motoristas, e lançou no tanque água
pura para testar se havia vasamento. Ao fim de um dia, afirmou: "rasgo o meu diploma _ se
houver vasamento". E lá está o
tanque, fora do seu lugar, para testar os que não crêem nem mesmo
na ualavra do técnico.
Nenhuma autoridade do Govêrno estadual ou municipal mostrou
interesse no fato, nem mesmo os
funcionários das empresas concessionárias de produtos de petróleo
instaladas em Vitória. A palavra
"gasolina não pode sair do
geral:
chão porque a terra não é refinaria". Mas ninguém pode negar que
a gasolina é inflamável, utilizada com absoluto sucesso em carros
e isqueiros.

Eudézio Olmo, rapaz de 26 anos,
um dos 15 filhos de Antônio Olmo,
resolveu desobedecer o pai, e mandou capinar os sete alqueires de
propriedade da família para plantar alguma coisa que desse lucro.
Capinado e amontoado o mato,
ateou fogo. Esperou o primeiro dia,
o segundo, e, já no quarto dia,
desconfiou do íogo que se mantinha firme no chão cozinhado. Alguém lhe disse que a fumaça cheirava a querosene, e jogar terra foi
a solução para acabar com as labaredas. Depois disso veio a curiósidade dos mais sabidos da vila, e
anunciou com faro
um motorista "tem
gasolina no
profissional:
chão".
Daí para a frente, Eudézio tem
ficado de plantão no terreno do pai,
contando a todos os que chegam
a mesma história. Do seu lado, um
caboclo que abre pequenos buracos de 40 cm utiliza-se de uma lata
de forma quadrada e vai retirando
gasolina dos buracos. O ofício de
retirar a gasolina'agrada ao caboclo, pois êle ganha gorjetas dos
curiosos enquanto favorece os meninos pobres da região, que apanham litros de gasolina para vender em Rive, cujas donas de casa
consideram o produto muito bom
para acender fogo pela manhã e
. queimar nas lamparinas, à noite.
Os homens, por sua vez, preferem
estocar o líquido em casa: chega
a ser mesmo utilizado em veículos,
com absoluto sucesso.
Muitas experiências têm sido
feitas com a gasolina retirada do
terreno do velho 'Olmo. A primeira foi a de José Augusto Teixeira,
proprietário de uma Vespa e de
mais de 100 litros da gasolina que
estocou em sua casa. O pequeno
veículo, corre perfeitamente bem,
assim como o velho jipe do farmacêutico, Dr. Celsino de Freitas, que recomenda o produto como
muito bom e econômico.
Outras experiências foram feitas por proprietários de parros que
chegaram a percorrer grandes distâncias utilizando a gasolina, já
chamada de proâuto local. Rive
fica a 40 minutos de Cachoeiro do
Itapemirlm, e a quase três horas
de Vitória. Ambos os percursos já
foram percorridos com a gasolina,
que os entendidos dizem ser trapaça e os habitantes de Rive saúdam como a proclamação de independência econômica de sua Cidade.

CASOS' ESTRANHOS
Com 82 anos de idade, entrevado, o Sr. Antônio Olmo, o proprietário do terreno, aíirmou ao
JORNAL DO BRASIL que comprou
"aquele chão doido" há uns vinte
anos, por um preço de que êle não
se lembra mais, nem a familia.
"Antes de passar a moderna estrada só havia pasto", diz o Sr. Olmo,
"mas os bois nada têm com a gasolina. A velha empregada da
casa acha que é coisa do diabo, pois
"o mundo vai acabar em fogo, e
o danado está a espalhar querosene por ai".
Com o aparecimento da gasòlina, a Cidade está povoada de boatos e," principalmente, de reminiscências. O Sr. Anquises de Sousa
Alvarenga, um velho muito simpático e lúcido, e que tem como
principal credencial a de ser o
mais velho habitante de Rive, afirma que há muitos anos vendeu um
terreno- a um amigo, que se desgostou da compra porque abriu um
poço e a água tinha gosto de querosene. Acabou vendendo também
a propriedade, que é ligada à do
Sr. Emério Moulin, nascido ali mas
descendente de francês, e cujas
terras possuem pedreiras onde há
minas que dão berilo.
O Sr. Moulin diz, em confidência, que as pedras são vendidas na
base do contrabando, desde que
passou pela Cidade um geólogo ale.
mão chamado Ricardo Schultz, logo
depois da Segunda Guerra, e que,
tendo feito várias experiências no
local, disse várias vezes na Cidade
que Rive um dla dar.ia uma grande
surpresa ao Espirito Santo e talvez ao Brasil. Uma das causas era
a riqueza mineral da região, que se
liga ao Município de
'o Cachoeiro de
cimento e o
Itapemirlm, onde
mármore, são de excelente qualidade e já se incluem no programa
econômico do Governo estadual
para o futuro.
Outra opinião que tem merecicrédito em Rive é a da Sr.a
do
'
Adalgisa Miranda, mãe do Prefeito
de Alegre, Sr. José de Azevedo MiO TERRENO
randa, e que diz lembrar-se do gôsto de querosene na água dos váPraticamente sem tratamento e
rios poços furados em terrenos de
aproveitamento agrícola, o terreno
Rive, inclusive na propriedade da
de onde vem brotando a gasolina
Escola Agrotécnica de Alegre, uma
só tem algumas bananeiras; a terdas mais importantes do Estado,
ra é barro vermelho e seco, prinhoje com 200 alunos.
cipalmente porque não chove na
Enquanto não surge a palavra
região há quase um ano. Ao lado
final, Rive vai vivendo do sucesso
do terreno*} na sua parte mais baimais incrível que se poderia espexa, está o aterro da rodovia esta—
rar: a gasolina que brota do chão
melhodas
uma
dual asfaltada
e que pode ser adquirida por CrS
res do Estado — e num morro mais
100 o litro na barbearia de Sebasalto, distante mais de 100 metros,
tião da Tesoura, onde o corte de
um acampamento da Construtora
cabelo custa CrS 200.
Oxford, local que já serviu para a
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só
os
dois visienários da liberdade. Sauma
de
que
espetáculos
aos
Paris assistir
de que rejeita tôdas as leis e tôdas as
vende bandeirolas, os compoa
que
Charenton.
,
,_ ,
sociedades em benefício de sua exda pequena orquestra e do
O teatrólogo alemão Peter weiss ¦ nentesetc. No
palco imenso, Marat
pansão pessoal e Marat que rejeita*
escrevendo a peça A Perseguição e ' coro em sua banheira,
na extrema
tôdas as leis e tôdas as tiranias em
reestá
Marat
Jean-Paul
ãe
Assassinato
na esquerda. Há gaiobeneficio dc uma sociedade nova.
Sade
do
direita.
Teatral
Grupo
t
presèntados pelo
lados e
dentro,
Recreando a história a partir de uma
loucos
pelos
com
Ias,
direção
a
sob
.Charenton
Hospício de
banco
Um
situação, Peter Weiss fêz a peça à
superiores.
oassarelas
nas
abreviaão Marquês âe Sade, título
maneira do 'é psiçqdrama de terapeugrande acomoanha toda a extensão
do na versão parisiense para Aíaraío grande pregador da
tas. Marat
no fundo. O diretor do esreado
na
palco,
diretamente
insoirou-se
Sade,
Revolução, o emissário do Terror.
do palco, age como
dentro
escanfêz
petáculo,
grande
.A~peça
que
lidade
Sua morte se situa no paroxlsmd aiéin
um domador de feras. Tem mesmo
dalo em sua encenação alemã, prise
loucos
Os
do qual o cidadão volta a ser sujeito,
mãos,
nas
chicote
em
um
e
Berlim,
meiro, pelo Teatro de
o doente se submete ao seu enfermeijuntam e se dispersam, conforme a
Londres no ano passado, dirigida por
ro, a nação passa a servir seu nôvo
folia que os ataca.
Peter Brooks, estreou há poucos dias
Napoleão.
da prisão, Sr. Coulmier,
diretor
O
pai,
Bernhardt,
Sarah
Teatro
no
em Paris,
explicando
espetáculo,
ao
teatro-total-happeiíing atinEsse
dá
início
Tasso.
Jean
de
sob a direção
acs espectadores onde estão, o que
ge um paroxismo negativo impresO escândalo que precedeu a estreia
sionante; Marat-Sade é a peça mais
vai 'acontecer. Depois retira-se, com
de Marat-Sade não continuou após
audaciosa apresentada ncs últimos
sua mulher e filha para um prelonas primeiras representações. E, no
tempos, destinada, comentam alguns,
gamento -jjo palco onde três cadeiras
entanto, há motivo bastante para
assistir também, opiVai
esperam.
relios
a acabar com "o teatro*do papai".
civis,
instituições
as
Tôdas
isso.
(Sade ignora muitas
nar,
atacasão
protestar
morais,
glosas, políticas,
vêzcs 'â censura feita ao seu texto) e
das e literalmente desmontadas peO AUTOR
aplaudir. O diretor do espetáculo dá
los loucos de Charenton. A agressivié
entreEsta
representação.
à
iiiicio
dade continua do espetáculo só é suaPeter Weiss nasceu em 1916 num
cortada tcdo o tempo pelos aconíecivizada, de vez em quando, pelas disde Berlim, filho de pai judeu
bairro
a
depassáni.
Quando
mentos
estase
que
cussões, quase polêmicas que
freiras
húngara, convertido ao caas
de
aparece,
origem
Corday
e
Charlotte
Sade
de
belecem entre o Marquês
de
Sua infância foi difícil e
estado
Seu
vesti-la.
tolicismo.
a
começam
os
atôJean-Paul Marat. A direção,
soriolêricia é permanente. Nos moprofundamente marcada pela morte
res, os cenários, o guarda-roupa esde uma irmã. O hitlerismq obrigou
mentos em que desperta é sublime. A
tão perfeitos, assim como o ritmo do
a assassina
sua família a se refugiar em Londres,
representando
leucataléptica
os
em
alucinante,
que
espetáculo
três
o
Praga e Estocolmo, onde se revelou
visitar
deve
político
Marat,
de
o
até
paroxiscos vão se animando
Na
recebida.
a vocação de pinter do futuro autor
de
ser
priantes
vêzcs
das
mo, necessitando a intervenção
de teatro. No final da Guerra a remeira vez que está em face de Marat
enfermeiras que batem e jogam água
das atrocidades do nazismo
velação
'origem
já quer matá-lo, e o diretor do espefria para acalmá-los.
a uma tomada de consdeu
táculo lembra-a que ainda não é o
então politicamenorientada
ciência
momento.
PERSONAGENS
te. Foi em 1947, em Paris, que Peter
de escrever e o
Weiss sentiu vontade "Nesta
O ESPETÁCULO
Marat-Sade é um espetáculo muinoite de
fêz, nestes termos:
to mais sério do que parece, quando
sôbre os cais de Paris, sinorSade
de
Marquês
o
inicio
primavera
No
mais
análise
uma
proíunobjeto de
to que posso participar dos pensamenqúèstra seus loucos e tenta dar unida; a quase unanimidade da crítica
.tos
esescapam,
estes
Mas
que se trocam por um mundo liação.
à
dade
parisiense reconheceu suas qualidade tôdas as fronteiras". Escrecanvre
improvisam,
diálogo,
o
quecem
des. A peça tem 50 personagens que,
vendo em sueco e alemão, a partir
Sade sabe e ri da situatam,
o
deixam
gritam.
não
palco.
praticamente,
de 1960 Peter Weiss optou pela últicão. Marat, o pai da revolução, é
Os que não são doentes mentais: o
Depois de Marat-Sade escreveu
ma.
coroado
mais
tarde
pelo
e
e
sua
cantado
mulher'
sua
diretor da prisão,
dramático, A Instrução,
oratório
um
uma
com
terror,
de
Há
cenas
povo.
filha, o Marquês de Sade, um padre
horrores de Auschwitz.
nos
inspirado
esde
cabeça
a
cortando
guilhotina
socialista extremista e as religiosas
Weiss, cidadão sueco, recusa.o reginum ritmo crescendo até
hoAtores
doentes.
dos
pantalhos
cuidam
que
me da República Federal Alemã, e
o insuportável. O padre extremista
mens (por vontade do autor da peça),
sem alienar sua liberdade de julgaMalouva
subversivos,
discursos
freifaz
as
interpretam
grandes e fortes
mento, manifestou preferência, últiSade,
é
acorrentado.
apanha,
são
rat,
ras, cujas armas çersuasivas
"nada
mamente, pela RDA. Seus autores prediz:
momentos,
desses
num
grandes cruzes de madeira forradas
feridos: Beckett, Miller, Michaux, Gemelhor que a soutana, nestes tempos
de tecido branco. Depois há uma sénet, Sartre e Brecht.
revolua
pregar
para
de
reabilitavias
passam,
em
que
rie de internos
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MUNICÍPIOS DO FUMO PROMOVEM SUA PRIMEIRA FESTA NACIONAL
Porto Alegre (Sucursal) — Pela primeira
vez a região produtora de fumo do Rio Grande
do Sul promove uma demonstração, em caráter
nacional, de pujança e de suas possibilidades: a
I Festa Nacional do Fumo, a que concorrerão os
municípios de Santa Cruz (sede do certame),
Arroio do Tigre, Candelária, Vera Cruz, Venáncio Aires, Barros Cassai, Rio Pardo, Encruzilhada do Sul e Sobradinho.
N
A programação será iniciada no dia 15, sábado, com um desfile cívico-militar em homenagem ao Presidente da República, cuja presença
naquela cidade está confirmada oficialmente,
devendo encerrar-se no dia 6 de novembro. Para
a realização do importante certame, foram construídos amplos e modernos pavilhões e concluído o luxuoso Hotel Charrua.
AS DIVERSÕES
Fonte principal da economia do município,
carreando vultosas somas para os cofres do Estado e da União, o fumo e seus produtos serão
mostrados em todas as suas fases, servindo de
pano de fundo para a apresentação, também,
do progresso e desenvolvimento de todos os setores de atividades comerciais e industriais da
região. Além disto, funcionará como entretenlmento uma Feira de Diversões, iluminada com
10 000 lâmpadas multicores e contando com paicos-auditórios para apresentação de shows artisticos, além de rodas-gigantes, mexicanos, autopistas, aviões infantis, trens fantasmas, muralha da morte, autos eletrônicos etc.
A PROGRAMAÇÃO
Aberta com um grande desfile cívico-milltar, a programação da I Festa Nacional do Fumo
será inaugurada logo a seguir pelo Presidente
Humberto Castelo Branco, após o que será feito
o lançamento do selo comemorativo. Às 21 horas, será realizada a coroação da Rainha da
FENAF, no Parque de Exposições. Os demais
pontos de relevo do programa são:
Desfile de carros alegóricos (domingo,
dia 16).
Homenagem aos municípios de Rio Pardo
e Encruzilhada do Sul, com recepção aos prefeitos e autoridades das duas comunas. Torneio
de futebol entre os times de Rio Pardo e Encruzilhada. Danças típicas-,(segunda-feira, dia 17).
Homenagem aos municípios de Sobradinho e Arroio do Tigre com programação idêntica
à do dia anterior. Teatro de Fantoches e noite
dos acordeãos (terça-feira, dia 18,).
Homenagem aos municípios de Venancio
Aires e Barros Cassai. Danças típicas e festival
de coros (quarta-feira, dia 19).
Homenagem aos municípios de Candeiaria e Vera Cruz. Desfile de bandinhas rítmicas
e apresentação de atrações a cargo dos municipios homenageados.
— Festival estudantil Santa Cruz Caminha
Pelos Anos no auditório do Liceu São Luís (sexta-feira, dia 21).
Concentração orfeônica das escolas
primárias, show popular com artistas da televisão
carioca e, às 22 horas, na Sociedade Ginástica, .
o Primeiro Festival de Chope (sábado dia 22).
Prova automobilística Quilômetro de Arrançada. Desfile de bandas marciais. Sinfonia de
cento e cinqüenta acordeãos e nôvo show popular (dia 23, domingo).
Festival de desenho e pintura ao ar livre
(dia 24, segunda-feira).
Apresentação da comédia Toda Donzela
Tem um Pai que É uma Fera (dia 25, terçafeira).
Segundo Salão de Arte Infantil. Festival
de canto e piano (dia 27, quinta-feira).
Prova de Motonetas e torneios de futebol
e basquete (dia 29, sábado).
Grande prova automobilística Circuito
da FENAF. Concentração orfeônica dos ginásios
e normais. Festival da Juventude (dia 30, domingo).
—. Festival folclórico dos centros de tradições, (dia 1 de novembro, terça-feira).
Concerto vocal e dansas típicas alemãs
Coro
25 de Julho, de Porto Alegre (dia 5 de
pelo
. novembro, sábado).
Desfile dos Centros de Tradições. Danças
típicas gauchescas e, às 22 horas, encerramento
da Exposição.
A grande atração da I Festa Nacional do
; Fumo será, entretanto, a mostra ao natural do
processo de produção e industrialização do que
constitui a base econômica de Santa Cruz e dos
municípios que integram o certame: o fumo. No
J próprio parque de exposições, poder-se-á acompanhar o processo, em todas as suas fases: a
sementeira, com as mudas de fumo a brotarem;
a lavoura, com as mudas transplantadas e em
diversas fases de desenvolvimento; a colheita do
fumo madura e sua secagem em estufa especialmente construída; e finalmente a fase industrial, com as máquinas a produzirem milhares de
cigarros por minuto.
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Nesta pavilhão (primeiro plano), os gaúchos da região do Vale ilo Rin
Pardo mostrarão oos brasileiros a pujança do parque econômico í/í»
nove municípios: a 1 Festa Nacional do Fumo, em Stintu Cruz do Sul
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Já em 1711, dizia Antonil que o tabaco
fazia o Brasil "mais- aíamado' em
todas as quatro partes do mundo, em as quais
-tanto se deseja, e com tantas deligências, e por
qualquer via se procura".
A produção brasileira de fumo de todos os
tipos atinge anualmente 200.000 toneladas.
O Rio Grande do Sul contribui com cerca de
40% do total produzido, que representa
para os gaúchos 25 bilhões de cruzeiros de
renda. Justo, portanto, que a Primeira
Festa Nacional do Fumo seja celebrada em
Santa Cruz do Sul, a capital do fumo, E a
Cia. de Cigarros Souza Cruz, sendo a maior
compradora de fumo gaúcho e maior fabricantede cigarros da América Latina, justificada
homenagem presta à l.a FENAF* nos
dias em que é alegremente festejada.
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COMPANHIA DE CIGARROS SOUZA CRUZ
A pioneira no cultivo de fumos claros no Brasil
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«VISITE A 1.» FENAF, 15 DE OUTUBRO
A 6 DE NOVEMBRO DE 1966,
EM SANTA CRUZ DO SUL
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SANTA CRUZ DO SUL
A CAPITAL DO FUMO
fr

A CAPITAL DO FUMO
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No Início do século XIX o Go Estação Couto, em 19 de novembro
vêrno da Província de São Pedro do de 1905, o então Presidente do EstaRio Grande do Sul, atendendo aos do, Dr. Antônio Augusto Borges de
as solenidapedidos da Câmara Municipal de Medeiros, que presidiu
30^ bilhões.
a Vila
elevando
decreto
baixou
des,
contratou com Delfino
Dispõe ainda a Cidade de uma Bio Pardo,
cateCruz^à
de
Santa
João
São
de
de
Morais a abertura
faculdade de ciências contábeis, 11 dos Santos
de
cidade.
daquela
goria
estrada que, partindo
unidades de ensino médio, escolas uma
atingisse a região serrana
comuna,
costura,
e
corte
de artes plásticas,
UM MONUMENTO
com o propósito de lnEstado,
do
para excepcionais e industriais, três
Além do amor ao trabalho, os
o comércio. Com a inaubibliotecas, tipografias, jornal, esta- crementar 'estrada,
Godos imigrantes aleo
resolveu
descendentes
da
ção de rádio, retransmissores de te- guração
medir as terras que mães que transformaram as cololevisão e seis hospitais com 518 lei- vêrno central
região, para fundar uma nias do Vale do Rio Pardo numa
tos.
__ possuía na
de origem alemã. Essas das mais prósperas regiões do Rio
Sua produção agrícola pode ser povoação
colônias, que tinham frente na Pl- Grande do Sul, guardaram zelosaresumida no seguinte quadro, corcada do Abel, hoje Linha Santa mente outro tesouro que lhes foi
respondente a 1965:
Cruz, mediam 1 600 braças de com- legado: a íé no suor do próprio
esta fé e
—
arrobas
500
552
Fumo
primento e 100 de largura, indo até rosto. E, para simbolizar
Milho — 144 000 sacos
o Rio Pardinho. Em virtude de seu sua gratidão aos antepassados, SanArroz — 31 300 sacos
desenvolvimento, estas colônias pas- ta Cruz, a exemplo do que fêz há
Trigo — 1 250 000 quilos
saram a merecer, ante os olhos alguns anos Caxias do Sul, ergue—
22 260 sacos
Feijão
dos governantes da Província, rá também um monumento ao Iml—
toneladas
420
3
Mandioca
uma povoação. Em 8 de janeiro de grante, para perpetuar a legenda
—
toneladas
000
3
Batata-doce
1859, era criada a Freguesia que ali de crença no futuro e de iníegração
Batata-inglêsa — 14 300 sacos
se instalaria um ano depois, pelo na comunidade nacional, não só de
Amendoim — 61 200 quilos.
Padre Manuel José da Conceição Santa Cruz ,mas de todos os muniPároco de Rio Pardo e prl- cípios da região: Arrôio do Tigre,
Esta fonte de riquezas, cria- Braga,
Vigário da nova Freguesia. O Candelária, Vera Cruz, Venâncio Aida há um século pelos imigrantes meiro
desenvolvimento da colônia res, Barros Cassai, Rio Pardo, Enalemães, que não restringem sua ' rápido
fêz com que, decorridos menos de cruzilhadá do Sul e Sobradinho,
produção aos produtos primários, a
anos, íôsse baixada uma Lei que formam uma comunidade úniestendem numa expressiva diversi- vinte
Munlcipio autônomo, ca, não apenas pelos empreendificação, inclusive a produtos únicos declarando-a
à instalação no dia' mentos econômicos que realizam,
no País, como bolas de tênis, pro- procedendo-se
de 1878, com a pos- mas pelas suas afinidades étnicas e
setembro
28
de
duzidas pela indústria local de arCâmara Municipal. pelo seu devotamento à mesma cautefatos de borracha, que não se des- se da primeira
o sa: o engrandecimento do Rio
tina apenas ao mercado Interno Finalmente, ao ser inaugurado
Grande do Sul.
mas também ao dos paises vizinhos. ratoàl ferroviário de Santa Cruz,a

recadação de quase Cr$ 20 bilhões,
prevendo-se para êste ano uma arrecadação federal de mais de Cr$

Porto /Ue£ire (Sucursol) — Uma
das mais pitorescas cidades gaúchas
estará, a partir de 15 do corrente,
celebrando o privilégio de ser também um dos muitos fatores de desenvolvimento do mais meridional
Estado brasileiro: é Santa Cruz do
Sul, com sua Primeira Festa Nacional do Fumo, promoção que reúne
diversos outros municípios e a t r a i
brasileiros de todos os Estados.
Distante 180 quilômetros de Pôrto Alegre, Santa Cruz é uma das
inúmeras cidades surgidas com os
imigrantes alemães dêste Estado.
A partir de 1849, ergueram ali as
suas choupanas, nas picadas abertas através das sesmarias de campos
e matos cedidas pelo Governo da
Província.

Em 1855, surgiram as primeiras
casas da povoação, sede do núcleo
colonial. Hoje, decorrido mais de
um século, Santa Cruz alinha-se
entre as principais cidades do interior do Brasil ganhando, com justiça, o titulo de Capital do Fumo.
Uma comunidade de mais de 85 000
habitantes, dos quais 35 000 vivem
na sede do Município; se quisermos
em números aspectos de sua importància, basta verificarmos os seguintes dados: 564 estabelecimentos
industriais, 564 casas de comércio,
j 341 propriedades rurais e uma ar-

FUMICULTORES I
ENTIDADE PARA
DEFESA DOS S

!|C

A Associação dos Pumicultores do Brasil
é a sucessora da antiga Associação dos Plantadores de Fumo em Folha do Blo Grande do
Sul, que surgiu da necessidade em que um dia
se viu toda a classe de organizar-se para enfrentar as dificuldades que tinha pela frente,
face à situação de abandono a que estava relegada. Sob expectativa geral, realizou-se
uma concentração de fumicultores para aquele
íim, no dia 21 de março de 1955, nos salões
da Sociedade Aliança de Santa Cruz. Ali se
•encontravam agricultores não apenas de Santa Cruz. mas também dos municípios vizinhos. Coube ao Sr, Harry A. Werner, lider
do movimento, fazer a explanação dos motivos que determinaram''a reunião. Nesta
mesma oportunidade já foram discutidos os
Estatutos da agremiação que se tinha èm vista
criar — a Associação dos Plantadores de
Fumo em Folha — elegendo-se de imediato
sua primeira diretoria, que tinha à írente,
como presidente, o mesmo Sr. Harry Werner. Inicialmente, a nova entidade enfrentou alguns óbices, pois muitas empresas opussrnm-lhe reservas, atribuindo-lhe uma finalidade que não era realmente a sua. Mas
éste mal-entendido durou pouco e o movimento"ganhou amplitude e saiu das próprias
fronteiras do Rio Grande do Sul. Os plantadores dos Estados de Santa Catarina e Paraná terminaram por solicitar também sua íiIlação, o que determinou inclusive uma alteração no nome da entidade, que ganhou sua
denominação atual
Desde o inicio de sua existência, a Associação dos Fumicultores do Brasil tem batalhado pela melhoria de vida de seus associados, interferindo no reajustamento dos
preços a vigorarem para o produto de cada
safra. O inimigo número 1 dos fumais é a
tormenta de granizo, capaz de aniquilar em
poucos minutos todo o trabalho de uma safra.
O agricultor vive preocupado constantemente,
no risco de ver destruído pelo flagelo dó
granizo o resultado da colheita. Conhecendo
êste pesadelo da classe, a Associação procurou desde logo instituir uma garantia de

15 de outubro a 6 de
novembro
Sta. Cruz do Sul - RGSUL

l.a FESTA NACIONAL DO

ORGANIZAÇÕES
INDÚSTRIAS

REUNIDAS

"MERCUR"
A SANTA CRUZ DO SUL com a homenagem dos
famosos cigarros

Laeei- s/a.

HoeLzeL S/Al

"MERCUR"
INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS

"MERCUR"

kfllblaur.WP.Ifat*
dos
danos ocasionados pela chuvaindenização
de pedras sôbre os fumais.
Não obtendo da Companhia Nacional de
Seguro Agrícola tim plano especifico para o
seguro do fumo, a Associação tomou a si o
encargo de resolver o problema. Procedeu-se
ao estudo de um plano próprio, baseado no
sistema de mutualidade e a 5 de novembro de
195(i, em reunião de Assembléia Geral Extraordinária, foi criado o Departamento Mutuário,
para garantir as lavouras contra prejuízos
ocasionados pelo granizo. Este plano mutuario, é uma obra pioneira no Brasil, apresentou os melhores-resultados e na última saíra
9G64 plantadores fizeram o seguro de seus
fumais, em cifra superior a CrS 7 bilhões. Foram indenizados 1218, que receberam mais de
CrS 130 milhões.
Além desta, cs associados gozam de outrás vantagens. Por exemplo: através do Dspartamento de Fomento Agropecuário é-lhes
oferecida uma extensa ,linha de produtos de
uso freqüente na agricultura e na pecuária,
como sal, arame, grampos de cerca, pregos,
máquinas e implementos agrícolas, adubos, insèticidas e uma completa lista de artigos veterinãrios. Por motivo exatamente dos recursos que a entidade dos fumicultores oferece
aos seus associados, a afluência de interessados aumenta constantemente, tanto em Santa
Cruz do Sul como em sua representação sediada na Cidade de Rio Negro (Paraná).
Um fato também digno de nota, no elenco de benefícios prestados pela Associação dos
Fumicultores, foi a aprovação da concessão
de um auxilio a todo sócio mutuário que, durante a secagem do fumo, tenha a iníelicidade de' ver queimada sua estufa. Aproximadamente quatrocentos casos de sinistro já ocorreram, tendo sido distribuída a importância
de CrS 15 milhões entre os sócios vitimados.
Inúmeros outros benefícios, inclusive de
natureza ássistericial, são prestados aos associados. Como se vê, os plantadores de fumo
estão hoje bem longe daqueles dias de 1955,
quando ainda não haviam se congregado para
defesa dos seus próprios interessas.

[ÍmercurJ
Tapetes, forrações e passadeiras. «Tubos plásticos, semi-rígidos
Bolas de tênis e câmaras de ar. para instalações hidráulicas,
Mangas, mangueiras e mangotes. industriais e elétricas.
Borrachas de apagar e limpa-tipos. «Embalagens plásticas,
Seringas, bolsas, ligações, etc... industriais e domésticas.
Travas p/ polidores de engenhos. • Filmes isolantes p/ construções.
RUA CRISTÓVÃO COLOMBO, 53 2 CX. POSTAL, 41
END. TEL. "MERCUR"

SANTA CRUZ DO SUL
í

Fones: 2057, 2147 e 2457
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(E SEU CRIADO MATTI)

com ítala Nandi, Napoleão Moniz Freire
grande elenco
De 3.a a 5.a desconto para ostud.
HOJE, ÃS HH E 21H15M
TEATRO GINÁSTICO - Tel.:'42-4521
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B Orlando Miranda, Pedro
Veiga e Pernambuco
do Oliveira
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_\ com GLAUCE ROCHA, DAR
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TEATRO COPACABANA
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Regente: HENRIQUE MORELENBAUM
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SANTIAGO GUERRA - Cenários de M.°.CONDE
"Regisseur": DR. JOSE BERTELLI
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MULHER

COLE - SARITA SANTIEL - SILVA FILHO
NILZA MAGALHÃES (alrii convidada) - BETTY DEL RIO (a
Brasa dc Cuba) e grande elenco
HOJE, ÀS 16H (VESP.), 20H E 22H

outros
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festivais...
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musicada de Maira Pires e Nelson Ferreira. q
de Walter de Oliveira. Granda elenco do
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TEN

CfiUVO OPINIÃO
APRESENTA
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VINÍCIUS DE MORAIS
MARIA BETHANIA
«1LBERTO QIL

QUARTETO EDSON MACHADO
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HOJE, ÀS HH E 21H — Somente 4 semanas
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com SÔNIA MAMED, CARV ALINHO,
VICTOR ZAMBITO e granda elenco
ESTRÉIA AMANHÃ, ÀS 21H30M

TEATRO MIGUEL LEMOS

(bataan)
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Rua Marquês de S. Vicente, 2 a
n
quase esq. Praça Santos
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Estacionamento próprio
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BIG-SHOT • HIFI
* ROMANTIC
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"O cantinho dos românticos
*"*
a
UM VERDADEIRO SHOW AlíM
B
a JEAN PIERRE e FREDERICO NAVARRO pilotando o

I

EMENTÁRIO DE LEGISLAÇÃO
P0LÍTIC0-ELEIT0RAL BRASILEIRA

B

ta

despreocupados..."
DA IMAOINAÇÁOI
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- 182M966

Atenção! Acaba do ser lançado èste ulilíssimo livro contendo todas
as leis, decretos, atos complementares, portarias, resoluções e emendas constitucionais relacionadas com a legislação eleitoral, bem
como o texto completo do nôvo Código Eleitoral.

Veleiro dos 'me.ino,
Sonhosl B
namorada, noiva ou esposa — mas venha
H
vale a penal
13
Com apenas 5 000 (cinco mll cruzeiros), V. Sa. come, bebe, dança, tilver- H
te-se a valer, em ambiente requintado, confortável, diicretlsslmo, familiar- B
e tremendamente romântico)
^j
<-*
3 salões diferentes, sendo 2 para refeições o urn sá para.dançar —
drlncar — vlverl
—
—
Sem Couvert
Sem Consumação.
Estacionamento com guardador '
B
Filiado ao Din.r's, "Interlar e Realtur.
B
Aberto dliriamenle das 15 ati as 4 horas da madrugada.
B
I B
BIG-SHOT, CAMPO DE SÃO CRISTÓVÃO, 44

Venha

•

traga a sua

Volume

À VENDA EM TODAS AS LIVRARIAS E NAS
BANCAS DE JORNAIS
de quase 500 páginas, impresso em ótimo papel

Ouça

Cr$ 6000

LIVRARIA BRASILIANA
Av. Rio Branco, 154 - Sobreloja 229 — Fone: 42-3078
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diariamente

RÁDIO JORNAL DO BRASIli
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NÔVO RESTAURANTE NA GÁVEA

B HOJE,, ÂS 17H E 21H30M - R. Siqueira Campos, 143. Tel.: 36-3497
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das 6 da tarde lt 6 da manhã

CAPINAM •-CAETANO • TORQUATO
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UMA PRODUÇÃO DC
SUZANA DE MORAIS
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DIA 13 NO TEATRO MESBLA ¦
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Show-comédia musical
ZÉ KÉTI - NANA CAYMMI —
THAÍS DO AMARAL — CONJUNTO
"A VOZ DO MORRO"
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PARA RER í

Ò VERÃO ESTA Al E O CARIOCA JA-TEM
SEU CINEMA AO AR LIVRE: VOCÊ VÊ
iO FILME DE DENTRO DO SEU CARRO
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SOMENTE ÀS
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de Maria Clara Machado
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Cr$ 3 000
c Camarotes, Cr$ 15 000 - Poltronas e B. Nobres,
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B. Simples, CrS
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"BOHEME", AS 21 HORAS
3.°-FeTrA, DIA 11,
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MARIA HENRIQUES,
Quadro Artístico: ZACHARIAS MARQUES, IDA MICOLIS,
FERNANDO TEIXEIRA, NEWTON PAIVA, LÍDIA PODOROLSKI,
VICTOR PROCHET, ANTONIO LEMBO

n

B
Lt
U
D
U

FESTIVAL de MÚSICAS
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ÀS 21
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SEXTA-FEIRA, 7 DE OUTUBRO,

AMANHÃ,
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SOCIEDADE BRASILEIRA DE OPERA
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QUENIQUE NO FRONT
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Av. Lineu de Paula Machado,
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CARLOS ALBERTO
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Homenagem do Govôrno do Estado da Guanabara (Secretaria de
Educação e Cultura) ao Poeta da Seresta
TEATRO DE ARENA DA GUANABARA - Largo da Carioca
Tel. 52-3550
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Censura: 18 anos

u
u
a
a
a
a
a
a

VIDA E CANÇÃO DE ORESTES BARBOSA
(APENAS UMA SEMANA - SOMENTE ATÉ O DIA 9)
ENTRADA FRANCA
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ICHÃO DE ESTRELAS
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Volta ao cartaz o
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Rua Visconde de Pirajá, 22 - Tel.: 47-8641

CS

ELA É HARRIET ANDERSON
melhor Interpretação feminina.
VENEZA-1963.
ÊLE É ZBIGNIEW CYBULSKI
o ator polonês de «Cinzas e
Diamantes»
Horário; 2-3.40-5.20-7-8.40-10.20
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a TEATRO DO RIO - R.,Catete, 338 - Tel. 45-9051
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atualmente em airliiz." (YAN M1CHALSKI —
JORNAL 110 BRASIL)
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QUEM TEM MEDO
DE VIRGÍNIA WOOLF?

B

¦;¦:.¦¦

*§i
_»».
a_a*«._. _,
'•jasa

:mmé_h*9&jü*à

»
a

Depois de 12 meses de sucesso
em São Paulo e Rio, volta por
30 DIAS APENAS
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São agora denominadas
formas variantes. Exérnpios de palavras que podemos escrever ou pronunciar corretamente de jqslnelras diferentes: banúmtl
e bambuzal; registro ipPgisto; zarolho e -«»$$?.
flecha e frechn; bebê èpebe; amnésia e ammsui;
coisa e cousa; bêbedo'&$?bado (etc). ' ^
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E' o estudo sobre o comda muportamento soxual 0 mais
lher-moderna.
profundo estudo sobre a
necessidade de

¦a

Comédia d» AUGUSTO BOAl
Elenco (ordem alfabética): Adriana Prlelo, Aurimar Rocha,
Joio Graça, Marilu Bueno • Osmar Fraião.
HOJE, ÀS 16H30M E 21H30M (Vesperal a preços reduzidos)
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"MARIDO MAGRO
E MULHER CHATAS
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- Ar Refrigerado »
TEATRO DE BOLSO - TEl.t 27-^22
n
AURIMAR ROCHA apresenta.
UM ESPETÁCULO PARA A JUVENTUDE |

fl

GERALDO LESSA —
Camplnho: "João, us palavras que têm corretamente duas ou mais pronúncias c grafias — que
sc deliominava7ii formas
sYnòréticas — passaram a
ter qual denominação com
a Nova Nomenclatura Gramatical Brasileira?"

filmo deNf'
Jorn Donner
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mais que um filme
mais que urnsu-
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às 21h. Vesp. quintas e sábados, às 14 horas

Indignado ••• sincero protesto contra Iodas as lurda intolerância, contra Iodos os atentados 4 liberdade do pensamento." (Yan Mlchalski —

JORNAL DO BRASIL)
2ai,, 3as. e 4as. — Estudantes: Cr$ 1 500
HOJE: DESCANSO DA CIA.
AMANHÃ, ÀS 21H30M

B
Bl

Temporada a preços populares, de cinemal
No elenco: Célia Cúrclo, Maria Quitaria, Valoi ria Monlese, Dino Santana e Luiz Z. Lima.
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de botaíogo
:.tél .46-3166

PERGUNTE AO JOÃO

HOJE

B

õ^ecato
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única

boate

do

ORQUESTRA,
Brasil

que não é aberta ao
associados e seus convi*

Exclusiva

público.
para
dados, do Gaslight, Diner's,
Diariamente

(exceto

ATRAÇÕES

doms.)

Interlar,
a

partir

Realtur.
das

17

Estacionamento assegurado
170 - Tel.: 45-5424

Av. Rui Barbosa,

horas
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JUCÁ CHAVES [
a

ÚLTIMA SEMANA
DE QUINTA-FEIRA A SÁBADO
Barata Ribeiro, 90, loja B - Tel.: 36-3483
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BLASON

boate mais requintada
Barra da Tijuca

}

da

Hi-fi com os últimas novidades importada*
Aos sábados — feijoada autêntica
Sem couvert — Consumação livre
Dese. 20% p/ sócios do Ceniro Comercial
Lo Blason.

Rua Antônio

Murtinho,

420

Reservas:. 43-9106

(após

a

Ponte)
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Jornal do Brasil, quinta-feira, 6-10-06, Cad. B — 9

O que há para ver

Panorama
da noite
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PRÕXIÃÃAS ESTRÉIAS

ÁMÒRE DESAMOR,
Tavares. Duelo erótico mercado
o
pelo egocentrismo com o qual
-fraglllautor pretendo expor a
dade de sentimentos em nossa
época. Com teonerdo Vilar, Bel/
Faria e telna Krespl. São tull, S.
.alicio, Rian, Miramar, América,
S. Alice. /14h - 15h40m - 17h e
20m _ 191, - 20l,30m - 22l,20m.
(18 anos), O Sanla Alice fari ho.
rário especial. ^

ã~Ési>iAó~ qúe"

____>

Álvaro Alvim, 23 27 (22-2721) 20 e 22 horas. —, Vcsp.i quinta
• dom.,* 16 horas.

CINEMA
ESTRÉIAS
"de "Gérson

"saiu

do

"frio

(The Spy Who Carne In From the
Cold), de Marlln Rllt. Adaptação
servll e fria do êxito de livraria de John te Cerre, iuctlflcável como dcsmistlficaçao da liCinetaratura de espionagem.
ma fraqulssimo, sem aprolundamento do texto e sem atmosfera. — Com Richard Burton, Ciaire Bloon (mal aproveitada), Os(o mclhjir) e Pekar Werner
Brunl-Flater Van Eyck.
mengo, Caruso, Rie, Regência, S.
¦edro. Mh - lóh - 18h - 201, .
- 22h. (»8 anos).

BiW'--'
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'•
AS CRIADAS, de"Jean"Ge"n.i,
AS FILOSOFIAS DA LIBERTINA.
CEM, do Merqu&s de Sade, om
adaptação de Aldomar Conrodo.
— .ProduçSo
do
experimental
Grupo 3. Dir. de Martim Gonçalves. Com Érico de Freitas, Tais
Moniz Portinho, Cerlos Vereza,
L.ihancH • outros. — Carioca. _:_•
tréia dl» 13. ~ÂRÉIA
- AdaptaCAPiTAÉr"DE
ção do conhecido romance de
Jorge Amado. Pelo elenco do
Teatro Universitário Nacional. —
Serrador. — Estréia amanhã.
"-~C<_ANDROCLES E~0 LEÃO
média de G. B. Shnw. Dir. de
Roberto de Cleto. Com o elenco
do Tablado. — Tablado. Estreia
20 de outubro.
AS" TROIANAS -Tragédia de Eurípsdes, adaptada por Sartre. Dir.
Com
de Paulo Afonso Grlsoli.
Maria \ Fernanda, Isolda Cresta,
- O.car .Felipe, Germano Filho e
'
—
outros. — Pra$a Gliuelo Gil.
outubro.
E-.tréla 20 dè "CARRAPICHO
""SENHORA" DE
Comédia musicada de Meira Pires. Música de Nelson Ferreira.
Dir. de Víiter de Oliveira. Eiencd do Teatro Escola de Natal,
Mesbla. Estréia dia 13.
ÒS DESCLASSIFICADOS" -""Codo
média musical de Péricles
Amaral. Com Nana Caími, Pais
do Amaral, Zé Koti e grande
e'enco — No Miguel lemos Horário das 24 horas. - Estréia
d!a 10.

BIBLIOTECA POPULAR DE BOIA.
FOGO - Rua For.ini, 3-B. (Tel.:
Horário-. 8l,30r,i às
26-2443) 21 horns. Fechada aos sábados.
BIBLIOTECA POPULAR DA GAVEA - Praça Santos Dumont, 160
- (27-7814). Horério, B às 20
horas. Fechada aos sábados.
BÍBLÍOTÊCA ESTADUAL - Avenida Presidente Vargas, 1 621 (tel.i
43-0333). Horário. 8 às 20 horaB _. Fechada aos sábados.
BIBLIOTECA POPULAR DO RIO
COMPRIDO - Rua Haddcck l-óbo
n.° 163 - Teleíone: 28-5178 Horário', 12 às 21 horas. Fechada
aos sábados.
BIBLIOTECA DO MINISTÉRIO DA
FAZENDA - 12." andar do Edifício do M. F. -- Tel. 22-3168,
horário: 10 ás 17h30ni. Fecunda
aos sóbados. Especializada om Direito, Economia e Finanças,
_

MUSEUS

PARQUES
E JARDINS

-

IARDIM BOTÂNICO - Fundado
_m 1008 por D. Joáo VI, possui
c-Vea de seto mil espécies ve*
tjot.iis,
numa área de 550 OCO
metros quadrados — Rua Jardim
Botânico, W.9 (27.8521) - Horárío — das 8h às 17h30m, diáriamenio - Entrada, Cr$ 50.
PARQUE -DA» CIDADE,—.Um dos
mais belos e piloroseos. PrincipBl
ntraçío/ o Museu da Cidade —
Estrada Santa Marinha, Gávea :27.061). Horário — das 9h às
17h30m, diariamente.
JARDIM ZOOLÓGICO - Variadas
espócios de animais da fauna
mundial, a africana e a asiática.
Rico coleção de aves e pássaros
do Brasil. Quinto da Boa Vista
—
(om Süo Cristóvão). Horário
. cias 91, às 17h30m, exceto às seEntrada
paga
güncloi-felras
~Cr$ 100 adultos e CrS 50 criançajj_
QUINTA DÀ~BÒA VISTA - Antiga chácara pertencente aos lmpoiadores D. Pedro I e D. Pedro
São Cristóvão.
ll. Entrada
"lÃJEpor
- Rua Jardim BoPARQUE
da entrada
metros
Ijnico, a 200
do Túnel Rebouças. Horárioi 9h
às 17h. Entrada franca.

Ã
CASA" DE RUI BARBOSA
rasa e as relíquias ligadas à vida
sua
e
do grande homem público,
^^^^^^^n^B_^kwÊWm^^^Ê^^^' ^^_______________________________:^Mí Ü P -ffijj-^B Mpiü^a
biblioteca de cerca dc 40 mil voBh
— Rua
lumes, compõem o museu.
São Clemente n.° 134 (telefones
Hor.: de
¦H ____W_\% mmmÍmmmmmm\\\\\\\W^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^JÍÊ^^Ii^Ãwm^^T^^^
46-5293 e 26-2548)
12 às 16 h. 30m, exceto às se—
franca.
Entrada
gundas.
A .MANDRÁGORA (la Mandraflola), de Alberto tatluada. Comédia
MUSEU DE ARTE MODERNA
Eli a n a .- /im <íe sé?
baseada na obra de Maquiavel.
Cursos e conferências, exposição
D.
le
Infante
Com Rosana Schiaifino, Philippe
mana na.Casa Granda
i,!'"^,
permanente. Avenida
Henrique (tel. 31-1871). - Hor.
Roy, Totó, Jean Claude Brialy.
.'•. íí '.'
RESTAURANTE CAS A DO PARA
-'
.;--«*.
*,
dc 12 às 19 horas, segunda a
Condor (t. do Machado). Mh
Avenida Frank lin Roosevelt, 84
—
e
Hoje
22h. (18
20h
sábado. De 14 às 16 horas, aos
CASA GRANDE
16h - 18h
_ 3.0 andar - Teleíone 52-3194
domingos e feriades.
«nos),
Miranda:
Maitre
Sugestões
no
Ricardo
"(Tri"dià'"cle Sérgio
MUSEU DO BANCO DO BRASIL
Casquinho de Caranguejo — Cas*
<T TRIUNFO DE" HÉRCULES
e
documentos
sáoxpõe
c
de
Recolhe
Amanhã,
Casquinho
Grande.
Ctisa
quinho de Siri
unph of Hercules), de Alberto de
objetos de valor histórico ligados
MussuS — Camarão à Baiana —
Marttno. Aventura em co-produ—
Rio
Avenida
bado e domingo lá estarão
estabelecimento
ao
Frigideira de Siri e C-nmarão no
çio frBnco-italiano. Com Dan Va— Frigideira de CarenBranco, 65, 16.° andar (telefone:
Tucupi
dis, Marilu Tolo, Moira Orfel
Eliana e Booker Pitman. A
15h,
às
12
— Frigideira
Hor.: de
43-5372)
guejo — Pirarucu
Eastmancolor. Plaia, Olinda, Massáb.
aos
Fechado
sexta.
a
seg.
de
de Camarão — Camarão ao LeiIA TRAVIÁTA, de Verdi, Pieranapresentação do Quarteto
cote, Flórida, Hermlda, Alfa, Rofranca.
—
Entrada
de Sol dom.
t
Carne
Coco
te
de
"DE
ti, Person, Fortes, Pimentel, PodoTrecho
sário. 14h —lóh - 18h - 20h
recoiistruiilo aa antiga liirsuvui.
em. Cy teve tanto êxito que
CAÇÃ"""E PESCA Pato ao Tucupi *- Galinha ao
MUSEU ,
rolsky, Damiano, Prochct, De Ka22h. (U' anos).
- Vacentro cultural da Polônia
hoje
Capital
e
fauna
Sarapatel
da
MÓlho Pardo
Reúne animais típicos
nel, Moreira,- reg. Morclcnboun,
Sérgio Cabral pensa em voltapa — Ostra com Limão — Tarbrasileira - Praça 15 de Novem— Municipal — Donvngo às lóh.
O. COVARDE (Brõkén" Saber), de
taruga Guisada com Farofa —
bro, Edificio Pesca, A.° andar
Bernard McEveety. Western coin
t£íi£a apresentá-lo no próxiROBERTO rMÍRÃNDA' -¦ ReeífoT de
Sex,ia e sábado fci'|oac.a Com31-2645). Hor.: do 11, às
Connors e Kamala pevi.
(tel.:
Chuck
modernos
romSntlcos,
clássicos,
17h30m, exceto aos sáb. e dom.
p!eta — Serviço à la Carte
môfínês. Mas, sucesso mesColorido. Roxy, Império, Tiiuca.
—
Municipal,
contomporánoos
e
'ès
drinque dançante — Reserva de
Entrada franca. __
Mh - lóh - 18h - 201, - 22h.
2U|._
dia 1*2,
mo é o cantador nordestino
mesas.
'
MUSEU*: DE-GEOGRAFIA - Expõe
(livre).
"
IBER6 GOMES GROSSO. È RÃIAS BRASAS -SUma churrascaas paisagens físicas e humanas
Galo freto, improvisador de
Sonatas
DAMES
GNATAILI ÃMÃR.; (AttvÀíslia), de Jorn DonAberta a partir do
regiões
ria
diferente.
geográficas
das grandes
nor. Um filme tuaco sobre a limão cheia.
para cello e plano, de Ireland
meio-dia com restaurante. Servi*
do Brasil - Avenida Calócieras,
berdade amoroso e o erotismo.
10
de
e Rackmaninov — Cultura InglèHor.:
cos dc banquetes. Estacionamen6-B (tel. 52-4935).
Con, Harriet Andersson (prêmio
ia - Hoje, ás 20h30m. _
to para carro. Rua Humaitá n.°
às 12h20m, exceto aos sábados
OUTRA FACETA — Grande
Veneia-é5),
em
atriz
de melhor
Entrada franca.
110, esquina da Rua Viúva lalUIZÀ
e dominaos."geografia
ha"rry~~scIiroeter e
Mh
Riviera.
Cybulski.
Zbigniew
nôvo
em
cerda.
Sonatas
e mineOUINTANILHA
para
Ote.o vai entrar
MUSEU" DÊ
- 15h40m - 17h20m - l?h.-.-'.'
Franck,
de
seçí-s
violino
e
Compreende
DANÚBIO AZUL - Especialidades
piano,
RALOGIA
20h40rn - 22h20m. (18 anos).
campo ãe trabalho: o âe
Brahms e Villa-Lôbos - Sa'a Cealemãs e brasileiras, com nova e
de Minerelogia, Geologia e PaHoie, às_ 21h.
rllli Meir.les
eficiente direção. Ambiente seleleontologia. Avenida Pasteur n.°
6" ÉsmHCTDÃ" BRUXA (El Es"peprodutor. Vai montar para
12
casa
de
Hor.:
cíonado como exige uma
404. (Tel. 26-0309).
NA- MÚSICA
O ROMANTISMO
ia d* le Sruje), de Chano Urueta.
sábaaos
exceto
m,
30
com meio século d» tradição. O
h
o restaurante El Escoriai um
às
17
de
Rosita
de
J.
Palestra
BRASILEIRA
Melodrama mexicano. Com
melhor chope da Guanabara —
dos e domingos. Entrada franca,
Araújo Campos — Escola de MúArenas, Armando Calvo, Isabela
show informal com a partiAberlo até às 4 horas da malica, — Hoie, às TB horas.
Corona. Presidente, Ipanema, Éden
MUSEU-HISTÓRICO*- Objetos a
drugada. Av. Mem de Sá, 34 —
documentos liçados à nessa His(Niterói), D. Pedro (Petrópolis).
cipação de Rosita González,
CONST""NACIONAL" DE CANTO
Telefene: 22-1354.
tória nos períodos do Qr..siLCoORFEÔN1CO - Palestra de Renae
GUERDE
OE
FUMES
FESTIVAL
Marina Miranda, passistas
-a música foiRESTAURANTE E CHURRASCARIA
lônia e Brasil-Império. Raras coto de Almeida:
RA. Um filme por dia. Hoie: O
Numise
ADEGÂO PORTUGUÊS - Churraslecões de Arte Sacra
clòrica brasileira — Amanhã, às
cabrochas.
William
de
Glória,
da
— Praça Marechal Âncora
Preco
mática
cos, galetos, pacas, veados, coehoras.
17
Rie
Wcllman. Com Van-Johnson
lhos, patos, perus, leitões, cabri(Tel. 42-5367). - Hor.: de 12 h
- Cine lagoa
IL^TROVÁTORÉ, dè* Verdi*-. ZÍ
—
Montalban.
a
sextacardo
terça
Definiucamarão,
tos,
às 17 h 15 m, de
INAUGURAÇÃO
peixe, bacalhau,
caria Marques, lda Micolis, MaDrive-ln - 20h30m e 23h.
De 14 h 30 m às 17 h
feira.
polvo. Serviço esoecial para eni15
Paiva,
Teixeira,
ria
Henriques,
marcada
para
v-imente
versàrio, ar condicionado, lugar
45 m, aos sábados e domingos.
lembo, Prochet —
—
Podorolsky,
Fechado às segundas-feiras. Enpara carros, ambiente familiar
—
do corrente a inauguração
P.eg. Maestro Morelembaum.
franca.
trada
Campo de São Cristóvão n.° 212
DE VOITA DAS CINZAS (Return
—
às
21
h.
Amanhã,
Municipal
- Tel.SBJll^
do Chez Toi, localizado onMÜSEU""DÕS" TEATROS DO R'Õ
from th» Ashes), de J. Lee ThompOSB — K r I e g e r, Beethoven,
DE JANEIRO - Elementos e doBÀRRÀMÃR — Com sua discoteson. Thríller baseado em uma node funcionava o restaurante
are
Esvida
à
Proliofiev, Kara-btchewsky
cumentação referentes
ca mais atualizada, 2 pistas de
vela (crime perfeito) de Hubert
— Sáb. às
—
•tistica
Municipal
da
Cidade.
.Avenida
trelta
teatral
Galo.
dança — Direção de Anísio SilMontei lhe'.; Thompion faz mais
tipico português O
lóh30.
_Branco (Salão Assírio). —
Rio
va.
Especialidade em crustáceos,
"dé
_
enredo que cinema: espetáculo
às
13
Hor.:
das
decoração
Drive-in, balneários. — O melhor
(Tel.: 22-2885).
Surgirá com nova
EÍIANÉ RODRIGUES" - Recital
mediano na rotina do gôner.o.
•
sábados
aot
exceto
horas,
17
Maul,
Samantlia
Thulin,
preço para banquetes e festas"bar
Ingrid
Com
piano. Chopin, Fernandei,
e obedecerá à direção do codomingos.
Venha conhecer o curioso
Frangoso, Rodrigues, Fiusa — MuL.,_.
Eggar e Maximjlian Schell em780
rústico". Rua Sernambetiba,
MIÍSÊÜ-DÃ-CÍDÃDÉ - Relíquias
nicipal, die ló às 211,.*
bom trlSngulo. Panavision, pretonhêcido maitre José Fer— (Barra da Tijuca).
históricas e curiosidades referêne-branco. ópera. 14h — lóh —
OSQÜESTRA JUVENIL - Maestro
Rio
do
Cidade
da
horas).
fundação
nando.
tes
»
22h
CHURRASCARIA"~BIO-SHOT""-~12
18h- 20h
(18
N. N. Hack - obras de Prokofiev
de Janeiro - Parque da Cidade
churrascos e 80 minutas! — Múe Haydn — Municipal, dia 12,
A MAIOR - HÍsf6Rr*V_D_~fÓDÕS
»íca suave. Cozinha internacional
(telefone 47-0359). Hor.: de
Luís e oulros. — Praea-Gláucio Gil
às 16h."rence e outros. No mesmo proqraÉffiRÈIA — Se.tuâo correr
GILDA VIEIRA CARNEIRO - Taexceto
h.ras,
OS TEMPOS (The Greatest Story
às
17
—
n,
30
.- Três salões diferentes, sendo
h
11
dade t êste melodrama, com Ca- (Praça Cardeal Arco-Verde.
—
ma: PIQUENIQUE NO FRONT
Rua
O.S.B.
KarabtchevVaky e D. Mi
— Entrada franca.
Ever Told), de George Stevens.
peçarias — Galeria Jotaó
segundas
ès
rol Baker (na artificial linha pósum só
16
para dançarl Ambiente
•
domingo,
sábado
Arb_n, Cláudia não se Apren37-7003);
comédia amerga de Fernando
—
n.cM2.
Prokofiev
Haydn
e
de
Olinda
Marquês
Akel
seyundo
Joanne
Testamento
Maharis,
i O Nôvo
Harlow), Georcje
discretíssinio, familiar e tremenhoras.
rabal. Dir. de Ivo de Alquerque.
MUSEU DO ÍNDIO - Utens! lies
Sala Cecília Meireles, domingo,
TAPEÇARIAS MEJSSN-R - Club.
dçína Escola' estreará, na
Stevens (o cineasta de Shan»)
onde V. Sa.
Dru, Peter Lawford, Viveca Lindromântico,
damente
Com Carmem Silvia Murgel, Hélio
PRÍNCIPE VALENTE - Peça e dir.
de caça e pesca, cerâmica maraàs lOh.
Em exibição com mais da 60 mifors, Edmond 0'Brien. Ann Sodos Docoradoro-i — Avenida Co*
encontrará cortesia, tranqüilidariAri, Roberto de Cleto e Hugo
Uamáscaras,
Princesa
Miranda;
ornamentos,
Orlando
de
—
joara,
Max
Bruni-Podada,
próxima quarta-feira, no
Com
nutos de corte.
thern. RI» írane»,
de, alegria e felicidade — No
pacabana n.° I 100, slloja.
PROGRAMA PRIMEIRA CLASSE Sandes — Tablado, Avenida Lineu
b»l — Avenida Prmcesa Isabel n."
tuais e documentos fotográficos
Dorothy McGuire,
von Sidow,
Matlld» - 14h - 16h - 18h BIG-SHOT os clientes são envolJB - Hoje: às 13h05m RADIO
795 (Tel.
EM TECIDOS - Técnilítíi Bar Bossa, com a pren.°
PINTURA
Rua
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RESTAURANTES

MÚSICA

BALANÇO CULTURAL NA POLÔNIA

CONTINUAÇÕES

. ...

:¦•:•

Escritores e artistas, organizações apresentação histórica de oditas obras
futuro aa
culturais e de certo modo todo o povo dará motivo para prever
socialista.
Polônia
na
Congresso
cultura
o
polonês preparam-se para
Nacional da Cultura a realizar-se em Antecedendo o inicio do congresso
Varsóvia ainãa êste mês. O congresso _nversas atividades culturais estão senfaz parte das comemorações do Milênio ão organj.2adas pelas cidades e aldeias,
do Estado Polonês, sendo o primeiro através áe suas instituições artísticas e
congresso do gênero na história da Po- SOCiedaãe regionais áe cultura. Na
lônia do pós-guerra. Seu objetivo é fa- província áe Varsóvia realizou-se um
ser um balanço de tudo relacionado cicí0 âe conferências sobre o folclore
com cultura nacional e ãe sua contri' nacional, em Cracóvia teve lugar a I
buição à cultura universal. Bienal Internacional ãe Artes Gráficas,
O Ministro ãa Cultura e Bélas-Artambém em Byágoszcx celebrou"o CQm0
se
tes, Lucjan Motylca, explicou que
0 pestivai áe Música Antiga âos PaiCongresso Nacional da Cultura terá ses da Europa Central e Oriental,
„„„„,-,„
um caráter singular. Realizar-se-a ao .
escritomesmo tempo que as Jornadas âa Cul- Participarão áo congresso
representantes
tura Polonesa. Por ocasião âo Milênio res, artistas, cientistas,
massas
aueremos reunir-e mostrar nos palcos, áas organizações culturais áerepresenconvidados
serão
assim
como
las telas e salas áe exposição as obras
França, Itamais relevantes áa cultura nacional, tantes da Umao Soviética,Republica DeTcheco-Eslováquia,
lia,
das
seleção
a
Queremos, pois, fazer
moçrática Alemã e países escandina'idéia
grandes obras-primas que darão umaA vos.
nacional.
a
riqueza
de toda
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COMUNICADO DO
VAZIO URBANO

O IOGO DO
ÓBVIO ULULANTE

Aqui vai mais um comunicado. De saída não podemos deixar de lado a intromissão do verão em plena
primavera. Como quem não quer nada, mas querendo
tudo ao exibir uma temperatura que chegou aos 37, o
verão apareceu. Com isto a praia do carioca fêz sua
apresentação, uma espécie de verão experimental.

ICUI-SO SUPERIOR)

Mais de cem crianças foram perdidas e achadas na
Praia de Ramos, onde a experiência do verão de primavera encontrou sua íôrça ZN. Em meio a euforia compacta, Ramos é de perder crianças e cabeça, enchendo
o vazio urbano com seis mil figurantes.
Salvou-se o Serviço de Salvamento lá mesmo em
Ramos. Tirando gente da água e encontrando crianças
perdidas os especialistas do SS são desses que merecem
aplausos. A dura profissão de guardar a vida de quem
se distrai, sem prestar atenção na hora de morrer, é
ofício dos mais complexos.

E do verão súbito e intrometido, vamos ao mais
nôvo cafajeste carioca: Arduíno Colasanti. Meio carioca, meio italiano, .Colasanti vai encarnar o cafajeste
criado por João Betencourt, protótipo do garotão filho
de pai rico, em um filme brasileiro. Filósofo do Arpoador, caçador submarino por vocação, surfista, pai de
uma filha e recente cronista especializado, Arduíno vai
seguir sua época fielmente. Se, depois do filme, escrever um livro nada há que o desabone. Mais uma vez estara seguindo o destino dos homens contemporâneos,
onde um rápido casamento com Brigitte Bardot também é válido.
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Cariocas de esquerda e direita já têm garantida a
calça Lee e Levis (diga livais) na Feira da Providência.
Parte do uniforme carioca é calcado nas peças americanas. Já houve cantora de esquerda — protestando à
bessa — que cantava todo dia com sua Lee autêntica.
É por isso, que, na barraca dos EUA, as Lee e Levis vão
encantar estas duas forças cariocas.

Boquiaberto com as cariocas está o pintor gaúcho
Avatar Morais, de longos bigodes, nascido em Rodeio
Colorado, no Rincão do Inferno, Bagé, Rio Grande do
Sul. Aos produtores e diretores do cinema nôvo damos
como colaboração esta ficha de nascimento. Avatar está
na Petite Galerie, é. dos bons e merece ser visto.

Convidados da VARIG, estão no Rio profissionais
da revista Vogue. Às cariocas de um modo geral este
comunicado pede calma. Calma para não cairmos na
terrível história criada em torno da presença — recente — de profissionais da revista Bazar. Sair em revista estrangeira afinal não é tão grave assim.

Homenagem carioca é do antigo Bar Veloso, na
Rua Prudente de Morais, esquina de Montenegro. Depois de anos de vida como Veloso o bar vai aparecer
como Garota de Ipanema. Antes que a incompreensão
atinja os responsáveis pela idéia aqui a explicação. A
garota de Ipanema — a verdadeira foi vizinha do bar.
Passou por ali tantas vezes que ura dia foi vista por
Tom e Vinícius. Isnaldo Crocati de Sá, freqüentador
insuspeito, amigo e cronista anônimo do antigo Veloso,
pode dar maiores informações sôbre a honestidade desta homenagem.
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Há, também, o lado desagradável dos acontecimentos sociais do Rio, que pouca gente tem coragem, de criticar. Fala-se nos vestidos e nos penteados das bonecas,
fala-se em quem esteve presente, faz-se-motícia daquilo
que não é de grande importância, a fim de se preencher
o grande vazio urbano. Fica, porém, anotado o espetáculo de má educação durante a estréia beneficente
de Andorra — aos que foram para o'foyer conversar em
voz alta (por acharem a peça uma chateação), num
desrespeito aos artistas e aos espectadores educados, os
mais sinceros pêsames.

Enquanto isso, em Paris, nem o famoso Café de
Flore, em Saint-Germain-des-Prés, resiste aos cariocas.
de Park
Primeiro foi em Londres, no Playboy Club,
Lane. Agora, no Flore, a invasão é total: "Parece até o
Zepelin, escreve uma amiga. Ao que outra, sem saber,
também manda dizer: "Os garçons já estão falando um
pouco o português. Um dia desses, um deles perguntóu se queríamos a dolorosa."

i

I
m

E ficamos nós por aqui. Longe do Flore, do Deux
Magots e do magnífico Pimm's Número Um, do Le
Drugstoriéh de Saint-Germain-des-Prés. E o que é pior,
à espera de que parte das mulheres cariocas pare de
pensar na Feira da Providência. Uma pesquisa feita
mostrou que, nesta semana, entre dez mulheres, quinze
estão fazendo alguma coisa para a Feira.
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NOTAS PARA DEFINIÇÃO
Ser carioca é antes de mais
nada lutar por um individualismo desvairado. É ser o líder natural e lógico de tôdas as liberdades. É estar com ar, côr e alma de praia o ano inteiro. É ser
bem informado, esnobe, apolítico e vago. É ter tempo para
qualquer coisa e nunca achar
que tem. É falar de paulista como se falasse da peste. É saber
que o marido da Rainha é Presidente da Federação Eqüestre
Internacional e não saber bem
onde fica o Museu do índio.
Ser carioca é também ter a
mania de julgar tudo. É ir ao
Centro ãa Cidade e -perguntar
onde é a Rua do Ouvidor. Mas
é tàhibém saber para que lado
dá mão a Rua Gorceix. É consider ar o Bob's uma mania ridícuia ãe paulista, mas comer lá
a toda hora. É saber um por
um os nomes ãa bateria ãe Mangueira e confunâir vinho Bernarã Taillaná com Teilharã ãe
Chardin.
j Ser carioca é nunca ter ido a
Juiz de Fora e gozar a menor
mineirice. É não saber bem a diferença entre pop art e op art,
mas ir a tôdas as inaugurações
da Petite Galerie. É ter ido ver.
Virgínia Wolf, dizer que Cacilda
foi a maior e saber que na Bahia
um jornal anunciou — Quem
Tem Mêão âo Lobo âe Virgínia.
Ser carioca é torcer âiscretamente pela áupla Fla-Flu e nunca ir ao Maracanã. È ir ao Bateau uma vez em caãa seis meses e freqüentar com fervor o

bem Braga com intimidade. É
ter sido vizinho de Gigi da Mangueira na Rua Prudente de Morais e saber o telefone do Serviço de Salvamento. É ser amigo
dé Célia Biar, saber que o gato
não é dela e chamar Tônia Carrero por Mariinha.
Ser carioca é amar o Rio sôSer carioca é tratar ãos dènbre tôdas as coisas, mas chegar
volta
com o Dr. Jorge Artur Grates
nãó~
em Paris e dizer que
Vietnão
É
discutir
ça, áentista, psicólogo, atleta e
nunca mais.
carioca honorário. É já ter iáo
e
citar
estatísticas
das
me à base
no Miguel Couto porque a
não
É
citados.
parar
autores jamais
saber nunca quem foi Estácio de namoraãinha \ainda não tinha
Sá e discretamente colocá-lo co- carteira. É cantarolar o hino ão
Flamengo sem sentir. Ê peâir
mo autor de um samba antigo.
__. ter jogado futebol de praia aos bife com batata frita noBec Fin.
14 anos e comer uma feijoada to- i É sair nò ãia 31 áe âezembro ãizendo que volta já e chegar em
dos os sábados depois dos 30.
casa no ãia 3 com uma história
Ser carioca é ter estuâaão em genial ãe uns amigos americacolégio âe padre e nunca mais nos que convidaram para ver o
ter ido à missa. É dizer sempre barco no Iate Clube. É comprar
que tudo vai mal e viver sor- peças áe navio no Caju, jogar
rindo. É andar normalmente de xadrez na praia e ir a Niterói
camisa esporte e achar o brasi- só para ver o Rio ãe longe.
leiro um perfeito menâigo, mal
Ser carioca é finalmente privestido com obsessão de camisa
mundo de
esporte. Ê ver Brigitte Barãot var da beleza e do
è
Solange,
Diana
Helena,
que hona rua e achar fráquinha. É ter
comunicaa
este
emprestam
feito concurso para o Banco do. je
de seu tempo. É
Brasil e trabalhar mima estra- do um pouco
e não usar batrês
das
ser
amigo
nha repartição áa antiga Pref eicom uma
dançado
É
ter
bador.
tura. É ãizer sempre que poãia
todo pelo
tempo
o
chamando-a
ser um alto funcionário âo BB,
com
muito
Rir
da
outra.
nome
mas que o serviço militar atraconi
cumprimentá-las
as três,
palhou.
um beijinho, ser amigo dos resSer carioca é conhecer e des- pectivos namoradinhos e sair
conhecer quase tudo. É citar o sempre com outra; é ser carioca
Manifesto Surrealista como se o autêntico; com passaporte, cartivesse redigido e ao mesmo ins- teirinha e o tradicional título de
tante confundir Homero com eleitor, outrora indispensável,
Camões. É saber.os nomes e so- hoje nem tanto. (A foto é dè Inbrenomes dos Beatles e citar Ru- dalécio Vanderlei).

Jangadeiros. É aplauâir Negrão
áe Lima pelos buracos áa Light,
falar mal áe Carlos Lacerãa,
confunâir frente ampla com
frente única e consiâerar os 18
argentinos ãas Malvinas uma
fraca imitação âos 18 ão Forte.:

Antigamente, no Rio, quando alguma coisa fazia sucesso, ela era classificada de coqueluche áa cidade. A suposição (de nossa parte
pouco modesta) de que o famoso e internacional folguedo intitulado o jogo do óbvio ululante
faria sucesso confirmou-se. O jogo do óbvio ululante é a coqueluche da cidade.
Evidentemente, não chegaremos ao ponto*
de afirmar, como faria Álvaro Moreira, de que
"em Paris i\ão se fala noutra coisa".
Mas, a
bem da verdade, devemos dizer que, em toda a
parte, todos quizeram mostrar que possuíam
uma cultura óbvia e ululante, fruto do progresso da humanidade.
Por exemplo, no Foro, os advogados jogaram o óbvio ululante em partidas, jà hoje; memoráveis. Muitos que haviam-se esquecido o
"cláusula rebus sic stantibus"
ou
que é uma
uma lex rei sitae se lembravam, de cór, dos versinhos do Rum Creosotado e do nome do cavalo
do Zorro.
A história — também ela passada na Rua
Dom Manuel — é um exemplo típico da men-.
tira carioca, mas dizem que houve até um juiz
que, na hora de inquerir as partes, de Caderno
B na mão, fazia as perguntas do jogo do óbvio
ululante, dando ganho de causa àquela que
conseguia acert?-r tôdas as respostas.
Assim, atendendo a inúmeros pedidos apresentaremos mais um óbvio ululante para que
todos ossam, nas horas de trabalho, nas repartições, escritórios e redações, se divertir a valer,
sem maiores compromissos com a Moral, a Religião e o Estado.
O jogo tíe hoje não é para principiantes.
Exigirá uma cultura universal sólida
do óbvio
ululante.
1. Qual a maior patente do rádio?
2. Quem é a milionária do Castelo?
3. Quem foi Pancho Villa? E Emiliano
, Zapata?
¦ 4. Quem foi "a namorada da América"?.
5. Como se chamava aquela revista de
propaganda americana, durante a
Guerra?
6. Qual o nome completo de Churchill? ;
7. Qual o nome da jangada que foi do:
Peru à Polinésia?
8. Quem foi Scarlet 0'Hara?
9. Eo primeiro Tarzã?
10. Qual foi o cantor, hoje famoso, que
aqui esteve ainda jovem, no tempo do
jogo?
11. Assunto: mulher. Dê o nome de cinco belas garotas lançadas por Carlos
Machado, nos bons tempos do Night
and Day?
12. Qual foi o famoso corredor do Circuito
da Gávea, cujo nome, durante muito
tempo, serviu para classificar um ás
ão volante?
13. Qual o jogador do Flamengo que foi
à Guerra?
14. E.o do Botafogo?
15. "um
O Fluminense teve um jogador que era
número. Seu nome?
16. Qual a pin-up dos soldados americanos, na guerra?
17. Como se chamada o filme de Walt
Disney em que aparecia o Zé Carioca?
18. E o nome do outro personagem lançado no filme?
, 19. Qual era a estação-chave da ORB?
20. E a personagem dos anúncios da Casa;
Matias?
'
21. Quais são os únicos que não têm xabu?
22. O nome completo da Emilia? E. do Pe-;
drinho?
23. Qual o monstro que raptou Tia Nas-;
tácia?
24. Qual o autor" do Hino do América?
'25. E o antigo, nome da Mesbla?
26. Mary Pickford, Douglas Faírbanks e:
í
Charles Chaplin fundaram o quê?
27. O que é que está escrito na busina dó;
. VW?
28. Quais os três chefes índios qüe derrota- ram o General Custer?
29. Qual foi o mais famoso Chefe de Policia do Rio?
30. Como se chamava Bufalo Bill?
.31. Qual foi o primeiro filme sonoro?
32. Quanto mede um pi?
33. Quem é que não podia parar nem
falhar?
- 34. Em frente ao Cinema Odeon há umaj
estátua. De quem?
35. Guará, Guará, Guará...
Respostas: 1. Almirante. 2. A M. I. L. — ême, 1,
ele, Mil a milionária do Castelo. 3. Wallace Beery. Mar-:
lon Brando. 4. Mary Pickford. 5. Èm Guarda. 6. WinsJ
ton Leonard Spencer Churchill. 7. Kon Tiki. 8. A herói-,
na de ... E o Vento Levou. 9. Elmo Lincoln. 10. Henry"
Salvador. 11. Norma Bengell, lima Alvarez. Norma Tamar, Elizabeth Gasper, Marina Mareei. 12. Pintacuda. 13..
Perácio. 14. Geninho. 15. Cento e nove. 16. Betly Grable. 17. Alô, Amigos. 18. Panchito. 19. A Contüiental.
20. A Virgulina. 21. Os fogos Caramuru. 22. Emilia de
Rabicó. Pedro Encerrabodes de Oliveira. 23., O Minotauro. 24. Lamartine Babo. 25. Mestre Blagée. 26. A United
mater. 28. SitUns Buli,
terra
Artlsts. 27. Paulistarum
Yellow Hand e Crazy Horse. 29. O Major Vidigal. 30.
William Prederick Cody. 31. O Cantor de Jazz. 32. Três
vírgula quatorze dezesseis. 33. Os Comandos Continental.
34. C-andln. 35.."... melhor refrescar-ta não hã."
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O JORNAL DO BRASIL do 6-101091 noticiava!
Aproxima-so a quadra de irrupção da febre amarela, no Rio.
A Companhia Aurlfora Brasileira Inaugura
Rua do Ouvidor, com oxpo-ii-ão de
ioalheria iluminados a luz elétrica-

na
cie

Parte inseparável do Jornal

Rio de Janeiro — Quinta-feira, 6-10-66
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ZONA CENTRO

CENTRO"

ÍNDICE
a
a
e

4.

*

3

7
8

EMPREGOS
7
9
ANIMAIS E AGRICULTURA ...
DIVERSOS
10
12
ESPORTES - EMBARCAÇÕES
10
ENSINO E ARTES
MÁQUINAS - MATERIAIS ... 10 e 11
10
OPORT. E NEGÓCIOS
9
UTILIDADES DOMÉSTICAS ...
e 12
11
VEÍCULOS

MOBILIADO
APARTAMENTO
Gomes
Vende-se o 802 da Av.
Freire 740, de frente, com bom
quarto, grande aala, banheiro com*
pleto, geladeira, lustres e pérsianas. 16 milhões à vista sem cono porVor .com
tropropostas.
teiro.
APARTAMENTO - Sala e quarto
banheiro
separados,cozinha e
completos, linda vlsta, Riachuelo,
eiq. N. Sa. Fátima. Tratar, Quitanda, 20, gr, 508. Tel. 31-3367.
CRECI 203.
ANDAR c] 850 m2 úteis. Entrega
imediata. Edifício de alto gabarito. Tratar, tel.i. 31-3367. Sr. Santos. CRECI 203.
BAIRRO DE FÁTÍMA - Vendo na
Av. N. S. de Fátima em Ed. de
42 m. com entr. de
luxo por
50% saldo a comb. excelente ap.
de frente, vazio, enirega imediata, c| sala, 3 qts., garagem, cozinha, .espaçosa área, demais dependências. Atendo hojo Telefonei
42-9104.
BAIRRO DE FÁTIMA - Vende-se
um apartamento com 2 qts., sala,
cozinna e qto. de banho, na Rua
Entrega-se
Dom Sebastião Leme.
vazio. Informações e tratar na R.
José Maurício, 339, sala 205, Penha. Tel. 30 0510. CRECI 545.

*
Agenda
Cruzadas

5

Cidade

4

Ensino

10

Horóscopo

6

DE CLASSIFICADOS
AGÊNCIAS
V
CENTRO
Rodoviária — Estação Rodoviária Nòvo Rio, 2.° and., loja 20b
São Borja — Av. Rio Branco/ 277 — loja E — Edf. São Borja
ZONA SUL

—

Copacabana

dc

N.

Av.

S.a

— SEARS

400

Bolafogo,

Copacabana,

de

—

610

Galeria

Rltz
—

Flamengo
Posto 5 -

Rua
Av.

Marquês
N.

S.a

Abraniea,

de

Cascadura

Av.

Madureira

-

Estrada

Méier

-

Rua Dias da

Ponha

-

Rua

Plínio

Cristóvão —

São

-

Tijuca

Rua

E

loja

E

801

-

de Cascadura

E

B

-

loia

lo'|a

CENTRO — Vende-se ou aluga-se
ap. conj. & Rua 13 de Maio, 47
Ed. Itu. Ver eom o porteiro Sr.
17
Luiz. Tralar 42-1288. CRECI
CEDO direitos, um milhão, edicombinar.
saldo
ficio
garagem,
Negócio urgente, 45-4489. Mme.
Magalhães.
CENTRO - ANDARES CORRIDOS
- Vendemos em prédio t\ constiução ii na 6a. Ia'|» • em ritmo
acelerado, andares corridos c| ároa
aproximada de 220. m2 cada andar. Situação excepcional, próximo
ao Ed. Av. Central — Tabuleiro da
Baiana — Caixa Econômica — Teatra Municipal otc; Entrega êm 1
de agõslo de 1968, constando de
escritura pública. Preço a condi,
ções de pagamento bom facilita*
dos. Informações a vendas em:
Av. Rio
ORLANDO MACEDO Branco, 156, grupo 2 318. Tels.:
324)510. •
32-6128,
32-7164

M
—

156

Gonzaga,

luis

Roca,

Largo
loja

loia
44

Oliveira,

São

General

Rua

74 -

Cruz,

-

29

Portela,

de

—

10 136

Suburbana,
do

loja
-

NORTE

ZONA
-

—

26

1 100

Copacabana,

de

andar

1.°

F

ESTADO DO RIO
Duque

da

Niterói

-

Nova

Caxias —

Iguaçu
loia

José

Rua

Amaral

Av.

Av.

379

Alvarenga,

de

Peixoto,

-

195

Governador

grupo

Amaral

204
34

Peixoto,

—

12

O TEMPO E O VENTO

INSTÁVEL

CENTRO - Ap.la. locação.-frentc, qt., sl. sep., kit. Rua Riachue6
lo, 42, ap. 603. 12 milhóes.
entr. ó em 3 meses. Chaves porTratar 47-1949.
teiro.
CENTRO — ótimo negócio para
grande empreendimento, vendo-se
2
m2 com
uma. área
de 877
prédios na Rua Senador Pompeu.
Iralar Av. Almirante Barroso, 6 s]
1 206.

SUL

FRACO

O SOL E A LUA

—
CASTELO
Avenida Antônio
202 - VendeCarlos, 25, ap.
mos apartamento de 2 salas. 2
quartos, banh. em cores e vulcapíso, cozinha tambóm em vulcapiso, dep. empregada, todo de
frente, vazio, exclusivamente reVisitas
ao local hoie
sidencial.
e amanhã das 9 às 17 hs. Informações e Vendas na PAR — PreResnikoff
dial
e Administradora
Ltda.
Rua Ouvidor.
130 - 9.»
andar.
Tels.: 52-9435 e 32-1675
- Creci 456/
CENTRO — Vende-se prédio antigo h Rua do Rosário entre QuiBranco, lnf.:
tanda
e Av,
R.
tel. 5B-1753.

CHEIA

VV
NASC.
OCASO

-

5h34m
17h5'._ivi

O

MAPA DO TEMPO - JB

S v

j»»um_

'';¦: ¦yV&gr.

/ À

V*-'y.V

1

I-*A_U.
ANALISE 5INÓTICA DO MAPA - A frente fria em seu des.
iocamenlo para NE encontra.se sôbre os Estados do M. GrosIntensificação do antiso, Minas Gerais e Espírito Santo.
ciclone polar posterior com distensão do maior eixo ao longo
A posição e características desse
do litoral'do Sul do País.
Estados
de chuvas nos
a ocorrência
anticidone provocam
das regiões Este, Cenlro e Sul do País, com simultâneo
Serviço
de
do
mapa
do
(Análise
declínio de temperatura.
Meteorologia interpretado pelo JB)

VV ¦ ."•; \

'¦:¦'

'
.

CRECI 128.
CENTRO - Vendemos em consólimos apartatiução
acelerada,
mentos, com sala, quarto, banhei*
ro e cozinha, acabamento esme*
rado, c/ a garantia Pires & Sano
• todo
A.
Próximo
tos
S.
comércio e bancos — Entrada CrS
de
•
mensalidades
1 500 000
CrS
67 000. Ver das 9 is 22
horas na Rua do Resende, 127.
Tratar na Predial Aquarela. Rua
Tel.
1202.
11,
México,
grupo
52-3612. Primeira classe no ramo
imobiliário. CRECI 258.
CENTRO - Vende-se ou troca-so
2 aps-, sendo 1 ocupado outro
P. Cruz
vazio,
com 2 quartos,
Vermelha, 32-6150.
CENTRO — Vondo ap. vazio de
cobertura, c| 3 qts., sala, coz.,
banh., 2 disp., quarto e banh. pi
emp., c| entrada Ind., ampla área
podendo construir. Vista magnífica. Ver na Rua Francisco Muratori n." 5, ap. 1001. Chaves com
o porteiro.

II

£M

CIDADE — Vendemos no
centro da cidade c| AMPLA SALA divisível, banheiro' e cozinha, garagem etc. Preço Cr$ ....
6 400 000, c| sinal de
Cr$ 200 mil e o saldo
em mensalidades de Cr$
.77 mil SEM JUROS. Inc.
IRMÃOS TOROS LTDA.
Informações diàriamente no local, RUA CARLOS
DE CARVALHO, 52, entre 8 e 21 horas (bem
atrás da PRAÇA CRUZ
VERMELHA) ou Av. Rio
Branco, 156 (Ed. Av.
Central) sala 803. Tel.
52-7494 e 32-3813 BOGORICIN
JUUO
(CRECI 95).

¦

I

MARÉS

TEMPERATURA

vWÍaaa
PREAMAR:
6h55m/0,8m e 18h40m/0,7m
BAIXA-MAR:
.15h30m/0,6m

NOS ESTADOS

I

'íi-

fl.»

."_J

—
Tempo:
Piauí
Maranhão,
Bom.
Río Grande do Norte, Ceará,
Instável.
Paraíba — Tempo:
Pernambuco, Alagoas, Sergipe
Bahia — Tempo: Instável.
Esp. Santo —
Minas Gerais,
Tempo: Instável.
Rio de Janeiro, Guanabara
com chuva.
Tempo: ' Instável
Ventos:
em declínio.
Temp.
a mo*
Sul,
fracos
Do quad.
derados.
Goiás — Tempo instável. _
insMato Grosso — Tempo
tável.
São Paulo — Tempo: Instável
c/chuva. Temp. em declínio.
Instável.
Paraná — Tempo:
S: Catarina — Tempo instável.
—
Tempo
instável
Sul
G.
R.

MÁXIMA
MÍNIMA

-

em centro ie terreno
11 andares, Jardins, piscinas,
playground e magnífica vista

DE BENS IMÔADMINISTRAÇÃO 'com
recèblmenVEIS — Locações
tos adiantados, compra e venda
de imóveis, contratos de locação
adaptados as leis vigentes, paga*
mento do impostos, ações de dos— Rua do Ro*
pejo e retomadas.
com
iala
307,
sério,
113,
S."
João Marques Pereira*

PAGINAS

IMÓVEIS - COMPRA E VENDA 1
5
IMÓVEIS - ALUGUEL

Bolafogo — Praia

.CATETE
da R.
ap. 207 da
.CATETE - Vdo.
I
c| 2 qls.,
_
Santo
(Santo
qll., sala,
*»,,__________
. Amaro, 180
nrnrn
IA 000.
f
coz., banh. e dep. preço ló
enl. 6 000. prest. 250. Ver no
locol, tratar R. Içapó, 45 Gr. 201
lel. 30.0526,_Sr._Amilcar.
— Vendo
vazio íp, c|
CATETE
saleta, ql., banh., coz. Preço .0
combinar.
Ver
Rua
milhões
a
Podro
Américo,
196,
op.
303.
Tratar
Dr. Augusto, 42-5231
CRECI_834.
t
COMPRAMOS PARA CLIENTES Apartamentos do 1 6 2 salas, 2
« 3 quartoí. CIVIA — Trv. Ouvidor 17 (Div. do Vondas 2.° »ndar). Tol. 52.8166 do 8,30 li IS
hora-. - CRECI 131.
COMPRO — Ap. conjug., centro
Zona Sul_ atá 8 miih. 45-0126.
— A
CATETE
dois
do
passos
Lgo. do Machado, casa vazia com
sl,
3
cop,
coz.,
qts.,
grande
terraço, qunrto e banh. de emp.
Cr$
30 000 000
Entrada
CrS
15 000 000, prestações Cr$498 817
— Diariamente no local, Rua do
.y.:<.,,.,,,.v,,..7;...í..,-;;.::yv::v.v.:::::,:::;.'.''y
Catete, 214, casa 24.
?;_".:" V:V'v':*'*',:-^
FLAMENGO?- Vazio, sl., qf., conlugado, ban., comp. p. cozi., vor
R. P. Américo, 166 ap. 112. 81o.
"8"
c| port.
co
s. 4000. Rest.
finan.
est.
23-1214.
C.
prosp.
644.

— ¦—mt———_—-w— i.

2707
I6O6

TEMPO NO MUNDO
Temperaturas máximas de ontem, e previsão do tempo para
bom; banhoie, nas Cidades seguintes: Buenos Aires, 17°5,
Montetiago do Chile, 8°2, nublado; Lima, 16°, nublado;
13°,
México,
2703,
encoberto;
Caracas,
nublado)
vidéu, 10°1,
bom;
nublado; San Juan, 32°, bom; Kingston (Jamaica), 30°,
15°,
Chicago,
nublado;
28°,
Miami,
11°,
bom;
Iorque,
Novi
Berlim,
bomi lo» Angelei, 21», bom; Moscou, 20=, bom;
22°, bom; Roma, 21°, bom; Londres, 130, nublado; Paru,
(UPI-JB)
l?o, nublado; Lisboa, 210, bom.

EDIFÍCIO

Trejfe

PARQUE DA GAVEA
RUA DOS OITIS)
(PRAÇA SANTOS DUMONT, 138 E

APARTAMENTOS DE SALA, LIVING
E 3 QUARTOS - TODOS DE FRENTE
Todos os quartos com armários embutidos,
2 banheiros sociais, copa-cozinha, área dè
serviço, dependências., completas^de empregada e vaga na garagem.
ACABAMENTO DE LUXO
Hall social revestido em mármore, Elevadores Otis, ou Atlas, teto rebaixado na cozinha
e nos banheiros, azulejos até ao teto. Apenas 4 apartamentos por andar.

PREÇO TOTAL
ENTRADA
MENSALIDADES
Quota

Cr$ 27.880.000
Cr$ 916 MIL
Cr$ 330 MIL
Cr$ 5.804.100

de terreno

CrS 22.075.900

Quota de construção

Garagem já Incluída no preço total
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Memorial registrado no
2." Odeio do Registro de
Imóveis, no livro 8, n.°
39 às fis. 38.
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PLANEJAMENTO E VENDAS'

FLAMENGO - Vendo nã Rua S.
801,
de frente,
Vergueiro,
ap.
alto luxo, cj salão, 3 qts., banh.
etc.
dep.
comp. p| emp.
soe,
Cr$ 50 miih. h visfa. Telefones
31-2563_e_í___263 j__vij__H.
FLAMENGO - Vdõ. ap. c| sl7,
3 qts., 2(banh. soe .em côr, arm.
emb., música em todos os qts.r
Tenho outro
ar refr., garagem.
em Laranjeiras igual, Tel. 45-3983
- CRECI 190.
______
FRENTE, vazio, 1 pl and. 190 St!
2 slts., 2 sis., 3 qts. c| arms.,
2 banh. soe. de ps, gar. 70 mil
c| 40 (enlr.) 20. 2 anos. 10, 9
anos. Roberto 23-1214 c. 644.
FLAMENGO — Vendo magnífico
saía, de*
ap. nôvo, 2 quarlos,
1.a locapendências, atapetado,
do
32-9393. _ Participo
ção
Fundo do Renovação.
3
Áps.
de
salào,
FLAMENGO
ou 2 qts., banh., coz., deps. e
c|
construção,
Final
de
garagem.
Preços •
garantia SERVENCO parlir do Cr? 2& 000 000, paga.
mento facilitado. Prédio sôbre pi*
lotis c| 4 aps. por andar — Ver
Dutra, 147, até
na Rua Correia
18 horas. Vendas Pan-lmovcis —
Rua México, 119. gr. 801. Tels:
52-5256 e 22-3032 - Creci 704.
Dargel - Vendo
FLAMENGO sal. coz., bonh. —
ap. com q.
Ver Senador Vergueiro, sinal .*
4 500. — Saldo pela Caixa. Tra52-9632. 42-3288,
tar tels.:
CRECI 554.
FLAMENGO — Vendo apartamento
vazio, quarto, sala, kitch., banheiTelefonar 52-1286/
ro completo.
__
até às 15 horas.
Aps. 2 quarlos.
FLAMENGO
sala, deps. Entrega 90 dias. Vendo urgente. Preço Cr$ 25 000 000
— Pagamento em 2 anos. Ver na
Rua Senador Vergueiro, 218, ap.
806. Até 18 horas. - CRECI 704.
"FLAMENGO
— Va.io o do fronlo.
ótimo ap, com salão, 3 qts., coz.
banh., dap. comp. pi empreg. «
área c| tanque o garagam. — Ver
com o corretor diariamente das 14
às 17 horas na Rua Marquês do
Abrantes, 158. lnf. Rocha, Mon.
donça Imóveio. — Av. Nilo Peçanha, 151, 9.» and. Tels. 424)610
22-0245 o 22.4474 - CRECI 285.
FLAMENGO - Av. Osvaldo Cruz
— Sala e quarto separados com
dependências de empregada, cozinha espaçosa com fogão de quairo bocas, área com tanque • garagem — Obra em faso de alvenaria. Preço • condições excepcionais — C. L. C. — Companhia Lancadora de Condomínios — CRECI
209 - Rua do Carmo n.° 17, 2.°
andar-V¦*Telit'i'3W677.:1.»t 31-1546,
FLAMENGO — Âv. Osvaldo Cruz,
28, apartamento cl sala, c| 30 m2.
3 ótimos dormitórios, 2 banheiros
sociais, dependências completas de
empregada e garagem, obra por
administração, transfere-se os diCrS 32 000 000, sinal
reitos por
de 50%, o restante em 12 nfeses.
131, 15.° and.
Bronco,
Av. Rio
Tel.: 32-1039. Imobiliária e Cons.
trutora Abbade Vinci S. A..
FLAMENGO - Vazio, saleto, quarto qrande, banh. e coz. 0% ..
13 000. sendo CrS 6 000. em 2
anos. Gabriel de Andrade. Tel.:
32-7932. CRECI 51.
FLAMENGO — 2 salões, 3 qls.,
almoço, 3 banhs.,
cl arms., sl.
copa., coz., 2 qts. empr., gar.
—
p| 2 caros. Entrega imediata.
Frente. Luxo. CrS 100 000 cl 50%
—
de
Andrade.
a pr,no. Gabriel
32-7932. CRECI 51.
FLAMENGO — Rua Senador Ver- Vendemo»
gueiro, 35, ap. 704
op. de 2 salas, 3 quartos, banh.
social, copa-cozinha. área c| tanque, de frento, dep. de empreEnirega imediata.
gada. Vazio.
Ver
Possibilidades de garagem.
hoje e amanhã no horário das 9
às 12 hs. Informações e Vendas
na PAR — Predial e AdministraRua Ouvidora Resnikoff Ltda.
dor, 130 — 9.° andar. Tels.: ..
22-9 ,35_ fc-32-1675,y Creci ,v456_.
FLAMENGO — Rua Paissandu, n.
177 ap. 101 — Vende-se para entrega em maio 67 c] living, sala
de jantar (80m2), 4 qls., 2 bans.,
depend.
copa-cozinha,
toilete,
compi. c| 2 qts. emp., e garaum
sóbre
Prédio
pilotis,
gem.
ap. por andar. Ver no local a
tratar 22-4377 o 22-3302.
FLAMENGO - Vendo na Praia do
Flamengo, 12, ap. de frente, andar alto, com iardim de inverno
envidraçado, sala e quarto coniugados grande banheiro e 1 ótima
*~ Tratar Milton Maciacozinha
Ihães - Av. Nilo Peçanha n. 155,
12 às 18 horas —
sl. 309, de
Tel.: 22-6128. Finan.
CRECI 80.
ciados 50% em 2 anos.

FLAMENGO - Alto luxo
Apenas 2 aps. por andar, ambos de frente.
Vendem-se em início de
construção, luxuosos aps.
è Av. Gomes
CENTRO - Vdo.
com espetacular vista p/
Rua léxico. 148 - 3." andar — tel. 22-4861 e 42-796/
Freire, 7BB. ap. 616, 61 nôvo ent.
engenharia E construções ltda.
tôda a Bata de Guana5 500. 112000 mensais. — Tratar
eo
j ,07.crec,
22-9165
Correu» Resp.ns.v_,- J. o.Sod.é.
bara, compostos de-2 saIncorporação: IMOBILIÁRIA REDENTORA LTDA.
PRAÇA CRUZ VERME9 as 22 horas
das
diariamente
lões, 4 grandes qts.,
138
Dumont.
Santos
Praça
Informações e vendas no local,
LHA — Excelentes aparíntima, copa, cozijsala
tamentos numa rua residependências'
e
nha
de
Praia
a
Junto
- Vondo CATETE dencial, hem no centro
saFLAMENGO APROVEITE
- RUA DA GLORIA, 190
_,...¦. situado
..--—- c,
Flamengo vendo ap. de qt.,
completas de serviço —
¦ ic-r-ci-iw — Vendo
v*...«« bem
Fdo TERRENO
CENTRO — Vendem-se os apario
vista, com
- Vendemos ou aluga- "monto,
c
belíssima
elc,
por
coz.
901
CENTRO
ap.
banh.,
o
sep.,
.povado
~Tr'
da Cidade. Ampla sala, mos
m2, ^l
proieto "Ol
1_| UUV
000 (II*,
1003
.
808
RUI BARBOSA - Uma nova la
ç, fi«l*"nos
social privatina
Rua 2 Dezembro, Elevador
2 salos, sala de almoço, 3 gran- AV.
prédio c| loia e sobrado
v. morar na milhões. Ver à
banheiro Entrega imediata. Rua Irineu Ma2 banheiros sociais, oportunídado para
2 quartos sendo um re- Rua Alcântara Machado n. 29. quarto-sa.a, Av.kitchinotte,
aparta- 22, c! Rubens Frosini
de Cr$ ...
788. rinho, ao lado do prédio 30, fren* des quartos,
Entrada
Barbosa . 880:
Freiro
vo.
Gomos
Rui
banh.
Av.
e
comploto.
na
KAIC
tratar
empregada
de
e
no local
,e »_9____-ob2_-Jri__----_-2-_-*.- 2 quartos Facilita-se o pagamen- monto 401 do odiflclo Stilus. AVENIDA OSVALDO CRUZ, IJ/
versivel, banheiro, cozi- Chaves
— Rua do Carmo 27-A. Tel.t .. Ver com o porteiro, Sr- Vicente
com box.
e prestações
de uni 4 000 000
tratar om H. C. Cordeiro Guer- VENDO .monto ótimo ap. vazio to. Ver no local com porteiro e Uma planta quo dá gostol Galo- - Vendemos apartamentos de alto
o
283.
CRECI
52-2995.
6.»
nha, dependências de
do jantar, qua* por andar, sôbre pilolis,
ra & Cia. ltda. - Av. Rio Bran- na Rua Riachuolo, 32 ap. 615,
de Cr$
maiores detalhes pelos telefones: ria, living, saião,
banheiros luxo em construção com 36U nu mensais
oannoiro.
iro»
Irô»
Ria- co, 173 — 14." andar. — Tol.: andar. Tratar lol. 52.953», próprio- 22-4767 e 42-2392. CRECI 59.
itõrios,
dormitórios,
Iro
empregada, área de ser- CENTRO - Vendo na 2Ruaótimos
— Informações
sala do alm8.|com hall, 2 salas, toilleto, 4 am- 750 000
Castro.
Sr.
706.
toi.etto,
lirio
.
is
CRECI
de
sala,
sociais
31-1895.
ap.
chuelo,
embu.
armários
com
sorvlço.lplos
d.
quarlos
viço c| tanque, garagem, quartos, banh. e dependências ESTACÍO - Casai vdo., 2 qls.. VENDO um prédio à Rua Saca* RUA BENJAMIM CONSTANT
ço, cozinha, terraço
completos, co- na
VEPLAN IMOBILIÁc| restaurante Vdo. ap. pl 18 500 cl 9 milhões Irõs quartoí com banhoiro para tidos, 3 banheiros
completas. CrS 18 milhões liqui- sl., coz., banh., terr. 8 x 20 c. dura
311
Cabral,
dois quarlos do em
parque infantil privativo, dos, alugado com contrato venci- 4 500 entr. Ver sab. dom., 10 funcionando e grande sobrado. sinal. Sia., 2 qts., coz., banh., empregadas, duas vagas na ga po, cozinha,
RIA LTDA., no local, na
Garagem. Pronta ragem. Sáo 330 metros quadra- preôada e 2 vagos dc para-cm
em 2 anos
tôdas as peças de fren- do, 50% financiados
São Carlos, 13 — Preço 50 milhões c| 50% de en. erea c| tanque.
às 12. Trav.
— Obra na oitava laie. Constru.
- Rua.
En*
Rui Barbosa, 702,
80
Nogueira.
bem
Trat.
CRECI
projetados.
dos muito
— Av.
Milton Maqalhães
Barão trado. Tratar no local cl o pro- entrega.
Manfredo.
A.
S.
Orlando
fSantcs
Org.
Pires
cão
de
Rodriqo Silva, 18. Tel.: 32-6004? trega em dezembro de 1968. Vi*
te, amplas e claras. RUA Av. Nilo Peçanha, 155, sala 309 Igualem!, 86. . Tel.i 48-0804. - nrietnrio cu Tel. 434024.
finacia- ou no escritório, na Rua
17 horas. Infor- Preço CrS 90 000 000,
- Tel. 22-6128, das 12 às 18h. |
às
das
9
CRECJ_50.
silas
meses. Ver e tralar
CRECI 82
VENDE-SE mobiliário completo.
CARLOS DE CARVALHO,
H. C. Cordeiro Guorra dos em 15
— STÁ; TERESA - Almirante Ale- moções:
148, 3.°. Tels.
às 17 horas ou na Predial México,
- Ap. (Petrópolis iTGBJ FÁTIMA - SI., qto., sep., coz., Tratar na Rua Candelária, 79.
frente. — & -Cia. Ltda. — Av. Rio Branco, dos 9
xandrino. Vendo ap.
— Rua México. 11, gru52. Inc. IRMÃOS TOROS CENTRO
Aquarela
— Troco ou vendo, um de qt. banh. Preço CrS 7 900 de entr. Sr. Braga
e 32-9287 31-1895.
decoz.,
173 - 14.° andar. Tol.:
- Pri- 42-2961
3 qts., banh.,
Sola,
-I
52-3612
Tel.
pi 1202
Cr$ conj., coz., ót. banh., gde. ga- e CrS 290 000 mensais. R. Guiap. _ CRECI 706.
LTDA. Preços de
pend. Tralar tel.i 22-9980.
meira Classe no Ramo Imobiliário J-107 -CRECI 66.
carres, lherme Marconi, 66, ap. 302 2
exclusiva
ragem,
p|
SUL
ZONA
407
Creci 258
- Von
11 650 000, com ünica- peças tôdas de frente, lugar pri- Tel.: 52-2809 - 52-8251 IMC Terreno em AVENIDA RUI BARBOSA
- Vendo ap.; sala,
TERESA SANTA
atras da Prefeitura, sem CRECI 577.
de grando ca APARTAMENTO - Sala e quano FLAMENGO
- S. TERESA
da Paula Ma- do um apartamento
mente Cr$ 400 000 de viléglado,
GLÓP.IA
localizaqõo
com- 3 quartos t dependências. Tel.:
ótima
banh.
da
GB.
Centro
Av.
ônus, por um no
separados, cozinha,
Rotegoria no melhor lugar da
Santos
Vazio,
ESTÁCIO
tanque e banh. 25-8155.
- Vende-se ap. Ed. pi- tos. Tratar 42-2516
cí
irea
aproximada
c|
com
Vdo.
GLÓRIA
Barbosa,
sinal e mensalidades Tijuca ou Sul, dif. comb. Tel.
pleto,
Rui
215.
96,
ap.
drigues,
- Vende-se uma
distin de empreg. 8 milhões de enlrada FLAMENGO •- Vende-se a R. Dois
ano, qisnn.
32-0060. Anlonio, não aceito in- 5 300
ol., lotis, vasio, frente, sl., qt., sa- SANTA TERESA
monto 500 m2, anlar alto,
res.
enlr.,
prest.,
VerA'exande Cr$ 137 mil, SEM termediários.
o enriquecido! e 250 mil mensais. Senodor
decorada
decorada
Cnaves leta. |. inv., coz., área serv. c/ mansão à Rua Almirante
tamente
tamonto
comp,.
Dez., 22 ap. 507 sl, qt. coni,
sl., coz., banh.
salas, 5 qt:.,
3
ci
2
mais
drino,
pequeno.
pavts.
banh.
qt.
do
arte
tanq.,
com obras
quo p.rmfai^J guelro^.-Sa. Trator.;Q"»»n«t-|?|
banh, iard. inv. Tralar Av. Rio
JUROS. — Informações CENTRO — Vende-se desocupado porteiro. Org. Jrlando Manfredo
CREU
terreno
compl.,
31-3367.
Tel.:
508.
— Tel. Financio. Ver/ R. Benjamin Cons- 2 banhs. e dep.
Pagamento emlgr.
no
imóvel.
86
corão
Barão
Branco, 138 7.°. Tel.i ,22-1802. _.
Iguatemi,
de
*82.
o partamento 310
— de 60 x 300. Preço 220 milhões,
203.
—
c/porteiro
606
entrevistas
ap.
Marcar
polo
104
diariamente no local — completamente
tant,
dois
anos.
— Vendem-se os aps.
da Rua do Resende, 21, com sa- 48-0804. CRECI
facilita-se 50%. Tratar na OMIL^ tolefone: 43-9740,
das 9 ás 12 APARTAMENTO - Frente, 2 salas, FLAMENGO
c/Adindo. Tel.; 34-2163.
Tratar
22
I
demais
e
104, 206 e 605, sala, 2 qts. 2
RUA CARLOS DE CAR leta, sala, 2 quailos
RUA CONSELHEIRO JOSINO,
32-0351. CRECI 463.
2 qts., banh., coz., dep. empr.,
horas, com o Sr. Pinto.
2 ároas, garagem. R. 5.
Vende-se
banhs,
com Icja e GLORÍA - Magnífico ap. sl., 2
dependências. Com 10 milhões t
15
de.-siprédio
cl
¦
milhões
pena.
35
TERESA"-.Vale
32-1296
Tol.:
VALHO, 52, entre 8 e vista e o restante iá com finan- dois andares, construção sólida, qlVrdepVVTr^-ma^vi:- SANTA
65.
— Flamen- garagem.
Salvador
nal( alugado tl contrato). Senador
ser visto, ap. vazio, Pl fami ia ÃV. OSVALDO CRUZ
639—¦. Cario».
m . Ihosó. Vazio. CARLA IMÓVEIS
aprox. 900
lotai
de
pela Caixa. Tratar com área
nov. e suite- go, vendem-se 3 aps. novos de Verqueiro, ap. 1 201 — Telefone !22-1076. CRECI
'•—
21 hs., ou Av. Rio Bran- ciamento
Rua S. José, 50-703 - 22-4151 de gosto, pintura
Ruj
vendo,
m2.
Madail. Tel.: 43-6512. - CRECI Ver de segunda a sexta-feira, de
c
250
Ap.
Fi-J-ÍNGC.
'll - CRK.1_.I6/.
36-3788. CRtCI 745_
3 quartos, sala, dep. empr., alto luxo, um duplex,
rPFfl 167
co,
i,,,
8 às 11 heras ou de 20 às
co, 156 (Ed. Av. Cen- 748.
Vergueiro, 3 dorm., s>Vendemos, Preço 250 e 120 milhões, com
ü tanque, etc.
CATETE - R. Silv. Marlins, ap Senador
horas no local. Tratar com Salusbanhs. sociais, írea
erande facilidade de pagamentos.
dep. completas, fren- la dupla, 2
sl.,
2
—
qls.,
trai), sala 803 — Tels. CENTRO — Rua Washington Luiz, tiano pelo_tel._43-1389.
Preço 55 milhõeí.
m2.
•' ' °' "¦ Tralar na OMIL. Tal.: 32-0351
50
rc_
CrS
t-e./jr
i._se_.
condom.
.0
2
te, nôvo, garagem,
- CARLA
ap. 406, chaves c| port.
IMÓVEIS
111
4
500
Sinal
463.
Cendo
*
22-9453.
Rua
Tel.:
CRECI
conjugado,
VENDE-SE
52-7494 e 32-3813
Fac. J. Cavadas, 31-0909
26
qts. sl. banh. e coz. vazio. 8 mi- lago, 22, apartamonto 220, pro- ~lüírT*?67J"é' 50703' 22M5X\U•««:
locaçào. 31:0429_-JC R EC 1.497.. V.y.
rMÒB,elLUIS3BA8BO
La
APARTAMENTOS FLAMENGO - Vende-se um ap.
- lhões de entr. Saldo 10 milhões ximo Cinelândia, reformado, va* -"X-S"1-—-'-=—-;
BOGORICIN
JUUO
em
rV CRECI 466.
cozinha, banheisalão, banh.
2 quartos,
— Vendo
em 3 anos T.P. Aceitamos prop.
"^"tõl
pequeno ao. de sala, quarto, inverno,
CATETE -<-/;".íffi
completas^»''"dep.
zio. Entrada CrS 1000 000, saldo GLORIA - Ap. sl., qt. coni., otipor 20
copa-coz.,
cêr,
belíssimo
ro e iardim de
Yialuga-se
ou
Tel.
32-6722
Creci 95.
à vista. Tratar p|
Rua Ani. Men VENDE-SE
009 ma var. VAZIO.
do CrS
à visla, o resto
24
12
com
saCONSTRUÇÃO

E ACABAMENTO

'_ff-_ejM_v\

IMOBILIÁRIA
VEPLAN
uder Na ouanabara

GOMES DE ALMEIDA.FERNÂNDES

CRECI J-183.
CENTRO — Vendo em edificio aitamente familiar, sp. de 2 quar IMÓVEL iRua 7 de Setembro.
tos. 2 salas, etc. Infs. 42-1151 Vende-se com planta aprevada para 12 andares. Tel.: 47-1632.
CRECI 796.

prestações
.300
mensais, sem iuros. Aceita-se _financiamento Caixa. Ver/ porteiro
ToloHugo.
Meireles. Tratar Dr.
fono 45-3850.

des Campes,
6 mil. sinal.
Rua S. José,
167.
CRECI

4 quarlos,
75-906 cl Porteiro. ap. mobiliado com
conforto. TraCARLA IMÓVEIS - Ias, telefone e mais
horas. Almirante
50-703, 22-4151 -. J tar das 9 às 16
Alexandrino, 490, ap. 101.

3QS7d.a'c2R0EC,9203!°8-

"

ÍWÍSSS?

milhões,
linanciado. Rua í-orreia Dulra
ap. 606. Ao lado da praia.

26
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CLASSIFICADOS

-

Jornal

ío

Brt-lf,

3.«-felr«,

í-10-66

© IMÓVEIS - COMPRA E VENDA

o1 AVENIDA PAULO DETRONIIN -Vendemos
luxo c| IPANEMA - Vondo ap, de qlo. .APARTAMENTO
- Vdo. AV. ATLÂNTICA, 2768 - Pòslo COPACABANA - Rua Sanla Cia- COPACABANA - Vendo ip. em BELA RESIDÊNCIA oito
BOTAFOGO - R. Vol. da Pitria, PRAIA DE BOTAFOGO
— Leblon, de área cons- e sl. separados, coz,, banh, e de* I MU sem aborrocf-lo, pelo melhor'Vdo. maunífico Ap, de 2 qts,, r.i.
Fronte, vozio.
FIAMENGO
últimas apar- ra, 209, ap. 301. Vendemos p| final de construção, com 4 mi- 650 m2
maio.
Quatro
4
Cine
•
sep.,
ett
do
ap.
sl.,
«ala
do
bom
ap.
—
qt.,
V.
98-109
b.
embs.
PLANEJA
Imobiliária.!o deps. complctíi, 26 milhões c|
Saln, 3 qls. c/ arm
Sala e quart.; trutda junlo ao canal Vise. Al- pondencia: de empregada, frenle, j preço
— dupla, 2 qts., dep. completai, ar- ópera. Sinal 6 500. Resi. a comb, tamentos de 570 nrt. Apenas um entrega am dezembro, de living, lhões de entrada.
-6 de sinal, 3 facilitados um ó me55
do
Amoedo,
Nasci-1 Rua Farme
coz., dop. empreg., garagem.
-LJ.1*!-?1-!90*
mansão sala de Iantar, 3 qts., 2 banhs., separados, na Rua Siqueira Cam- buqnerque c| 2 pavtos., l.° pvto.: 2 por andar. Ver na Ruá
—
Verdadeira
andarl
por
-15 milh. financio, ò Rua Marquês mé/los, slnloco, «Ic, financiado
352,
ap, 301, as! Ipanema — 27-7596 — CRECI 153,Uos e o íaldo ein pre'-laçõos do
depend. pos, 276, ap. 401. Tratar pelo te- Iardim, varanda, A salas, banh. mento Silva,
"Imobiliária Iel*__-L??83
toilete,
copa-cozinha,
de
em
1600
terreno
indevatiivel,
—
,-,1265
-••
cruzs. Tel. 23-3368. omp.,
2
RÜA VOLUNTÁRIOS, DA PÁTRIA,
mll
;¦„
9
coz.,
ás
10
h.
das
4at.
3
copa,
o.6or,.,
2os„
soe,
Abrantes. Tol.: 25-2378 o 34-8322 Ver local e tralar
qts.
52-3612
le*
lefone1
emp.
e
,.
cj
gora2 qts.
«ala de Iantar, compl.
1 0001 CRECI 286.
residência
nova
Dantes, 117, Século Ltda." - .Tel. 42-1522 e 229 — Vendemos ótimo ap, de m_, com living,
bonhs., garagem pl 3 carros, quin. Ruy, tel.: 34-4435.
Tralar R. Son.
;BELA
com COPACABANA - SaliTe
ç|
sôbre
Prédio
pilotis
de Inverno, varandas, cin- gem.
quarto tel. 2.°
CRECI 22-3692 - CRECI 672.
frenle, de quarto • sala separa- jardim
c| ann. emb.,
Tel.i 52-1892.
6
»/ 2,143.
qls.
no
local
—
pvto.
Ver
andor.
um
ap.
seneom
banh.
por
co dormitório
separados e sala-quarto con)uga<
dos, banheiro, coilnha • irea de
sela de estar, 3 banhs, soe, 3
813.
e 22-3302.
dos em vários pontos de'Copa- A mais «erviço c| Ianque. Entrega em 18 do trêt com vista para o mar. o tratari 22-4377"-"Tiua
sala, 2 qt.,, Sm. «mb.
....
dependeu- COPACABANA
com
aps' 1 wHS,*'
HAMENGO - Rua Senador Ver- BOTAFOGO
Hilário cabana. Entrada desde Cr$
Quatro
1unid.de. Excelentes
quartos
cop,, *-"'¦•'
Ml 1 M*- «*;.
w
c«" f"'
woiHiti «-unoRio
Av.
na
1
PRONIl,
Tratar
l 11 iimii.i m*., rum» iiu*i
i.f-Ptuf-3,
meses.
)»,"
Coutinho
telefon**
ap. 3 qtí, ç|arC0Ra
e cien
de Branco, 156, grupo 702. Telefo* ciat para empregados. Sala de Gouveia, 74, ep. 204 - Venda- 7 000 000 c! financiamento aló
gueiro. Vendo
confortável
planta
aceitamos
frl*
Também
de.pe.-sa,
almoço,
coilnha,
mários emb., íala, 2 banh. «oe.,
S0
meses.
vista,
linda
frento
com
de
'"«¦,
CrS 60 000 sala e qt.
separados — nai: 43-6760 • 42-4966 - CRECI gorífico, irea para lavanderia. se
Roo. '«¦¦"o
Av.
Franklin
- Tiiuca, Iunto a Pralnf.
vaga privat. garagem.
2 bons
ATENÇAO
niiihões
.^'aT-'.»'!
quar^lCaixa.
,par7ement_'"co,,7
financiados.
Molhor
':.W,-'
ponCOZ,,
banh.
S_
a.
auartO,
M
J/
U
667.
_
'
43-8463
Intimo tos, sala, salela, banhoiro social sevolt, 115, or. 303. Tel. 32-6110. •"> AcS5l\-7IV"
com
elevador
'
,
Fal.Uo -.Rúa Bom P.isl°r n. 43. Venda G.ivea. Tel. 36-3788,
Io
çJSOÍj£cli'V«'nlrada,
?L
'
Vendem-se, na Praia de RUA-.DESEMBARGADOIt.BURU n," Banheiro
«eu regresso da praia. Ar em
novos, acabamento
com tanque, do- CRCCI 27.
optr..
COmpletO e area Cl Tan- ção. CRECI 7-IS.
cõr,
área
demos
para
!!?»..A_l_.e .»».* rt¦_¦.««
FIAMENGO - Vendemo» bom op.
~'-'"R."
PARA CLIENTES
32. Vdo. a 29 milhões cl 60% condicionado. Três vagas de ga*
Preentes
luf,'
'f18?-!,2
de
e
d<!
empreoada.
coz.
excel
Em
cons-.COMPRAMOS
sala
sep.,
CASAAITA
Botafogo,
tt
lÕmcTo
pendências
de quarto
Maior Rubens Va_es'm.'i'do
o corretor gÃVêã
• 2 «alas, 2 que. Ver com —
i°
flnenc. os aps. 101, 202 e 302. ragem em boxes privativos.
Es- ço 45 000 000 - 35
'quortos, dop.
complôt.» o garabem
adlanlad., vendo oi Apartamentos d. _ 1 „,,,!,
bonh., frenle, pintado c/ jinlcko.
casn
cl
2
sis
7
ots
""
p00JD00__i|
Vdo
—
Ouvi.
Trv.
de 19 m2, Ct sla., var., 3 qls. e dop.
_ 3 quarlos. CIVIA
sala
com
aps.
visi- vista, 36
280
000
tadonamento
especial
c°"eJor
n0 lo"
Vcr
c°m
°
de
Botafogo,
para
ap.
«<-.'»•
35,
.de
ap.
1
107
na
Praia
prestações
Dezembro,
de
R.
2
sexta
e
Ver
fundo.!
sí! «pio
d.p. compl.
2.0 ,n- somente quinta,
Tralar tantos. Informações no local, das
Aceito Caixa.
Ver .locnl.
;CdI e trat.ir na Av.
Graça Aradiretamente frente
sem
Bala Guanabara, dor 17 (Div. da Vendas
mensais
juros,
pl tôde
304, de 9 às 18 lis. Tratar na
ò vista. Tcl. 45-3983 qt. de 14 m2, banheiro, Nogueira- Ru_t Rodrlçio Silva, n.u 9 k* 22 horas. Ou na sede de com o proprietário, não aceito c| hall, living, «1 iantar, 3 dorm, dar). Tal. 528166 de 1,30 lt 18 sábado das 14 às 17 h quintal
nha, 226, s| 304 - 42-6656. CreI
Brilhante, R. Hilário de Gouveia
CRECI
190.
h"««____c!LKL.?_*
- çl ri. I 026.
Ver dià* copa-coíinha, dop.
Ci;
H. C. Cordeiro Ouerre *
área 18,_ToLi_32.600£. CRECI 50.
amprag.,
na entrada.
"DAVi-Á, "25
gapropostas17h.
ri." 66, »/ 516. Tels. 57-2086 e cozinha com 6 m2,
- Aparta- na
Rua Rainha Guilher- ¦ gávea'"'¦
nnRu.-.
daa
RÜÁ VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA Ltda. — Av. Rio Branco, 173 —j riamente das 10 às
lnf. tels.i 42-7523 • GARCIA
ragem. ...
Vfdo
apartament0 ._. 1;a |ocas5o7"c.
67-5187 - CRECI 243.
com tanque e — Vendo ap. com 250 m2.( tendo 14,° andar. Tal.: 31-18 95 CRECI
últimas
uniserviço
m2,
de
de
315
mentes
57-8306.
-sala' "T1"" co,™lc,°'
Casa
Leme
_
lnf. Rocha,- â'1" V " _""
mina, 180.
j cÕPÃCÃIÃNÃT
z", ""fi;
FIAMENGO - Sala e quarto seZ'\2 cozinho,
W0!.dop. completas emprego.
3 solas, 3 quartos, iardim de In-r. "•'., c«T
- Carlos Góis, 150. - dades a venda. Obra em revof* ,,
.
.
i5m°'
,
Vista
,
f
,
LEBLON
2
vazia
de
emprepl
.pavimentos.
con|ugados
dependências
"."-p-Acoito
Ver
das
i3!da
• sl.-quarto
— Prédio em centro de Mendonça
Caixa.
pirados
timento
vorno envidraçado, varandas, «a- AVENIDA
Imóveis.
Av.
,rnd „ restan.
an,„
,^g
l
da
por
Vende-se
ATLÂNTICA
Prox. mar • poucos metros
praia,
— ,. -m ~ _„_,
quadra praia,
Tel.:
57-0638
16
.
ai
horas,
c] entrada desde 8 500 000. Tamn_-.___._i_ -gfeffi.
979 _¦,.
- í-i
';n°;d6U'S*
Entrada de Cr$ ragem otc. 70 milhões com fa- Lido. ap. vazio c/ cerca 300 m2 ótima garagem, grande terraço dar. Alto iuxo, 162 n\2. Salão, 3 lerreno — Quadra de praia. Es* _ ..i
- .9." i olímpio (creci 374). ;g,4«V5
Av. gada.
aceitamos Caixa., Iní.
bém
de alto luxo e ex- Nilo Peçanha, 151
cilldades. JOÃO CURI. Tol».:
2
pacificações
cozinho,
—
copa
2
banheiros,
em
2
anos.
52
milhões
Um
descoberto,
de
rara
oportuqls.,
p/ pav,,
Franklin Roosevelt, 115, sr. 303. 575 000
e
e
acabamenConstrucío
—
CRECI
112,
cluslvas.
e
42-7700.
42-5406
GÁVEA
Vende.se.J
Ruo
508.
31-3367.
.Mor- 2Çi, or
Tol.:
prestações
nidade. CrS 90 000 000. Informa- Vor de 10 ás 17 hores no R. qts., empr. Fachada mármore.
andar. Tels. 42-0610 Tel. 32.4110. CRECI 27,
— Vendo em excepcional
S' Vicente, 86, ap. novo,|CRECI 703. "500
Elevador Otls. to de Gomes de Almeida, Fer- nr, r\r\AC oo a ai
General Ribeiro da Costa n. 16 Janel-s elumlnlo.
"de
ções 46-8310.
que! t'c
- mensais de Cr$ 175 000. URCÃ
—
Barroso,
Av.
Almirante
72
nandes.
FIAMENGO,
DO
obra.
PRAIA
dependências.
Ver
Inicio
sala
e
2
e
22-44/4
52-3755.
Brasotec.
22-0245
qls.,
Casa 1. Tratar: 37-4807.
oportunidade. Rua Ramon Tranco,
enlrada.
000
APENAS
1
COPACABANA - Vencor.
90, gr. 517/519. Tels. 42-3099 e
«I. conl.,
ap.
Vendo
qt.,
loÇnl- Trator 42-1288 - CR_Cl_ 17. • vd.
—
Informações na VEPLAN 78 ap. 207, 2 qts., tala, banh., AVENIDA
érea, dep.
construção,
ap.
1
Vdo.
ap.
qt„ sl.,
COPACABANA - Compro urgen- LIDO
285
(B
45-3312 - TAl - TAUBATÉ AO- TRECI
¦ banh. Vendo à vlsta e financio
de
fronte. CrS do grande conjugado de frente,
varandas,
Vendemos coso
emjomp. no Ruo Adalberto Aranha,
garaGAVEÀ ba- frente, sl., qt. sep., dep.
de
te
ap.
grande,
vazio
vEntratem
40
m2.
LTDA. - coz.,
CRECI
84.
quarto
Entrego
MINISTRADORA
... 52-1512 ou 32-5855. Tratar c/ IMOBILIÁRIA
15 milhes. Alug. sl contr. Ver c|
Roxo, 161 — J.
moderna,
funcÍonnl,| Final de conslrução. Trat. R. BaLEBLON - Casa 400 m2. Vende- construção,
da 8 500 t o saldo o 000 000 em nheiro e coz. e outro de 1 sala gem. R. Belfort
Brandão. CRECI 743.
- 43-9195
TeleCRECI
sl. com 330 m2, em terreno do .1 2Q0lrão
Mesquita,
398-A.
do
No local, na Praia de Bo- porteiro.- Tel. 22-7226.
IPANEMA — Cedo os direitos o se c| 3 sotas, grde. |. inv.,
945. e 1 ou 2 quartos* mais depen- MALAFAIA,
24 meses. 460608. CRECI
banh. •n2, frente _ Casa de Saúde Sõo.fone 34-0694 -_CREC! _986.
toilette,
4
ap.
PAISSANDU, 179, ap. 502. Frenolmôço,
Vende
Dargal
URCA
qts.,
De Bolívar etá R. Peru. 546.
sala,
3
dènclas.
com
living,
ap.
compra
empr
dops.
c|
box,
Vlcenlo,
a
Rua_
João
1e. Pronto p] habitar. Apenas 32 tafogo, 324, ou no escri- com 3 q. sal. co?.. banh. outro AVENIDA ATLÂNTICA, 38Ó6, ap. Solução rápida.
completo
Çorgos. /-lÃPARTÂMENfÒ com." 2 qts.',"". ii'..
Corretor Milton LEME — Vende-se o ap. vazio no quartos, armários
embutidos, 2
— Vende-se vazio. 8 000 000
Local destúm-l coz.,
milh. financ. Sala. 2 qts., coz.,
q. «al. coz. banh. Rua Joa- 810
8
liihõss
dep.
cl
Magalhães - CRECI 80 - Av. NI- Rua Anchieta, 24, ap. 803. Coni. banhs. e rnols dependências, ga gar. pj 2 carros. Preco. 150 milh Preço de ocasião.
emp,
na Rua México, com 2 Caetano.
fin. 24 meses. Ver Rua brante. Tol.: 42-5961. CRECI 906.jdo';,n,
banh., dep. compl., var, e gar. tório,
Tratar tels.t .... i vista e 2 000 a prazo. Ver das lo Peçanha, 155. sl„ 309 - Te- coz., banh. compl. Ver no local ragem.
j,; Sampaio Ferraz, pró>.
quim
Rua Visconde do Pirajá c| 50%
cobertuVi.
tenho
I
Sr.
16
ás
18
horas,
Mesmo prédio
Telefo- 42-3288, 52-9632. Aceita Caixa.
andar.
3."
Rua oarao
Barão ge
de
Haddock
Lôbo. T.i. kuo
loüo.
22-6128. De 12 is 18 ho de 10 ãs 14 horas cl proprietá- Obra adiantada,
148,
Maga- Tim6tao do Costa 218, c|
lefonei
Milton
TZTTiFa
\i
_¦¦¦¦'¦
naafloCK
Oliveira GÁVEA — VendemOS ap.lMesquita,
cl
Luiz
Trotar
ra • mais 4 aps. Ver c| Agosticente.
BARATA RIBEÍRO - Frente, duas
Ent. vazio. - CRECI 554.
398-A. Tel. 34-0694 riò, preço 12 500 000 è vista.
Ihães - CRECI 80 - Tel.: .
e 22-4861
R. 7 Setembro 88, gr.
nho. ; 42-8408 e 52-0220. CRECI nes 42-2961
Imóveis.
'86
- Vendo 22-6128, de 12 às 18 horas.
- Vende-se 2 residência: janelas pl rua, sl., qt. separado,
CAMPOS
URCA
NA
SIQUEIRA
de sala e 2 quartos ejÇ^ci
...
1018.
407. Tel.: 52-0749. CRECI 198
de
entrada,
3 COPACABANA - Troco ap.
novo, 5 mll
-J-107. CRECI 66.
90
m2, IPANEMA — Vende-se o op. conl
I APENAS
térreo,
frento, c/
de alio luxo c| todo conforto e vazio,
13 milhões. Vd. otimo
..,„..
,,.
_.
¦
— Saldo 33 x frente com sale, 2 qts,, e mais ap.
PRAIA FLAMENGO, 88, ap. 302
bulique, cj kit. ban. compl. todo em sin- LEBLON — Vista p| mar. sala e 3 quartos, demaisiap.
rie
inst.
e| 2 qts., si., coz., bann.,
garagem: 1 de frente nl praia. mll a combinar
i_o.-sibilid.ido
um
de
—
dependências,
i|
gron60,
Sta.
Todo de frente. 200 m2. Vendo
Clara,
320.
Chaves
por
R.
Facilita-se.
milhões.
—
—
bonco, consultório. Trolar na
Vende-se uma ca- Preco 150
Carneiro, 138
- 3.
_| 40 milh. vlsta, soldo em 20 BOTAFOGO
- teco, Rua -Gomes
de quarto, cozinha e banh., re- Mig.
2 banhs. dependências, cóm' ga, fen^lti" ^aL."'.
27-A %/'¦ 403.
Coulo,
trós qts., 2 salas. Rua Conde Trotar na OMIL. Tel.: 32-0351.
Sr. 2 salas, 3 qts.,
Tel. 27-8832 ep. 210
eebendo a diference. Milton Ma- lnf. c/ Brandão
meses. 42-8408 • 52-0220. CRECI sa
CRECI 463.
BARATA RIBEIRO, 96, ap. 505.
lrajá,_247_.
Hélcio. A prazo ou-ótimo preço em
de- ragem, todos de frente,
"das
cozinha,
côres,
22-6128.
80
CRECI
10J8^
galhães.
'RUA
£, ^ag&9^ ^"rÉcÍ' .tó?*"
3 a vista. Chaves com o_Portejiro._
- Vdo. numa
2
salas,
me- VENDE-SE ap. 2 qts., sala, dep. Vendo ótimo ap. de frente, qt., De 12 às 18 horas.
OPORTUNIDADE
DO CATETE, 247 - Vende- BOTAFOGO
ejem magnífico centro deJ-Ãf^sJ?õ-U-""srV.~pr-priet.rics
bonh., coz., dop. completas IPANEMA — Aproveita esta exce- pendências,
cm lerre- todo frente, óleo, luxo, garagem. sl., separados, coz., banh. compl.
garagem
do
bairro,
ruas
qls.,
lhores
enn.
506,
Junto LIDO
se ótimo ap.
pronta
com Cr$ 10 milhões de entrada,, COPACABANA
até
98|402.
Ver
20
milhões
c|
Clemente
42
milhões
Rua
São
Pr'.
2
x
43,
de
de
adquirir
oportunidade
pavts,,
Unia
com!00 "ps- de 2 ou 3 qt
Obra da CIA. terreno ajardinado,
1rega. 2 quartos, sala, coz., banh., no de 14,10
'
saldo longo prazo. Aceito Caixa à praia, construção garantida pela em 20 meses sl juros. Vor Av.
IPANEMA, piscina.
garagem, entre as R. «
seu apartamanto
am
,
ml- ótima residência, própria p| fam.- 12 horas ou 36-6432
RIBEMBOIN ENGENHARIA S. A. - Copocabana, 312, ap.
com sinal. Chaves cj porteiro.
603,
dos no Edifício Brasil,
qt. da empregada, preço 28
atenTer.
e
NACIOmilhões.
fitrato.
160
em
CONSTRUTORA
residência
de
(INCORPORAólima
VENDE-SE
play-ground,IPaulo de Fronlin, preciso pj
piSCina.
Faclllta-se
o
todas
lhões.
as 9 às 11 e das 15 as .18 horas.
pagamento. lia
com
Sala, 3' quartos,
Tratar direto com proprietário.
- CRECI 286.
"Tratar
der clientes. Negócio rápido. TraCIVIA E CONSTRUÇÃO, JA
ÇAO
nal de construção, na Rua Mirio
o meu corretor, Sr. 23-3368
com
cozinha,
depenCr$
entrada a partir de
alvenaTel. 26-0709.
de
final
Santos.
Av. Copacabana, INICIADA
paçat d» frente,
em
Mesquita,
Imob.
de
Rua
NAL
Barão
tor
à
DA
CIA.
PEDERNEIno
largo
de
Andrade,
(começo
—
Vendo apartamento
Antônio Josí Cepeda. na Rua Po- BOTAFOGO
d.ncias completas da «mpregada. 1003 s| 310. Tel.i 366631. CRE398.A1_Tel._34-0694 _ CRECI 98ó.
RAS), am um dos melhoras Io*
posto 4, fren- às 16 de frente, vazio, Todo pintado a do Humaitá). Preço 120 milhões. BELO ap. novo,
163, das 14
dro Alves,
ria. Preço Cr$ 40 mi- 1 042 mil e prest. men
Rua Belfort Roxo, 197 - Sinal Cl 248.
- J. te, 3
sala,
caís, na Rua Barão da Torra, 521,
qts. cj arm. emb.,
106,. óleo, c| 3 quartos, cj armários Rua Quitanda, 19, sala 710
horas. Teli 32-2395; CRECI
PRONMensalidades
CrS
2.900.000.
da
APARTAMENTO:
50
banh.,
coz.,
285
mil.
Infordep.
midep.
emp.,
loTels.
sais
de
ep.
sl.,
no
63.
D'Avlla.
da
CRECI
Garcia
qt.,
PROCURO
C. FARIA
lhões. Ver e tratar
quasa esquina
Pagamento da
RUA PAISSANDU, 59, ap. 1 206, embutidos, 1 salão, copa, cozinhe, 31-3064 e 31-1023.
ci 30 de
sinal, seldo 2 de CrS 290.000.
lhões
- RUA GUAJARATUcliente certo. Tratar com Edifício aa 4 pavimentos am tarempr.
serviço e
Urqui- mações na VEPLAN IMO- TO
- reno da 1 000 m2. Ap. constan* cal
construção da acordo com o an: Brondôo.
Rua
Gen.
conj. c| divisão, vazio. Base 10 banheiro social, área de
na
ap.
anos.
Ver
Rua
Toneleros,
32-5855
380,
52-1512
ou
Aceida obra. Orand* nagó* CRECI 743.
milhões. Chaves c| porteiro. Tro- dependência de empregada.
BA, 100 (próximo Rua
do da: 2 salas, 3 a 4 quartos cj
- LEME COPACABANA 701. Tratar c| Arruda Falcão. Tel. damento
za esq. de Humberto de BILIÁRIA LTDA. - Rua
cio pl ho|a mesmo. — Var no Io.
tar Ruo Alcindo Guanabara, 25, Io Caixa. Tratar tel. 22-7962
745.
36.3788. CRECI
— Arpoador — Vando arm, amb., 2 banheiros, coxinha,
VANDARO.
Sr.
inclusive domin POSTO *
42-5884
cal
diariamente,
1
103.
Tel.
grupo
México, 148, 3.° andar, Garibaldi) Muda. Vendean- 1 a 2 quarlos de empregada, írea;CampOS. (CRECI 576)
e.
200
m2,
386, ep BRILHANTE vende em Copocabanòvo
urgenle
ap.
COPACABANA,
AVENIDA
Final de olvenarla,
—r,rt-"v_ ¦_**""• ru'
gol • feriados, das 9 is 22 he. dar alto c| vlsta
VENDO ap., na Ruo Buarque de BOTAFOGO
pl o mar com da lervlço a garagem privativa. LEBLON 1 204, rara ocasião. Junto Copaca. na 4 aps. de quarto e sala se*
22-4861,
... mos ótimo ap. frente:
Vaiio - Otimo ap. telefones
nossas
incorporações
tomos
Macedo, 48, ap. 604/— Ver no Vdo. ap. 105, R. Alzira Cortês, bona Poiace, por eslor olug. c| inq. parados, vazios, novos, preço de ras ou na Av.. Rio Branco, 156, salão, 3 qts. el arm. emb., 3 ba- (Da
grupo 101. Tels. 22.2793, 52-8774 nheiros cor, piso mármore, copa também excelentes aps. à vanda com sala, 2 qts., coz., banh. (em 42-7969
Iccal, qt., sl., separados, garagem, n.° 5, 3 qts., 2 sis., 2 banhs., notif. Vendo magnífico ap. qto., ocasião.
ou *•
14 milhões à vista
42-2961,
ou vest., sala, 3 qts., banh.
e
coz.,
comp. p| amprag. e área
play-ground,
Júlio Bogoricin. Craci ?5.
gar.,
vazio. lnf. Av. Rio Branco, 81, grde.
coi., dap. amp. a garagem. Admi* no J. Botânico a Laran) ei ras). — cõr, dep.
sala, amplos e dep. empreg. Pe- 16 em 2 anos. Chaves na Bri*
ac.
luxo. Ver local, tel
à Praça Santos cj boxe, copa, coz., área
- Ipanema - Le nistração
- CIVIA - Trv. Ouvidor 17 (Div. c| tanque, V.r com o corr.tor diá- no local
s| 1105 - (Crecl 628) - Telefo- dep.
36-4002
Hilário
lhante,
Fldex.
Tel.
COPACABANA
de
Gouveia,
Rua
8
Sinal
indevassáveis.
claras
e
ças
52-5698 e 29-0460.
da Vendas 2.° andar). Tal.: .... riamente das 13 is 16 horas na
ne 43-7445 — Gavazzi. '
57-5187
sala
516.
Tels.
e blon — Temos p| permuta ou ven- CRECI 210.
Aceito 66,
138,
diária- serv., dep. comp. empr.,
- Vendem-se diver- milhões, «aldo 18 meses.
52-8166 de 8,30 às 18 horas - Rua Humberto de Campos, 957. Dumont,
57-2086,
responsável
Léo
de da aps. c| 1, 2, 3 qts., em dlvers,
VENDO ap., na Prolo do Flamen. BOTAFOGO
Caixa. Tel. 57-3476.
POSTO 3 - Pilotis. Frente, and. (CRECI 131).
Edifício
e
3
lnf. Rocha Mendonça Imóveis —
1-2
c|
1
sala,
qts.,
sos
ops.
Rua
S.
locais.
CARLA
IMÓVEIS
Queirós.
CRECI
243.
até às 22 horas. ótimo quintal.
mente,
Sala, 2 qts.,
nova.
go, 164, c| 2 qts., sl., dep., maralto,
RiB.
vazio
esq.
pintura
APARTAMENTO
andar.
9.°
151,
a
Nilo
Peçanha,
Av.
Preço
parlir
complets.
José, 501703. CRECI 167.
car hora p| visita, lnf. Av. Rio dep.
coz., dap., prédio cl garagem. IPANEMA — Vende.se apartamende 3 pavts., c| apenas 2,
22-0245 e 22-4474 J-107.
9 milhões. beiro e Pr. Júnior, vendo ou alu* BELO ap. de luxo p| apenas 120
42.0610,
66.
T.ls.:
do
18
milhões.
.Entr.
CRECI
628)
duai
salas,
três
to
81-1105
de
Branco,
(Crecl
Belíssimo ap.. Pr. 35 milhões'c| 50% 2 anos.
quartos, Tel.: 32-0351. go conl. kitich, banho, para co* milhões c] 280 m2. Posto 4. En- COPACABANA
Tralar na OMIL,
CRECI 2B5.
aps.
áhdar.
Ótima
Tel. 43-7445 - Gavazzi.
trega
imediata,
construído
Santos.
Av. Copacabana, dois banheiros sociais, vaga na
pela salão, 3 qts., elev. priv., gar., na Imob.
"Rua
p|
mêreioL 57-4019. Sousa das )5hs.
- Ap. terCRECI n.o 463.
em
edificio
de alto LEBLON - Pronto • Vaiio, ótimo JARDIM BOTÂNICO
IMO- 1003 s| 310. Tel.: 36-6631. CRECI garagem,
Berlaln, 1 pl andar, hall em már- Rua R. Correia - CARLA
SanVÊNDE-SE ap. 307 da
12
Sinal
Andar
inteiro
da APARTAMENTO
Rua Rodrigo
luxo. Praço fixo a írreajustével. ap. com linda vista para o mar, reo de frente c| 3 qts., sala e oportunidade.
VEIS - Rua São Josó, 501703 - 24B.
more, 2 salões, 4 grandes
qts.
1o Amaro, 180, qt., sl., sita., b., BOTAFOGO
— Vendo
terr. — 2 sis., escrit., varanda, 3 qts,, c|
3ó
1
prédio
arm.
rest. Brito
varanda 22-4151 - CRECI 167.
emb.,
8 m.,
- And. alto, 4 p| and., Entrega prevista no prazo de dez com sala, 2 qts., coi., banh., dep. dep. completas de empregada.
Entr.
facilitado
grande
c,
amplos.
saldo
milhões,
4
POSTO
emb.,
arm.
st.,
2
garagem.
banh.,
1
sis.,
3
qts., porão
em mármore, 2 banh. soe, copa, COPACABANA - Vende-se terre- todo claro. Peças amplas. Sala e masas. Tratar praço a condições pl amprag. . áraa e| tanque. Ver çj 22 de entrada e saldo em 30
Prop. 6,65 x 24,
comb.
Porteiro Armando.
sl., 2 qls. • uma casa 75 000 000. R. Miguel Lemos. Tel. coz., excelente, área de serviço,
tela* com o corretor diariamente das 14 m. lnf. Adm. Victor Gotclip - em
40 MESES SEM JU-'
o
pelos
proprietário
Ulisses, 48-6558, após 19 hora.. habitava!,
no cl cesa, entrega imediata, na qt. separados, ótima coz., banh. com
nes fundos, sl. • qt. Vital Silva, 57-7707.
2
às 17 horas na Av. Ataulfo de Av. Pres. Vargas 417-A, s| 1 304
fechado. Ladeira dos Tabajaras, 620.
amp. garagem
Ver côr, dep. -empreg., reversível c( fon.s 524562 . 52-9900.
qts.,
sepasala
op.
VENDO
quorto,
ROS.
Visitas cj corretor
- lido 50% fin. 2 anos. R. Figueiredo
23-3616 - CRECI 100.
_
- Tel. 43-8463.
Mendon
335.
lnf.
Rocha,
1
Paiva,
COPACABANA
AVENIDA
tratar
tel.:
42-0072.
—
no local e
Visto p| o mor
grande quarto, érea serviço. Pré- JARDIM ALLAH
onze
milhões
rados. Entrada
Tel.
Compramos
36-3788.
BOTAFOGO
Falcão
pl — Ocasião, ap., vista para o mar, Magalhães.
Pr. 25 milhões e a Lagoa. Frente, entr. Imed., çi Imóveis, Av. Nilo Peçanha, 151, JARDIM
dio c|
BOTÂNICO - Sr.
pro- na portaria, diariamente,
Rúa Correia Dutra, 37 ap. 404.
Vende-se ap c| 15 a garagem.
COPACABANA
22-0245
42-0610,
— 2 sis., 3
Tais.:
9.°
andarl
clientes, aps. 2 e 3 qts. com ga- 2 salões, 3 qts., sala almoço, co- - CRECI 745.
a
combinar.
compl.'
vlsta,
»!
vender
o
V.
Sa.
quer
qts., 2 banhs.
prietário,
Novo, vazio.
sala, 3 qts. e garagem. Preço 60 Imob. Santos.
14 às 17 h. Contradependen* BARATA RIBEIRO
ragem. Solução rápida. Orientação pa, cozinha, amplBs
Copacabana, em côr, deps. compl, e gar. — . 22-4474_j-_CRECI_285._
Av.
sem das
rapidamente
e
seu imóvel
Vende-se milhões,
Tratar
facilita-se
50%.
e serv. Despachante. — cios, garagem. CrS 70 000 000. - apartamento de sala, 2
1003, sl 310. Tel.: 36-6631. CRE Cr$ 85 000 cl financ. Gabriel de LEBLON - Sala, f ou 2 quartos,
Telefone para 42-3288U0 terminado, deSOCUpõquartos, na OMIL - 32-0351. CRECI 463
íe^?éí?«
LARANJ. - C VELHO luridica
57-6885
•
Tralar
c|
Av.
Rio
—
Landim,
Esc.
proprietário:
Corretor
Cl 248. Tenho outros.
banheiro social, cozinha e depen*
Androde. 32-7932. CRECI 51.
e 52-9632, que a Darqal Imobibanh., coz., deps. e garagem.
ir- ll.o _ s[ 1 105, 22-4100.
op PÕSTO 6 - ARPOÁDCÍR
dências completas empregada. — COPACABANA - Vende-se
- Bons IPANEMA - CrS 1 500 e visto, Quase
APARTAMENTO - Laraniciras. - Branco, 120
Preços a
partir liaria pode faze-io. creci 554. jçao
prontos.
pj conta n| firma.
novo sl pilotis, cl grde. salão, 2 ops. de 2 e 3
CRE- ATLÂNTICA, _120 m2. p! apenas 42^5961^
a 30-9641.
42-7638
Vende-se urgente, com telefone, Tels.
com
18 000 000,
pagamento
qts., depend. com saldo facilit. e financ. Vendo ap. de
— So¦- Apartamentos prontos Tratar
na
SEI
65 milhões à vista, 1 p| andar, BOLÍVAR - Esq. de Copacobono. qts., dep. complelas e garagem. pletas com e sem garagem. Pre- sala, 2 qts., dep. compt.
andar inteiro, grande salão, va- Cl 960.
etc. grad. facilitado. Ver no Rua Bar- LAGOA
facilita-se.
randa envidraçada, 3^ quartos^ co- BOTAFOGO - Sr. proprietário V. 3 qts., sala, 2 banheiros, demais ap. de salas, 2 quartos, etc, Infs. Preço 36 milhões,
a parlir de 25 500. Bom Ti- Já na 4.0 laie. 42.8408 e 52.0220. tolomeu Mitre,
1 079, frente ao Av. Epitácio Pessoa, 870, entre o ciedade
ço
EmpreendimenTrotar na OMIL
32-0351. CRECI nane.
área, Sn. quor vender o seu imóvel ra- deps. 37-4641 e 57-8248. - Cre- 42-1151. CRECI 796.
dependências,
18 horns. Obra c| Corte da, Cantagalo e a R. Monda COPEG. Entrega em 15 CRECI 1018.
pa-cozinha,
Peg-Pag. até
463.
últimos
apartamen- tos Imobiliários.
Os
— Vendas Pan- tenegro.
Av. Nibela vista, garagem, pela melhor pidamente e sem despesas? Te ci 971.
meses. Ver na Rua Fco. Otaviagarantia Servenco.
COPACABANA
Ap.,
vendo, COPACABANA Vende-se
ep. no 67 - Horário 10|12, 16118 e IPANEMA — Suntuoso edifício sô- Imóveis, Rua México, 119, gr. 801. tos dos Edifícios Matiso o Ceoferta. Tel. 25-2502 e 22-5700. - lefone porá 42-3288 e 52-9632 que APARTAMENTO de cobertura no sala
e quarto,
separados,
dep. de alto luxo, novo, sôbre
201 (212 o
Peçanha, 155, Grs.
bre
centro
Todos
de
frente
em
de
terreno,
lanno.
pilotis,
ap.
101.
pilotis, 20122 horas. CRECI 279.
CRECI
Rua Alice, 1 290,
a Dargel Imobiliária pode faze-lo. Pasto 5. 70 m2 de área coberto completa,
Tcls.: 52-5256 e 22-3032.
de estaciona- cl 2 salas, 3
—
—
parque
203
Obra em ritmo acelerado.
m2. 502 (196 m2) e
(224
"—
Base: 75 mento. Tel.i
qts., 2 banhs. to- QUADRA DA PRAIA - Nòvo, lue 200 m2 de terraço.
704.
e
ATENÇÃO — Srs. proprietários^de CRECI 554.
22-9453.
água 612-14. Tels.: 52-0221
Junto ao Panorama Palace Hotel,
m2).
Ar condicionado.
Negócio
de
ciais
e
milhões a combinar. Tratar Outgaragem.
xo, 2 por andar, entrega em 30 na Run Alberto de Campos, 10,
imóveis — Vendoj trato de (lôda
— Vendemos quente e exaustor central. Su- 32-7270
- Vende-se è
Rua tanda, 20, pr. 508. Tel. 31-3367 COPACABANA - Vendo na Rua grde. oportunidade. Preco 70 miLEBLON
604).
(Creci
2
badias,
com
armários,
documentação, notificação' a inqui- BOTAFOGO
3
— Construção e acabaqts.
local de grande valorização. Vista
Carvalho de Mendonça, 36
vazio, - CRECI 203.
ap. lhões, focllito-se 50%. Trotor na
linos etc. Sem despesas para V. Álvaro Ramos, ap. térreo,
sociais,
copa-cozinha, panorâmica para as praias, lagoa, em
lançamento à Rua perluxo
de
Almeida
(B
401, salão, 3 qts., banh., coz., OMIL - 32-0351 - CRECI 463. nheiros
da
Gomes
mento
2 qts., APARTAMENTO com
So. Corretor autorizado pelo CRE claro e arejado, c! sala,
érea de serviço, dep. de criada Jóquei etc, c. ótima sala, 2 dortelefona re dep., emp.,
— Av. Almirante Bar35
milhões
vlsta.
Fernandes.
à
coz.,
dep.
empreg.,
banh.,
grandiverCOPACABANA
Vende-se
apts.
CRECI
234,
cém*construldo
GOMES
OE
J.
Santos.
Góes,
Cl.
Antônio
e garagem. Andar alto, com sa- mitórios com armários embutidos, Carlos
p|
- AMPLA e confortável casa de 2
517/519
Ver
ho.e,
90,
das
9
roso
n."
às
llh.
Tel.:
cj
grupo
c|
tanq.
24
milhões,
- de área
sos aps. de luxo c| 1-2-3-4 salas lão de festas a play-ground.
—
ALMEIDA, FERNANDES. Venda-se
203. Quitanda, 20, gr. 508.
- TAl pavs.;
banheiro completo, cozinha, érea c| sala-living e 4
cj 4 qts., 4 sis., 2 var.
10 milhões de sinal e o saldo luxuosamente mobiliado c| TV, ar 57-0638 - Olímpio (CRECI 374). e 1-2-3-4 qts. e dep. completas. Ver
qts., ou T.ls.: 42-5099 e 42-3512
Tol.i 31-3367.
¦¦
domingo • 2.a-feira no lo- com tanque, quartos e WC para
- envidr.,
copa, coz., dep. emp.,
ADMINISTRADORA
TAUBATÉ
em 30 meses. Venda exclusiva de
CRECI cal, à Rua Aires Saldanha, 146,
miq.
lavar, axaus* COPACABANA'-^Vendemos no* Tratar na OMIL. 32-0351.
gel.,
—
Frente vazio 2 Waldemar Donato, R. 7 Set., 124, cond.,
2
banhs.
LARANJEIRAS empregada,
e
3
Entrada
salão
de terreno
garaqem
em centro
CRECI-84garagem,
qts.,
463.
tel.
int.,
égua
tão
central,
Traesq.
Gonçalves.
de Almte.
quan- vfssimo ap. conjugado, de franta,
1 900 000 e 160 000 p| mês.
pl and. sala, 2 qls., T cl 17,50
de
12
x
consir. de luxo. Base'
40,
Tel.
43-8000
e 43-8700
2
- V.ndo ap. ito tar pelos tels.: 22-4767 e 42-2392 Escritura
Frente. Linda visla.
acaba- LAGOA
uso. Trecho na Rua Saint Roman, 480,
te,
etc. tudo
sem
banh. compl. deps. garagem cond. CRECI 5.
garagem,
pública imediata. Garan- soe,
ap. 209, COPACABANA
120 milhões. Tratar à Rua BarSode
completas
dep.^
sala
e
Lima.
final
da
R.
Sousa
Oportusl.
95
Av.
inq.
notif.
2
Júlio
Bogoricin.
CRECI
qts.,
SOARES
Atlântica,
2 onos.
qts.,
tia de SIMPLEX S. A.
30 mil c| 15
Informa000 000 a mais 12
Mesquita. 398-A. Tel. 34-0694
—
— Entrada: CrS 5
mento dé luxo, todas as empregada. 40 c' '30 e saldo a de
Vende-se o
op. nidade
Tal.:
42-1238
única.
CABRAL 48-802 - 23-1214 C.644. BOTAFOGO
- CRECI 986.
de 450 000. Maiores detalhes na coz., banh., dep. compl. «mpreg. RUA CINCO DE JULHO n.« 324 ções no locol das 9 às 22 horas
C-02 da Rua Barão de Macaúbas TAL
TAUBATÍ
ADMINISTRA- PRONIl,
combinar, lnf. Adm. Victor Gole-;.
Av. Rio Branco, 156, gru- Rua Paula Freitas n.° 19, ap. 606, o apartamanto 602 (227 m2). Su- ou na PREDIAL AQUARELA. Rua peças de frente c| vista
LARANJEIRAS - Sala, 3 qts., dep.
APARTAMENTO
tipo
sala,
casa,
-CRECI
-Av.
sala,
2
de
s)
c|
417-A,
156
n.°
qts.. jard.
DORA
84.
Pres. Vargas
|
lip
CrS 30 000. 50% .nt. telefones: perluxo. Salão, 3 quartos,
com México, 11, 12.° andar. Tel.: ..
empr., 2 banhs. soe, final cons- inverno,
po 702. Tels.i 42-4966 • 42-6760.
copa,
coz.,
lavanderia,
as 1 304. Tel 43-8463. 3 qts., banh. compl., dep. de
22-3037 • 22-3679 - CRECI 844. armários «mbutidos, dote banhei- 52-3612. Primeira classe no ramo deslumbrante
para
trução à R. Gal, Cristóvão Bar- ban. côr, dep. compl. empr. terra- APARTAMENTO - Av. N. S. de - CRECI 667.
I
área
de
serviço
c|
tanque,
empr.,
„
- ros,
Copacabana,
1246|902,
frente, COPACABANA almoço,
copa-cozi- Imobiliário. — CRECI 258.
milh.
tala
da
204.
18
89,
ap.
celos,
R. Jscumã,
comj Lugar p!
carro. Ver
POSTO SEIS - COMPRAMOS PARA CLIENTES
co, armários embutidos. Ver( no
praias do Leblon, Ipane- LAGOA — Cobertura-duplex,banhei-|60,
combinar. Tcl.: 25-2378 e 34-8322 local e tratar com o Sr. Hélclo vazio, com 2 sis,, 4 qts., varan- Para entrega am 16 mesas, venda- Apartamontoi da 1 • 2 salas, 2 nha,
quarlo • banheiro da em- IPANEMA - Rua Nascimento Silap. 301. Entr. 10. lnf. telefodois
quatro dormitórios,
- Trv. Ouvi pregada, garagem. Construção a vi,
- CRECI 813. 52-1892.
da, 2 banhs. sociais,
copa, co- mot átimo
"toilette",
de
Rodrigo
CIVIA
Lagoa
e
3
e
ma
quarlos.
- Tel. 27-8832.
ne
28-1741.
sa4.
Em
ap, andar alto, 1 por
magnífico edifício am
dois
quatro
tanque, dep. andar,
acabamento da Gomas da Almo!- centro
zinha, érea
cj
<| salio, 4 qtt., 3 banhai- dor 17 (Dív. da Vendas 2.° an<
da terreno, todos da fran- Freitas.
LARANJEIRAS - R. Gíh. Cristo- BOTAFOGO - Vendo o ap. 706
Edifício em cen- lai, varanda de 50 m2, copa, co- APARTAMENTOS*-Casas, terré-'
Barcompl.
emp.,
garagem. Ver e ros, 2
dar). Tel. 52-8166 da 8,30 il 18 da, Fernandes — Av. Alm.
vão Barcelos, 281-307 - V. bom da Rua Barão Itambi, 61, frente
linha, tres
qtt, d. empregada * garaquartot com depen- nos otc.,
mesmo
ctíupados
per
- Talefo- ta, com ampla vista. Apenas 2
tratar
local
ou
517/519
no
tel.-36-5171.
roto,
90,
horat
131).
gr.
(CRECI
ap. 901 da luxe. Var no
andar. Obra em ritmo ace- tro de terreno
de sala, 2 qts., e depend. Praia Botafogo, sala e quarto seajardina- dênci-15 nara empregados e duas inquilinos, aceito para vender — ¦
op.
- TAL com
ALTO LUXO - 300 m2, 1 pi i ian* fiam,
ocal ho|. apis 13 hora» . sába- COPACABANA - P. 6 - Vendo nas 42-509- • 42-3512
Caixa
arado
Aceita-se
com a garantia da Sim.
completas.
vagas na garagem. Av. Epitácio Presto toda assistência necessária
- flor
parados, banh,, coz., érea e dep.
TAUBATÉ
ADMINISTRADORA
c|
2
400
tn2,
do
do apát 14 horat cl Sr| Aiax na ap. vazio, grande, frente, novo,
Indevassável,
3
s ilas,
sinal. Ver local depois 13 hs. e empreg. Entrega-se vazio. Tratar dar.
piscina, Pessoa, 2034, ap. 701, junto à a um negócio r.ípido e seguro.
ptex S. A. — Ótimos apartamen3 banhs., 2 qts. de cria Rua Si Ferreira, 134 ou VEPLAN 2 praias, sinteco, j. inv., sl., qt. CRECI 84.
Maria. A Antônio J. Santos. Quitanda, 20,
Iratar Imobiliária Século Ltda. — Corretor
les cont sala, 3 amplos d.rmilóLoureiro. Tel.
32-9400.
salões de Igreja Santa Margnrida
3ti,,
México,
as, garagem, .37-4641 a 57-8248 IMOBILIÁRIA,
148
da flr.
3.0 sep., área, tanque, 2 banhs. cor, RUA BELFORD ROXO - Com visto rios, com armários embutidos, 3 play-ground,
vista - panorâmica
R. Evaristo da Veiga, 16 gr. 503 CRECI 413.
508.
Tel.i 31-3367.
CRECI
mais bela
'Vende-se
"Habite-se"
vendo sala e quarto banheiros sociais, copa a coilnha, festas etc. Preços a
andar.
o
mar,
- Tel. 42-1522 • 22-3692. CRETais.:
CRECI
971.
52-2830
orm.
28
28-8203.
Ver
mll.
Tel.
•
32-7212
para
Lagoa.
já. Visi- _03yi-y
para
parop. 402
BOTAFOGO - J-107 - CRECI 66.
Severino.
Rua Joaquim
Nabuco, sep., banh. a coz., vazio. Sinal área
Cl 672.
da
serviço,
tas das 9 às 17 horas. Informa APARTAMENTO cl 3 quartos, í'sa"<
dependência*
Quadra da
R
Fernandes Guimarães, 99, cj APARTAMENTO
tir.de 42 tnilhões finan- cõts em H. C. Cordeira Guerra lao, 1 banh. completo., copa-:o<'
7 000, saldo em 24 meses. Visi- completas da ampragada a
46.
Em construção sala, quarto, cozinha,
garaLARANJEIRAS banheiro, praia, 2 salas, 3 qts,, 2 banhs., COPACABANA - Vanda-sa apar.
tas e maiores detalhes pelos leis.: gam. Excelente negocio. Entrada
— & Cia. Ltda. — Av, Rio Branco, ztnhn, dep. empreg. e garagem.
de
deps.
70
milhões
com tamento
duai
talat
• deis COPACABANA - Vendemos o ap.
bem adiantada, pari entrega até jardim
inverno, banheiro empre- demais
22-4767. e 42-2392. Joal Goulart. de Crf 2 500 mil, saldo em 40 ciados em 36 meses.
173 - 14."'andar. Tel.: 31-1895! obrà"om .inai, entr'e_a~ píevista nl
milhões
2
30
em
enos.
sando
um
coniugado,
de
V.
em
Pinheiro
37-4641
Sa.
tempo
rápido.
Da1967
na
Rua
quartos,
ri.
da
julho
yade, érea cí tanque. Tratar p|
59.
CRECI
moio
mesas. Informações no local de Entrada
Cr$
2 460 000 - CRECI 706.
camente mobiliado
- e 57-8248
CRECI 971.
a decorado. mos Assistência jurídica a serv.
de 67. R. Aguiar, 47, an.
Machado, 62 (estrutura • alvena telefone 52-4325. CRECI 455
68,
CORREIA,
—
RUA
RAIMUNDO
9
as
22
Tratar
horas,
eu
Predial
ar.
últicom
na
Despachante".
20,
es
o
Landim
Tralar
Quitanda,
Vendamos
h
Corretor
Rua
ria
Predial
Palermo
Ltda.
R.
Sena
prontas).
proprtatirlo
LAGOA — Luxuosa casa 8 meses 1105.
APARTAMENTO
o
melhor no
mensais
de
e
—
c|
Vdo.
vazio,
coni.,
ap.
207.
Aquarela.
prestações
Rua México, 11, 12.»
Tel.:
in* dor Dantas, 117 s| 905.
Esc. Av. Rio Bronco, 120
31-3367.
CRECI- 2031
Grupo 401-A.
ll.o
mos apartamentos da nossr
de construção. Vendo facll. e fi-!508.
Vista
mar. Sala, Máxico n.o 11
gênero.
pf o
- S| 1 105. - Tels. 42-7638 e kit. e banh. Tel. 23-3368. - CRECI •ndar.
T.l.
52-3612 Primeira Cr$ 495^000. Ver no lo- nane. em'3 anos. Ver Rua FreijAPARTAMENTO vazio com
corporação, somente 2 aps.
por
t., coz., banh., qt, a deps. cria- COPACABANA - Vozio, sl. e qt.
sa!^
daisa
286.
no
turno
imobiliário
andar, todos de frente, constan- BOTAFOGO - Vende-se ap. 208
Solano, 22, ito. igreia Sla. Mar-i
social,
a. 26 milh tios com 15 milhões sep., banh. e coz. Pecas gran- 30-9641. CRECI 960.
banheiro
quarlo,
R.
Bartolomeu
Portela,
35, de entrada. 37-4641 i 57-8248 - des.
cal diariamente até às çarida Maria. Tratar 42-0547. CRE-| ,a|e.a,
do de: 2 satãs, 3*4 quartos, 2 da
UM POR.ANDAR - Vendemos lu. CRECI 258.
CrS 20 000 cl 50% em'2
cozinha, área com tanque e V/C
- Compramos p]
COPACABANA
banheiros, cozinha, quarto • dep. c| sala, 3 quartos, 2 banheiros, CRECI n. 971.
Cl 643.
xuosis-imo ap. cl 300 m2, na quaanos. Gabriel de Andrade. Tel.i
de empregada. Vendo à Rua BaVEPLAN
ou
na
22
horas
- Rua Barão
clientes, apt. 2 e 3 qts. com ga- dra da.jvaia, c| living, sala da IPANEMA
irea,
empreg.,
garagem
privati- coz., dep. compl, empreg., érea
casa'
Pirassinunga, 42-A,
rão de
- 250 m2 - Fren 32-7932. CRECI 51.
ragem. Solução rápida. Orientação
va. (Estimativa de construção já c| tanque e vaga garagem. Ver ALTO LUXO
- LAGOA — Ocasião — Para entre- 7t ap 303. Tratar tel. 38-0270
3 ba— Edifício
de
classe — Â COMPRO imóveis Zona Sul de 1 luridica • serv. Despachante. — jantar, 4 qts., c] arm. amb,,
de Jaguaribe, 204, pró- IMOBILIÁRIA LTDA.
local c| proprietário. Tratar: te
atualizada a com uma vantagem no
ga em maio 1967 e 2.° semestro e 38-5152.
¦
am
copa
a
nheiros
sociais,
cozinha
_
'-:
Lagoa
Azul,
R. Senador qts., saleta, varanda, salão com ou 2 qts., com dep. e garagem. Corretor
de
edificio
1968,
Landim,
Rio
extra, pois, toda a construção lá Predial Palermo Ltda
Esc.
Av.
à Praça N. S. da México, 148, 3.° andar. frente,
Frente,' vazio1,'
70 m2, copa-cozinha, 2 banhs., 2 Paqo à vista ou empresto 30 mi* Branco, 120 - ll.o _ s| 1 105, mármore, daps. duplas da criada ximo
c| sala, sala de jantar, 3 APARTAMENTO
paga V. S. adquira a praço fi- Dantas, 117 sl 905. Tel. 52-4325
o duas vagas na garagem, Rua Sá
Tel.: 22-4861 e 42-2961 qts., 2 banheiros, çfáragam e de* pronta entrega, sala, 3 quartos
qts. de criada, garagem, 90 ml* lhões sob hipoteca. 22-0764 ¦
xo). (Da nossas incorporações ta- - CRECI 455.
Tels.
CRE- F.rr.ira, 19, ep. 501. Prédio nô. Paz,
42-7638
•
30-9641.
Bob's
Caiçaras.
e
Bonfim
rte.
R.
Conde
dep.
empr.
¦•
com
60
milhões de en- COPACABANA
KEN-<
tm
dências
de
empreoada
R.
Hilário Cl 960.
mos também
a BOTAFOGO - Vendemos o aplo. lhões
excelentes* aps.
p
- CRECI 107.
vo, acabamento Goma* da Almel- Edifício
37-4641
57-8248
•
s| pilotis. Um ap.
Gouvéa, 95 — Vando urgonta ap.
NEDY, frente cj salão, sota do 767 ap. 502. Chaves c| porleivenda em Ipanema • J. Botâni- de V. Sa. em tempo rápido. Da- trada.
COPACABANA - Rua Saint Roman da, Fernandes. Ver no local com
CRECI 971.
28-2417.
ro
4
2
banheiros
e
box
108
i|
co). CIVIA - Trav. Ouvidor 17 mos Assistência
2
coni.
jantar,
qts.,
pilotis,
quartot
480 — (esq. Francisco Sí). Ven- o proprietário a tratar na PROjurídica e serv.
por andar, composto de IEBION —- Av. Delfim Moreira Uiragem e dependências. Ver no APARTAMENTO — Sala grande, 3
arm.
embutido,
salata,
sala,
tOiv. de Vendas 2.0 andar). Tel. Despachante. Corretor Landim — APENAS 35 milhões à vfela, 3 c|
dem-se aps. conj. entrega 40 dias NU — Av. Rio Branco, 156, grupo
n. 350
Vende-se e ap. 401,
52-8166 de 8,30 as 18 horas - Esc. Av. Rio Branco, 120 - ll.o qts., sala, 2 banhs., demais deps. copa-coíinha,
depand. completai.
3 quartos c| ar- de frente. São 260 melros qua- local, hoie e sábado na Rua A]-|qUlir*ros, 2 banhs. etc. Dep. empr.,
Preço e partir CrS 11000-yVer 702. Tels.: 424966 • 42-6760. - salão,
CRECI 131.
mirante Guilhobel 110 e a partir; garagem,
R. . Almirante
sinteco.
- S| 1 105. - Tels. 42-7638 e Andar alto indevassável. 37-4641 Cr$ 26 milhõas. Garagem à com- no local e tratar na Rua Senador CRECI 667.
de conforto, com o pahnra Cocrahe 56 — Francisco.
de segunda-feira
marcando
mários embutidos, 2 ba- drados
binar, local.
e 57-8248 - CRECI 971.
ÍÃRANJEÍRAS - Vando" ap. tipo 30-9641. CRECI 960.
Dantas, 76, s| 1 203. Telefone
norame
espetacular qua
se
es- c! Sr. Assis. Tel. 37-0629 ou VEVENDE-SE ap. d. luxe, .m Copa.
casa, vazio, 2 qts., salão, copa»
tende
42-0208.
CRECI
924.
do
Leblon
aa
Arpoador
nheiro
em
côr,
sala
BOTAFOGO
Rua Humaitá, 46 AVENIDA ATLÂNTICA n.« 2 536, COPACABANA
cabana, à Rua Joaquim Nabuco.
Na melhor locaPlAN IMOBILIÁRIA. Tel. 52-2830 APARTAMENTO
PRONcoz., .dep. compl. empreg., 96 m2. —
Living, sala' de jantar, 4 dormiProntos
morar — Vendem* de alto luxo, 3 qts., 2 bonhs., lização da Rua Toneleros, vendo COPACABANA - Sr. proprieiário 149, com aalio,.copa, cotinha, 3
a 32-7212 J-107 - CRECI 66.
Rua Prof. Estelita Lins n. 77 ap, se ótimos pari 2
de almoço, copa-cozinha, tórios, tres banheiros
completos,
— Rua Comte. Cor*ps.
por andar com qt. empr. e dep., grande varanda, por 120 000, lado da sombra, ed. V. Sa. quer vender o seu Imo- quartos, 2 banheiros com piso de
TO
—
vende-se,
102 - CrS 27 000 000, CrS .... salão,
LAGOA
Ap„
prontoilette, dois quartos de empre3 dormitórios, 2 banhi, so< ap. de frente, 7.* and. Preço 80 de luxo s| pilotis, áreo 220 m2, ve! rapidamente e sem despesas? mármore, fachada de luxo. Var
15 000 ent., rest. 2 anos T. P.
grande área de serviço gada • duas vagas
m de
frente, deiro
120
de garagem, ta entrega,
de farias, 24. Tlctals, cozinha, quarto a WC am< milhões (50%, resto 2 onos). — excelente ap. de frente clgaragem, Telefone para 42-3288 e 52-9632
local.
tel.
22-3679 CRECI
22-3057,
da 12 pavimentos, cerca- pronta entrega, 1 saia, 3 quarpreg., érea da serviço c| tanquo Tel. 22-7194, Ruo Alcino Guanaba- magnífico
salão,
de
in- que a Dargel Imobiliária pode fa- VENDE-SE o ap. da R. Duvivier, azulejada,
quarto e WC Prádio
jardim
844.
tos, dependências, com garaqem. JUCÁ (próximo R. Mariz
do
Aoena.
doli
e garagem. Construção da João ra n.° 21,
por
jardins.
verno
mármore
em
carrara,
2
baze-lo.
CRECI
554.
12. Sla., 3 qts., dap. de frente, de
grupo 1 609-1610.
empregada.
Gara- apartamentos por andar. Entrega CrS 45 000 000 à vista - Teli:
,LARANJEIRAS (Parque Guinle) - Fortes Engenharia SlA. Var no Io*
e Barros). Vendemos ótiV-Hios vista p) o mar. Tratar no 201,
- nheiros de luxo, 4 amplos dormi- COPACABANA
Vdo.
'
PRINCESA
ISABEL
Vende-se
esplêndido
apartamen- cal. Tratar Rua México, 21, 2.° AVENIDA
março do ano próximo.
In- 57.4799.
tórios c] arm. embutidos, espa* aps. desde B milh., fin., ocup., diariamente.
Acabamento de lu- em
Vende-se op. ocupando toda frengem.
to de 290 m2, com todos requl- andar, gr. 202. Tal. 320929 •
formações no local das 9 às 17 LAGOA — Vazio. Vendo ap. sala, mo
ap. frente: varanda,
copa-cozinha, demais depen st. 1
cosa
vazio.
Infs.
AndraRuo
Repúblite
VENDE-SE 1 op. ò
quase
do prédio, c| 137 m2, ssla, 3
sitos de conforto e bom gosto. 22-2215.
xo. Construção de Mello horas ou na sede do H. C. Cor- 3 quartos, dep., jardim, arm. emdências e vantagens que V. S. de.
42-3285. CRECI
603.
4 qts., banh.,
81, 3 quartos, 2 saca
Peru,
2
salas,
Peças multo amplas. Perfeito esdo
banh.,
coz.,
dep,
emp.
2
—
quartos,
deiro
Guerra
&
butidos,
milhões,
facilito,
dois
Cia.
Ltda.
Av.
45
verificará Indo ao local. Entrega
'BOTAFOGO Praia - Vendo ep.
Tratar dire- de Araújo & Filhos Ltda. Rio Branco, 173 — 14.° andar. anos. R.
tado de pinturas e conservação e
grandes varandas a lelefone, an- imediata.
Saleta, sala-qt, las e dependências.
Idelfonso S. Lopes n. copa-coz., 2
Atendo
hoie,
Telefo- COPACABANA
e sala
separado.
Preco: dar alto.
com
Pro*
qts. emprg.,
vériBS
tamente
— quarto
benfeitorias.
Base 50 milhões com
42-5961
banh.
kitch.
proprietário.
e
Preço
a
de
T.l.:
73|102.
31-1895.
CRECI
706.
partir
ne 42-9104.
12 000 è vista. Tel. 43-8463.
Preços a partir de Cr$
CRECI 906.
metade, lnf. 54-0662. CRECI 588.
terraço.
- Na melhor lo- CrS 17 000 000, paoamento gran. curar Pinho na portaria.
banh.,
— Vende-se ótimo
COPACABANA
LEBLON
grande
ap.
RUA MaROUES;,DE7sSO..VÍÇENTE,
de facilitado. Obra com garantia VIVEIROS CASTRO - Vendo «o- 62 000 000. Informações
LARANJEIRAS - Vende-se ótimo BOTAFOGO r R- Vol. da Pitria, AP.
COPACABANA - Vende-se calização
Lido,
vendo
do
por
çl 2 salas, 2 qts, coz., banh., 92 — Vendamos excelentes aps., Único ap. no andar. Ótiap. e] salão, 3 quartos, novo, n.o C-02.
ap., ocupBdo pelo propr. c| tô- vondo
Com 2 quartos, 65 000 000 è vista magnífico ap. Seryenco. Ver no local. Av. Co- sala, 2 qts...coz., banh. e varanárea
cj
tanque
t
dep.
c
empr.j,
— do. .26 milh. financ.
empr., ate. 37 milhões c| saia, banh.
em magnífico parque residencial,
Epitácio Pessoa, sinteco.
18 meses. na Av.
dás as peças de frte., c| sala, 2 dop.
côr, dep. empreg., de frenle, excelente vista para o pacabana, 1 137, até 18 horas.
Sinal
Ver c| porteiro
Av. c| sala, 3
oportunidade.
— Rua Mé- Trotor 42-8408 ou 52-0220. CRECI
16 da entr. Aceito Cx. Econ. —
qts., 2 banheiros, cozi- ma
garagem. Rue Roul Pofnoéia, 149, mar, sala ampla, 3 bons quartos, Vendas Pan-lmóveis
qts., c[ sinteco e arm. embutido,
468, ou na Av. Alte. Ataulfo de Paiva, 50, Bloco A-2, nha e deps.
de empregada, em 12 milhões, saldo facilibanh. e coz,, pintados a óleo, érea lnf. 31-0957. Novais. CRECI 596. iunto o Francisco Si. Trotor Rua garagem, demais dependências, — xico, 119, gr. 801 - Tels. 52-5256 1018.
Tratar:
ap.
403.
1
Predial
Palererm
a
e 22-3032 - Crecl 704.
construção
adiantada,
qa—
cj- Instai, de água quente p[ máq. BOTAFOGO - Vario, deco. cobor- 7 Setembro, 66, 7.0 «nd. — Tel.i Atendo ho|e,' tel. 42-9104.
6
Vondo op. quorto, so- Barroso,
sj mo Ltda. Rua Senador Dantas,
21.°
VAZIO
CrS tado
em 4 anos. Visitas
- R.
sala, qto., varan.,
lavar e dep. de empr. Ver e tra- tura,
mobili. 42-9543 e 32-8641.
Borão Ipa. ta conj. varanda, doset, banheiro
117 s| 905. Tel. 52-4325. CRECI rantia Pires a Santos. Preco
COPACABANA - Posto 6 - Ap. COPACABANA
000 do
15 000 000, c| CrS 5 000
tar (14 às 21 horas) na Rua Coe- uma beleza, ap. ver R. M. Olinda,
ap.
de sala, completo. Av. Prido Júnior 335, 2106-9. Tel. 42-8885455. _
'combinar, com o corretor no local,
- Vende-se. Fren- conjugado, pequena cozinha, ba- nema, 53-605. V,
APARTAMENTO
entrada, e o saldo a
lho Neto, 12, ap. 202-(vizinho do 106, C. 011. C| port. sj 8 000. P.
12 mi- quarto, coz., banh., vazio, à vis- 1 001, esq. Barata Ribeiro. Dire- IPANEMA
te. Vozio. ProUo Júnior, 3351310. nheiro completo, vazio.
Av.
Vieira
Souto, QUANTO OFERECERAM PELO SEÜ mais prestações de CrS 350 000
Palácio Guanabara e Fluminense a comb. transf. Caixa Econ. Tratar
Tel.
das 15 às 17 h (2a. a
com
proprietário.
Sala, 2 qts., deps. ql. empr. — IhSes, 50% à vista, saldo em 12 ta ou curto prazo.( Ver local e tamente
-.
APARTAMENTO?
-Confira
o- valor mensais até o término da cons526, «sq. de Garcia D'AvÍta.
23-1214. CRECI 644.
P. C).
tratar Imobiliária Século Ltda. — 42-5170.
000 000,
CrS
13
Preco
à
vlsta.
CrS 30 000 000, metade à vista, meses, aceito
proposta
Edifício São Miguel, o gabarito P>>" ofertas que temos na loja trução. Tratar na PRONIL, Av. Rio óa.-feira).
Contrato ter42-1522
22-3692.
e
CRECI
672.
71000
000.
sinal de CrS
LARANJEIRAS
Atlântica,
3 806,
ap.
309,
Vendo aporta- BOTAFOGO - Vazio, cobertura, restante 3 anos. T.P. Ver ou te- Av.
PLANEJA Rua
Farma
da Branco, 156, orupo 702. Telefones
máximo
da
Praia
de Ipanema, de
mento em construção. Cr$
Paula. COPACABANA
desocupação pj
vendo, VENDE-SE apartamento Copacebe Nessa balo edificio de centro de Amoado, 55- lpan.ni. - CRECI
Ap.,
.... 2 qos„ sl., depen. cop. coz., ter- lefonar 45-2629, das 19,30 ès 22 chave na portaria cl D.
424966 js 42-6760. - CRECI 667. minado,
8 000 000 focilitodos. Trotor, tel.: raço. Vista
.
- 27-7596
Trator tel. 49-0469
OLIVEIRA conjugado, c/ telefone, área de na, saleta, sala, quarto separados terreno, cercado de
Bala
Guanabara. horns.
p|
jardins, dis- 153.
_
— Ap., vazio,
compte. conta n| firma. Tratar na
VENDO
- CRECI 878.
25-6281.
40
ni2,
coz.,
banh.^Pryo
22 e independentes, de frente, lado pomos ainda do ap. 1002. Tem PRUDENTE
Cristo p. qto., emp., financ. 30 AVENIDA
ATLÂNTICA
No
DE MORAIS, 985 - reformado
Rua
Botânico.
no J.
— Belíssimo
LARANJEIRAS - Vendo moonífi. mes. Aceito oferta. Ver R. Passa- mais luxuoso edificio de um
living,
sala,
de
op. milhões. Aceito CaiX-T."~— Tal.: sombra, 26-9181.
da 185 m2.
jantar,
Obra Visconde da Graça 169 ap. 102, SEI — Sociedade Emprequatro Apartamento
por COPACABANA
22-9453.
co op. c| iordim, 2 ireas, sala, 3 gem, 159 ap. C.02. 70m2. Tel. andar, sÔbre pilotis, com esqua- vazio,
dormitórios,
dois
banheiro*
sinteco,
claro,
so- em alvenaria.
Prádio em ren.ro 3
VENDE-SE grande ap. 3 qls., arm.
sinteco,
persianas,
sala
e
dep.,
"toüette",
qts.,
endimentos Imobiliários.
drias de índiminium, vidros ray- tudo novo, sala e quarto sep., COPACABANA - Apartamento - emb., 2 banheiros sociais, salão, ciais,
qts., banh. em côr, dep. empreg. 23-1214. C. 644.
copa,
cozinha, de terreno c| '12 andares — Es*
arm. emb. e qaragem. Tratar tel.:
Apenas 18 000 000 de entrodo. — BOTAFOGO
com
dependências peclficações de luxo. Quadra de
ar
condicionado,
Vende-se ap.
quartos
3 ban,
parquet coz., com tanque, bann. Ver com Vendo conjugado c/ 40 m2, ba* copa, cozinha,-dependências com- doli
Av. Nilo Peçanha, 155,
46-2921. D.' Margarida.
Saldo em forma de 45 aluguéis qts., sala, saleta, dep/completas, Paulista,
leusas
completo,
azulejos
cozinha
«m porteiro. Av. Copacabana, 836, ap. nheiro
•
gran- pletas, Av. Copacabana,* 363, ap. para «mpregadcrl, terraço de ser- praia — Estacionamento privativa
de 500 000 s| iuros. Choves no R 2.» pav. frente. Rui Álvaro Ra- efiras,
de, deixo telefone. Aceito Caixa 302. Tel. 57-5218,
viço e duas vagas na garagem. além
»
da mármore,
duas 610. Trotar 22-2376.
de vaga na garagem.
Grs. 612-14 —Telefones:
pisos
B.
TUUCA
S7CONR."Leitõo da Cunha n.o 16, op. n.o mos, 110 m2. Entrada e 20 000 vagas d. garagem. Obra «m ritTel.s 22-9453.
Entrega atá novembro próximo. Construção e acabamento de GeCOMPRO op. res. qt. sala, postos
VENDE-SE epartamento 2 quartos,
e 32-7270 52-0221
S-102, c| Mendes. Ponto final do em 30 meses.
Visitas das 9 às 17 heras. In- mes de Almeida Fernandes.
Entrega imediata me acelerado. Com a garantia da 4/5 ou troco um comerc. mesma COPACABANA - Ap., vendo em
Av.
Vendemos
BARRA DA TIJUCA
sala, armário emb., jard. de inv.
ônibus Laranjeiras. Vendas El-DouReside proprietário.
Dr.
An- Plr.s l Sanlos S. A. Com hall, av, 1 072, pag. ou rec. dif. Pro- construção,
salão,
3
dorm.,
2 dependências completas. Chaves cj formações no local ou nos as- Almirante Barroso n.° 90. grupo 2 «limos lotes de esquina e pia- (Creci 604).
(B
rado, Rua Uranos, 1 397. Tolofone tônio. 45-9129. Parte da manha. vestíbulo, salão, 1 sala de
critórios de H. C. Cordeiro Guer- 517/512 - Tels,: 42.5099 e ... nos, com 620 m2 cada, à Estrajan- posta
ao Sr.
Faria
Av. Copac banheiros sociais, amplas depen- o porteiro Pedro. Av. princesa Ica30-5172. - CRECI 469.
ra t Cia. ltda. Av. Rio Branco, 43-3512 tar, sala Intima, toalete, galeria, 861
TAL - TAUBATÉ - da do Itanhanqá, 100 m d-ípois APARTAMENTOS dências.
Um
área
Vdo.
va7.io,
pavimento,
ap.
604.
por
807.
Tel.
57-5218.
ap.
bel,
300,
BOTAFOGO
URGEN- 4 quartot, cem sala da vestir •
.
173 - 14.» andar. - Tel.: .... ADMINISTRADORA - CRECI 84. da
LARANJEIRAS - Vende-se na R.
CIVIA
Est".
do Pica-Pau.
c/ peças soe. de fte., gde. SI-,
— Troco ap. luxo, 180 m2. Tel.: 22-9453.
~ LEBLON
31-1895 - CRECI 706.
Álvaro Choves, 28 ap. 410, sl., TE — Vendo na Rua Gen banheiros privativos, grande copa* COPACABANA
Trav. Ouvidor, 17 (Div. de Ven- 2 qts., banh., comp., ótima coz.;
IPANEMA
VENDO
apartamento
conjugado
coxinha • doit quartot de em* quarto, sala, coni., banheiro, kit., COPAC. - Alto luxo, 400 m2 qt. sep., coz., banh., área c| lanPrudente de Morais n.<* 269 das, 2.0 andar). Tel. 52-8166; de Dep."Ac. Cx. Ec. Sinal a com—
Vende-se
o
ap.
casa
peq. vazia
por
Apartamento cam 4 quartes, 2 sa- APENAS 28 milhões à viste ou IPANEMA
Fachada ••m mármore, vazio
— Alugados sem contrato, facili- 8h30m às 1. horas - CRECI 131. binar. J. Hilário. Tel.: 32-4800.
que. Tratar Av. Rio Branco, 138 Severiano, 40, o ap. 712 pregada.
loas, franta para a Praça Eugênio aceito Caixa com ó milhões de ocupado dá Rua Prudente de Mo- to.
acabamento da alto luxo. Entra- 57-3604.
7.o. Tel.: 22-1802.
a
S.
BOSELLI - Praça Pio X MEU
BARRACO
está
perigo, CRECI 900.
com sala, 2 qts., banh., ga em 18 metes, ultimo aparta- COPACABANA - Av. Princese Jardim, 55. Var cem
sinal. Sala, 2 qts., demais dep., raes, 1 184, ap. n." 402 de sala,
partelro Sr,
78 - sala 807 - CRECI C-86. compro casa modesta na Barra da CASA
RUA
— Vendo
LARANJEIRAS, 243|703.
— 37-4641
magnífica, resi-e 2 quartos, dependências e garaVer no local, Isabel, 300, bloco B, ep. 610 - Luiz dat 14 as 17 haras. 1S0 mi- garngem,~110 n;2
Tel.: dencla
Vendo ap. luxo, vozio, indevossi- cozinha, área e banh. de manto A venda.
2
000
000
entr.
Tijuca,
dou
—
- CREtíl 971.
250 in2
cons2 pavs.,
Tel.:
gem. Tratar com Madail
a comb.
Tal.
22-6041 • 57-8248
a Vendemos ap. de sala e quarto lhões
Avenida
Atlântica, . 3 680
GÁVEA - J. BOTÂNICO 27-3765. Sr. Jorge.
na
vol. Facilito ou aceito Colxa, c|
748.
43-6512.
CRECI
a oíeo. £ntruides,
toda
pintada
serviço. Preço Cr$ 27 mi- tratar na Predial Aquarela., Rua sep., banh., cozinha, dep. com- 52-5239. CRECI 916.
Srs.
ATENÇAO
proprietário.
sinol de 10 milhões. Sala, 2 qts..
Vdo. 4.x60 na Estr. trada 35 milhões, saldo combinar..
terre- TERRENO
ALTO
BOA VISTA - V.
de empregada, quarto ra- COPACABANA imóvel?
Entrevender
seu
T.lefon.
pletas
Máxlco,
11,
12.*
ander.
Quer
Vanda ali. com
banheiro, cozinha e qto. empr. cí lhões.
IPANEMA - Próximo ao no 800 m2 c| casa, Estr. Gá- Canoas, 2 km. de São Conrado. Negocio direto. Tels.-. 58-5568 oü
Informações tel 52-3612. Primeira classe ne ramo versível. Garagem. 26 milhões.
•ala, 2
banh., coi • dap. gue a um corretor autorizado pearmário, área e dependéncies. Ver
vea Pequene, 102 - Tel. 43-9195 plano, belíssima oportunidade, 20 30-3776.
.
Aceitamos Caixa Econômico, Pro- emp. CrSqts.,
imobiliário. CRECI 258.
42-6974 (CRECI 576).
Vendemos na c 38-405 - CRECI
36 milhões fac. am 18 lo CRECI, para sua tranqüilidade. Caiçaras.
locol e tratar propr. 25-6899.
milhões, fac. 50%. Tel.: 58-0241 COBERTURA - Linda vista - Pri546.
curar
Sr.
Gilberto
no
local
Rua
na
Antônio
José
dos
Santos.
—
Administração
meses.
Fidex
Itdt
*2
"C".
Vende-se
terreno
..
AifNÇAO
SALÃO,
- Tel.i Av. Epitácio Pessoa, 468
Informações «Vendas Tal.
loja
508.
20,
qts., c| òrm. emb. etc. HUMAITÁ 2 qfs., hüll
locação,
sala,
Quitanda,
meira
gr.
36-4002
CRECI 210.
Vendo ep. frente c| 16x32 na Rua Siqueira Campos.
Rua das Laronieiros, ao. 201, frenna PAR — Predial e Administra31-3367. CRECI 203.
. intimo, banh. comp., terraço sò*
c| deslumbrante vista p|
le, CrS 38 000, em 2 onos. Alu- 1 salão, sl. iantar, 2 qts., dep. Otimo para constauçSo. Tratar com dora Resnikoff Ltda. Rua Ouvidor, COPACABANA - Pista 4 - Va
80 m2 dependências e (3]
ciat
c|
con
sala
e
APARTAMENTO
quarto
empr.
Ver
R. Humaitá 151-1 002. Sr. Melo. Tel.: 25-1273.
Vendemo» vagas na garagem, todo pintado
godo Cr$ 150 000. - Aceito Cai130 - 9.0 andar. Tels.i 321675 zio, vendo ap. cj aala, 3 qts.,
SAO
CRISTÓVÃO
- CRECI 1 036.
Lagoa,
magníficos PÇA. DA BANDEIRA
dap. amp. a garagem, todo ata. jugados, banh. e kitch. nòvo, 5 a
xa.
Tels: 52-2809 • 52-8251
- Tratar tel. 42-5622
Vende-se
na a 22-9435. Creci 456.
APARTAMENTO
op. de frente e fundos, cjsala a óleo. Ver diariamente até M
rest. 2 anos, Rua
IMC - Creci 577.
peta do c] S arm. emb. • 1. ar re* milhões entrada
OPORTUNIDADE Para morar, Rua 5 de Julho, 188, ap. 503, Ia.
serv. Si; horas. Av. Paulo de Frontin 285
de
compt.
dep.
apartamentos
3
em
qts.,
Antônio
480, esq.
prédio S. CRISTÓVÃO
de frente. Praia de Botafogo, com locação, 2_ qtos., sala, deo. compl. COBERTURA - Vende-se Rua Ba. frigarado da frente com 140 m2 Saint Roman,
de 4 400 mil e o - (Junto Haddock Lôbo) - Telefonal a
20,
Tratar
Quitanda,
vista maravilhosa para a Bafe da emp. Tratar com o Sr. Melo. Tel. rata Ribeiro, Posto 2, la. loca- CrS 70 milhões facilitados. Admi Parreiras.
c| um ap. por AREA INDUSTRIAI c;10 000 m2, à restante partir
BOTAFOGO - URCÃ
s.|uros. ne 36-4507 - Creci 600.
meses
30
em
pilotis
CRECI
Tel.:
31-3367.
508.
Guanabara. — Edifício alta luxo, 22-1273, choves t| o porteiro,
ção, de frente, sala, 3 quartos; nistração Fidex ltda. Tal.t
c.Gen. Aceita-se
.... gr.
esq.
Carlos
Seidl,
Rua
com
Econômica
Caixa
203. .
andar. Composto de hall, Sampaio.'
- CRICI 210.
Tiiuca,*;
Cr$ 40 milhões a comb. sinal de CrS 1 500 mil. Ver no CRS 6 OM-ÓÕ entrada APARTAMENTO cl 2 quartos,' sa". funcional, projeto da Sérgio Bar- APARTAMENTO — R. Sá Ferreira, 2 banheiros sociais, varanda com 364002
NascimenR.
APARTAMENTO
80 m,. dependências e garagem. COPACABANA
—i
Pena. Venà Praça Saenz
vista.
Tratar
à
Aceitamos
lao, bann. completo em côr, deo. nardes, com todos os apartamen- frente,
iun.5M-.i- -_¦¦•-»nua
juntinho
Rua
Fonseca
nu
na
prop.
Compro
corretor
sala, CrS
lOCai cc! cof.eio.
local
2.°
and.,
saleta,
para to Silva, 3.° and., frente, escada, vestíbulo, salão, sala de
75 000 000, negiclo direto cliente ap.
tos de frente
emp,
st., dep. _„„
o mar, compôsaps. 2 qls.,
empregada e
tel. 32-6722 - Creci J-183.
Tel. 22-?T97.!do
de frente clgaragem
ap.
301.
p|
17 milhões sl- sem intermediário.
Teles,
51-C,
coz., banh.
garagem.
Edifício los da hall, para¦
qt.,
área,
coz.,
banh.,
2 qts., sala,
Tel. 57-4799. de 2
3 amplas salas, 4
Barão Piras*
toillete, 4 quartos
de 4 anos, entrega imediata. R.
por andar. R
Imáveis,'uni
ou 3 qts., dep. completas,
AceitanTratar em Cunha Melo
venc, inqul- jantar,
alug.,
cont.,
dep.,
ótimos quartes cem armários am- nal 8 000. Saldo comb.
P'e
Ven
100
16
x
201
.«01.
25-F
BOM
TERRENO
aps.
COMPRA-SE
Dpne Mariana.
apartamento
Preci- lnf
866 ;"unga
Adm. Victor Gotellp - Tel. lino ciente, "25 milhões, sinal 5. c|
Tratar Quitanda.
do-se Caixa. Marcar visitas cl Sr.
armários embutidos, de-se na Rua Visconde de Nite- tels. 32-5555 e 42-3347. Crecii5°
baratíssimo, 16 milhões con
samos de apartamento de sala, 2 43-8463.
20, gr. 508. Tel.: 31-3367. CRECI butidos, 3 banheiros sociais am Darci. 27-3549. CRECI 547.
PiV/U_*_;ea 148111
Ruajwoxco_J«yL_____..-.—
Dois milhões a comb. Saldo acei*
cõr, copa a coilnha, lavanderia,
:entrada
restete em '
da Ana Néri. Preço e
acima
e
rói,
em
Copacabana
próx.
quartos,
ou
Botaem condições cl o Sr. Barbosa. - SAO CRISTÓVÃO - Vendo terreno ta-se Caixa. Marcar visitas c| Sr. 2 banheiros .sociais
sl., fogo.
Vende-se ep.
Vende-se anos_ Aproveite, torne-se
dependência de empregada • ge- ATENÇAO 43-7522 • 43-8513. CRECI COPACABANA
proprieAPROVEITE
ESTA
- .
c| 12x70m na Ladeira dos Taba- Darci. 27-3549. CRECI 547;
após 959.
sep., fte., vazio, v.
CHANCE~ regem. Sinal 2 milhõas, na
3 quartos,
h ,j, „,_,_.„,__, ,,_, ,osta 0ir:_
côr, sala de almoço, co- Tel. 43-0030 ou Don. Vera - casa tipo ap^ clmobiliada
pro- qt.,
Vendemos ótimo ap. d* frente, massa
e com ies'."'Tratar-R. Gonçalves Dias, $9
172. Preço 110 milhões a AVENID»
toda
2 milhõas, e saldo am par- 13 horas, et o prop. Barata RIsalões
etc,
DE
9
is
horas.
VISCONDE
ALBU20),
das
18
jeros
(Creci
COPACABANA - R. Fig. Maga- combinar,
vaiio, c| sala, 3 quartos, banheiro, celas.
811
804.
fac.
beiro,
20
milh.
financiados
Faça-nos
35 milhões
entrega Imediata. Tra- QUERQUE n.» 29 - Ultimes apar. pa-cozinha,. grande área
tolefone.
uma
visita
sem
T„|. 42.^688. Sr. Gilber.
s, 802
Ihães, entre B. Rib. e Toneleros, 2
BENFICA — Av. Suburbana. Ven
deps. de empregada • compromisso para ver a obra
Rua Almte. Rodrigo Rocha, 17 .
rRFCI 9*0
»•»*•
_»....
*-**c*-'
coilnha,
que APARTAMENTO - PíTto 6 - Fren- salas, 2 qts. c| arm., hall, área tar em Cunha Mello Imóveis. Tel, tamentos de 450 m2. Unlcamen* dè
lugar para carro, na Rua Juplra, está com repercussão
serviço azulejada, 2 de-se um apartamento 2 quartos,
Tol
34-7349 - Urgente, mo32-5555 • 42-3347. Rua México, te para famílias de altíssimo tramundial. — te, 2 qts. sl banh., coz., dep. externa
Cr$
Preço
:£raTCr4%óómí<ivo
vozio.
acabamento
salas,
2
privativa,
de
47, ap. 201. Entrada de CrS
Eslado
Raro negado para fino goste « emor. (alunado si contrato). 30
SAENS PENA .-148111.0 - Crecl 866.
™danca
alvenaria.
p!
tamento.
Obra
ne
_ou.ro
já
e
W.C.
de
emluxo. P| fam. de bom gosto. Pre,2000000,
jPRAÇA
quartos
10 000 000 mais 40 x 450 000 men- alto
tratamento,
o que
há
-_Vende-se
de milhões, 50% sinal. Bulhões Car
COPACABANA - Vazio s. qto., Edif. Vila-Lõbos — Construção e
Tratar Rua Cícero, 105 - Pavuna.ISAO CRISTÓVÃO
apS- prontOS, TIOmelhor, mais moderno • funcional valho, ap. 101. Tel.: 36-3788. - co 65 000, c| 20000 -24sinal, parte
acabamento de Gomes de Almel- pregada. Garagem. Acaárea. Rz|(5tjm0s
coz.,
sala,
sepa. coz., ban.,
facilitada a o saldo
cozi.
4
-jBA, ",q.
meses,
por.
MARTINES. Informações na PRO- que exista. Preco: SB milhões. - CRECI 745.
203
da
cunha,
euclides
fl-jvos,
Fernandes,
Almirante
da,
Av.
R^Beia!'"todos
de frente, dé
lnf. tel.! 43-2070, des 15118. _ andar p| res. mora esc. Ver Av.
de
luxo.
ConsNU, Av. Rio Branco, 156, grupe - Telefones 264281 ov 46-7603,
bamento
7
com
casa
Vendo
qts.,
¦' nal.
tem
es-!
_.¦„.--.'
Não
2 500,
entr.
c|
living,
salão TORRES. Crecl 213. área 130 m2.!. P. Júnior, 297 ap. 803 c| port. Barroso n.° 90, gr. 517/S19 com Anits Gelbert, dat * as 20 APARTAMENTO
702. Tels.: 42-6760 • 42-4966.
fin.
milhões
e
banh.
30
coz.
3
42-5099
Telefones
42-3512
a
42-8593.
sala,
Est. props. A vlsta. 23-1214. CREquartos, cozinha,
de refeições, A grandes qts., c] COPACABANA - Lindíssimo
trução de Mello de Araú'744. ... critlra.
horas. CRECI 763.
CRECI 667.
áp *
,
.Infs.i 42-5622 -.CRECI
TAL TAUBATC
ADMINISTRACl 644.
2 bans.
sociais, varanda, vazio, novo, ' sinteco,
arm.,
banheiro èm côr, área
persianas,
DORA - CRECI 84.
ACEITO CAIXA - Ap.
e
Local sala e
na Rua PRAIA
garagem.
jo & Filhos Ltda. Infor- praça da bandeira-Vendo-juucÀ — R. COMPRIDO
- dependências
DE BOTAFOGO, 356
quarto sep., coz., banh. COPACABANA - Compro urgenHumaiti iunto da lagoa, c| sala, Vendo,
de'
,,m intermediário ap. vaiio sala,,
em Ver diariamente c|
416.
depend.
AVENIDA
SOUTO,
VIEIRA
azulejada,
saião, coz., e banh. — sossegado, 50% financiados
marnoc
nn
lnr-al
nil
ns
ae
ap.
sl.,
_tó-ERfò_^^5^-^r
2
ou
3
Rua
na
no
locai
ou
maçoes
qts. e dep.
2 quarlos e demais deps. Tel. lnf. c' Brandão.
banh
— Últimos
3 ql
após Barata Ribeiro, 96. porteiro.
Ver diariamente
aparfa-, „,.. dep.nd.
A vista e finan- 3 anos.
Tenho condição ime- — Superluxo
Tratar, tel.! completas.
e garagem.
42-1151. CRECI 796.
Apenas
..,-.- empregada
". tanque.
_'"""
c;
irea
_| cio.
R.
Assis
Brasil.
57, 22-2376.
""__"¦£__'-.-.V"".
compl.,
Edificio de.AV.
BarrOSO,
6
Alte.
52-1512 ou 32-5855. Tratar 14 .horas.
diata, é favor ligar para 31-3783 mentos de 290 m2.
ols. deps. e oaragem. Sinal 10
W»""'\2
ap.B02. 36-4507. CRECI 600.
12 000 000, sinal, restante 24 m.!'
Ipane-j01 „
na
Praia
de
ACEITO troca x casanj ivbòT- c/ Brandão. CRECI 743.
9 andares,
.| olflAO
de
imiihôes, p.ircelas e saldo a comb. \/er
Carlos
T_.l
na
Rua
- Excelente ep. e_3T-3732. CRJCM025._
COPACABANA
"- 2 I." — S] 21OO-V — Iel. ses sem iuros. Ver diariamente
..
ma.
Obra om alvenaria.
bio ou vende-se ótimo ap. V..2Í0 PRAIA DE
- No vazio, l.a
i.,-_
Rue José Hinino, 76, ap. 10/
Ân
locação, sala e quarto COPACABANA
BOTAFOGO, 356, ap. APARTAMENTOS DE LUXO
Sale,'
2" quar- Construção* acabamento de Go«
das 9 às 12 horas na Rua Barão 52-1512 e 32-5855_;--_ÇREÇI_743. Vasconcelos,
JUn142.
*
de frente c| 3 qls., salão, dep. 1041 — Vazio, conj.,
Posto
4
2
3
cl
salas.
2
quartos,
sep., banh., em côr, coz., área tos
49-8885
«z«. 9 mi*¦
"vazio,
dependências
completas
204.
Iguatemi,
|mM
de
Al.
,), Almeida, Fernandes.
comp. de emp. R. Humaitá. 140I lhões
_46,_ap.
emp., sinteco,
saião, 3Jt0 ^ Praça Saens Pena.
com 5 de entrada, resto a banh., CQpa-cozinha, garagem, etc. cl tanque., dep.
apartamento
"J"1'?5 ÍS JESPSÍI:imirant. Barroso, 90, 9r- 517/519
304.
lnf. 26*3516 e 52-1512 - combinar,
CrS
120
milhões. Tel. 42-1151. persianas.
,J
Ver c! porteiro.
— -CRECI
conju- sX<D"CRISTÓVÃpT- Entr. vazio, 2
Rua KL
Ap., vendo,
bana. cEnlrada
Nao aceito
Caixa
desde 17 000 000 .«l-fon»- 42-3512 • 42-5099. - IPANEMA
qts.,
CRECI 743.
796.
sl., coz., banh, comp., area
Barata Ribeiro, 636. Tratar, tel.:
BERMAN - R. 7
37-6523 - CRECI 68.
Va
c/
cozinha,
banheiro.
*me..'°
gado,
*'**. -20 me.M.*.TATAUBATÉ
ADMINISTRA.
- Aç. 22-2376.
T.-fs.x"'
c tanque. Vieira Bueno, 66, ap. ^n.rP^%9a3r.rsinaR|U.5Jn,HNATAN
AMPLOS aps. c/ salão, 3 qts., PRAIA
zio. Tel.: 22-9453
Também aceitamos Caixa
32-5855 .
52-1512
._
lnf. oORA - CRECI 84.
DE BOTAFOGO - Edifício AVENIDA COPACABANA
lhões
Setembr0/ 66( 3.0
^
101, fte. Ver diàr. Orsj. Orlando
sendo um
c/
e arm. dos Cinemas Scala • Coral. Van- de sala e quarto, separado, pró- COPACABANA - Vendo residên- Av. Franklin
Roosevelt, 115, gr.
garagem
"Vila
CRECI 743.
Vende-se Ed.
Apartamento* d* LEBLON
ximo do Cine
Manfredo, Bario Iguatemi, 86 —.
Metro. — Infs.: cia, com 2 salas, 3
embt. Aceita-se Cx. Ec. Ver na demos unidades
303, Tel. 32-6110
e
CRECI —Í250
27. I ARPOADOR
32-6172
telefones:
quartos,
gado 42-1151.
'.',
quase
prontas
Superluxo,
1
82.
!
revés.
CRECI
Lobos", ap. 601.
• 305 m2. Obra em
Maracanã
CRECI 796.
pl Tel.: 48-0804
R. Vol. Pátria, 266, aps. 301/605 sala e
rniiirnni,"" -Vendo
ragem, etc. Terreno
ATENÇÃO - Tijuca
11x22, 135 COPACABANA
quarto separados, banheiep. pe-1 ,!„,„,„.
*"_(ni*__'6_l8350Especificações
de
alto and.
c! 570 m2, c| linda vista
- Casa 2 anda-'- Ultimas casas financiamento 20 52-2281
Creci 8.
ro a kítch. — Preços a partir da ACEITO para vender o seu imó milhões. JOÃO CURI. Tels.: ... queno de luxo, dois por andar,
-|p| o mar c| 3 salas |. inv. 5 ats.; SAO CRISTÓVÃO
"em"
¦
_
.
Manet
Mone»
rríWPIDO
Ao
|u„.
Edifício
•
Econômica
Caii-a
7
39. U;,,^ R. O- Jtlos pei.-.
-.« —13
.„.,,...,,,._,
-..
— Condições
ler'.
BOtAFOGÕ
'
5 800 000
de vel, favor c/ autorização do pro- 42-5406 e 42-7700. CRECI 112.
Rua Voluntários cl. CrS
para pessoa de fino trato, atape-"Kua
vaç.3 •>- v.e- -1. R'° COMPRIDO — »p- em ior
,, _ çg)
rraneiseo uiavieno,
11banhs. sociais, toilette, 2 qts. ¦ .
-I
— ;
Te| . 32.9669 Tratar
c/ Brandão — COPACABANA - Áp.
Pátria, 95 ap. 203. Vendo ep. de pagamento facilitados. Ver
revestido
hojo nrietério.
240 m2 tado.
de obras, quarto e sala sepapel
pintado, Peças •xcencionalmente bem di. criada, 2 vagas aár. Construção.rRE*"!
'--1512 ou 32-S855. CRECI 743.ji_,___,
'*"
71"
Rua
SSo Francisco Xavier," 649; mino
Eüta,t quorto separados c| depen- èom o corretor no príprio local;
e
Ver
0 anc|aj. entrega vazio. Sa. acortinado, hall, living, banheiro vididas.
b.nheiro
coc,
e
Ver
,.
Fernandes.
Ccnstrurão e acabamen- Gomes
Almeida
3 quar- parados,
ulâo.
cl
:¦—-,- Barreira do doi. O.v:mil„los
P",",tl's"'01'
dências completas de empregada. das obras. C. I. C. — Companhia A./.PIO
ap. de frente, 2 pavs. Mão, var., 3 qts., escrit-, ar re- e,1l cor' amPÍ»s cozinha e area, to de Gomes de Almeida,
-Rua do Bispo, 265 o .0. 305.Fer. Rue Visconde Albuquerque, 29 ci SaO CRISTÓVÃO
dep.ndéncia.
9J,,,1»,™',,ef,pT™f*n
48
Esq. tos
Somente 3 por andar. Ver no lo- Lançadora
— \ ¦: ' arms. embts., 2 banhs. soe, frig., 2 banhs.,
dr 115
de
Condomínios
lavand.,
arm. WC, entradas separadas, rua de nandes. Av. Almte. Barroso, 90,!sr. Domingos. Tratar ci lui- Oli- Vasco. Frederico Trota
vista,
500
i
6
prest.
1e-|Proeo
„0
'*'„_£",'•
3 «¦ l"'"*'
Prédio.
cal c| o porteiro até 11 horas. CRECI 209 — Rua do Carmo n.* copa,
coz.,
em final
de embut., aquec. central, gar. etc. alta classe, Conrado Niemaier, 28, gr. 517.519. Telefones 42-5099 eiveira Imóveis. R. 7 Setembro, 88. Ricardo Machado
gar.,
_'"_5_76.
Al- mil - construtora. Tel. 22-6048 e
»™[^504.
Tratar c| D. Guyta pelo telefone 17. 2.- andar — Tal. 31-2677 alconst. Ver na R. B. Ribeiro, 180,1110 milhões. Ver de seg. a sexta ap. 801, esquina Republica Peru. _,_,<,.
.
50000001^J-Jj^»*^
tai _ «im*™ ADMI.U
CRKI'wtancjg^S 000000
407.
T.I., 524749.
52-5239.
„t
45-6723. Aceito Caixa.
Bar Rib., 280 - 901. 37-0214. Chaves porleiro. p. 19 000 000. NISTRADORA - CRECI 84
ap. £02. lnf 46-8350.
31-1546.

LEBLON--SOtlm^^por-g^gíg: ? ^WS^H^S
gsoi\êM -cka m- '
SSlfê^^n^lW P-WÍPÍe de frente,' M[PE"^ Z&m':&

ZONA NORTE
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CLASSIFICADOS

IMÓVEIS - COMPRA E VENDA

—

Jornnl

do

Brasil,

5.°-foira,

6-10-66

-

3

iTIJUCA — Vdo. 2 residências,
ATENÇÃO - Camplnho - Terravazias, num prédio só, cede 3
no II x 25, osq. Pinto Telos,
qts., dop,' Rua sossegada, preço
Vor
com Maricá Ito. C. Banido.
28 e 32, Infs. Androdo 42-3285
e tratar na' Estrada Tindiba, 545.
- CRECI 603.
.
5
milhões
Sr. Pinheiro. Enlr.
PAGAMENTOS — O Banco do Estado i 644 a 1 706, às 13,40h,; 1 797 a 1 941,
TIJUCA — Sr. propTíotarlo V. So.
Tel. 29-8903.
Guanabara creditara cm conta hoje ft.. I4,20h.; e de 1 043 em diante, os
da
seu imóvel rapldftvender
ó
quor
AREA 47 x 51, égua, luz, força,
mente e som despesas? Telefone
de suas agências os vencimeii- 15 horas. Os candidatos deverão comatravés
condução á porta. Preço 12 mlpnra 42-3288 e 52-9632, que a
funcionários do Ministério da parecer com 30 minutos de antecedos
tos
Ihões. Tratar na Estrada Tindiba
faze-lo.
Imobiliária
Dorgel
podo
545 - Sr. Pinheiro — TelefoFa7,enda (Pessoal ativo), Superior Trl- dência, munidos de cartão do inseriCRECI 554.
ROCHA — Vende-se 2 n.°
ne 29-8903.
bunal Militar (Pessoal ativo), Aposen- ç^o e <ie documento de identidade,
TUUCA — Dargel — Vendo casa
casas e 1 galpão com ATENÇAO - Taquara - Junto oo
com 3 q„ 2 s„ copa, coz. Precisa
tados da Guerra e Aeronáutica, Admi- somente íarão prova os habilitados
o «o Largo ManAgrícola
Pôito
102
Rua
dos
Araújos,
independente são, final construção, vondo cocie reforma.
entrada
Porto do Rio de Janeiro lla prova de Português. Os que posnistraçáo do
— Sinal 2 000. Saldo polo Caixa.
Nogóclo
mo está, terr. 27 x 80.
(Inativos) *** A Caixa Econômica avl- suem máquina de escrever, poderão
em terreno de 11x65 m. de
Trotor tols.: 42-3280, 52-9632. ocati-o. Ver na Rua Mapondi
CRECI 554.
sa que creditará hoje em contns cor- trazê-la para íazer a prova,
Casa da frente com 3 n.o 784. - Tratar na Estr. Tindiba
rentes de suas Agências, os pagamen- mestre — Com um coquetel t um
—
Sr. Pinheiro.
545
n.°
TIJUCA
Aps.
pj prono Sindicato dos
quartos, 2 salas, demais ATENÇÃO Jacarepaguá — Vondo
tos das seguintes categorias de servi- pr0grama
professores artístico,
entrega de sala, 2
ta
Secundário,
Ensino
dores públicos federais: Aposentados
dependências. A outra sitio d 17 000 m2 |unto _ est.
de
Moradia com 3 qls., 2
Ministério da Fazenda e Ministério do primári0 e de Artes, do Rio de Jaquartos, cozinha,, banh.,
com 2 quartos e demais asfaltada.
salas, copa-coz., banh. e terraço
Exterior; Ativos —Ministério das Minas nelr0i COmcmora dia 15, às 16 horas,
área de serviço, depen
Vila c| 6 casas, 2 qts.
dependências..— Galpão coberto.
c Energia e Ministério da Saúde; Pen- em su(l sede na Av, 13 de Maio, 13,
demais dependências e com quine
empregada
de
dencias
apropriado
com
de 11x8 m
tal. E 2 casasi a primeira
sionistas — Ministério da Viaç&o. Ama- Grupo 402, 0 Dia do Mestre.
Ver no local,
qt, e sala Independente, e a se*
indústria
garagem.
nhã: Aposentados — Ministério da CRIMINOLOGIA — O Instituto de
sala
Indepen*
para pequena
gunda de 2 qts.,
291.
NAGuerra e Aeronáutica; Ativos — Min s- Crimino_ogia realiza, de hoje até oUruguai,
Rua
4
e
dente.
força
com
galpões
plflallnhoiros,
oficina,
ou
Árvores frutíferas e outros ben*
tério da Fazenda (avulso.?), Superior ^ 12
7
xXXDC Curso de CrimlnoRua
BERMAN
TAN
Ver no local foltorias. Preço 50 milhões e|.50%
telefone.
Tribunal Militar, Tribunal Regional do
la Aplicadai tendo como conferên3.°
a
combinar.
o
restante
66
e
de
ent.
de Setembro,
na Rua Gen. Rodrigues, Tratar pelo tel. 42-3330.
Trabalho; Pensionistas — (Avulsas) e cjsta 0 Pl.oíessor cotrim Neto, que
- Telefones 32-6172 e
Administração do Porto do Rio de Ja- lalai.& gôbl.e A llcforma Penitencia29, e tratar pelo telefo- CASA — Junto Av, Geremirlo
Dantas, Colégio Pio X, 3 qts.,
«elro52-2281 — CRECI n. 8.
.
„. „
ria, no Estndo da Guanabara em face
ne 43-5883.
ontr.
Facilito
terreno 16 x 30.
IOTEUIA - Saiu pura Sao Paulo os Projeto Hungria, As aulas serão
Compramos
para |
TIJUCA
Tindiba 545
comb.
Estr.
<
Rest.
Loteiia
lnistr^das
200 milhões da dobradinha da
clientes, «ps. 2 e 3 qls. com gaRIACHUELO - Vende-se na R - Sr. Pinheiro.
no sai&0 nobre da Fan
apresen»
de
ontem
Marlana Portela, 61 .rt. fnds.,
ragem. Solução rápida. Orientação
A
Federal.
2
Seca,
ri
Pço.
Mreito dft uHlvèrsktóde da
CASA
q.;
préx.
—
serv.
Despochante.
e
ffx^açao
próx. Uno Teixeira, 2 exclts. ca- s,,
jurídica
1.°
1
seguinte:
piêmlo, «,,„,.„,.-,.tou o resultado
R„„ do catete 243 —
quintal, vazia, ent, 5 Milhões.
sas c| 4 _ 2 qts., salões luxo,
Corretor landim. Esc. Av. Rio
Cândido Bcnldo 1585.
alto e baixos ar ref., garagem Tratar Rua
Branco, 120 - 11.° - S| 1 105,
etc. Choves no 60. Tei.i 42-5622. JACAREPAGUA - Casa vazia, 2
Tels. 42-7638 • 30-9641. CRE™ Cl 960.
qts.. sl., cop. cozi. gde. al c| *
CRECI I 036.
Soja sócio .toalizsdor do
tanq.', varan. Ver R. Pinto Telle,
REALENGO — Vendo íris casas 6I1C|9.S. 400. P. acomb. rest.
TIJUCA - Rua Dr. Satamini, 63,
modestas em terreno com 16x49. 30 s.
em frente * Av. Melo Matos —
Aceito oferte pessoal*
[uros.
3000 000, bilhete 38 839, Guanabara; 5.» íe™r^at1^
somenBarata,
163
Claudino
Rua
Edificio com duas fr.nt.s, sob»
No dia 18, Barclnskl reaLEILÃO — £™,t
Av. P. Vargas, 590. 211.
te a parllroilar c| 3 000 000. p mento.
prêmio, Cr$ 2 000 000, bilhete 08 988, Rio lizará o último leilão, do ano. Serão
pilotis, um ap. por andar. Salão
644.1
15x250 Iratar com Aguiar Tel. C.
ou
4
com
3
sala do jantar,
quartos,
Foram
do
Sul.
Grande
premiados
Fer—
conta
Estr.
Pau
JACAREPAGUA
Despesas por
obras de Portinari, Paucet34-9259
vostiérlo, 3 banheiros/ copa-eoxlCr$ 400 000, cada um, 18 bilhetes cor- leiloadas
ro, terr. 15x80 c| uma cosa velho.
comprador.
nha, 2 quartos d. «mpr.gada,
Guignard, Tarsila, Di CaMalfatti,
ti,
6
milhões
c|
anmilhões
Proço
14;
aproximações
as
nove
respondentes
duas garagens — Alto luxo. Ar
REALENGO — Vondo ótimo op entr. Tr. R. Leopoldina Rego, 18,
Segall
e outros.
valcanti,
nove
aproximações
condicionado. Obras em inicio d»
posteriovazio, qt., sl., bonh., copa-coz.. s| 301. 30-9644 - Caetono.
teriores e
— A Editora Saga lançou
(LIVRO
_ree serv., fino acabamento. Rua
r.vestim.nto, Preco d. c.ssio —
nos
vendidos
ao
res
primeiro prêmio,
c Oriente Médio (O Cadillac
Tenente Manoel Barbosa da Silva. JACAREPAGUA - Vende-sa casa
CrS 38 000 000 >m 20 m.s.s.
Valor da quota:Estados da Guanabara e São Paulo. Petróleo
190, ap. 207. Cr$ 8 000, c| 1 000 de laje terreno 12 x 30 plantodo.
Veia hojo mesmo, cem o correna traCrS 400 000, cor- de Aladim), de Hakon Mielche,
com
sinal, rest. ac. Cx. Econ. Tel.s Valor Crí 4 000 000. Entrada a
Foram
ter, no local da obra, C. I. C.
premiados
dução de Lute Paulo Horta. O livro
— Companhia Lançadora de Con22-3679 _- 22-3057 .CRECI 844 combinar. Tratar na Av. Rio Brando
ílnal
milhar
ao
prirespondentes
602. Tel.: 52-1922. CREco 185
bem-humorada.
domínios (CRECI 209) - Rua do
meiro prêmio: 05 018 —Rio Grnnde do conta, em narrativa
RIACHUELO - Vende-se uma casa Cl 670.
Carmo, 17, 2.° andar. T.Won.s
— Santa Catarina e 35 018 a história da fábula e realidade, de
cl 2 salões, 3 dormitórios, mals JACAREPAGUA - Terrenos 10 x
018
25
Sul31-1546.
•
31.2677
s-avemonto
de
cruzeiros
pagávols
*
2 qts., dep. compl., t.rr.no
2b7 Rua Pública, entrada de Cr$
— Santa Catarina. Os cinco prêmios sangue e riqueza, 4o petróleo,
TIJUCA - Vdo.-crox. da Praça
em preslações do apenas
11 x 80. Financiada em 4 anos. I 000 000/ saldo em 6 anos. —
de Saúde, Dr.
Saens Peno, ótima res. c| 2 soCrS 400 000, tiveram a seguinte dis- POSSE — O Secretario Marinho
de
V.r de 1* às 17 horas, Jy> fil288.
Vldal,
Virgínia
Ver
à
Rua
emlas, 4 qts., 2 banhs., dep. em-,
queiras lima, 49, t.l.: 23-3840.
38 076 (Bahia), 25135 (Mi- Hildebrando Monteiro
tribuição:
Rubens.
GuT
Inf.
cl
).„
ele.
400
garagem
621.
preg.,
no seu
CRECI
DO JORNAL DO BRASIL PRAIA DE BOTAFOGO.
nas Gerais), 20 700 (Rio Grande do possará amanhã às 11 horas
JACAREPAGUA - Vendo casa vamarães. 22-7913
DepartaGRAJAÚ
ANDARAl
zia, 3 qls.,- sola, coz., banh., va27118 (Bahia) e 33 654 (Minas Gabinete, o nôvo Diretor do
TIJUCA - OBRA JA INI- Sul)
seranda. Ruo Plrasslnungn, 85. Chamensais. Consirução: Cia.Consda SEARS.
Gerais). Todos os bilhetes terminados mento de Prédios e Instalações daViniVILA ISABEL
ves no local.
—
Irutora Pederneiras • Realização:
de
no andar térreo da SEARS e funcionando, nos mesmos horários
Carlos
Marcos
Rua
Dr.
CIADA
Saúde,
de
cretarla
íinal
do
018,
primeiro
a
centena
com
R.
na
•
APARTAMENTO .sp.laeulir
FIAMMA
Investimentos ImobiJACAREPAGUA - Taquara. Ven.
Vasconcelos, 123, a dois
Condêssa Belmonte, 195|301, de do casa de luxo para pessoa de
llàtlos Ltda. • Um ompioondiprêmio, estão premiados com Cr$ 75 000. _ius Sother.
as SHOW — No show do Café Concerto
_
frent., sl., 3 qts., 2 banhs. so- bom gosto. Tratar no Largo da
menlo garantido pola
da Praça Saens Todos os bilhetes terminados com
'
.
'
passos
-jft^^»'
ciais,
Tel.
920876,
atração
a
170.
n.
Leblon,
Taquara
mo
02,
39
DEMNlRO^tlr».
e
Casa Grande,
ATENÇÃO f I milhão fcanlj,, ENGENHO
dezenas 15, 16, 17,19, 20, 21, 74,
£» com o proprietário Sr. Nilo.
SAN
EDIFÍCIO
CENTRAI línsVcás-adura
Pena.
Maíet, ponto fl- ent. vazias,
88, estão premiados com Cr$ 20 000. To- de hoje é o autor e cantor Sérgio Rifácil. _ 9x28 c| 2 800 direto c] propriet. Vai. • p.na JACAREPAGUA
Terreno no!
aps.,
amplos
ABOLIÇÃO - Vondem-se ótimos nal do ônibus, frente o Escola milhõesVer Monteiro da luz 134 v.r.
n.°
com
o
MARTIN,
terminados
cardo, e durante 3 dias, amanhã, sabádos os bilhetes
Anil, Engenho do Agua. 12 x 37,
Visita o? slands:
aps. Com 2 qts., sl. e demais Pública. Casas 2 qts., 1 sl., coz., facll. 14 is 17, dom. 10 is 12,
- Vende-se
lerreno outro na Estrada Mapué, 693 —
sala, 2, 3 e
final do primeiro prêmio estão pre- <_0 e domingo, Eliana e Booker Pitman.
8,
living,
com
dep. Ver e tratar c/o prop. ò R. I banh., independentes. Construção das Orlando Manfredo, Barão do ATENÇÃO
IncorpoOrg.
de esquina, próprio p|
5 518 m2. Tei.i 32-9669. CRECI
miados com Cr$ 20 000. APLICAÇÃO — Estão abertas ate o
Contilda Maciel, 89. Tel. 29-"íSa7. |nova. lnform. c| o próprio Av.
4 quartos, dependências EMPRÉSTIMOS
10 432, 2. ondar — Iguateml 66. Tei.i 48-0804. CRE- ração, planta c| 8 loias e 16 712._
;,.,,r,s rr—._——rm.-„;
— O IPEG paga hoje, dia 31, as inscrições para matricula no
- Vendo casa, 2 st.- (Suburbana,
ABOLIÇÃO
Cl 82.
rmrsHura
aps. de sala, 2 qts. c deps., to- JACAREPAGUA
Vende-se
desde
Sina!
e garagem.
los, 2 quartos, banheiro compI... ?£?*%£ ü_.—7—r~n^r MEIER - V, S. qu.r vender leu dos do frente. Rua Dono Fron- casa,
das llh30m às 16h30m, as propostas se- cm-so de Aplicação do Instituto Osql., sela,- coz., varanda,
to/cozinha, gás rua, 2 uoiões A VENDA - 200 mis. est. Osv.
do
313.
n.
depois
e
visita ou cisca, iunto
banheiro. Toirono 10 x 23,30. Rua
Cr$ 619 280 e Cr$ 175 guintes de empréstimos: comum, códi- valdo Cruz. Os requerimentos deverão
_ Cruz. • Vendo terr. de Irente K, imovol? Faça-nos uma
hübit-veis,
|ordi:n
garagem,
com 50% em 2 Prof. Cristóvão Gaspar n.° 146.
ComwÇ; eonduc. CrS nos telefone. Nós o venderemos Lins, 25 milhões
Código 25, fier dirigidos ao Diretor daquele estaquinlal: Ver Rua Contilda Maciel, | 5.rlnapalj;
mil mensais, c| garan- go 20, pedidos 7 440 a 7 550.Emergência,
dias sem qualqu.r despesa onos. Trotar: 57-8248 • 37-4641. 42-8593. Taquara.
R.
Igua30
em
Trator
000,
facilito,
78.,
rua
68. Tratar mesma
- Trat.r com Mello CRECI 971.
foeleclmeuto, Sr. Francisco de Paula
IPEG, pedidos 543 a 554.
- Vendo terreno1
1NCORPORADOR
pé, 10, s| 404 Lgo. Cascadura. para V. 5.
do
JACAREPAGUA
tia
RoRua
Neri
R.
Ana
na
Ltda.,
•
c
900 a 9 999. *** Rocha Lagoa. O curso terá a duraATENÇAO
9
Vdo. ótimo ap.
Affonso Engenharia
31,
.Local da obra!
Tei. 29-9502Código
ANDARA!;
fcRECijOi.
313,
pedidos
Vidal-fundos
Virgínia
Rua
cha — Vendo-se conjunto, lojo
, dep. compl., fte., c|
JAYME GORBERG e a se- Agência n.° 1 — Campo Grande, Rua çg0 de 12 meses. Com início previsto
„,,,
sl., 2 qts
- Vendo boa ca- Constanca Barbosa, 152 gr. 401,
Ay. Hio Blanco 31
frente, 36 lado es-,
Dias do Cruz - sinteco. Rua Leopoldo. Sinal Cr$ medindo 9824 lado
ocupada, residência c| 2 pavts. BENTO RIBEIRO
direito, 86 funsala, co- iunlinho da Ru.
Código 20, pe- .para 0 primeiro dia do mês de jaquerdo,
~CRECm90.
vazia, posse imediata c| 3 qts.j; sa varanda, 2 quartos,
45-3983
Méi.r.
Tel.
gurança na construção D. Pedrito, S4i., comum,Emergência,
8
500.
_
com
JLel!;_2____________!:_l__
dos._T2atar_telefon__49-8473!__
grande,
Có- nelro de 1967. Foram fixadas em 30 o
2 salas, etc. e outra residência pa etc, terreno
a 101308.
101290
didos
- Vonde.se o .p. C-02, APARTAMENTO tipo caso e aps.
ENGENHAde
Entrada
M-ÍER
separados.
-Vende-so
de
MÉSÒN
3
óti
quartos
JACAREPAGUA
ocupada nos fundos com 2 qts.,
31, pedidos 104 015 a 104 050. "•" número de vagas, havendo prova de
digo
000 000, rosto a combinar. — da Rua Tenente C.rqu.lri Leite c| 2 e 4 qts., lugar p| carro, mos terrenos, próximo da 7a>
no
Ver
baratíssimo, bem facilitado, en- 10
LTDA.
RIA
Divisória, 132. Pode ser vis- n. 15, d. cob.rtura com quarto etc. Vazios e alugado. Ver hoie
Agência n.° 3 — Bonsucesso, Praça das seieção. Para maiores esclarecimentos
todos planos, prontos paIrada 15 milhões. Total 35 mi- Rua
snla conjugado, kitch • ba- e amanhã das 12 is 17, no Ruo quara,
t,l_ 13 _s_17 horas.
construir qeicola, comércio e
STAND DA OBRA, ou na
Ihões. Detalhes lel. 22-4337 das
Nações, 22, comum, Código 20, pedidos os interessados deverão dirigir-se a
nheiro. Entrada de CrS
Andarai, ra
44.
Moreira,
Nicolau
vendo
est;,
Lado
à
dos
local
Est.
no
CASCADURA'condução
12 às 18 hs.
600 000 e o saldo em pres- Tratar Sr. Barbosa: 43-0030 - Bandeirantes, 3 480, km. 3 1/2,
Sete de Setembro, 301456 a 301489. Emergência,**.» Código secretaria do Serviço do Ensino daRua
duplex c| salão, 3 qts., banh., 2lações
Tralar
em
Sanlos.
os
955.
Todos
do CrS 177
ATENÇAO
Agên- _uê]e InstitUtO.
*
(Creci 20) — Aceito Caixa.
31, pedidos 302247 a 302271.
cór, vazio. Chave R. Iguapé, 10,
frente p| Radial c| peq. ent. faci44, esquina de Quitan
Vendo ótima casa tipo ap. frenle, ¦ 404. CRECI 201. Tel. 29-9502. Mello Affonso Engenharia ltda.,
Gafaria tios Empregai.» no Cam&clo
- Vdo. urgen- litada o prest. da 50 000 s||u"A cia n.° 5 — Bento Ribeiro, Rua Papari, espetACULO ~" ° GruP° Triângulo
na Rua Constanca Barbosa, 152; CASA DUPLEX com 3
i,i. Rio flionra, IJD
rua, 2 quartos, sala, sinleco, sande
sobreloja
1
na
na
Cia.
local
ou
da,
44,
f.
luxo,
Tratar
no
9
t.,
quartot,
ros.
terr.
x
alto
778 a
V.
500
15, comum, Código 20, pedidos
cas etc, inais 1 pequenas nos CAMPINHO
dia 10, às 23 horas, no Teagr. 401 [ iunlinho da Rua Dns sala, living, holl, garag.m
— Av. Rio Branco, 257 s|l 301/2.
Rua Nova de Amorim, iunto da Cruz, Míier. T.ls.: 29-2092
— Telefone 500 788. Emergência, Código 31, pedidos promove
fundos, terreno 30 m. Entrada a
Econômica".
d.
30
mitr0 Carioca> na Rua Senador VergueiEntrad.
463.
5
Creci
392.
milhões
•
vila.
—
n.»
Nio
Tel.
32-0351
depois
do
o
49-3261.
***
combinar, morando proprietário.
7,
n.°
Agência
- 324675 . 38.2537
r0 238 0 espetáculo EncantVo para a
42-5136 (CRECI 903). (B 501220 a 501231.
RECREIO DOS BANDEIRANTES Rua São Brás, 154, ap. 201 ou tol. enlr., 2 500 mil trai. Av. Pres.
- Vendem-se ótimos »p.r- Ihões
Vargas, n.° 529 -/ 302 c/ Ant. MÉiÉR
Vende-so terreno, ou troca-se por
Méier, Rua Frederico Méier, 22-A, co- iln'pren'sa e classe teatral.
27-1921.
409 com NEVES
TIJUCA - Sla., 2 qts., banh.,
—
CRECI 1057. ______ tamentos ns. 314, 316,
Luiz.
—
ArauRua
hoie.
a
..
Veio
do
Pontal
Volkswagen,
701485
GRAJAÚ
20,
fioiunto
sancas
•
Código
mum,
Vendo vazio, Av.
pedidos
ABOLIÇÃO
quarto, sala com
CBrA;pjÇAS — Duas mil crianças"daa
coz., WC empr. e irea. Apenas
- Méier - Ap. tipo rões,
CETEL 92-1384, da» 18 ès
cozinha, banheiro em «flf io Leitão, 428, op. 301. Vendo
Suburbana, 7 471, ap. 401, com 2 CACHAMBI
Emergência, Código 31, pedidos j;^^ públicas da Guanabara reaCrS 13 000. cl CrS 6 000. em 2
701508.
e 2 20h.
sala
Area
com
coz.
vazio,
frente,
banh.
sl.
de
casa
c|
2
Area
construção.
qls.
ou
Excelente
e área.
anos ou Cr$ 11000 à vista,
qts., sala, coz., área, 2 varandas,
lizarfto, rao dia 12, Dia da Criança, um
Madureira
702 760 a 702 798.
banheiro, cozinha, érea SETE CASAS para renda, vendo
de recreio para criança. Ver com
Trat. Rua Lucidio Logo, 96, sl 213 e anexo, mais qt'. e sl. separados
pela Caixa. Gal. Canabarro 1401
Rua Carvalha ia Soai, 308/312
e serv. c/ tanque e dep._ de tôdas juntas, a 5 m. cada* ]rac| banh. ontr. pl carro etc. va- o corretor na Rua Padro do Car* auartos,
NAVIOS — Chegam hoje aoPõrto do paJsselo marítimo pela Baía da Gua- Tel. 49-6976.
102. Gabriel de Andrade. 32-7932
19
milhões,
Preço
4
milhões
empregada.
do
zio. Tudo c| sinal
tar Cândido Benicio 1585.
valho n. 98. Entrada CrS
CRECI 51
Rio o Ruys, holandês, do Japão, Hong- nal)ara como parte das comemorações
A1ENÇÃO - Vilela Tavares, 373, e saldo a comb. - Tratar Tel. 3 900 OOO saldo em 30
— Jacarepaguá
prestações d. Ci$ .. sinol 9 milhões,
com
CAR TERRENO
TIJUCA - COPACABANA - Te.
Kong, Malaia e Africa, para Montevi- daauele dia< participarão do passeio,
ap. 404. Aceito Caixa Econ., 2 32-6722 - CREO_J;1_8_3-_
158 000. Tralar com M.llo Af- meses. Inf. no local com
M«aps.
Rua
Cap.
22x66
esquina
da
ou
venda
mos
CORRETORA
CRECI
sinal,
de
52-1837.
pl permuta
milhões
déu e Buenos Aires, e os cargueiros do
- V S. quer von- fonso Engenharia Ltda. na Rua LOS ou tel.t
nexes com ¦ Rua Pereira Frazão.
£ será re6,lizado em três Avisos da
1. 2, e 3 quartos, em diva.
cl
MEIER - R. Frederico Méier, 15; CASCADURA
480.
ii
401,
tal.
152,
Faça-nos uma vi- Constanca Barbosa,
Rua
imóvel?
Veji
Preço:
30
milhões
norte, Sestries, Manila, Barão do Rio ^arinh alunos das EsCOlas N_.0 PeIMÓVEIS.
s.u
no
locat.
der
CARLA
locais
Acei49-8633.
CRECI
139,
304.
si
- Vendemos ótimos,
Cruí.
Dias
d.
da
Rua
venGRAJAU
o
Nós
iunlinho
MorCardeal Arcoverde, Gustavo
II
e
22-4151
703.
telefon».
Lucho
50
ou
nos
com
d.
tinal.
Tol.
22-6048
e
sita
10
São José, n.°
Branco, Cap. Boavlsta,
to p\ vender 30 difls._
ops. c| sala, saleta, 2 qts., áíea 52-5239.
*
' __- «,____¦ _. _ __.-..•-__- __»—.*.i
-CRECI 167.
det.mos «m 30 dias som qual- Tels. 29-2092 . 49-3261.
Saai Antônio e Lessa,
Cap.
Sul,
do
niacoak,
MENÇÃO - Magalhães Couto,
compl. de serv.
Tratar
dop.
cltanque,
S.
V.
São Tomás de Aquino, Espiriapartamenio
despesa
Vende-se
para
MEIER
TAQUARA — Casa nova — Vendo
TIJUCA - Ap. frenle, 2 qts., sl.,
505, casa 4 qls., sl., ter. 10x35. quer
K.RJC.
com M.llo. Affonso Engenharia com 2 quartos, sala, coilnha, ba- C| 8 300 mil de entrada, pres- centro
Afonso Taunay c WashMa*
Av.
Santo,
dep.
emp.
sala,
to
terreno.
3
banh.,
coz.,
qts.,
grande
25 milhões, ent 12 500 milhões, Ltda. na Rua Constanca Barbosa, nhoiro, área. Entrada do CrS .... tações de 250 000. Ver no local
Representantes no Eslado do Rio
—
de
de
outubro
6
No
dia
HISTÓRIA
racanã, 556, ap. 302. Por 25 miington Luís.
orest. 400 mil, R. Frederico Méier, 152 ap. 401, juntinho da Rua 5 000 000 e o saldo «m presta- na Rua Vise. de Santa Isabel, 484. deps., casa pl empreg., jardim,
o
Unidos
Trat.
Caixa.
CrS
milhões
de
entr,
nos
Estados
Aceita
11
Portugal
a
comb.
lengt.bsr
Ihões
1866
circulava
quintal,
Otto
139.
15, s| 304. 49-8633. CRECI
MUSICA — Amanhã, às 17 horas, na
Dias da Cruz — Méi.r. Telefone (ões de CiS 250 000, lem iuros. Tratar em Cunha Mello Imóveis. o 320 p. mês. Tel. 22-7226.
Av. Alm. Barroso, 6, s| 1 206.
Organização Sampaio
Dias.
Rádio Ministério da Educação e Cul
29.2092 • 49-3261.
E.traqaue vazio, Vor 'na Rins Tels. - 32-5555 e 42-3347. CRECI
primeiro automóvel.
TAQUARA - Vdo. lerr. c| 29x94
Av- Amaral Peixoto 171 -con].70S
ama- Aristides Cair., 183 cl XX. Tralar 866. Ruo México, 148|!1.°.
Comemora-se
SAENS
24 de Maio, 556, CASCADURA ATENÇÃO
COMPOSITOR
TIJUCA-PRAÇA
Cavalcante
Sesü_ho do Rádio.
Ver Av. dos
f^°n^rogramaImportante:
7.« andar • Tols. 2-5529 - 2-3788
caso antigo, 4 qts., sl., irea clc, Vendo resid., terr. 10x50, vazio, ci Mello Affonso Engenharia Ltd.. GRAJAÚ — Vendo ap. de sala, 3 plano e murado.
— Prédio residên- nhã, o Dia do Compositor As 11 horas ^
1 lll. Trat. cl CyNiterói
A CriPERA
£
ter. 8,20 x 16,30. — Corretora com sala, 3 quartos, demais deps. na Rua Constanca Barbosa, 152; quartos, e demais dependências. Manonciais,
CRECI 717.
rillo Santos
alt&
g 3
Móier, Rua Frederico Méier, 15. chaves na Rua Iguapé, 10, sl 404 gr. 401; iunlinho dl Rua Dias Aceito caixa, d sinal a combinar. Tel. 49-5217. Imóveis.
dedicada
audição
uma
peclal
luxo,-'sôbre
de
^
ciai
R.
Méier,
Froderlco
pilolaV^_?Sn° '
s| 304. - 49-8633. CRECI 139.
Largo de Cascadura — Creci 201 da Cruz, Méier. T.ls.: 29-2092 • Infs. 42-1151. CRECI 790.
25 - grupo -501. - . . ,.
a 1 a Ponvpncão dos ao D1a da Criança, apresentando tes49-3261.
Aceito p] vender em 30_dias. -Tel. 29-9502tis, entrega, de DEZEM- SfnMPvIrpM
GRAJAU — Vendo o mais bonito TERRENO a 100 m. da Pça. Seca,
divertidas,
an
4
-sob
SfiStíU*£*2_¥_tik_a
no So S. tes curiosos, brincadeiras
ATENÇÃO~.Ri Getúlio, casa no. CASCADURA - 2 500 mil" entr. MADUREIRA - V«ndm_-w tunas ..,..,
ap., -.-pilotis, .por
prédio
BRO a FEVEREIRO. Com
preço 5 m. a combinar, podendo
e melodias do
vo, 2 qts., sl., coz. etc, laje. 16 ctsac, 2 qts.,- sl., coz., banh., pronta-, novas, do lai», «om 1 • áar, vazm, claro.^ bonito,^ perela; construir
para criança
poesia»
Sl
29
e
dias
vrpn+r_l
Paul.?
nosT
Trator
imediatamente.
2 Rua Cândido Benicio 1585.
constru- 2
milhões. Ent. 6 milhões, CORRE- quintal,
Independentes,
2 quartos, sala, cozinha,
da menina. •» Concerto Moderquartos, sala, eoxínhi • bi« nas, sinteco, lustrei, grades,
noCXde Janeío. ínc uiu como p^ntí. «íato
TORA MEIER - R. Frederico Méier ção nova — 10 minutos a pé da nheiro aiuleiados, varanda < iar. quartos, snla, banh., coz., área c]
n«
quevai «ar às sextasprograma
área de serviço, depensosessão
uma
n.» 15, s| 304. - 49-8633. CRECI estação. Ünlreçjamos tôda murada dim, Cr$ 1 700 000 dt ontrada • tanque, dep. emp. Preço baratli- VENDO casa acabada, d» construir
seu
do
a?to
progrkma
pronta para morar d* ótima
na Rádio Ministério da Educafeiras
com jardim e portão em fer* o saldo om prestações d« Crí- .. simo 15 000 m à vista ou 19 OOO
139. Aceito p| vender.
Semido
de
à
Máe
completas
homenagem
dencias
Iene
em
construçáo <] 2 quarto», sala, dap.
55 300. Var na Estrada do Por. m a prazo. Ver c| porteiro na
ATENÇÃO — Realengo. Vendo Io: ro no entrada. Inf. c| o próprio
Çãoe Cultura apresenta amanha às
Crista que sèráB presidida pelo Car- 22-iOBm,
n. 10 432 — teta, 554 — Tratar com Mello Rua Vis;. Sta. Isabel, 162, ap. 204 varanda «ntrada S mll facilitados,
empregada e garagem.
íes, grande financiamento, «ina! na Av. Suburbana
uma peça para vozes e sons
Saldo 50 matas ij iuros, R. 6a*
— Cascadura.
Câmara.
Barros
de
Jaime
andar
22-2376.
2.°
Dom
Tratar
deal
Rua
ltda.
na
Ennenharia
.
CORRETOAffonso
50
mil,
100 mil, prest.
lata da Noita, 109-F. na Taquara,
Fase da obra: PINTURA.
oferecidas me- eletrônicos de Ernest Krenelc o Spiserão
solenidade
Nesta
RA MEIER, Rua Frederico Méier, CAIXA ECONÔMICA - Magalhães Constanca Barbosa, 152 gr. .01, GRAJAU — Cosa ent. vazia, Ma- trantv. a Rodrigues Caldas. Tal.
Sanctus.
Tratar NOBRES.A., Av.
15, «r 304. - 49-8633. CRECI 139 Bastos, casa boo, R. Almeida e juntinho da Rua Dias da Cruz — tias Alres, 9, jt. B. B. Retiro, 2 47-7899.
dalhas de Nossa Senhora às home- rittis Intelligentiae
- DIAS__§«__..• ._
— O Desembargador OsSouza 725, 3 qti., sala, varanda, Maior. Tels. 29-3092 a 49-3261.
q.s., st. coz., banh. compl., Qt. VILA VALQUEIRE - Terreno de
12.°
131,
naBèàdas
CONCURSO
Branco,
Rio
Ver
coz.,
banh.,
jardim.
Org.
Orquintal,
s|
Iuros.
a imediata
ATENÇÃO — Henrique Boiteux. c| Sr. Angalo no n.° B03. Preço MEIER — Terreno. Vendo na Dias empr., prest
INSTALAÇÃO — Um nôvo circuito de car Tenório determinou
lando Manfredo. Bario Iguateml, esquina, perto da praça, 2 lotes.
120, 3 qls., si., coz. etc. 11x22.
andar. Tel. 52-4153.
Preço 15 milhões, com 6 milhões
13 milhões. Sinal 5. «Saldo pl da Cruz, 12x40. Tratar em Nite- 86 - Tel. 48-0804. CRECI 82.
instalado pela entrega aos que se inscreveram no
kV
foi
6
a
alimentação
Aceito Caixo Econ., tem inq. Ver Caixa.
rói, Av. Amara! Peixoto 71, sa27-3549
150
mil.
Tem
Darci.
de
ent,
e
de
vaTratar
Sr.
de auxiliar
prom.
Ap. frente, entrega
TIJUCA
no local. Aceito pl vender 30 dias - CRECI S47.
Rio Light em várias ruas da Penha e concurso para a carreira
Ia 407. Tel. 2-6838, com Sousa GRAJAU - Vazio - Araúio Lel- 1 casa. Praça B de M&io, 56, sj
zio, 2 qts., sl., coz., banh., garados_ candidatos,
CORRETORA MEIER, Rua Frederltáo, 66, np. 104, vdo. 2 qts., sl 304 — Rocha Miranda.
- Sr. proprietário V. Dias;" CRECI: 786.
adjacências para atender a ligação de judiciário, dos cartões
gem, deps. Rua Rocha Miranda.
Chaves
co Méier, 15, s| 304, CRECI 139 - CENTRAL
comp.,
área.
banh.
coz.,
fazer as
Tratar Av. Alm, Barroso, 6, sala
Sa. quer vender a sua casa oujMADUREIRA — Resta, lipo ap. D. Hélia - Org. Orlando Man- CONDE DE BONFIM, 920 - Ven
novos consumidores e evitar problemas sem os quais nao poderão
Tcl. 49JI633.
;
interessados
Os
apartamento rapidamente e sem Salão, 3 qls., 2 banhs., coz., fredo. Barão de Iguatemí, 86 — do 2 últimos aps. em final de B| Solicila um conolor pelos H n.° 1 206.
respectivas
O
nôvo
provas.
área.
naquela
tensão
—
baixa
cosa
tle
de
Hermes,
M.
ATEÍÍÇAÒ
consirução (alvenaria, í nstolações,
despesas? Telefone para 42-3288 nova, vazia. Chaves na Rua Igua
Tela. 27-6472 23-0757 ¦ TIJUCA - Vendo Rua Prof. Gaalto luxo, R. Luis Oliveira Neto, e 52-9632 que a Dargel Imobi- pé, 10, s| 404 — Largo de Casca- Tei.i 48-0804. CRECI 82^
circuito, que faz parte dos serviços do deverão se apressar em receber aquectc.) de hall, 1 sala, 1 quarto,
W bizo.esq. Satamini por 45 000 000
31,1475
iunto Carollna Machado, 4 qts., kÍÜJIJJ! pode foze-lo. CREC.__554. dura - Creci 201 - Tel. 29-9502. GRAJAU - Vendo terreno 15x30 separados, cozinha, quarto e banh.
como
nlàno de expansão daquela Companhia, le documento.
e
saldo
entrada
com
50%
V.
resl., copa, garagem, fino acaba*
CRECI 811
- Caso, vendo nova MADUREIRA — Casa com 3 qts,. já com fundações para linda no de empregada, irea c| tanque e
binar, em ed. stpitotis cj garagem,
custou cerca de Cr$ 18 milhões e en- MEDICINA — A Academia Brasileira
mento. 17 milhões ent,, prest. 500 CASCADURA
sidéncia de dois pavimentos
vista, 2 ml*
—
à
ótimo
bann.
social,
de 17
sl.,
cor.,
sala,
3
1
com
quintal
fundos,
quarvor.
em
banh.
jardim,
ap.
oe
copa,
6tlma
bairro,
mil. CORRETORA MEIER, Rua Fre. 2 q. s. coz.
volveu a construção de 5 quilômetros de Medicina Militar promoverá,
do
melhor
benfeitorias
fi*
saldo
das
Ihões,
ponto
15-M«.
2
lerreno Ponto inicial ônibus Praça
Vendo ap. 3
banh. social em côr, copaa instala- a 19 do corrente, a III Jornada de
vista. Rua Comendador Martinelí nancio em 10 prestações de CrS . TIJUCA depends. empreg., qts.,vaga tos,
dorlco Méier, 15, s| 304. CRECI côr, q. emp. ent. p| carro,
e
alumínio
de
de
condutores
Licinio.18
m.
Preço
leto
e
durelra
e
o
até
frente..Ver
cozinha
azulejada
na
constr.
salas,
9x25,
pode
Os
139. 49-8633. Aceito pl vender om
depois do 365 final da Engenhei- 265 000, sem Iuros. Visitas no
e tratar Trav. João de Matos, 91 Ihões com 8 de entr. rest. prost. ro Richard, aceito carro ou ap. local cl mestre de obras Rodrigues, garagem. Posse imediata. Edltí- demais dep. 42-9104 - Atendo
Serviço de Saúde da Aeronáutica.
ção de trinta postes.
30 dias. - DIAS7E BUSS.
40 meses sl Iuros o 250 mil men.
Preço 36,5 ml- hoie.
— Os jovens nascidos em 1948 e trabalhos versarão sobre as Seções de
CPOR
tol.: 57-7352. Rara oportunidade, cio sôbre pilotis.
• ATENÇÃO- Méier e outros bair. CAMPINHO - Vendo ótimo apar- sais construção nova entr. p| car» pequeno tel.t 48-1686.
saldo
Ihões, ent. 16,5 milhões,
TIJUCA - Vendo em ed. s| pilotis
candidatos ao CPOR, devem apresen- Medicina de Aviação, e, ainda, sôbre
ros. CORRETORA MEIER, tem gran- tamento vazio, com 3 quartos, sa ro, frente/ rua calçada, com o MARACANÃ - R. S. Franc. Xnvl- edifício sobre pilotis, venda de 30 meses. Corretor Lanaim.
Esc. i,
Landim. esc.
Silva,
gírilgem na Rua Morais e Slh
Suburbana
na
Av.
280, préx. Colégio Militar. garagem à parte, em 1 ano, sem Av. Rio Branco, 120 - 11.° des negócios para curto prazo. — la, copa e cozinha, WC emp. - próprio,
tar-se ao PR-19 (Avenida Pedro II n.° Medicina, Farmácia e Odontologia.
„ c| !a|So 3 quartos .
^
!o
furos.
casa,
em
ap.,
Cas- Vende-se o op. 603, em fase de
n.o 10 432, 2.° andar
Entrada! 10 milhões, restante
Compramos e vendemos
S| 1105. Tels. 42-7638 . 30-9641. J^,., ^pendências,
383). Quanto mais cedo se apresenta- • * * Dia 11, às 19 horas, reunião
garagem
icrrenos, Rua Frederico Méier, 15, 2 anos. Ver e Iralar na Rua Co- cadura
acabamento. Preço fixo facilitado MÜDÀ — Excelente resid. com CRECI 960^
Rua
Iprôx.
a Maris e Barros por 45
rem, tanto mais rapidamente se defi- miinzenal da Clínica São Camilo,
2 sis., 3 qtos., gar., isol., oti
sl 304. 49-8633. - CRECI 139. - mendador Pinto, 274, esq. da MÉIER Vendo na Aristides em 40 meses. Sala, 2 q., depend.
sal— Botafogo
F. Roose- mo
Ver na Praça TIJUCA — Vendemos o apto. milhões cj 50%, de entrada e
terreno —
Atondemos por telefone urgente. Rua Cândido Benicio^
nirá sua situação militar. Os que não Prof. Alfredo Gomes, 15 Radiologia
Caire, 274, ap. 201, de frenle c| de empreg. TralarTél.Av.52-3936.
V. Sa. em tempo rípido. Da- do a combinar. Atendo hoie tol.»
de
n.
28
- DIAS.
Pinheiro
Guimarães,
sl
602.
Prof.
velt,
39
CASA VAZIA - Vdo. na Eslr. In- sala, 2 qts., e coz. Preçoi 20 mlforem selecionados para o CPOR, con- com o seguinte programa: Osborne e
em CARLA IMÓVEIS - mos Assistência jurídica e serv. 142.9104. Aceito Caixa.
ATENÇÃO - Trav. Própria, 26, tendente Magalhães, no loteamen- Ihões c| 6 de entrada e o res- VILA ISABEL - Vendo projeto Rua Tratar
correrão à incorporação em outras or- da Semana: Drs. Hélio,
São José, n. 50 — 703 — Despachante. Corretor Landim
casa cl Inquilino, 2 boas casas, 2 to iunto ao n.° 3 019 o 700 metros tante apenas 280 mll mensais. aprovado para 33 ap. 2 loias e 22-4151
11.°
Conde
120
Branco,
Cervical —
Rua
Rio
Av.
Esc.
TIJUCA
CRECI 167.
Santa
Rua
Visconde
a
uma.
20
cada
52-1B38;
etc,
Bonsulcl.:
ganizações militares, conforme dispõe Amoedo. Espondilartrose
sl.,
coz.
Informação
ônibus
garagem
do
- SI 1 105.
do ponto final
Tels. 42-7638 e
qts.,,
Espástica: Dr. Ivan
Militar.
Quadriparesia
Serviço
Isabel, facilito pagamento. Tratar RUA MARIZ E BARROS, 992, ap. 30-9641. CRECI 96(h
Lei
do
171.
Vendemos
nova
milhões, ent. 6 milhões, prest. cesso-Mallet, c| 2 qls., si., coz.,
a
Bonfim,
50 tel. 49-8324. CRECI 950 Sr. Gil- 202 — Vendemos ólimo ap. vaVai tôvo
Diagnóstico:
300 mil - Corretora Miler, tel. banh., quintal etc, cômodos am- MADUREIRA
ESPEG — A Escola de Serviço Públi- Teixeira. Icterícia para
dos ônibus elétricos, casa berto, melhor.ponto doe. 100% zio, d» tala, 2 qts,, banheiro, cozi* TIJUCA - Vendo ap. de 2 qls.,
49-8633 - CRECI 139, Rua Frcde< pios, faltando apenas taquear e metros
para entrega imediata,
avisa que a Dr. Nelson Passarelll. • • • Sob o pasl., coz., banh., fronte o 42-6688.
Guanabara
da
Estado
do
co
nhi, deps. de empregada • gran- sl. e demais dependências em
riío Méier, 15. Aceito p| vender pintar. Por apenas 3 500, rest. 178, 3 qts.,
de
de ítima rua calçada, 17 milhões
construção acelerada na Av. Ma. apartamento com salão,
30 dias.
sl Iuros. Facilito 500 da entrada. c| 7 entr. rest. a prazo. Inf. Av. VILA ISABEL — Vende-se ap. d» área. Entrada CrS 10 000 000 • racanã, ou troco por carro Volks
prova de Dactilografia para o Con- trocinio da Associação Brasileira
c| armários
Rua Conselheiro Autran mals 24 x Cr? 564 878. Ver no
Oficial Judiciário da Secre- Odontologia (Nacional), será realizade
APARTAMENTO vazio - Vdo. c| Ver no local. Tratar 30-4092.
curso
quartos
*'*!_' 66. Tralar com Afonso pl telefo- 3
Suburbana n.o 10-432, 2.» «ndar 102 c| da sala, 2
¦»
*
15."0Í**
'»«[_il».i.,
e|
22
quartos, cozinha
;
varanda, CRECI 340.
coz., bnnh.,
— Cascadura.
sl.', qt.,
14 às 18 horas, embutidos, 2 banheiros
taria do Ministério Público do Esta- do um Curso Intensivo de Ortopedia
banheiro. Ver no local c| pro- nt PRONIL, Av. Rio Branco, 156, ne 52-9226, das
áraa, dep. empr. Aceito Cx. Eco- CASA e terreno c| 100 m de
Pa- grupo 702. Telefones: 42-4966 * de segundo o sexta-feira.
Predial
do da Guanabara, será realizada no Funcional dos Maxilares, pelo Prof.
Tratar.
cocopa,
côr,
nõmica c| sinal de reserva. Ver profundidade. Vendo no melhor MEIER - Chave de Ouro. Apar- prietário.
em
sociais
CRECI 667.
dia 15 de outubro, na ESPEG, de Hugo Stockfisch, da Alemanha, um
Rua. Vise. Santa Cruz, 226, ap. trecho residencial de Todos os tamenlo vazio, com 2 quartos, lermo Ltda. Rua Senador Dantas, 42-6760
—
Almiran
Rua
TIJUCA
teaté
o
CRECI
Tel.
52-4325.
905.
e
azulejada
sl
banheiro
em
côr
117
cozinha,
zinha
Vendo op. térSAENS PENA
301. Trai. cl Cyrillo Santos Imó- Santos. Ver R. São Brás, 84. Inf. sala,
acordo com a seguinte escala: candi- doa mais famosos especialista do
reo com 2 qts., sala, copa, coz., tè Cochrane, 72, junto à
garagem. Ver na Rua Adolfo Ber- 455.
veis. CRECI 717. Tel. 49-5217. tel. 28-1741.
to, dependências e garadatos com inscrição de 34 a 707, fa- mundo. As aulas serão ministradas
R. .Frederico Méier, 15, gr. 501 CASA ANTIGA - Com duas resl- gaminl, 372, op. 301. Tratar pelo VENDE-SE o casa da Rua Sena- banh. e 2 grandes áreas. 23 mi—
VenJosé.
tel.: 42-6656
42-5622 - CRECI Praça Saenz Pena
dor Soares, 73 F, está vazia. Tra- Ihóes. Infs.
Informações no lo- xão prova às 17,10 horas; de 721 a nos dias 10, 11 e 12, das 20 às 23 deho-8
APARTAMENTO vazio, de"treníè, dencias e uma parte para pequegem.
casa,
sl.,
Ta744.
^_
Vdo. ótima
ta-se com o proprietário. Sr.
ci 3 qts., il., coz., 2 banh. so- no fabrico, ou depósito, lerreno MEIER
1 376, às 17,30.1.; de 1 387 a 2 160, às ras e serão apresentados filmes
demos para entrega ime- cal diariamente até as
ciais; deps. empr., slão.^ festas. de 12 x 30, entrada facilitada. 3 qts., dep., 2 pavimentos, acei* vares — Rua SSo Francisco Xa- TIJUCA - Uruguai, 508,
17,50h.; de 2 193 a 3 214, às 18,10h. e mm., 16 mm., diapositivos, demons149,
Ver
Rocha
Pita
42.8403.
Cx.
Rua
202.
Tel.
vier, 453 ap.
Ver diàriamente R. Condêssa Bel* Rua Briullo Muniz, 144. Abolição. to
diata, magníficos aparta- 20 horas.
(B
de 3 257 em.diante, às 18,30 horas. Os trações, e sessão de perguntas e resivonto, 195, ap. 301. Trat. Cy- CASA - Vendo 1 500, Austin, E. c| 9, diariamente até 15 hora». — VILA ISABEL - Ocasião - Ap. junto à R. Andrade Neserão traduzidas.
rrtentos com salão de 45 TIJUCA - Vendo por 50 000 000,
rillo Santos Imóveis. CRECI 717. Rio, loto 360 m2. Tralar Rua Sll- Inf. Paulo. 30-2159.
candidatos deverão comparecer com postas. As aulas
3 qls. sl. banh. copa, coz. e
ap. LUXO, pronta m2, 3 ótimos
R. Frederico Méier, 15, gr, 501 va Rabelo n.» 58, Méier. - Sr. MEIER — Atenção — Vende-se op. deps. eompl. c| 118m2. Cr$ 6 ml- ves,
c| com 10 000 000 de entrada e o
DECRETOS — O Presidente da Repúmunidos
antecedência,
de
minutos
30
quartos,
Tel. 49-5217.
combinar na Rua João
Figueira.
Rua Barão Santo Ângelo, 232. 5 Ihões de sinal. Saldo Cr$ 17 ml- entrega, salão c| 70 m2,
de cartão de inscrição e de documen- blica assinou os seguintes decretos:
armários, toillete, 2 ba- saldo a área
ATENÇAO - Vdo. cosa cl 3(qts. CAPELINHA — Vende-se urgen- qts., depend., quintal, entrega-se ihões aceito- Caixa. Tratar Tel.
de 240 m2, um ap.
to de identidade. Somente farão pro- abrindo ao Ministério das Relações
4 quartos c| armários, 2 nheiros sociais em côr, Alfredo,
2 sis., copa, coz., banh.. área, te 1 amplo ap. de frente, 6 mi- vazio. Ver local. Detalhes 46-5124 32-6722 - CRECI J-l 83.
p| andar, salão, 3 amplos quarlerr. c| 8x32. Ver de 13 as 17h. Ihões à visto. Acelta-se propôs- ou 31-1471
- Ap. de 1 _ 2 banheiros sociais em côr,
va
tos, copa-cozinha, banh. social,
os habilitados nas eliminatórias. Exteriores o crédito especial de noI5ABEL
VILA
CyvanR. José Bonifácio, 81. Trat.
cruzeiros para atencopa cozinha e dep. para excelente terraço e demais indo
Os
Ruà Tent. Manuel Barbosa da ii/tiro
d
rv. _j- >';•!. \/-« quartos, sala, dep. empregada.
que
possuem máquina de escrever, venta milhões de urgentes
verificará
rillo Santos Imõveis. CRECI 717. ta.
V.
S.
cozinha,
2
tagens
51.
toillete, copa,
de pessoal
Vendo i. Rua Petrocochino,
Silva 190 ap. 208. ônibus Cas- ?.do !.!L_:R,__.E1...
empregada, garagem. — ao local.queAtendo hoje, 42-9104. O
12x35, melhor í_£,uz:.u„.T
Te).¦¦ 49-5217. R. Frederico Méier, cadura-Bangu.
ponto, gabar! Inf. n. 77, ap. 301 - 58-4981.
poderão trazê-la para fazer a prova, der às despesas
na CapellSalta
Mista Ferroviária
de empregada, Acabamento de LUXO, proprietário aceita Caixa.
to, 8 andares, pronto a receber
15,; grupo 501
Contratação de Dactilógrafos pa- com a Comissão
///
quartos
nha.
40
Preço
baratíssimo
—
DO
MATO
construção.
LINS-BÔCA
Boliviana; promovendo
ATENÇÃO - PIEDADE - Vend.
ra a Secretaria de Educação" e Cultu- Brasileiro
até 2 vagas na garagem,
- Visitas TIJUCA - Av. Edson PasTratar R. luc|.
MEIER-CACHAMBI - milhões, facilito.
casa pronta cl sl., qt., eopa-coi., CASA prédio NÔVO
— Méier. Telefone: APARTAMENTO - Lins à vista
ra do Estado da Guanabara —• a pro- e transferindo para a reserva de primármore,
em
entrada
banh., quintal. Terrena 11 x 9,20. Vende-se oito luxo, 2 pevimonlos, dio Lago 346
vende-se
Baratíssimo,
até
8,500
mll.
Sano local diàriamente.
sos, 603, ap. 203
va de Dactilografia será realizada no meira classe do Exército, quatorze coEntr. 3 000 000. Prest. 99 OOO. R. living em esquadrla aluminizada, 49-8324 e 42-6688. CRECI 950
de 75 m2, tendo 2 qts., sala, cozisôbre pilotis. Vi as 18 horas. (B
Oomet Serpa, 395 fds. cl 1 c| Sr. piso em mármore, 3 quartos com Sr. Gilberto.
dia 15 de outubro na ESPEG, de ronéis, dez tenentes-coronels, quatro
etc.
bann. prédio
•
2
banhs.
c|tonque,
3
éreo
qt.
lão,
nha,
qts.,
Sousa das 12117 hi. ORO. DA- armários embutidos, copa-cozinha MÉÍER — Vendem-se na R. Me- emp. Tel. 22-4337 das 12 as sitas no local diáriamencom a seguinte escala: candi- majores, dezoito, capitães e dezoito
acordo
si
ocupado
sl.,
2
FERREIRA.
R.
azuleio
201
e
401,
tijuCà
7
Setembro,
todo
em
58
ap.
NIEl
dina,
e banheiro social
contrato, em construcão acelerada
horas
inscrição de 1 a 155, farão prlmeiros-tenentes; nomeando o Viceseparados. Rua José Hi- _-.,.,„_ o c-\r\r__ \l__,
datos
com
18
até
às
horas.
88, !.». Tel. 32-363» • 42-0975 em cõr até o teto, salão de recep. qts., demais dep. Tratar Av. Rio 18
te,
(B
qf.-sala
,
- CRECI 236.
CÃSÃ - Em Lins Vasconcelos glno. Aceito Caixa. Tratar, tel.: de FREIRE 8t SODRE. Ver
às
horas; de 161 a 342, prova Almirante Mauricio Dantas Torres
7
ção com churrasqueira e bar, pis- Branco. 138 7.°. Tel.: 22-1802.
prova
—
86.
ap.
magnífico
Vendo
de
Uruguaiana,
TIJUCA
Rua Baronesa
42-3721.
ATENÇÃO - Eng. Nôvo - C| 5 cina com água tratada, quarto pa- OSVALDO CRUZ - Vendo 1 pré- Vendo excelente
e tratar 42-6974
às
horas;
de 343 a 509, às 8,20h.; para o cargo de Chefe do Núcleo da
local
7,40
no
em na R. H. Lobo, 142, andar alto.
residência
-AR.
L5bo
de
Haddocke
dependências
ra
hóspedes
milhões de entr. Vend. conjunto
c/ salão, 2 amplos qts. e deps, TIJUCA
dio com 7 res. Ind. à Rua Felide 518 a 700, às 9h; de 704 a 860, às Comando da Zona de Defesa Atlântide 3 resd Vaxlai. Motivo de via- empregada. Garagem coberta. Es* zardo Gomes n. 15 cl 1 a 6, terr. centro de lerreno c\ varanda, 2 compls. Base 30 milhões e ac. em término de constr., apart.. c| (CRECI 576).
Ver na
sis., 3 qts., copa, coz., banh.,
9.40h.; de 861 a 998, às Í0.20.; de 999 ca; e nomeando, juiz efetivo e juiz
1 sala, 2 quartos, banh., coz.,
gem. R. Alzira Valdetaro, 253. C| cadaria lôda em mármore.
10 x 40 por 17 m. com 6 000 m. dependência completa pl empre- Caixa. Tratar J. Hilário. 32-4800 quarto e dep. empreg. Preço: TIJÜCA - Praça Afonso Pena
4. Saltar 24 de Maio, 745. Das Rua São Joaquim n.° 265, à vista Urgente
a 1 151, às 11 horas; de 1 152 a 1 309, substituto do Tribunal Regional Eleisem intermediária ap. va<
com o prop. — Tel.: gado, garagem, iardim a quintal. - CRECI 900.
Vando
facll.
c|
000
000
Acetta-se
proposta.
17
parte
financiado.
Cr$
ou
DaC|
Gomes.
Org,
Sr.
12-17 lis.
deàs ll,40h.; de 1 310' a 1 458, às 12,20 toral de Sergipe, os Srs. Manuel Aqui22-3883. Carvalho.
Ver a trator no local
TUUCA - V. S. quer vender seu em 30 meses. CIVIA - Trv. Ou- xio, salão, 3 qts., ampla <«.,
niel Ferreira. R. 7 d. Setembro, — Tel. 43-4409, t| proprietário.
2° pend, compl. empreg. area tl
horas; de 1 459 a 1 643, às 13h.; de ¦ les Lima e Jadson Barbosa de Matos*
88 - 2.° - Tel. 32-3631 * 42-0975 ENGENHO DE DENTRO - R. Bor- OLINDA — Vendo uma casa pei- LINS - V. S. qver vender seu Imóvel? Faça-nos uma. visita ou vidor, 17 (Div. de Vendas.8h30m tanqua.
50%
000.
000
40
Preço:
venderemos
de
RiNós
o
52-8166,
to da estação. Rua Cel. José
uma visita eu nes telefone.
andar). Tel.
CRECI 236.
Rua
diiriamanta
_ia "«'», 3'3- (Chave da Ouro). cardo, 186, c| 5, c| 2 qts,, s„ c, imóvel? Faça-nos
Ver
18 meses.
Nós o vendêramos em 30 dias sem qualquer despesa is 18 horas - CRECI 131.
ATENÇÃO - Encentado - Prox. V. boa residência de sala e 3 b„ v.i toda murado. Preço CrS nos telefona.sam
160, ap. 702.
qualquer despesa para V. S. — Tratar com Mollo TIJUCA - Rua Uruguai, 506, en- Dr. Satamini,
R. Goiás. Vend. ap. tipo casa, qts., etc, frente de rua, terreno 12 000 000, c| 4 de entrada, saldo •m 30 diasS. - Tratar
ltda., na Rua tre as Ruas Andrades Neves e
Mello
Engenharia
Affonso
cem
V.
dará
saldo
sinal,
5
milhões,
TIJUCA - CrS 13 200. Entrada.CrS
vazio. Cl sl„ 3 qts., coz., banh. 10x50
'
152
401,
Rua
Barbosa,
Constanca
14,
na
Av.
Salgado
filho,
ltda.,
gr.
—
combinar.
Affonso Engenharia
Vendemos 5 900, ótimo apartamento de frenCaixa. Cha- a
Homem de Mello
3 quartos, sala, cor., banh.
•tc. Enlr. 5 000 000. Saldo sl |u- a combinar ou pela
Baratíssimo — Rua f*. DE
BONFIM, 1322 - „compl.,
meses.
- Trotor
mo- PIEDAOE — Vende-sa o aparta- Constanca Barbosa, 152, gr. 401, juntinho da Rua Dias da Cruz — ótimos apartamentos em prédio te, com 1 quarto,
dep. de emp. Ver 14 ès
'.raaí- varanda, sais, Frontim, 253-201 - Tel.
ros. Org. Daniel Farreira. R. 7 da ves no n. 321
- Telefo- mento n. 101 da Rua Torres da juntinho da Rua Dias da Cruí - Méier. Tels. 29-2092 ¦ 49-3261.
acabamento de luxo, »6-|i1íj., _anh„
Ocupado sem 42-2142.
1
bom
hs., dom. 10 as 12. Org. Or.
moderno,
17
sala,
Ampla
quar.
Setembro, 88 - J.o. Tal. 31-3438 biliária Século Ltdo.
TIJUCA - Junto Colégio Militar. bre pilotis, entrada social ernmér- contrato_ inquilino sai. ver e traManfredo. Barão de Iguale42-1522 • 22-3692 - CRE- Oliveira, 250 cl 2 quartos,, sa- Méi.r. Tels. 29-3092 a 49-3261,
1¦ 424975.
Atjmi. CRECI
eit.d 236.
M*
nes.
nes. 42-1522
lando
dependências com- mi, 86. Tel.: 48-0804. CRECI 82.
Ia, cozinha, banheiro, irea • {ar* LINS - 200 mts. Dias da Cruz Vendo excelente ap. cl 3 q., s. more, salão com 48 m2, 3 bons tar na Rua Morais e Silva, 138, TIJUCA — Vendo casa vazia da to,
Cl 672
ATENÇÃO - PIEDADE - Vendo
dim. Entrega vazio. Entrada Cr$ — Vendo ótimos aps. tipo cosa, de frente dep. emp. 95 m2. R.
com armários, 2 banheiro» ap. 7. - Marli, 36-1954.
Avenida Carlos Vasconcelos, 89,
de serviço. Obra
casa pronta. Cj iar. var., sl., 2 ENCANTADO - Vend. terreno de 5 SOO 000 * o saldo em presta- com sala, 3 qts., arm. embut., 2 Oto de Alencar, è vista 26 mi- quartos
dep.
cozinha,
copa
sociais em cor,
3 quartos. CrS .... pletas
Pompilio de AlTIJUCA — Vdo. em ter. da ló x
ou aceito Caixa com sinal. para empregada e garaçjem. Ver
qts., copa, cot., banh. quintal. — vila, 8 x 11. R.
- 130 m2. Ex- cl25 8,000.laje,CRECI
1842 - 42-6617 em término de estrutu- 30, ótima residência de 2 pavts.,
pres- ções de CrS 210 671. Tratar com banheiros, coz., área com inst. Ihões
TIJUCA
'no
Dias,
89
sala
Terreno 12x20. Podando F. Gara. buquerque, 71 .Entr. 1 500,DANIEL
Ruo
Gonçalves
Tratar
na
18
Ltda.
Chaves
à»
Engenharia
Vazio.
oté
Mello
Affonso
local
lavar.
maq.
diariamente
23-8740.
000.
ORG.
c. 3 dormts., 2 sis., 2 banhs., dep.
lações
50
6
000
000.
Preit.
200
meEntr.
Gilberto.
15
Sr.
Largo 802. Tel. 42-6688
gem.
sl 404
ra, entrega em
celente apartamento de
horas.
._
R. 7 Setembro, 88, 2.» na Rua Constanca Barbosa, 152; Rua Iguapé, 10,
e garagem. 98 milhões, Ttl. ..•:
mil. R. Gomas .Serpa, 395. C|< Sr. FERREIRA.
TIJUCA - Ac. Caixa. Rua Ma- CRE- or. 401; juntinho da Rua Dias de Cascadura - Creci 201 — Te- CRECI 950.
- Muda - Vende-se rica
CRECI 286.
26-3368.
Cr$
TIJUCA
de
com
2
Sinal
ses.
cobertura,
Sous» das 12*17 hs. Org. Danlal - Tel. 32-363» a 42-0975
quarda Cruz, Méier. Tels.: 29-2092 a lefone 29-9502^ _^_ TIJUCA - Vdo. ap. 202 da R. residência, 2 salas, 4 qts., cor.,
ria Amalia, 875. Parte de cima.
Cl
236.
2.°
Ferraira. R. 7 Setembro, 88
49-3261.
vdo. c| 2 qts., sl., coz., 2 300 000,
de TIJUCA — Vende-se ap. de 2
- Lins. Vendo urgen- Tobias Moscoso, 103, c| 3 qts.,
sala, varanda, de- Aps.
,E con- tos,
prestações
T.l. 32-3633 • 42-0975. - CRE- ENCANTADO - Vendo ou alugo PIEDADE — Bairro Dadur, vendo TERRENOx 30 da Rua Cons. Fer salão c| 35 m2„ dep. de emp. 2 banh., jardim, garagem.
Inquilinos
notibanh., 2 áreas.
te, 12
fortabilíssima. Preso 75 milhões.
depend. e garagem em
Cl 236.
estado,„ ,„„„„
q.unrjp, o lole 20, quadra J, 12x31,50. raz, junto e depois do n,m 47. completa. Garagem e copa-cozl- Antônio José Cepeda. CRECI 106, pendências completas de ficados. Preço 12 500 mil c| 1 500 Cr$ 215 mil. NÃO HÁ qai., sala, construção
casa vazia, ótimo„
à Rua Des.
final de
nha, frente p! 3 ruas, preço to- Av. Graça Aranha, 174, 7.0 an
J
i..'.«>.n .-.>¦; de sinal. Ver local. Tratar c| CieATENÇÃO - Casas: 2 500 mil sala, banheiro, coz. CrS 10000. Entrada 5 milhões e 50 presta- Tel.: 22-9453.
inDemais
Ver no local a traterraço
155.
PARCELAS.
Izidro,
pn- ber. Te|.. 32.8989.
tal 38 000. Ent. 18 000. prest. dar, sala 717, das 15h30tn às empregada,
entr., rest. a praio. — 10 mts. Entr. 5 000, restante financiado. ç_cs ,je Cr$ 5 850. Tratar Rua
- CRECI 17.
42-1288
tar
Ver
local
2
MiVer
local.
Traestação
de
Cascadura,
500.
s|
no
000.
da
Crt
150
Rua
a pé
Aluguel
juros.
£ar-ia Re_ond0, 137, ap. 310. JACAREPAGUA
horas. Telefone 32-2395.
vativo com 40 m2 e ga- TIJUCA - Oportunidade nunca formações na
"ATENÇÃO
45 Gr. 201 —Tal. 17
1, com pro- Cachambi.
quartos, 1 sl., coz., banh., cons- Rua Angelina, 15,
— Jacarepagué — Rua tar R. Icapó,
705 TIJUCA - Ap. novo, podend»
30-05-Ó - Sr. Amilcar.
trução nova independentes,
iar- prietário.
TIJUCA — Vdo. apenas por 20 ragem. Obra em alvena vista, vendo o mais lindo ap. guel Couto, 23, s|
4
—
casas
uma
luxo,
PIEDADE
Vendo
2
casa
alto
764,
Baronesa,
sala, i. inver...__.
sl., 2 qls.,
dim, quintal. Infs. na Av. Suvazio, 2 qís., 2 salas, coz., banh. - CRECI morar, 3 quartos,
„ „Per
ter. TIJUCA - Casa de altos e bail milh. à v. belo ap.
- R.
S.A.,
._
42-2250
Tel.
„,_., varanda,
garagem,
„
NOBRE
tratar
grande e outra pequena (finan-,^.„.(
ria,
qts., 2_ sis.,
carro.
de
emp.,
vaga
burbana n.o 10 432, 2.» andar - ENGENHO DE DENTRO
dep.
no, banh. soe, coz., érea c| tane
c|
tanque,
érea
empreg.
pl
dep.
lO' xos, ótimas acomodações, (ardim,
7
Melo
de
aprovada
no
ciada),
Rua
Clarimundo
casas
Vendo
Ux8B,
p|
gara.
1192.
empregada,
de
planta
frente
a
—
Ver,
Cascadura,
ponte. nambuco,
a prazo. Andrade, 42-3285 Av. Rio Branco,
que, dep.
131
pintado a óleo e grades.
606.
tes,
70 milhões ent. 30 milhões garagtm, «tc. Terreno do 12,50 Estudo
vos e vazias, s entrada pela Cai- n.° 635.
.
diariamente, com o Sr. Carlos.
gem e elevador. R. Maria Ama- Rua Frade- por 40. Ver i Rua Almirante Co- -_CRECJ_603.
"sala
ATTSõÃyn
PSw \ü)T^_teCiin« »»-r «• Chaves mediante ao contra
MEIER
m
da
—
«303.
70
CORRETORA
a
Maxwell,
ap.
V.ndo
Rua
470,
PADRE
Telefone
415.
MIGUEL
n.
lia,
prédio,
¥ ll ií
Chaves no
— Vendo apartamento de
e qt. 12.° andar
88. Preço: 150 milhões TIJUCA -Aps. de
^ 151200 até 5 escritura
tel.) TIJUCA
vailo. Cl 2 qts., sala,, rico Méier, 15, sl 304 - CRECI chrane,
2
R. Uruguai. Ver cl o proprleté.
T.^tfí.
I12..M
Inf 32-5855
12«_í_ | «o
Inf.
c|
Balbina (12x36).
a comb. Tel. 22-6048 • 52-5239. amplos e separados, banh. e coz. 52-4153. Preço: Cr$ .. n.° 411, ap. 101. Tratar,
D„ra de
Am coda,
rxA,_ 13
n70a.
Vcr no
nc Io 2 pavts.,
- 49-BÓ33 - DIAS,
700. Ver
dep. rto. R. Uruçuaí, 265.
com
Preço
139
cada.
Terr.
banhs.,
varanda,
e
3
quartos
sala
.
22-2376.
grandes
52-1512. Outro em Encanta- cal d Vasconcelos.
Fundações já prontas. Sinal desde
12 x 40. 30 milhões, 60% a vis- ATENÇÃO — Praça Sica, Jacaré- CRECI 916.
com yianu..
do. R. Parané, 840 — CRECI 743.
Ó00 000, tum
.UUUUUUU,
grande -|JUCA _ VemJo >D 3 quart0, de empregada. Ver Rua Uruguai TIJUCA — Vende-se casa de vila,
- Casa - Vendo _ R. 835 mil e prest. de 235 mil. R. 20
la. 52-3457.
.
pagué. Vdo. propr. c| 2 casas, 1 TUUCA
3
4
APARTAMENTOS VAZIOS - No- MEIER - Rua Soares, próximo
cl
dormjt.
C.
Vasconcelos
varandas
._
n.» 339, ap. 205 de 15 às 18 com 3 quartos, sala, banheiro •
Terreno 22 x 60. i frente c| 3 qts., jardim, ,-~- -•' —
QUINTINO
VendeCairu.
Vise.
Ginésio
ao
c/saia,
2
vos, grandes
quartos,
.,.., em ótima banh., salão, garagem e 2 qtos,
.,,. 1000
, „v- m2,
ter.
,.„
cozinha. Tratar p| tet.! 58-9615_
incorporação Vendo. |etc,
^^"lmentO. 42-ÓÓ17 - 23-8740.
horas. Tratar 26-4315.
copa-coz., banh., irea, financ. a se casa de sala, 4 qts. em ter- Olimo p/
Terreno 24x26. Fone
empregada.
Detalhes
m.
a
comb.
50
Base
,rua.
o" 473.6S7M -ítRKI Y.'
longo prazo. Chaves Av. Santa .reno de 350 m2. Tratar c.< Dé-122-7226. troca, no local, — Tel cl prof. CavalcSnti, tel. 57-1111.'22-94534
Estudo
42.
CRECI
Cruz, 243 - Realengo.
leio. Tel.: 43-0519.

r

Sears

TEM DE TUDO..

iéÍIjéjê®

(REALENGO - V. urg. lerr, c/
2 350 m2, c/ cnsa modesta. Rua
General Azevedo, 914. - Prop.
46-8350.
RUÁ DO AMPARO, 640, terreno
c/ 550 m2 _l 2 caiat, finando.
52-1512 ou
Inf. c/ Brandão.
32-5855. CRECI 743. _____

40%

A eenda

VENDIDOS
EM
APENAS

i MESES!
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INCLUSIVE UMA AGENCIA DO JORNAL DO BRASIL PARA
V0CE COLOCAR Q SEU ANÚNCIO CLASSIFICADO,

AGÊNCIA BOTAFOGO

990.000
30.000

CASA DE N.S. DA PAZ

vuk UAI

i _iTíi\.

y.y.
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lll
¦

1

FfííRÍ.
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^'«TS ™UCA -RUA CONDE ^f^^^^P

«asP£^TÍ SfÍn3nCÍament0 n° P393" "°èS02°7CRfc.- °l£?d°-

O IMÓVEIS — COMPRA E VENDA
ZONA RURAL j

.,,,,.. Z ,.„,,.,„ IS «nosl «VÊNDE-SE - Edifício comercial,
"eeTAnft
'.íVnrtíl.cS..
- Jorn.l io Bntll, 3>.f.Ira, HO-Ô*
R. Condo, do Bonfim 369,
d."mi VíVilTUM.
MANGARATIBA ".lílír.
335
nn
DIO
o
4 - CIASSIHCAOOS
Aguiar,
Balduíno
Rua
VENDO
AttncSo
fr.neo, 27™ em R.mos.jap. 404 uma .ala. Tr«lar_eom
- 5 _ Cof(|ovn( a o)lm„ „„,, l,,n.
C. GRANDE - SANTA i
i Rua IjJórlblrojMJi tolofone 28-07//;
pr,ço 1300000. Tratar
ta • fundol. Tratar no JoÇ»l.._.
caia,
5IEd.C Uc .. ."Cíntíal,.!* Bento
SEPETIBA"
ótimo
CRUZ
Paranapanema,'2^^«mo»|
V«ndo
caiai
NITERÓI
.MURIQUI
vll»s,
__ Av.
o PÃ55A-SE conlrato do lu|o, bem
Ribeiro, compramos
E RIO DOURO ÃMARAl, «IXÓTO
vendolcentro
ven.» ter.
3 12x30, próx. . praia
Av,
--•..-,,.
GRANDE" — Vende-»»
CAMPO"
„„
3
a blocol dc ap.rtamontpi aluga-« com planta para 2 ap. am cima. AUXILIAR
,
Estrada
2
vnr _
Inilnloda om Madureira.
con,
cíiso em construção. 2 cjts., sala,
do aem conlralo, l.g.lltamo» ¦"* Ent 5 000. p. 250. Tratar lobo ATENÇÃO - Magnífico P«J«cate, M elqu» re. «Mm, «*rv. P\
2 b, cozinha. Ver p| íora. Rua do Porlol» 14. Tralar tm horário
cor., varando, torreno 9x25, J,
de.mombramo. «em «jj»pe«»Tratar Júnior, 1 238 - T.l. 30.3311^ vaiio, po«e Imediata. Vicente CarÓr:Jul,_MJtS!lr-?5JL,.8i_ com.£cW;_jnolívo__vi_ogoii^
Rio
'Maravilha.
Eslr. do Magorça. •»:'el
M4417.
»!..
D.tilh».,
V.nd»-»
o
Correspondênciaj JB.
proprietirio.
nhuma para
* valho, VII» Ko«mo».
am
-Praia
Soco
2
do
boxe»
alugo
—
ou
lei.
Vendo
42-8593. Vi .
JÀROIM"AMÍRÍCÃ-caetc.
MANGARATIBA
«aja»,
TÜÜCA
boa
dlirlam.nt. com B.st.rr» paio
J800 000. «nir.
Av. R. Branco, 110/3?
coi., • banh. Ent. 2 pavt.., tendo 4 ql», 3..Ido b.m ICARAI - Caia; vando,
aala,
_ Vende-ie ou aluga-se por 5 na Rua Condo de Bonfim, e.q
quarlo,
I
LUI7.A" - Sopa-;..
dependência»,
DONA
.ala
.
DE
mllhóe»,
30-5724.
PRAIA
500. p. 150. Tratar L8bo Ju- Entrada 18 Total 38 mUIuS". T»L la, 2 dor., «Inteco, pronta paro meies, casa com ígu. j luz. lnf. de F6llx do Cunho. lnf». 42-1151
andar, seção Cidade.
3
da
tiba. Vende-so ótimo pródio üsíçh ç
facilitado,
vazia, com
AGORA-"- No nwlhor ponto *p«. SlírTl Í3B_- 304)31,1;
NORTE
Divino Salvador 20 ap. 204 CRECI 79Ó
Rua
Aceito
ZONA
h».
18
cm terreno do i
>.
25
mllhõe».
melhora»
terraço
d».
12
c|
oa
bradado
Preco
Vendo
morai.
22-4337,
Penha
- Piedade. - Somente Sexta-feira, VENDO"- Rua Roch» Pilo, 21B-A
JARDIM AMÉRICA r- Vdo._ tarr».
iduas frontes, cl pomar na Ru»,>
- Ce... pronta. - Sio Caixa • compro como parte pade luxo em fa..^. •eab.mmlp.
"O-.-iSonta
do colçodo» ATENÇRO - SITIO: - rf,
Telefone
.Ituado. Entr. 2 000, r.«t, ATENÇÃO
lojinha
ilnal
bem
fronto a Igre.,..
estoquo,
carro»,
no
em
cl
Cr*
Edwicies
Volk»wagen.
de
¦joc>|
guardar
gitm.nto
B2m2, podo
Vondom-se pequenos sítios, todosi jfJ'*yj*r*V]n0
a comb. Ver Rua Con.tantlno Me- JoSo de Meriti, pre>ta{8e»
Com D. Maroarl '
contraio nfivo. Aluguol 40 mll.
6. U>swi
aala 22-9453.
*-j
--. ..-,4A üsta-jiio
Estação
L&tclOlO .I
01 li.
7, ne.lau, 36 (antiga Rye 14). Tr.tar 100 000, 2 bon. quarto»,
~ir,lt„r" na
F.rllltn. Tol. 29-7011,
n.
próximo
«ue estâo em amdantemto, a caTgo do
planlado.,
|g,e|„.
Faria»
d»
maínlfibajj-j0"-<jjjj
copa,
Euelld.»
»
Ruo
Vendemo.
Ru»
com
na
- Com «obre-loja
JÜRUJUBA
- CRECI 340.
Ia, prest
obrast
«ntr»,,».;,?,'.».»!?*!Ruo
grande, coilnha
Brasil. Sem...
,,.
Av.
Senhor dos Passo» n.« 123
*'•»
mal. bo. LOJA
tala 4 - Ramo.._ j— 30-4092
to de Obras, as seguinte»
nheiro ladrllhado, quintal • laie, c. proprl.d.d», «om ¦i Ou.n.b.r.,
Slnlan.,* 1»*, «»m W»3*!™*! ILHAS
CÓo's a parlir do 80 mil jl juro.. J"" Basflio.
-No cenAMERICA - Ca», nova coberta,
taqueada • Jato de
nlia vlíl. da i.l. d»
rcÃRVÀÍHO VENDE ótima ca»a, JARDIM
baco»„
««Ia,
e,
fren
2
•«
qt».,
- loíí
- Vindo, 5T lotos co-,
de frente,
IUi .aparada ,m lerreno d. 100 m de
da rua
tro da P. do Carmo,
combinar. Tel. 22-4048 » S2-52J». TlhS DÒ GOVERNADOR
noPé da Ponte, na Barraca Am«-j TERRENO"'
3 nheiro • varanda, entr. pl carro eom igua
1.
comercial.
„m ,.l.-d.'dM.mb.rqü. próprio, CRECI 1\_
Sinal de re.erv. 200 000, na e.erl
vazia. d. late. Rua calçada,
ponlo
_em excolente
aquece, tudo murado, bom quintal. Pre- tura
muito mo000 • combinar com C... «om .alio, 3 <J«»»»«v* ,b*:
esquina
000
1
nóvo,
qtí, «1.7 cox. banh, c|
F
i
Prédio
-Tratar
Andrade,
prox.
Rua
- Sítios Campo Gr.n-|
R»«. do.
000
• tr». nheiro. ete, »ansalí «J •«!« » » LOJAS
s cm rrente I, escola do San-*
Vendo vazia,, entrega ATENÇÃO
dor d» flí», varanda, garagem, cot 8 000Silveira, Quadr. 45, ¦loia
lo- facilidade .em Iuro.. Ver» »¦
Çir$ 10 milhões;
1» ouartoi par. empr.gaoa». »e ». '., Rg. d» Alfândega, 7 x 17,«1 ».]• vimento. Eslrada do Galeão, n. do. - GB - Vendem-so vínostlf5|mf) Troti,r ^7.1655, Raul Portli*
d irvor.1 frutífera». Entr. vio da cl
tar todo. o» dia» da.
qSntal
-0
s| entrada, prost. 70 mil, „e|, 5e.
ubr.de, «ontraloj »n«.i «olun»s, Imediata.
te 17,
prop.
sítios
'¦_¦¦
.ntrar pala foteirafla. deixam WlVJfiJg!
Bombeiros).
C.
Joio
Sio
000, o .aldo »m »u»v.» pre»Em
hor..;
470-A.
(Praca
1
de JARDIM AMÉRICA - Comprem-»*
enlreg» Imed. «1
c| laranjolros, ba2.
tacõassll. Ttalari -Av. Bra.
Rua da Matrli at* o n.« 481, ae- doido. M.rqu» uma vl.ll» na MO* • Inst.
Ver no local sébados e domin- todos plantados
Maj»•*a\""J" •
_,,, «I„. 205
„„ Atendem?»
_ tot... Paga-ie a vita, Tratar tel. oulr a Rua Maria ¦ Ayquíto, onde HIL - Av. Wo Branco, 15», «ru. 23-3859, Ferreir»: —— gos, de 10 às. 12 hs. Trotar c| naneiras, abacale ele. Pertinho da
914,
P°na,
e pavimentação da Bua
m*
^
superfície de 1 ZOO
LOJA -"Vendo, vazia, Av. Mem
Av. Alm. Barro- Avenida Brasil. Tralar em Campo
eo. dimlnso, - CETEL 91-1219 rafoi™''M.;s4B9 . 91-2335.
comet» a Ru» Capitão Arruda, "
Pr.5ri Cruz Dr. Gulmarãos. Tel. 42-2990.
paíalelepípodos, com
Ven. 1 ia lnc.1 da. ca.a., ótimo WM.
Grande, no local, na Estrada do AVALIO" Imóvel» grális si com-,
_ CRECI590.
OI liOTII ORANDES
diSi, 226, próximo i Ver
CRECI M7. _. ,_^_2.
dtir.a •o, 6, »|.'-803.
na
m.
20
x
•
ó
, custo: Cr? 10 milhões;
10
Vermelha,
no
MMH
promisso. Aceito pl vender viljs, ..
- Vendo mao- Tingul,'c| Estrada Santa Maria,
- Centro d» Cõlíglo, NITERÓI - Vende-ie lerreno
- Wj; dam.»* vlrlo»
5iIGUAÇU
Je
horas.
NOVA
ATENÇÃO
VENDE
¦
16,30
14,is
A CARVALHO
l.a loca Barrjica^e_1crremH_c!_Sr._MÍMo. casas, «ps., moirno alugados. Tònyjs
»«m »ntr., prett. 73 aill g caia» nova», vazia», eom «n rad» cantro com^ 500 m2Apraço bar.- mente, de
-do Carmo, ótima ca.a, de 100
"*»»?a*>*!L
12 hor... Mal. In- loia c| 18 x 30, vazio, comercial, CÃMPÒ GRANDE — Sitio com bém compro. Org. Orlando Mnn», ¦¦¦
».
9
de
P.
W
?
-.Gaba.
bado
PIm,
el»
alugu»!
um»
Ira.
Salerla
eomo,
Av.
de
Tralar
uv
concreto armaido
ponlo
'
Constòiç&o
tf ..Imo Cr* 5 00Ç^000
d» 1 500, r»»l»nt«
3. v,ansu
^Entr.coi., ,oann.
lal« cl 2 ql»., copa,
- formações UU_*?WM_i ¦-- çõo, no melhor banco
o negócios ÍQOOO m2 junto i Av. das Ban fredo, BarAo Iguatemi, 86. Telfl4 5* . to|a (larrto d. fenh.)( todo. «a .em uro«. Tr»t»r com o proprl». rito 10 «nd»r»>. Tel. ,58-3905
m2, servindo para
J
oílal'. quintal.
as **•
SOBRELOJA - Vendo, 110 En- de vulto. TratarJ2-237Ó.
deiras. C/planlações. Pequena en fonoj_48.0B04, CRECI 62.
de dia., tnctu.lv* domingo.
tirio. Ru. Jo.i Maurício, 339,. ... GB.
entrerja.
ore»" 200. Tratar -Av. Bri»
—
Tra—
fcti 250 «ae'exK£ ligando
100 000 p/mês.
Vendn-s»
Sepiiiibn
ATENÇÃO
Atendemo» ÕÍÃWA - R. Paranapan.ma n." la 202. Penh.. Sr. Rodrlgu». NITERÓI - V.ndo 1 casa • 25 m |i decorada, pronta
Bin. 'domingo.
914 il 205
na"~Rua Macaé, 45, par- trada. Soldo
Praça Nc» Senhora
tro Ruas 7 Selembro c Assem. TRATAR
tar Pça. Raul Boavònturn, .11
uma casa com 6 cômodos com
- CETEL 91-1219 743, v.ndo urgente 2 ea.e», be. Tel.i 30-1580
rlas^á exlsTento da Interceptor
das barcaa e| 5, címodos, quinta , bléia. lnf. 32-9204 - Vieira Ma- que Lafaiete. Passa-se o contraio
So,
da I*K«a.
- s/2 e 4'— Em frento 4 Estação. Ugua „ |UI, Vendo por motivo
-, C«»« nov. v«- bem
Condu176
luz.
ifiuae
rati ulma», .1., 3 <H* • • «'• x V:/.
Rua
Vilela,
_ CRECI 590.
loja.
Áuxlli^wa ao Canal
CAVALCANTI,
de uma
40
e cio plantado, Cr* 1 900 000 com 1 fò, - CRECI 423.
Tel. 94-0184, CRECI 858. d0 viaçiom, preço a combinar, -r- ,
- Próx^ . dep. compl., tetreno 10
» porta.
zi. cl 2 qt»., «I, copa, eoz,
Coxins.
~—
- Rui;
ÃTCARVÃÍHÕ VENDE
de aluo. ./ contr. 1B000,com 8000
GRANJA -' Com abatedouro de Focllitn-so o paiiamento.
preco 30 ml- d. entrada. Tratar R. Buenot Al- TONA SUl
milhões ; . ,
50
.207''
w-(
Cr?
, p. do Carmo, Iuxuojo ap. «ala. -Fnf.. 31J7B3 . 31-3732. CRECI mal. dependência»
leoCusto:
R.
Tr.
.ntr.
ovos o peq. animais, vondo am Frederico Trota,
50%
ManoeK
querque.
ESTADOS
enOUTROS
frente, cl garagem, 2 qf...- emr. 1025. Faiemo. o de«p6)o et \Uò»t c| Rígo, 18 «I 301 - Tel. rei, 2.
com
Van. ,
Cabo Frio
Ma pronta
Jacarepaguá, terr. c| 40x250,
BANGALÔ
poldina —
VINDIM.«.l»«rene. r wm- fl» BÕfAFOGÓ
coz. Isanh. iodai • area
Oemena, 1'»
- l°l»«. "g* galinheiros, chiqueiros, pÍntciro_s, dom*it no melhor ponlo dl praiai¦_
S.
Ru»
V.r.
«^JT^^S
Caetano,
Av.
trega.
LOURENÇO
í,,?u,!2"
Tratar
gr«;a
30-9644
SA0
Pul.
de ll»pu»t«. »
"„'a„
4 500 . pr..t. 200.
4. Restouraçao e P^ura o Canal aa Jy"""r»
P. OLARIA. - R. Joio Ríao. c.«.
B. Tr»t«rJ2U377_.. 2^°í__ íerrenos, vendo. Ocasião. CAN- ótima moradia c| 4 qls, freguesia ,|a., qt. sop, banh, coz, pana-¦»
f.r205-loja
«I
Vend.-..
Nlle.41.
914,
ro
de
»».«.»
NETO
Pina,
d.
COELHO
Brá»
J««J'¦*g?\mt.u_,
nnntea aue atravessam
feita, c| 1 Kombi, 2 câmaras fri- menlo «m 2 onns s/ entrada —
vaila. c| 2 qt., tor. BxíO. pr.ço reno ne
ua M«mbuc«b»
Rui
na Ti»v. Ouvlder, ». 4,« COPACABANA, n. V2B5-A. Vdo. DAL _ TeK_42-2434;
B»^,^
Cirilo idea| p/ 2 famílias amigas. Ru»
"
com
.ntr.
igorificas. Detalhes
»•• »••••
50% j3ÍTMm.. Ir. Ar.61». T.lefe- fte. loia c| 90.m. Pto. l'Pj»0.'
vi.t.
milha.» cicl »4 çiHhô...
Xo^to de Albuquerque. «^.«gjA^
13 mimo»,
TJ
50'% i» vW».»é
40o _2, S0%
d,!*P;
o"°r
Santos — Creci 717 — R. Fredo- F,rm0 ds Amoedo, 55 — Ipanema ,
'
«»'do
M%.
administração
Sinal
creci^s??^
rtfem» de
Tole- -27.7896, CRECI*T53. _.'.Gr.
501
<M
15
Méier,
rico
6.' Distrito
16 i.
|
CABO FRIO - Pontinho - A
Jtondo os reoursos próprios do
fone 49-5217:
"»• ,gh. Rua A»»«i mbléi.
- Junto e
ppüLj
ÕLARÍÀ
frenf»'»S«<*j
^,
de
ap».
34-3475,
tratar
Ver»
Vende-se uma cus pai,05 da laooa, linda cis^.,
Obras;
JACAREPAGUA
el., eoz, terr. 12x40, 4„--_ DR GERSON;
da Penha, luxuoso»
,29 Io» 1.
com 2 e| 2 qtt.,'mllhSe.
te, vaiio», Ia. locação, banh. em p',.S 20
granja com galpões em alvenaria acabada agora,.«I, 2 qtj, hall,.,
- Vi^dTã casas ITAIPAVA
cam
cnsa
jLl%£0h^8
CAVALCANTI
cl
Rego,
frangas
l<*M-"v7LV-w,Mlftw«lft
nil
iala. copa ,eoi.,
000
copa-cozinha,
2^
para 6
¦ntr Tr. R. leopo dina
p... n
CENTRO
qUar«0f garagem,
ATENÇÃO - V.ndo ^'".^X HÃMÍNGO - lo|a> pequena»
terreno 10x30^ .Ru«J*
2 salas e dependên- njlnn5„ np
Pe"£?„'" Vendemo» quo.e pronta». Preço
çm.,er,.no3i10x^irB.^«
«m
J| 301^i0.964£_r^J>?t.no1_l«m
DO MOMENTO 2 quortos,Estrada dos Bandeirantes|á
-remempregada, granda- .,
fortível e««.
™"°°tlr
„
Ã-PEDÍDÃ^ERTA
Rodrlgu.»
etCVer
lotéí
cia.
dois
Novembro
a;nda
Pagaj;-V,^T7-_--23.8740 uno k Ru» 15 de
d, Cti UOOOOO0.
- Com »p.nas 100 mil mensais, n.o 12 492. Tratar, Rua S. José,|
sistema de «d„do, Preç0 dc viagem. Ref;*
com
ino 23x123. Permuto p| «P- "mepnYÒ'2 ,no«, ótimo emprego de v»ndo «oniunto» d. salas
de erreno
atente X execução polo
CASAS - Cr$ ÓSOOOm^n»»!», lui, .m Copacabana. 37J.641 . .... ^
Tol. 22-2262.
,,ó_ 16 horas,v Rua
"JACAREPAGUA
. Bala de Oua- d*.iLZ°l--TeÍL^?2IL
,. y
etc.
minlstração direta.
coilnh.
«ai»,
- Vdo. sitio, e| f.
801 frente par. toda
- CRECI 971.
Tratar
18 a| 2 qOirto»,
BO»
218
Exelus.va210.
57-8248
v;rgku.1ro,
n.
no
FRIO - Praia do Sambüdor
CABO
Iratar
Sen
- CRE- d. Botafogo,
t.rr»no di 12x30. V.r •
590.
n. Pra» 90 000 m2. Todo plant, 2 nasc. rá (perto Barra S. João). V. 2-.
30-9644 - Ca.tano.
Belford ÇORRtIAS - tro«.j» vende 9'. _ Tel.. 52-5265 • 22-3032.
habara, Edifício Ancor., consulto
«•ujttws _ Moradores de Padre Miguel se queiPiraue Sio Vicente em
Vista p| > mar. 35 milhões terrs, 12k30 cada p| 600 mil d»
n* Cl n.° 704.
Riacho
ml
°°°
'»
Cavai!»
escritórios,
••
2
ml•»•
-Vdo.
caw
Cr$
tgu«cu
—
ap-.
m.nt» par»
;—_
«erreno p
Vendo
1 «OLARIA
MIIER
¦
Roxo. Onlbu. Nov.
52-3457.
»»• pyiWj?
dois. Frento Rod. Amaral Pei3 .!«, 2 coi.,
— Passa-se urna em Copa- ii« mídleb» e d.nti.ios,¦ ot.mo 50% i vista.
d(| d, re.tant. Cx. c! xl» ou B.lford Roxo-CxIm via I." Uelfc Ind. por T»l.
pkvts.cl 4 qt., •"nP'\,1."
47.7438,
ou
r.v.nda. P"SV:»
ór.» lo"
xolo. R. Ponlos Correia 18 — Te-.
banh, •!";
«1, Dsnni*
dep».: _,T.?r*uiS.. "Jao
»!,«>*,
2 banh», dep».
15. T.mb<m v.nd.mo» lot«» - »l» - lon» Sul.
«baw, com"l20 m2, vazia au o- p.r. vend. 9 ou
lot. 15.
mil.
ín o 122 qt», 1 »1,
RIO
400
DO
.
ESTADO
milho.s,
d.
¦
lefone 38-1506.
Chav», R. tEI,u; n0 ,«.,
partir d.
ITAIPAVA - Vendo"". e,",™,Ç° com estoque de peças
oportunld.d.. . Tr.
e
MIGUEL PEREIRA - Vendo terr.,
¥J.\ CvrUlo8t.'nNo'íé'tó8|':lAceti..mo.of.r!..
móveis, fibrlca de copas, máqui Ro,. a únlc.
da. 9 is 21
ttyo — A esouina das Ruas Pinto de Azevedo
AGULHAS NEGRAS — Fazenda c/ 880m2, Vlla Miguel Pereira, en.
CRECI tó'*".. ?««'¦'»-.'••¦
3"8HÊ p",: o"nôc».ll.:-V>r.R. ^dúitri.": 10' 341.'Ent. 20 000. na, e ferramentas. Dr. Augusto «ar diirl.monle
^JSUA^-ra». Tels.: 2641281 cu'46-7603.
ym [alqueire», c/ otlma criação tiga Faz. Ptanta-Café, herímetrov
- Tel.: 52-2323.
rinrl-- "*¦"¦*- 15- arup° Sli „ OLARIA - R,. M»|or Rígo. V.n- i{,lBpBta*. 299. Trat... cL5^1»?ITratar 48.2650.
;:
|ci,e
*"","j,,"Ví úe
*¦"," M|ro,
""""" 20p
Brasil,
a0 gad^
- Ven'!';
lo- Com ANITA . OELBERT.__V.nham
/ir. '•';
Baaa dlndo
i.-, Sant0«
urbano,
de l.«,
« - água, luz, resid, gaba--,
con.t. «
lanlas <"
DaD POI
c.».,
l,n*"ct», eon.t.
Petrópoll.
lmóv.l..CRtu
pa- do
ATENÇÃO - Pr*»- Av. «rt» • d.-.e lind»
Santo. Imóvel».
Und»
LOJINHA - Vendo primeira
ÇRKI Miier,
,{]'•
NOGUEIRA - Petrí
N0GUEIRA
compromisso v.r plantas
'"
_c»s»,
iam
bem montada olaria produ•"*
c]
a
ef
^$'|000. , eomb. Te|s..'
obrigados
4
de
galeria,
Indu.trl.l
quartos, cação, c|24 m2,
sao
do momen- e c/ 30 mlLdlarlo.,lnf¦¦ 46:8350.
40 m2, g«r«g»m PI,?,."'•- .49.5217. R. Frederico
„p|6ndl,d.
1
mag. terr.
„„
irea
moradores
d
os
m.lhor
e
p.did.
,.
.
lá
fr.n^.
zinclo
CREC1_844.
25.a057 - 22-3679.
Sllv., 23-361»
-2
passam por na rua.
15. arupo 501.
lui' c| 2 700 m2, ç| 3
bonheiro», «.lio, copa-cozinha, igua, esgoto, em Centro Comer- lo. CRECI 763. __^
360 ros. 455 m. Vital
Vendo casa com sola)
¦ ünNDRIO GURGEL - Ru. Gu.-U qUar(0S » banheiro «mpraga- dal de laranjeiras. Cl 500 ml
Vdo. todo ou em lot.s de
lançar o lixo
MÂRÍCÃ
Gru- CITROLANOIA n.» 32, da ^-Tc"
CRECI 100.
de_ 2 0001
mf.com de entreda e 110 mil por mês, RÃR"A_ÕP"0"RTUNIDADE
c«:d0.ém
áreas a portlr
¦2
2000
d.
resópolis,
H.-.1U!.
dependênciar-i'v»-• "SKg?
mais
_
lerreno
e
ca.a,
lerreno
duplo
cn
nui3io
Oll
Vendem-».
V.nd.m-».
»m
„
„„„
.
mo;
ótima
do«
no
Vdo.
S4|
ÕTARIA
P.^ y, [,-„¦„,; T,r..
700 lindo iardim. Chave, e condito». «liuros e .parcelas Intermechí- po 2 solas, banh, kitch-,
Prest. de 40000 som]3
2 , dib,
eonlug.d». com Urr.no
R- Quitanda, 30. m2, e| luz.
tl. d. 1.1», terr. 8 x 28. SI..,. In38-0833. f °n„ 15x30 _ MILTON MAGA-.
da« lhor prédio.
c| .tna
5441302.
eom Vádico n« Eitred» Unl»o
ri». Ver no local n. Rua 66. Tel». 52-2809 - 52-8251 - IMC ent. e.tem > |uro».-,\Rrop.
tó, T,.t.ri c/
qt». d.p. Aceito Cx;
Avenida
»
n»
05
Ver
Calado,
l|«.
086.22-6128 - De 12 às,
Roch»
7
o
336,
pequenas. LHÃES
laranieiras,
JAU ,;*7, dústrla
FAZENDA"S grandes
Ver Rua G.n.r.l
CRECI 577,
-j^r
r! FrederlwJAilor^l^gr^JOl
Pi.banha, 360 em Nogueir»
Três, Valença,^ MW| 181u_C:RECI 80^
¦
Tel. 22-8397.
— Conjunto c/ telefone Resende, P. Guaratinguetá-,
V.ndo
000
45-2532
2
CENTRO
Penha.
noite
d»
i
V.
tratar
Tel.. 30-2159_,
ÃTÊNCÁO
»;.," viro.í, n7 529 ./ 302.
SÃO LOURENÇO - Estação águaJ ,
IOJA - _lFront» «tlria» yaii.,— - A Imob. luiz Babo, vende na nas e Goiás".
efeito
a
»p. fr.nte. t«f0N
29-7673.
9i,
P.lv.
* **(
1&d. condu5io na poralg^ojBO^
d.
Tel.
levados
Sllv»,
—
milhões';A^gVÍJK
Lol.;
16
Iccação,
Aflulf;
Joio
Ia.
e
casaiv.il»,
Ant.
Casa
Av.
sempre
Ru»
e/
lu*.
PÊfRÔPÕÜr^V.ndo
1
Co- OLARIA
~"
¦'-**"""- ^f J3^3B9
,_
R México^ I», grupos
*«ito,
d. todo o
?« «aàltos são quase
cl 4 qt».. 2 «l«,
*à>qt.;i;í»p.:*v."r
201. Vdo.ta, tem 2 quarto», «al», eop»,,
Vendo ou troco por casa ou ap.'
entreuj,
,,7 mJ, ,ub.
101.
jsà». CRECI 1057. Entr.
p.v.
l» V ™ . sanlt., p/
GRANDE LANÇAMENTO - Sit.oi na GB._.Pago_diferença._34-5095,_,
,
Inha, banh, gar.g.m etc. ;lnir. ff.Wcl .7.,
b.nh, d.p. compl, c| 60/. I"*, ,
„m 40 „2. Jlr.u »m 30
por bandos, de pivetes.
¦
dc entrada
h6
Ihõe»
3500 mil.
Rip-Fribur.
Estrada
na
c|
«om
proprietirio
e
chicaras
Tr.t.
Trat.r
-•«*»•
V giito7. comWna, Chaves c/por
7 mllhõe».
a HU TERRENOS, o 40 minutos da Praf
«•- no local diiriamente.
Vendo «p. «I,_2 q'« dB^tfJSrV—--.rrr.U.lr... V.r te to«l
IRAJA
1'»'"'"* Resto a combinar.
- Tels.: go, dc frento para o asfalto
pedidos íio
Silva. Rua Josi Maurício, 33»,
Paulo. Tet.» 30-2159...
..nea. »tc. Ent. ml PETRÓPOLIS -V.ndo «p njog hor.».'f»rl» «ln.nel.d».- Ru. Mi- teiro, das 7 às 14 hs.
PAVIMENTAÇÃO - Sáo inúmeros oos trecho
da Praca Mauá, condução ça Mauá, medidas mínimas de^
_.
íinal
la 204 - Penha.
481
- Ultima ca.a, vdo., b compTeto,
CRECI 466J_ minutos
AQUARELA
laranPREDIAL
31-2851.
meias
e
360 metros quadrados e a modl-*.
S^^^g^
OLARIA
área
31.1621
plana
seja
pavimentado
,h6.rTP;:.ro'Av."MÒn;rfiiix';
~
na poria,
«nHdo de qdo
aue
*
vdo
xico, 11 - «•• «"dw
.
Ã^kTMTS. d» Av. Brasil,murado qt., «I, coe., banh, terr. 5.x.21.
- Vdo. «alão, ocupando Ias, de 5 000, 10 000 a 50 000 m2. cae preslações a partir de Crt,.
Dendê, no Jardim Ipitangas, na
°£
frlmeir» Cl»»s» no R«- CENTRO
Varios
copa-coz. j
da Ntrada
cascata,
524611.
".
£.8° torr. d. ..q^todo,
Mauá.
15 000 (quinze mil cruzeiros) som.
170,
.alio,
Pça.
nascente,
virgem,
Ribeiro,
Mala
na
Joio
Ãv.
613,
andar Inteiro
& PILARES
íriicri?"-. ^PV">'.W^' fS£ âon'6M.°nfr.êd9o.' l"io
Imoblllirt. - CRECL»!
entrada, som juros e em ICO meótimo, 2 ,mpr.g. Av. 1!I Nov.mbroí
Ilha do Governador.
12 milh. Andrade, 42-3285 oesca e caça. Entr. 40 000— prest.
-22-3679,
Vendo vazio,"vi«»».
Parte ses. Servido já por várias linhnsv
29 - Cen, zio,
imediata.
Cj$ ap. 604. Tel.i 22-3057
~ * ^**Síi2Sfi ap. 203,
MACHAUU
Posse
DO
40
000.
i
LARGO
_
603
í»
emp,
CRECI
qlT
CRECI 844.
de
qt,',*«l'io,
árvore
conlralo
e
R^Vitor
inmvi_«_comb.
ÍXd,3'v.7r0n^'ptnoi:'
»p
bananeira
O»
V.
«a
Passo
de
de ônibus, tais como Sta. Crur da I
50%
ou plantada
.
Imóvel». PARADA DE LUCAS
Vende-se
- ¦
13Ó00O0O ou 17000 00,
CINELANDIA
Setem- tro Comerciei.
AGUA - Continua faltando água
Trat. el Çlrll!o.S.nt«
-,
frutífera. Visita grátis s| com. de Serra-Praço Mauá - D. Caxio»
WJ« c/ 2 qt»., ««!«, «z., . b.nh. entrada Chav». no 171
do prePÍTR6POL1S -,Ay. SeteVdo. »p, BÓUTIQUE - Otim. T»P°',""'d": aluga-se
sala e/banh. comp,,as- compra.
dna
e
45-3983
sab.
CRECI 717. Tel.s 49-5217.
aos
"
n»
Tel.
Praç».
Subidas
i
Konder na Barra da Tijuca, em virtude
1r»W
Sta. Cruz da Serra, ele. o Jo-»
''¦'
e
vl«gem.
Ver
bro, 43 Iunto
d», motivo
tudo . novo,
área e/ tanque.
vulcapiso,
abasteceMéler,_15;_grupoJ01.
de
rede
lnf.
b.nh,
lugar.
Prefei-i
a
,oalho
coz
Frederico
de
encontra
2 qt»,
Reserva
W
PÃvONÂ-S.J.M.rl.l-V.jdjteamento, aprovado pela
--CRECI
iw.
i;7móió1."
'*'
CRf-i 190
S ^talo em que se
W) 000. flníl eon»f. .1,
- Zen» In- Av. Pre». Varg»», e/
oeladeira» e telefone. mingos.
;
Tel.t
Ant. luiz ». c.sa í'partir «I» Çr«1
Sinal 10 milho».
ÃTÉNCÃÕ^~nNHA
e vendas, Av. Pres. Vargas, 542 tura do D. Caxioi, garante posCr* dtp. emp.
f| » 302. Tel.i 23-6389
TÃRGÕTÍTcn^CHADO .»„-J%?Ó,V Ru. SSv.ro Alvim, 33/37
dora local.
- CRECl 582
«I 1101. Tel,: 43-9909 e 43-5924. se imediata e construção livre.,
Cr$ 2500000, Cr» 2000000,
duftVlíl Vend. pridl. .nllg.
_ CRECI 1057.
22-8165
P/leis.
c/prop.
iLJlC
".dindo
ar
l7
,79,7° e
I ""*•'¦
3 500 000, com lerreno
Km 32, peq. i Conlralo cm ca-Jóri_o (Decr. Lai,
PENHA — Av. Brasil, terr, mu- 10x40. Tr.t»r Ru. Clc.ro, 105, gr.
Tel.t 22.TO50r_4^4437_e_48:2?7^ Car- Slfnre^oSxrmí-b» ias», nr58Í*-TelY32.90ÓBV
MOSQUITOS — Na Praca Nobel, no Grajaú,
023
Joio o.
»r.«ll. Preso ?.do" ..quin. ,20x50 .Vdo. bar»- Avonida Antônio
202.'V.r per. cr.r. Sao
Brandão.
CASTELO
Dr.
facilidade
101 SM.rII1,.Ru?Jd._M..riz.iy.nd.,e
ode.
pagto. VENDO" cm S. Paulo meu lindoH
na. 90. Junto . Ay. f«««l«*^; to. Vr»t. R..Jo»í
Tralar
etc,
Maurício,
-CREÇM90.
oolpão
Cr» 9 000 000
J5.30B3
2£EC°Ao ^.devido ^Vln^vH!o.Bo. Org. O.nl.1 - 2.» -Tel. «I 212 - Penha. Tel. 30-1336- .
incrível vi
te. 615, grupo 804
ap. com gde. sala, 2 qts, orm,,
y.ndemo. Prop. 38-0833.
3 salas, «aleta, 2 boát
uma»
manutenção, transformou,se no mais
aruoo
7 de S.twnbro. 88
emb. dep. emp, pinlado.. óleo,,¦
cj
Preço
Ap. v«zlo
Imediata.
LUCAS
chá
Cidade.
Entrega
PARADA
Vende-se
42-Q97S._ÇR|CIJ?Le
desta
dando
nheiros
32J638
SILVA JARDIM
por
veiro de mosquitos
- sinteco c telef., ou troco
Ver hoi. e amanh» cara 'cl 3 200
2 ql», »«l», .cozu b»nh..e.ire»,
¦¦¦-, cultivados
m2
••-.
milhões.
,
Preço
30
.
,
.
erv
d»
ás
.,outro em Copacabana.—- lnf. 9,
15
g
t astaçáo. CrS 3 000
AVULSOS p| Cia. Construtor».
laranial,
no
deira,
.
. . b»na.|Js
D. 2k
do» 9 òs 11 horo».» das
fruteiras!
Fátima,
,
de
,2 hofils _ 36-5333
Bairro
m.n.D»U
Vendas
000
telefone
por
n|
¦:•
do
e
Petrópoll»,
em
«1do/.Cr»„150
»íugü«Ü
Moradora
terreno..
'»"«""¦«elna
Mltio^èi
Informações
»,. j %fò.
LIXEIRA
ram-se
1i».ia r»A rtaÃCA - Vando »p- de eom p
.«ubur;
âocura.?..
de'entr.'
16 30 hs.
,,
nal, coqueiros anã, ele; ótimo
26-3516
a velha e inTr.tar Tel" 30-4092 cl Alz.lr. CREágua, luz,..casa
22-7226.
D.nn, w*.
blos. Recados p D. Fanl.
na PAR - Predial e Admmstradocentro da Cidade, reclamam contra lixo no pasI qt», «»1«, COZ,
Mig. Couto, Cl 340.
""'
-"'
R. Ouvidor, casa cl 5 poços,
lugar VASSOURAS — Vendem-se, >o.
clima,
Ótimo
TrTiA - R. Barata Ribeiro. En- ra-J Resnikoff Ltda
e 52-1512. Trat. R.
d, '
acumular-se
de
Terrlto32"1675
!,
jo and. Amazona»
Sarita;
centro, ótimas rosidências de % 3j
concebivel prática
- Cntrp
C.«» v«zl«
Magalhães 130 - Jí
andar.
9.0 >P*«,'™"
ra
26-2268.
Fig.
Preço' 7 .
e
Campo»
PENHA
depósito
?deea|CaSpT-íepo-uso.Siq.
fre
ao
P
"fERES.
etc,
456.
;'°|eJ
456
banh.
Oeci
nâvo.
Creci
e 4 dorms. c| 50% financiados.—,
coz,
milhões,
«ala,
¦¦-,j;™àoTl.
3
Contrato
22-9435.
de
selo daquela vim pública, bem O junto
c| 2 qt«,
íjV|___ÇRJC!_743,
entrada
¦_iqu.mt
.n».
brlln.t.l.da.
FRIBURGO
quen.
é
ali
frent»,
n»
lixo
jogado
lnf. tel. 23-3368. - CRECI ?86gt;
c grande Urreno livre
urgente. 37-3B30Ljiu*.'j— CENTRO - Aluoo p| fins comer- isa|do d0is_anos_- 25-9141
de uma fSma de elevadores.
- V.ndo «Hio Vendo
,, „u _ Penh» e ImediaçSe.
*ífódiÃèjiif^
ATENCAO
- Rua do Couto Iunto • E«t»5|o, 165. 38-0614
em duas carrocl— IOJA — V»nde-«e, 'nMirlo4
ATENÇÃO Friburgo
Cr»
vazia, de Ia e
Vende-se
saldo
e
casa.
em™ xoteT pelo chão ou ainda
_
Vdo.
todo p1»n1<
VeUrP°nad Av.
«p. v«- eom*44 000 m2 terreno
»mpl», 2 Cr» 5 500 de antrada.
»nlr»9» im«"»t« ."
^(oi-Bonltr,
e sóbre^o pasUma cl ent carro, ll. etc. Preço 200 mensal Tratar tel. 304092 «| PILARES — V.ndo gr.no»
flnamen pronl» P«r«
Chaves na poria-! um a 6 km. além da CidadesnhasTo K Estas ficam repletas
moradia,
n
cozi. «ondlséM • ««<"bi"^ Varai», 482. Valfrido.
r«rrl s*°quintal
Zio, com 3 qu.rto», «.lio, 15 ml- „do, luxuo..
da passagem dos
ots
peqTratar te- com- 16 alqueires da terra, 6 aldecorada c| 2 PK.
Sr.
•
»
o
ll.d.
rta
rem
£}->'
ete.
mob
„
mllhS..,
pMk
«"na espera, Ruralmente todos
vir.nd.,
6
— írt, «P»,
20 m,l pis de
?5 500Pmil. Enir.
sabem, naq
TifonaT' 22-Ó12B - CRECl 80. | qUeircs em pasto,
,,|., IIvlnj «"«Sp.* S*
6 de entr.- q,,.,
PENHA - Rua Almori n. 12»
„„.,. -MiaTTlvlng,
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..lio, dei. dormllírle., •»il*h», tl. 201. Tr.t«r n. Av. &>burb«- 10 m1lh3.» c|5 d. ent. • o r.»t- n?v., 4 mt..Pfr.nle,
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^"•^vSf.Woc!!' ra». Negócio "í.«bonu^ÇREÇL-ii-t.*
Ent. mie.
^
peQuena casa, Vendo. Tra.—1«. _
'«ataria, »J» barato - Tel. 22-2738.
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BONSUCESSO - Ca.»«,
quase no final da Ru» Almor*.
Ru» Apurl-«« -¦" 1«
Zocentro.
banheiro,
Dl245-E,
do
«|
minutos
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-¦¦•¦--.. -„,.
pro . vendo. Vou- lnf». 30-4262. Aceito of.rt». lnf. 30-4092.
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Tratar
d«
entrada,
-Uhmtà',
t»Mo»»;
«asas
d.
!ta. 2
4 000
34-8322
íS,
n? S- Copicbim.
301 - 30-9644_r_Ç.^íno..
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lareira,
alu- renes etc. Distante 50 Km Niliving,
Trat.
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exclusivamente,
é
»
2
vitrin.»,
.
nlssimo
Ihõe. entr/,
94
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comp
tambim
R.ua
us.do»
»r
Carmo.
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im.dlt. - Inform.ço.t lambem algumas
Leque Azul,
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N..cim.nto,
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Com .a equipe de Direção .
Jacarepaguá. Rua. RéRu» Sen. Dantí», 117, «I
gr. 517/519.- Telefone
Agência do JORNAL DO BRASIL Estrada
Eel. Trat. R- Josó Mturlelo, „ent». R. N.
- GOVERNADOR
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à Pça. Saens Pena, na R. M,
42 5099 e 42-3512 - TAI - TAU- em Cascadura para Anúncios Cios- dro Alves, 163, sobrado. An-,
Com a equipe de Execução
Tel.i 22-7226 e 42-1651
Sinal 500 entr. .prest. comb.
CRE101 si 212 -Penh».
ADMINISTRADORA
—
ÍATÍ
Vasconcelos,
Avenida
de
ãtênç^-»^»^- CAXIAS _ N. IGUAÇU
Carlos
sificados e Assinaturas!
tonio José Cepeda; Telefone:
Cl n.» 84.
.
Suburbana, 10 136, Isrtjo de Cas- 32-2395 — CRECI, 106.
RESIDÊNCIA estilo Normando, 2- reno» Jtrdlm Gu»n«b«r».
MARTIN,
Expediente:
SAN
Vende - «I 4 meÍ.«-l9U.».„J.e'''9;
514.,
luxuo,
ED.
«I
V.ndo
123,
227,
horas.
«1
Br.g»,
17.30
Er«smo
* milhB.»
u, cadura. Das 8.30 às
ml» --.»v.«i«.
Si o->« _ Hermes
'i «t» 12 noras NILÓPOLIS
de OPORTUNIDADE
- -.-.> (hmh. Tar. 12 rouoill i/mn«n»i r,.,
io coniunto d. 7 sala», 3 "r Sábados: das 8 às 11 horas.
22-2393.;
* R.fi* ccl 3 tremes
frentes ^ariü»
(Carlos «=
Gr.ni fcSõ- CAXIAS - T.rr.no Iunto TmRecebido . .
nh.lrot » 2 »«'»«, d. .sp.r.
se, Ru. C.r.lpí, 15, Bri. Pina. AREA 11x45 n»
í 35 Ver el Sr. AHelo. lnf,
.stnt.mon.
condicion.do. Pridio
N.v.l" CRECI, »*.._ Em frente k Est.çio. Tetefon.r d.« ti) e| 2 frente»
Expedido ••••
31-OT57
«jn»t»»ido
«»«em
eom.rcl.1
t.
Vlg. 8 is 12 hora». 30-1127.
troco oor c»rro n«ei
- Vendo, Parque São Vi
CASA~em terr. 10x102 em
OOMES DE ALMEIDA, FER« CAXIAS -..,--.
pel.
«•»..um»
entr.
pre»t.
Vende.»e
,
500
y
RAMOS
Vdo. 1
-.—•• - - ««*
T.I.; ..
ADIAMENTO-uV.zloiPr4x.
0.?»!
y--_
Cop.c.b.na.
Cr$
i vaia w«t» —
NANDES,.m
de
Cursos:
cenie,
85,
a.
&
Sinal
200
partir
-* TAL - TAUBATÉ AD80 mll. Trat.R, Jo»i M»urlclo, V«r t trstar na Ru» P»r«nho»,
cozlnn», banheiro, com.luz. 5 Ru. ta).
- «.1238
...
45 000. Tr.tar,
Cr$
101 «1212 — Penha. T«l. 30-1336. e| • proprletiri».
CRECI 84
e
750
.
mil
MINISTRADORA.
»m
076
Agência viagens e turismo bem conceituada*456
18
Corte e Costura . ... —.
RAMOS - Ru» Aracatl. 136, «J 9
Guaiba, 542- Br»z da Pina,
CASA VAZIA - Penh»; qu«rto,
- Vendo,. grupo de 3 sa _"
SALASs.lmensais.
ir«»
mil
b»nh,
23
Boas instalações no Centro. Vende-se.
3 ql», 38 227'
Tricô
,»^, eoz, b.nh. 2 000 entr, Jo«» — V«ndo qt, «I, eoz,
- T.l ¦tft-4092 cl Alzeir. CREOJ*»; tASA - Nove Iguaçu,
Ias de frenle p] Av. Copacabana
dêste Jornal, sob
com nnqu» e| 2 300 de entr.
29
do como eluguel. Trat. R.
a
na
¦-- incor*finamente
etc, luz, igua, taco», terr.
decorada, em editicio
wui«....«
,1,
re.ld.
Economia Doméstica,
««mm
portaria
Respostas
àm.
Uma
para
Bjrlo
garantia
P»nh».
;
Am212.
rJ,„„!rír,. 101 «I
Oró. Orlindo Msnfredo,
GOVERNADOR"-^.;
CrS 10000 000,
" cercado. S4 4 mllhõe». E.t.
- o n.° 42Ó411'.
l,_t,A,. JAIAAC
1AIME Wl>
GOR- «Sal. Sinal
.--'*
de Iguatemi, 86 - T»l. 48-0804. R. Bom Retiro, 100, ""'"O'.'1* ga- bal 3 343. P.rqu» Flor» Sr. Br.»
'
'
CORDOVIL - Vdo. ea»« c| »ala,
f,c,m,do,, saldo a- Combinar
poraçaO de
fèlc8e«, 3 qt», deP* empreg.tratar 32-7253
Grupos:
em terr. -CRECI 82.
-r
na
Prohta__entrega
qt», coz, banh. e dep.
loca
,
.;^JeU_36-_401ò:
Segurança
a
Vir no
e
BERG
100.
—
reíem!'
*£
3
casa
com
500.
quar2
P«»t.
Vendo
- Esq. b.
10x20 ent
¦ Tel. 22-7913- . CASA - Nov» l««e«»
Tra- RAMOS
••••»
MÉSON srâlã¦ e"moradiA(
ver R. Pedro Rufino, 178
tos, ula, coz-, banh. compl, »nl, c| Gulmirie».
15
construção- da
Iníanto-juvenil Maravilha
- Ap. n»vo de nov», vul», «em,acerte.,
tar R. Içapó, 45, gr. 201 lel. par» carro.. R. Zeferino d» A»i>, riHA DO GOV.
v.r.ed», ».q«»»d., igui
<»ilnh»,
«»l»,
quirto,
30-0526. Sr. Amilcar.
nwirid» «om
127. Entr. 7.000.000, prest. .... frente. c| grend»
. lu», ir»» tM.
«
- Crt
RUA CADETE POLÔNIA— Vdo.iVENDO em Madureira, lerreno d» CASA DUPLEX, 3 qts, 2 »l«,-2 300.000 Venda» El Dourado. Cr», »z" éinh. em côr »1c.
frn,««W«
opra ou i5 hora»
350 a 400 mil de ep
Cr$ *000 pertio de ferr». Intr.d.
«om Ver no stand da
Nés lhe vendemo» o terreno com
^butido, g.r»g»m
dl«»t»m»nl»
ótimo ap. cj 2 grande? dorms, «1. esquina, na Rua Edgard Romaro b
T»»t»r
000.
ir»
2 v. • dep», garag.m, t.r. cl, 469. Tei. 30-5172.
(00
T
*0O.
»»ldo Cr*
a «"^S00 "™\.f';
Executamos
eom
Ru»
entred»,
Oliveira,
»»rleopoldino
d*
n»
Setembro,
c|
ilcom
V.r
facilitado.
de
milhões
«ernerdlne
7
emplas,
18
B»rr«lro».
seldo
deps.
10
Rua
CRECl • proprietirle,,
Pr6xlmo « R.
trad» e o
12x30, r. calçada.
RAMOS
ZONA NORTE
em prestaçoe*
10, na
tar Tel. 30^092 c| Alzeir.
vista e o saldo em,2 anos. lnf. 5 (XX) e 200 m2, com Mello - T„m<. Lnnes. 689. T.l. 30-4047,
Vendo n» R. Gonz»g» Duqy», 602, tir
quM - Av. Hll» P.?.nh.,
nanciamento da ...» própri» Para pagamento
Quitaride
da»
il
22^)851
e
32-9354,
3
esquina
—
44,
Telsi
lgy»l».."
«erro,
tel. 23-3368. - CRECI 285.
.
CONNeve
3^- —¦
E
"
~I5
»p. v.zlò, «nt. pl
, v»w ..Ia I
"A
10, 15 e até 20 ano» conformo
5,
grend»
em
ESCRITÓRIOS
CASA confortável em Ramo»
.
fl
.luguel
*o
tarde.
____
horas
da
-i»rdlm
O»»»»»"».„,
inferior.»
_, NILÓPOLIS 2 qt».; e| 16. m2, «al» eom IlHA
Vendem-se ¦ c»«»» da, na sobreloja de
SAO FRANCISCO XAVIER -.-lin
Vendo de 2 pavto», com l.rdim,
SULTÓRIOS-OBRA JÁlsuapo55e.
da* res., vazia, toda em sinteco, VENDE-SE uma casa' vazia na R ent. p| carro», quintal, 2 vad», 20 rn2, cop.-e'oz„ b.nh. compl. »
nova» dà,l«|» • tico».. f| «1, ,qt,•
Restam ço*
e| igu»
ECONÔMICA" - Tel. .. INICIADA - Vende-se
ír««. Ch«v«« ho|. no 612 c|
ire»,
decor. c| sane, flor., poria en- Doutor Bulhões, 601. Eng. Dentro, 3 gdes. qts. » d.ps, cop», coz,
e.
Venha hoie mesmo conhecer o nosso plano.
Tret.r
banh.
coz,
Peçtllto.
l»ia,
a
salas,
2
3
vl«n»b»r»
j
Chav.
de
Ouro.
i
na
000
850
i.
4
e»t«c»o,
car.
c|
sl-,
q
milhôe.
vidraçada, ent. p|
8d.. G.cl. Apen».
5 minuto» d»
etc, com 15
e
903).
(B
deps.
luz,
¦^^^-:^i^^Í«!!Í:^^^^i^c^j§S
42-5V36..(CRECI
2 qts., coz., banh., copa, quart. quartos • mais dependências. NSo prest. 500 - Tel.i 30-5060,
la e o «sido em 65 aluguiu de
Ônibu. è porta. AlugídM «em
junto à Praça Saens Pe-j«.
de emp. Entr. 9 milh, reçt. 280 se aceita intermediários.
Pa»»o barato, ramo- pe- Vendem-se *« 200 000 >| |uro«. Tel. 30-5172, cl
contrato e vazia». Entrad» Ç'* l0JA
259,
na Rua Carlos de
eomo «lu-1 ça»' pl fogões,.cont 4 «nos, Av, na,
mil «l jur. CRECI 448. Telefone VENDE-SE - Bento .Ribeiro, cesa HÍÕIENOPOLIS
r»»t»nt»
Silva,
Sr.
000.000,
uyv.vw,
Vef
>•»*<»»
1
i
«el»
moi .pírl.rnenlM
Mlt,r no
5ovt5™;l'X7,nr Jl**; guel,' »í* juro». Ver .^ tretar:-np|gJ,^e
pm.. 466-B - Penha,
IlHA DO GOVERNADOR
31-0531. Cor, no loc.
3 q., %., coz. e banh. Terr. de tala, cozlnh», b.nhelr» •«««", TERRENOS, «»ndo um d» .10x28 iÍHA
123. EDU
fo",1,
w»
loti
Vasconcelos,
Colina,
Ru.
Ru*
Gu.n.b»r».
Fom1' ei'Frelta». Ru. O.nl.JJM,'
SANTÍSSIMO - V. ótima irea 12 x 40 a 2" da Estr. Valor i it.., verand. - Intred» Crt .. .outro d» 14x28. e| CrS 1 500 dim Gu.n.b.r».
Ço'ln»,
- Loja com 8 FÍCIO SAN MARTIN, c|
— Próximo »o TIJUCA
e/' 10 000 m2,e/ frente, de 45 vista CrS 10 000, i prazo. Cr) .. 3 500 000» • "Ide »i» awtl». d» »n>r«d», »»ldo em 50 rn»s«s,
NÓVA^GOACU^
Ver
--— -¦¦¦•Enlr. -a combinar.
— z:^-¦>.--¦
•- 000.
300 METROS DA PRAIA
«no» »m ru» li metrôs, dè frente e 18
Tel. 30-4092 c| Alzeir - &2WSa"v2S%tó
tn., pl Est. do Lamerão c/ igua 12
Crt *»"• »»(<yffi
Chave «íÍTd. *u» M»gd», 17J («ntla» Tr.tar
3 frentes - (Carlos de
e íuz. Ver em frente à l.a bl- R- Josi d. Quelr6s, 217. B?recI
Creci 340.
-» • ••OOtp», 6t|.
V.r n»
.u„o,.
¦SjlJf%TBí[,AÃ*,&
Excelente Vasconcelos, Av. Heitor
fundos.
ca, preqo 12 milhões, entr., 50%
1701. I«t» ru» «orne?» «» *»• TERRENO INDUSTRIAL - A 100
„_condicõe. de vendj.i prezo de
íMváffi;? -te/tS
rest. 2 anos. Tralar Av. Pres. IM *' °02* T*1,1 52-1V22. CKECI Itaic» a. W. J^n* SFÍSSfl^í n-.-im-obrii.ri. ponto comercial dè fren;"•"""• m. Av. Bratil. Bonsuce««o, tre,
Vargas n.° 529 s| 302. — Tel, 670.
M.llo AHon»» Ing»nli.rl» ltda, cho «faltado, 1 000 m2, .prox. . d.rn.,.dep.nd.«t
VENDE-SE uma residência no En- n» Rac.Cmrlmu »»*;«, 1S2i V.ndo urgente. Imob. Continental primeira l»l
23-6389. CRECI 1057.
JJ^Ü ^ ^ te a um supermercado
Nôvo. 3 500 000. Terrenos gr. 401Untlnl» d. -«»iJJ<" Ltda. Av. Pret. Varg.» 590 . »| no locaj; Z- -TODOS OS SANTOS - Vende-se genho
PÜiiS5!9?i
•
em
Nova
29.2092
Olinda
e
Iguaçu.
Tel.i
T.l..:
Miiw.
Cru«,
SUPRE. Obra,em alvena- 221 376 mil e Cr$ ..
d»
Preço
noll.i
irea».
1
ap. de 2 qts, sl. 3
1319. Ed. Lisboa ou
48-4455. Carmelíno.
entrada e sem |ur.c^>
49-3241.
ST,.? ^^S^^I^ÃlGÜA^^Vendem.s.ter.
Cr$ 16 mll finan. Aceito Cx. Tel,
d. .cid«de^prol» ria.
30-8794 — Hillo
Entrega antes do 54 180 mensais. Uma partir 15 mil por. mês, sem
fixot, «em re- reno» no centro
d.
VENDÉ-SE
uma
com
Preco»
casa
nov.
eonstrueSo,
o»,
Prestações
924.
grande
CRECI
Passo
42-0208.
HONÓRIO
e«u «prov.do.
— 2 caia» vazias n. Pra(somente
d»
dois
to
em
VENDO
vista
à
pagamentos
NOmil
entrada de automóvel na Rüa Joa- quarto, «ala, banhíiro, cozinha,
ou 240
Tratar em
de Crí 70 000 com Cr$ 500 000 prédio.
c. do Cirmo c| entr. pl erro. nii
garantia na incorporação
TODOS OS SANTOS - Última qulm Martins, 47 — Encantado.
-* Ônibus saindo Magé para lote^
quintal, com ou «em mov.1», »lumilh8*«_.ou
de entrada. Ver 1 Ru. Terezinha
semana)
Av.^Rio
esta
»m
PM»ti.
e
na
««Ido
O
casa, vd. qt. sl, coz, banh.; g| VENDO terr. 3 500 m, com plan- guel 100 000 de. pref. • militar, T.rr. 10x35. Enlr, 6
tel.t
S.A.,
GORBERG
,. chavet.
BRE
. ia, "•«¦'»
de JAYME
- sábados e d^Pinto, 122 ou trat.r p.lo
d» 23' 750. Ap.. d. .«- 43-8690.
irea c! 3 milhões de ent, facil. la aprov. p| 20 Ictes d» vi!». 18 na Rua Quati«ra, 43.
^nvr-ãi^m1
131 — 12.° — uma segurança na,cons- mento PRAIA BARÃO. DE IRIRI
_.
-VEN- |a,„ e« ,,„„,.„
OLIVAR
««pirados,. b«nn.
em* 120 dias, rest. prest. Ver 14 milhou, 50% i vl.la. 824W57.
e domingo?,
quarto ....
- V.nde-». .p.. Vista alegre
- Vendem-s. ter- Branco,
sábados
às
tanq,
"ém
HIGIENÓPOLIS
IGUAÇU
cl
NOV/T
terr».
Agosbom
Visitas
Cons.
ire.
quintas,
DE casa de madeira,
is 17, dom. 10 is 12
,),„, írnpr.,
CM,
- Um. cesa
entrada. Tel. 52-4153
demali dependências no, alicerce pronto
Ma- ¦'¦
sala, •»"¦«,„..
trução da MÉSON ENGE- -minqos.
qt, i.
nov.l,• garagem.
- Informações Rua-d?
Vend»s «xclufivas renos, igua. e luz, sem
par.
tinho 42 cl 3. Org. Orlando Man- VENDE-SE
, , Hermes,
l_
.
n,i»<
oar..,
horas
Imedia
às
8
gara ,^ 1>|da
Po»»e
2
íreas
mês.
gde».
com
2
n&vo,
rechal
completas,
S.t,
Condução
000,
7
Tel.
25
R.
86.
por
quartos,
6nIbul
contrato
no
lauateml,
d
Barão
de
Donato.
p|,
Ver
fredo,
Passa-s»
^,,|emar
LOJA
LTDA.
«e ai-, s
sala e demais dependências, ter.;gem- na Rua frederico -,.SÍ»*iEn,,
102 n.2. Ver a NHARIA
Francisco, 6timo ponto. ,24 8o Tel. 43-8000 e 43-8700 te. Trat.r n» Ru. do» - Andradas
48-0804. CRECI 82.
sala 6,03 - Tel. 22-3807. ±Z
Telefone 5 .nos, tnedindo285-A. chaves no
96, ll.", sa|a 1101-C.
reno 10x50. Ver e tratar Ruaibuquerque, 84, «p. 101
DA OBRA, ou na Quitanda, 67,
'"'• 3 milhõe» c meio. Ver n». _ CRÉCI
5.
STAND
CREC,-i*Rua Leopoldo
TERRENO - Miier, Rua Tompson Aracoiab. n. 149, eom D. Olln-*v» no »p. 102, por '
tel.i
43-8690
,nt„
do
tr.t.r
pelo
jnHhoe»¦
285, «o. 201 e
tel. i?Q0 ^,™'InB8 ,„„,„ , 40 ,nd„ TÜHÃ~bÒ GOVERNADOR - VenFlores, 39. Vende-se todo mura- da.
50% financiado - Tr.t.r
cl
Rua Sete de Setembro,
Tf c| 0„var n0
t.rreno URGENTE — Vendo »m Nova 29-2233
do, 12 milh. Restante a combinar
lei
_—|,j, ru, do, Romeiro», 192-A - de-se pele m.lhor of.rt.,
M.dur.ir. - a a
VENDE-SE casa no Riachuelo, 10 54-3764Jequti, |un- Iguaçu, uma easa por acabar, vW.
em
v.zi.
Rio
E»tr.d.
Tel.: 22-5419 - CRECI 680.
n»
eSquina de Quitan
loja
.ltu.de
v.zia».
- Creci
Casa»
---.
1 6Í0 000 »
...... 422.
,,......r.
"A
PENHA —.
minutos Centro, 3 quartos; tala, HIGIENÓPOLIS
P....... o contrato
contraio d» «™ »to e depoi» do pridio 1 152, Com reno 16x35.
Pa»»a».
TODOS OS SANTOS - Vendo 2 ou 2 quartos, 2 salas, 2 banhei* Freder*c0/)de_,_Albuauerque^ 86,^ de J vEndEAA-SE_ dua» os_.«_ i
com 6 portai
Rua testada d. 40 metros e ire. de e 1800000 f»c. c| 9 000 000
^ na^sobreloja de
esquina,
de
sa
da
10
às
Mi2*3 qt», ««Ia,
Avenida
casas, 1 de írente, òut. de fund., ros, 1 hall, varanda, quarto, ba385, em VI- 1 700 m2. B«». Cr* 10 OOO por m2 Tel.i. 52-7478, d«« 6
n.
Mercado,
P.lxoto,
Alvarenga
do
42-5136
Perto
- ws- Econômica". TeK
com 2 qts., 2 saias, coz., banb. nheiro empregada, copa, cozinha, compl, depj^empreg, g«r, não
Geral. Tratar com o Sr - Tr.t.r diretamente coni o pro- manhã, «egundajiL «Kt.-feir..
nistro Edgar Romero, 422
Ver Rua Conselheiro Agostinho lôda reformada, muita igua. Tra- i vila. Ver local Org. Orlando
lanoel
-r
(B
prietirio, n. Avenida Pretldente VENDE-SE uni» c»«. com loia e dureira.
— Sírio
(CRECI 903).
.
terreno
2
sala»,
190516^
n.° 69. Trat. Rua lucidio lego, tar proprietirio. Rua Frei Pinto, Manfredo Barão Iguatemi, 86
iala»
2
CÚPULA — Engenharia, Ind. e Com. Ltda.
qt«.*,
reíidêncl».
na Tiiuca. Pas»Q o
VENDE-SE a cai. d» Ru» Beiisi- Varq.s, 534,
82.
96£_213_^Jel._49-6976^ Vaz]a._
— Penha. IlHA DO GOVERNADOR - V.ndo 10 x 67, todo plantado «uma LOJA p.quena
86, começa no numero 303 da Tel.: 48-0804. Crecl
autorif^
qual,
easa
215,
1
Corretor
rio
para
Pena,
constrói sua casa financiada.
»«!«, coz, luz, contrato, 6timo. ponto
de Maio. (C. 35).
HIGIENÓPOLIS - Casa, Rua Sn- Informações ao - lado.
ap. frent. p.r. m«r, «ntrega Ime- casa pequ.n., qt,
ramo, pa«»o também como T^^™-^^
TODOS OS SANTOS - Casa vazia Rua" 24
Rcsa, 82, lt. Av. Suburb.
motiforrada, recebendo-s. ramo pari» qu.r
acab.men•&.r
todo modificado,
e| ent.'tacll. 110 dias vd, 3 LEOPOLDINA
-dna .letrônic. em geral,
oficina
--¦
- ire»
—
2 qt».r «I., VENDE-SE boa ca», vazia, muit» diata,
um
Furgão^
o
c|
facil.,
Vdo.
.ntr.
Rua
tratar
%K
Ver e
;
' JTÍÍSr?*-SS"
Te'e|roso, n.» 72, sala 311 - Centro - Tel. 32-147?%
n*° to
Ferreir»
qls, 2 sls, coz, banh. terr. 7x
carro, laie
- «SU»- R"»
»,»., «.,,.
f Ver e trat.r ii ku. vo oe oviagem.
coz.. banh,
antr. pl
coz.,
m, ™-luc... útilI, g.r.gem. V.r . tr.t.r no lo-Met 50 ou 51. 644 - B.lrro Cop. B.rao de
Mesquita n." 524, lo|.
22. Ver 14 is 17 dom. 10 it 12. AGORA - Na estaçáo d» Ramos
Est.,Fr;n«*.
.--m d....
744 .- 100
Manfredo..,,
laces. Org. Orlando Manfredo
_d. ...
fié<!& lí-cSSi &.
,.. fte.
..,. Org.
:„.,. Or— - Vendo o melhor terr. d. 13x . tacos.
, Pra5. Jeru..lem, 293, »p. 202lCopac.b.n«,
„y,-. u 42,
v.u„.,. Agostinho
Cons.
e
26^584
¦••"*
Jarvio.
lel».
Inform.coe»
pelo
Tel.i
—
86
Barão
d.
Iguatemi,
C»Xi»».
««
,__ r_
._....
c.bâíll
Guin.b.re,
Jardim
Iando Manfredo. Barão IqUalemi 50, perto do Social R. C. Teleto48-0804.. CRECI 82. 147-4753.
86. TeU 48-0804. CRECI 82. ne 30-5060 - Lira • Santo».

ESTADO DO KIU|^N0RA pos REIS

Cidade

smos,

CHÁCARAS,
FAZENDAS

A Aftrt&ln*» Bfe,onaL^„ W-^teW-

LOJAS

m_s_i_k-àM^«. _»»_. _ sisg^ár wtrwz fe*
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%,,T0-®*™™ -

W!*SrSMÍ"r.5Mm.
"IpETRÔP."
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ü

s- s^^da^^rde^^:

ESCRITÓRIOS
e CONSULTÓRIOS
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¦
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«»i.?ari,ao S,K ln

™. s» *"»&_-..telit

___jBm-^.^-^r ^"'«0^ %nd: c^l:
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Jornal

do Brasil,

5.°-felra,

«-10-66

-

5

quorto e varias a- rapazes,
ALUGO ap. peq. mob, utensl. ALUGO
6." an21 BOTAFOGO - Aluga-se .o ap.
ótimo ap. iala,
temporada. T. Lou. Rua Bolívar 61, ap. 703
ÃLÜGA-SE
diária,
lios,
moça»
vaga
•
.
n.
*
Severiano
—
Gen.
Copacabana;__
ALUGO quarlo
Rua
dar
GLORIA - Alugo a r.p.zy» ótimo que trabalhem t-ris - Saem Pe- íl, etc » Rua lio Salvador, 45, 510 da
coz., rolró, J38j_..P..._306._26.9m
2
sala,
quarto»,
vaga
40,..com
Com...
ou
banh.
q„
para
Balrli
cama,
—
Tratí"
CAIU-OS DA SIUVA
ÃLUGA-SE quarto
ap. 605
,1o, mob. rpa. de
banh. comp. ALUGO coniugado grando na R.
T.I.J4-712I.. '__ Sn
- homem. Rua Francisco de Si 38,
lida. Av. Rio Branco, 156, Iardim de Inverno,
llr, tel., R* J!oi_At______Zi__ n__em la.,To- Si Ferrolr» n. 228, ap. 936
de quar. Adm. 536 - Tel. 22-1674.
empregada
de
déo.
apaitamento
ALÜGÃ-SE
Ver das apart^_90J_.
sala
it.ls Cr» 170 000 e taxas
Augy«to Severo
Áv.
GLORIA.
»j ijfj no»— dia»
_.__<,..« - .viChave,
to, «ala, banhelio, coilnha, quer.
(^_., _j,0
x_ 19
lQ hora»
u„rmm _ |nf|( t0tefone ÃLÜGA-SE em otlmo ap. a rapaz
n.° c.cSo
18 is
244-302. Aluga-»., c| tala, qto, to e banheiro de empregada, pe- ALUGA.SE na Rua Ipiranga
com o Sr. Valdir no loca
"irar
local
de Iralamenlo, 2 quarlos um de
vaga.para 1[ moça — LaranIMÓVEIS
20
27.0807.
coi. aeparados. Chave» no -Av.
envl*
Inverno
ALIANÇA
da
na
quano |erdlm
e outro do
Tiatar Imóvel» Santa Rita
Pio X n. 99 - 3.o andar APARTAMENTOS - Alugo virlos- lundos com .banheiro o mar. lnl».
e irea. Rua Arthur- Ber* lelras.
Prata _
draç.do
telelone.
IS.o,
Tel
tr.nl.com vista para
Branco, 131,
--—
-Telelone J3-5911 £.<ai£i^|..n,aXÍ,fZon^ Sul ou Norte
904 - Calote
.. ¦ XtUGA.SE-.quarto p.ra ca.a]
ides, 43.-.,.-„.,u.„
CENTRO - Alugo ólimo ap 604 Rio
™';
na
27.1474.
^^
Tratar
42-1546
•Ju9»1fo™
..
150
43j_r_)rü*l**l__!f.VvlBOTAFOGO
Só
»•
ílador
Ru. Ipiranga, .
CENTRO
__,com
22-9426
BOTAFOGO - Aluga-»» moradia com ou sem
com ...
q., b. • k., 1 .•_ locaçBo,
cmerciante e referêncl.» '»*;j.imga.SE
am- „nf„tível Independente • caiai Rua Senador Dantas n. 117, gr. ATENÇÃO - _Ç«*« Copacabana,
étlmo ip„ 2
«p».|mll,
mll, trente. Av. Gomes - Freire GLORÍÃs, _ Alugo ap. 2 quarto», _
- Para casai
• aps.
casa»
AIUOUIIST —
*e,ni«.m-.
3
more»
di
Vel ¦ala, coz
tem-:rada
'hr.cu.-v.i..
---'¦¦— 788. Ch.vc, c| por,. F. P. -VtJ
dap. •***P"»g.d». UfatóflM - Favor nao '• «P"*:í|0,
a'u_o
por
:ozlnha,
1 639.
quarto»
qu.itc e demais dependin* __ Rua Oona Mariana, 173.
qu«r
«Ude
-I.dor..
cl TV . gela„m „ condições acima.IP«
rua. Aluguel Cr»..... i-*•"¦¦¦_—¦¦_--_—:--¦
de '**"'
Inicio
""Í'a.*Z"
cia», armirlo» embutido»i •. 0,*BofÃFÕGO
-'Alugam-se quar- ALUGA.SE na Rua Barata Ribeiro cu mal», mobiliada
repld. '
.'.*:;r"éi,«
Cnndi. „„,„
mll,
¦eselveme.
ft.iolv.mo. """"
600
CandiBPW»""
aluguel
Rua
Inclus.vo,
taxa,.
delra
vaga»
mal»
_
Machado,
ou
1000
pa.
300
r.
Pinheiro
ou „. 153, bellHlm.» ap». em
,
_,__*_, SSfilS ÍKiM
ftT^tS
AU)GAM.SE quarto,
»m ."•|oc^,09a
reler.nclat nossas.
adiantado. Tel
--- moças
«,'.- u.. "*
— -1- - -....1»
Álügo coniugado, do Mendes, 164, ap. 201. £ moçai , rapaze» com direito» 1 75° ,„, 502 _ Chave cl portel-l'0»pazes do'comercio
na Rua Vo- |0caç5o, ccm sala e quarto je. pagaimonto
»._,.._.sende, 3», sal. 1 103 J>L_M-v447 ] CENTRO
57-5310
1301101
ou
»ó
metademrneu|_
Amaro,
da p,r.do. e ""l»-"1"'
Rua san|o
de frente a pessoa
•-"¦
¦ •¦¦¦ ¦-GLÓRIA-- Alugo
da Palrla
iv
mtarlcs
Iun.ni
'A(Jj0AM.ss
.
perto
'/" ',„ P*0'
„.•?.
ALUGAM-SE apartamento» con|u nôvo,
2 vagas a m-Ç« .?__.EDIFÍCIO ÍRÉS MOSQUETEIROS - praia - Tratar por lavor pelo eempleto e kltch. - ™"*.
casal de respeito. Aluouel Cr» , 1 ou 2 rapazes, mobillado,
ALUGA-SE um quarto de
gado» e quarte» com me» adlan 168000 n taxas - Ay. Gr-rnos di,e|to» Igual». Ver depoi» dn»L
.parta* telelone 46-7428 alé 12 horas tolefone» 43-1897 e 23-1434 com
confoitivel
• b lht fcr, _ g. Silveira M«i-ii„,n|tlr«i,
de
lado. Rua Terosópolls, 25. entrada Freire, 7BB - Tratar lel. 49*0452
Hermenegildo
Ru,
frente c| ou s| móveis —
nova,
Dr.
RUBEM.
hors,,
c
M
4Q
,0,
Flamengo.;
de
Irente,
o
,J
pinlura
com
°u_depols_dM_19 _hor«..
J
J|
"R. André Cavalcante, 174,
207.
Sr. Ernesto
3 ql.., 2 .ala», depend BOTAFOGO - Ãíuga-»e ep.
temp., ap. mob. qto Tratar com Thereza pe*.__...
Flamènaõ"
quarto'á;.|nteeo,
ÃLUGA-SE
AlUGO
S^.I
encarregado
Ru»
""•IJ"™-,,
...k.Th.m tora c1jpJVêmprega3a7geragam,'ãr«tar^
_„. TrabaThem^Tpri
c „i .mniuida. oaraaam. Tratar ni
Alujiaino, na
no sala separada, dep. empreg. area
CENTRO -'Ãluga-je o apart. 31°l
qu,
com|_,,„„.",
Sirilto,, .„
ALUGA-SE vaga e quarto casa d» Rua. do Resende, 21 d. 2 qua,. GlToRÍA
jv\ «Jm
Junto
- Tel. ... Rua General .Glicério n.0- 346. „, 39 _ ,p. 701
"
¦»». r.|mo
, c, M|a) s quarto», coi., banh., com tanque, gel., loucas. 002 - los tels. 43-9371
'Porte_la^
Tratar flor
lamilla rapaz rclerêncla. Rua do»
separados 33.3295.
emprede
,
quarto
dependência,.
e
„|,
banh.
sala
tanque,
;d>
»¦'"£
',
praia. Bolívar, 34, ap. I Teieto- 0?-9R35.
i'rea c|
-„r. ,tos,
Linda
«
hivilldo»1_180u -„- p
Tratari
43-6512
(CRECI
Vltrlflc.do.
„.,
c| porteiro.
GeneralI? gada.
«m Madall. Tel.l
Chaves com o porteiro.
Rua
Chaves
1 ou 2UARÃNJÊIRAS
ua
,.,.-.
1
______ D
Vanlrlnl
_ 2 «ale», "*' 748).
-^^1 P.êdjal'".,-)fm°^V'J*TJí,,,}*dni.
- Chaves portolro. Trater ÃLUGO~quarlo grande
ALUGA-SE ap. do
203
vista
uarato, ap. mobiliado,
ne 57-8813.
. ...u^j
- Teletonet
do Faria n. 1 _ÈNT|,0 -.-Aluga-ta uma casa cl ni CIVIA - Travessa do Ouvi- ^Í«>"dr7-mi_í-í'w
». b. ccz.
Rua p„,0 contratofPquartos, na Ladeira
locasio, alu- Denta»,,117' «I
emanhâ.
de
Alug.
e
ho|e
Ver
..n.
«NTRO
cia».
ALUGA-SE ep. temp. com «ale luxo, ccm tudo de q,
ep.
no
_»•
Chave,
oa133 - ap. 202
l
14-1005. frente
^ e|
compl.,
Angrense,
dor n. 17 - 4.° «ndar. Telefo- Àrlür Bernardes, 42 =±=Sílírt- guel de Cr» 320000 mel. ta- M.4325_CREÇM55
Trav.
dep.
3 quartos,
1004
ne 52-8166.
Tratar 45-4149.
.°2- «TTíTSÕi __^_
nhslro. iodai», garagem, gelad. pl *y-__Çs __-_?-?•
- Dou que.
5-jr^g
bem
con- GÍôrÍÃ— Aluga-.. Cr» 150 000
ALUOU1IS? - NADOR?
_ Alufll.„ tp,
louças, na Rua Barão?mde Ipane.
r-h. ALUGO quarto do frentede fino
e
senhor
e taxa.. Qt., il. coni, banh.
mo n. 102 " ao
mobillado
\°. t!.__„_.
Teletonet ô)(0 e umaparavaga pora rapaz kit. Rua Conde lel». 22 «P- 705.
com
ves
porteiro.
45-1807,
57-8813
_ Ver no Edifício Patriarca, - Chaves c porteiro. T«lar
Ay^_Çopa___na, 1 256/301.
ado
ou -«• ,15 *»j-\' h. Aw*
com banh
ALUGO qto. mob. lnd. pin
I ALUGA-SE um quarto Indepen- ALUGA-SE
dorm
largo de São Francl.co n.26 - 25.1209
22-1795 Dezembro, 22, ap. 206__
603
»1
181
Branco,
tel.
quem
Rio
'l'. Tel.t 52-4325. CRECj__[55__
p.
com refeições anexo para uma ou duas meças
óleo, nova c b.nh^,
820. Preto de 200 000.
mobillado,
ao.
dente,
ÃLÜGO dofs quartos conjugados, • MJ*3"'5JÍ
BOTAFOGO - Aluoa-se ap. 104 pera dols rapazes - Crt 150 000 cutro quarto p| 60 cada, luxuoso,
trab. fora. Pça. Cruz Vermelha Tratar no Largo de Sao Francl,* ou 22-0969
•« « «»¦ 7MAtS!wl!_lrM
fem
e
ep.
»ala
i!j{*
tel.
32-0298
de
vega»
475,
sala
90
,
..
Independente,
_ Henrique Valadares,
Aluga-ie
entrada
„• ,iUi
Clara n
,
Rua Vol. Pitria,
GLÓRIA
,
10.° andar,
co n. 26
"VrleT
conforto em ap. »nd.' int. P.
t-ha- cada na Rua Sanla
— 1 - orifícios; pequenas aberIta, para
.jar
par. cal, Ru. .Cojjjh
—- í 003 - Telefone 43-8009.
ces, que trabalhem fora, banho»
e 26-6191.
b«.*.h.Ir<>* ...Inhe, .i.M qt. aep., coz., banh. etc.
HOHIZONTAIS .reste
casa 3
3 1|2 - Tel. 37-2197. iVR. Fl^
Ru» Ben•!•_____.
—
ao. 2
• <I»P- * «mpteg-. ves cl porleiro. Tratar lowndes
108
lugar; 10 - dar; conceder;
n.
— Ãluqa-se o api 2212 quente», pode lavar etc.ap. 102 - tra 47, ap. 1001, i2.0
baratos
2r-ntt9*
Magalhães
8
dcl»
quarto»
ALUGA-SE | ou vende-se
turas;
gueiredo
CENTRO
Tal..
ALUGAM-SE
290.
lamim Constant, 35,
ALUGA-SE confortável ap. com 1 de. Ver no local • tratar com Son». Preí. Vargas,
_ Av. 13 de Maio, 47, com enquartos, ,ala, coilnha e banheiro.
estanhada; rosto; 13 —
vaga na Rua Figueiredo ap. 1 201
ferro
—
uma
204.
de
e
CRECI
folha
12
ÍB.
ap.
M.9525.
R.
e
60,
45000;
_.
_.,_,
cozinha
Cr»
«Inteco,
Carvalho,
_,,„. .,c|
000
tala, 1, qto.
Kua Cario, de
At M Imivel» Itía.
__**
- variedade de ágata cm
n. tradi, banh., kit. 170
AÜÍGÒ esniugado grande com
14
ap. 504 wc. empregada, com telefone. R. xico,J», «ale m - i*"
CMCI 4»4. BOTAFOGO - Aluqa-se «P-,,307 Magalhães n. ]*L_JP^J°i
6tlmo
Av.
Tratari
Alugo
encolerizado;
202. Chaves na mesma Rua,
GLÓRIA
de
cem
port.
Chave»
bem rnobiha coz. e banh., primeira locação
Ai, Depoi» da, 12 hora,. Anta* Almte. Barroio, 90 - 4.°, »ala com a. q. b. e c, frente. 220 •,,,,,.
destaque de cor entre as caAndr,d, p.rt.nce, 42, ap. 605. LARANJEIRAS - Aluga-» com ta* R. Dona Mariana, 97, saleta, il., 2 ALUGÃ-SE quarlo
28-9885,
na Rua Reque há grande
T.l». 424330,
60.
— 402.
na C|PA S. A. Rua Mi- lefone, ar refrlgaiado.. «Inteco, er* qt»., banh., coz. t dep. empreg. do a senhor distinto, 72 - ap. . frente.
tilo Filho.
mll. R. Beniamlm Constant,
- desde; depois; 16 - raro; 19
Av. Copacabana, aiv,
15
n.
306
48-2120.
ap.
madas;
Peru
c|
ou
no
do
Chave
c|
senhora
Chave»
13h30m.
tobrelo|a.
de
porteiro
pública
às
4it
com
XÍCOj
des 12
ÃLUGA-SE em casa
mirios embutidos, de frente,
- eiquina da Avenida AtISn- ap. 1202
CENTRO - Alugo ap. 305 da Ver
Sons. Pres. Var.
- Av Alie. IcÃtÊTE~"-=
— época; 20 — narra; 22 — do lado interioi,
Alug.-..; o - ap. 501 iala, 3 quarto», copa, cozinha, Tratar lownde» 23-9525, R. 18, 814
,6, sala a doi, rapazes, com re- Rua Riachuelo, 42, quarto, sala, port. F. P. VEIGA
- Av. Co- 44-/l«
de gume; atatica.
290. Tel.i
ALUGO p. 3 meses
folçõei, único Inquilino. Rua Mon* saleta etc, peças amplas. 200000 Barrcso, 90, g. 1106
24 — divide com Instrumento
d_ Ru> j.n|0 Amaf0 n 8ç com dep. compl. empreg., éree com gas,
de
casa
coniugado,
gde.
861,
o ap. ÇRECI 204.
pacabana,
ALÜGAM-SE vaga» em
— crença; 26 — fazer escorregar;
te Alegre, 39,
_ Ver com porteiro - 34-1SJ» - • "-"fUjZ-S**^ entrada, sala, quarto, Iardim de tenque e vaga garagem, Chave»
25
lha*
uterisilios,
gelamobiliada,
c/
C-02
ap.
respeito,
Aluga-ie
de
130.
—
com
Ruahnv„no,
area
— alguma
BOTAFOGO
lamilia
mobiliado,
laranlelra»
mo- 32-7297 — D. Alilre
F.ador. GLORIA - Aluga-se ap. 202
coz., banh.,
201 da R.
ÃLÜGA-SE um itlmo quarto coiilançar; 29 — pronome pessoal; 30
u_|lanqu,._ Mobillado - Chave, no cl porteiro. Tratari Predial Paler. na Honírlo de Barro», 19, de «a- com ref.lçSes, P»!«__m0«"',,e„m delra e tel. Alug. 250 mil. Marbiliado com direito lavar e- Rua CENTRO - Alugamos o ap. n.° Serrneneglldo de Barros, 35,emb.,
Clara n. car ho,. d/ tel. 42-3330.
«irea
coz.
Santa
117
—
banh.,
Rua
Dantas,
direito.
»ep.,
Tratar
la
e
R.
Senador
traço
telefone
erm.
sindico.
ltda.,
31
qt.
mo
„„.,„...,
,,„.-,,,
com o
coisa;
nhar, casal que trabalhe
hãíl,"mIV e qt. «ep.,
- ap. 303
cl porteiro. Tratar 90 — cata 3.
1003 da Rua do Senado n.° 320,
- banh., coz. Chaves c| porteiro.
2 ou 3
ni ALIANÇA IMÓVEIS - Praça ,J^905._Tel.i52:43251jÇREÇI_455. «erv. Chave»
Frei Caneca, 287.
coni., banh e kltch.
Son». Pres. Vargas, 290.
50 000 APARTAMENTO mob.j
c| _„,„
sl.-qt 'com
"H^fo:d.
Lownde. Sons. Pre». V.r- Pio Xn. W- 3.o andar. Tele- URÃNJEIRAS - Ap„ «ala, quar* lownde»
Tratar
- 1 - mofos; velhices; 2 - regozlTratar
204.
CRECI
R.
18.
„
T.IJJ3.9525,
o
ap.
ALUGO pequenos aps.e .alas
VERTICAIS
porteiro.
,,„
.
71,
Chaves
R. 18. fnn. 23-5911 - CRECI 'o- U-,
Gouveia.
irea envidraçada,
teparado.
pes. 290. Tel.t 23-9525.
^^^^^6^
Bua Irineu Marinho. 30. Tratari
302
KA|C Rua do Carm0 J7-A CRJÇI_20^__
ap.
ufano; 3 - solitário..; que -vivem
Alugo
clarlssi
tomar
novos,
BOTAFOGO
An-'sinteco,
• CÃTÉTe - Aluga-«e na Rua
jaír
^JZ-J'^——-- -71
para
mebiliado
pintura Informações ttl. da Rua Prlncipado de M&nnco
portaria.
Te|..
32-1774. CRECI 283
- mo
*< APARTAMENTO
aentar
e
220
4 - alto chapatíao; 5 — no304
ap.
Aluge-»e
32,
vaga
Rouisoladamente;
dias.
Pertence,
ALUGA-SE
15
drade
ff»_,'«}»,,
ALUGO quarto a senhor ou rapaz CENTRO — Vende-se ap. de fren- QUARTO
n. 15B — Trav; Real Grandeza respeito e que dê
que
referências - f^X mlnlm.
fora, unlco Inqui- Sala e querto separado», dep. 36-5800.
go__
letra do alfabeto; 6
cozinha,
terceira
da
de
cama
mé
.utensílios
depends.
pa
h Rua Maior Daemon, 41, ap. 1. tc com al., 1 qt., varanda coz., que trabalhe
107, completa». Cr» 230 000 mal. tacom sala, 2 qts.,
- acalmar; tornar
Cr» 50 000 — Avenida Copacaba- ladeira. Sala, 2 quartos, banh.,
Uno. Rua das Larenlelre» n.
7
local
BOTAFOGO
no
ocidente;
o
Chave»
Praça Maui.
etc.
fica
empregada
banh. compl. R. André Cavai- casa 13, ap.JOJ.
para
o
102.
.
porteiro
_. _
na n. 209
xas. Chave, com
11 - rasto;
coi., qto. ?mP',9k-(^lo.2eP0
ap. 302, 4 vl»ta, mo- Tel.i 31-2355. ALUGAM-SE quaitos a tratar com - Telefene 23*0024.
ALUGA-SE um quarto mobiliado
1<»
sereno; 9 - afeição profunda;
- cante, de 115,
ALUGAMOS R. Raimundo Correia, r-.molelas. Tratar 43-3932.
RUÃTlNHEIRÓ MACHADO,comj Tratar IACOL
vlafl.
tivo
no Centro, e rapaz ou senhor.
18 - desinencia
espiritual;
- Aluga-.e vaga. a ra- o Sr. Altamiro, na Rua S. Clep BOTAFOGO — OJirno» quartos, 60, ap. 808, frente, qto., e »_,
Frente,
intelectual;
403.
fren.
ap.
de
17-1
CATETE
aluga-se
2
quarlo
367097.
tol.»
um,
Tratar,
Botafogo.
Quarto para
- prado; reiCENTRO
aluga-te em residência familiar. separados, arm. emb., dep. emp, ALUGO pequeno
2 q., dependência» para paze» do comércio. Rua Catete, mente n. 365, em
verbal; 21 - ligada; junta; —23 condenada,
Sr. Anjenhore» de respeito ou a sales
27
902.
ALUGO qt. c| b»nh., entr. lnd., Base 60 000. 28-8335.
ÃLUGA-SE ap. 414 i Rua Ria* ou 3 t uma vaga na Rua Ria- empreg. • garagem. Chave» com 98,
Chaves portolro. Tratar CIVIA
— firmamento; 26
publica d_ Peru,* 327, ap.
24
tônio.
casal
Rua
va;
dt
trato.
Sala
Fr.Roe.erapazes
000..
Av.
dols
252
ob
Cr»
Tratar
um
vaga
2217
dluelo,
Tel. 52-8166.
Alugo 1
porteiro.
-105 - »P- 505.
Tel. 57-0072.
.
c| CATETE
—aura; 28 — retaguarda.
«eporados. bi.nno.ro. chuelo._.n.
Amb en- Otivlo Correia, n. 53..Urca.
velt, 39. ». 602. Tel. 52-3938,
•
quarto
aluga-se
dê
leferéncie.
temp.
paz
que
- Felipe de APARTAMENTO
cozinha, irea c/ tanque e dep. CENTRO - Ãlugs-se um quarto Gomes. ________-—————— te familiar. R. Barão Guaratiba, ALUGA-SE vag» com cama a me- Horln. 532 cl sl., 420 000 ap. 303
-.ala e quo • „, quadra prol», linda vi.ta, peempregada. Chave» c/ porteiro. a pessoa de rcsponsftbilidi.de
ia para rapaz. R. Sorocaba, 720, Conde de Iraiá banh.,
TERESA - Alupo ap. 57, fnni._45.9999.
pintado
SANTA
dep. em- Oliveira, 4. Entrada,
SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR
»ep., coz.,
..
banhei. ças amplas, mcb., gel., M.__j___
qt.
Cr*
Tratar na Administradora do Imo. Rua do Riachuelo — Telefone
varandas,
2
Botafogo._
coniugado.
"•*£
íe;
c| to separados,
Sala-quarto
36-2466're
- Alugo por 210 mil,
opar;
Chave»
tear;
tlhtéco.;T.
e|
tanque.
Erasmo
e
irea
n..«.e;
Av.
CATETE
Ltda.,
ap.
preg.,
zontais
veis Masset
32-1349
140 000. Ru. Oriente, 386,
Portugueja) «a* ÃLUGÃ-SE quarto grande, para 1 porteiro e tratar na KAIC -Ru*** ro e cozinha. Chaves c/ PJ>«?'°da R. Bar»,
Braga. 277, »/ 101. Telefonesi CASTELO - Aluga-se quorto em 209. Chave» com porteiro. Tra- ap. (Iunto « Ben. banh. •
érica; aru; saracote; nutrittvos,
cumentar;
c| ou 2 rapaze» e uraa vaga mobília- do Carmo, 27-A. Tel.i 32-1774 - Tratar na Administradora da Imfr- ÃTÜGÃiráÕT404
3
«ala,
qtos.,
coz.,
.ter.
ei
2
726,
Ia,
tr».
Erasmo
qts.,
CRECI
42.Q0B1 « 32-B317.
«««.»••«;
ta Ribeiro,
casa de família a pessoa que
vel» Masiet Ude., -Av.
!ari Estêves - 32-8902
dc
102, ap. doi, » Rue Voluntário» da Pétrla, CRECI 283
ona; poda; solador; laplsado; racista;
tq. Ver R. Sto. Amaro,
Telefones: copa, coz., banh. soe. dep.
.ruçar,
277, »/ 101
ALUGA-SE — Quarto grande ea balhe f""- lnf.-. 22-7238.
varandas.
___;
F. P. VEIGA - Av. Alte. n. 266'éo»:-'*402-*é*401V-**Botafogo. BOTAFOGO — Alugamo» na Rua Braga,
Verticais — Moderado; opor;
.mpr., érea de «erv., 2
e 32-8317.
42-0081
- 42-7,*'M * ALUOA-SE ap. «lerojodo. pinteAluga-se em Catumbi SANTA TERESA - Aluga-se 6timo 301
«mplo com todos o» direito»
trova402
Ouvidor,.32,
ap.
U.°
Tv
mariposa;
fé;
APSA,
rr. 66 o
rir;
Muller,
B.rro.o>>
AveniLauro
Tratar
na
arauto;
tér*
»ade
182,
tenacidade;
Paiva,
gabarito
ouartos,
de
Ire.
pessoa»
_ Rua Miguel
--CRECI 832.
vaga 2.o andar,_de 12_7h. Tel. 52-50Q7.
. de com 7 quarto», 1 »!«., «Int» cl »!., 2 qt»., coz., banh., dep.
apartamenlo de
la; po.
sim;
ÃLUGA-SE - Cr» 50 000
unliar;
da Salvador de Si n. 220. Te* reo, grande «olío c| dependências Ia, varanda e dependência». Rua 42-5412
estros;
depend»,.
•
51
atola;
Chaves
empreg
«Jl>
der;
tanque.
c|
ce,
mobi.
Carneiro,
qte.
empreg., éree
- Alugo querto mobll.
—
ólimo quarto
garagem - Gemo»
lefone 32-6079.
para moradia, comércio etc. tf do Oriente n.° 5, ep. 401. Bon* CATETE
ou • - locel autom. - Tratar telefo- pl* favor no ap. 1205. Tratar na I Tratar na Administradora de ÃLUGÃ'SE
a pessoa que de referende frente a -uma «nhora
de Peule Mato»;.
ALUGA-SE um quarto- a rapaz 180 000. Chaves no n.° 162,
ne Jé-131». _V
KAIC - Rua do Carmi 27-A. - Imóveis Masset Ltda., Av. Eras liado
Clara, 75, ap.
Santa
Rua
moça»
falcias.
dua.
Nao
ap
34-5454
o
família
Elvira__;___ 1—^ ,- _a"NTÃ"TÍRESA
Tele
Alugamo.
nE"lul'v"™"'«
em casa de
mo Braga, 277, «A 101
na Ru. BarSo de Gua- ALUGA-SE ótima vaga a rapazes Tel.i 32-1774i_CREC]_283___
304.
ta égua. Rua Monte Alegre n. CENTRO _ Co»a de femi lla, alu- 201 de {r.nte de Rua Alte. Ale- familiar n. 57 - 45-9999.
—
vaga
1
referencio»
Aluga-se
fone^^-0081_e_32:831_71____
ou moça» que dêem
BOTAFOGO
Copacabana, 387, c|
a moça uma vaga em
40 - »p. 103 - Bairro de Fi- ga vaga,,, colchão mola». Compl.- «andrino, 496 cl «aleta, sl., c] retiba
Aluga-s» ci 2 qls., «I; e demai»
- 405 da c|Av.
- Tratar na
Ambiente familiar na Aveni- p/rapaz fino trato. Mob. preço ÃLÜGÃ-SÉ" a pessoa de respei- AIUGA-SE
407, Rua
Chaves
porteiro.
inverno e dep. ernpr.
apartamento de trê» pessoasi
Tima.
. ta. Ladeiu
eira de Santa Teresa, 17, varanda, 3 qt»., coz., banh., irea CATETE - Aluga-se ap.
000, não forneço roupa cama. to (ambos os sexos), 1 quarto Rua Barata Ribeiro, 74, aparta- sl-qt. con|g., banh. e kitch. - dep. iardim
35
Chaves
empreg.
WC
frente
tanque,
Ver no local e tratar na IMOBIsobrado.___rco»_da_Lapa.
casa
ALUGA-SE um quarto dè
"CENTRO
banheiro, dep.
na
quarto mobiliado Tralar 26-6320
KAIC. Rua do Carmo 27-A. Tel.: LIARIA CARTAGO LTDA. Rua Méamplo em Copacabana em
307.
meno
- AÍuga"se casa, 4 qts.. no ap. 1-A, térreo. Tratar - to «ep., coz., « érea c| tanque ÃLUGA-SE um
amblenna Rua Pereira Franco n. 62
frente 32-1774. CRECI 283
rapaz em Bctafogo na R. BOTAFOGO - Em átimo residên- de família com ótimo
- Rua do Carmo, 27-A.
41 - Gr. 1308 - Tel. ...
compl. empreg.
ALUGA-SE ótimo ap. de At.ant,
grande terraço, KAIC
sala, garagem,
de xico,
Tratar Predial para
das Palmeiras n. 20. _.__ cia, aluga-se um auarto de frente, te - Tratar pelo telefon
COPACABANA - Alugamos ao.
42-5869.
ALUGO — Rua Riachuelo, 148 e servindo para moradia t negd. Tel.: 32-1774. CRECI 283. . Chave, cl porteiro.
cpnf. em ap. na esq. Av.
o
mobillado, com ba- 5__________
R. Senador Danduas
ltda..
—
mobiliado,
v.
cozinha
ap.
de
confcrtével,
R.
- Aluga-se ótimo
o
sep.,
Palermo
i
frente
sr._ou
«partamento
um
Alugj-.e
aala,
da»
qt.
casal,
601,
a
Maio,
15,
ALUGA-SE
ap.
e| tel.
SANTA TERESA
cio. Trav. 11 de
66 COPACABANA
»1 905. Tel.t 52-4325.
nheiro ao lado a senhsra ou môvaga moça. Barata Ri710 da Rua Paula Freitas n. Cha quarto de frente com móveis,
temp. ou nao - r 4
cobertura na Praia de Botafogo
banheiro. Pintura nova. 180 mil 14 is 16h
Oriente, 386, ep. SS-204, cl sala, ta», 117455.
banh.
- Ja que trabalhe fora Cr» 160 000. ALUGA-SE - sio. —____. rneças
coi., ""¦•_."-,r
wa..*
sep.,
sep.r
sl-qt.
—
CRECI
etc.
c|
Sl-qie
.
c|
telefone
C
Chave»
com
por57.4735.
^_____
T„'
Klt.*
57.4/a5,
340
e
quentes a dua»
n.
e taxa». Porteiro. Tratar no lobanhos
banh.
Te.;.
telefene,
Aluga* qt.,
íobraCENTRO - Comércio
pela manhã e outros di- _é___2oq
apts. pl temporada
CATETE - Aluga-»» grandeobras, i Tratar na Ru» 7 de Setembro Com café
lnf. tel.i 27-4763
cal.
moças ou senhor distinto. Tratar
sa sobrado da Rua Julia Lopes teiro.
reitos e combinar. Otlmo ponto. ALUGAMOS
d.
Dr
o
"-»-pp.p*jõ,—
.ucom
com
«ndar
vazio,
vaga
o.0
ep.
precisando
"^£*;."
000.
66
do
oo""'?'
10'e'meaia
indepocionie
n.o
21
Aluga-se
e
longo
prazo.
Centro,
36-0223.
.
curta
ALUGO
de Almeida, 19, de «ala, 4 qts., SANTA TERESA
ísVpoden»l "
ou - CRECI 283;,
— Alugual de Cr» ... Telefonar 46-3948.
Av. N. S. Copacabana, 435,
^ ,,„.„„, Tratar ho,e Bz0'|
rapaz com roupa, cama, c| «ml- banh., coz., irea e depésito. grande salão, 2 bons quartos, co- Rua Ped™ /J*' 14 i. 17 hora», DORI A
BOTAFOGO - Aluga-se ep. de 603. T____7-6067.
"«.lado.'Alui?
Inhan- COPACABANA - Temporada,
- Aluoa-se
300 000.
lia
1 quarto.
"apartamento
quarto. Machado Coelho Visita» diariamente das V a»
domingo. Av. Copacabana,
C0PACABANA
banheicozinha,
_
2
eP.-..^-*.?1*'JSiot
sala,
quartos,
sala_ e Lp
60,
Sons.
27,
112.
AlUGAM-SE viga» a rapaz
ata.
gá
16 horas. Tratar lowndes
ul
^404.
npreg. Rua S. Clemente. 95 AlUGO bom
- Bota- ro empreg
Tel.:
frenle 2 rua, estri-iecrado, TV. gel
Ine
Rua Mene Barrílo, 144
ALUGO ap. Rua Riachuelo n. 247 - Pres. Vargas, 290
ap. 606. Chaves porteiro, Tel.:
ótimo aparta- fndeJa-ssével,
cl, .1,1 q*o.Jp-»ep
familiar,
cr,,9e.emporad,.e.',!VM.ÍALUGA-SE
P.»!,^JM2^
âment.
?eC
fogo.
•
-oz.,
np. 306, com hall, sala, quarlo, 23-9525,___l_8_=_CRECI_204i_
45
46-2816.
cl 29,
coz.,'coPACÃBANA_Aluga:»e o__p.
»P- W3Catete n. 214
COPACABANA - Al
mll
>-""_.,^'-]
duas salas, tres peTadí"c| v°_;_nd_.
vaga .a moça,
casa N. S. Co_____nj__7_
Preço 200 mil mais taxas. Tratar CENTRO - Ãluga-se prédio nôvo, CATETE - FIAMENGO Rue do
Aluga-se
Pí,r* 505 do B'oco B da Av. PrlnBOTAFOGO
tanque. Chaves
2 mento,
ap. 101- fartura de agua, po- AlUGO
£roa
banheiro, cozinha, érea tanque. loia e doi» pavimento». 536 nu,
ALUGA-SE apartamento sala,
--i »u"", ^
35., casal de »er vlíta a qualquer hora. com direito». Tratar depoi» da» 18 com 4 quartos, sola, dependên
jw,
moça
banheiros
iw.n.
ar
na
isaoei,
dois
qt.
cesa
Jl
ALUGA-SE
.Ji""
scci.il,
J"
"-•-•
banheiro
dep6si-.(.eparado.) coz.,
— Ruá da Pa»»agem, 78, das
45-3537. Francisco.
quartos,
da Pátria, quart-S, cozinha,
irea útil. Serve pl banco,
voluntário,
55 mll. Trê» mê»es depôs.
cias. RR. Voluntários
27-A. Tel.: 32-1774.
- Aluge-«e 1 casa com hora»
- to
^¦.¦d%J.'í
Tratar
MOBILIADO
ou Indústria. R. Livramento, desde
copa, cozi- Carmo;
ei porteiro.
APARTAMENTO
ladeire do Ru»»el, 39 CATETE «ala, cozinha, banheiro e ep. 708.
Chaves
coz.
completos,
283.
emp.
Pcd.
CRECI
Go
quarto,
Aluga-se o ep. 802 da Av. com 125, tel.l 26-0856.
RUI BARBOSA 280, Cr. 550 OOU.
n _ ci,aV(.j ccm o porteiro
- Alugamos de „a Rua ca A!/Ail|nd|:aç80:,53a"A
entrada Hotel Nôvo Mundo.
AVENIDA
grand. quintal, n» 28 Ru.- Çonsnha, dependência, gara- COPACABANA
mes Freire, 740, de frente,
BaraCENTRO - Rua Carlos de Car.
Acha- ap. 404, Botalogo, eluga-se óti BOTAFOGO - AlugoÉ vaga rapaz Te|,fonç37.88921_
rapaze» de tapllno
vage»
Coelho .n.
frente o ap. 317 da Ruac.niug., l.o andar_*^_í____23-y.BU5;
bom quarlo, grande sala, banheiro velho n. 34 - ap. 1 105, com ALUGAM-SE Quarto pl
Matodo
»p.
pintado
casa
apartamenlo,
trtt,
Rua
em
Figueiredo
Guaratiba.
mo
de
educado,
para
C0PACABANA - Aluga-», o 467
comerclírio,
ta Ribeiro n. 200 çl sl-qt.
se na Rua Barão
gem. Rua
compl., qeladeira, persianas e lus* sala — quarto (divididos) - hall fino trato. 355-A, «obrado,
c| ALUGA-SE quarto para moca que
eic| pcrlei„„, da
j_ Ru,
o„_ BlI1t.
n.rata Rilselro,
Ribeiro,
constando de 3 quar*
103,
Chaves
portei0-0nôvo,
de
Clemente,
kitch.
Cr»
150
S.
hanh
e
80J
do
Catete,
família.
»
de
o
150
TelePreco
Com
porteiro.
mil.
Ire.. 250
n. 285
- cozinha etc. Tem «inteco e
de* inverno.Id.
Car
trabalhe fora com telefene,
do CarKAIC Rua do.
Trat.r na KAICi.Rua
ro. Tratar
c| , q„_r ,,. , dep. Chave»
vaga» p| rapa FLAMENGO - Alugamos ótimo M T7,l.r-"Í.rdin.
,mti mamais. — Rua Barata K-b«i- galhães
oy|7__ap. 101 _ __
ALUGO 4 bancas para reloioeires caixa* da agua própria. Tratar c| ALUGAM-SE ótima»
po. favor no ap. 403 tel.l
mo 27-A. Tel.: 32-1774. CRECI o porteiro.
69, Dr. Queirós no ap. 709 ou Sr. ze» de fino trato, quarto para apartamento. Prale do H«mengo, Chive. KpoVt;ir'o:
^sA-^-Ãlug»-«. com 3 quarto.r» nm»"7'32'_ 402 _ Tele- fone 36-2323.
Tr-t.r pelo
e ourive». Praça Tiradentes,
co"m"
283.
v".Ior
_
e quarto
11.
¦!•?.•.:.V,eí|fone
cl «ala
b»nhei_° e deps.
COPACABANA - Alugo ap. fren37-1456.
72, ep. 109,
sala 2 - 2." andar - Telefone Paulo na sala 111 no mesmo en- 2 e 4. Rua Artur Bernarde»,
"2*salas,
_
I- 2j»!»«. banheiro
- Alugamos na te cl sl. e qt. separados e deps.
«o- 47S454. _______
Sr. Idôneo; poou|n. Ru.Jlu n. !«„- ««•«
mobiliado pa* AMPLO quarto oambiente fino de COPACABANA
mô.e
ALUGA-SE uma iala par» 4 rapa* coniugado, cozinha, banheiro
derêço - CRECI 172.
38-4007.
ap.
o
130,
n.
ÃÍÚGÃ^ríuarto
na
Carneiro
Rua Gomes
completas.- Ver Av. Copacabana,
do ESTÁCIOAlugo casa 11 da ze» de respeito, com ou «em eo- dei. Ver no local .tratar
! casal cu pessoa s6, com tcao sição definida,
4. 309 cl sl-qt. sep., cpz o banh. 1229 c| porteiro.
ÃLUGA-SE perto do Largo
2 pess., conforto, sesseoo, p.
meses adi- Delta Administradora de Imóveis
KAIC
na
Tratar
Estado na Rua Machado Coelho Rua Senhor de Matoslnho» n.° mida, 30 mil cada, 2
c
Tel.i
36.2192^
Chaves
- Alugo ap. luxuoporteiro.
11, «Ho|a.
Perto pr.ia. Tel.
- Tôda pintada • ólao. Ver antado. Pedem-se referências! di Ltda. Rua México,
27-A. - Tel.: COPACABANA
n. 134 - ap. 301 - frente, de
h- 105
i""- _„_ Atima vaga em ca- ALUGO ap. qto. sola grando, coz - Rua do Carmo,283.
4 iml
samente mobiliado cl telefene,anos.
direito», -j
»e Pen»io partícula^.*_Rua Constar,- 22-4873.
nhora, com airenos,
sale — 2 quartos — cozinha
e tratar no local.
ALUGO,^{^>^or
tel. 1 « A me* 32-1774. CRECI
etc, contrato 2
™ fTÃMENGO - Querto - Aluga-.e •p. 724^ _
e
2
Ver
ejr.t.r
qts.,
no
ving,
mcb.
gel.
28.
d.s
18
Chaves
Coelho
depois
banh.,
co.
tino
area
Trat.r
e
.hora».na
de
"ratar
banheiro
qu.rto
- Alug... -«TC
«relido
.
tam.ua^
^
ótimo
..de
IraAlÜGO
FSWO
ap.
33-203.
de
57-132_______s__5h.
,
78
a
«enhor
Aluga-».j«*fc%i
P.»».gem n.
CamooJ scs. Paüla>Frelta»,
COPACABANA
ap. 302. - Informaçoe» pl te- amplo, mobillado,
mdb. pl lou 2 pes.oe» de tra- Rua da
mércio na
LouRu. Barão d. Gu.r.tib..
lamento. Tal.: 25-2362.
por lemporoda, temporada, na Rua Pompeu
COPACABANA - Aiuga-se, ap.
lefone 48-0448.
- 201.
^ÃLUGA-SE ap.
'l'r"c"i
frente i Praia de Bo- 708;
Em
210
to.
c|
íts&^r.nl^ã.af^.r-.noín.
mcbiha330,
Catete. ;—^-1
..
—
reiro, 134, apartamento
804 na Av. Prado Júnior,
are» Catete.
FLAMENGO — Aluga-». .
InfcrmaçÕ-t* tel
HUMAITÁ - Alugamo» ap. cl 2
qúVrto»,"
quarto», area
Inha", trê»
tafogo.
ALUGA-SE um quarto para casal cop.-coz!nha,
__ fu._,k.ir«
Tr_.t*r_
do, telefene, 3 quartos, sala, de- sl qt. coni. kit. banh. . coz.,o
204, R. Marque» de
¦52JJ2Q1. cl Delse.
qti.,' sala, coz., banh., «rea
«em filhos, pede lavar e "zinhar de lerviço e banheiro. Tratar: ALUGO ap. 204c-R.
pendências e garagem. Tratar pe- ver no local, t-h".*»» c| port.
Abrante», 173, com 2 qt»., »l. to», dep. «mp'.!»», «Inteco, ga AIUGA-SE ap. com 2 quarto», pend. de empreg. de «ente, na
na Rua Pedro Alve» n. 40. Te- 27-9357 - Aluguel de CrS
CANADENSE
io telefone 57-8219.
tratar na PREDIAL
Chave» c/ porteiro. Tel. 32-3594, regtm, 6tlm. irea. CrS 350000 iala, banheiro, coz.. area
Rua Humaitá. 109, ap. 404. Chalefone 23-5785.
280 000.
Álvaro Alvim, 21,- gr.
çom
Chave» com o1 porteie tratar Imobi*
Rua
COPACABANA -"Alugo, têmpora- LTDA. R. Tel.*. 22-7808, das 9 a»
«»»»». apartamento. AlUGAM-SE vaga» • quarto ap mai. taxa». IACOL - T.l. 31-2355. tanque - Cr» 250 n. Ry» Anibal ve. cbm porteiro
ALUGA-SE um quarto na
f.ÃDOR
p.»«
Carioca,
largo
Ltda.
dependên
206-8.
1
CIPA
_on|.,
rn.
Tratar
Sagre..
na
llirla
lava2
qts.,
- «p. 302. Começa
da, sl.,
ai denclas. Chaves
Nabuco de Frelta» n. 158, c| 8 . loi», Irrecu.av.l». T.mo» pr.p'1*- de rapaze». 40 000. Roupa
17 horas de____a_6a¦_!__!?• ,
aparlj- RÍl? n. 90
,| 401-2.. Tel. 42-0072,
»»
,
- Santo Cristo - casal que tra- ti,io • .OIM.cl._l., »'",5f»'iIÍG" da. R. MarquS» de Abrante» n.o FLAMENGO,- Alug.-».
.j0 __ 57-7560.
Ru. Real Grandeza n. 366 $,
cem, 3'3* quarto.,
quarto», *¦ panneiroa,
Ãluga-se ap.
COPACABANA 220 000. __— 1320 000^inobllladò;-:-r-:-'W-7560i
de frente, «Inteco, armaMOÇA »6 procura outra que tra803.
ep.
26,
mento
46.8296.
e
quarto
Telefona
balhe fora ou dols rapazes. . d. .m 24 kor... Av. 13 d. M.lo,
banheiro
ba.
cozinha,
quarto,
- Aiuga-se l.pe com amplo salão,
fore para dividir despesas lio,
da» ¦• APARTAMENTOS - Tren.porto pe* Z
embutido, »•!•. 2-"""S'1,i
cÕFACABANA
moça qua balhe
Ver loeePÍ<^''J»': BARATA RIBEIRO n. 200.
oe em.
Rua AIUGA-SE 1 vag.
dep.
empregada.
e
ÃTÜGO ap. 301, 1 salão, 2 qts. 47, s| 1 403, diirl.iMnt»
na
46-9342.
Ver
telefone
sesrto
moça
cozinna
ou
comp.
Tratar
nheiro,
, rapaz
pelo
dependêncl.»
43-2025 Aluga-se ap.de sala e qto.
c|
Kombi,
teTratar
em
pela
area
hera».
.o
89,
compl.
!•
mudança»
*»
direito
Joaquim.
banh.
Sr.
ccm
Dantas.
e
coz.,
quena»
for»,
teiro
copa,
trabalh.
ap. 301,
542 Síegada. Rua Rodolfo
1 metade do preço u»ual. - lel.: Silveira Martins, 40,. 42-7572, e| lefone e gel.d.ira. Tratar
- 43-8572, Álvaro. Preço Cr* 450 parados, banh., coz., var., W. Av_ N S- de Copacabana,
pelo Bctafogo.
tanque. R. São Roberto n. 79
FATIMA - Aluga-se ap. decozi70^
ap. 1003. Trater tel. .22-5627.
ml.- lnf». ..
DE BOTAFOGO, 1541505 mil_mais
tanque.
porleiro ou pelo. tel.
Bod.
e
C.
PRAIA
46-7710
,240
Praia
46-0431
Estado - Ver das 7 .» 1- ho- quarto e sala coniugado», 'Ajuir----———-ê
na
telefone
- Alugamos
- das 8 às 10 e das 14
O, Ana
-.Alugem-se vagas P«ra 2 rnoças]**:*--*:-.^.javai_t
F(ipÃCABANA - Vendo 6timo COPACABANA
vagas^ mo^. j, 32-2687
ras.
tafogo.
nha e banheiro na-, Praça
Ape- Avenida Copacabana n. 702 se_=•
ou. 2_r.p_az..«, «1^0 ambiente. (AlUGAMSE
-» 15 hor»ap.^- ^-Blarqu^d. Í%%. Si ffiBiSÕ - Alugamo, n. Ttu.
... 47
"senhora
re
,„ Cerda n.
^frente? edif. á. classe.
ap. ccnl. Vitcls na praia
- tratar com D.
e quarto
sala
AlUGO um quarlo a rapaz ou
AlUGO
com
203.
ta000
ap.
50
105
1
St*
Crt
.
amplas
ao.
banheiAlugo
2
Tratar
Tratar
Corr...
W'^,*',
.eparado»,
s6.
o
S.I. . quarto
CfÕPÃCABANA
2 por andaros,
ap. 1 112
«
quarfo _..,,...-__¦-.
de
460,
nas
ca»"
cozinh*1
Botafogo,
copa
moças que trabalhem fora na R. chaves com
fà
dé
porteiro.
banh.,
%&.
— Av
_
Copacabana, 12IJ, Ias cl varanda, 2 grandes qt».,
_
»P- wl
S.
N
e cozinha. Chave» c/ oortelna port.fle- Thereza.
- Chaves com
Muratcri n._J____L. 23-4757 - MANUEL. _
Francisco Muratcri
queira Campo» n.' 60,
çl parados,
- l.l.
P.
12h. tan' CIVIA - Traves»» do Ou- Alug. 150. Chave,
c| port.
írn com tanque
-I
'- --.•: F. Qf.
vim."
mil. Chave
IlHI.
_.. 250
Zjy
dep. emp. 55 milh.
Gouveia, 126/ RUA"DA PASSAGEM, 78, aparta- - Copac.
_ .__
• apartam.n-|ro do n.° 48 das 10 as Im6arms.,
de
e
MAtvrÜ
na»
caia
CIVIA.
e.
««•¦¦_,,T.p_T
Hilérlo
"dTfl.
na
levar.,
Trat"
T.l.i
Tratar
FIADOK
.ndar.
par.
vu;
pode
4.»
Barroso,
coniugado
-cu. It.,.., — ArlminMr.dora do
o porleiro.
vidor, 17
AiÜGA-SE quarlo,
4.
. mento 208. Aluga-se
^•^^[".^.iTSlW
*Erasmo M.B166.
o ap. -- - Duviviet, Veiga. Av. Almte.
201. Tel. 37-6314.
Cre 37-6629
Travessa do Ouvidor n.17,
cozinhar, n,
Ufo -^J
1
grande,* ccm cozinha, banheiro ALUGA-SE
ll.o. 42-7144 e 42-5412.
Do
., « -U.
Aluga-se
COPACABANA Kt
51, 2.__ %^^
- mdar - Telefone Q2-B10Q.
lefones: FLAMENGO - Alugo por 210 mil ALUGA-SE um querto H dua» completo. Aluguel Cr$ 200 com 12. SI., 3 qts., dep. no 201{rente
_.
13
Braga,
8321
n.
diaci_
Jo»e*
^
|
^
Correia
S.
Tratar
Cinema
mar.
ao
junto
ap^
Praça Serzedelo
refeiçío. ?'•'».*•»»•
no vista p/o
- COPACABANA -. Aluga-se
32-8317.
- Aluga-se ap,
42-0081
AIUGA-SE 1 gde."qt. lnd. mob,,
ap. 104 R. Silveira Martin», 40, pe-.»-.» cl - ».° ~ T,l- 46^738. depésito de 3 mete». Chave»
de sala e quarto
riamente.
-— COPACABANA
\ 'ÃTilGMÍS-UfôggçTjj
local com 5r."_ Ari;
2 salas, 2 apartamento
ambiente estritamente familiar
coniugado, banheiro e kltch.
d. —Cr» 2» «JíWj^S;
P?eSo
aps. mob. P/ tom* por and., de 3 qtos.,
n. 35. Castilhos
2
de
-"Àluga-se
Júlio
t__7>.
um
apartamenRua Estácio de Si, 115, ap. 502
ccz.
com
Rua
sala,
grando,
BOTAFOGO - Aluga-je '£*&!
Tralar
ÚRCA
Adm. banh. soe. 1
etc.
curta.
.por*
xas
o
c|
ou
¦to
longa
com
099
con|.
—
,n
Chaves
— Centro.__
356,
apar- porada
banh. emp.,,.a quem
Praia d. Botalogo,
to com sala, 1 quarto e um apa,e quarlo «eparado», banheiro, coAv, Copacabana, 605, ./ qtos. emp. alg. moveis «'.telefone. Telefc_ne_ 57-8072.-paraipyer.
cante, n. 88, ap. 202.
-Tratar na ALIANÇA |fio;
érea c/ tanqu. . dep.
mávelt^lW"4 mllv
tamento com iala, 2 quartos,- de-!
¦ -- Bolivar.
ÃlÜGA-SE - R. Pedro Alves, 65
ficar com
- Alugo ap tem. ?5S VAHLIS - Alugo, zinha,
Praça Pio X n. 99,*: 3.
159-402^ COPACABANA
e/ porteiro.
empregada. Tratar l 004 - Fone: 36-5565.
Ferreira,
Botafogo.
de
fren*
VEIS
Chave»
d.
de
Domlnccs
Belfort
empreg.da.
casa II, 2 salas, 2 qts., banheiro, NO SANTOS fte.,
R.
Pral.
Aluga-se
Rua
STÜGÀ-SE
pendfncia»
"*cb.
FLAMENGO
-,
bcm
- ÃlÚGXsYVap.. 1201 da Av.
.,
23-5911.
re»id. ou ço- Quarto ap. lu- porada, 1, preí*. 250
Ch» andar - Telefone:
cozinhe e area cl tanque. Chaves vendo conj.
Tratar na AdmlnUtrader. d. Im6- te, na Rua Bario do Flamengo, 460 .o 532, -ala « q»! «niuga- J, Rua cündic'. í*-ffréa, 134
Osvaldo,
c|
c|
COPACABANA
qto
129,
Roxo,23
S/A.
31-2737,
Tel'.
CIPA
todo
Erasmo
_
na
merclal.
Av.
..-jr
Tel.. 46-3994,
_nyll,- T.l. CRECI 16.
N. S. Copacabana,
veis Masset ltda.,
Urc,
na casa I. Tratar
kítlnet- » banheiro,
351920, »ala, 3 qt». .dep. Tratar do
xo, pl pessoa fino trato, c| dl* ves por». Sr. Verneque.
14 h. 200 mll.
conlugad.0^
c,
„l,
FinoaeabamenR. México,- 41 sobreloia.
Braga, 277, «/ 101 - T.l.fonesi oi 1«l..i 52-3732 e 45-3124.
CREU
cama.
n6vo.
d.
de
mô »6 ap6» as
- COPACABANA zinha, tanque,
pintado
52-2796. Santo Bahia.
Jg^^L^rW-Sní. 'oup.
42-0081 e 32-8317
Cr» 180 000. Chave. IEME
SanAlug..
com
?oV
ALUGA-SE uma vaga para maVARGAS
«Pj
Í7-6693.
W
822.
.
Alug.-»»
•ças Tratar na Rua Sele de Se- pRE5,DENTE
2<n0 ALUGA-SE - CrS 240 000 »p. FLAMENGO Martin», 157, d. »»• na CIPA S/A. R. México, 41 «o- AIITON - Alugo aps. mobília- ves c| perteiro
,
- Alugamos otl
A|ut*aap. ,^!2.q.,.,»l._e.ç.at^r?P^Ií
""
£»*
|U|
Ru. Silveira
I90;6.e_. V.r no
.uartos, têmpora- ALUGA-SE apartamento de sal», COPACABANA
tembro, 53_- _° «ndar.
dos, 1,2 ..3
2 ql5i( ,|., ví,., 604 i Rua Bu.rqu. d. M.redo, leta, .ala • qt. •«P_."f<'»».»_; brelolo
^
d
mo anartamento na Rua Ronald Sad.CAbemAm7h:;-crge1.,
e
Bo90/
bagaraRibeiro,
«aparados,
B.
longa.
fr.nt...m
dependências
e
taxa»
de
ou
Sala
Odeon
348. Cha- 43__91..
curta
71.
Tratar,
«em
dá
quarto
Ed.
2 quartos,
ALUGA-SE »p.
ap. 402. c| sale* SflR_.IJ..tT
irea etc. 250 mil
AlUGO .ala 711
etc. Chave» e| porte ro.
mil. Rua Barata Rikéiro,
Ferreira, Jl. Carvalho, 266,
doi. quar- 210 - 57-1264 e .57-7599;
Tratar COPACABANA - Alugo «P
.ale,
Domingos
290.
nheiro • kit. Chave» e/' porleiro,
nem.
Rua
Verga».
..leta.
Secai
Antcnlo.
Sr.
' ' -"ló1 Low,
Pre».
tafogo,
banheiro
Son».
cl
Praça Mahatma Gandhy, 2. Cha- Tralar no loc.l.
ve»
"efene
pert.
t.l, sala, quarto,
1034,
com
d. 1^ lownde»
45-7973. Cepa* dependência
dependência». Chave»
52-2796. Santo Bahia
cmpre3ada, érea cl
da Av. N. S. Ccpacabana banh.
ves na «ala 703 - Ver no local. Sõ^D-^SSfeíl Tr.«, «. Mmjnhlrrfor.
23-y525/.R._-,1B" tRECI:*»*-. to»,
AlUGUtIST - Para «.»»» • •¦« Tratar tel. _"
- Al. 300 000 - Tel,
na CREÇL822.
irr.cusiv..».
ei
cl «ale e quarto separados,
Sr. Leandro. _¦_ ._
FLAMENGO - Em ap. d» cobertu- porteiro - Ru. d. Matriz, 108, F.rnecmo» fl.dcrM damo» b-a» ALUGA-SE um quarto ou senno. tanque. Ver no local e tratar
local
p^ .
no
Alguém
moveis
«r_
- Aluoa-se
e1 quitlnít».
Reiolveme» ripld» .
a duas moças
De'ta Administradora do
AIUGA-SE 1 vaga para rapaz—
,. di-se sociedade. .Informaçoe»! 42-1088
Pre* Ltda. Rua México, 11, »llo|a. - COPACABANA
48-A,
-—-^ r.f.rêncl.» nos».». - Ri;» *»•<«; cabane
-rr
esquina
,., mobillado, com direitos.
Av. Gome» Freire, 524, 10b.
teli 31-3066, Dr. Gilberto. 13 1» •p. 3p?-__
501 Praça Eunênlo Jardim, 4 1. mol,rar_a.qualquerRuh5ras.mtra..r
na
Tei.:
rapaz
T.1.J2-9447
vag.
Beltrão
.... par.^
c| Luís
Tel. 22-4873
.. AUIGA-SE
s.nde, 39, «I.JL'03.
r_'id.-: 120- ooo.':- q-_*__ijg.
Edson.
ALUGA-SE vaga, rapai
Tel. 32-B943.
de »nleta, salão, 4 qts-,
(JIo ^0J__..'
- Botafogo;í
leia. Tcl__31-0755.
dê
do comércio
- Aluga-se
ap inverno, 2 ccrr.dcre», 2. b.nht- FLAMENGO - Aluga-»., 210 e te- 26*9535
-""¦ ,38,
ÀLUGO"qt. Sr. de trato que
ÃLUGA-SE na Rua Barata Ribei- COPACABANA
d»
ÃLUGA-SE um quarto para 2 ra- QUARTOS - Alugam-se 2 quarire°
403.
Alug» »P. <!ns de Jemtn, _ |nf. tel
la- Mar-*, n. 164. ep
rapaz,
Carneiro, ro n. 200 - ap. 508, ccm sala
coz., dep. empreg
1 vist.
Geme»
.eparado»,
¦
«o»»"?»*
R.
pode
para
ou --(
1
C.
»
."
quarto
referência.
ÍOI iunto»
Sala
quarto
ALUGO
xa».
|UI1IUJ «w
pazes, moça ou ira. que tr.ba. ío,
d*J
,
c| por. COPACABANA
' ados, por 160
Chaves
Catele.
B,r*
de
Mala
S.'velra
Rua
Rua
6.
Bola,
Tardem:
na
R"'.^"!,0
da
.„:,
"|7o.
PSsto
J6go
C°.r57-7650
36.,547.
Rua
- ^VT,..?m-.blílidí
var e cozinhar,
134, c| 1.
Ver com o portelrj.
ca», d. f.mille.
n.
lhe fora
"m,r.M..
Sen..
lowndes
com
mévels
Tratar
ou
t.mpor.d»
aps
_
78. c. 1. Tel. 26-15V4.
Aluga-se ap.
^nt.r
lacerda 258. Tel.: 52-4576. E»- AlUGA-SE quarto com
6tlmcs
Martin», 40, ap. 4C5
171, térreo - Praça Maui
COPACABANA Ã~BASIMAR tom
jrétoi
290, tel,
em ap. com referencia», -na R.
^.^^^%%£
- EDIFÍCIO LUXO ALUGA-SE p. quarto Independen-*- mobin«dos para temporada curta o„ porteiro^
...._.
temporada e turistas, todo P'e»,V.rg.»(
„
por
ALUGA-SE apartamento, quarto, tido.
FLAMENGO
204.
CRECI
«p.
18.
'
R.
a »r. ou »ra. Andrade Pertenc. n. 34
mobiliado, geladeira, TV, rousobre pilctl», doi» por «nd»r
banheiro e cozinha - Rua Gui„ ,m ca»a de femlln, . 1 outr.- K,0u long. com geladeira, utensl-5 ^iuga.se a dois rapazes quarto
.
- 103 - Catete.
- QUARTO mobiliado
ou pelo tel. 46-9035._
cama pa de cama • com empregado COPACABANA - Aluga-se quar.qu.
cama etc. de
de respeito. Não falta igua.
lherme Marconi, 76, «p. - 406
Traves»» T«molo» n. 8, «p.
bilia(lo com rcupa de
pessoas,* c referencias
- ' """T 'dia. ,oup, a, - Rua Barata RI- ™DR
— Ap. quarto e to, temporada ou a combinar, am- COPACABANA - Aluga-se p aparBairro Tem telefone. CrS 60 000 - Rue ALUGA-SE ep. com 2 quarto» « 101 - fr.nt. .0 Cin. P.i»»an- Ealhem'.fcra.
F»"e"a,,n:°
arrumar
Tel. 26-1667
ano
um
•
Domingos
para
Chave com o porteiro
"", "_ 804 _
eom direito».
caim*-,
bcm
me*
12
taTels.
biente
3
304
Tratar
.
203
Ver
«p.
quarpel.
»a'.So,
Aluguel 140
sala. Infs. P«!ç_____*_36:1067_.
dependêncie».
Heitor Carrilho, 101,
de Fitimi
_alé
e sala na Trav. beiro n. 90, coni.
- du. 120 m2
senhora ou moca. Av. Copaalmoço, AIUGA-SE quarto 17, esta travessa 36-2972 e 36-3822.
- Apart.mcnto A,..,.¦,»,
nhí na Rua Paissandu n. 17?
xe».
— Esticlo.
tos, arm. «mb., s.la
.
horas - Pedem-se .referencias^ COPACABANA
502.
Dona Marciana,
" 39] ao.Férias,
•
e sala mobiliado - Aluga-se um com
2 banheiro» «oclai», grande area
Ramos. Botalogo AlUGAM-SE apts. pl temporada T_JG0 ,p.
Álvaro
de
Rua
quarto
na
cedo
ALUGA-SE um 6limo quarto ln* QUARTO granda, miveis comple- ap. 307.
é
""*h'dep». completa»
srí(jos
----re- AIUGA-SE uma aaleta a pessoa de serviço,
mobl
d.zenas^e feDsrídos,
, n» KAIC — R. do Carmo, a —
temos a.zenos
iu longa, temo»
gesso, m"".quarto, sala separado, quarto de COPACABANA
dependente par» 1 ou 2 rapazes. to, cavalheiro que possa der
"e
«ala, terraço, curta ou
parede
—
2
cl eMcn.,.fl.l..
Ver
com
qto»..
apt.
APTO.
cenf.
'próprio
—
Merques
tomdependênRu«
T.l. só com telefon.
«lui',rÍAmCR_' lado, déed^do,
parte
sinteco
giregen*.
e demais
blempregada
Ru.
etc. T.I.1 32-1774. 350 mll eruze.lt»».
..colhe
Rua Barão cia Gamboa, 17, com ferências, único inquilino.
,|
novo».
cama
de
cozlnh.,
roupa
•
\2t,?,
- »p..J_10?. o porteiro - Cr» 500 000 • ta- banh.
ap. TV e'etro!a,
Ba»™j
44,
442
CIA.
Rua
Sé
Ferreira,
&
n,
37
cias
na
n.
BASILIO
Centro.
Abrante»
300
etc.
Centro.
Magalhãa»
.
de
liado
._ .
42-9440
Armando.
p.
vlr.~M.ch»do, 7, casa 1-A
o 510. Aluguel Cr$ 400 000 - Te- a moras ou casal de tratamento ICOPACABANA- Moça morando
rata Ribeiro, 87, »l 202. Tal.... 1°,°", 002 - Chaves, com
fino QUARTO - Otlmo, de frent», bem ALUGAMOS ap. con|. grande com xe, ___TraterJ!4-9628. _¦
ÃTÍTg-A-SE . cavalheiro .- -rtavel
- Em ap. lamillar mil, mal» taxa».'.1:46-1693.
lefcnar para 36-3317 - D. Zel"'
-. 802 37-1133.
porteiro telefene 23-8629.
troto, um amplo e cc...
mobi|iado, para Sr. distinto ou coz|nha, banh. compl.,_•_* Cop.- FLAMkNGO
301
206,
ap».
c«
mobiliário
paALUGO
fel."37-8379.
losScABANA - Pfcto 26
tranquill-j- _.SE itlmo quarto a 1 ou r---:-.n_- h—1 «•_ v!'.lt-"'io-V
ap. com tranquiii-ij:
seu
eom linda vis- doi, rapazes. Pag. adiantado. V.r c„bana. Aluguel 168 000. Tretar aluga-se um quarlo
os_d!reitos
ALUGUE
^I^^X."1.»
98,
"área\\
quarto mobillado,
quartos,
TÍU díT.RÜ.¦lloTclini.nt.;
na ADMINISTRADORA DO
_._. .,..._ j. „.. .„..
ra doi» rapaze» diítinto»
hora, 1 Rue Rua pai„andu, 264..I 17.
na'COPAC/
.
d.d. . ..gurança, P™™™, P"* ?l cavalheiros. Santa Clara, 36/ Tratar
tfrtè(, , __
qU>lquer
ta para o mar, situado no me- , )fê„r
2'qu_"ri«;"de-p.
Quitanda,
Rua
do
toessõ?
LAR
ITDA.,
uga-se
-,«.
"",
.
Beira Mar. U^na,_77^ji_L_1504J__ ^.^^.^ »,
iciuh*-'—--.
da Av.
3 a5^6598.
..peclellzado, lhe oferece
.-1; cl telefone.
.
lhor ponto
de
_. frente para
M)
AlUGO
de
- R- Brito tanqu., erm. .fnb. »lnt.co. Ver soei
3 - 12.o, sales 1 211-12.
«8.J.
Rua
- Mobiliado, de ríp,_eJ, quarto
R. Alv.ro t_d_» garantia. - 37-6629
.ü.J
telefo-^p. 508, Av. At._.rt.*"»•¦„„.dep.
égua. P.ls.an- IÃRGO MACHADO
lnf. tel. 52-1183.
Tratar
Tratar
AMPLO
cl
muit.
M
QUARTO
com
o.rlmo
porteiro..
aluga-se
moveis-.-"telefon«.
»!.,
«VUT
1
qt.,
banh.,
COPACABANA,
.nií-.n
....1..1..
»n>.
,1»
I.
2
_.
__.v
Atlantl2
Lisbo., 184, «p. 403,
1,
-Av.
de
Atlíntl*
3
qts.,
424)547.
ap».
T.l.
I
sala,
.xc.lehte»
301.
46,
»|
ALUGO
Alvim,
tel., bar*; .nexo
500 OOU
- Tal. ap. à Rua Siqueira Campo». 18, ne 37-1100.
Alugue) CrS-[ra,ar
dep. pl 155 mil. Tr.tar Av. Rio Creci 643..
empr»B. .»'.|„iro.
e 3 quarto» • mobll., com tele- ca, Posto 4, ap. de »r».
Uwi.
ap. 1 102, d. 1 qt., 1 .ela, ca, COPACABANA - Aluga-se vaga
Branco 131 - 15.» and. T.I..
-|
. qu.m Ir.- vlsío, geladeira e telefone, ga- 57-8349.
290,,
nov., •»!•. <!«»'¦ 42-4546 - 27-8563
Siqueira:T^*;_;^|on.'--Pro»;
Tratar na Inob^,.,
Rua
I
r.nt.,
Vargas,
qu.rto
empregeda._
na
AlUGA-SE
pintur.
dep.
_para
aj,.T
m8!,
...--»r.feir.tei'Ru.
,i,o. Ru.PCon..lh.iro Jo.ino 23
manhã,
manha,
JÍ?.3'c_f_.r'cafén.T.
SonS
café
p.l.
Trntar dfiS
Tel. 37_S629J__
ra», com
etc.
_
Ramo»,
t.qam
CRECI
Álvaro
GuanaDara,
fora.
da
,8"
Rua
Alcindo
Gées.
praia
dos, perto
balhe
cl moh''"»
Fétlma. „_
-----j mob. recém-al,
-¦ «p.
ou não. Tratar no local «t» coilnha, dependências de'empre-1...*-»-5ões
MOÇA - C|
*
Ce"*
Cell —--204.
|T«I. 23-9525
420 000 »p. ALUGO étimo quarto duas moça» 24, gr. 1 214. CRECI 202.
,.T ----155. casa 16. Botafogo.
, . fora,
ALUGA-SE _ CrS
"Com
cordata, trab.
pelo tel. 36-1081,_com
ALUGO ou vendo 1 prédio com „ melo-dia.
*,.
Ttoupa d. cama para
Rlb.lro, 59
i.a c> tanqu.. Ru. Çorr.i. procura outra, 45-7108
ou
BOTAFOGO — Pemío Arnaud. 401 . Ru. Bar.t. benh.lro, cozique traba- COPACABANA - Aluga-se ep. COPACABANA - .A';u9«*"
Inforc
B0-mll.
2 andara» no Centro. R. Jogo da gn-.-CARLOS DE CARVALHO, 60, gada
Catete.
Ba.e
senhora
201.p.
131,
?uadr:
da COPACABANA
jem
Dutra,
- Av. mobHiado, c qto., sala, coz.
Av.
1
dols
evul».» na me», a » Sala, 2 querto»,
.
passos
36-5438
frente
R.felçõe»
tel.
de
to
lnf.
Bola, 28, tel, 43-2160. ,p, 214 - Sala . quarto .eparamí:°;_.,,
,p> living., 4
. dep. em* lhem fora.
tanqu.
-Ame/
.1».
.,
ér.e
PRE_»»>
cominh.,
Pa»
variado»,
GATO
Belfort
senhrr
Rua
Pr.to»
ou
ÀiuouiiST
domicilio.
- Copacaban., 583, ap. _S03.
banheiro completo, i
orala, a rapaz
2"242,
4 4 4, de
_«¦ f.rn«.m». «.dir- !.r.««.év.-.. MUDANÇA?
ALÜGAM-SE 3 quarto» - na la- dos, banh., coz., chave» c| NA- 90 000. Tr.tar A «ntic.,
çl)_
copa_coz
ver, fee. »«P«ri* preg.d.. Ch.ve» c/ porteiroimo* çopaeaoana,
£f$
...
Quer
»adia.
ap
^
231,
familiar
da
Roxo,
^^0
p!ent'e
biente
_
Praç.
ADMINISTRADORA
transpor- .nei.. Ru. Mertin» Ferrelr», 81. Tratar na Adminlítradora de
|0tJr,r
deira João Homem, 72
ALUGA-SE ,,. dois
Re.olv.mo. répido ¦ d.m». bo.» TQ armarena(
garagem., Chave»
«enhor e mal. taxa». Tratar na Imcb 57-6255.
-—¦— ' dep.
¦
empreg., •*.»¦-•->
CIONAl - Av.- Pres. Antônio
Kpor,ei,o.
»f»
Maué.__
''
vei» Masset ltda., Av. Erasmo rrSmCobf doT ou um - Tel- Góe». Rua Alcindo Guanaber. 24
no»».».
Rm - Migu.l
Tratar UwnW
ta e embala desde 1940 Tel. 26*6899.
c| "p^,.
615 - 2.0 pavto. - T.l, nf.rincin l.l. 403
COPACABANA - Alugamos.na
- T«U
277, »/ 101. Telefone»: com tel. - Tretar da» 12h
Braga,
290
1003,1.
Couto 27,
d»
C__|_LL202_
ap.
ÃLUGA-SE um apartamento pe- Carlos,
Vargas,
Rua Marque»
gr;___i4j_
BOTAFOGO
Av. Copacabana, 374,
ap. 42-1314.
4U4.
57-1580.
;,-—
- Fren. 42-0081 e 32-8317.
moça - Tel. 45-8128.
quono. Rua Carmo Neto, 224,
uma vaga a
Alu.
. mo- „m sala, 2 qts., dep., slnteco.l 23.9525 _ R. 18- CRECI
Olinda, 104, 106,ap. 214
independente CÒPA-CABANA - Aluga-se,
RÜA MARQUES DE POMBAL, 171, ÃLUGA-SE
mebiliado Cr* 252 000
3fT_-_Centro;_
tel è ointado a 6!eo. Chave» porteiro. rnpAC«BANA - Ap., casa. lojp. c/ tel.
«ai.;qu. trabalhe for. - CrS 35 000 PRAIA DO FLAMENGO n. 122 ¦ ta, »aa, ouarl-. ccz. . b.nh. AlUGA-SE.-Rua Santa Clara, 354. ALUGA-SE quarto
excelente ap.
biliado
o""-"Frente",'
»n<
404
e
41
Ou-.COP*PABp^isa,
do
rapaze»,
- - »» N*J *-*"«• ¦**'• '?' Aluga-»» otlmo ap. 709, entra- CrS 200 000. Ch.v.» e laluM ap. 204
.dqulrlr,.
ALUGA.SE quarto 2-3
ÃV. Atl.n.fc.;-. 066^ »P. 90W fjjfc, CIVIA ^T^.ve.ca
banh., ^banhai^ugar
- Catete.
-ADMINISTRADORA NAÇIONAl Sal. a qu.rto i.parado»,
ent. lnd., colchão mola, bann. :Pqu,1.o\oni!:
Ç--iffi comprar,. n6s temo» . v-jo
3"qts_"3"«(.»,' Í banh. social», iidor, 17 - 4.» andar,
da, »ale » qu.rto jop.r.do», baChav.s c port.iro - ADMINIS-302
Chav.» c/ porteiro
demai» 52-8166
.
t.nq.
Av AIUGA-SE quarto 1 ou 2 rapaz.» nh.lro completo .- 250 mil . - Av. Pr.... Antônio ,C.rlo..„415 ro a cozinhe,
c/
qte.* Av. Gome» Freire, 474, ap. TRADORA'
are.
coz.
copa,
&&*
--p^CABANA _
^.—^'AdmTni.t7.de7.
escltérlo
nl
e
"°,procurar,venha
ao
^NACIONAL
—
c/
34.
2.°
2.»
Int».
port.
Alugamo»
pavto^_-_T«l._42-1314. vei» M.sset ltda., Av. Erasmo
lodo conforto. Tal.» 25-9463.
Tel.:1 depend. Ver no local,
t.x.» — Ch.v.» c| port.
Pre». Antônio Cario», 615
°°' r tratar
lnW.1
Inicial
ap. 1,001
135, ap.l^m „,„hum.
nenhuma despesa
Ribeiro,
- T.l.-42-1314
na Predial Canadense Ltda. ^,rMBarsta
ALUGA-SE qt. independente cnm
¦farpas,
BOTAFOGO-- Alug«m-»a 2 qu.r; Braga, 277, »/ 101. ¦ Telefone» *. ca. 1 880,
ALUGA-SE um qu.rto d. fren- 25*4756 ..-*".*-*'¦••' '
57-0677.
Presidente Varqa», -"-435,CRtW
R. Alv.ro Alvim, 21, gr. 1206- ^»0 la:ela, sa|,, qt. «"* Av.
banheiro com ou >em mobília gayto
c| te mobillado • míç. d. fino PENSIONATO «6 p.r. moç.»
to», >.l..' d.p.ndencl«»,, v.g. n. 42-0081 e -32-8317.
c«s.
Aluga-s.
^
moCRISTO.
SANTO
frente,,
CrS
i.rs *„u 903.
-J-9506
de
9v a» 17
I- I]u-g,_0,
on_. Tel.
lei. 23-9506
Ru.
da»
t«x«».
_. Av. Mem de Sé, 215, «p. 801
22-7808
tanque
.
e|
c|
por
000
ÃLUGA-SE
quarto
Tel.
320
1208.
coz„
coz
com
rerefel,f',V
fora
com
gar.g.m.
dependências
trabalhe
v.g.»
'^
trato que
•enhoro» «lug.
2 auartos e demais
ep. IW.jk-.-WJ- Sj- bUi.do . «r. d. I'»'?/..,""1^ hora» de »egunde_i «exta-felra.
—i.Tel. 52-8934.
__
ooo. Chave» porteiro. Tra- 925.
d. ções . partir de 60 000, n» R d. Anuncio, 450-303, ch.v.» c| ALUGA-SE
mil.
- aluguel CrS 120 000, cpntreto ferêncl.» n. Ru. Merque»
252
CrS
43.
Campo»,
na Ru«„R«Pub1'"
qu.lra
.f° COPACABANA - Alugamo» na tan CIVIA - Trav.ssa do Ou- COPAcÃBANA, o_port.lro, t.l. 26-2571.
-Copaca
ALUGO 6t!mo. quarto» ., vaga» • fiador. Ver Rua do Pinto n. B, Abrant.» - Telefone 45-2259.
. «ala coniuga* inquilino
Paissandu n. 219
**
—
;**S°liiS
- 4.° andar - Tel..la|ug.r MU |movei temos^nqutu- Aluga-»., «p. 1002 Entrad», qu.rto • kit. Chave» c/ Peru, 335, ap. 501
a partir d. 50 mll c| refeições, tratar tet. 30-2418, Edson
Rua Min. Viveiro» de Castro n.°|vidor, 17
ALUGO itimo qu.rto mobillado QUARTO granda ei v.r.nd., de BOTAFOGO
do», banheiro
fiador idô.
bana._
--;
c|
205,
no." selecionados eom
Severlno,
Gen.r.l
tudo nôvo — R. do» Andradas,
R.
na
Administ.udo32, o ap. 1 107, de frente, com 52-8166;
«lumôç.»
Tr.tar'ne
'
i
oU> de. um. tenhor. ou dua»
QUARTO pequeno,
mobillado.'.pl I ou 2pe«porteiro.
OU
frente,
itlma»
¦
SALA
«_.«*«_
vaga.
vaAv.
2
e
tanq
-. ra de Imóvel» Masset Ltda.. Av. ALUGAMOE
„eo.
neo, desconto.
ére. cl-.
, -—
161_
-,.»..,
»ep., kltch., banh.
— Ru. Santo Amaro, 10a» re»pdn»»bllid.d.. Ambiente ...,
2
»
sala-qto.
»!.,
moveu
com
qto».,«coz.,
««S
frente,
distinta»
»»"»'»
de
sale
R.
ga-se
étlmo
lecionado- raspelto. banh. p. emprag. ver no local,
- Te- moça» com direito»
randa. Chave» c| porteiro. Tratar ^pP,AcfbAr,NA308- «8
,
¦
BAIRRO DE FATIMA - Alugam Se casal.
75 000 • 35 000. R. 92 - Cat.t^
»•].
Eresmo Braga, 277, »/ 131
sossegado,
^administramos^¦
223.
27-A.
P"E200-1
ne
Carmo
Ribeiro,
Rua do
chave» c| port. .i trater
. 32-8317
na
KAIC.
42-0081
a* 2 salas de frente p| rapaz Moncorvô Filho 54, »ob
23-5431.
Tr.t.r
féfon..:
raRum.1.
Rua
mobillado
p.
ALUGO quarto
'Chave,
L«^i-?i..*M^üGA^E~ítl-^.^fr.nt.rr.TÍ AVENIDA COPACABANA, 605 »p.U.. ,M.\-m,.ÇKC\ 283.
aolteiro ou para casal sem ti- SALA QUARTO SEPARADO - A u- Alug.-». mobili.do DIAL CANADENSE
¦-.-_- J.'«,'^Tal^23^-04^^ÇREÇI92^.
paz solt. de finíssimo tratamen.-. . bc.J.
~
bufos. Chave» nl
vero Alvim, 21. p- Gr. 1 206-B
- Alu-gamo; mo* buto».
¦
lho», «.rvlndo também para .»•
c] tan
Ver to. Exilo referência». Machado d* QUARTO
"AGIR"-ADMINISTRAÇAO. Tel,
Va
i- linh.T'cT^0OO COPACABANA
2 rhôç.» qu. tr.b.lhem for.. Tel.t 22-7808, d.» 9 »« 17 hora» 3 qt»., banh., coz., érea
go ap varanda, banh., coz. 811,
FERREIRA 136, .p1.
pl
Jard.*
DOMINGOS
critério. Rua do Riachuelo, 291,
«mb
Pr.Sao|rn,o
B«rn.rd_«
»mp. • 2 «rm.
Assis, 73-402,
60, ap.
b«H.d3|/n.
dep.
Artur
Carvalho,
Ru.
—
Cario»
Rua
que',
K.f.rêncl.«.
Samuel
a
6a.-felra
Sr.
A%N«ST?A.
32-9738.
_^_^ 304 - Varg.m Al.gra:_ AlugM».
de 2a.
aSU?S_S^
2.°, .ndar com
303.
ap.
Telefo
114,
Saldanha,
hora».
14
Aire»
r'^Tcr,r'3''q,;.7cõz.,
25-6734.
até
Ru»
.aTel.»
**^*0
Joaquim
f.mlllar
cl
R. Ver no local e tratar com o por57, C.1.I..
AlUGA-SE «m hot.l
T«|.: 32-3020,
DORA NACIONAL
2 banhs., va- COPACABANA - Aluga-se
BOTAFOGO - Aluaa-»e, ap. 501 Tr.tar 52-8166.
lel.,
ne 37_t609__de_9J» 12_horM._ ta -frente, com elevador,
cl 3 t.l,n Sr. Antônio.
.
1.03
¦"¦"",vi
->18 ap.
Ribeiro,
QUARTO - Alugo p.r. uma ».- na R. di Pastagem, 146, c| hall,
Barata
__<_*aii_
. ,
__
'SSLTTS^
,¦BAIRRO DÊ FATIMA - Aluga
comida
Ã^S
boa
'erncl.eon*
com
corrente,
para
de.frent. par.
igua
T ^ffigS&Z.
A1} 1114
ft.., alug. mob.
\'^T
nhor» »6 ou dal» Irmio»,
otc, 2 «alas, dep. completa, gaDESEJA alugar seu ap. Pf" e
sl. qto. banh. coz. ére» cl t.nq. ALÜGÃ-SE
». de frente o ep. 203 com sala SAIA
i:!
fora. casa) ou 2 pessoas de trato.
tao^apartemento
trab.
241_
mais
c.".
casal
000
peU»bo«,
450
ou
cav.,
B.nto
"cf
CÒpa"c'abana7-1
Ru.
forto,
,
cha*
Aluguel!
'H.nriqu.
Procure
pessoal
tanragem.
"a^Ch^vM
M
y_ mifU
r.f.rtnel.».
ver no local,
Iporada?
quarto, cozinha, banh. com
V.ladira», 98, «p. Machado A»»l», 26 — T.lefon.i
90 qto.. p| .mpreg.
períeiro. Antônio. balizado . idôneo, que ofereça
de Av.
prôx. lgo. do M.chado, telefon»
ç|
JJ™-c*í'¦^.'Vtr.tar n. PREDIAl
17. ?-t.:K^77R4-,cdRla^°: Tratar "AGIR"-Adminlstraçao.
que, grande area, pintado
Tel.
• 33. - T.l 45-4446 - P. Cruz 45-8177 — Fl.mang»,
Tel.: 37-662V_
mil, ».m móvel», lnf
tôda» garantias.
^
CANA'DENSE ITDA. R. Alv.ro AlhÔvo, com sinteco e persianas
ap
o
Alugamo»
mil.
100
rapa.
hor.».
vim
d.
AlUGAM-SE v.gat op.
9 .» 12
__ -ifínoR _ v«6 pr»ei«» Pl «'«B»»
57-4861, d.» _.
21> Br, , 206.8 _ T.l..... APARTAMENTO de frente, mobl- ALUOO apartamento, pl têmpora* COPACABANA Copacabana n. 602, 32-9738^
Rua Cardeal D. Sebastião Leme V.rm.lh.
22-7808,
— Roupa lavada — R.
Av.
da
E»
703
«.no
000
M|a
ze»
40
Qt.,
,
2.
d.
«parlamento
hor.»
em
•
••!•
t.mporada.
9
i»
17
VAGAS
"u'^
Du.»
«
dm
liado p|
t_ 67.
QUARTO OU VAGA
cl il.-qlo. J»p., coz., banh., W. COPACABANA,-Posto
»ln- 5. elS. a» l»n_»
mobl I.- «P
teclo e rapeze» de responsablll Marque» de Abrante», n.° 26, moç.»» do comércio qu. tr.b.
ca.-feira.
p.rado», cozinha,' banheiro, míq, t. «.p.r.do», inoblll_do _am nj. C. empres., érea c| tanque. - ga-se um ap. lindamente
w .Mln. - R«« Dl»« .Nr»'"'
""4
CENTRO - Aluga-se o apert. 604
-47 dade. Tratar com Joio M.nd.» à ap. 803.
televitêo,
- t.bl-n - Sr. Parodl..
3o, c| qt. e aala, atapatedo, |ard.m.i» «t.n»lllM.. ]»J- Chave»
uniu Inqullln., c| família. BOTAFOGO - Alug.-w, «P.. 101 teco, geladeire,
a
na
fora,
Tratar
Udalra
er
c|
da Av. Henriqu. V.l.dare», Ma- Ru. d. Alfindega, 295, p. da ALUGO . môç.» v.g. com
Entre
porteiro.
cl
telefone,
ou - Ru. B.nto li.bo. n. 96 - I
«b.l-0.
roup. de cm..
d» Inverno,
B.r.1.
coiturt,
dim
68,
«»•
Pétna,
«•
d.
h»|a
T.l,
R.
Voluntéric»
t,r
27-A.
n.
de quarto e sala. Tratar com
'2
'4.
armários FIADOR para c.s», epartamentai
Ru. do Carmo
KAIC.
Aluguel
^nn^irionado.
oeladelra.
000.
tal
ou
50
000
refeição
120
o»
Copacllpan.m».
tem
tarde.
P-W»
coz.
pral.
b«nh.
-.Tal.
74B).
,.
25-6712.
3tV Mia 3, _obr.d»
c| »l.
qto».,
c|
dali. T.l.: 43-6512 (CRECI
32-1774. CRECI 283.
Catete, 310, ep. 1 009,
«ngraa., de 450 mll. Rua Saint Roman,
"?al.r
- Aluga-..
QUARTO p.r. doi» r.p.ze» n» ir.. e| t.nq. banh. pl
na|
— Chev.» no «p,
- ÀIUGA SE «o 2 qto.. «al. « d«"- COPACABANA
ALUGA-SE um quarto de frente Rua Bento ll»bo. n. 89, «t. ver no locl a tr.t.r n. PREDIAL 399, ap. 604
n.|S .„*34 hora». Av. "d»J*«'«j
-' 5S?q.-.. Crt looÓOO AlU-*p„
im*'
com Rua Felipede Oliveira _n. 19
Alv.ro AlExi
R.
éleo.
-,¦-¦;-.--.¦¦¦
¦
ITDA.
trabalh. fora.
a rapaz- que
CANADENSE
ITDA. .7, .1 1603, dl.rl»m.nt. d.» I
—
dep.,
pintado
Catete.'
maii
„
»e- fuSSlí.AR
A
CARTAGO
rr-nns
13
_,
.
--~r
«al.
quarto
IMOBILIÁRIA
todo
20.7'i_i_.
3
_——-¦=?:—-,com
com
Telefone
^J'.'
Benqti.
Rua
ep.
j_
*,._
um
um
ft"
na
1
206-8.
J
Ij7
referencias
quarto
ALUGA-SE
sinteco
as 18_hcrasmob._deJrte.^em. vim. 21, gr. 9 i. 17 hora» de 2a ALÜGA-SE
- Co- "m"^.;"^
Rua México, 41 - Gr. 1 308
GlÓRIA - S. TERESA sala, copa e cozinha e depend.4 gem-se
Ru»"B-_..ã Ribei- parado»'- Pintur. ™v.V.rrn»
to Li.bo. n. 96, «p. 302 - Ca- QUARTO srde. ou me»mo 3 e«v.*. 22-7808,
da.
»
o conlôrto perto da praia
—
n6vo"pãr.'_I
FIANÇAS - Forn.c.mo« tura
com _embut., coz. e banh. 230 000 Tel. 42-5889.
£ ap.
empregada, érea e varanda,
-,..•*••
f"1 86,
«b 1103
tete.
iiuj. Chave»
pacabana. 37-1034. ._ ro,
Ri
ep. 801, lun-|a 6-a-feira.
na
206,
Tratar
-Rua
Barata
ALUGAM-SE apartamentos- na R. de
Catete
Tel.i
lheiro».
com
o
251.
Ve_
poftjjfo.
Murtinho,
COPACABANA
ou
casal
1.214
—
Aten- Rua Joaquim
»
api
T.l.lon.:
-.Alugaum
Aluga-.e
403
quarto
ALUGAM-SE por 30 mll ilimas ,'0 a0 A.teca.
4.»
AlUGA-SE
n.
90
Mont. Alegre n. 4B2
103
.BOTAFOGO
151,
¦ .„- Av. Alm. B.rro»o
ep. 1
E2___i___
_,
beiro, ¦ 99"
32-7760.
_ 42-8878
-vaga» para cavalheiro» c| rou-1rapaz. Rua Barata Ribeiro n. ALUGO . senhor quarto de fren"•¦".<% 1e 3l_uui.
»z., banh.
de-se até 12 horas.
«'•>
«I., »»*¦•
m5ça. com ou coniugado parcialmente mobiliado
'^•d;-a^r.|r.''Pr.Í."d.'""Botafogo,
qt«.,._—
se, c| 3 qr..,
Alt.Afe.ia
I"-r»!<;ARAG.W
rs
460v Tr.t.r 200. ap. C-04A.
— R. Cindido M.nd.i, „Y'dt Vam. - Nio falta; égua j VAGA^irij^ par.
. te, bcm mobiliado. Rua Bolivar,
- Alug»-se uma v.g.
— Alugamo» na dep. compl;, empr. Aluga-je
ALUGAM-SE apartamentos na R.- AlUGO
da
«rm.
T«COPACABANA
Ry»
—
Brasil.
n
16.
mI«,
qt.,
Rua Bento Lisboa
... Adminl.tredor.
ap. 35, ap. 701.
253 ap. 406,
- Copacabana,
—
"rAR°,AporcARTAe.'- Rua Repúblic. do P.ru, - T.U
C.t.tí - T.I.I 45-2449^
Almirante Alexandrino n. 768
Rua Sinta Clara n. 289, ap. 501 380 000 nt IMOBILIÁRIA
T.lefone AlUGA-SE vazio, outro mobiliado
313.
y«'
comp!.,
a|
CARIA
b.nh.
p»qu.25-6644
19,
hall,
lefone
diante.
Quit.nd.,
.„_jÇ22
^^_________.
•mb.,
em
hora»
apartamen*
13
da»
Tratar
peq.. um
ACEITA-SE »ocio pera
ccm 2 «a!««, 3 quarlos, 2 banh tratar
- C VELHO 31-2820
n ~
n. «oi., CrS 170 000. Chm oor102 d» Ru.
. to de rapaze». Posto 6. Rua Sou- social, a. dep.
50O G?„0l1DA*T
íorn tel. 46-9896.
... -_-.
- «Alufl.ni-».
luarto_.,.. .dejsníPW
APARATAMENTO 101 - Rua Jo»- t.iro. Tr.t.r: D. Y_d. - 42-377», AIUGA-SE _ tp. I 41, c| «ala, IÃRANJ.
»
, tJ?U&'
\%£iil
42-5889^
^
HOTEL
T.l.
1
—
do
Parané,
Alug.-».
quarMarquês
1308
na
aala,
ou
BOTAFOGO
var>nda
Tr.!.? 584)294
ALUGA-SE v.ga todo conforto.
mil
AlUGA-SE ep. 2 «I»., 3 quarto» za lima, 363-606.
quim Murtinho, 802. Quarto,
~n,{0?^fort*
•v t neil. 22-4894.
- Alugo
to c| ref.içõa» a «enhora de f i- «mplo», depend. complete», pinta- AlUOUElr FIADORE57 Não p«!« CIVIA -S2-81ÓÓ,
quarto grande, varanda, cozinha, Tel.t 25-9463.
d. pral.
COPACABANA,
pari.
aeparado», étima vltta. Chave» c/
grt>
banheiro empreg., érea c| tantrato a 1 vage . r.p«z d. ta- do de nôvo, da frente. Av. Co- faver.», v.nh. buícer lim bom
Horério ALUGA-SE 1 qt. « pes»oo» que
_ Dlàrla» módica» na R. saint
p»r. mo- no
porleiro. Tratar 22-2838.
«edlo a da
trab. fora. Com referenciai. — qU8/ devidamente mobiliado e c| AlUGA-SE um qu«rto
Chave» fi.dor proprietério ou «emMci.ncomercia).
Mour. mllia fine. Ambienta
Roman n. 74 - Telefone ....j.
- CrS 450 000 - Chave» ças ou r.p.i n. Ru.
Fer- pacabana, 748. .p. 806.
Glória.
telefone
Ru»
M.rt.n»
22-1179.
Tel.t
respeito.
todo
ref»rcnc:M
com
— esquina da Kua sa
*
T.l.» 57-0490.
40 - 201.
ta «stab.Utldo,
27-5700
B.r.t. Rib.l;o, 200, .p.
AlUGAM-SE em hotel f.mlli.r .
relre, Bl. T.l. 264899, qu.». »»q. borteiro.
,
CrS 30 000..na portaria. Trater n." Ru. Mé Bra.il n.
d. cms, StvH,Ch.v. no loc.l. Int. .... COPACABANA * Alugo »P. n-obvagas,
AlUGAM-SE
.lugu.l
banheiro
com
b.n.iri..,
quarto»
maça»
par.,
residencial
qu.
T,U "¦' ALUGA-SE ótimo qu.rto com dl* Vol. d. Pátria
2 v.g.»
821.
*"
-Ul
—
AlUGAM-SE
srup°
ma
Dia
Rua
54-1297.
)&&$•
com
comlTel.
temp.
9«r.ntrato,
__
_e'tr.To.
_.
a íe"»"-»
_
Av. •ps. o» i.|», Ifracusév.1.,
. Temperada. Alugo ap.
peno.» de
gel. frente
privativo
5_2»»__ y..
p"«tiv_"'i
*.
«-M\_vi_f_
J_-*'TJI.
__
reito eo mo d. banheiro, c». d.
— Alugam-», ótima» traba.h.m fcr. eonvdir.ito».
r _-.._._£_..
_. lfl mmi.tn. Am Ca.1^.. «(>."« —A....._____._.
n.iarin* «1
000 _ |nf. Tel. |LE-V.t
220
"»„""»•- 28-9S711_d.pcl»_!l.«_io_
pl
Alug.m-t. qu.rto»
gLÕRIA
refeiçõe», • 10 minuto» d. C«.-«
,..„.,.._ epertemenlo»1
.
_.quer,„, reipeito. Ver a tr.t.r com o Sr. BOTAFOGO
— Alüg. qt. b»m mob., rlch. Preço
qt«- *P- »»«»•
N. S». Cop.c.b.n«, 782, ap. 1 209 ti. .bsolut». Soloç.0
CASAI
diírla.
f'9
refeiçõe».
_
AlUGAM-SE
c|
T.reaa
Cri
«"•«"«•"JS"
Outro
por
St..
cavalheiro»
«-9346,
Solteiro
vaga»
a
2.:7502
,0|„ir;,
Centrato «rétl».
.toei, tal
Ver depoli da» 18 hora»
^M^
3'"**'
- Tal. «r. ou «ra. fino tr.to, único inq. a 15 dlai).
•,„™f|Ã.rfflÍ* joio Cerlo». N.o ». .tjnda por
.
302
3.»,
|T'*1*!
124,
e__nda_P.ula_M.to.._"'-.'»íi-- 40 000; C...I CS 70 000 - P»*,'»'.«"" - taJ__0'^,,
Rua
Cr*
35000.
«"^"^''S.,^*^*' telefone. Preço
Conitant» Ramo., 167-303.
d. manhi
.dl.nt.do, roup»
- Holal Sun da» Uranl.iru, 48, ep. 402 —
ÃLUGÃlE qu.rto • r.p.z«» oulg.m.nto
cam., muit. égua . t.l.fona -80 - T.I.I 45-8030
a casal distinto n. Ru. d. Lapa 'Rua
Di.riam.nte.
«7.l«o^
B.rro»,
de
Harmanaglldo
Glória.
n o 75 - ap. 102
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6 - CLASSIFICADOS - jornal do Braill, <fc.«'.f»t«, Í-IO-ÍÍ

O IMÓVEIS - ALUGUEL

LIDO — Copacabana — Alugn.se
um op, do tala 0 quario conjugado e quitineto, i Rua Ronald do
Carvalho, 55. Ver o Informar com
Francisco, diariamente ati 9 ho*
rm o do 17 it 21.
LEME — Alugamos na Rua Gustavo Sampaio 676, o ap. 1 109,
c| saleta, sl.-qto. con]., coz. cj
armário o banh. Chaves c| portolro. Tratar na KAIC. Rua do
Carmo 27-A. Tol.! 32-1774. CRECl 283.
IEME - COPACABANA - Fiador para caia o apartamento Irrecusável. Solução rápida
Praço Tir.iilnnloi, 9, tala 802 Junto no Clnoma S. Joié,

ALUGA-SE no R. Tlmáleo do Coi- LEBlON — Alugo quarto a um ALUGO quarto c| ou. t| móvalt
TIJUCA - Aluga-ie p ap. 107 da VILA, ISABEL ta, 541, op. 108, tola o quarta ou doll rapazes, 90 mll. Rua Ju- 1 ou 2 rapazes.
R. Uruguai, 530-A Rua Oto da Alencar n.° 26 bl, 8 • confortava! ap. Alugt-i. granda ALUGA-SE caia, trii nuartoi, ti- MEIER • Aluga-se ap, com 2 ALUGA-SE um quarto granda de PRAÇA DO CARMO - Aluga-ie
3 quartot, dep', la, copa, cozinha, banheiro com- quartot,. 1 sala e
coniugado, banholro, kltchnette o quli„»56-302.
dependências frente,
linteco, mobiliado com ap. c| _ quartoa • demais de"301 e| 3 Tijuca;
próximo ao Colégio Militar, c| 2 •mpregada, |,e |pc»flo. Rua 8 pleto a garagem. Ver na Rua completas
dep. empregada. Chaves no lo- LÍBLON -"Aluga-se o
da empregada. — Ver todot ot direito! em epartamen- pend. Janelas
ALUGO"- An, 402 - R. S. 7f_w. qts'.,
ap,
sala, dtp,' compl. empr. de Dezembro, 680. '
em gradei, c| oticaí. Alug. Cr$ 160 000. Tratar da Rua José
Bor|a Reli, 902. Tratan Dr. Joii na Rua Magalhiei Couto n. 250 to nívo - Rua Manoel
'
—
Xavier,
Chavet
Linhares
n.
Cícero, ma area na frente, Cr$ 180 mil.
144
82, c| hall,.ulio,'3 bom
com o zelador a tratar na ovi a i.Áa«T ~ .,
na CIPA S. A. R. México, 41 cúm tala,
Dib.
Av.
Prat.'
Vargai
n.
1146,
case
,S-íBfL
43, ap. 302 - (Vitta Alogrel. Contr, a fiador. Trat. 1 Rua VÍ10
ap, 201,
Aluío 2 ouartot
IMOBILIÁRIA
3
dependên*
banh.,
CARTAGO
LTDA.
quartot,
copa-coz|pho,
quartos,
Area
ií1]'*
sobrelofa.
cias de empregada a varanda — a depend. emprog., c| «nua
Rua México, 41 - Gr. 130» -1 l?J,,,Ç*n.d,5?í? A JS".*'.''0 ,5o' 10;O- andar,_jiala_ 1Õ0I_.
MADUREIRA - Aluga-se" í apar- Tratar no local ou tel. 43-9479 conte Salvador, 16. Defronta ao
IPANEMA - Rua Vlicondo do PI Chavos com o zelador. Tratar na te e fria. Preço Crt 400 000.quen- Tel. 42-5889
l?i*'clo\,Cí* -30 000, cada;. Rua ALUGA-SE uma cia na Rui Coi- tamento na Rua Dutra Melo 63. — Sr. _Frelre."203
Ed. Nolo. Tel. 30-2408.
¦ Tèrr.t Homem, 1284.
— Raalango — Jarrala, 525-211. Aluga-je, cl 2 qti. ALIANÇA IMÓVEIS - Prata Pio ALUGA-SE
morama,
í-=—=-,1
45
tTii
ir
T".
-*í
r^r-r—
—
a 3Õ4~'na Rua PENHA — Alugo casa,
op,- 401 da R. Can- TIJUCA
Uilna
Aluga-ie ap. ,\j. . .....n"—«1
MARECHAL HERMES - Ap. 301 AÍÜG"Õ~ apl,
r- dim N6vo,
sala, coz., ban., Area. Chavet to- X n. 99,. 3.° andor - Telefono dido
~ Alu««-«»
Galvonl, 85, com tala, qto. coz, tala, cozinha, banheiro e 3 qtos.,
¦'¦•'
301,
Dr.
Oliveira,
R.
52.
Calrambl,
58,
c|
tl„
da
Rua
Aurélio
Valporto
eom
tala,
.«?•
n.
13
2
,"*,.'
JiEL
quintal.
cal. Tralar Imóveis Santa Rila — 23-5911 - CRECI 16.
Aluga-ie casa
4 — Aluga-ie. — Tratar no local. o dependência. Vila Jardim da Alug, 160 mil, servo para 2 fae demai) dep., ií,.?'*-*,. í?,p''„,"";', h._.._0 * ABOllCAÒ
quartot, coí.; banheiro, dep. de ,1 qti., banh.
Av, Rio Branco, 131, 15.o, tol.i
í'. .1" .'.'' _*"' "l U2m ~ fdi. da. Rua Cantilda Miclel n. MADUREIRA - Aluga-se uma ca- Penha ao lado da Standard Elec- inlliai. Rua Dr. Gaudie Lei, 121.
g„ éreo, chavet por fa- Incl. ver., mi». ,3 and. c| 1 ap !^'-iíí!!ll-i!i,il!,j_L__.
LEBLON — Aluga-se ap. empreg.,
42-4546.
tric.
Tel.
42-3330.
¦Tal;.
61,
com
vor no ap. 301.
tala,
coz.,
and,
Chavet
befavor
quarto,,
ap.
2Ô1
p|
49-4788. r
íl
ii, quarto, iala, cozinha a dep.
IPANEMA — Alugamos na Ave- sala, 2
Ouvidor, VILA ISABEL - Alugam-ta 2 _ nhalro, a area com tanque. Ai
qts., banh., coz., ALUGA-SE iõ~. ÍÕ2—Rúã—püX, "1 Sr' Tl,° r Tratar.R,
000 - Rua Lambatl, 171. ALUGAM-SEi um ap. 201-110 mll PENHA — Àiuoamos ap, 2 qta.
nida Henrique Dumond n. 85 —
«""'"* '¦*•'.«• L chavei na casa da frente. Tra- E2£_?P
'' "íll AÍ.llí_''
e uma cesa 60, Desconto em fo- iala, coz., bann,, irea etc. Rua
Guedot 3 t .. b'.nhU'comp°
•""
MADUREIRA
Ãivge-te
um
ap, 707, com sala a quarto ío- dep.. empregada, área c| irea c tanq.,
tar
na ALIANÇA IMÓVEIS. PraZlfíÁk
.45475
lha ou depoillo. R. General Ro Patagônia, 29, ap. 202. Chavet
__
.'*.-i?—,Bh-.r_.I'l>-31.,í.BM> ?*-s*"éroa fundot, dep. |d"
Pio X n. 99, 3.° andar - ap. ale 9 quartes, aala, Informa- cha Calado, 47. Olaria.
parados, banh., coz., o area cl
ap. 101, (íln-,, a tratar Imoblliie co- emp. Vor no local. Trat. na Av. TIJUCA - Aluga-t» o ap. 204,,,.,. —_m*_i*_\ rv*. .'.km* Ca
tanquo — Chavos com o portei- tanque, armários
çiat no local. Tel.i 36-4930.
Tal. 23-5911 - CRECI 16,
UNS
Nilo
BOCA
"ÁLÜGA-SE
na
Av.
Paulo
Frontin,
Pecanha,
d»,
i
DO
ria Sagres Ltda, Largo da Carioca
155,
t|
368,
MATO
ALUGA-SE um apartamento.
525
fl'~
ro. Tratar na CIVIA — Travessa
- Joii BonifieTo, 931 MEIER — Ap. alugo com 3 qti. Jullo Borges, 45, Higienópolis, Rua
.
|com 2 quartot, tala, cei„ banh, LINS
?---jL4_H_J*l__4?:M7J^
MUDANÇA? GATO PRÊ do Ouvidor n. 17 — 4.° in- fre embutido. Ver das llppo1
¦
'
dep,
de
—
empregada, 2 áreas etc.
Apartamento
sala,
da
103,
dois
"n,
— Aluga-je uma casa com
ALUGA-SE
PENHA
—
ap.
10
às
AVENIDA
2
depois
12
das
ou
BRASIL,
«I,, n,alt .dapendínclet,
aluga-ie"
Telefone 52-8166.
quartot, a»-!,,^,, Tr,„r
Ru, d( A|(indt. 9"nde
quãrtoi, quarto empregada, dia- 50 m da Rua 24 de Maio - TòTO armazena, transpor dar
la. Rua Marli a Barrot, 992,' ap.
Nivo. Rua Ma- riamente 12 .\ 16 horat, 'exceto das as peças de frente na Rua n. 931 api. 802 a 901, 3 qtos., ql., iala, cozinha e banheiro. —
T.i, "r»a c| tanqua.
IPANEMA - Ãluga-so o ap. 102, 18 horas.
ga, 338-A - l.o andar
Rua
Ataulfo
C-01.
Tratar
Ver
no
1
Rua José Maurício, 339,
'anhio,
local
cl
tala,
coz.
520
etc.
1 qto., iala,
101. Tfl,_49-4942. domingo. Tratar Rua Teófllo Oto- Luis Bezerra n.
porteiro. 23-9805.
ta e embala desde 1940 da Rua Joana Angélica n.° 150,
11-A.
Ver e
|
Tratar 42-3997.
'•'¦^s -, /Ivsa-ia um granda nl; 123 - 2,o andar com Dona
tralar no local das 12 ii 17 ho- coz. etc, ver cl zelador Felix - sala 205. Penha. CRECI 545.
c| 3 qtt., sala, coz., ban., va- de Paiva, 1 321, ap. 204
- Tel. 45-8128.
AÍÜDã-'MVaB~~3ã*¥iu
'
".,.
320
000,
000
180
gd„
pequeno PENHA CIRCULAR
ALUGA-SE uma cata ^com 2 quer-J#,
randa, área a dep. compl empr.
250 000.
"""."? oa trema, ooiiendn lavar ¦ Aurora. Alugual Cr» 230 000, acei- rai
*|fc„j. ãs ,i j «ü »
*„,«&„„
Aluga-se
Um Va(cencelot, tamos. contra.proposta e exigimos MADUREIRA - Aluga-ta qt. - R. Tratar na Imob, Góei, Rua Al'Ê2,,nh'í' „?u«
MOÇA sozinha aluga 2 ou três Chaves mercearia em frente e tra- LEBLON — Aluga-se ap. de um -ot, iala, cotlnha, binh.lro. irea |*''
i. ao ÍO?—|W
cindo Guanabara, 24, gr, 1 214
-Emílio - 43-3388.
Informações Rua Sampaio Via- £~j-"p ., "* *p
fiador.
,
tauna,
vagas para moças trabalhanio tar na IMOBILIÁRIA CARTAGO quarto, sala, cozinha, todo mobi*
40.
40.
Frederico
81,
Safa',
Sala,
lima,
ap.
201,
eita
de
iardim
CRECI 202.
Aluga-te itlmo ap. to- LINS verno, 3
fora com direitos. Tratar ò noi -LTDA. Rua México,- 41 - Gr. 1 308 liado, na Rua Humberto de Can: na, V44, Rio Comprido,'"" ITIJUCA
Aluga-ta ap. da 4 qtt., AlUGO i' Rua Camarista Miler, rUa2 ft ,_^g:...cL.ftfoaf «ornero. __
banheiro, coTol. 42-5889
Aluguel Cr$ pos n. 756 — ap. 202 — Marcar APAR"TÁMENrÕ~l""'TI|ícr^~AIÍ'.|.í.pí,n,iÍ0 d.,_-PAv_0'_eL,ln!?_C0' dap: compl., garagem,
ALUGA-SE um apartamento c| 2 íinha, ireaquartos,
te diariamente na Rua Barata RI.
c/
tanque
—
e|
da
franta,
260
aala,
coz.,
banh,
e
dop.
MEÍER
Alugo
ótimo
ap„
quarto,
frensala,
2
cozinha
a banheiro,
.
qtt.,
450 000.
hora. Telefone 27-2206;
quartot, 1 tala, coz.. banh., area
beiro
n, 211 —', ap. 7CÓ
c| porteiro, Rua Antônio Pln- l.a loeaçlo, fim de eonduclo. - no bloco 9 ap. 202, Chavet 203: te, 2 qtt banh., coz., Area serv. — Ver Estrada do Saco, 543, ap, empregada. Chavei no ap. 103.
vedo, 63, ap, 101 — Chave no Vor
Tratar
na
SUELI.
Admlniitradora
t« A* Mni. an ap. 102, Praçoi Var Rua Ernattlna, í, com o v|. 150 000.de
— Temporada curta ou lEBLON - Alugo ap. 3 qti
Ver
cl
R.
Dias
da
Cruz,
IPANEMA
zei.
148,
201, Penhe. Bairro Dourado.
.
'on-.ii,
Imóvel! Masset Ltda., Av. Eras.
ap. de luxo, mobiliado,
^°n"m' ?30Ô» T%tS?,' Predial Palermo Ola. Cr» 220 000. Tratar 38-4299. ALUGA-SE ótimo sobrado Inde ap, 601.
795 - ST",MoR,r;,C°nd'
çompl., Av. Ataulfo
BONSUCESSO - Aluga-se ap. 2 mo Braga, 277, ,/ 101 _ Te.
"moradia
MUDANÇAS — 10 000 a 2 quartos, 2 salas, dependências dep.
ltda. Rua Senador Dentai, 117
4
dependêntl
MARECHAL
pendente,
quartot,
50 C-l, ap. 1502. Cr$ 350
Paiva,
Alugo
l.a
HERMES
- Tol. 47-7252.
lérríãr^í. . 905, Tel.i 52-4325. CRECI '455. JACAREPAGUÁ
ciai. Estrada Intendente Maga. locação, ap. c| 2 qts., sala e dep. qts., 1 sala, var., banh., coz. letonesi 42-0081 a 32-8317.
mll mais taxas. Chaves porteiro. ÀLUGA-SE
-Ii„
hora. - Tels.: 34-1321
chuveiro elétrico na Rua Dr, Nobase 190 mll. Rua Pereira TIJUCA - Aluga.» ap.,
IPANEMA — Aluga-so 1 quarto Tel.. 27J930
202 dà ALUGA-SE ap. riêvo, c| 2 :quar- Ihiat, 650. Campinho. Tratar na Rua Slrici, 512. Tel.i M. Hermet, guchl n. 271 — Fiador ou des- PARADA DE LUCAS - Aluga-se
—
e
Almeida,
6,
térreo
—
Tal.i
Rua
Bario
do
Bom
1276.
Rotlro,
850. Ver todot ot diai.
Saens na Rua Visc, Plra|i a 1 sonhora FIADOR
e
Rua Itacuruçá, 59. 3 quartos, toi; iala, cot., -banh,, irea e|
29-9185
Voe* precisa alugar 57-8914.
conto em folha. Aluguel de 150 1 casa, 2 qts,, sala e dependênsala, banheiro social, acomoda* tanqua. Entrada a box, p| au- ALUGA-SE em MareeharTlarm,,
ou moça que trab. fora. Temp. ap., cata,. loja? Procura-ma qua
—
o taxas — Tratar com o proprie das. Ver Rua Igaçaba,. 34
Pena.
(B ou não, Cr$ 80 000, Tratar tele— Rua Dial Ferreira ALUGA-SE ap. tala, 2 quartot, çõet da empregada, varanda, irea tomáVel. - Rua dai Margaridas por, 120 000, boa' cata cl tala, MUDANÇAS r 10 000 a lirio.
Tralar tcl. 38-8423,
assino
>
banheiro, eozinha
e dependên- de tarviço. Chavei' no ip, .301, 65 - Vila Valquelra. '
locação, hora. — Tels!: 34-1321
1.°
154 - Leblon'- Sr. Parodl.
PRÒCÜRÃM-SE 2 sócias (mS;aV) lone 45-2551.
quarto e cozinha,
PENHA — Alugo casa de quario
ciai
de
empregada
Tratar
completei,
na
na Rua Teófllo Otonl, 117, AiyGArSE um ap. da- 2
Rua Navarro da Coita n, 55.
BONSUCESSO - Av. Nova
p/ div, desp. ap. mobiliado c/ IPANEMA - Aluga-se na
e tala con|ugtdas, banh. compl.
Rua
quartot na'
29-9185
Saens que, 530, ap. 202 - 2 qti., lor
sinteco o arm. embutido. Prefe- Viicondo de Pirala n. 621, ap. MUDANÇA? GATO PRÊ- Rua Conde de Bonfim, 170, ap 3.° andar. Tel. 43-8132.
iala. eozinha, .copa, banh'. * va-' Tratar na Avenida Monsenhor Fi- e
sl.. coz. etc. só a casal sem filhot
504. Chaves com o
llx, 729, 'Jifundot, doi 9 ii 12 e
rência trab. fora o de nível uni' 504 — frente, sala a
coz., mali 1 qt, tep. Cr$. 250
TIJUCA ZZJAlugan-w itlmot randa envldraceda - Tratar
se. TO armazena, transpor- Tratar am João Fortetporteiro.
Pena.
quarto
(B mll e txs. Ver no local, tratar Rua Maragogi n. 113, casa 1
Engenhaversitário. 70 mii. Tratar Av.
16 horat. Iraiá.
cozinha e banh, 240 000
com Dona Edna no fim da Rua
prixlma a Pra|a ver-na Rua Cindido Banido n daí_J3
ria S. A. Seção da Admlnlttra- apartamento!
Copacabana, 427, ap. 1 005. ho- —par.,
laana Pana, na Rua Cil, p» 2 WS - Bloco «,- 2a: mirada - ALUGO ap. am -ótimai condi MEIER - Ap. 301 - 3 quartos. na PAR - PREDIAL E ADMINIS- Dionislo - Aluguel de 80 000.
Ver ccm o porteiro. Tratar na ta e embala desde 194Ò ção da Bem. Rua Mixlco,
21, ralra. 41, i» tala, 1 ajvarHa, ap. 403 - Jacarapaqul
TRADORA RESNIKOFF - R. Ou- Tralar na Rua Uranos
ie depois do 18h30m ou sábado Av. Alm. Barroso n. 90 — 4.o 131
çõet, por Cr$ 150 000. Var na Rua Cinago Toblai n.
- Teli. 32-3929
n. 1 397
202.
grupo
Tel.
45-8128.
-9.0
até 15 horas.
vidor,
CiS
250
130
and
000 • texee
Telefona
Tel.i
veitlbul»,
sobrado. Telefone 30-5172.
RUa Antônio Vargai n. 177 —
banheira,
sala 402 - 42-8878.
ceiinha,
22-2215
22-9435 - CREtl 456 E-4.
34-1873.
irea ata farvlfaa, ' 4ép.
PRECISA alugar ap. casa etc.
yara 304 da Rua -Sc. Bernardino, 3$3 101. Piadade.
IPANEMA - Alugo ap. 203 da GÁVEA - J. BOTÂNICO ALUGA-SE ap. d* franta, laia,
empregada,
3
com
urgência,
com
Procure-me
play-around, . (ara- (Pia. Sica), e|- 1 sala,
OTIMO ap. 101 da Rua Condet- BRAZ DE PINA - Aluga-se o ap. QUARTO c| cozinha,'*! tanque"- InRua Barão da Torre n. 623, cl
quartos, banheiro, cozinha * de- «em, Var na loeil • tratar tmm banh. a depend. Chavei 2 qti., ALUGO-cata de qtb. a tala, Rua aa Belmonte, 195, 2
Rua
Senador sala, 1
Maria do
ou sem fiador.
Carmo,
qtos. sala, 101 da Rua Lisboa, 535 cl 2 qts., dependente.
no ap. Dr. 0'Rellly,
fundot, esq,
qto., Í. de inverno etc. ALUGO ap. quarto, sala, depen* pendências de empregada'
Aliai Imivalt ltda. - Rua Mi- 301. Alugual Cr» 130 000. Tratar Rua. . Imperatriz, 151,Realengo.
Danlas n. 117, gr, 1 639.
coz. irea c| tanque, erm. emb, sla., coz., banh. e demais dep. 51 — P. do Carmo. Tratar EmíTratar 23-0024 - Chavei c| dências.' Praça Pio Onze n.° 20 pletas, na Rua Uruguai, 234, comDas
ap. xico, *( - aala 102 - CRI- neCIPA S/A. Rua Mixlco, 41, i| conto
lio
Zaluar,
— Ra25,
Chaves
ap.
no
ap.
201
frenta
e
fratar
102
sinteco.
Bate
220
mil
mensal.
carta
200
000
e
PARTICULAR - Aluga ap. mob.,
em filha ou
da fien
taxai.
zelador.
601. Chaves com o porteiro. Tra. Cl 454.
loja. .
Ver e| porteiro. Tratar R. Alvaro na IMOBILIÁRIA CARTAGO LTDA. mos — CrS 70 000.
500 000 IPANEMA — Aluga-se na Rua ALUGA-SE ap. frento, tala, 3 tar em João Fortes
3 qts., deps. Aluguol
ja. Tratar no n.e 171-A.
Engenharia. TIJUCA — Alugamoi
Rua México, 41 - Gr. 1 308 - RAMOS — Alugamoi na
Alvim.
48,
t.
Tal.
42-0547.
301.
¦f1*'
na
Rua
mais taxai. Tel,; 37-0549.
2
Car
Ru a
S"«, kenh., coz! ALUGA-SE um quarto para casal, Creci
Nascimento Silva n. 85 — ap. quartos, dependências emprega- Rua Mixlco. 21, grupo 202. Se- loi da
S^SÂ.
Tel. 42-5889 - Aluguel CrS
643.
Cardoso de Mornii n. 524, ap.
n. 60162 ot 70 000, luz,, multa igua a condu. senhora ou 2 moças,
Rua ConseRodrigues n. 69, çao de Administração de Bens, apt. 117 Vaiccnceloi
QUARTO — Aluga-se mobiliado a 202 e 301, com sala, dois quar- da. Rua Nine
170 000,
a
c|
506,
118
il.,
com
—
Ettr.
2.qti.,
coz,,
iala,
Bandairantet,
2
deoi.
OLINDA
Alugo
casa
11079,
—
quarto»,
grande,
çSo,
lheiro .Ramalho, 27, tel. 49-5542
Av. Copacabana, 719, tos, cozinha, banheiro e 1 area ap. 201.. Chaves ap. 101, próxi. Tels. 32-3929 a 22-2215.
rapaz
bann., deR. compl. empreg.-, área km
11.
nova, ao lado da estacio. Aluguel BRAS DE PINA - Alugo casa de empreg. e paragem. Chaves
— Bairro Engenho de Dentro.
>_¦ 802 - Tel. 36-1797.
de serviço, quarto e banheiro dc mo Hípica. Tratan Av. 13 de ALUGA-SE ap. 102, 2
qtt:, aala, c| tanque. Chavei e| porteiro. - JACAREPAGUÁ,
110 mil, desc. em folha ou conf. da Rua Castro Menezes, 325 — no ap. 503 - Tratar na CIVIA
— Visitar até 12 ho* Maio, 23, tala 1822 - 22-6300. cozinha, banheiro
Taquara, alugo
ap. 201 da R. Lim Vai- R. Paulo de Melo, 495.
- Rua doCernío caia modeita,
Travessa do Ouvidor n. 17 —
Tratar,na
QUARTO — Copacabana, grande, empregada
e
«rea.
KAIC
Quarto, sala, copa e dependênRua
2 «|. .. cozinha a concelos, 11, da 2
CASA GÁVEA - Aluga-te tipo Barão de Sertórlo, 53
27,A, Tel.i 32-1774. CRECI 283
mobiliado, todos direitos, com rai - 27-9357.
cias, iraa na frenle e fundos.
qts., sala, coz.
4.6 andar. Telefone 52-8166.
café, 50 000, 1 ou 2 moças de IPANEMA - Praca Gen. Oiório triplex, completamente mobiliada, CASA em 2.° pavt.o R. Dona Ma- TIJUCA - Aluga-ie"na Rua PÍ- quintal, 80 mll, 3 motel dapoil banheiro-ate, aluguel 200 mil. OSVALDO CRUZ - Alugamoi ca- BRAZ DE PINA Aluga-se case RAMOS —
Rodriguei
Caldai, Tratar 43-7991, esquina de 24 de ia c| 2 qts., sala, coz. iraa e
l0;...í,,,,tl•
Inf. — ap. com quarto t sala, com living, sala, 3 qts,, banhs., co* ria 20-A c/talão
família, únicas Inquilinas
Excelente
de frena 4
cope, relre da Siqueira, 32, ítimo 'sala,
apar- 2 53», caia 1, tal. ¦ 28-3738.
banh., na Rua Joaquim Teixeira, Rua Plrlcumen, 9, frente, de sa- to na R. Gonzaga ap.
maio,
37-6757.
mobí lia etc. Alugo por tempo- pa-coz., lavanderia, dep. empreg., varanda, irea, terraço qti,,
Duque, 602
la, 2 qts., banh., coz., etc. —
com
a demalt tamento de frente,
113,
ep.
Chavei
JACAREPAGUÁ.
103.
no
ap.
102
Rua
V.
Emb.
do
Carlos
TayTãmjüT^
rada
280
Tratar
45-5781.
tel.
ÀLÜGÕ ip. ?Ípõ cãsã nã Sul e trafar Imobiliária Sagres Ltda. Chavei na caia dos fundot. — c| 2 qti., sl., coz., banh., dep.
deps. Tádat amplai. Tralar tal. dois quartoa, dependências com- Alugo
QUARTO pequeno mobiliado com
bom
or,
caia
ap. todo' pintado, de Andrade Areújo, 659, ap, 102.
Cr$ 150 mil e txs. Ver no local
banheiro e entrada Independen- IPANEMA - Visconde Piraié, per- Íiaragem. 103. Chavei cl Sr. Rui- 22-2838.
pletai. Indutiva da empregada.
largo da Carioca, 5, talai 401-2. Tratar Lowndes Sons. Pres. VarTratar na PAR - PREDIAL
nas casas 102 ou 105. Tratar
Tratar no mesmo local, aparta- jate, 2 q„ eoz-, ban. • quintal - Chavas no ap. 201 dó n. 659. Tel. 42-0072.
te para rapaz ou mô;a — Cr$ to da praia, aluga-se apartamento so
gas, 290. Tel.i 23-9525, R. 18. - E ADMINISTRADORA RESNIKOFF
Sons. Av. Pres. Var- CATUMBI - Mora bem a pagua manto 201,
Iunto da eonduclo. Rua Henri- fundos. - Sr. Manoel 120 mll
Creci
100 000 - Av. Copacabana, 1017 pequeno com cama de casal, cama Lowndes
204.
áti
17
horat.
—
Veia Travena Vitta
R. Ouvidor, 130 - 9.» nnd.
290. n-l.i 23-9525. R. 18 pouco
44,
ap.
pas,
201,
OSVALDO
chávai
102.
CRUZ
gueta,
Fontinha.
504J
43->991.
ap.
de solteiro, geladeira e outros CRECI 204.
- Aluga-se casa in. Tel.
TIJUCA - Alugo ap. 301 dl Rüa Tratar com próprio, Av. SuburAlegre n. 24, catat amplat
Praga Jaguari, 6 — Frente ao BONSUCESSO
22-9435 - CRECI 456 ALUGO ótima grande casa, na ginásio — Aluga-ta o ep. 102, dependente, quarto, sala, banh, M-19.
QUARTO grande e mobiliado, alu- móveis, por temporada ou defini- LAGOA - Aluga-ta na Rua Al novai deide 126 mll. Trator na Haddofk Lêbo, 290, cl 1 tl„ 2 bana, 7 762,
cozinha c| f. a gis. Rua Olga, 55.
Rua
Ganaral
n.o
Labatut
32,
no
a
Avenida
damalidap.
Eraimo
qtt;
Braga
ga-se a cavalheiro de respeito. tivo. 300 000. Tel.: 49-5325.
Inf.
Tel.i
n.
;.
227
de
sala,
meida
banh.
compt.
coGodinho,
JACAREPAGUÁ
qto.,
4, esquina da sala
Aluga-ta rei! Rocha,, para ver
Rua Domingos Ferreira, 149, ap. IPANEMA — Aluga-se
Aluga-«e na Rua Rua Fanta da Saudada,
1 302- Tal. 22-8315. Dr 34-7827.
pedir ao Sr. zlnha e area — Ver chaves ni BONSUCESSO ap. aluga-se
na
Rua
dincla Junto tida conduçSo e
edifício ROCCO.
com RAMOS
Nascimento Silva, 130, ap. de de três
1104 — Copacabana.
TIJUCA - Alug. tl., 2 qtt,, ba- dapisllo - Rua Araguaia, 51 - Joio, em frente, no número 31 caia ao lado. Tel. 49-6400.
2 qts., 2 talas, coz., banh., ter- Vandenkolk n. 90, casa com s.
pavimmtos, 1 apartaeom
aa
2
sala,
saleta,
estio
chaves,
Trabanheiro
quartos,
2
quem
DE
FRENTE com v. p|
QUARTO
quartoi, coz., banheiro, qto.
monto per andar, com jardim, CASA NA TIJUCA - Aluga-ie nheiro c| boxe, coz., cop., irea Fregueila
ra;o,
da
Light.
Ver
dos
Av.
PIEDADE
gis
Aluga-se
casai
«ala,
—
tar na Rue Mixlco, 70, sala 609
de empreg. Preço
o mar, atap. em ap. conf. na e dependências de empregada
200 a tavaranda, duas salas, ta- própria para família da trata- c| tanque. Rua Padre Champagnat JACAREPAGUÁ - Rua
quarto, banheiro, Rue Teixeira da Democrlticos n.° 371, ap. 201. xas — Ver no local detomente
Franclteo 7 quartos, salas, 4 banheiros.
a taxas. orande
Av. Atlântica, amb. fam. com Aluguel CrS 400 mil
atô
Pinho, 184. CrS 90 000.
— Tel.t • a. lata, deli quartot, armirlo am- mento, cam amplat acomodações n.» 23, ap. 302. Antiga Rua Ubi, n. 190, ap. 103 - Aluarei laia- ALUGA-SE
CIRCULAR DA PENHA - Aluga- 17 horas — InforsmacÕes
uma caia com 2 qtot.
tei. P. 4 temp. ou não. Tel. Tratar no ap. 101
tel.i
butido com «ofre, copa-coiinha, garagem, Iardim etc. Inft.
do
Cine
perto
Brunl-Seanz
..
Pana,
e dep. ChaVet nl*Ru« Cai sala, banheiro e cozinha, na R. PIEDADE - Aluga-ie um tirreo mos casa de frenle na Rua Ca- 27-4003.
47-3864.
57-4735.
dopandências completat de em- 37-4403 - 22-8111 - Vltitai R Crí 210 000.
i quarto Meneiat,
mõet
c|
n.
71,
tl.,
—
3
eoz.,
qtt.,
com
pltio
1304
3
tala,
Tratar
quartol,
- Casa de 2 paviman- pregada a áraa interna. Chavei Carvalho Alvim n. 689.
garagem
Leonídia, 180. Chaves com
QUARTO mobiliado para 1 ou IPANEMA
banh., varanda, irea c] tanque. RAMOS — Aluga-se ap. de sala
TIJUCA — Aluga-se na Rua San- na IGAB, Ett. Portele, 24 - S| Ana
Dona Aurora, ne casa 174. — Tel.i 45-2753.
2
areiado,
2 senhores com referências, 70 tos, em centro de terreno, cara- no 201. Tratar na Rua Debret, CATUMBI - Aluga-se por 220
ta Lutia, 373 ap. 102, tirreo, 401.
pintado —
' Tratar tm Joio Fortes Engenha— Aluga-ie a míça que Chaves na casa— dos fundos. Tra- Crí quartos,
repa- 23, lalat 1313J15 - Sr. Freltat. encargos, casa
QUARTO
165 000 e pequena taxe —
mil cada; casa de fam, estrang. gem, tudo precisando de 'mediatar
tela,
na KAIC
2
—
Rua do Carmo,
dep,
de
amprag,
n&vo,
quartot,
pintada
- Alugi-se ap. ria S. A, SeçSo de Administra* trabalhe fora ou • rapaz. Rua
Tal.i_42.827K
varanda, sala, 2 quartoi ate. Rua Tratar no ap. 201. Alugual de JACAREPAGUÁ
27-A, Tel.i 32-1774. CRECI 283. Ver na Rua Juvenal Galeno n.
Av, Copacabana, 363, ap. 201. ros. Está vazia, entrega
'frtnte..
da
ta. Aluguel como está 800 mil RUA PACHECO
Bens. Rua Mixlco, 21, Capitão Couto Menaiet, 69. MeRua' Cap. Menezei, Cio de
- ap. 203, depois das 9
LEÃO, 162 ep. Eliseu Vltcontl, 86-A. Chavet na CrS 290 000 a taxai.
CIRCULAR DA PENHA - Aluga- 113
44S - Ver det 7 ii 12 hor.t. grupo 202. Telefone. 32-3929 e dureira.
Serve também para colégio - 401 - Frente
QUARTO — Temporada ou não.
p| o Jardim Boti- padaria da esquina. Tratar, tal.i TIJUCA - Alu,. apartementa par.
mot de frente a cata da Av. Ca- noras.
22-Í215.
JACAREPAGUÁ
Aluga-se amplo fr. ar ref. a" 1 pensão ou cif nica — Faz-se no- nico, sala, 3 quartos etc. Cr$ .. 28-2875.;
Rua
Capltio
rnões
tal
n.
71,
c|
— Alugam-to ílmoi
4» Coliglo Militar.
tl., 3 qti., coz., RAMOS — Pano urgente cont. de
Rua Meneiei. 131», senhor ou casal que trab. fora gocio com o telefene — Ver na 400 000. Chaves no ap. 101, bio- PRECISO alugar uma casa
Ap. 101, - BENTO: RIBEIRO - Aluge-se o QUARTOS
gran- Moralt • Silva, 131, ap. f. Cr»
para rapazes, senhoras ou casal banh., varanda, irea c| tanque. umajofa cl o ramo
.Base mensal do, 170 000. Diá- Rua Farme de Amoedo n. 108. co I. ADMINISTRADORA NACIOlaticínios
de com
mesmo precisãn- 100 000 meniali. (Chave na ap. Alug. c| iala, quarto a dap. - ap. 301, de frente, na Rua Pi- sam filhos. Ver • tratar na Rua Chaves na caia dos fundos. Tra- e leite eng. Tratar node local.
Rua
ria de 7 000 - P6;to 2. Telefo- LljBLON — Aluga-se ótimo quarto NAL — Av. Prol. Antônio Carlos, do obras quintal,
Chavet
c|
D.
Elvira
no
—
1
n.
306 cul, -429, com 3 quartos, sala, Arqulat Cordeiro, 204 — Miler. tar na KAIC
Rua do Carmo, Nona Senhora
••
r
da Zona Sul a Zona n.» 3).
das Graçal, 1 059-A
ne_ JJ6^214 _ou_22-7297.
615 ¦ 2.o pav. - Tel. 42-1314.
Tel. 25-0943.
Tratar na IGAB, Eit. Portela, coz., banh., irea com
27-A.
Tel.i
32-1774.
Norte. Cariai pora 313 555, na TIJUCA CRECI
—
283.
tanque
- Míier, pl lavar, coz.,
QUARTO
Aíugam-ie
cohforfi,
24
S|
401.
RAMOS
NABUCO,
91,
JOAQUIM
RUA TAMBÀU n. ..
RUA
portaria deite Jornal.
Chaves no n. 384. Tratar na Rua 45 mil, com dep. Ver Rua São FIADOR para caias, apartamentos
vali quartot a moçai na
Rua
660 — ap. 304 — Aluga-se emap. 305 — Sala e nuartos sepaPRAÇA SAENZ PENA - Alugo Afomo Pana - Talefone 22.9645 JACAREPAGUÁ - Aluga-ie ap. da Alfindeqa, 338-A - l.o and. Gabriel, 108. Trat. R. Marcílio • loja, Irrecuiiveii. T.mot própriarados, banh., coz., área — Cha101, Rua Pafacalma 295, tela, 2 Tal. 23-9805.
tirlo • comerciante, solução rip!* pio e novo por 126 mil — Ver
ap.|cata
bem
Diai,
20,
tala
DONA
da
401.
fundot
ZIZINHA.
granda
ves c| porteiro. ADMINISTRADOqts., copa-coz., banh., iraa aerv.,
da am 24 horat. Av, 13 da Maio, no local com o porteiro Sr. Marqt. à Av. Maracanã, — tírrea eom 2 quartot, tala a
BANDEIRA - ALUGA-SE
- Aluga-sa Chaves na mesma, rua, 365. Tra* BENTO RIBEIRO - Alugamoi ea. QUINTINO - Aluga-sa ep. de 47,
USINA
RA NACIONAL - Av. Pres. An- PÇA. DA
1 302.
l| 1 «03, dilrlamant. dal • tinho a trntar na Av. Erasmo
mais deps. e grande area. — casa da DA TIJUCA
tat 102 a 103, da Rua Juba!, 137 quarto, tala, coz., banh. comBraga n. 227, tala 1 302. Tel.
tônio Carlos, 615 — 2.° pavto. S. CRISTÓVÃO
2 pavimentos com
far
Lowndes
tres
Sons.
Pre*.
Vargas,
is
11 horas.
ALUGO
Aluguel
apartamento
com 2- qtt., iala,' coz., banh., pleto, a caiai tam filhos. Ver
com sala dois
de 250 000
Não hi quartot, iala, copa, 2 coi.,
Tel. 42-1314.
.
22-8315 - DR. ROCCO.
290.
Tel.i
23-9525,
baR.
I».
CRECI
iraa ate. Var no local a tratar Rua JoSo Barbalho, 760, ap. 201. FIADOR
cate • eparta.
ALUGAM-SE a pessoas de fino gôs- quartos e dependências. Rua Pa- condomínio — Telefone 34-0202 nheiro, dep. de empregada e ga- 204.
para
RUA FERNANDO'MENDES, 25"ap. to,
dre
—
Champagnat
Imobllliria
27,
Sagrei
Ltda..
ap.
largo da Tratir Diai da Cruz, 395, ap. mentoi. Irrxuiiv.l. Solução ri306
luxuosos e confortáveis aparPRAÇA SAENS PENA - Em ap. ragem, R, Rocha Miranda, 387.
AUXILIAR
e
RIO
DOURO
11 — Frente, vista pl o mar, sa- tamentos cie ampla sala, espaçoso
OriRICO fiado» paia
Próximo da Praça Saens Pena. de uma moça funcionária, aluga- Alugual
Carioca, 5, a] 401-2. Tel.i
plda. Prata Tiradenlai, », tala
1Q1-F 3 meses depósito.
350-mll. Var dlirlemen- mm tal aM m« «.ntrit»
leta, 2 salas, varanda, 3 quartos,
al* alo- 42-0072.
separados, cozinha e ba- Tratar pelo tel. 36-5624. Chaves se quarto a moça ou senhora cl te de 12 it 17 horat.
ALUGA-SE uma caia cl sl., qt.,
c| arm. emb., 2 banhs. em côr quarto
no 302.
guel de meredlo. N*«i<l* mu. CASCADURA - Aluga-te o ap. 101 ROCHA (Lino Teixeira) aluga-se, HIGIENOPOLIS nheiro
completo
com
água
—
direito
lavar
quencozinhar
a
Tel.i
—
Rua Camboca, cozinha e banheiro com mais um
ADMI te
ip. 402, da Rua Canlndi, 35, 2
etc. Chaves c| porteiro
mu ___
O~ ' aflan- u«;irar.
pr.bl.ma.
e fria em todas as peças, área ALUGA-SEj uma casa c| 2 quartos, 32-1202.
da Trav. aos
doi vnruosoa,
Cardotoi, 104-F
eom talai, 2 quartos, 2 banheiros a 32, aps. 101, 201 - Frente, ia- cômodo cl uma pequena cozinha e
-_j_
iu*-r com
- GRAJAÚ — rae.lv.
ue
_à
ANDARAÍ
NISTRADORA NACIONAL - Av. com tanque de mármore,
'" .'**"••• .M*"j 2 quartot, ial, e dependências.
banheiro Independente. Rua Vissinteco 2 salas, área, despensa e demais PENSIONATO'- VI moça,fino Ira1! li..
mF\mi\
dependências
Pres. Antônio Carlos, 615.- 2.° em todas as
Cr$ ,. Ia, quarto, banh., coz. e irea — conde Maceió,
da
11S-A.
Chavat nó ap. 204 — Fica |unto 160 000, Chavatcompletas,
n. 45 a tratar no
peças: Aluguel 185 dependências. Tratar no local, R to, com refeições, 60 000. Rúa Pe- VILA ISABEL
Chavei no n. 43. ap. 102. Tratar Cr* Crí 150 000 pav. Tel.; 42-1314.
mil cl fiador. Ver na Rua Liber- São Francisco Xavier, 708.
Iraiá.
PROCURO PEQUENO querto am Igreja do Amparo. Ver local e Rua
ap.
202
dro
Guedes,
15,
ADMINISTRADORA
seguir.
R.
Uruguaiana,
Ibitu24, 1.° andar ou
ALUGA-SE ap. 305, Artur Mane- Jecarepagui ou lubOrblo Norte tratar tel. 48-4144 - Azevedo CrS
RUA-POMPEU LOUREIRO, 111, ap dade n. 54.
ÃLUGA-SE quarto pequeno para runa. Tijuca.
NACIONAL
>
Av. Pret. Antô- ALUGO op. 3 qts., 165 mil, 3m
46-7585.
¦et, 12 c/quarto .a tala tapara- que lirva depiilto máv.it 6 ma- 160 000,
301 — Sala, 3 quortos, banh., ALUGA-SE — Quarto com cozinha
pessoa que trabalhe fora — Rua PENSIONATO - Acomodacõat «fl dos, dependi, completai.
pela Caixa.
REALENGO - Aluga-ta ou ven nío Carlos, 615 — 2.° pavto. — depósito ou vendo
coz., dep.,. emp., érea c|tanque na Rua Bela, 207 casa 2. São Conde
Tratar lat a um ano. ¦ Pago, 30 000 man- CACHAMBI — Alugamos
Pode morar — Rua C. Mend.
de Bonfim, 768, fundos ra miçat. Rua Haddack Laba, 37 22-2838.
case com de-se ótima cata, 2 quartol, de ITel. 42-1314.
Chavet c/portalro.
e oaracem. Chaves c| psrtoiro. Cristóvão.
teli.
Telefonar'
,,,„
Dr. Joio, 28-7365, 2 qti.. tale, coz., banh., iraa,
- Entrar 270 Estr. V. Car406
ÃLÚGÀ-SE
HIGIENOPOLIS
Tel.i
28-850?.
ap. fte., 2 qts., 1<i|7;
Alugo ap. _
ADMINISTRADORA NACIONAL
|erdlm, quintal. Ver
- 46-4797.
ALUGA-SE um ótimo ap. -eom 2 TAQUARA - Aluga-ie Cf$
quintal na Rua Sio Gabriel,' 310, pendínclai,
ÁlUGA-SE quarto para casal e dep. emp. Rua Major Avlla n.» QUARTOS e salas,
Rua Antônio Galvão, 105 — Bair- quartoi, tala, eozinha « depen velho
Av. Pres. Antônio Carlos, 615
alugam-se na. talei, 3 quartot-é dept.- n,-R 230000'- Rue Cavlana, 401.
e| 6. Var. chavat cl 4 a tratar ro Barata-Realengo
solteiro, pode lavar e cozinhar 62, ap, 301 eiq, Pça. S. Pena. Av. Maracanã,
— Tralar tel. dencias. Rua Uribatã, 291, ap, ALUGA-SE uma casa na Rua No2.0 pav. Tcl.: 42-1314.
651, sob. perto Gurupi n. 110 — ap. 302. .'- 2-ialat, -3
Imobllliria
— Rua Matoso, 111 — Praça da
Sigret
ltda.,
largo
2
da 37-0816.
varandas,
quartoi,.
302. tel. 22-5828.
no de Andrade n. 116> com 2
ALUGUEIS? - Para catat • apl. Cine Brunl
Saenr
Pena. Tratar Var da segunda-feira e tibado banheiro, cozinha,
SÓCIO — Ap. leme c/ ' -tolefone Bandeira.
irea xl tan- Carioca, 5, aí., 401-2 - Telefo.
HIGIENOPOLIS - Alugo ap. ter- quarlos em Irajá.
Fornacèmót fladorat Irracuiivalt. das 10 4tJ2 h.
— 80 mil adiantados. Gustavo
MO FRANCISCO
XAVIER
com o zelador, dai 12 «i 17 ho- qua a . dep. empregada. Chavat no 42-0072.
ALUGA-SE aps. à Rua Bela, 809 Resolvemos ripldo e damos boas
reo
de
Alug*
novo
c|
2
itlma
caia.
Rua
llcinio
pintado
ras.
Sam paio, 416-202 à noite.
qtos., ALUGA-SE uma boa casa no
QUARTO ótimo com ou sj móno local. Tratar na Administra- DEODORO (Fundaeio) - Alugame 224.
referenciai ncitat.' Rua Miguel veis,' alugo a. senhor ou moça de ATENÇAO 332, com 4 qti., 2 ta- sala, banh. c[ boxe, cor. e grde, tro de São João de Meriti. cenSALA, QUARTO SEPARADO
Ver
Alugo ap. da lu- dora da .Imivalt Matiet ltda., ie catai am Ia. locação da 3, 2 Cardo»,
- CrS 252 000 ap. Couto 27, iala 403.
respeito, 50 000 - Rua Pereira xo i R. Campinat 205,
Av. Eraimo Braga, 277, %/ 101. a 1 quarto, com todai ei da- Ias, 1 aelãe, banh., coi., compls., iraa c| tanque. Aluguel 160 000 9 tratar na Rua Maria Emflla n.
Alugo ótimo ap. coz. c/ fogão ALUGA-SE
104
ap.
—
Ver
Av. Suburbano. 2 552 - 98, c| 1 com
dap., iraa, antrada auto, granda
forno, banh. completo, armários 304 à Rua Barão de Iguatoml, ALUGO vários quartos para ca- Siqueira, 44, iunto Almte. Co- composto de nall, ampla sala, 2 Telefonou 42-0081 «32-1317.
o
completai
Sr.
DAVID.
pendínclai
a
e|
|ar
chavat no ap. 201, com D. Olga,
chrane.
embutidos. Ver Praça Edmundo 442. Sala, 2 quartes, banheiro, sais. Rua Maia de Lacerda 652.
dim a varandai. Ver eom Sr. terreno. Fim rM„ com. ov Inótimos quartos, .banheiro, copa e
ALUGAM-SE caias, 2 quartos, sala
Joio na Rua 9, Quadra 26, cata dúttria. Tam telefona, 350000 - mait Inf. c Alvaro. T. 48-0341 e sala,
Bitencourt, 85, porteiro. Bairro cozinha, área c/ tanque e dap. ALUGA-SE uma sala independen- QUARTO p| moça trab; fora, com cozinha, tr,., dependência
de CENTRAI
quarto, cozinha, irea —
ou
34-1895.
empregada. Chaves c/ porteiro.
Tratar
no
lecal.
,
Peixoto.
Estrada do Sapê, 623 — Rocha
Tratar na Administradora de Imó- te casal ou rapazes, Pode cozi- ou sam mov., em ep. conf., pra- empregada e quintal. Alugual . AIUOUIIIT -Para «ata, . apt
Rue Tenente Miranda, das 9 'às
SALA, DOIS QUARTOS - Alugo veis Masset Ltda., Av. Erasmo nhar. R. Desembargador Izidro, ço a comb. R. Uruguai, 237, ap. 220 mll. Tratar tal. 26-0281. ou Nrneemte flaakm krMnivelt. ENCANTADO.... Rua Paraoi, 633, SAMPAIO - Aluga-to uma cata HIGIENOPOLIS
llh.
Abel
Cunha
tala
n.
44
ap.
204
a
cozinha
quarto,
602,
Tijuca.
* banheiro.
46-7603 eom. Srta. LOURDES-.— ln.lv,niM.ripld.
;
,ap. ccz., bnnh., área, tanque, Braga, 277, »/ 101 — Telefonei: 37. Tijuco.
• dama, han caia-4;. Aluga-ta, c|. 2 qtot., «a- Rua do Engenho Nôvo, 361, cata com 2 quartot, tala, area a va- ÃLUGA-SE barraco cl qto., sala,
dep. emp. Ver Rua Maestro Fran- 42-0081 e 32-8317.
ALÜGA-SE apartamento com sala, QUARTO. - Aluga-se a catai, CRECI 763.
referinilit .Pauaa — R»a d. Ra- la, coz., binh., iraa. Chaves lo- 12. Exige fiador.
coz., 45 000, 3 meses depósito.
randa.
cisco Braga, 235, ap. 204 por2. quartos,; banheiro, cozinha, área bom quarto c| pia .Independente. ALUGA-SE .ap. com 3 quartos, 1 teéda, n, aala 1 103. Tal. 8J-9447 cel. Tratir Imovale Santa Rita. 12, Exige-se fiador.
' HIGIENÓPOLIS - Aluga-ie ep. Rua lebon Regis, 52. Honório
teiro. Tel. 37-8609 de 9 ài 12h ALUGAM-SE quartos a casal sem a Rua Mario Amália, 394 áp. 5. Ambiente, familiar/
Av. Rio tranco. 131, 15.0, tal.:
CrV 80 000 aal* • dependências) grande arai
filhes, com refeições e vagas
1 quirtea,-,......,
dirailo, 42:4546.
5. f. XAVIER - Aluga-sa um nâvo, 2 quartos, cozinha, banhai- Gurgel.
..'
aerviço na Rue Pereira Nunei ALUGAAWE
TEMPORADA - Aluga-se ap. sl, moças e rapazes na Rua Lúcio Tiiuca. Chaves no ap. 1. Tratar Rua do Bispo, 210; de 12 ii 17h. da
-para
lavar, cozinhar, R. licinio Cardo- 100-A — Chavet no n. 36.
moças ou senhoras ro em côr, sala e dependências de
quarto
2 qtos. etc, finamente mobília- do Mendonça n. 46 — Praça da pelo tel.i 43-2034. Preço CrS
QUARTO a Alugo, Independente
•o, 277. Ettaclo Sio Franclteo ENCANTADO - Alugo casa com qua trabalha fora.- Var a tratar empregada, com sinteco, na Rua ALUGA-SE cala nova. Rua Ro220 000.
cha Freire n.
12,
Iraiá.
do, com garagem, Cr$ 400 000, Bandeira.
Fies
banh., eni ap. casal. 60 000. ALUGA-SE
copa-coz., banh.
Iard.; tl., 2 qti,,
confortável
aparta Xavier,.58-8028.. Sylvio.
hora. Rua Ana Neri, Rolándia, 246, ap. 101. Chavei Mons. Félix n. 1 075.
qualquer'
'100000.
Tel. 37-4494.
ALUGA-SE uma loia na Rua Ba- Tel. 54-1884.
quintol. .Alg.
Telefonei 750, ap. 103.
mento na Rua' Barão di Sio Fran- ALUGA--SÉ uiW- lindo
_
ALUGA-SÈ um bom apartamento
confortivet
_ por favor no 103, esta rua faz COELHO NETO - Rua GuexlndiTEMPORADA, ap. ci sl. qt. con|. na Rua Justino de Sousa, 109, rão de S. Francisco n. 332, em QUARTO - Aluga-te, cata de cisco n. 126 - Telefone 31-3729 apartemanto da il., » 'qt., coz., 42-0975.
5ÚLÃCÁP - Aluga'-~M~la. loca- esquina com Avenida Itaoca,
prédio acabado de construir, fica família, a rapazes ou
ba, 31, ap. 201 — Alug. c| sala,
banh., coz. 200 mil. Ver e '
fundos — São Cristóvão.
pessoas AlUGA-SE qtt., . Av. 28 da 5e- banh,, granda. varanda. Tratar lo- ENGENHO NÓVO - Aluga-ie ca- So, linda obra de 1, 2 qts., sa- Coca-Cola. - Crí 180 000.
entre a Praça' Barão de Drumond
tar Barata Ribeiro, 200, ap. 429.
2 qti. e dep. Chaves na Rua
cal c| Sr; ;Jaaquim. • Rua Joaquim la, tala, 2 qüartoi. Rua Martim s, cozinha, banheiro de côr e| HIGIENOPOLIS que trabalhem fora. Próximo Pra- tembro, 347:
ALUGA-SE
uma
Rua
ou
duas
Rodolfo
e
quarto
Rua
Teodoro
da
Silva.
Tratar
57-0649.
Ururai, 444. Tratar na ÍGAB, Est.
Laga 371. Baia Cr* 200 000. - chuv. elétrico, irea
Saenz Pefia. Tal. 48-0980
c| tanque, Galvão, n. 60, F, aps. 302 e 101.
ALUGA-SE caia no. Grajaú com Mixlmoioirot, 730. -Olinda
pessoas. Rua Ana Néri, 736, cl na Rua Miguel Couto, 121, com ça
- SI 401,
Chavei no 345.
Tijuco.
TEMPORADA - 1 mês, casal em 19 —
azulejo á cerâmica, 2 entradas, Aluga-sa Crí 200 e 220, 3 quar. Portela, 24
dolt quartos, 1 iala • dapandin- AlUGA-SÍ :ep. da franta, c| iala,
_SSo Cristóvão, ^^ Eurico.
trânsito, ap. conj., mob., tél., gel.
CASAS — Alugam-se por CrS .
ireas
—
tos,
2
QUARTO
Aluga
salão,
virandil,
catai
130
000
copa,
cozinha,
2
2
ENCANTADO
Aluge-ae
pavimentadas,
coz.
cias,
Rua
Grajaú
n.
caireas
qti.,
.banh.
tala,
2
na
241,
p/
~
•
na Rua ALUGA-SE casa 2 quartot
a
deem Copacabana. Tratar 25-1939, ALUGO - CrS 180 000
complt. Preco 180. Otimo locai quartol ate. Rua Pernambuco n. Rua Augutto Malta, 146, em fren- c| tanqua a sinteco. Chavei no 45 0000 na Estrada Solidão hi
Tijuca. ii 2 - Tratar tal. 37-4955.
Hilário Ribeiro n. 13 - casa 11 pendência «tc. Rua ' Falcta n.« R. Felix da Cunha. Í2
das 8 às 10 e depois das IB.
- C. 24 - 151 200 ta- te i Policia Militar - f. idâneo, ap. 101. Tel.t 48-2979.
1 161 - Belfort Roxo - Estado
"ÒS
com 2 salas, 2 quartos, banheiro 83 - Itapiru - Tratar 52-8166. QUARTO com ou tem refeiçõet ALUGA-SE grande ap, luxo, tipo Iunto a 34 de Maio. Tel. 48-1678 1 192TEMPORADA - Copacabana
Ver no local. Tal. .... TODOS
— Tel. 48.2730
casal
SANTOS - Rua" ST JARDIM AMERICA. Aps., alugam do Rio.
AlUGO ap, eom tala, doll quar xai.
4
coz.
para
casai
tirreo,
ou
etc.
e
Infs.
3
tel
quintal.
qts.,
AlUGA-SE
Cr$ 230 000 ap.
22-3240.
Ap. conjugado, mobiliado — Cr$ 37-7998 - 57-5064.
— Aluga-se um quarto
Brai,
se
INHAÜMA
350,
c|
2
fds. c| V
Sala,
quartos, iala e depen<
103 fundes^ Visconde de Figuei- QUARTO — Tijuca - Alugo, pode Ver Rua Porto Alegre, 84, ap. roa a dapendlnclai .da empre
210 000 mens. 37-7378.
coz,, dencia de empregada completa e na Rua Castro Lopes, 151 — Traquarto, banh,,
gada, var ná Rua Padro da Car- ENGENHO- DE DENTRO - Alugo varanda,
ALUGA-SE um quarto e vagas, redo, 105. Sala e quarto seo-ira- lavar, cozinhar, 40 mil com 3 101, Chavei no 7B.
—
iraa
tar
no
local.
Crí
outro
conjugado.
000
Valho,
to|i.
Ver
a
100
Pca.
e
tratar
Chavei
120,
Rio
Granda
TEMPORADA — Alugo pequeno com ou sem
ip.'116-é'tratir eom
do Norte,
ALUGO ap. nôvo, tirreo, tala, 2
pensão. Rua Castro dos, banheiro e cozinha, área c/ meses dep. Rua Uruguai, 110.
na , Rua do Carmo, 65 51-A. Tel.i 49.9451.
ap. mobiliado com telefone CrS Lôbo 423 - Benflca.
l IV - ADMINISTRADORA Rua Antônio da Silva, lota 40.
tanque, dependências empregada QUARTOS p| casais ou rapazes; quartot, banh., coz., área e bi: Clemente
AGINCIAS
DE CLASSIFICADOS:
¦y_S,°r andir - Tal.i 324685. ENCANTADO NACIONAL - Av. Prai. Anlônio JARDIM AMERICA - Alugamos
250 000 mensais - Tel. 23-5613
nheiro
empregada.
Rua
Bri
e
na CENTRO (Rodoviiria - Estação RoR.,
Pauia
Angelina, Carlot,
Chaves
c/
R.
Uruguai,
garagem.
265,
3
metei
em
de
porteiro.
ALUGA-SE
ao
Inst.
de
próximo
615 - 2.» pavto. - Tel. Rua Mozart n, 401, lota 39,
após às 12 horas.
1.40,
ÃLUGA-SEapt.
to,
CrS
210
000
um
novot,
520.
a
taxei.
Tratar
com
na
amplo"*
Administradora
conforaala
de
Imó- pósito.
qt.,
qd. dovlárla Nóvo Rio, 2.° and., loja
Educação, ótimo ap. c| 3 qtos.
42-1314
37 c| tl., 2 qti., coz., banli-,
depend.
Tratan R.
TEMPORADA - Aires Saldanha, 1 sala, banh., coz.
— Av. Rio Branárea vois Masset Ltda., Av. Eraimo RIO COMPRIDO, Sto. Alexandrl. ALUGA-SE - . CrS 294 003 ap. lavei apartamento eom ,2' quar* a demais
TODOS OS SANTOS - Rua Plual varanda, area c| tanque e gara- 205 e Si»- Bor|a
76, ap. 1201, q.. %., conf. mob, coberta, WC empreg. grande
Rua Sena Braga, 277, t/ 101 - Telefonei: na, 55, Aluga-se: sala, 3 quartos 706 1 Rua Conde de Bonfim, n. toi, iala, iilata, eozinhi, banhei- Teofilo Otoni, 123, aala 201 - 375,
277
loio E - Edif. Sâo
ip. 202 - Sala, 2 quartot. gem. Chavet no local aos dominD. Aurora.
ro,
gel. - 25-3671.
dor Furtado, 20, ap. 201. Cha 42-0081 e 32-8317.
Bor|a);
ZONA
SUL
banheiro e coz. Tratar no local, 159. Sala, 2 quartos, banheiro, raúna,araa * quintal, na Rua fia(Bolafogo 166, ap, 101. Chavei no ENCANtADO - Alugo apt. 2 a banh., eoz., irea — Crí 180 000 gos de 8 às 17 horas. Tratar na Praia de Botafogo, 400
cozinhe, irea c/ tanque e dtip.
TEMPORADA OU DIAS - Quar- ves na CIPA S. A. Rua Mixico, ALUGA-SE - Tiiuca - Rua S. ap. 302.
- SEARS;
- Chavet e| zelador - ADMI- KAIC - Ruo do Carmo, 27-A. empregada. Chaves c/ porteiro. locel • tratar com o Sr. Macedo 3 quartot. Preco. 150 e 180 mil
Miguel, 667, ap. 402 c/3 quar.
to fte. praia, v. panorâmica, 2, 41, s|!oja.
—
Copacabana
Av.
N.
S.B de Co*
RUA CONDE DE BONFIM. 544 Tratar na Administradora de Im6- na Rui Senador Dentai, 24: Notai cruzalrot na Rua
NISTRADORA NACIONAL - Av. Tal.i 32-1774. CRECI 283.
—
3, 4 pessoas. Diária com refeições AVENIDA PEDRO II, 296 - São tos, cozinha e banheiro emp., ap.
Pedro
Domin610
Galeria Rltz; Fia*
2 talai,
Carlos, 615 — 2.° OLARIA — Alugo uma casa na pacabana,
banh,, vela Masset Ltda., Av. Erasmo O.K. Ta|. 22-9951. Anchieta
guei, 40, i/ 209 - Sr. -Gomei Pres. Antônio
6 000 — R. Gustavo Sampaio, Cristóvão — Quarto a 1 ou 2 áreas e tanque. Chaves de 2a. coz., 12,dep. emp., 22 quartot,
mango — Rua Marquês de
- Tel. 42-1314.
Áreas, Cr$ ., Braga, 277, •/ 101 — Talaforasi ÃTUOUIIIT flADORT Rua Eça de Queirós, 31, com 2 tes, 26 — loia E; PStto 5 Abran»
- Av.
15B11101 - Tel.: 45-7576.
Dos INOINHO NOVO - R. Raraltlnga, pivto.
rapazes c/ ou sem moveis. Tra- a sábado no ap. 201 ou 202, ga- 330 000. Chavei c| porteiro - 42-0081
aala
demais
depenTERRENOS
32-8317.
e
REALENGO - GB quartos,
•
ragem a parto. Tratar Ãv. 13 de
a V. I. .1 melhore, flad.rae da SS, ap. 101 - Alu,. <| 2
N. S.a de Copacabana, 1 100 —
TEMPORADA - Aluga-se com 2 tar todos os dias com referen- Maio,
ADMINISTRADORA NACIONAL qtt., - Vendem-ie vírloi lotei, frenta dencias, tratar no local.
—
23,
tala
RI»
822
N.nntidad*
1
iapld.1.
Telefo.
AlUGA-SE
Cr*
da»,
150
000
ap.
eompl.
loia E); ZONA NORTE (Ciic.dura
120 000 - Cha.
Av. Pret. Antônio Carlos, 615 •
quartos, sala, banheiro, coz. e cias.
ne 22-6300.
Av. Suburbana, 10 136 — Largo
201 -Rua tng. RleharH, 260. Rua Mixl.e, 74; aala 1 103.
vea na ap. 103 - Inf. 11-M57 pl Rua— Piraquara. Preco de oca- JARDIM AMERICA - Vendo 1 caetc. com ar condicionado, TV - ALUGA-SE um
2.0 pav. Tel.i 42-1314.
apartamento na
lião.
Tratar na Estação do Rea- sa com 2 quartos, sala, coz., 2 de Cascadura; Madureira - Estrade
ALUGA-SE caia, 2 qtt., dependia - Movtlt - CRICI SM
geladeira, ràdiovitrola, roupa de Rua Carneiro da Rocha, 54, ap. ALUGA-SE qt. a casal sem fl. RUA HADDOCK LOBO, 17, ap. Sala a quarto leparedot, banhailengo
no
da
Ponte,
Barna
- lo|a E; Mii.r
pi,
ro i kit. Chavet c/ porteiro.' — dai quintal
banheiros e dependências com- do Portela, 29
lhos,
dois
meses
em
cama, louças etc. Tet
cerro.
deposito
Alugual
ENGENHO
para
NOVO
—
Aluga-to raca Amarela de terrenos, fodoa
603
Sala, 2
banh., Tratar na Administradora de Imó*
grande. Tratar pelo tel. 34-4899, na Rua BarSo de
Rua Dias da Cruz, 74 — loja
pletamente vazia. Rua Plínio BarItapagipe n. coz., dep. emp., quartos,
165 mil; Chave na cisa doi epartamento n6vo e/ 3 quartot, oi diai.
37-6042 - Sr. ALFREDO.
Sr. Ribeiro.
area; Cr$ ... velt Maitet Ltda., Av. Erasmo Cr$
CRECI 232.
rato, 331. Chavet a tratar Jar- B; P.nha — Rua Plínio de Olivei90 - D. MARLENE.
fundoi.
Til.i
224300
ati
h.
10
iala,
multe
condução
TENHO pretendentes idôneos p/ ALÜGÁ-SE bcm
quintal,
270 000. Chavei cl porteiro. AD- Braga, 277, i/ 101 — Telefonei!
dim América, na Rua Jornalista re, 44 — loja M; São Cristóvão —
quarto s rapaz ALUGAM-SE
da manhi. Rua Araúio, 273. Cai- porta...Rua Deli da Maio, 644.1 LEOPOLDINA
alugar aps. de 1, 2 e 3 quartos, em casa de família,
NACIONAL
quartos a casal tem MINISTRADORA
42-0081 a 32-8317.
ambiento de
Geraldo Rocha, 205. Tel. 91-2335. Rua São Luis Gonzaga, 156 — 1.°
eadüra.
Preco 220 mll cruz. Inf. fonei
c/ ou sem mob. ou tel. Ligar higiene, c| referencias. Rua Esco- filhos com direito a lavar e co- Av. Pres. Antônio Carlos, 615 —
ALUGUIIS?
Para
—.
catai
a
ipi.
ANDARAÍ.
Aluga-ta
ap.
tipo
OLARIA .— Rua Leopoldina Rê- andar; Tijuca — Rua General Roca,
ALUGO 2 qtt. pl 35 mll cada a 37-7956.
zinhar na Rua Araúio Pena n. 2.0 pav.. Tel.i 42-1314.
urgente. Tel.s 37-6629.
bar, 65, tel. 54-3780, c| Ruy.
Fornecem.! fiadores irrecuiivell, go, 721, ap. 201 - Frente, ta- 801 - lo|a F); ESTADO DO RIO
cata, 2 qts., 1 sl., cozinhe a ba- 2 pais. ou. catai t| filhot, que FIADOR
— Tiiuca, com dolt mesei em
16
URGENTE motivo viagom atugo ALUGO quartos e salas indepenpara aaui, apartamentos Reialvamaa ripldo a demoi keai leta, sala, 2
RIO COMPRIDO — Aluga-te ap. nhalro, irea, tudo aranda, tinta- trab. fora e d. b. ref. R.
Ab> *' l«|e, Irrac.inivali. Tomai
quartos, banh., coz., (Duque efe Caxias — Rua José do
depósito. ap. p| temporada curta ou lonna, dentes, com
401 Av. Paulo da Frontin, 516, co, reformada, moderna — Rua liçSo,
própria- refarânci»! noitat.
Rua Miguel irea. Chaves no ap. 102 .*- AD- Alvarenga, 379; N 11 • r i I - Av.
direito a lavar t> coinlbut 279, 254, tirl. 4 comerilenta, aaluci.
ripi- Ceuta 27, tala 403
completamente atapetado, mcbili- zinhar. Tratar na Rua Francisco ALUGAM-SE vagas a rapazes ,Cr$ de tala, hall, 2 qts., banh., soe, Ferreira Pontai, 70B. — Tel.t ... 666, 675,275-B,
- Amaral Peixoto, 195 — grupo 204;
MINISTRADORA
NACIONAL
638,
252.
626.
da em 34 hor.i. Av. 11 d* Mala,
ado c| quarto, sala o demais de- Eugênio, 122, sobrado, em São 25 000, nio falta igua, banhoi copa-coz., irea serv., bãnh. em- 58-2871:,
Pret. Antônio Carlot, 615 Nova Iguaçu — Av. Governador
AlUGA-SE um apartamento com 47, a| 1403, dllriam.nl. dn ¦ ALUGO gde. ap.i 2 qs.. ll., copa Av.
quentes. Rua Conda da Bonfim, preg., coletivo. Chaves c| portalpenduncias, c| telefone, geladeira Cristóvão.
42-1314.
Amaral Peixoto, 34 — loja 12).
2.»
Tel.
a'
coz.
pavto.
teparadoi,
ALUGO
banh. compl.
o ap. .102 da 1 aala, 2 2 quartot, tala o mali dapandin- li II harai.
ro. Tratar Lowndes Sons. Pres.
272, sobrado.
e outros utensílios no Posto 4
etc. Ver holei R. Almirante InTralar hoje na Rua Barata Mlibel- BENFICA — Aluga-se quarto e ALÜGÃ-SE um apartamento com Vargat, 290. Tel.i 23-9525. Re qtt., coz., banh. . compl., araa elas, com entrada para automó- JACARÉ — Aluga-se um
•
quarto
426
ap.
sala
et
grans,
s-102,
v«l..
pecom
Var
tanque
e
dep.
entrada
a
tratar
de
Indep.
casal
i Rua Itamaraamprag.
quase asq.
ro, 364 sala 3 sobrado ou pelo
para
dois quartos, sala, quarto de em- mal 18. CRECI 204.
queno * uma viga para m6ja, R. Eit. Quitungo. Vila Penhe. Aluna Rua liidro Figueiredo n. 32 Ci. n. 67, Cachambi,
p| lavar — Av. Suburbana, 188
tol. 46-9035.
lino Teixeira, 206, ap. 201.
pregada e demais dependências, RIO COMPRIDO - Aluga-ta 1 — Esti em, pinturas.
-•
D. Gildete.
guel 150 000. Tratan R. Uranos,
AlUGO qt. «ntrada Ind., a 2
'
"VAGA EM GARAGEM - Aluna Rua Uruguai 435, ap. 203.
quarto mobiliado • casal ou ra1
397
MIIIR
sob. Olaria, Tel.i 30-5172.
Ahi«t-M apartamento
Prof MAZURKA
Ap. Chaves, no 427, ap.. 103.
qa-se uma na Barata Ribeiro n.° BARÃO IGUATEMI, 71
paz que trabalhe fora — Ave- ALUGA-SE caia eom 3 quartot, rapezei ou caiai iam filho — iam -2 apartai, iala, coilnha, lia* APARTAMENTO de 1 qt., ban., 120 mil. Ver loPanha7~STi
716 — Tratar com o porteiro.
nida Paulo de Frontin n. 434 — fala, cozinha, copa,. 2 banheiro! Rua 8 da Setembro, 148 - Miler
cal. Tratar Lowndes Sons — Av. AlUGA-SE na Rua Afomo Pena, ap. 301 — último andar. Telefo* a quarto da empregada na Rua — Cechambl — - entrar .pita R. nhalr», iraa, d*, d* .mpragadi. dupla, amplo quarto, dependênMulto
com ' os pensacuidado
AlufMl CrJ 221 000. Va, na Rua clu completat a modernat.
VAGA garagem pl carro pequeno, Pres. Vargas, 290-2.» - Telefone 33, com 2 talai, 3 quartot, tala.
Metlai Alraí n. 226 — Grajaú, Baldraco.
Ver
mentos
hoje.
Procure
meditar se
Tananta Cita n. 117 ap. 204 Av. N. S. Penha, 504,
Rua Sta. Clara, 30 000. Tratar tel. 23-9525, r. 18 - Creci 204.
ta, banheiro, coilnha • dapandin- ne 54-C935.
ap. 202,
37-7801.
ciai de empregada. Praco: CrS TIJUCA - Rua Ladlilau Nato, 19 ANDARAÍ .- Alugamoi lo. «I 2 ALUGA-SE .- Cr* 210 000 -.• Rua «•«.•*». Mnaa..Tratar iam Mal. Chavet no 203. Trotar 22-2838
tiver que fazer algum plano.
CASA DUPLES - São cVlstóvio 300 000.
alugo ótimo apartamento de fren- qtt., tala, tot.., banh,, iria, dap. Quintio, 892. 2 talei, fi quartol, I» Aff.n» . Inienharla . ltda. na
Vendo cl 3 qts., grande sala,
cozi- Roa Cnitania Barbou n. 152 t| ALUGAM-SÊ apartamentoi amploi
te, ver no local com o porteiro empreg., na Rua Ferreira Pontal varanda, banheiro, copa,
IPANEMA - lEBLON
e confortáveis,
2 banheiros, copa, cozinha, de- ALUGAM-SE 2 ap:. casal s| fil". Serafim e, tratar na Rua ,Mixlco,
a qulntil
- Juntinho da Rua Dlat
145, chavet ao lado no 157-A. nha, iria . e/ tanque' 'Chavat
ao co|untot
no JOI. - *»*!at. Tali.t 29-2092 da• mercio a aicolai de B. Pina
ALUGA-SE -CrS 252 Õ00", ap. pendências de empregada, área t\ qt. sep. Crt 139 e 147 mll, 70, sala 609, 2 bons quartos, ss- Tratar Imobillirla
Capricórnio (21/12 a 20/1) — Qualquer .audança
Sagrai Ltda.. c/ antrada p/' carro.
i
Boiiiueetto, Panha a Vila da PaLargo da Carioca, 5. talai 401-2. local lomante li 3ai. • 3ni. fai- 5™«
109 na Rua Padre Leonel Fran- com tanque, — Preço de 37 mi- ,do. chalé - CrS 119 mil, qa, la, depend, empregada.
no seu modo de vida ou no ambiente de trabalho
'
,
nha - De 120 mil, 130, 140, 150,
rai. Tratar na Admlnlitraaòra de
ça, 146 — Sala e quarto separa- lhões, ent. de 13 milhões, prest. regem - 50 mll - R. Condeú TIJUCA, S. Pana. Vaga, moça Tel. 42-0072.
MADllRElRA.- Rua Maria Fral- 160, 170,
Tel: 38-8966 - Usina
ter más conseqüências. Cuidado.'
160 a 200 mll. Infordos, banheiro a cozinha. Cha- 300 mil s| jurot, na Rua do Par- ba, 43
poderá
ALUGO caia tipo ap. - 4 qti., Im6veii Maitet ltda!',' Avi (rai* tat, 110, ap. 304 - Sala, 2
educada,
ambiente
familiar,
moquar. mar c| Sr. Chavet am B. Pina,
ves c| porteiro. Tratar na Ad- que. Tratar na Av. Brás de Pina r_''luca2 talai, granda • cozinha), boa mó Braga, 277, i/ .101 - Tala- lot, banh., completo,
vali, talefone 34-5267
iraa
cl
Av.
minlstradora de Imóveis Masset n.2_96,_lo|0;_Tal. 30-5489. ALUGA-SE .quarto
Antenor
42-0081'
m
32-8317
Navarro,
fonaii
99.
iraa, varandai, dap. amprag. —
da
frenti
tanqua, coz. Crt 190 000 - Cha- tob. Aquário (21/1 a 20/2) — Evite as discussões de
TIJUCA — Casa, centro, terrer-o,
30-7311.
Ltda., Av. Erasmo Braga, 277, PRAÇA DÀ BANDEIRA -"
- ROCHA - Rua Dr
.
- ADMINISTRAAlu- ?nônde' Ru* R8so lop"' 88' »P
j ATENÇÃO
il 101 — Telefones: 42-0081 a ga-se o ap. 205 da Rua
assuntos para os quais você não esteja bem injardim, .grande quintal, garagam, L_***JS?*!!k_39?L_,Pj_?<>h
ALUGA-SE cata.da madeira com
Garnier n. 720 — ¦ ep. .404 em ^^..•Pi.30*
DORA
NACIONAL
Joaquim
ALUGA-SE
I?
cata
,-Av.,
1
com
_
Pret.
2
ia3
carros,
qtt.;
sala,- cooa,
32-8317
3
_
iala, coz.,
locaeio, alugo ..com 3 Antônio Corloi, 61S — 2,o pavto. quarto,
Palhares,
banheiro e
formado, porque estará sujeito a sofrer aborreci293, com 2
quartos ALUGO quartos desde 40 mil a dependências quartos,
emp., etc. Alug.tel la, dep. .quintal. Rua Pontai Êrimaira
quintal. Aluguel Crí 80 000. Rue
ont quartos, tateie, leia, Iard. - Tal, 42-1314'
ALUGA-SÉ ot. e vaga com re- sala, cozinha, banh.,
famílias sl crianças. R. Conde
dep. de "'¦-¦-'
mentos de grandes proporções.
mil. Rua São Miguel, 5(2. Correia, 258,
Pedro Dlnli, n. 95. Viíta Alegra.
feições, melhor , ponto Ipanema, empreg. — Chaves com o por- Bonfim,
de inverno, dep.. de empreg. e MEIER 84, Sr. Antônio ou Do. 420
Ver local, tratar Sardenbarg, 'il APARTAMENTO Rua Ferreira de Andra- AlUGA-SE
frente, Rua Wreoeni - Alug. Crí 230 000.
R: Visc. Piraiá, 98, ap. 3 - Tel. teiro — Tratar na Rua da Alfãn- ne Maria « 1 casa c| sl.,
uma cata no Rua Caid#,.;H4
qt.
lado
48.8525.
Paula
.71/403,
da
Igrela
Brito.
tao
N.
—'
tala;'
Iardim
26-1000.
dega,
Chavei port. Tratar na IGAB S. da Aparaclda),
338-A - l.o andar - etc_no Estíclo_-_Tel. 540147.
Peixes (21/2 a 20/3) — Boas amizades e conheciapt. 202, 302. tro Meneaet n.° 400, B. de Pina,
- Rua Joii Higino, 22, da Inverno, 2 quartot, quarto da
T.-Otonl n. 72-23.1915 — Hall, tala,
ALUGA-SE quarto confortável de Telefone: 23-9805.
ALUGA-SE env ap., quarto mobT TIJUCA
2 quhr(ot; banh., dep. ALUGA-SE uma casa ei 2 quarmentos originais e de benéficos resultados poderão
empregada;. reverilvel •' demalt
' •- ¦
frente, mobiliado. Vaga 60 mil QUARTO a solteiro, 40 mll. R. liado a casal «em filhos que tra- 4.°: andar, t| elevador. Saia, 4 depandanciai. Chavat cj-'tSSS3T, CRECI 1B3í
amp.,
iraa;
Chavei "c| portal.j'0'' aala, cozinha, banheiro acontecer hoje.
porleiro.
'""""'"
senhora e moças, na Rua Vis- São Valentim, 123. Praça da Ban- baihe fora ccm direito lavar e qts., coz., binh., 2 íreas e de* Tritar Áv.- .Fr.nklTn
Rua
Datembargador
AÇM'NISTRAd"ÒRÀ'
Ademar
fâXti.
Pa'.)»?'
empreg. Atugo. Ver no
&,U?£Sli.,-&í T ^7l?-'W_~r
conde de Pirajá n. 152, ap. 2 deira e outro a solteiro ou ca- cozinhar - Aluguel 85 000 — 3
checo, 122 - Vitta Alegre.
ocal. Tratar SOTIC, 32-1619. - 194, grupo B05, tal, 22-2330.
¦'— Inútil telefonar.
sal sem filhos. R. Benedito Hi meses deposito - Tratar tal,: Ítend.
tiro, V.^lV^.'^^,^
388, Sala-a'
-,^/"'i"'?.?"1"'
.
Aries (21/3 a 20/4) — Bom dia para fazer conquis... ALUGA-SE apartamento i R. Sar,_u. irai
,.„ ., Çfè&iVi
ALUGO p ap. 201 c aala, 2 qti.'radoi, banheiro, cozinha,
Crecl J-95.
32-8359.
„, 4j.,3U
ALUGA-SE um quarto arejado mo- polito, 212. Praça 11.
gento Parreira 53. Ramol.
em «inteco a. demalt dependên- tanqua, dep. empregada. Chavei
tas amorosa. Bcm também para pequenos passeios
biliado. Rua Gomes Carneiro, 60, QUARTO - Aluga-se a 1 ou : APARTAMENTO térreo, sela7~4 TIJUCA, na Praça Saenz Pada Aluga-sa
MEIER,—
casa,
2
ATENÇÃO
quer"«i.e|- porteiro. Tratar na! Admlnlt,
ALEGRE com os familiares.
cavalheiros em cosa de Tamllla qts,, 2 banheiros,' dependências Aluga-se um apartamento de sala, f'?''
ap. 504. Ipanema.
¦ ' tradora de Iméveli. Maisat Lida. »•«; J-.iala ,» quintal. Rua Pedro Vendem-te :apt.VISTA
lei. .'.aL^j'"?1"'
¦
3B-0702^nderal.
lociçSo
e
dependências
de
primeira
emprea grande
da Carvalho, 332,. caia
serve para quarto a irea. Rua General Roca AlUGA-SE ottmi vaga
quintal,
ALUGO apartamento 301 ocupan- a Rua do Matoso, 85.
a' mccaAv.- Eratmo Braga, .J77> - tMO.l vai por íavor na casa .17, cha- com 3 o 2 quartol, tala, eoz.,
do todo pavlmonto de edificio de SAO CRISTÓVÃO ,- Aluga-se 1 duas família! -Bispo, 311, ap. gada263, ap- 301.
6. Alu- banheiro, garagem e grande teN
Touro (21/4 a 21/5) — Estabilidade social e boa
qüe' trabalha . fora. Av. 28 de.Tt|afoinetl_42-0081_ a 32-8317.
:¦•
guel-,230.000.
tres andares, sito na Rua Gene- casa de 2 quartos, tala etc. — 105 — Chaves com porteiro ou
raco, na Rua Curti dia, preço 15
Setembro,
319, 10b.
fama,
situação que aparenta ser crítica mas que
ALUGO — Indico caias, api., do
TIJUCA — Otlma casa, alugo, c|
ral Artigos, 183, contendo: sala, Por 140 000 - Ver na Rua Tuiu- no_ap. 204.
—
MEIE"
Alugi-se ap. 201, nova, milhões, entr. 2 500 mll, prest.
se resolve auspiciosamente.
dupla, três quartos, dois banhei. ti n. 346 - perto da Praça Ar- AlUGO vaga pira moça com dl- 4 qtos., garag., 2 tales, banheiro GRAJAU — Aluga-ta apartamen- Rocha a Austin. Triagem a Caxias.
2 .qti.,' banheiro, coz., area 150 mll tem juroi. Tratar na Peros sociais, copa-cozinha, depen- gentina — Tralar no largo • de reitos - 35 000 - Rua Vltcon- cor; quintal e amplas dependên- to, 2 quartot, tala, demalt de- 1-2 qtt,', de 50; 60, 90, 100 a {•!».
165 mit. Rua Capitão Rezende, nha.
Av. Bria de Pina 96, loia
cies, toda pintada. Ver Rua Co- pendenciat, ilntico. Vat ho|e, lo- 130 mll,' S| fiedor..'RV Lüefdlo <,n__..,
„
dencias de empregados, garagem, São Francisco n. 26 — 10.o m- de de Plraji, , 608 - 202.
Tal. 30-5489 - Todot ot dial. Gêmeos (21/5 a 20/6) — Muito cuidado com a
mandante Pratt, 22. Tratar tele- cal Caruaru, 405, ceia 2, tp. 202. lejo, 138, tala 4. Miler,..ti 17b, ™...eL&r
todas as peças amplas e areia- dar sala 1 003 - Telefona .... ALUGA-SE
CRECI 232;
_
ap.
M61ÊR
da
A
tala
Alugam-s»
e
2
quarto
fone
22-5522
ALUGA-SE
•
52-1906,
quartos
das. Chaves no prédio ao lado 43-8009.
pala- GRAJAU - Aluga-sa Casa c| 3
saúde,
'aala,- apartamento de quar- pari caiai sem filhoi
pois você estará arriscado a apanhar reso dependência de. empregada. -R. manhS.
Crí 210 000, ap.
i
qua tribe- ALUGA-SE
cozinha,--banheiro,- boa
n.° 205. Tralar com Dr. Fontes, SAO CRISTÓVÃO - Alugada'
talai,
cozinha,
banhtlro, Io,
qti.,
friado e debilidade orgânica. Favorável para á vida
lh» foro
um Barão de Meiqulta, 502, tp. 103 TIJUCA
na Rua Jequlrlçi, 426. EnAvenida Almirante Barroso, 97. quarto mobiliado
GRAJAÚ - Preciio alugar varanda, entr.. cerro, i 100 ma- araa, .am la. loeaçlo, praca da toi Titara,eu a rariazei. Rua San- 302,
— Tiiuca.
dois
rapatradi.
184,
iala,:
para
Começa
2
do lar.
quartoi, banheiro,
Grupo 505.
caia cl mínimo 4 quartol. Tal. troa do 'nA
Cina Santa Alice, Rua 135 000 - Av. Suburbana n.. . fasaqjde > Todos os Santos. na Et- cozinha,
zes de multo respeito, Rua Gene- ALUGA-SE
iraa c| tanqua, dep.
8 293 -: ap. 101/- Piedade. ¦¦
ótimo ap. c| grande 28-8718. .
. ,
Agariba
84.
.
ÃLUGA-SE Ipanema, l,a locação ral Padilha-n.» 100, frente.
sela. jardim Inverno, 3 quartos,
MEIER
Rue Vlctor Pentagna, !!T,5íf.g*dV oaragem. Chavei e|
— Alugo uma sala grande GRAJAÚ - Aluga-ie caia 3
ALUGA-SE
um.
em prédio de luxo, na Rua Ba- SENHOR só, morando
ap.
TIJUCA
,eom
Câncer (21/6 a 20/1) — Excelente intuição para
qto.,'1 138 (começa no fim da Rua
Tratar na
q„ 3 aala,' coz.,'
Adml.nlitraem apar banh. a depend. R. Aristides 16- de frenta
Caí Ç0'"''0,
cl
rão da Torre, 481, op. 401, com tamento amplo
na Rua marlita.
Imôveli
Matiat Ltda.
«anat
Ltda. Av.
de dois quartos bo, 75 ep. 405. Prõprio p| pessoa o outra na naRuaRua Valparaiso, 66 i., copa-cozinha, . garagem. Rua Cario»' Oliveira garagem
¦' i"14"'!»
tratos de interesse financeiros. Boa disposição
os
Meier). Aluga-ie e| iala, dora
S° " de
-*
3 grandes quartos, ampla sela a e dependênclai tubloca
n.
111
Araúio
Lima,
Araxi,Abb131
352.
Chavei
favor
345.
a metade de fino gasto. Aluguel CrJ ..
2. quartos b.W.ç?z„„ir.'.,. V.i | S.. "S'm P' »U2!.
llçio^ - Tal. 49-0440.
c
Inclinação
óleo, 2 banheiros sociais em cor,
Tiatar 34-2380.
para os divertimentos.
Telefonei:
casal, rapazes ou família pe- 250 000. Shavas no ap. 204 - Tel. 38-9748.
42-0081
a
32-8317.
locação.
Crí
130
000.
Chavat no
. cozinha azulejada, água quente quena, local modesto
Tratar na CIPA S/A. R. Mixlco, TIJUCA — Aluga-ta cata grande GRAJAU —Alugamo» ap. com 2 ALUGA-SE uma ial» para. I se- Iocali ADMINISTRADORA NACIO- APARTAMENTO - Aluga-sT^S
nos banheiros e cozinha, depen- Rua Tuiuti. Informações (final da 41, sobreloja;
4 quartol, 2 talai, irea, 2 ban,, qti., iala, coz. banh., iraa, dept. nhor ou rapaz na Rua Sio Pau- NAL — Av. Preí. .Anténio Carlot, Rua Filomena Nunet
das 9
Leão (21/7 a 20/8) — Periodo favorável para os
n. 903, ap.
dencias completas para emprega- às 12 com Jarbas —
cozinha pintada da nôvo. Tratar, amprag. etc. na Rua N. S. da Io n. 52 - Estacio d» Sampaio 615'r 2.0Telefonei AlUGA-SE ítimo quarto
303., Olaria, com 2 quartos, sa42-1314.
pav.Tal.i "Maria
da, vaga na garagem, ap. todo 54-2830.
romances inacabados. Muito bom para tentar nopara se- depoii dai 16 h. R. Araúio Lima, 'Lourdai 70, ep.' 204J Chavat
"lõpat, Ia, taleta,
-ei — Ao.lado de'24 da Melo.
nhora
banheiro,
ou
irea
moça
datercom sinteco, instalações para máque trabalho fora.
.í_rá^.ieata:t>ar»
i—ÍFfamília,
MADUREIRV- Rui
Trotar Imobllliria Sa- AL1JGA.SE
vos acordos no ambiente de trabalho.
porteiro.
pa- 276, ap. 407, tl., 2 qtt., eoz, viço. Tratar Cia. CIVIA. -Tel.
lavar.
Ver no local, SAO CRISTÓVÃO - Alugo apar- Rua Marquei de Valença, 26 casa TIJUCA - Alug. o ap.
quina de
52-8166.
301 da gres Ltda. Largo da Carioca,'5,
chaves com porteiro. Preço CrÇ tamento Rua Coronel Cabrita n.a 13 — Jijuca.
dep.amp..- ' Crí .180 mil
J,i"ir-iíu,rc?n'«1l.h,!'0-b»nn.;
."',"!'
í,
sl
401-2.
Tal.
424)072¦
Rua
Maettro
Vila-Lôbos
n.
126
391202, com 2 quartos, sala, co- ALUGA-SE casa
Galvão, 314.:Tam eondueio i por. . txt. Chavet no local cl íln- ALUGA-SE casa, 2 quartos, sila,
650 000 mais taxas.
Virgem (21/8 a 20/9 — O dia é muito bom para
pe"q'ueno;~cj~7a- tom sala,
banh. eom- GRAJAU
o ap. 104' a ta - Madureira. ; - .dlco, trotor na PAR - PREDIAL cozinha a quintal - R. Aimori,
cozinha, banheiro, oleto, coz.,2 quartos,
ALUGO — Ipanema. Sala, 3 qts. zinha, banheiro e um quarto pe* la, quarto,,
o Alugo
area com tanque — -™ .
tratar de assuntos políticos e fazer associações.
Ru*T,ot,?r<> da Silva AGUA SANTA - Piedade - Alu- E AD. RENIKOFF - R. Ouvidor, 147 - Penha.
arm. embutidos, 2 banh. elosed., queno e uma boa área. Ver no tanque etc. Pintura nova - Fia- dep. de empregada, ar -refrlge* "•• .S.
"ôtlma
«l - ,P«'to dí Praçt Ma|- ga-te Atlmi casa, 2
- 9.» and. Tel. 22-9435 — ALÜGÃ5E
dor ou depósito - Rua Miguel
Poderá íazer amizades novas, mais sem grandes
dep. empreg. garagem etc. R. local. Chaves no S-101.
qtt., tl., tin- 139
ca-e
..I»
.
rado e garagem — Chavei com vmo Rei.,
iala,¦ 2 querto, , teco, varanda,
CRECI 456 - D-11.
D-11.
-..ZiS
i quartos, cozinha,
quinlal. lordim
l.rdlm j,CRECI
r_.\Vl_\™d\.J-i1.,..
Visc. Pirajá, 174-204. Telefone - TIJUCA - R, COMPRIDO r'_Rasende,_273_-_Catumbi.
quinlal,
futuros.
banheiro tocial,
o encarregado - Tratar na ALI- tnau peçat çom
- Chavei eom
~r
o
:
d*
ALUGA-SE
°ll«ire,'MESQUITA
27-9707.
Alugam-ta ótimos quintal. Rador idôneo. Rua Iruum quarto parãcasal ANCA IMÓVEIS - Praça Pio X lader. Tel. 23-0024. .
?£»•
,"'^_IW.
...
f™ .""_Tel^32r53,5-,
de esteçio, com qt., I "m. .9.1 ¦ Praça do Carmo.
_ant..
quarto para rapazes sl filhos. 2 meses de depólito. n. 99 - 3.° endar. Telefona ..
perto
'"•>'
ALUGO uma ótima vaga para.ra- ALÜGA-SE
MARACANÃ
Libra (21/9 a 20/10) — Muito cuidado para nfio
com refeições. Informações na Rua Alfredo Pinto, 17 - Tijuca.
Aluga-sa ap. .201 , ATENÇAO - Aluga-se eperíamen''•"¦ eom tanque,, azulejado) ATENÇÃO
-Aluga-se ca23-5911 - CRECI 16.
"c'ríTo"mÍír'5t.,
OLARIA...
paz c| todos direito, 35 mil. R.
-— Tratar Ru.
/¦>.*
tii\ _.<t
*
.
.
Di»
Cmil!»
flnaJ.. I..
¦ »••_•
L.__L..t_—
-«fr
M.,,,,cVi'â,íl3?' V h«lí.;«o. iala, 2 quarto'»'~£aníãírai;"eoÊmílIoGÒVd.".1»
ALUGA-SE ap. com tala, quarto, TIJUCA
»»c
Visconde de Pirajá, 357, sob. - Aristides lôbo, n. 86 cu 88.
pôr interesses financeiros em seus assuntos amoSz"*b"anh""
í.,ÍLV.l. il., 4 qti., binh.
J'»lar
Alu.
L'PC ótimo
varanda,
ap.
con877.
|Ru»
eopa/zlnha
T
com
2
ireas
Barlo.de nl,
Carlina, 87 casa 4.
ALUGUÉIS?
Ipanema.
FÍÃDOR? - Dou cozinha, irea, banheiro e depi. jugado
rosos, pois há indícios de prejuízos.
Para comércio
graniide
ccmpl.
da
empregada,
V.
5.
S'H"JP,Tl'"
os
mothcros
2
ALUGA^E
super,i,dVJ"
ou
residência.
fiadores
ótimo
do
-,- -.-.,,
Nôvo. Ru, GenT ímpV.B.^Ver^no??»".''
ap.
__^Z sala,
CASTELINHO - Alugo pl tom-\ÍB'
"
"':.}_?"_
- - -dl^&l&iíi^^^
°'&*°3—- ^-...
«'!ALUGA-SE qt. a. catai, ou
mercadot na porta, luqar freico Roca. 913. ao. 501.
Chiv». r„m *„,..
...... L.
pet- Rua• Anitldat Caire, 286, com 2,2 qts., varindas a demalt deporada belíssimo .p., frento c; £'". T..±«n*'t?">• • '•!•«•«- e be.o panorama
Escorpião (21/10 a 20/11) — Muito tato Irá pre",,^.caI'
na R. Uruguai
".'S?™ fo,L,.T *•
dep pendência'!, tito i Rua Dr. Notelefono, ricamint.
-.-.- mcb.,
., atapoalopo-1—-"-----íiiLíLZ-^tJ ,0>- n- 194-A - ap. 706, Aluguel dc -porteiro. Tratar Esteves 32-8902 dens, Ltda.. R Alvaro AM™, St ?°* 0qV* ,s3' 'f
í0.'' 3"*""'
f>anh.,
CRECI 937.
nr
202 .- Tal.i da empreg. Chavet c zelador - guchl, 187 ap. 202 - Chavet
cisar para resolver seus problemas referentes à
tado, c| gelad., hl-fi, rcvpa do:^LUG<3 1'- a casal sem filhos.
JS T.I mtiw t
. LiÍJ'
«I,
—Ti,
000 — Chaves com o portei- tiiíi^a
? ji iXÍf' I?'¦.«•«<» d,« «29-5855 - Eng. Dentro. Tratar na Rua da Alfândega n, no ap. 201 - Tratar pelo telecama ate, e| 3 salas, varanda, 2 mesas dnpórito — R. Bispo n. 4)0 - Telefone
vida profissional no decorrer dêste dia. Atento.
43-2431. lll
fonei 22-1674.
oA
c| vista p| mar, 2 gdos. qls, 778. Rh Comprido.
APARTAMENTO frenteTTífíSTl com
dop. emp. o sararem. Preço: . ALUGA-SE
ALUGO epartamento com sala, 2
quarto indep. mobi- quartot nrandes e dependências. I dep. ií'
850 000 _ Tel.: 27-4723 a ... lijdo ci refeições
Sagitário (21/11 a 2/12) — Sua imaginação estará
qt!., coz., e banh, sinteco, dep.
dt
p. i.navet c, porte.ro trent. e ep d, qt. . ,., coz.,
- R., Haddock
carro.
2
Chave»
'
eoz..
Rua
pare
ao
lido.'Tratar
qtt.,-.1..
banh.
Dao
empreged». Rua Cardoio" d» Mo- G«mbo», 163 - Tel.i na
iLõbo, 331 - 28-0504.
muito violenta hoje, procure meditar antes de faCIPA S/A' R. Mixico,' 41 ' il mir da Fon •ec», 71- — Chave» 3.° ralt, 218, ap. 313. Tel; 42-3330
'Tender.
llola.
zer negócios e trocar idéias para o futuro.
i- Boniucatio.

ZONA NORTE
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EMPREGOS

CLASSIFICADOS - Jornal do Brasil, 5,".fo!ra, «-10-ÍÍ 7
INHAÚMA - Alugom-so 2 casos, CENIRO - Aluno umo sola c| da ESCRITÓRIO - CONSULTÓRIO PRECISA-SE moça trabalhar
casa COZINHEIRA
-se
Precisa
TRIVIAL
VARIADO
Praclia>se PRECISA-SE pastadoira cninpcton.'DATILOGRAFA
nn Rua Londrina, 21, fica no Eí-,poniltnclos próprias.
Ed. Santos Avanida
Princosa
Uabet,
123
muilo
45-9057 umo empregada para lavar e co- coilnhelra competente, de
família. Trotor 2^5934
pritica IBM
Irada Volha do Povuno, 1 320.
nòopt"i '*' Av. Allíntlco, olélrlca, 250 000
prefe
Valhls. Tralor c| Sr. Moyiós, ttT. unld. 712 — Tratar HMont
- Ruo General Glicerio, 44-A - linhar
serviços gorais
,,
com
Exlgom-so rência com meta Idade. Padem-se nnH
protlco.
J U-lõ, 1." andnr.
Tratar ao domingo.
quadros tabelei mnmonndos", Av.
32-0224.___
42-509? eu 42-1231,
laranjairasi
"lareferendes
no
em- rofarêndas. Tratar na Av. Epit_(que durmo
R- Bronco, 151, ipjjrolòja, s| 09.
TIN1UÜAI1IA - Pmclsa-so de
CENIRO - Alugo CrS 100 OOÕ", LINDO conjunto 2 saias, banhai- Rua Barto do Mosquito do Pessoa, 870 ap. 205.
PRECISA-SE
da empregada
para prego)
vador quo
«alba passar Rua ESlCNOGRr.FA
pintada do nôvo, sala llll, R. da ro, melhor ponto Av. Copacaba.
Admilo-so
c|
todo o serviço. Pega-se bem. R, n. 643, cata 18.
24 do Maio, 400.
I
Lapa 120. Chavos porloiro. Trotai na, 613, gr, 604. Ztlador Modos VILA
- Senador Vergueiro 80 ap. 201.
Hão
f.u-se
IEDA - Cr» 90 000
oxlglncla
prilicn.
COZINHEIRA
E ARRUMADEIRA
15 os 17 hs. Carlos, R. México to. 25.4113.
Alugo.se casa i Rua Raul leoni
oo
i-ilarii>
civil.
Salitlo
nnreocno
quanto
Preclsam-ie na Rua República do
do
uma
doméstico
PRECISA-SE
119, s| 208.
UIVfcKbOb
inicial
do 3001350 mil p\ exporlconsultório,
escrit.,
co- frante. Sala, 2 quartos, banhairo, na Rua Dionísio, 94
PARA
Paru n. 101 - ap. 501 - que
ATENÇÃO — Preclia-se uma pas,—
_—"gosto"
.Penha.
Jncia,
Procurar
CONSULTÓRIO DENTÁRIO - Alu- mércio etc, Av, Cop., esq.
Sr.
RENATO
no
Rua cozinha, area c/ tanque. Chaves
durmam no emprego — Referen-! sadeira com prática, especialmenmôça
do
quo
CASAL — Preelia-je com ref_r'n- Av. 13 de Maio, 23, grupos 614
cja-se dias pares, contro da cido- Miguel
Tratar na PRECISO
Lemosj 44, grupo 304. na casa dos fundos.
cias
—
di
camlim
Paga-se
multo
na
Rua
bem.
ito
Figueiredo
criança — Rua Saturnino d* BriAdministradora
6^3.
do. Tralar 45-4008.
êle
cias;
do
Imóvois
e
Sítio
MasPe-:»
JiiriJineiro.
Aluga-sa c| hall, 3 saias do frenCOZINHEIRA - Prõclío-se pj co- Morj-lhnea,__74.1,_J.cii-_ U.
set Ltda., Av. Erasmo Braga n,° to, 169-26-6643.
dro do Rio, Trator no Rio
Tol. ESTENÓGRAFAS cm
CÉNTRÒ' Comercio.
Ãluga-se te, banheiro. Ver a Informas c| 277,
portiKju__T~c|
dormir
fora.
Pre 30-5968.
s/101.
Telefones.
42-0081 PRECISA-SE
'iços sul sem filhos, lavar o cozinhar, EMPREGADA
empregado,
serviços
grupo 726, Rua Sen. Dantas, 1(7, porteiro. Crecl 204.
prática. 300 000 oulra forto prindos 8 as 17 horot, 50 mll. Artur cisa-se para lavar e nossar roua
32-8317.
uma senhora. Tel. 49-5791
do salota, sala, banh, a kitch. — SALA VAZIA — Alugo ou vando
Én- Com pratico do lor- clplante
róm
ci
MENINO
es*
prática
limpeza
miúdos
e
do cozinha,
pas
p
Chaves, tratar Lowndos Sons, — esq, B. Ribolro
ganho Nôvo. ¦;.
—
datilografa
c|
redaçno
a Pr. Júnior, pafamília.
Rua Manuel viço* leves para cnia dc familia crlt,
- So. com pritica. pequeno
nm
VAZ LODO — Alugo cas» com Pros. Vornos, 290. Tel.l 23-9525. ra eicrit, consult. ou outro ramo
PRECISA-SE de coptlra-arrumadaT- COZINHEIRA'
alemão
- Urca. Tol. - Pagam-se 20 000
porl.,
Rua Alan! 250 000
Nlobel,
61,
ap.
201
Referências,
lulhdes
de
Carva*
—
"O".000
—¦
"caf*
2 qti,,
Av.
sala, cnz.,
copn, banh., R. 18. CREC1204.
Paga-sa
bam.
ra
Rio
Bronco,
50
Kardcc
Exigem-se
c|
6
n.
57-4019
151,
Engenho
i
Sousa das 15 hs. ALUGO um
'Comércio,
26.5667,
da' referenciei,
quarfo, com
t||lo|o, s| 09._
Trotar n« R. Pinhei
N&vo -_Te1efono 49-2545
INHAÚMA - Alugo-so casa com 5 fogão a gAs o chuv, eletr., 2 var, CENTRÕ"-"'
oíugo"w SALAS •conjuntas, «dlf. luxo, li. manhã, direito a telefone,
EMPREGADA
Pfoclsa-se
'
poro'
para ro Machado, 103, ap, 604 — T,i. COZINHEIRA
Precíso-JB
cômodos e Áreas. Rua Dona Jon- garagem,
ao
lado da orupo 2 003 Av.
Pres.
Vorgos, locação,
quintal,
para pastar
de lacrepnra snrviço
môça
«omeVclo
•
ou
rapaz
roupa, fazer
limpezas
Idôneo.
para
a OFEREÇO faXtrte|ro arrumador pa- MOÇAS
Tratar
prof.
—
25-1040.
trivial. Paga-sa Cr$ 50 000
Figueiredo, 482, de 2 salas c| bnnh. Chaves liberais.
Rua Oliveira
Igreja,
quina, 65, fundos, casa 2.
ra cata de família.
Alugam***
Refisríinciaj. Carla de Colégio,
na
Rua
preclsá*_Q da
arrumar cozinha.
Fl* paio tol. 45.73SB,
Tratar
no
P.ua
"Alugó-so
_
c| porteiro. Trotor Lowndes Sons.
referências. Tratar
na Almeida
110.
cinco quo lenrnm prática. Apre
PRECISA-SE empregada
M.g.lhí.i
to- Exigern-se
n.
— Encan- lolofono 46.9708.
gv.ir.d.
para
Bastos,
214
\47
GUARAPARÍ
IRAJA — Alugamos na Rua Luiz
umo"
Pres.
Vargas,
Av.
N.
S.
Copacobana,
290.
95, ep.
Tel.i 23-9525 Clna Condor,
sonloção 6.,1-foira, dai
- Alugo-se op. dc
do serviço om cota da casal com
9 òs 10
tjido^_R_ferêncift-,
coso,
—
Barroso n. 12 o ap, 208 c| hall, VAZ LOBO
PRECISA-SÉ do um faxineiro pnra hernr,.
farias
romol 18. CRECI 204.
Tratar très crianças, de
período
OOK
Rua Urano*,, 721.
Boncu*
saia, 2 quartos e demais depen*
preferencia porRua
Arlstlde
LAVADr-IRA". serv" llrnpeia, do 8 escola. Tratar dns 14 is 16 hn- cesso, Náo se atende
lobo,
«•qt.,- sop.,
93
coz.,
2.a tuguêsa.
bnnh,,
Area
fretar pessoalmente
— Vor na
Alugo
aala
a CÓ-INHIÍRÀ
Preclso-s*.
Trl- is 15
<on|.
pelo telaRua Manuel CENTRO na
Rua
Corren
de
Oliveira,
21
ras
loi» — Rio Comprido, de quinta
cl tonque. Chaves c| portolro. - dencias
Cr$
40
000. Ref.
horas,
fone.
Rua Joana Angélica, 207 — Ipa. vial fine • variado. Lava • pas*
126 000 mala taxai.
—ap. S-102 — frente,
Av.
Machado
246
n.
Vila Isabel.
a sábado.
Trotar na KAIC — Rua do Carmo
R, Si Francisco Xavier, 157.
Oom» Freire, 315, ap. 408
nema.
— ALUGA-SE
_
sa. Tara casol. Trotar ati es 12
MOÇA DATILOGRAFA'"cr'p'r<tica
,
casa . pl
„.„,,, ,..
clinica, me- íãtpa" FAMÍLIA
27-A. Tel.i 32-1774._ÇRECI 283^ Tratar na Avenida Rio Branco n.
um menino quo riu- !0ç,-lo
— PRECISA-SE
- Alugam.
OFEREÇO-ME como
aé,|it
cob„n,a
156 - sala 2 503 - Telefono .. Chav» na portarU cu i_U 406, dico dontirlo, no Rua Ponta Po-'
PEQUENA
e|SSs
(RJ)
FAMÍLIA
ESTRANGEI. heras na Rua Prudente de Mo* M&ça boa aparência, passadeira
ma
no emprego - Tralor copou ,„ mov, ban ,j
se
espoçosos
residências
ree
rnodorrais,
prática,
1441,
ap. 101.
l00 fá, ?¥.
CENTRO — Alugamos pT*flnf~_> rã, 84 - Jardim Vlsta Alegre;
PILARES — Aluga-se uma ólima 22-6140.
RA PROCURA EMPREGADA.
___,.
9
horas
Rua
do
nos aps, Máximo conforto. Ttl.i
—
Riachuelo, ,„
das
„ux,
— Apresentor-se na COZiNHEIRA - Fomlllo dolrota- ferência. Ordenado combinar
nJ ^
r,'
Ma
pi
casa com 2 quartos, sala, banh. VAZ LOBO - Com subsolo olu- merclals a s! 813, do Av.
Paga-sa
bem
Pres. ônibus i porto.
:150
1H' '¦' ''
PSI. Dona' Dagmar. Do 30 a 90
Tcl. 28-6100_-_Cinérla.
000 - Av. R. Bronco, 151,
_
cozinha e quintal — Vor na R. ga-se na Rua Manuel Machado n. Vargas, n. 542 c] soleto, bonh
parte da manhã na Rua Gen.ro' menlo, procura trivial fino, refeALUGAM-SE
mll.
salas grandes
ind.
OFERECE-SE
s| 09.
uma passadeira. Te- PRECISA-SE de rapaz da boa apa- sllofa,
Ribeiro do Costa n. 230 — ap, rinclotj
e trator
Dialma
Tel. 25-5495.
—servindo pata comércio Chavas c| porteiro
Dutra n. 427, essa
nã
da 246-B
"gíníSrencia
ocompanhante
— Rua do Carmo, 27-A. — entrada jnd, para ticritorlos ou SAO
do MOÇA menor
LOURENÇO lefone! _29-4840.
para
Temporada, 506 - .LEME.
— Tratar no Largo
frente
mínimo 2.°
do — depósito ou oficina — Ver no KAIC
COZINHEIRA -~*»<lsa4*
praa moradia a panoi estabale- alugo ótima caia- moblliada, com
para
um senhor, que possa viajar — sio c| muita
São Francisco n. 2ô — 10.° an* local com o porteiro o tralar na Tol.i 32-1774. CRECI 283.
PRECISA-SE
um
ajudante
datilografia
com
pritica
pra- Rua Visconde da Graça, 18, ap.
cida do comercio.
Rua Emanei- gol. Trotor tel.i 52-2796. Santos PRECISA-SE de babe para menl- casal. Passe ¦ roupa. Exlgenvse
90
—
000,
dar,-sala 1 C03
regular 50 000, não
Alugamos na Av. Go* pação n. 32 - Praça Argentina
Rio Branco
Telefono .... Avenida
n.
15Ó — CENTRÕ
na de 3 anos. Boa aparâncla, re-, refofônclao — Av. Copocabono, tica de passar calça. Rua Macha- 201, esquina com a Rua Jardim
Bahia. CRECI 822.
43-8009.
moranr1-) Icnpo - A»,
do de Assis, 31-A, L. 36 - Fiomes Freire n. 55, os salas 17, 33
R, Bransola 2. 503 - Tol. 22-6140.
ferênclas. Paga-se bam.
Goma* 211, ap. 502^
Botânico, 636.
co,
151,
slloja,
o 43. Chovas c| portolro e Iratar PRAÇA SAENS PENA - Junto oo
s| 09.
Corneiro n.. 50 —-801 — Telefo COZINHEIRA - Precisa-se em casa mengoj
"que
Correio,
talos
dlvarsos
tomonhos,
na KAIC — Rua do Carmo, 27-A.
OFERECE.SE
no
27-4798.
ESTENODACTILÓ^
PRECISO
casal
s|
filhos
do
PASSADEIRA
FreTúã-se,
frenta e fundos,
de três pessoas. — Av, Copacaprola. locação, a
Tcl., 32-1774. CRECI 283.
— Serviços
aposentada,
ajude a tomar conta de duas crian- ferôncia
gorais avul*
PRECISA-SE
pessoa
uma empregada bana,_363, ap^OI.
p<*- GRAFA
de
partir .da sobreloia, alugamos to_^
ios a domicílio ou próprio escri*
ALUGA-SE um ap. na Rua Con- CENTRO - Alugamos por 180 mll das que compilem
para auxiliar em serviços domes COZINHEIRA, pago bam -~Rua ças. Dormir fora do emprego e ra tomar conta de casa porto du
edifício
na
fi
43-7700 - Horário das 9
morando
perto. Paga-se 65 OCO. praia, dou moradia. Luz, gás e tório
ticos em casa de pequena fami Ollvolro Rocha,
quista, 121, c/ 2 quartos, sala e cruzs., na Rua São José n. 46 a Rua Conde d, Bonfim, 289-A Tel
47
Telefonar 46-9223. R. São Clomon- pequena
ajuda.
Tratar:
telefone! e* J4 horas.
Guanabara, s| 1007 c| banh. Chaves c| por- Tratar Administradora Brasil, Rua
demais
dep.
Jardim
lia de tratamento a Rua Pontes
ALUGA-SE
um otimo
bo,
com
Aceitam-se propostas Dará a Corroía,' 98, Andara! — Paga-ie 26-2005.
teiro. Tratar na KAIC — Rua do
_
te, Botafogo.
37-7966 — Falar com Abreu.
temporada ou 1 ono.
PRECISO de dactilografa com prada Quitanda, 19, s| 313. - Tel. .
sala, 2 quartos etc, junto
da por
Carmo 27-A. Tel.i 32-1774. CRECI
DOMÈSTÍCÃ"*- Precisa-se"
para
bem.
—
locação
do
16,°
andar
Apresentar-se
com
31-2820.
RAPAZ
cõrna
Rui
das
Precisa-se de" 16 a 17 tica.
Alu 203.
praia. Linda vista - Cr$ 220 mil ILHA DO GOVERNADOR
;
cozinhar
e
arrumar — 46-9107 cisa-se à Rua Benjamin Batista, 27 anos
Laranieiras, 430, Io|a I. Podem-se
"4 SALA
caia
de
cm
família
na
Rua
ca
de
e taxas — Rua Comendador Bas- ga-se um grande apartamento de
130
m2.
COMERCIAL
Aluga-se na
- Alugo
PRECISA-SE de empregada para to (paga-ee bem).
—
CÍNÉLANDIA
Tem
máquina
referencias.
elétrica.
(Vi.it_io,
85.
grupo
tos ni 6ól — Bananal. — Ver no frento
Tratar na
a praia.
Prata Saans Pena tala e banhaiparo
do
serviço
de
um
casal,
salas, 2 b.,
paga-sa C/PREGADA quo saibo cozlnhor
p| escrit. ou con- ro próprio, 16 m2 om
locol ap.
203 - Chovos no Praio de Olaria 409, op. 201.
PRECISA-SE
menor
dactilógrafo
prédio co60 mil, com referências. Telefone 60 000. Dos 8 is 6. Ruo Pontes
sultório, cedo tel. Álvaro Alvim, mercial,
204 - Tel. 27-6478.
novo e| balo panorama
morando nn Zona Sul.
Av. Co*
27.1481. Ipanema.
27, gr. 83 - Chav. port
Corrêo, 202, ap. 201;
180
000
R.
Condo
i
"para"'todo
Bonfim,
605,
375
s|
1004.
TelefoALUGA-SE
pacóbona
na Rua
Uçá número
PRECISA-SE de babe para 2 crian" EMPREGADA"
36-3848.
al 610 — Chaves c| porlairo. Tol.
serviço
—
ne 36-S56S.
Aiuga-se
657, sobrado com 2 salas, três PAQUETÁ
na
ap.
i
Rúa
Visconde
do
Caravecas,
CENTRO - Sala pl escritório - 43-2431.
OPERADORES Remington, 200 000.
docossl,
Rua
Aires
SalI
preciso.
Bonifácio,
AUX.
DE
ESCRITÓRIO
8,
53,
Praia
José
varandas
depends.
2
.
e
SECRETÁRIAS, 200 000. - Admiquartos,
gr.
Ias, 121. Botafogo. Ordenado de
--¦--¦
- —Admitimos ropoz c| prático onto47,
Aluga-se
na
Rua
t SAO CRISTÓVÃO - Alugo-so
Acre,
danha, 72, ap. 703. Copacabana.
— Jardim Guanabara.
sob. - 27-6549.
Aluga-ae,
moças cl
ótima
com
aparência,
150
m2 de CrJ 55OO0._T.t.i_46.6296.
— Pre-! rior, útin>,i dililografio o boa apn- mes
pl
AUXILIAR de escritório
913.
Ver cl porteiro,
tratar
p fins
comerciais,
EMPREGADA - Prelcso-sa de uma
amplo
sobrado irea coberta,
bca
datilografia
e desembaraço.
PRECISA-SE
cisa-ce
môça
uma
tirar
dispondo
notas
fisempregada
em"
rência.
d»
tel.: 22-7907."NO
T£D
para
fòrAv.
Pres.
Vorgos,
'serviço
de forno e fogão, para casa de
j
_ composto de 9 salas, com exceTÉD_
Av_
PrES
v,rg
52?)
|8^0_
ap.
conjugado
todo
de
CENTRO. Alugo lenta
ESCRITÓRIO
de
alto
aparência. ! Ótima
ire'tamento,
em! ¦íiítóffi^^c^^^Su.w;^^^;
passo,
Ilumina* ça e telefone. Ver à Ruo Fran- um
com um menino
de 9
bcm mobiliado,
c
3. teleítnes, cão — Rua São Cristóvão n.
.. co de Almeida, 72. (Transv. Av. anos'jir,— Tratar Praia do FlamenALUGO coso, 45 000. Trotar com
maquinas Olívetl, cofre, arquivos 1 127 — Chaves na loja — TraCelma.
levantar
balancetes
i,,l.|
Inclusive
p; __________
D. Zenaide, Rua Eliseu de AlvaBraall, 2110).
1 107 - Prédio do
Tralar com Sr. so, 72, ap.
e armário de aço etc, todo ou tar na ALIANÇA
° <*""=>' b°» '«tra dal. - CÍ$! CORRETORES
IMÓVEIS ¦" EMPREGADA - Precisa-se
APARTAMENTO EM ICARAI. Alu- reno,,,
Nilópolis.
1 819.
Cine Bruni.
rÍTvTii».rc .»¦„-.„
paro AUXILIARES
ESCRITÓRIO;,-,--_^
Semj230coo - Av. R. Branco, 1SUL.r
parle, tel, 43-0267. CRECI I 030 Praça Pio X n. 99 - 3.» andar Amllton.
—
um casal, que corinha bem.
ga-se pequeno apartamento com
ri-nac
5~^revendedoTT"
— Precisa
ABC MODAS
com
SENHORA
todo
2o
o
ciclo,
serviço
çmasial,
prática,
de
para
alojai
*!
09.
1
Ttl.
23-5911
CRECI 16.
Dormir no
Posso-se
controvlsta para o mar, ccmDletamtnte NOVA IGUAÇU emprego.
Exigem-se superior, n| sistema emprego,
_
ras p( conta própria, lucro 100%f
Aluga-s. óli- ESCRITÓRIO
uma cata de um casal com uma
sãto de locação de uma sala
carteira
ri- SAO CRISTÓVÃO
mobillodo.
PRECISAM-SE
e
referencias.
Tel.
37-9295.
moças
Paga-se lírios cortos do 1C0'170 000 —
bem
Zona
opre paga cm 3 ou 7 vèze:. Depósito
pôrmo apartamento c| sala, 2 qst.,
filha
Av
môça,
com
reprecisamos,
—
em jacarandá tuíria. Alugo na R. Pedro Alvos,
camente
bem
decorada
sent.vels para escritório. — Rua fábricas S. Paulo. —
Tratar na Rua do Matoso Rio Branco, lSJ^jcbro-lr.jo,
e qt.
emprogada. CrS
150 mil, —
Centro, Ed.
s| 09,
ferências
e pagamos
Cr$
.,
n. 207 - op. 607 - TIJUCA.
do Paço n. os doia andarai (ed. da 3 pavs.,
Tratar na Tmv.
Mf>iico,_74_-_ Sola
mais taxas. Rua Tab. Murilo Cos
Av. Central, 10.° ondir. - Ma.
—¦¦-.JJ03.
ólim» localização. Tratar R. 00 000, dormindo no serviço.
ÃÜXILIÁR""DE
ESCRITÓRIO
sala 402 - Esta travessa fi- constr. moderna) para escritório,
lAtooeran» ¦_.
EMPREGADA
PRECISA-SE
ta, 161
ropat
c|
ap. 101 - Ed. Brasília 23,
Portela,
durolra.
do
29,
2.0 and.
qu. saiba cunhar pt9cisa.se
Rua Camarista
Méier,
prática
935,
onicom "fiscais',
conheciJstr.
prático,
ao Fórum, começa na associação, oficina, depósito, con- Conde de Agrolongo, 1034 —
ca junlo
'Ord'9SS
escritório, faturamanto. Rua Gua* AUXILIAR:
Chavas c| o zelador.
bus
247.
Passeio—Camarista.
menro ao
d° livros
livro, fiscais, Uoa
P| IMOBILIÁRIA cabi
Rua São José e acaba
na Av. sultório. Também vendo o edifí- Loja A,
in nrin
.
_-;_•-_
ALUGO caso 70 mil. Moqueto —
^V,íÍl.í_tA
____dlW!«8
temiila, 215. Penha.
Tol.
49-1792.
__, j Admite-se pessoa com boa apreErasmo Braga.
cio. R. Pedro Alves, 163, sobrapróximo N. Iguaçu. Trot. no R. NOVA
cias.
"¦' •"• 40K -(responsável,
IGUAÇU - Alugo-se casa
müças
ejpon.i
dó
boa j sentação. Disposição pl obtenção
educado, qu»
qu. po
poisai! PRECISA-SE de
•Vliníí*'."'
Otávio Tarquino, 74, ",° andar
T.l. 47-4076,
Alu- do, dos 14 às ló horas. Telefono
EDIFÍCIO AV. CENTRAL referencias
Tratar
_
Idar
Rua aparência, com curso ginasial -ide aos., na Zona Sul. Fixo e co_..
a| 301. Novo Iguaçu, c| Oswoldo. c| quarto, sala, cor. etc. Aluruel ga-se mesa com tels., secretária 32-2395 - CRECI 106.
—
EMPREGADA
40 000. Rua Pedro Cunha. 352
Lur, 917 - Aouo Av. Churchill, 109, sola 603, dás missão.
Precisa-se de uma Monteiro
da
PLANEJA
IMOBILIÁRIA.
e boy. Tratar 22-3107.
SALA — Alugs-se, comercial, de
ALUGA-SE uma casa em Nilopo* Ponto Chie.
lOh
Farme
de
Amoedo,
às
para cozinhar e lavar ligeiras pe Santa.
55 —
12h.
Procurar
o
Sr. ' Rua
AGENCIA RIACHUELO - Ofereço Cos. Ordenodo Crí 30 OCO. Dá-se
lis - VILA NORMA com 5 coEDIFÍCIO AV. CENTRAL - Toma- frente,___i Rua do Matoso, 85.
Ipanoma tel.i 27-7596 — CRECI
Jorge.
;
ÁUXILIAR~bE
Aluea-se
SECRETARIA"^SoR.
Conda
Bond»
cozinheira, babás, elc. cl doc. e preferência
modos.
Aluguel de Cr$ 80 000 NILÓPOLIS - Al. casa 2 quartos, sc nola de Recados e Correspon- SALA" DE FR"ENTE - SÕbrõdõ-que durma no emprê- licitamos
apre;entação,
quinta- PRECÍSA-SE menor p|'escr. Jurtdlr .__!___.
— Aceita-se desconto em folha — sala, coz., banh., ar., 62 mil — dência,
esq.
R.
Aguiar,
responsabill- Alugo-so p| negócio. R. Uruguai, fim,
c| absoluta
perto roferêncios. Ord. 50 a 100 mll. go e uma fenhora. Rua São Va*
6 de outubro das 14
- R. Joaquim Silva, 123 — Tel.
co-Cont_bii -- Av. Franklin Roose- ADMITE-SE corretor de imóveis p|
[feira,
Tratar na Avenida Pres. Vargas Ambiente
lentlm
sossegado,
R. Vítor dade, em escritório c[ secretária, 265.
Larvo 2o.-Felra. lo. locação, 100
velt, 23, s| 306.
{procurar aps. pi clientes certos e
32-0584 e 32-5556.
n. 2 007, ep. I 405.
boy o 3 tels. CrS 20 000 menBraga, 1847, c| 8.
______J*___£___?367.__ j99 -'CopacoBana.
TIJUCA — Alugo consult. denta- m2 — Trotar telefon» 28-7700
trai. R- Mig. Cou.
RIOBRAS
42-2827,
p7c.i_7r_7_-';7Tv7.)'i°le'i%n^isais. Tratar,
AGENCIA MOTA tom as melho- EMPREGADA
- Precisa-se,
maiorj
rio, 2o., 4o. • 6o. c| A.
—
Rot.
AUXILIAR
AUXILIARES
Cunha, à tarde.
escritório ._2 muçai
môtns tc ieasníor
escritório,
o, faturista,
raTunsTS. aux. contabí'
comam- to, 27, 4.° imcl. Amnronas Ter*
res dioristas
Dt>_
us« t»».._..*_.
/, L-'""1-1 cj-iiiuiu
efetivos,
documen nu n-^nitESCRITÓRIO - Alugo umo sobro- 50 mll c| tel. ou vondo — R.
rltorlol. CRECI 7-13 - 32-5855.
datilografia
d.
160
to-;
lidado
c|
técopo
odor.
IBM,
Ro.
tos, ref., amas, copairas, arruma 67. Ifundós -'ll^Lj.l"^'"0' .'.•»",¦
'
loia, Av. Churchill, c| 6 telefo- Conde do Bonfim, 835 - Sáb.
e
Bonsucesso
qual, boo letra, solt. - 120jl4O| minaton,'
Imóvois
corrutor -da
Eletrotécnico,
Ruff,
c| ADMITE-SE
deiras, coz., lavadeiras, passadei
nos, mobiliada. Tel.i 32-9393.
domingo, 8 is 12h.
EV.PR83ÁDA
Av,
R.
LOJA — Aluga-se na Av. CopaDranco, 151, slioja, inglês, desenhista projetista, mô- mesmo v cartaira em Cia, oficie*
Precisã-*si
qüe na
res e faxineiras, Tel.i 37-5533.
|
" ü9Alugo TIJUCA —
'ças,
ssiba
coilnher
cabana 1072 — Loja 4, com ins- EDIFÍCIO AV. CENTRAL.
.
dormir
Alugam-se
lizada nl CRECI. ExKi_*se quom
possa
as
salas
, , dact. c|.. ginásio e_ prática,
_.,
pl
ATENÇÃO
sombra,
lado
EMPREGADAS DO- no emprego.
da
ALUGA-SE
loja
na
pintada, 808 e 809, do Rua Rua Conde da
Av. talaçõcs de alto luxo, serve para sala
grande
Pedem-se
referén- AÜXILÍAR
casa. Informações
môça ou
rapaz,
sò-1BUX< escritório e contab., secre-j tenha tel. em **-*""i
—Temos ótimos pa- cias.
MESTIÇAS
N. Sra,
de Fátima, 6<J-A, área qualquer negócio. 12 milhões pa- sinteco, ar refrig., Crí 252 000 Bonfim, 375 — Chaves c|
A-..—...
Tratar
R.
Lins
Vasconce- mente c| dotilografia do 160 to- ,ari"
«leno
38-4031,
32-5855
Amaionas
P0"-porteiro
port-lnglês,|,"',-^'";'!
'
didos para cozinheiras, babás — los, 197,
D.
Ju- toxas.
Inf. 26-7678,
I80m2. Serve p) depósilo c| es* ra as instalações, contrato 5 anos,
— Av. Territorial - CRECI 743,
ap.
Trater no
102.
R.
Paga-s.
£0 ques serviços
da Alfondoga,
refecpcionista
port.-alomão,
Bonqefaís
"
p\
arrumadeiras,
copeiras
etc.
Sacritório ou comércio. Chaves no 400 mil de aluguel. Ver no local dlth.
- Tal.
cruielros.
338-A mil
l.o ,nd.
529,
Pres.
s|
410.
Vorgas,
...
lucesto
200 COO
Av.
R.
CORRETOR (Á)
Precisa-se com
lario ati 160 mil para forno
.
rt. 42, c| Sr. Nilo. Tratar na PAR e trotor pelo loi, 36-7384 - Sr. ESCRITÓRIO - Aluga-se
na Rua 23-9805.
RÁPIDAS E EFICIENTES
Branco,_151, s|loia,_s| 09.
prática de investimentos. Ordenafogão — Rua
- PREDIAL E ADMINISTRADORA Giovani.
""DE"
das Marrecss n'. EMPREGADA — Preclsa-so pequeno
Dom Gerardo, sobrado, com 150
do e comissão. Ótimas pespectivas
- l.o ondor - CineISndil.
AUXILIARES
ESCRÍTÚRTcT38
Cozinha
RESNIKOFF. R. Ouvidor, 130 e
serviços
leves,
2
sala a
m2, composto de ampla
pes- Precisam-se
- Admitimos 2 ro- - Av. 13 de Maio n.o 23 - 15.»
que selam boas dali- BALCONISTAS
(
9.0 ind.
Tol. 22.9435 - CRECI PASSO diversas lojas no Catete amplo gabinete, banheiro a kit*
ATcNÇAOI - Corlnh.lras, prod- seas, dando bom trato. — Av.
lógrafas, conhecendo
serviço de pa-ei cl prática em serv. de Pa- andar, sala J 516.
ou- L. Machado, com instalações chenete — Ver t tratar na Rua
456 -_N-1.
sarno»/
ótimos
ordenados.
Rua Presidente Varejas, 3 415, esq. de crediário.
EMBAIXADA PRECISA DE UMA CASA OU APAR.
Exigimos
ótima aparência C3ÃÍÍHI
Tratar
pelaria.
na
Rua
Gon.aive*
cabeleireiro. São Bento, 22 - l.o ondor,, dos
do
2ÕOÕ0O
400 000
para lanchonete e
.
Senador
Dantas, 39, .2,°
andar, Machado_Coftlno, ap. 301.
ÃLUGÒ
loia c sobrado' c|
10Õ Ver e tratar
—
Rua Conde vendendo artigos finos
Dias, 59_ com_o_Sr._Joso_CarlosJ e desembaraço. TÉD
na Rua do Catete 14 às 17 horas.
do
ho*
TAMENTO
solo 206.
EMPREGADA
COMPLETAMENTE
cozinhar
m2 cada, juntos ou separados —
com
MOBILIADO
para
EM
BOA
Bonfim, 375 s/loja.
n. 310, sl. 313 - Tel. 34-3475
mens.
Fornecemos a mercadoria
AUXILIAR DÉP." PESSOAL - Bom
Rua Gamboa, 105 Tralar fei. — Bezerra —
AJUDANTE DE COZINHA - Pre- referência ou carteira, com folga
GRUPO SALA - Alugamos grupo
Creci 1 OS4.
Rua
BALCONISTA-~P.
sem
dinheiro.
Maria
Freitas
c|
LOCALIDADE CONSISTINDO DE. GRANDE SALÃO PARA
dactilóqrafo,
em
—
p"ra7ícã~i_
carteira
semana).
prática
Ordenado
ate*
60
45-7134.
mll
B10 c| banh. privativo, la. loc,
eisa-sa na. Praça Quinze ds NoSal. 230 mil, p| Z. Norte. Aten- trabalhar em" materiais de constru- n. 42, snla 209. Madureira.
vembro — Departamento, dos Cor- Rua Goiás, 1 354 op. 403.
esq. R. Uruguaiana, na Av. Pres.
CENTRO — Alugo
sobreloia 10
RECEPÇÃO,
SAIA DE JANTAR COM
de Av. Rio Branco, í85,""Í0_ò^I"*Í
*»• ,-¦*** Campos, 72-A,
ACOMODAÇÕES
HORAS VAGAS - Se V.
Vargas, 583. Ver no local a tra*
pode
reios e Telégrafo_s, 1.° andar.
|ç|___
EMPREGADA para cozinhar o tri.
da P. da República, 93, 80 mil.
BALCONISTA
Proclso-sc
corri fazer 10 visitas diárias ganhe 200
tar Imobiliária Sagres Ltda,
Larvlal • arrumar. Paga-se oitenta i°_L
Ver c| port. F. P. Voigo. Av.
PARA
12
PESSOAS,
BIBLIOTECA,
3
COZINHEIRA
Preclso-se,
QUARTOS
COM
eom
ALUGA-SE 2 boxes p! olicina, è
AUXILIAR
—
trabalhar
em
tintai
e
mil cruzeiros. — Av. Erasmo Bra—
ESCRITÓRIO
prática
Carioca,
5
Moça!
pl
mll _ru_e.ro*. Referências • tar*
Sl 401-2
Tel.
go
Almte. Barroso, 90, ll.o. te|0fo.
referências.
Rua
Sá
Ferreira,
171,
Rua Prof.a Ester de Melo, 226-A 42-0072.
R.
Siqueira Campos, ga, 227, 315
(Publicidade). »
ta.ra.
Praia
BANHEIROS,
Flamenga 386
GRANDE
para aten-' ferragens.
ap. maior, até 23 anoi,
GARAGEM,' E DOIS QUARTOS
nos 42-7144 e_42-54J2._Crecl
ap.
503. 27-3930.
JB32. — Benfica.
der t.Iefones, boa letra, conhe-172-A.
901 - T.l.i 55-0II3.
E CORRETORES
INSPETORES
MAIS DE MIL M2 - Centro, SaCENTRO - Loja - Alucia~.se" gde".
«ndo bem quatro operações. Pre-1BALCONISTA DE PEÇAS
PARA EMPREGADAS. ALUGUEL MENSAL DE 2 MILHÕES
ALUGAM-SE
duas
Com Para loteamento residencial e veCOZINHEIRA do
grandes lojas cadura Cabral, duas frentes, postrivial
fino
a EMPREGADAS
cozi- ferência
precisamos
more
servem
quem
Rua
negócio.
de
Renault
Volksperto,
e
qualquer
raneio, Rio Comprido, C. Gran*
demais serviços pequena família. nheiras,
para
peças
prática
sível
copeiras,
arrumadeira
grande construção, escritoe Ipirenga,
DE CRUZEIROS. É ESSENCIAL QUE
A CASA TENHA
33 — Laranjeiras.
Praça Marco Aurélio, 51. Vila do rios, garagens, apartamentos, howagen, para trabalhar no Leblon. de e Araruama, ótima comissão.
Extgem-se referencias.
Ord. Cr$ babás. Ord. 70 a 100 mil. R. Pe5 anos - R. da Lopa, 113 de 101pjjjjjjj*
70 000.
R.
AssemAv.
Atlântica n. 3 772 dro Américo, 166, ap. 201-A - ADMITIMOS aux. escr., secretária Procurar Sr. Carlos, Av; Barloto- Inf. cj Luís Santr.s.
tel. Jel. 43-7871 ___Nóbrego.
MÓVEIS FINOS, CORTINAS etc. TELEFONE 45-2533, no
- 501. Tol. 27-4486.
dact. 230 rnil, esteno port. 300 meu Mitre 450, loja F. Guarda- bléíi 61-A, s!I, diariamente das
Tal. 25-9533.
RUA DEBRET, 23, salas' 416|417
CENTRO - Alugamos ou vende- APARTAMENTO
Aluga-se c
dact. (a) 190 mil, aux. cont. se sigilo.
horário comerciol Hos dlai úteii a noa Sábados e Do9 âs 18 horas.
— Alugam-se, .grupo c| 2 salas
COXINHA- - ARRUMAR - tf
dois bons quartos,
mos prédio c| loja e sobrado, n
sala
e de
Precisa-se
— ADpara 350 mil, aux. cont., moças esteno BALCONISTA com prática de pa- MOÇAS — O Pavilhão precisa de
cisa-te de empreitada na Rua Íe- EMPREGADA
Rua Alcântara Machado n.° 29. mais dependências na Rüa
da e banh. Chaves c| porteiro
cozinhar e arrumar c| referências princip.
mingoo nr> Telefon» 25-0105.
250 mil,
contador 500 daria à Rua Hermengarda n.° 553 algumas vendedoras com
dentor, tll ap. 301 — Ipanema. — —
NACIONAL
prálica
Chavos no local e tratar na KAIC Abolição n. 404 — np.
102 — MINISTRADORA
Paga-se
bem,
Rua
Domingci mil. Rüa 7 de Setembro, 63, sa- - Méier.
Ordenada
Pres.
Cr*
Av.
Antônio
Carlos,
M
000.
Eiilaem.se
— Rua do Carmo 27-A. Telefo- Tratar no local — Engenho
615
e boa
aparência
para trabalhar
de
— CopaFerreira,
34,
ap.
1
001
referências.
2.»
Tol. 42-1314.
em sua filial de Copacabana.
pavto_Dentro.
balcão
auxiliares
do
ne 32-1774. CRECI 2S3.
"DE
«Mv.rrrs—:
PRECISAM-SE
cabana.
AUXILIAR do escritório - Admi-lcom boa eparSneia .
COZINHEIRA - Trivial fine. ftSETEMBRO, 63, saprática om Tratsr com Sr. Djalma. Av. Co*
LOJA centro, nlugo gde. a fir" ALUGAM-SE duas lojas com um RUA' SETE
- Prõcisí-se-qiiõ co- timos moca com prática do fakom, referencias. Av. Vieira EMPREGADA
i frios • laticínios. Av. Copacaba. pacabana, 836-A.
com 400 m2. Também so a ' l?z\ pUin" comerciais, aa.
ma
de
.....
„v_ gab.,
_.,,,,,„ pf
I_.t.,
_,.._.., ótima
maUl_- galpão
H, ferr.,
zinhe trivial
turarnento,
fino
boa
demais
dactilografia,
servi*
—
boa
na
291.
?a-se
auto,
Ipanema.
706
Tel.l ..
MOÇAS
a domicf*
deira, louça sanit. etc. Tel.: ... alugam ou vendem as máquinas Ia e banh. Chaves com porteiro,
para vendas
"7-1S30.
Cos, casa casal - Paga-se
bem, aparência. . T60.
Av.
N. S.
de
NACIONALDá-.e cenouretifica, vira-brequins, tornos etc. ADMINISTRADORA
PRECISA-SE balconista
com
bas- lios e vitrolinh-s.
32-0060 — Mário,
esiglndo-sa roferêncios — Ruo Al- Copacabana, 690, 6.0 andar.
çedo_tel
Pres.
Antônio Carlos,
615
COZINHEIRA
tante pratica, à Rua Voluntários ção, ótima comissão. — Trata-se
Rua
Goiás,
Preclso-se
1 154.
Tratar tolof. Av.
com mirante
—
Solgado,
IOJA 158
Cisiijõ LoronÃluga-se c|
ADMlfrMOS~*;fi«[iia~dãtrmir. da Pátria, 318, Botafogo.
2.° pavto. Tel. 42-1314.
46-8284 - Sr. Ferreira
prática em salgadinhos. — Praça re!'|»s_polo tel. 28-6988.
subsolo Inf. 36-6483
Aux. cont. aislst. contador, con*
_T.I. 25-7982.
SALA
Condêssa Pauto de Fronün n. 57
com telefone — Passa-se
vendedores.
Tratar
PRECISAM-SE
EMPRESADA
Prxlse-s.
PASSAMOS conlrato de loio si. LOJA NA PENHA. Passo o con- contrato ds ótima sala de frenol. tas . r.c.bor. S.cr.taria dat. —
— Rio Comprido.
na Rua Uruguaiana, 210 — Sr*
uma
«orinhar
tuada no Centro — Tralar tele- trato 5 anos, Av, Nossa Senhora te, na Rua
para
e arrumar Av. Pr.s.
Vargas, 417-A Si
da Assembléia,
mo.Adelino.
da.Penha,
COZINHEIRA
559.
Serviço
de
dois
apartamanto
..
fone 42-2460
Aluguel de CrS
pxiu.no família 1310.
veis novos t telefone. Aluga-se
— Cr$ 50/60 - Orrf.nado. CrS 60 000 - P.dom-'
senhores,
"contabilidade
PRECISAM-SE de moças e rapazes
30 000 — Serve para qualquer LOJA —
___
Hl.crir_-t._t . rnssiuri
precisa-se
moveis
ou não. Tratar na
São Cristóvão, ótima pa* com
mll. Rua Marquês de
AUXILIARES
1 môAbrantes, .. MMjtMj... «m an. - Ru.!:_S«S__.í2_il_f_JS_V___
ramo
ouxiliar
trabalharem
como
~ *ornit.-s. rapai c|_
para
Joj^erciaL
202,
ra peças de automóveis ou outro Rua Rodrigo Silva,
18, i/
prática «m'ç3 ou rapaz pl Botafogo classif. de
219
802.
Tel. 26-7165.
P.r.ir.
— Não precisa
d. Silva, 444, ap. "¦"
104 sotap_ d.
propaganda.
•
interna (bu-|180 000 outro estoquista ginasial
ramo, passa-se contrato de cinco com Sr. Romano.
.cobrança
comts*
de
custo
e
ísiuda
COZINHEIRA - Procisa-sa . para
prática,
anos (barato): R, Benedito Otonl, SALAS — Alugo grupo de 3 sa
:ão acima de CrS 130 000. Rua
pequena família — Paganvse CrS| EMPRcuADA -. Procisa-se
COPACABANA-LEME - Comércio, 77-E, de 9 òs 11 horas.
po-oivros . salário inicial d. 150Í180, Av.
R.
Branco, 151,
illoia, sl Duanos Aires n. 168 — 4.° anIas com sanitário.
Rua da Rela—
60
Exigem-se
referencias
lOCQ
coiinuar .
aluga-se
om caso
sobrelojas Rua
«xp.ri.ncia
de p
passsr
c| aumanto im.- 09.
Gustavo
55.
Ver com- oorteiro, Tra*
cem
Sr.
Rodrio
ou. certeira.
Tratar
Rua Diss da Rocha pequeno família..
dar.
Sampaio, 542, amplo salão c| ba- LOJA de esquina c| sobreloja. R, ção,
Salário de 60 dlalb! Procurar Sr. R.nato na Av. ¦Aiiv"iiTÃI>_
Crecl 937.
Viúva Cláudio, 270. 7.. Ind. área tar 32-8902.
DF-rnWTARM"íriAIÍP
E
C°NTABIUDA[)E. ques — das 9 às 12 horas.
n. 86 - Pasto i.
mil cruzeiros por més - Exigem- 13 da Maio 23 - Grupos 614 ilnheiro. Chaves c| porteiro.
Troi",
.
de
150
m2.
CrS
300
000.
Pode SALA PARA ESCRITÓRIO - Alu'
rapaz
principiante - Procuro-so
tar lowndes Sons. Pres. Vargas,
rapazes.
c
COZINKEtRA - Preclra-ro do uma so. documentos. Trator na
Rua!4l3.
*
moças
PRECISAM-SE
Administradora Na- go uma espaçosa pi tel. no Caste290. Tel.: 23-9525. R. 18. CRECI ser visitada.
- Santa
91
saiba
..'"almente contablllda- Rua 7, Quadra 17, cosa 20, Guacozinhar trivial
«:m- Leopoldo Froos n.
.que
AUXILIARES tí>(_KHüKIO
ESCRITÓRIO
F-r!^dand?iniciar
ftUAiLiAKCb
— Car-id_
cional. Av.
Pres.
Antônio Car- Io. Tralar pe lo tei. 42-6787.
em cargo de futu204.
para
'reira do
Perlo da Praça Carmela
dolupe.
pies e variado. Casa de tratamen* fefs,»
los, 615, 2,o pav, Tel. 42-1314.
grondes
"d.
Salário
perspectivas
a combinar — Pro
pa—
— Procisa-se
LOJA vazia,
Io.
SALINHA
Aluga-se para peque^
Trstar jJepois dns 9".^
Ordenado CrS
Rua EMPREGADA
Dutra.
60 000.
em Botafogo, denambos os sexosl Co- curar Sr. Renato, na Av.
porajra jovens
13 de
tro do golorlo.
Cru; Lima, 19/402. Tol. 45-7622.
coiinhor.
Luvas
Pede-j»
carteiro
500 000. LOJA EM BRAS DE PINA - Alu- no escritório, com direito a sala
ou
re-1
locação
Vendedores.
imediata am empregos de iV,aic,_23, grupos 614 e 613.
".
REVENDEDORES
Entrada, prestação do
200
Santa
mil, ga-se loja C da Av. Brás de Pi- de espera e telefone. Rua da Qui
Isabel, solario
oportuelevada.
Ramo
COZINHEIRA - Precisa-se
Preparamos
alimentício, ótima
Av. ferência. Visconde
ADMITIMOS
contador
s!
- Graiaúoluguel
426,
125 000. Tel, 52-3227.
p*ráT"
ap,
101
na 1 070. Tratar na Rua Buenos tanda, 3 sala 502.
140,
candidato
Pimentel,
Ten.
através
R.
Copacabana, 112. ap. 304.
nidade.
Trade nosno mé- Front
Feed, 450 a 500.
Auxs.
LEBLON — Aluga-se o lojat-338- Aires 48, 3.° andar, horário das SALA - Aluga-so ¦ sala 1*11 da
ledo de ensino dirigido. Aprenda
tar das 8.30 às 11 horas.
52 - Oloria 8/12 • 14/13h.
EMPREGADA p|
lola
duos
pessoas,
escrt. dat., expedirão dact., alRua
da
Conceição
105.
esq.
da
12
às
B da Av. Ataulfo do Paiva.
18
horas
trabalhando
com
o
Sr.
Alvoro.
i
cozinho
Ivo.
cem
trivial
bem
documentos au- moxarife dact., cont,
feito e
Sem
COZIÍJHEIRA - Predra-so que dur- que
dact, 1C0
Pres. Vargas. Chaves c] porteiro,
luvas — Informações, dias úteis, LOJAS, salões e
ma, no emprágo.
Rui Camarista mais serviços. Nüo lava. Rua das lenticos de escritório, faturas, no- a 150, boys. Av. P. Vargas 435, SENHORA — Ganho bom dinheiro
garagem',— Alu- Tratar na sala 1912.
tel. 27-1965.
tas
Laranjeiras,
fiscais,
136,
folho
ep.
703.
Tulefode pagamento, sa lã '605.
creMéier, 494, finlbus 247 i porto.
nossos perfumes,
gam-se.^ Rua Tenente Pimentel 140
vendendo
caixa, c| corrente.
Iniciais 120/
LOJA — Alugo-se, R. Marqutis de — Olaria. Tratar Travessa Ouvidor SALA — Aluga-sa Rua Acre, 77,
mes, lençóis etc, no bairro onde
CÒZINHETRA^ToliípereTíteTloT^
ÃDMITE-SE contadnr (F. Feed) 50Ò"
sala 505. Chaves na portaria cl
Abrantes, 26 — Lo|a 0, contrato n.° 32. Tel. 52.5007.
Ver: Senador Dantas,
mora. —
ótimas
cozinheira- 150 COO. Av. Pres. Vorgos, 529,
referências, pracl3a*.e, Av.
Júlio OFERECEMOS
500.
Datilografa
Auditor
cópj
5 anos, qualquer ramo. Tratar no LOJA — Tijuca — ¦ Passa-se con- Sr. Antônio.
1J7, _/ 1,541
Furtado, 205, G.-oinú. T. 38-4037 do vorios citegorios com corleiro 18.0 andar. Copacabana, 690, 6.°.
Dio da Cruz,
185, sj 223. Maria pias ingl. 220. Aux. Contab. [conBarbeiro — Sr, Antônio.
trato. Aluguel 220 mil.
Base 55 mil.
'
|o referências. Tel. 52-4604.
180 m2. SALA com telefone no Edificio
Precisa-so de 3
'
Freitas, 42, s/loja, Cendo de Bon- las a pagar) 250 etc R. México, VENDEDORES
Darke,
contrato
5
anos,
Tratar
novo
Drogaria
Americana.
—
LOJAS Rua
AVENIDÃ~PASTEUR
COZINHEIRA
vendedores para Guanabara e Est.
Praclsa-se trivial [OFEREÇO-ME
diarista,
co- fim, 375, s/loja. Catete,
.
para
216, s/ l.H,-s|':605;
OfERECEMOS
ítlmsa
100
mil. Ver na Av.
arrumodei- variado d referências — Cr$
de
aceitação
184 — Cinema Venera — Alu- Conde do Bonfim, 251-A, porlo aluquge]
zinho multo bem, ou cutro qua
Rio,
do
produto'
— Precisa-se
loja. Barão do Amazonas, 528, s/ CONTADOR
ras, copeiras e babás,- com
13 Maio, 23, 19,o, solo 1904. _,
para comprovada, dá ótima comissão e
— ,60 000 - Ruo Redentor, 321 - quer serviço, meu horerío
gam-se ns. 23 - 24 - 25 c 26 Saens Pena. Tol.: 48-9762.
. ,
de lo|a, Niterói. Nilo
.
, , do<
Peçanha, 185, iniciar em empresa nova que te*
cumentos
Tcl. 52-9089, das 14 h em diroferancios. Telefona Iponema - 27-0291.
com 250 m2 - Ver com Gilvotrabolhoi 7 h ls 19 horos. D?u
Documentos e 2 retratos.
prêmio.
s/joja^ Neva lgu_;u.
MADUREIRA
nha vontada de nrogredir na R. Pca. Tiradentes, 9, 5:806^
Estrado
52-4604.
Portela, ante.
zio, porteiro. Trator telefono ..
COZINHEIRA, para casa da peque- ótimas referencias — CrS 6 000
308 —
Alugam-se
lojas
novas, TREZE DE MAIO n. 47 ÃUX. ISCRÍTÕRÍO - Admitimos do Lavradio n. 183.
— Telefone 46-7050.
58-0241.
OFERECE um. cop.Ira «panhol. na família,
AluMoças e senhoVENDEDORAS
precisa-se, dormindo por dio
som
luvos. Tratar:
Rua Bueno
moças
CAIXA
contabilidade môça
c| .
—
e
rapazes
c/d.la
com
idade
an.s
entre
£04
d.
sala
comerciai
n.
2
rw.rtncla
—
—
nosso
ga-se
ampliando
LOJA
estamos
_..,
ParAluga-se contrato de 5 Aires, 48, sala 408 — Tel.l
p/<asa fora. Rua Silva Teles, 31
., de frente. 200 mit e taxes. —
dat
OFEREÇO 2 senhoras p[ todo ser* 16 a 22 anos. Firma para inau- muita . '"¦.
¦¦-', também boa
- "Vr-'"',nftl
de alto tratamento. Sarve*se mui* to da Rua Uruguai.
prática,
anos ns
ser hora extra. Sen,
Praça
Santos
,
,
quadro,
pode
Dumont 43-4035.
viço, cozinhando bem, sou che- gurar. TÉD - Av. Nilo Peçonho, logrofa, boa letra, solt.
50 000
to bem
a la Francesa.
37-0465. .
Cred.
Aetruia
n. 142 — Gávea.
1034
gantas ' 117 Tratar ao la- PASSÀ-SE
Forno
COZINHEIRA
—
«
fogão,
—
oada
—
de
s|,...
Ms
to
Av,
R.
185
s/loja
Grosso
52-8708.
Branco,
151,
sjloia,
loja
contrato nôvo
Nova Iguaçu.
do no bar.
__>l__wT-T»ig**.*5M,''?if.-s?tah;
Aluguel Cr$ 25 000, com um boi- TRANSFIRO contrato escritório
precisa-se. Rua Francisco Sá n.° OFEREÇO empregada
09.
iiaustríaca,
AUX.
ESCRITÓRIO,
OFERECE-SE Sra. para tomar eon- 61J603. Tel.i 27-4986. 70 mil.
150 000
LARÃNJEÍRAS-VENDEDORES — Precisa-sc de venRÜ7_pSrmiTõ" cão frigorífico de 2 metros com- Zona Bancária a quem ficar com
cozinheira forno fogão 9 anos. Admitimos moças e arpazes com CONTADORA
ou
loc.
somento
ta do criança, em sua própria casa,
móveis, 3 telefones, 3 extensões
Machado, 9-B, la. locação, ótima ploto b uma balonç-i. Estrada
dedores salário superior a 300 000
COZINHEIRA - Pr.cli.-s. t>| tri- Rtf. ou outros serviços — 52-8708. boa datilografia, ótima aparência, 'p"110
In- números 23 e 43.
em escritório —
trab? liado
Aluguel Cr$
dis rio.
Tratar polo tel.
36-4054 vtal variado «ft
loja para qualquer ramo. Ver no tendente Magalhães,
Procurar Sr. Osvaldo. Praça da
EMPREGADA — Precisa-se para ep. —
família,
2937-A. Tra- 100 800, toxas, contraio
pequena
c| pritica de serv. gorais de es. de contabilidade 2001250 000, es- Matriz n.
1
ano.
OFERECE
Marllen..
uma
cozinheira
18, sala 107 - São
local. Tratar 22-2838.
palar loja B.
Paga-se bam. R. Figueiredo
cl ref. CrJ 70 mtl. Rua Bulhões
horário fora
,uda'!a
disso
não João Meriti.
ra bar. Tratar pelo tel.i 48-4193. critório. TED - Av. Pres. Vorgas
Tratar Prata Pio X, 78, sala 807, peq.
OFEREÇO
—
2
ótimos
Magalhães,
d.
Carvalho,
cop.lros-arIOJA EM
442,
901.
Cep.
—
808
Tel.
329,
tp.
COPACABANA ap.
'venha
Av.
Branco,
Rio
151,
Na
529
18
das
13,30
às
horos
16
RUA
DIAS
OFEREÇO
DA
rumadelras,
cozinheira,
CRUZ n. 827-A
VENDEDOR — Precisa-se com prá- I
uma
e
Galaria Duvivior, òtimamonto ins.
36-2657.
Pinto «.
,todo serviço rÂ.ç-r1 . . .
portuguesa.
slloja, t| 09.
1
— Melhor
—' ótimas referências.
Alugo
Agência Alemõ Olga — 37-7191. COZINHEIRA talada, para artigos de moda
tic„ no ramo de café e doces, boa I
Agência laiaA — Admitimos rapaz com'
ponto comercial Cha- TRÊS SALAS VAZIAS
10 mll. Preciso ...
EMPREGADA - Qua more perto,
para
CONTADOR ou tec.
c| comissão,
s_
somente
de ;
bca
com
a.nhoras. Transpassa-s.. Telofona: ve de Ouro - Grande loia do 9 ou vendo S, Luzia n. 799, quase
37-7191.
datilografia,
prática,
possibilidade
boa
PRECISO .mpr.gada
.«rma («it muita pratica • r.f.renel.s.!*""1'-!0!?»
qu.
».luali«í<0 bom
x 30 - Alugo por 300 000 mon- esq, da Av. Rio Branco, eipetacu* para limpeza e olhar 3 crianças, fora,
aporênclo. TÉD - Ru«"Cond» Bon- ,rnu_a
Exigem-so
referên- I
22.5487. Sr. Paulo.
salário.
P,rí,ica
OFEREÇO
í"!m
multo
b.a
Gust.v.
mor.
coiinh.ira,
Ru.
ap
lona
Sampaio,
377,
nt
8
Sul
r«f«is 19,00. Ruo Androde Porcom
f'rm-?
,n" cias. Tratar na Av. Nossa Senho- I
sais som luvos - Ver no local lor, tol. 57-4019, Souso, doa 15 dos
fim,
375
s/ioja.
s/ioja.
l_snÍTi,'d3
.c?",,id?r
—
fofri»
r.ncl.s,
* fogão
LARGO
Agâncla Al.- --.--,:.-;--.¦ .
DO
lenço, 42-101 - Cotote.
d* le.s_
- com
trata- 1001. t.m..
MACHADO,
yr.Tici
dustrial
administração
29
chefia
Cafi ;
308-A-B
, .
o porteiro e tralar Dr. Ma- horas.
da
Ponha,
ra
m. Olga CORRENTISTA - Admitimos
mento para tode servlfo, aaban* COZINHEIRA
37-7191.
Centro Comercial - Alugo loias
rapaz 700 000 - Av. R. Branco, 151,
Precisa-s»,
triEMPREGADA
rio - Rua B. Aires n. 174. Te;
Ovar.
,
para todo serviço, do cozinhar trivial fin.
23, 45, 49. Vor a trator sl. 1 023
PARA COZINHAR trivial e arru- c| pretica em c| corrente, boa da- ~~
lava
vlal
slloja,
s!
(nio
09.
fino,
60
mll.
ExiPraia
pega-se
Flamengo,
386,
lefone
23-1542.
precisa-se.
- I
- Tel. 45-3983 - CRECI
NORTE
VENDEDOR
ZONA
nom
.neral,
—
1
boa
aparência.
—
.tílngrafia,
TÉD
Ord.
mar
casa
pt4s.11.
10
família qusro môça atê
carteira
referências
190.
çje-se
e
op.
802_Tol._45-0081._
CONTADOR
Escritas
avulsas,
coSÃO CRISTÓVÃO - Aluga-so loseja
I
mil,
Vitrolas
Slereo,
Para
T.l. 47-7431.
que
Mar:a Angélica, 342, ap. 301 — 35 anes que durma no emprego,
LOJA — Passa-sc uma, servo
mesmo atrasadas e regularizações.
Preclso-se
tel. tdi PRECISA-SE
Tntir
pa- ia com 60 m2. Ruo lopes Forres, ALUGA-SE consultório médico mo- EMPREGADA- ramo.
nhecedor
do
mínimo atendo
só CODIFICADOR 180 000 - AdmitN Lulz 48-8927.__
ra boutique ou outro ramo.
pago salário
,de uma senhora para Jaròlm Botânico.
— ó - Tel. 34-6913 __
uma
c]
telefone
em
Copacabana
Rua
Vergueiro,
biliado
Senador
28-6988.
Area para
todo o serviço de um casal. Rua COZINHEIRA
_:
Tratar na Rua Djalmo Ulrich n.
boa, até meio die. R. Dias Ferreira, 15, mói rapar c| prática de caixa e OPERADORES auxiliares
'Precisa-s.
238, op.
503 — , flomongo.
estacionamento, facilita-se
contabí
exten- na. Trotar 37-63B7.
Toneleros. 271 op, 801.
Precisam-so
ap, 201 no fim do Leblon.
VENDEDORES
codificação.
pa-.'
183 — loia K.
TED.
Rua
Dias da lidade
que lave e passe em casa dt caOlivetti
ALUGO luxuosos conjuntos
p| Tijuca audit. ra vendas df» mercadorias de boa H
pa- EMPREGADA - Preclso-se
porá PRECISA-SE
Crur,
185,
s/
223/226.
sal
dt
tratamento,
_
Rua
CaoelSo
PRECISA-SE
de
empregada,
da
empregada
com
220 000 outro ruf. 230 000
513
ra
loca- arrumar e pequenos serviços, po*
escritório em primeira
para
aceitação. Ótima comissão — R. j
Alvares Silva, 42, Bairro Peixoto, referenciar,
saibo cozinhar. CORRESPONDENTE em port. com — Av.
R.
Branco,
que
151, t|loja, Rinchuojo, 274_;
cão — Copacabana — Telefonei: de dormir no emprego — Rua todo . serviço , menos lavar,
para
L
casal. Tol. 46-4638. Botafogo,
Copacabana. Ordenado 50 mH e Rua_Oom.es Carneiro, 96, ap. 301. redação — Rapaz/moça. Sal. 220/ s|_09._
CorreIa Dutra, 156 — Catete.
57-2989 • 57-2987.
VENDEDORAS - Serviço facll, ex- í
aos domingos.
Exiqem-se PRECISA-SE empregada
de
arrum.d.irTcõ". saída
AVENIDA VENEZUELA,
para todo 250. Admissão imediata. Atendo TÉCNICO CONTABILIDADE - Pa- terno de
27, sala ALUGA-SE em primeira locaçio o EMPREGADA Pr.cisa-s».
Todo PRECISA-SE
na
aceitação
prattl.
37-0342.
referências.
Inf.
grande
Av.
Rio
Branco,
185, 10.°, sala ra Chefiar seção Contas a Pagar,
serviço d. cosal. Rua Aires Salf
714.
r.ft.
P|
escritório,
401
c|
da
Av.
Princesa serviço, pequena
família.
Paga- pairo d.' mole Idade com
saleta, conjunto
de custo mais comis* |
AlUGAi.SE 1021.
Av. Pres. Vargos, bonh.
ató 40 anos. Cart. assinada. Aten- ça. Ajuda
e
sala.
Chaves
cl por. Isabel, 323 {duas salas) cem ar s. ati 60 000 — Ruo Visconde rendas e carteira. Paga-se b.m. COZiNHEIRA poro casal 2" filhos^ danha, 72, ap. 703. Copacabana.
— Rua
542, sala 1 310 c/ dependêncios. teiro resultados
são.
Ótimos'
Av.
Osvaldo Cruz, .123,
ADMINISTRADORA NA- condicionado e garagem. Chavea d. Pirajo, 371, ap, C-01.
apart. trivial simples. Exigência refoten- PRECISO cozlnheTra~l7ivieirpT~2 CORRESPONDENTES"""!
moça-pl de Av. Rio Branco, 185, 10.°, sl Buenos Aires, 208, 2.°, i/ 3 -!j
Jorge.
1001 - Tel. 45-6591.
Trotor CIONAL
yiv."J c/porteiro
Dorme no em* Dassoas tó.
cia ou carteira.
Av.
Pres.
Antônio com o porteiro. Ord.
100 mll.
R. E>'t„ in9les «m Copacabana - 1021.
EMPREGADA — Pf.cisa.se não la22-2838.
H. comercia!.
i í,
Rua
VI- Pedro I, n. 7, ap. 307 - Praça 309 w0
10
mll.
Ord.
datilografa
c! redação
ALUGA-SE conj. de salas no R. va nem passa, que durma no em* PRECISA-SE DE 3 CASAIS
CO- prego.
ALUGA-SE
VENDEDORES (As) - Émproendi.j
Tel.
Licinio,
34-8506.
150.
cente
escrit.
200 000 Tiradentes.
;pritica
à Av.
Rio 4-M314.
gp. 612
gerol
PEIROS
—
COZINHEIRAS
E
Santa Clara n. 70
DE GAAs prego qua dê referências. Avenida
302
Norte,.
Zona
na
Bronco,
atuando
mento
185. 3 solos,
Br°nC°'
armários ALUGO, 190 mil,
,5'' •obre'°ia'
Salário para o casal Pça da Bandeira.
amplo grüp"õ chaves com o porteiro. Telefone Presidenta Vargas, 2 776.
PRECISÃ3E empregada qu. tela^V'0
_ BARITO
embutidos,, banheiro, cozinha. — comercial,
Contro . Sul, contrata vendedo-1
"fa- ranhora
até 400 mll —¦ Rua das Marrecas COZINHEIRA forno a fogão
novo, frente, c| banh. 52-9174 ou
Dr. EMPREGADA
AGUIAR
sozinha para morar no
504 000. Chaves c/ porteiro.
ros (as) Jo 20 t 50 anos.# Exlg«-I
para
pequena
n. 38-1.0 andar - Cln.Un. Apresentar referências e Iratar sa* emprego. Rua Martins Peno, 47, EMPREGOS ESCRITÓRIO - Mesprivotivo e sinteco — Ver Av
Çr$
.
PAULO.
Tratar na Administradora do Imó- Pres. Vorgas,
se instrução primária. Serviço tx-|
milia, nio lava nem .passa. Rua dia.
mi>
som
ap.
n.
lírio.
Haddoclc
Lobo,'
482,
c|
171,
ap,
sola
601;
pritica,
1 311, ò ALUGA-SE a sala 308 - Rua Hl- Pereira
na Praça junto • lede
primário. AUXILIAR
moças
secret.
corr. terno sem horári-i fixo, podendo,
veis Masset
Ltdo-,
de
Siqueira
93,
c-8
Av.
Erasmo noite
(esta
tel.
Vários vogas através nl sistema esp., 250. Esc. dact., dact. cont.
47-4801.
do América.
lário Gouvola, 66, qualquer fim, rua começa na São-Francisco Xa- PRECISA-SE
de uma empregada 202.
B.l?S_.í rn' */ ,u1 ~ Telefones:
manter outras atividades. Sa!árIo|
rápido, na Rua Lucídio Lago, 91, dact., várias vagas, sal.
ANDAR comercial no
100 a 100 000
Centro — tem Inst. cons. dentário *~ Cr» viar 115).
42-0081 » 32-8317.
fa- COZINHEIRA (Õ) - Precisa-se pa" PRECISA-SE
cozinheiro
para todo o serviço menos
y
mais comissões no ato
cl
pri- sala 611.
Aluga-se com
— Tra- tica
200.
Balconistas
friburgo
zar
200
ra
trabalhar
em
Dr.
compras
e
140
000'.
Inf.
lavar
m2,
papelaria
—
tol.
37-1064
e
roupa.
p|
dcrmlr
Pa*
no
emprego.
da venda e prâmios — Fácil exe*|
próprio
para
ALUGAM-SE
EMPREGADA
de 1 o
Precisa-se
3
ótimas para grande empreso. Prédio
para qam.s. CrS 50 000 na Rua
fotoorafico.
Gioia. Av. cuçao. Tratar na Estrada do Por*s
do tar Sta.' Luzia. 799, sj 203.
Paga-se bem. Rue Taumaturgo de EMPREGOS ESCRITÓRIO - Pj mô- p| mot.
no. Carlos.
salas de
família
frente, no 5.°
de 4 pessoas,
andar vo, esq. 7 Setembro e Uruguaiapaga-sa Catote n. 214 — casa 23 — ap.
Vargas 435, sl 605.
' tala,
diiriamenlte.
29,
sala 305,
ap.
simples, Azevedo, 32,
202 Trivial
COZINHEIRA Tel. ças e rapazes sem prática, me- P.
ALUGA-SE ap. 304 p/ consulto- bem.
com possibilidades dc telefone - na.
Exlgem-s. carteira .
refeInformações c| Sr. Miranda.
diante
n!
sistema,
empregamos AUXILIAR
- das 9 is 14 horas - fAadureira.»
DE
SECRETARIA
com
ref.
dormindo
no £8-5896.
Co* rendas. Tratar 1 Rua Coalho Ne- 201.
médicos, dentistas.
R,
Rua Álvaro
prática,
Alvim n.
21.
Tra. Rua México, 41, slloja. - Tele- rios
bem todos os meses mais de 60 Admito-*!?
-portei*
trazer
anuncio,
Solicitamos
môça
Av.
Copacabana
60
c|
n.
000.
emp.
PRECISA-SE
chavei
c/
dt
—
empregada
tar 26.0073
_
ginasial, boa |
to, 9
PRECISÃ-SE
pacabana, 374,
para
Laranjeiras.
cozinheira
res- pessoas. Exige-se ginasial, 2° ci*
fone 22-8155, 14-17 h.
para
apresentação,
desembaraçada,
lede owvlçe d* um casal. Ordf 912_ ap, 1 101. Tel.i 36-54Ó-.
c] VENDEDORES (As) - Proclsom-sil
taurante._ Rua Gago Coutinho, 8. cio, superior. — Informações
AlUOA-SE na Avanida Churchill,
EMPREGADA arrumar . cozinhar.
sem
tm
datil o ar afia.
Sa'lrio para serviço externo, sem horário
uma PRECISA-SE cozinheira do_1rivlol compromissos — Av. R. Branco, prática
Precisa-se
COZINHEIRA
com Que durma. Carteira. 50 000. Foi* nad. Crí 45 OM. T.l. 46-17M.
ALUGA-SE
espetacular sala
grupo de 3 talas de frent, com
inicial p| .xpcrlôndei 170 mll c| fixo,
podendo manter outras atl*^
45 m2 — Av. Copacabana. Tra- ga quartas, domingos à tarde. — PRECISO empregada p| casal sl què cozinhe bem o trivial' sim* fino à Rua Leopoldo Miguez, 76 151, sjloja, t| 09,
tala da entrada, banheira • coaumento
Imediato,
Procurar Sr. vidades. Salário CrS 100 mil mali
Exigem-se
ótimas
referên* — 9.° andar. Carteira t referêntor 37-4641
* 57-8248 - CRECI Rua Gustavo Martins, 48. Saltar: filho. Ord. 80 mil. R. Podro I, pies.
....
P*'» telefone
FATURISTA, 160 000 - Admitimos RENATO na Av. 13 d. Maio, 23 comissões de 10 a 30 mil no atoa
P«••...Tr*,•,
- Proço Tlrodentos. cias.
Rua
Prudente
de
Morais,
n.
971.
7,
»p.
307
42-7458 ns horirlo d* 10 ls II
cia:
Estrada do Qultungo, 1553.
rapaz c| prática de coplador — grupei 614 . 613.
— Ipanema.
da vonda. Tratar diariamente da.,
horas •
14 is 18 horas.
PRECISO 2 empregadas pl casal 1184, ap. 303
ALUGA-SE na Av. Copacabana, EMPREGADA - Precisa-»
PRECISA-SE de empreqada
para Entrevistos na Tí D. Rua Dias da ATENÇÃO/moços datilografes - - 9 às 12 o das 14 is 17 horas ni
par. to- trabalhe fora.
Pr.cita-SB
com- Cozinhar t
435, sala 714, para fins residén- 4* imvíio 1
Orei; 80 mll cid. COZINHEIRA
ALUGO sala c| telefone. Ruo do
Pedem-se re* Cruz, 185 t/223/226.
ambi.nt. alm
passar.
p.sso.s
Rua Senadcr Dantas, 20, satãs ns r
120/200.
Arquivistos
120.
Rocep. referências,
ciai
ordenado ferênclas. Tratar Rua 5 de Julho
ou
comercial. — Tratar na •Im. Paga-s. bam, dorm. m »m- R. Pedro I, 7 ap. 307 - Praça petente,
Senado, 261. Centro.
INFORMANTE DE CADASTRO - cionistos-dat. 150. Copista Inglês 1310-11-12 - Cinolândia. Solici
Inicial
. setenta mil.
Rua Lopes 2461701.
CIPA S. A. R. México, 41, l|lo|a prlgo. f. TMd.ro d. Silva, 537, Tiradentes,
ATENÇÃO - SOBRELOJA - De
tamos apresentar anúncio.
Admitimos
220.
rapaz
Esteno
c|
noções
de
bca
aparênIngl.
300.
CrS 170 000.
Tel.i 46-8991.
PRECISA-SE empregado portuguè- Quintas, 537
cas. t. T.I.: 13-3*40.
frente Avenida Rio Branco,
PRECISA-SE empregada para
co- cia e cj alguma prática antericr,
prosa, casa p.qu.na com 3 hofn.ns COZINHEIRA de forno •
foglo zinhar e serviço
COPACABANA Alugo
ótimo EMPREGADA — Todo serviço
ximo 1 Ouvidor, com 2
leve.
Ey.Ige-se TÉD. Av. Pres. Vargas, 529, 18.Q, DACTILÓGRAFAS
pograndes
AdmilírnTs
Precísa-se com prática-. Exige- referência.
salas, bem rnobiliados, 2 telefo- CENTRO - 5.o ondar todo ou em conj. comercial, 200 mil, com sa* quena família, cozinhando bem. só. Paga-so multo bem. TrocamOrdenado 50 000
R. MOÇAS
— Precisa-se
para jer«!môças exímias dactilógrafas, óti
se
durma
no
tm*
t
se
referencias polo t.l. 49-2098,
carteira
qut
nos, 2 extensões, próprios invés- solas separadas, la. locaçio, alu- leta, sala, banh. Av. N. S. Co- Apresentar-se
somente ie entenVisc.
de
Albuquerque
129|101.
vice
dt
tseritórlo
eom conheei*jma aparência, desembaraço. TÉD.
Cha* der de cozinha. Rua Matriz, 66, depois de 18 horas ou 49-8632, prâgo — Rua Fóllx do Cunho, 33 2-.96i0.__.
610, conf. 915.
- timento
RECEPCIONISTA Precisa-se dli
— Passo gamos na Rua Uruguaiana, 13 — pacabana,
turismo
ctc.
mtnt.i d. datilografia, boa apa- Av.
N. S. de Copacobana, 690,
Tl|uea.
hnrarlo ¦ccmercial. ¦*: j ;
ou ossodo-me o negocio lucrotl. esquina
com - Seto de Setembro, ve c| port. F. P. Veiga. Aveni- ap. 104. Botafogo.
môça para recepção, quo seja óíi
.
_._._...„
urgento
cozinheiro rincia t aprtstntaçio. Tratar das 6.° andar.
- Pr.clía-se cl bras PRECISA-SE
vo o decente - Telefone 57-7914 Ver no locol e tratar na Admi- da Almte. Barroso, 90, 11.°. — EMPREGADA ma
dactilografa.
Rua
da Assemos
COZINHEIRA
PRÉCISA-SE
arrumadeira
casa
Casal, precisa de
para
durma fora — Paoa-se bem. W *s_16 horas na Estr. dt Ptr- DACTILÓGRAFAS
- bléia, 93, s/1802, das 8 is 9,3Cf
nlstradora Brasil. Rúa do Quilon 42-7144 e 42-5412. Crecl 832.
150 000
lave t durma. que_
qut
uma môça que durma no emprê* de femílla.com referências, traba* referências,
ALUGO conjunto porá
Constont» Rtmos, 168, ap. 402, ttla, 29 t| 202
escritório do. '9, aj
— Rua Canavi.iras,
- Tel.: 31-2820.
_.._..... Admitimos moças cj ótima dacti horas, c/ Sr. Joâo^
50.000
CrS
313
-sala,
—
COPACABANA
otilha
R.
Alugamos
it
dat
14
horas.
8
Paga
bom
•"Copacabana.
Ord.
Costro
go
saleta, e banheiro. AveMOÇA
Para escritório no cen-j[oprafia e ótima
aparência.
Grljau
Ttl. 58-0130.
mo conjunto para escritório, na Alves, 88 - Méler.
35 000. Tratar Rua dot Artújos, 216 nida Pres. Vargas n. 482 - As
RECEPCIONISTA - Maior, de boli
CENTRO — Alug.
PRECISA-SE de 1 cozinheira com tro - Semana de 5 dias. Prálica' T____\v-__;ei-_Vargasi_529J_18.0.
— Pça. Saens Pena,
para escrito, R. Siqueira Campos, 85, ep. 704
chaves com o porteiro ou telefoCOZINHEIRA
Precltá-s.
eom
aparência [2 vagas), pi Botafogcí,
GOVERNANTA - Senhora .ducada 113
rio o ap. 1 229 da Avenida Rio c| sala.
DACTILOGRAFA
0# ne 43-9722.
seleta,
kitch e
Preciso - Ruí e S. Cristóvão, urgente. Atendei
quarto,
Ord.nado Cr$7ó0 O00lp''''"- ___!*______!_!_!.• ____.-!£» ftVfiVW
Branco n.
185, com saleta, sala banheiro. Apanhar chaves e Ira* e de fino trato,. rteceisita-ie para PRECISO bãhá" com-prátlc. .xliôir.f.réncl.i.
A,meids' Evaristo_ do
_ Pr.çisa...,
míç, -p| 77."d-nor.-d.
Branco.
185. 10.°, if
tomar conta de aparlamento' de referencia.. Av.T SP.^^Cójtc.b..-.Tratar p.l. monhlou t noit. PENSÃO
yeiga^J6,_gr._1206. Av. Rio
ALUGA-SE
sola
\S'horal
espaçosa
com banh. e kitch. Chaves com
o tar na Delta Administradora de
R.
Se- s^^~°^r,Ã'^_r^rr—na Av. Henrique Dumont, 131' - ajudante dt. cozinha
DATILÓGRAFAS
Daitlóçirafas-, 1021.
£„,,„,
senhor só. — Emílio Berla, 116-F no, 308 ap. 1 101 - ll.o •
telefone, kitchnette - solo de es- oncorregodo - Trotar na ALIAN_
nador
— Pça.
MOÇAS SEM PRAlICA — P| em- iteretárias
Imóveis ltda.
Corr.ia, 43
Ruo
México, 11, ap. 401 - T.l.i 57-8689.
Ipanema.
SEo
a
datilógrafos,
ólimos
ni-TBÇÔC
PRECISA-SE empregada. Inhangá,
poro a banheido. Assembléia es- CA IMÓVEIS - Praça Pio X n. slloja, Tol. 22-4873 ¦¦
U'V_K_U_
Sa!vador_ —_Laranjeiras.
pregos «critório, c| ginasial, 2o salários.
P. Vargas;
542,
COZINHEIRA salal
Forno • fogio
quina de Quitanda — Favor li- 99 3.o andar. Tel.
MÔÇA de preferência qut durmt 26-101 — Copôcabent
23-5911 COPACABANA ciclo superior n| sistema empregos 1901.
de uma
Alugo-se
bot
cozilaio e conheça doi s.rviços dométtiADMITIMOS moças
senhora/.
- CRECI 16.
ger para 32-8952.
para. 3 pessoas. 100 mll. Carteira PRECISA-SE
certos,
—
salários
de
1001170
senhora
000
PRECISO
Independente,
—
nheíre.
Rua
511 da Rüa Hilário de Gouveia cos.
Cruz Lima, 19, ap.
secretárias habilidosas, serviço fscll, paga-s
Para trabalhar em casa d. muito calma t btm educada, cj dt trabalho. Branca e limpe
ALUGA-SE
(OS),
Av. Rio Branco, 151, tobre-loja, DATILÓGRAFAS
metade de escrt. no CASTELO - Alugo sala 1101 de n. 66, com banheiro
— Flamengo.
301
e kitch. — família.
bem.
Rua
Fco.
Praia
do
Flamengo,
244,
ap.
Tratar
São
Xavieií
601.
dotilógrofos
e dot. Copista Inglês. , „
Rua Evaristo da Veiga, alguma
sl 09.
,„„,,,
prática enfermagem, cul*
Çenlro a quem traga tel. INv. frente, melhor ponto do Castelo. Chaves
com o oprteíro.
Tratar 83 ap. 106 - Cinelandia.
,_ __Ü Mangueira. _
ótimos salários.
co- r,;>.F—~~ --.-- —
P. Vorgas, 542 ___
Prailsa-s. tU 1 PRECISA-SE empregada para
32-5855 Vor Lg. S. Frco., 26 200 mil. F.
dar t acompanhar Sr. btm Idoso, COZINHEIRA
P. VEIGA - Av. na ALIANÇA IMÓVEIS - Praça
*u-x"criV' "cretir,... t| 1901.
zinhar
mais
.
serviços
leves
ftgíe
ctm
dt
ftrnt
4times
ESCRITÓRIO, correi
t
rt*
a| 1119 _,°ÇAS''aquis.,
Aluguel CrS 20 mil Alie. Barroso, 90 - 11 .o - Tels. Pio X n. 99 - 3.0 andar. Te- MÔÇA com referência ou carteira sendo capaz vir ser governanta.
AUXILIARES
atendentes etc. farinei ai t documentos para fa* Trabalhar das 9 às 15 horas, 50'_""'-'
auxs.
cont
dacts.,
DATILOGRAFO cj prática,- cridl- pondentet,
(servo mesmo tel. residencial),
42-7144 e 42-5412 - CRECI 832. lefone 23-5911 - CRECI 16.Rua Mutuai
InformaçSes.
para babe. Bom ordenado.
Tratar
tó
'mocas e rapazes, operadora Bóri;
¦
mll •— Rua Dois d. Dezembro, 771 p«9"m«, ma;s 50 mil do que es- to cobrança,
—
tratamento
de
mflia
OrdenaGoles,
dat. redação de ro1 354 ap. 403. _
tão
ALUGO Ap. 1501 Rua"SÕnT"DÕn"- CENTRO
ganhando.
Erasmo Braga,
ap. 401:
Alugo-se
sola 1810 COPACABANA - Comércio, olu"27/315.
da de 70 000. Tratar na Avtni*
- 150 003 mecânico elevadores e rapazes p
tina
S.
Cristóvão
pj
Ias, 117, sala, saleta etc. B m2 da Rua Alcindo Guanabara n.°
empregada
24. ga-se Av. Copa 897, grupo 805, MÔÇA nova, arrumar, cozinhar tri- PREÇISA-SE
para
—
,prática
PRECISA-SE cozinheira com ref.Av. R. Branco, 151, triciclo. Praça Tiradentes, 83, 2.'^
maior). 2, 5 sal, min. 22-6979.
ür-rÃc yyr— Rege cobertura
Tratar tel.i 22-3313. Dr. Luir.
e servir cafi
frente, hall, sala, kitch e banh. vial. Toneleros, 180 - 903 — T.l, limpeza
rências. — Rua Ministro Viveiros MOÇAS — Oferecemos excelentesj-.i'_;s. ,< o?.
01 — Leblon.
andar, sala 1.
57-4180.
cabeleireiro — Av.
AVENIDA
Copacabana,
RIO BRANCO Es- CENTRO — Alugamos na Rua lm- Chaves c\ porteiro. Tratar Lown*
da
Castro,
81,
tp.
801.
—
Telefone
COZINHEIRA
Paga-se bem, não
CONTINUO - (Rapaz) ci cart. ém
1 017, stlt 204.
— MOCINHA — Prectsa-se
critório.
Transfere-se
c/
tel.
*£' entr.'',-^.nof £ i .J^^^fV^^ sínada, atá 23. Comparecer
__
para ser.
e peratriz Leopoldina n.° 8, o gr. des Sons. Pres. Vargas,. 290.
"funl". ie atende por telefone. Bario do 37-3012.
*»
4)
paU«
Tel.i 23-9525. R. 18.
alguns moveis. Otlmo sola de olu- 1 210, com telefone, 3 sis.,
CRECI viços leves, na Rua Gurupl, 151 PRECISA-SE""dom4stlct
Idade, ligeiro período d. adapta- X! 25!f,"
4""
baBom
Retiro,
963.
pl
às 9.
Atende
Avjr£„
,.
,1»' tóígravata.
PRECISA-SE
'[._,sL9 *
de
uma cozinheire
Graiaú.
guel beixo. Tudo por CrS .... nheiro compl. e o sala 1 210 c| 204.
lia pequena. Ord. 45 000 - Rua
çâo . treinamento c| profossíres JÍS ^S,
__!l
cflíí
—
Rio
Bronco,
105.
10°.
sl
1021tenha
no
«erviço.
que
COZINHEIRA
Prtcisa.se
em
ca.
pratica
Z_500 OOQ, |nf. 22-5884
—
especiolizodoi . curso d. ensino í™ Í_°m.1»V,
Bastos,
29, ap.
banh. Chaves c| porteiro e Ira- COPACABANA - Alugamos p| fins MENOR
— Ruã Tavares
12
para limpeza
_&.
- Admiiíj
Tratar na dirigido.
sa de família, com referências. Exigem-se referencias.
ESTOQUISTA,
180
000
Cat.te.
Recepcionista,
Datil.,
ALUGA-SE um grupo de 2 solos tar na KAIC. Rua do Carmo n.o comerciais na Av. Princesa Isabel Evaristo
Veiga,
Se-\^~3 47—50».
da
149,
aob.,
Rua
Sfio Francisco
Xavier,
Largo do Machedo 11. ap. 701
130, cretoriado,
150 000 - Ad- mos rapaz cem prática COtttpnB
Estenogrofia, Aux. Es- DATILÓGRAFAS,
com banheiro privativo de fren- 27-A. Tel.: 32-1774. CRECI 283. n. 323 a s| 1 111 de fronte, com esquina Joaquim
Sirva.
PRECISA-SE
cozinheira-arrumadei— Rua Dias dl CruS.
COZINHEIRA kitch e banh. Chaves c| porteiro
60 000.
Precisa- ap. 303, Tiiuca, depois das 15h. crit., Aux.
te, 1 Rua Evorislo do Veigo, 16. CENTRO —
Contobüldode,
Port., I rriitimoj moças c| ótimo datilogra- vada. TÉD
ra competente.
Exigem-se
refeMANICURA
Alugamos os grupos e tratar na KAIC —
Precisa-se
urgenPRECISA-SE
de
cozinheira
se
desembaraço,
boa aporéncia 185 %! 223/226.
trivial
variado,
boas
InformaRua do CarTrotor pelo telefono 25-5101
profis* Mat., Inglês. Informações nos se-l''»'
ou 917 o 918 da Rua Senador Dante.
Irineu Marinho, rências. Tratar Rua Assii Brasil,
Tratar
Rua
mo 27-A. Tel.i 32-1774.
sional para trabalhar em restau* guintes endereçosi Av. Presidente ci pr*1ico_ de serv. gorais do es- MENOR para bov de escritórtej
Dorme no emprego.
Rua
CRECI
"O
Ções.
45-6174,
aluguel
70,
300 000. fora tas n.° 117, c| 5 salas, 2 banhs.,
002.
ap.
1
30, i 203 «m frent. a
Gio283.
Leôncio Correia,
170, Leblon — rante de primeira. Pede-se por fa* Vargos, 529, IB.o, Av. Copacaba-icritório. TÉD. Rua Dias da Cruz, Predsa-so,'.tel. 32-0535.
taxas • Imposto, chaves com o copa,
bo",_ das_8_is 19h.
Totalmente mobiPRECISO
babi
galeria.
com ótima apa- Tel. 47-7025.
vor vir só tendo prática. — Rua na, 690, ó.Oj Catet» 216, sobre- '
s/223/226.
COPACABANA
,
Alugomos
*Vl porteiro,
NOTISTA — Procura-se rapaz
liado e atapetado, com 2 telefo*
pj MOÇA
r_nc!a com doc, ref. eom mais
com
referências,
Regeneração. 59A — Bonsucesso.
preciso
fins
comerciais
—
na
loja; Maria
Rua Figueiredo
Freitas,
42,
s/loja; DATILÓGRAFAS
Admitimos :0 a 25 anes, boa apresentaçi
mtii
servicoi,
ATENÇÃO. Sala moblliada cl te- nes, cedo um c| 2 extensões, inserviços dome.ticos — Não do 25 anos. Raul Pompéia, 148- COZINHEIRA •
Magalhães n. 286 a sj 401 c| banh.
Conde
de
Bonfim,
moças
375,
s/loia;
forno
cozinheira
c[
ótima
datilografia,
de
PROCURA-SE
boa
com
3
z.' prática comprovada em ext:
precisa-se
lefone. Transfiro tudo ou somen- terfones,
pessoas,
para
ar
condicionado
T.l.
av.
etc. e as salas 402 e 410 cl saleta . fiara
36-2904 Copa- 602.
referências, carteira, . qu. dur- a fogão. Paga-se bem. Rua BarSo Dias da Cruz, 1B5, s/loja; Barão aparência, desembaraçada e com ção de notas fiscais. Sábados
t« o telefone, pola melhor ofer- Trotor no KAIC — Rua do
...ur.r;,
Car- banheiro. Chaves c| porteiro. — cabana.• •
PRECISA-SE portuguesa ou. aspi- ma no .mprígo. Paga-st 70 mil. de Ipanema n.a 29, ap. 704. Favor de Amazonas, 528, s/loja, Niterói; prática de serv.
vres e salário iniciai de 150 rr»jv5 x, '•%
de
escrí
gerais
rovo'
«nlro. Inf. tel. mo 27-A, Tel.t 32-1774. CRECI Tratar na KAIC. Rua do Carmo PREClSA-SE empregeda
livíá!'ca- nnoli paro servir um c.saK Ord. Av. AtlSntico, 2672, ap. 401. es- nio sa apresentar aem referenciai Nilo P.çinha, 185, s/ioja, Nova tório. TÉD
para
Rua Conde Bonfim, Procurar Sr. Renato na Av.
32-4055,.
n.o 283.
27-A. Tel.t 32-1774. CRECI 283. sol. Ruo Carline, 45 - Olaria,
Cr» 120 COO.
Iguaçu.
ou documentes.
375 s/loja.
qulnt de Stntt Cltrt,
de Maio, 23, grupo 614.
COLÉGIO - Aluoo ema de qlo.
«nl», cozinho, bnnh, a quintol c|
entrada
Jona Rua
poro carro
cirendl n. 258 - 100 mil.
Trnlar Wllion - 427712 dai 8 s
M-norai.
¦
CASAS — 4 por 6 milhões, com
1 500 « 100 m„ águo, luz, Cnvnl.
c8nll, GB. Ladeira Zoíorlno Coita, 44, lei. 2493, Morltl, R. São
________aj_3.
IRAM — Aluga-se umn cnsa com
qt.,, «ala, cor., bnnh., Arpa, com
luz e igua. Av. Monsenhor Fóllx
ri. 1119. Rua Projetada Q. B lote 25.
Só so aluna c| fiador
ou desconto om folha.

ZONA RURAL

C GRANDE - SANTA
CRUZ - SEPETIBA

TURIAÇU - Aluga-se çasa, sala, quarto, cozinha,
quintal e varanda. Aluguel 130 000. Rua Aporinão, 321. Chave ao lado, Tratar tel. 42-0595.
Dona Darcília.

lAVAD.E PASSADEIRAS

§?f'_?í5!?? ____J___3J__ IQÍjl

DIVERSOS

ZONA NORTE

Avenida Rio
Branco, 14

ILHAS

GOVERNADOR

PASSADEIRA"- lAVADEIRAí-Rre-

Galpão em
São Cristóvão

PAQUETÁ

PROFISSIONAIS DE ESCRITÓRIO

ESTADO DO RIO

NITERÓI

Ipanoma. T.l. 47-6725 -

'

Dona ^.''lúlf í*íS3S!?1m" -" # I °m*-°*

'»<- S5

MÜE VENDEDORES -

Loja-Penha

CAXIAS - N. IGUAÇU NILÓPOLIS

Loja - Tijuca

COZINH.

E DOCEIRAS

í.n;',l,m

nT-t5? ~J_«_7d"

Ban' I6 nora)' Rua clnco d» Julho'

LOJAS

Mudanças
28-7649

CENTRO

BALC.

E VITRINISTAS

ZONA NORTE

^_if^___t^^^^^^^^r^^,

Prédio e grande galpão

EM ÓTIMA RUA DA ZONA SUL
Força, luz e telefones ligados 900 metrôs.
SERVE PARA QUALQUER RAMO. Cartas pára a
portaria dêste Jornal, sob o n.° 313 524. i.

CONTADORES E
GUARDA-LIVROS

ZONA SUL

=Mp-p''-~a-Ki- i—, ' '",<l!"> r-Wi'1,'; , •.«¦*>»;*'»-ífjí." Íããrl'''moÕòr_iku%'i -

Sobreloja - Copacabana

Aluga-se à. RUA BARATA RIBEjRO;:- Posto
4, sobreloja, com 75 m2. Instalações1 primorosas.
Marcar visitas. pelb telefone 32-8020, com
o SR. RODOLFO.
...
(P

EMPREGO^
DOMÉSTICOS

AMAS, ARRUMADEIRAS
E COPEIRAS
BABÁ — Precisa-se na
Rua Pereira da Silva, AAA
— ap. 401 — Laranjeiras.
Paga-se bem. Exige-se
referências.

ZONA SUL

_d?J.__ia__.e_.2L'|'_!__L2_''

ESCRITÓRIOS e CONSULTÓRIOS

CENTRO

£?rS5', 615 - 2'° P°v,° - Tel.

DACTILÓGRAFAS ESTENÓGRAFAS SECRETÁRIAS

iv

CASTELO - Alugo - Av.
Churchill, 129 — Conjunto c| 100-m2 cada.
Ver local c| porteiro Lima e tratar tel. 42-9774
e 52-4333.

__________!!

!*".-__ .'___• ____.3__5_7__

RECEPCSÕNIStÀS _
TELEFONISTAS

dt Attulf* _• Ptlvt n. na -

¦_• -:"*- s.

É. ; '

\

^r-—>
8

-

CLASSIFICADOS

-

Jornal

do Br«ill,

5,»..elr«,

O EMPREGOS

6-10Í&

Motorista-particular

COBRADORES - InslltuIçSo de
Preclsa-so do bom GARÇOM - Rest. ,e lanchonete,
BARBEIRO
Av. Caridade preclsa aposentados cooficial. Rua Marquòs do SSo VI- nova. necessita 1 c pritica.
Campo São mo bico, boa comissão. Tratar R.
do Ex.rclto, 17-C
___.ie_J5-'_--__ Giyea_.
Ibituruna, 01 - Praça da BanCristóvão,
BÃRBÉTro'- ürg-nío7"cõm boa
—
Preclsa-so pora dolra____ —«
máquina GARCONETE
aparência, preferencia
—
manhã,
DO GOVERNADOR - PreSorvlço
ILHA
elétrico, 50%. R. Marquês Abran- restaurante. muito boapata
apresentação clso-so do um ctlxelro pora balExlgem-se
tes, 26
o prática do serviço. Confeitaria cão do padaria, soltoiro com reOlaria,
BARBEIRO profissional; preciso 2, Vindobono -_" Paula
Freitas' 55-A. ferências na Prala de
"Prõclso-so
um efollvo, outro sábados e do- GARCONETE
—'
___.
com 409. _
Bris
Av.
horas.
de
mingos, oto 12
de pensão. Rua Buenos MOÇA Precisa-se poro loia apre
do Pina 929-D. Pça. dnCarmoj prática
material do ridio. Pede-se
,. Aires, 307, 1.".
I sentar quom tiver prática geral
BARBEIRO —:vi Préclu-H um
Preclia.se paro Pon-|||;n"coXlo, não preclsa conhociai
na R. Maria Paula, B5-B GARÇOM
— E. do Dontro — Chave de são comercial, Trntnr Rua Alcflnta- cer o romo, Rua 20 de Abril n.
Machado n.° 46, 1.°. Telefo 9 lo|a.
Ouro. -m ri__.
no 43-9771.
PRECISA.SE um torneiro •
trab.
BÂRBEÍRO"- MANICURE'- Preciso,
CARPINTEIROS Rua
Euclides
- Precisa- MOÇÃ~de.boa aparência p
serralheiro,
que tenham pritico. Rua Gomes GARCONETE e copeira
em seção do amostras, Firma di
— São Cristóvão.
246
C'inha,
se para pensão comercial, boa tecidos. - Urgonte. Comparecer.
MARCENEIROS
Carneiro, 126-A. Copacabana
Ricardo.
m^_
aparência. Tratar Rua Alcântara Av. Rio Branco, 185, 10,o, -¦
Precisa-se para trabalhar em ônibus de linha
Posto 6.
CARPINTEIRO - Procisa-so
PI-_CISA~SÍ um torneiro que to- ¦,.„,..,,.
¦ Admitimos mô- Machado n. 46, l.o. Tel. 43-9771. la 1051.
CABELEIREIRA
Centro
Rua 24 de Maio n. 415_
do
para Zona Sul, com prática ou com 2
nha pritica em bronze, paga-se
boa
aparÔncia. LANCHONETE - Precisa-so do um MOÇAS para serviço externo MARCENEIROS - Precisam-se. que hem - Senador Alencar, 291 - Ç«* ÇLRuáPr4!'c»
comprovado em caminhão. Váe um copeiro c{ prá- Solírlo superior o 120 000. Rua
trabalho
anos
de
s|l
214
216.
do
Catete,
pastoleiro
fórmica,
do
TEP,
S. Cristcvão.
trabalham em moveis
"melo "oficiai
lica. Rua S. Fé n.» 15-A. Méier. Visconde do Rio Bronco, 52, sode Cr$ 6 170 diários, mais
CABELEIRÍIRA - Preclsa-se que
Salário
vagas.
rias
na Rua Mario Ferreira, «149 — En- PRECISA-SÉ de unl
garçon com pritica la 60, 4.0 andar. Pr_x. a Praça
genho da Rninha. .;„¦_. torneiro pl manutenção e mecâ- saiba com perfeição cortar o pen- PRECISA-SE
Rua Viana Drumond n.° 45 — Vila Isabel.
toar. Horirio de trabalho das 12 para botequim. Rua Circular do Tiradentes.
prêmios.
R.
na
Rua
Uruguaiana,
Trator
na
nica
Precisa-so
MARCENEIRO
18 horas. Paga-se bem. Rua Ca|u, 178. .
MESTRINHO - Preclsn-se com do8.0 andar, s| 813|14 Pedro Alves n.° 64-A - Santo
Maria Froitas, 96, sola 401, Ma- PRECISA-SE de uma^ empregada cumentos na Rua Sapopemba, 159,
43-4270.
Cristo.
durelra. Tratar das 12' is 14 h. para- pensão,
preferência portu- Bento Ribeiro,
MARCENEIRO - Procisa-se. Rua SAPATEIROS
ur- guêsa ou espanhola, paga-se bem. MOÇAS. - Precisam-se,
CABELEIREIRO - Preciso-so
Milton, 95-F, - Ramos.
tem
boa
Rua
dos
Santos n. 8 —
boa
aparência,
,Marquesa
gente de
externo, ensina-se. Apre*--—
PRECÍSA-SE do" meio oficial de DOtSEIRA - Oficial de miqul- freguesia — Dou garantia. Tra* Largo do Machado, Sr. Antônio. Ço
se c/ documentos na Rua Carvacarpinteiro, com pritica dc ofi- na c bancada — Preclsa-se urgen- lor na Rua Iplru n.° 159 — Ilha PRECISA-SE um rapaz pvira Ira- lho do Souza, 137, Bloco 4, s/111
—
—
do
Ruo
bem.
Rua
Tambaú,
fo,
Pagn-se
bom
—
Paga-st
cina
Telefono .... balhar em bar na Rua Bela, 929. — Madureira
do Govornador
574 — Rnmos.
Resende^ 88.
45-6143 - Chamar o Sr. REIS. São Cristóvão.
MOÇA MENOR para ormorlnhç. PRECISA-SE d. rnãrconoiro - Rua CORTADOR DE PELES - Precisa CABELEIREIRÕ(A) - Preciso-so de PRlCISÃ-SE
garçom com pritica Rua Pereiro do Almeida, 96. PraTopíiio, 62 - Nova Iguaçu, c| se para obra fina Luiz XV o de bom profissional e de boa apa — Estrada Intendente
Magalhães, ça da Bandeira^
bens balcões à Rua Lavradio n, rêncin. Dá-se boa gar. e 50%,
Roberto Rodrigues.
1247.
MOÇAS — Preclsa-so que saibam
Xavier da Silveira, 40, Athenos PRECISA-SE empregado c|
PRECISA-SE de carpinteiro e mar- 145 sob.
práti croché, bftliai de tontas o celPreci- Cabeleireiros. Copacabana.
ceneiro que saiba trabalhar cm FA.RICA DE CALÇADOS
O empreendimento social que
ca de restaurante e bar a Rua tura. Av. Copacabana, 387, ia!«
Instalações - Copacabana, 435, so de cortadores, — Rua Mister
Cervantes, 351-B. IAPC. 206.
.... mols cresce no Brasil, há alguD AUXILIAR DE COBRANÇA
Walkins, 188 - Mesquita.
CABELEIREIRO - Vende-se ótima Miguel
loja 10 — Sr. Nicolau.
Rapaz com prática de serviços de cobrança, boa letra,
de futuro bem Cachambi.
MOÇA 20125 onos, ativa e| In- maj vagos em seu departaMODÉIISTA competente, lançador, freguesia 4luaar
—
«sfotos,
MESTRES
com
e
entr.
vendo
combinar.
PRECISA-SE
tollg.
500
a
garçom
pritico
OPERÁRIOS
p|
etc, que escreva a máquina muito bem.
precisa-se calçados Arcjea. — Rue montado,
Grande organização de lojas e supermercaA. - dc salão e copa à Rua Santa Ma- colas a domicilio. Serviço facll, mento de venda» de Copaca46,
lo|a
Rabelo,
Rua
Tomis
Cordovil.
- CONSTRUÇÃO CIVIL Ccronol CamÍsão,_82."Precisa-so
riana n. 370 — Bonsucesso — Tra- bem pago. Pref. morando Z. S. bana. Oferece possibilidades de
César.
Exigem-se
2) AUXILIAR DE CONTROLE
'
dos
ia
PESPONTADORES
paprecisa para caixas registradoras.
DE
FORMAS"' Precisa.se de tar com Sr Cardoso ou__Tlago. __ Apresent.: Av. Copac, 583,
retirada mensal acima de • •
CARPINTEIROS
ra calçados de senhora, dá-se ser- cabeleireiro
Moça com boa letra • que escreva à máquina.
de boa apa- PRECISA-SE empregado para tra- Io l_n5__j_^__26__e_L8„n__„S'_ 600 000. Entrevista: Diariamente
referências e paga-se bem. Tratar à Rua General
Preclso-se, Rua Caiabu, esq. c| viço
um competente
de
casa
na
Run
Torrei
pnra
Rua Marambaia — Vaz lobo.
rÈncia, para trabalhar e geren- balhar em bar. Rua do Senado, MENOR - Procura-se. Trabalhar
3) DATILOGRAFA
ONvoir.i, 143 — Piedade.
19 horas.
Padilha, 91 - São Cristóvão.
Rua Gari- !°> .t*cpoiy--das 19 horas.
manhã e noite. Tratar Rua Barata c| o Sr. Luís, das 9 às
ESTUCADORES - Precisa-se para PRECÍSA-SE do sapateiro ou tó ciar um salão na
mundo de Molo — Quintino — PRECISA-SE um cozinheiro com Ribeiro, 739-E, acompanhado res- Rua Assis Brasil, 57, ap. 201
N.B. — Esta rua fica perto do Campo do
Que escreva muito bem em máquinas elétricos.
São Conrado, Ipanema, Barata Ri- cio — Rua Catumbi, 22.
Ótimas condições. Favor não se rática e um aiudante, paga-ae ponsâvel se possível.
beiro • Méier, para trabalhar n
Praça Cardeal Arcoverde.
Vasco.
4) RECEPCIONISTA
quem não tiver com- em. A* Rue Senador Pompeu, OFERECE-SE meça para café com
dia ou a metro. Trator dns 13 às PRECISA-SE de pessoas experien apresentar Tratar
com Sr. Garcia, '.«. 10ó. Centro.
pritica. Tel.i 25-6952. Rua Pedro
15 horas, Rua Alcindo Guanaba- tes para balcão dc sapatos es peténcia.
Com prática e desembaraço.
porte. Av. Brasil 12 277-B. lobo pelo__e!cfone___42;l--2.
ra, 15 13:° s| 1302.
PRECISA-SE do garçom com bas- Américo, 22.
Júnior,
de
Precisa-se
—
CÁBELEÍRETrO
tante prática de lanchonete
PRECISA-SE de caixeiro e confeiamplas referências dos último» empregos.
Exigem-se
ESTUCADOR — Precisa-se na Rua
saiba pentear bem. Dou Senador Dantas, 44-H.
Mo_o__^S_ou_a,J__2_-^._Crist6yão. PRECISA-SÉ —oficial do conserto uma que Rua Torres
______ teiro pritico. Rua Conde do Bonde Oliveira,
Av, Nelson Car- garantia.
do sapatos
.
ARAÚJO PORTO ALEGRE, 70 - 3.» - SAI.A5 301/9.
fim n. 486.
RUA
café
do
moças
trivial
PRECISA-SE
de
Precisam-se
para
muila
Com
prática
ESTUCADORES
dose, 943 — Taquara — Jacaré- íl - Piedade;
em pé. R. Senador Danlas, 44-H PINTURAS E REFORMAS — exe- fino. Pedem-se
Prala de Botafogo, 186.
e
referências
paguá. __
CABELEIREIRO, manicura e alucuta-se serviço pedreiro, carplnMESTRE DE OBRAS - Precisamos
— Preciso — Av. N. S. PRECISA-SE cozinheira para bar
à Rua ReTratar
dante
dia
documentos.
— teiro, ladril. pintor
com conhecimentos gerais, exigi- PRECISA-SE de um oficial de sa- Copacabana, 386J204 - 57-4682 com prática de salgadinhos
emprelt. Serviço facilitados.
Rua Arisdentor, 152 — Ipanema.
Mariz e Barros,
mos referências. Tratar Rua Mé- patolro para consertos.
-ci"Drátjc„
- - 6S5-B.
i.r- Tel.r 38-9144.
- —-1
- Rio Comprido. CABELEIREIRO (AS) - Precisa-se 55=575,
Homens, grande organização precisa para
xico, 158, sl 606 - Dr. Amaral. lides Lêbo, 213
'
SE
eleme"10
par»R_subs;|««{»,»
.«mpetenle;
Jho£»Taba\h_,
n, |PRECISA-SE par..padaria_f.-n.jro
OFERECE-SE para qualquer servi PRECISA-SE sapateiro para mocas- tituição; dá-se garantia
lojas e supermercados. Exigem-se referências e
Rua Escobar, 86 - Telefone: ... com prític. da baleáo. ordenado
eos de pedreiro, taquelro e la- sim. — Praia de Botafogo, 340, rão B. Retiro, 521
Rua Capilaa F-llx n.
Padilha, 91
loja G,
28-8426 - Tralar com Sr. An- «.combinar.
drllheiro. Tel.: 37-9072, para
paga-se bem. Tratar à Rua General
"U - Mercado Co....
CABELEIREIRO - _Precisa-so ur- tônio ou Sr. José.
Sr. José dos Santos.
PRECISA-SE de uma balconista
—
_______
fica
rua
Esta
aparência, dou gaN.B.
boa
de
Cristóvão.
perto do
São
gente
caixeiro
da
prático
PRECISAM-SE pedreiros competen- para retocar sapatos Luís XV que rantia cem mil, tem boa fregue- PRECÍSA-SE lanchoneiro d muita PRECISA-SE
de padaria. Rua São_ Salvadgj^J-7.
Precisa-se para casa de ca- Campo do Vasco.
tes para trabalhar em Ipanemj seja cctnpetenle. - Av. Amaro Ca- sia. Rua Ipiru 159 — Ilha do pratica, Rua Voluntários da PaEncantado.
PRECISA-SE da um caixeiro o 1 sal. Exige-se Atimas referências
Tratar R. Alcindo Guanabara, 1 valc5nli, 2 439
Governador — Jardim Guanabara. tria, 318, Botafogo,
j|.1302, das 13 às 15 horas.
SAPATEIRO — Precisa-so da bom Tel. 45-6143, chamar Sr. Reis. RAPAZ — Precisa-sa com práti- balconista moça com pratica de e documentos. Rua Redentor,
Grande indústria localizada no Centro preRua
padaria na Rua do Catete r
consertos.
Maroficial
balcão
lanchonete.
ca
de
carpinpara
eslucadorc-s
para
PRECISAM-SE
Precisa-se Vie
295 ap. 302 — Ipanema.
— Flamengo. CABELEIREIRO
na R. 289.
cisa de profissional competente.
teiro de esquadrias, comoetenles. quôs do Paraná, 2
Rua Tratar com Sr. Carreira
ajudante com pratica na
Aristides Caire, 80 — Cantina do PRECISA-SE senhor de preferênRua André Cavalcanti 148, cl Sr. SAPATEIRO
Precisa-so para Ccnde de Bonfim n. 670 —
OFERECE:
Distrito — Méler.
cia português para tomar conta
Martinho
consertes à Rua Barata Ribeiro, brado. ____ ______
de pequeno sítio em lmbariê c/
—
—
Ana
Copacabana.
668-C
Salário compensador
Precisa-se.
PEDREIRO
CABELEIREIRA - Preclsa-se de CHOFERES E
sexou
hoje
Combinar
moradia.
Néri, 752, c| 12.
i
SAPATEIRO - Oficial competen- uma muito competcnt,e que saiba
médico-social
Assistência
de manhã. Rua Uranos,
ta-feira
MECÂNICOS
PRECISA-SE de pedreiros, encar- te para serviço de senhora. Saí- pentear. Dá-se garantia e uma aiu1 120 - 303 - Tel. 30-0122.Í;
Refeição a baixo custo
regados de cbras e serventes - to nôvo e saltinhos. Rua Tone. dante com multa prática. Rua An- ELETRICISTA — Precisa-se especiaa
rapaios
de"Í8
PRECISAM-SE
Tratar na Rua Evaristo da Veiga, leros, 326, esq. Anita Garibaldi. filófio do Carvalho, 29, a| 417 llrado em Volkswagen, Brás PeEXIGE:
Precisa de um bom calculis20 anos serviços externos de en55 com_ Dr._Albertino.
ços. Rua Bento Lisboa, 175-A.
SAPATEIROS — Precisa-se pespon- Tel. 52-3262.
trega. Rua Ipiranga, 33 — La- ta com
caligrafia. Rua
boa
Experiência anterior comprovada em CarteiPEDREIRO - ESTUCADOR - Pre- todroes. Rua Bulhões Marcial, 751 ENSINAM-SE cabeleireiro e ma ELETRICISTA — Precisamos com ranjeiras.
¦
270
1
Bittencourt,
—
José
hora
Antônio
Vigário Geral.
Pagam-se 500 a
cisa-se
bastante prática, para trabalhar
.
curso
rápido,
diurno
nicura,
ra Profissional e demais documentos em or16 anos para — Rua Jiquibá n.
139 (final SAPATEIRO
em oficina de Volks. Bom orde- PRECISA-SE menor
Nilápolis - RJ.
obra sob medida da, Mocasslm.para Paga-se bem. Ba- noturno. Rua Voluntários da Pá- nado (urgente) nn Rua P. Idel- armazém, Rua do Catete, 211.
da Rua Ibituruna — Praça
dem.
D.
Nadi.
tria
354.
Bandeira) das_J__ às.?_ horas.
fonso Penalba, 355 — Todos os PADARIA - Preclsa-se meslrinho
rão de Mesquita. 513.
Rua dos Inválidos, 181, térreo - Depto. do
MANICURA PEDICURA - Precisa- Santos.
ajudante de forno. Estr.
padeiro,
SERVENTES - Preclsam-se para SAPATEIROS - Cortadores de pe- se, boa aparência
p/ salão, c/ LUBRIFICADOR - Precisa-se pa do Tindiba, 222B-B, Taquara.
obras de rua. Av. Rio Branco, les. Obra esperte. Precisam-se, à
Pessoal.
(p
às IB
prática. Tratar ho|e dc 14 Bcnfim,
108, sala 1 705.
rn serviço noturno ccm prática PRECISO menino alfaiataria. Rua
Rua Joaquim Máximo Soares,
noras. Rua Conde de
Gomes Freire, 333. 7 Set-mbro, 81, sl 50_2_
73. Olinda. E. do Rio.
369, sola 811 - Ed. Comercial._ de VW. Av.
ELETRICISTAS Imperial.
PRECISA-SE uma mÒça pãrã IraMANICURA -"Precisa-se Y" Rua
- Precisa-se de balhar em café « vitaminas no
DIVERSOS
RADIOTÉCNICOS
Silveira Martins, 135 — Catete. LANTERNEIRO mecânico
Rua Pedro I, 2
da noite. "das
de
Volkslanterneiro
e
trabalhe
por BOMBEIRO ELETRICISTA - Para MANICURA E PEDICURA - Pre- wagen. Guanavclks, Rua Glaziou horário
ELETRICISTA que
<M- hdrai .'¦
- Tratar_ depoi» conta própria ou de empregado trabalhar em oficina de conser- cisa-se que trabalhe bem e tenha n.° 9, Sr. Manuel.
empregados
para
PRECISA-SE de"
«m carros nacionais cu estrangei- to na Rua Francisco Müratori n. boa aparência. Otimo salário —
Estou precisando de funcio- Precisa-se oflel- casa de laticínios, J Rua Leandro
ro*. Rua Dona Francisca, 125 — 13_- CcnHo.
Montagem e manutenção de balanças.
Av. Ccpacabana 731, 1.°. Tele- LANTERNEIRO
61.
___.
de automóveis, semana de 5 dias. Martins,
_ nárias e bancárias que queiram
Uns.
BOMBEIRO — Precisa-se compe- fone 37-0844.
n.°
35.
Francisco
Otaviano
dias.
000
sem
qultan—
200
para
Cr$
PRECISA-SE garoto
Pre- lente para reforma
Rua Fran- MANICURAS - Preciso urgente,
Salário Cr$ 150 000 e ajuda de custo.
ganhar mal»
TÉCNICO DE TRANSISTOR
cisa-se, bom ordenado. Eletrônica cisco Serrador, 901301 — Cine- quo tenham prática — R. Was- Ccpacabana^ ^__^ da. Gonzaga Bastos,_166-A.
de tu ai ocupações
prejuízo
—
Preclsa-sc
ofiLUBRIFICADOR
ISndia.
Os candidatos devem apresentar-se a D. MarSonistor, R. Silva Gomes, 2
pRECISA-SE~ homem para limpe
hington Luls, 110 — Contro.
na
Clóvis
Procurem
do 2n, documentação em dia — Rua atuais.
Cascadura.
ESTOFADOR — Preciso oficial com- MAnTCÜRA — Preciso que tra- cina de automóveis, semana ¦"
Erasmo Braga, 227 - sala 911, de 9 às
aumen37,
c
Av.
|y,
do
Matoso,
35.
Rua
Francisco
Otaviano
n.
dias.
S. José, B6.
TÉCNICO DE TV - Para con- petente. Pode começar hoje. Rua balhe bem, salário ou comissão 5Copacabana.
Mosrendimentos.
Cascadura.
seus
traba54^
da
tem
m.ça
refePedreira,
uma
com
para
— R. Barão de Mesquita, 750-A
PRECISA-SE
11 horas.
serias, precisa-se um,
Ad- |har em caixa de padaria com pri- truírio — Cr$ 3 500.
rênclas. Casa do Barros. Slquci ENROLAMENTO DE MOTORES - PRECISA-SE do ajudante do caba- MOTORISTA P/~CARRÉTA
mitimos rapaz c\ prática
que lica e um caixeiro fino. Rua Gealta
capa- lelreiro de menor. 37-3311.
do Campos 7-A. Ccpacabana ,:k Preciso pessoa de
Laranpossa viajar. Idade mínima 25 neral Glicério, 407-B
Com cidade e responsabilidade e com
TÉCNICO TRANSISTOR PRECISA-SE de manicure — Rua anos i c| 5 ancs de carteira.
pratica. Paga-se bem. — ELET grande prática para assumir di- Ccnde de Bonfim, n. 377, sala TÉD - Rua Dias da Crui, 185 jelras. bom cortador.
um
em
especializada.
—
de
reção
seção
4,
PRECISA-SE
loja
Rua
Barbosa
n.
STAR
s/223/226.
bem. Rua Izulina, 200 Paga-se'Meier;
Possibilidade de lucros divididos, 703.
A — Cascadura. ______
também PRECISA-SE de meio cabeleireiro MOTORISTA
Precisa-se.
de Bairro
podendo o interessado
Rua
Maclientes
os
ajudante
competente
na
GRÁFICOS
seus
trazer os
(caso
meia idade e respeitador, pj casa PRECISÁMSÈ menores. Paija-se
Sigilo absoluto. Escrever chado de Assis, 71, ap. 201
de famí lia. Pede-se só se apre- bem. Tratar Rua Graúna, 103 Precisa-s» de bons oficiais,
COMPOSITOR - Precisa-se. Rua tenha).
com todos os detalhes para a Flamengo, Sr. Jovaln.
sentar quem tiver refs. e práti- Brás de Pina.
Leôncio de Albuquerque n. ó°. Caixa Postal n. 421 - ZC-00.
bem. Rua Mariz e Bar
- .
— Tratar na Av. Atlântica
paga-se
ca.
Cabeleireiro
e
PRECIJA-SE
barr
Gamboa.
PRECISA-SE de caixeiro para
MendeI
-aiudante adiantada. Rua Visconde n. 3 170, op. 70.
Q&. _ %
DE MOTORES
ENROLADOR
não,'"1»
>
com
mercearia,
um
impressor
e
prática
e
COMPOSITOR
Rua Monsenhor Ma-; Pirajá, 640-B
- Precisa- faça questão de horário — Rua
Precisam-se na Av. Min. Edgar Precisa-se,
MOTORISTA
8
ncel Gomes, 61, a partir de
Vilela Tavares,
Romero, 330-C — Madureira^
PRECISA-SE ajudante pritica, mdhoras _— Sr. _Benedetto _
se com mínimo de 5 PRECISA-SEVimJJ7.
para
passador
CORTADOR — Precisa-se. Tratar ENCARREGADO - Precisa-se de Ca, aparência. — Paissandu, 111-B.
Machado d*
MaxInVs. Tralar D. Dedé.
i R. Santana, 156, s|l, c| Sr. bom
anos de carteira. Favor «'ça. Pana.s* bem.
de
com
Precisa-se
pritica
para fábrica de móveis c
36 - Flam.ngo.
l
31^A,
Assis.
Paulo Portinho.
instalações comerciais, na Aveni* PRECISA-SE de ajudante adianta- trazer referências. Tratar
Rua
PRECISA-SE de dessosador e cor- oficina e máq. de furar, «
Rua
Siqueira
COMPOSITORES competentes - da Itaóca 1 939, Galpão C. Bon- da, Salão Unir.
Santo!que Ser
Tratar c| João, da Am-rica,
20315 Precisam-se na Av. Copacabana, sucesso com o Sr. Joaquim
Rua Mariz e Barros, 774 tador c| prática.Bittencourt,
.... Campos n. 143, loja 134.
14. —
Rua Marechal
610, Lola 6.
LUSTRADORES - .Fíb. móveis", PRECISA-SE de uma auxiliar de — Sr. Paulo.
Riachuelo.
Precisa-se precisa:
ENCADERNADOR
Reis, cabeleireira,^ menor, e uma maniRua José
dos
caixoteiro embalador
Tratar à R. Santana, 156, <-;!, c 2 001 — Inhaúma. _________ cura, preferencia mencr. S5o_ Luís MECÂNICO com bastante prática PRECISA-SE
- V.
— São Cristóvão.
em Volkswagen e Gordini, preci- - Rua Luiz Barbosa, 132
Sr. Paulo Portinho.
Precisa-se
Rua Gonzaga, 551
Algumas vagas somente em nosso quadro
LUSTRADOR
Isabel.
.
Rua
cinco
dias.
sa-se.
Semana
de
—
PRÊCISÀ-SE do um cabeleireiro
Precisa-se de enca da Passagem; 101.
GRAFICA
(BOA APARÊNCIA)
Bota- PRECISA-SE dc um caixeiro com
56-A.
Possibilidade magnífica a pessoas que
Severiano,
vendas.
de
competente em cabelos compridos. General
com pratica
dernador taloelro
—
DE MANUTENÇÃO- Rua Buarque de Macedo, 85 — Ca> fogo.
'iam
Precisa-se, para cobrança»
muita prática dc balcão de paem maquina de dobrar. Tratar R. MECÂNICO"
em vendas.
experiência
na
20Precisa-sa
indústria
ArRua
para
acompanhado do
teto.
MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS - daria e confeitaria na — Méier Comparecer
Alexandre Mackenzie, 74.
na norte, ccm experiência de sercomprovada mente ca- quias Cordeiro n. 346
responsável na R. 7 Set., 88 s|
Precisa-so
apresentação.
IMPRESSOR
para viços gerais de manutenção. Se- PRECISA-SE de uma manicura. - Precisa-se
boa
Exige-se
meslrinho
um
máquinas Helldoberg e Miehle — mana de 5 dias. Rua 17 de Fe- Run General Glicério n. 445-A - par. Exigem-se referências. Otimo PRECISA-SE de
1 002 - D. Yara.
Laranieiras — 25-5934.
salário o combinar. Rua Hipólito que trabalhe em massas emareVertical. Paga-se bem. Tratar na vereiro, 408 — Bonsucesso.
Av. Rio Branco, 106, sala 908.
- Vila Isabel.
da Gamboa, 87.
Rua
Ias,
na
da
Costa,
37
Rua Viúva Cláudio, 243 - Ja- AAAQÚINISTA
— PRECISA-SE de 2 manicuras de
para serraria
- Precisa RAPAZES ÕÜ SENHORES p| «genearé.
Precisa-se. R. Matinoré, 504 — boa aparência. Av. Copacabana MOTORISTA DE TAXI
se para trabalhar com Volks ou tes. Apresentar-se na R. Álvaro
1 066, sala 1 203. Armando.
IMPRESSOR - Precisa-se de um Jacaré.
Admitimos 5 acima de 25
Ni Alvim, 33/7, gr. 804, das 16 às
Rua Daniel Carneiro 76. Enge MÃQUINISTA DE MARCENARIA - PRECISA-SE cabeleireira competen DKW n« G8. Tel. 2-1745
anos com prática de vendas cx19 hnras_—__Centro.
nho de Dentro,
190, terói.
Precisn-se com prática. Rua Mil- te. Rua Voluntários da Pátria, -Tra
MOTORISTA de repartição
pu RAPAZ com boa aparência e re- I ternas, exigimos boa aparêrv
c[ 1, s. 5 — Rosas Vermelhas.
PRECISA-SE de encadernodores por lon, 95-F — Ramos.
entreblica — Ofereço-me conhecendo ferências para limpeza
obra. Gráfica Barbero S.A., Ruo Í>EDREÍRA~VÀLPARAISO - Precisa '"r-lsolina.
|cla. Salário 126 000 e comishoje
ou gas. Montenegro, 146-E.
mecSnica,
procurar-me
731.
São luis Gonzaga,
88 »!
de marroeiros e serventes. Trntar PRECISA-SE de manicura. — Ru, segunda-feira «té 12 horas
no SERVENTE ps1 depósito serviço soes. Rua 7 Setembro,
Santana,_
t
4__2_B.
Valparaiso_—_Tijuca.
de
impressores
Rua
PRECISA-SE
no localL
Nossos vendedores ganham alguns 300; 350;
Ministrério da Farenda, garagem braçal pesado.
diploma 1 002 — D. Yára^
Trazer
margeadores para maquinas pia FRÉCISA-SE de oficiais e meio- PRECISAM-SE cabeleireira, maniDIONYSIO.
400; outros 500; 600; ou mais. Se você é vendeprimário, solteiro. Atende hi 9.
semente oficiais óo serralheiro cotn práti-jcura e aiudanle, dá-se boa ganas —
Apresentar-se
Branco, 185, 10.°, sl
VOLKSWA- Av. Rio
PARA
profissionais competentes na Rua ca móveis de aço. Favor apresen-'rantia, urgenlo. Av. Copacabana MOTORISTA
dor experiente em qualquer venda, direta ao púGEN — Táxi minimo de 5 anos 102K
Frei Caneca n. 224 - Sr. VAI. tar-se _ Av. dos Democráticos n.n._8_20__—_201, Freitas.
Ataulfo
referencias.
carteira
e
TINTURARIA - Precisa-se do caiDEMIR._
blico, venha conversar conosco.
?B5-A.
' saião DE BELEZA CATÃNDUVA do Paiva n. 932 - 603.
xeiro com prática e referências.
Empresa admite para serviços
PffÉCISA-SE de um cortador i PINTOR —
Precisa-se na Rua — Cabeleireira (mulher). PrecisaOperamos no setor editorial. Oferecemos
Vila
237
Nunes,
um impressor de máquina Mi< Maxwell, esquina Amaral; obra se, urgente, com muita pratica. MOTORISTAS caminhão, alé .35 Rua Pereira
da Diretoria. Idade: mais de 35
j
Isabel.
_______
com
um
mfnimo
idade,
ancs
de
nerva — Tratar na Rua Uruguaia- Sr. Pascoal.
mercadoria mais fácil, freguesia inesgotável, coniara salão bem montado. Trat
Cr$ 200 000. Ótide anos. Salirio
de 1 ano cart. 140 mll. P. Vargas, TRICICUSTA - Preclsa-se
na, 118 - B.o, s| 813114 - Tcl.
bastante práPRECISA-SE de um bombeiro _!h°i- - Rua Malta, 270, Jard — 541 slj 901_.
e
dições excepcionais; 20 a 25% de comissão, adireferências
mas
entregas
na
43-4270.
de
um
com
pralica
Rua i iRilanga. Ilha do Governador
um eletricista. Tratar na
Precisa-se a Ofi cidade. Exigem-se referencias e tica. Rua Sorocaba, 496 — Bodá-se cobertura.
MECÂNICO
TIPOGRAFIA — Precisa impres- Clarimundo_de Melo, 741
antamentos, registro etc. - Admitimos iniciantes
_
cina Globo, dois especializados na documentação em dia — Tratar tafogo, . às 12 e 14 às 18hs.
jor (meio oficial) para máquina
93.
com ou sem prática.
Rua na Rua Senador Dantas n.
linha Renault a Wiilys,
original Heidetberg, que tenha PRECISA-SE do bombeiro que enJ_°J5_S'1^ J4___-°!ar'a'
competência e esteja Quites com tenda um pouco de eletricidade. DESENHISTAS
Av. Pres. Vargas, 482, sala 822 (entrada pebem, se não fór compe- P>co serviço militar. Rua Ubiraci n. Paga-se
PARTICULAR
MOTORISTA
tente
não comparecer, pl DESENHISTA projotista para moa Miguel Couto, 105).
530-A, esq. Estr. Velha da Pa- biscate.é favor
trabalhador, 25-35
curo,
educado,
Rua
Bela,
335.
nutenção industrial necessita pa* anos, 5 anos cart., solteiro. —
vuna (quase frente Eletromar).
PRECISA-SE de mecânico de re- ra horário integral. Iratar Av.
_
""TIPOGRAFIA - Compositor. Pre- frigernção. Pago bem. Ordenado Brasil, 2 064, hoúe das 16 is 18 57-5720.
Precicisa-se, com bastante prática. — a combinar. R. Frei Caneca, 1 Pl horas.
MECÂNICO DE AUTOS
Precisa-se de um que tenha
carteira
de
motor
da
Apresentar munido
com
sa-se
pralica
Precisa-se à Rua da América,
and.
1."
DESENHISTA PRINCIPIANTE
óleo e com carteira di_ mo1CiIífi'! bastante prática de escrituração
profissional. Rua Camerino, 104
—
203 — Santo Cristo.
Tratar
PePINTORES
Precisa-so
de
Preciso-se
na
Av.
pintoCentro.
R. José dos Reis, 2 001
ta
Tratar
livros
comerciais.
de
na Avenida Pasteur n. 404 dro lln. _161,_com_D._ELIZA.
Inhaúma. ______
TIPOGRAFIA - Precisa de taloei res
— Departamento da Produção MiGANHE ACIMA DE CR$ 1 MILHÃO
Pres. Vargas, 542 - 22.°
DESENHISTA
ros.
Rua Alexandre Mackenzie,
MOTORISTA para caminhão de Av.
neral. ônibus 107 e 442. Falar industriais, 700pro|etÍsta,~"m-quina3
Copista,
salamll.
82_^
entregas — Precisa-se — R. Ma- andar, gr. 2 202;
com Reinaldo na portaria, às 7
—
algumas vagas. Grande empreendiTemos
rio a combinar..P. Vargas, 542
Precisa-se de motorista, retinoré, 504 - Jacaré.
TIPOGRAFIA - Compositor, Ç-Hnl
.
horas. Trazer ferramenta e car- 1901.
- Precisa-se oficina
clsa-se. Tratar à Rua Canindé, 32 feira. _
de expansão, com cobertura pufase
sldenle na Zona Sul, pora carem
MECÂNICO
mento
_
— Jacaré.
de automóveis, semana de 5 dias.
ro diretoria grande empresa.
Preciso,
SECRETARIA'
rádio,
em
pago
ENFERMEIRAS
blicitária
jornais e TV.
Francisco Otaviano 35. CopacaTIPOGRAFIA — Impressor, precisa- bem com perspectivas
Apresentar-se - Rua Cordovil,
para futu- IABORATORISTAS
bana
se para trabalhar a noite, das IB ro, exige-so
na Av. Rio Branco, 133, sala I 305,
Tratar
de
prática
geral
—
Sr.
c|
de
Lucas,
Parada
520
òs 1 madrugada. Rua Canindé, escritório n ótima caligrafia —'—
MECÂNICO de autos meio oficial
ou em Niterói — Av. Amaral Peixoto, 300, sala
32 — Jacaré.
Oswaido. _______
Tratar Rua Mayrink Veiga, H/AUXILIAR DE ENFERMAGEM - para susnrnsao. Barão Bom ReSolicitamos
apresentação,
997.
quintatiro
n.
s|
B05_Naiman._
(p
701. — Horário comercial.
FRESAP
_Sr.
"meta feira,
TORNEIROS
6 de outubro, das 14 às MECÂNICO de autos, serviço geSERVENTES FORTES- PÍ
- AJUSTADORES
ló horas. Rua Cinco de Julho, ai, preciso compt. para tomar
lurg. tramara; 380 — Lucas._
99 — Copacabana.
oficina. Tratar Sr. PeAPLAINAOOR e ajustador mecâ- SERRAIHEÍRÕS — Precisa-se à Rua OFERECE-SE sra. de boa aparen- conta —de Barão
ADMITE
Bom
Retiro n.
reira
nico, Precisa-se serviços de pen- Francisco Bernardino, 92 (Est. de
ALBINO MENDES & CIA.
c! Prá,i«
en- 997.
bem. Rüa Barão' de Riachuelo) de oficiais • TÍ-' ofí..í_J e edu«d».
«ga-se bem,
são, paga-se
Torneiro mecânico — MecS' LTDA., admite, afim de prestar
— Cartas para portaria
ferrnagem
—
com
MECÂNICO
Precisa-se
Bom Retiro, 2341.
dêste Jornal sob o n. 177 135, carteira de motorista pessibilida- nico de autos — Funileiro — serviços no seu parque indusPRECISA-SE moça cu senhora de de de bom salário. Exigem-se re- Serralheiro soidador — Eletri- !trial situado em Pavuna. Indismeia idade com prática de em- ferências. Tralar na Av. Nossa Se- cista de veículos — Lanternei- Mostruário a créditol
Boa comissão - Adiantamento
pensável ter acima de cinco
ferrnagem. Rua Conde de Bon- nhora da Penha n. 308-A-B — Cae mau moderna
ro de veículos — Porteiro.
Ovar.
497.
anos de profissão, e até 30
Com 75 anos de tradição no ramo, a maior
NOVO sistema de
Com prática mínima de 2 anos de idade. Apresentar-se
PRECISA-SE da pintor competen
MOÇAS — Precisam-se com boa
«brica de folhinhas do país, introduzindo
ALFAIATES - COST.
aumentar
ta na linha Volkswagen. — Rua nnos e que possua o primário. munido de documentos a Rua
aparência, para lanchonete e caixa, GARÇONS
vendas, admite vendedores autônomos que queiram
Santo Cristo, n. 221.
ARRUMADEIRA-COPEIRA - Com com pratica. Rua Catete, 323-B
na Est. Velha da Franco de Almeida, 72. (Transv.
possuir registro no
rendas. Condição imprescindível:
suas
da PRECISO - Eletricista • lanter- Apresentar-se
com
Casa S. Paulo.
COZINHEIRO
pritica
para casa de família. Rua
4.884).
Pavuna, 1 148 — Inhaúma.
6rática
Av. Brasil, 2 110), no horírio
jalma Ulrich, 329 ap. 502.
Conselho Regional dos Representantes (Lei
OFERECE-SE costureira por dia. bar, precisa-se. Rua S. luli Gon neiro* comnetentes. Tratar na R.
- CX. P. ^Escreva
3372 Marechal Floriano Peixoto, 2574
AlFAIATES — Precisam-se oficiais Faz consertos e vestidos. Telefo- liga, 142.
dai 14 is 17 horas.
ainda hoje a FOLHINHAS SCHELIGA S.A
—
Nova Iguaçu.
Precisa-se para bar (Evanil)
COPEIRA
de paletós, calças, buteiros, aju- nar 26-1267, das 8h às llh.
Sâo Paulo.
dante, aprendiz. Obra fina. Garo- OFERECÉ-SE moça com boa apa- e rest. Av, Paulo de Frontin, PRECISA-SE de um mecânico pa(P
fo para limpeza. Rua Francisco rencia
ra automóveis, lanterneiro e elecosturar em casa de 516-F.
Serrador, 90, gr. 204 - Cine- família para
tricista
na
Rua
Leão
n.
Pacheco
Pre
da trato. Salário 100 mil. COZINHEIRA para bar
ISndia.
cisa-se na Rua Gérson Ferreira, 56170 — Jardim Botânico.
Tel.: 49-6956.
ACADEMIA DE CABELEIREIRO E
78 — Ramos.
PRECISA-SE de
motorista
para
MANICURA - Garanta seu futu- PRECISA-SE da costureiras exter- COPEIRO com pritica para lan auto escolar, que esteja aposenFirma Empreiteira de Consro, aprendendo a profissão mais nas oara calças, shorts, blutio. chonete com boas referências - tado ou encostado.
Rua Dona
trução Civil procura elemento
—
38
1.°
rendoso da época. Diploma em Rua Plínio da Oliveira,
— Lins.
Uruguaiana,
200-A.
Francisca,
125
com boa prática de medições,
3 e 6 meses. Aulas diurnas e no- ndar. Em frente a Estação da
Preclsa-se, desembaraçado, de
COZINHEIRO - Precisa-se, que PRECISA-SE - Mecânico e lanterlurnas, Rua 19 de Fevereiro de 65 Penha.
e apropriações para
saiba íazer lanches — Tratar na neiro que tenha freguesia p| fa-, 14] 16 anos para iniciar carrei- orçamento
; — Tel. 26-4254 - Botafogo.
em sua secção técnibalhar em oficina nova. Apresen-!em <;,__
PRECISA-SE costureira externa pa- Av. Marechal Flori ano n. 1.
Industrial
Aore- trabalhar
Apre
industrial.
firrna
I ALFAIATE — Precisa-se de aju- ra ..lusas, com prática de nerDr.
Araúio,
191;"
19ljri>
Travessa
"Ja
tar-se à
ca. Apresentar-se a Praça Dedante menor que saiba casear pa- voura. Rua Bulhões de Carvalho C0ZINHÈTr_0 - Preclsa-se com — Praça da Bandeira.
sentar-se com documentos a
mesmo
métrio Ribeiro, 15-C, loja (esprática para bar em Ccpacaba|[ letó ou adulto ou até
1
004.
15-C
n.
412,
ap.
Ribeiro,
Praça Demétrio
—
na. Paga-se bem. Av. Prado Jú- PINTORES E LANTERNEIROS
saiba
casear
9 moça, desde que
quina de Princesa Isabel]
Trazer
competentes.
—
Precisa-se
—
63-D.
Com larga experiência nos setores adminisBranco,
nior,
Rio
151,
Copacabana.
(P
9 bem, na Av.
Loja
PRECISA-SE de moças com práCopacabana.
(P
60.
m aal» 611.
tica em calças para homem — COZINHEIRO cem pritica com- carteira. Rua Lopes de Sousa,
trativo,
comercial, executivo, promoção de vendas,
9 BORDADEIRA — Preciso
para Paga-se bem. Rua Tambaú, 574, provada, procura-se para cozinha DIVERSOS
í pa.l- — Rua Riachuelo, 381, c' Ramos.
propaganda e marketing. Tendo implantado um
Int., chefiada com chefa auro- AUXILIAR DE INSPETOR - Proveículo em São Paulo. Instrução secundária, 38
pau. Paga-sa muito bam. Para cura-se rapaz de 20 a 32 anos, . SAFAR I — Camping, Caça e
calçelros
com
PRECISAM-SE
pramarcar antravista chamar tal.
pre| BUTEIRAS de calça e paleta,
solteiro, boa apresentação, nível Pesca, admite elemento desem! cisam-se. Paga-se bem — Rua Mi- tlca para tirar aviamentos. Paga-se 57-1886 Ramal 5.
e l|2 oficial, com bas- anos de idade, pretendendo transferir-se para a
Oficial
bem. Machado de Assis, 31-A,
ginasial, que possa realmente via- baraçado, com habilidade no
I guel lemos, 54-B. Picadilly.
tante prática em fabricação de Guanabara, aceita propostas para entrevista pesCOPEIRO — Precisam-se dois co- lar para iniciar carreira como fisL. 36 — Flamengo.
com clientes e experienihCOSTÜREIRAS — Precisam-se com
peiros com bastante prática. Av. cal. Salirio a combinar. Procurar trato
inclusive colocação —
soai, sob o número 400 552, na portaria dêste
zig-iag, PRECISA-SE de costureiras com Copacabana, 1253.
máquinas
de
IS pritica
Sr. Renato na Av. 13 de Maio, cia anterior em vendas, prefe-:9rate5'
í5 para confecções de Jérsei e ny- bastante prática para camisas so- GERENTE - Pessoa idônea, culta, 23, grupos 614 e 613.
no ramo. Apresenrencialmente
Jornal.
Tel.: 57-7124.
ciais e camisas spnrt, à Rua Se- dinâmica de boa aparência, com
Rua Silva Rabelo, 13
5 lon.
— Moça menor, com tar-se à Praça Demétrio Ribei- TAN
nhor dos Passos, 59. Não traba 40 ancs de idade, gozando óti- BIJÜTERIÀS
% Méier.
prática em montanem, precisa-se
— Copacabana.
lha aos sábados.
ma saúde, dando as melhores re- na Rua Alcântara Machado, 36, al ro, 15-C
CHULIADEIRA . caiaadeira para
¦ fábrica da roupas da hernons, —
PRECISA-SE costureira interna e ferências, deseja lugar de geren- 504, esquina Mayrink Veiga.
I Somanta eom muita prática. 5a- externa — Rua Costa Ferreira, 69 te ou subgerente em pensão com CAIXA
¦lária mais
precisa-se com
padaria,
Precisa-se para família. Práhospedagem. Pensão comercial ou
prêmio de produção. e 71.
referencias. —
hotel, no Estado da Guanabara, prática, daspedem-se
lica mínima de cinco anos —
Necessitamos preencher 2 va\• Semana da cinco dias. Rua Rcbor
GANHE ACIMA DE CR$ 1 MILHÃO
12 às 14 horas todo»
te Silva, 145. Ramos. PRECISO aiudante para alta cos- podendo ou nâo dormir no em- Tralar
dias. Rua 24 de Maio, 959. Eng, gas de contínuos. Exigimos: Boal
Firma industrial, admite, com Tratar Av. Atlântica, 2 364 ap.
"COSTUREIRA —
Admitimos para artigos
Óverlcqui.ta para:tura com pritica - Av. Copaca- prego. Modesto ordenado a com- Novo.
Temos algumas vagas. Grande empreendiincom*; desembaraço, ótima datüóprafa 1 201. Pela manhã.
apresentação,
ginasial
binar após 30 dias de trabalho.
ca d e r n o s, estojos,
colares,
Híbrica de malhas, prcclsa-se albina, 583-503.
Cartas para a Ponaria dêste Jor- EMPREGADO para armazém, com pleto, até 25 anos. Oferece-L com noções de serviços de
1209.
sala
em fase de expansão, com cobertura pu33,
artigos
Rua
Clara,
e
mento
Santa
paelc,
apontadores
5
pratica, precisa-se, Rua Morais
\ BARBEIROS - MANIC. nal sob n. 400353.
ISemana de cinco dias.
mos: 5 dias na semana, hora-;escritório. Aprc.enlar-re à Pra
com prática, blicitária em rádio, jornais e TV.
138, tel. 2B-4865.
Silva.
ra
festividades,
GARCONETE ccm muita
mi ça Demétrio Ribeiro, 15-C da
sala
JCOSTUREIRA - Diarista, precisa-l AJUDANTE DE CABELEIREIRO - e bca aparência, na Rua pratica
Barão FAXINEIRO - Precisa-se. Restau-!rio 9 às 18 horas, salário
livros. Ganhe conhecimento do . ramo e
— Rja S. Ciemento,'
Para venda
Tratar na Av. Presidente Vargas, 529,
jse, perfeita.
— sobrado rante Rex. Rua Álvaro Alvim, 37]nimo. Remeter carta p| porta- Loja — Copacabana. (P
apabea
Félix
n.
10
com
e
de
São
Tratar na Rua São
Precisa-se
pratica
começa
andar, s/53.
Se
c| 76.
quiser
muito dinheiro. Edifício Odeon freguesia.
17-5."
3)47,
Aires,
Buenos
—
—
1."
andar.
Rua
e
1
103
Centro.
210
o
número
¦ihcie.
Rua Paissandu,
rencia.
ria dêste Jornal, sob
• 3.° andar, com
_
sala 807, 13 is 13h. - Sr. José n. 84
Precisa-se na 500545,
GARÇOM, moço para pensSo, re- LANTERNEIRO de
1
acompanhada
-ÍMÔÇAS — Preciso 10 aiudantes Flamengo.
ISr. Carlos.
Walter.
- Precisa-se bar- ferCncias. R. Aristides L&bo n. Rua Marquês de Abrantes n. 178
:^'de costura. Que morem no Cen- BCNSUCESSO
foto.
— fundos. Sr. Alberto.
242, sob. — Rio Comprido.
beiro, Av. Paris, 13-A.
Iro. Rua Riachuelo, 381, c| 6.
-

PioCONSULTÓRIO RENTÁRIO
elsa moça bon aparência. Av.
Suburban», 6570, sala 204. Porto
Largo Pllaros. Tratar ho|o, a as
12 hora», Dr. Lourenço.
PADARIA precisa tio 1 caixa, 1
calxolro. 1 «ludanto conloitoiro,
1 moça parn balcão, 6 favor aó
ie apresentar quem tiver pratica
do ramo. Rua das Laranieiras, n.
251.

PRBCISA-SE do um mecanlco do
alguma
neladeira, quo entenda
coisa do maquina do lavar. Ne.
cessário quo soja trabalhador —
Paga-se multo bom. Tralar na Av.
13 do Maio, .7, «alar 1403.
<
- Preclsa-se
SAPATEIROS
xclro do balcão com prática na
76.
Aquiles,
Paula
Profossor
Rua
Vicente do Carvalho, em fronte
b Igreja do Carmo.

PROFISSIONAIS DE INDUSTRIA

BRANIFF INTERNATIONAL

Precisa-se para família de tratamento.
Prática mínima de 5 anos. Idade mínima
40 anos.
Tratar à Rua Araújo Porto Alegre n.°
(P
36, Grupo 1 109.

Has opening for reservationist ticket agent posií.tions. Fluent english and minimum of one year expe

Motorista

rience requested.

Iníerviews and informations with Mr. Thomas

SÉ Adler,at 52-1826.

Paga-se bem.
Admite-se.
Apresentar-se à Av. Rio Branco, 257
- 16.° - Gr. 1 603/7 (GB) ou à Rua Cati(P
ta, 274 (Nova Iguaçu).

Admitimos:

Corretores (as)

Marceneiro

Moças

Moças e Rapazes

Cozinheira

Procuramos para nosso Departamento de Relações Públicas - Trabalho dirigido — Ótimos ganhos. Tratar à Av. Rio
Branco, 185 - Sala 1 807^

Balconistas

Cozinhar e lavar

Dispral S/A.

Mecânico ajustador

Balconistas

Grande firma comercial da praça ne
cessita de balconistas, rapazes de boa for
mação moral e nível primário completo,
referências e todos os documentos em dia.
Tratar à Rua da Igrejinha, n.° 16 —
S. Cristóvão, com o Sr. Bermeval.

Func. públicas
e bancárias

Mecânicos

Contador

Admite-se para início imediato —
Tempo integral.

Lanterneiros

Rua Bruno Seabra, 186 (transversal à Rua Viúva Cláudio) - Jacaré. (P

Dactilógrafo

Menor

crwo-

Firma de Engenharia precisa — Tem
bom, não serve regular — Rua
[Ferreira Pontes, 637 — Sr. Nelson

Nutricionista

Precisa-se com boa apresentação para
clínica de alto gabarito, meio expediente.
Inicial 150 mil mensais.
Marcar entrevista tel. 37-0508.

Menor

Vendedores

Engenheiro
eletricista

Moças

Indústria

Elétrica

de âmbito

na-

Vendedores

procura um com experiência
projetos e cálculos (inclusive de

cionai,

Motorista

em

custos) de aparelhos e equipamentos
Dá-se

elétricos.

preferência

a

quem

tenha também experiência de oficina

Auxiliar de
Contabilidade

Meio oficial de
torneiro
Motorista

e conhecimentos de inglês técnico.

curriculum e pretensoes para a portaria dêste Jornal, sob
(P
o n.° P-60 058.
Cartas

com

Vendedores (as)

Estucadores

A Plus Vita

Motorista

Precisa-se de bons profissionais para
as obras em Botafogo, Flamengo e Centro.
Tratar à Rua do Carmo, n.° 27, grupo 604/5, com o Sr. Ronaldo. (P

Vendedores e viajantes

Ferramenteiro

OFÍCIOS E SERVIÇOS

Para corte, repuxo e plástico

Oficial de funileiro

Secçao Técnica

Boy

Para metalúrgica
— Sábados livres —
Semana de 44,30 horas
FAET — Rua Barão de Petrópolis, 347
— Rio Comprido (P

Homem de empresa

* I *•

Balconistas

Contínuos

Vendedor
ODONTOLOGIA

Firma com 20 anos precisa para
especializado de
produto eletrônico
uso odontológico.
Tratar hoje das 8,30 às 12 horas,
com Sr. BECKER.

Serralheiro

Motorista

Secretária

Vendedores (as)

Vendedores
Papelarias

Vendedores (as)

'•'

UTILIDADES DOMÉSTICAS
==

CLASSIFICADOS

O ANIMAIS E AGRICULTURA
¦
--¦¦¦¦

NÃO É LIQUIDAÇÃO!

ATENÇÃO
aicin^mu,

REVENDEDORES'
k.vcinu.uwh».

-

Jornnl

do

Brasil,

5.°-.oira,

6-10-6Í

—

9

$_o vantagens PERMANENTES da

GENTIL
IMPORTADORA
Vestindo o Brasil

PERMANENTES que garantimos porque...
VANTAGENS
VANTAGENS PERMANENTES que podemos oferecer porque...
nossos artigos são de primeira qualidade!
.-..
''' nossa fabricação é própria, desde o fio até a peça final!
•
•
os preços são os menores possíveis (50%, no mínimo, dos preços comuns)
•
temos sempre o maior stock da cidade!
"RUAS ESPECIALIZADAS"! O MAIS BARATO ESTÁ EM PLENA AVENIDA RIO BRANCO!
NAO SE ILUDA COM CERTAS
VENDE-SE QUALQUER QUANTIDADE

LANÇAMOS

30 MODELOS

DE SLACKS

DIFERENTES

Saias de diversas qualidades
Jogos de lingerie
Maillots de Helanca
Casacos escolares
Blusas, sweaters e coletes de lã
Meias finas para senhoras

Calças de helanca (25 modelos diferenles)
Colchas e guarnições de mesa
Toalhas de rosto e banho
Jogos de capa e guarda-chuva
Conjuntos ban-lon
Blusões "Calhambeque" legítimos

Blusas de todas as qualidades, tipos e modelos
Tailleurs de linha, rodiela, cintilantes e malha fina
Pijamas de cetim aflanelado (modelo japonês)
Capas para senhoras, homens e crianças
"Volta ao Mundo" legítimas
Camisas
Japonas para homens, senhoras e crianças

JK E SHANTUNG DE SEDA (MODELOS DA REV. JÓIA)

PARA O VERÃO, EM PRAIANA, TERGAL, HELANCA,

EXAMINEM ESTES PREÇOS :
15
15
10
6
6
9
9
8

de 46 000 por
Japonas de duas faces (veludo e nylon) com capuz
Conjuntos de capa e guarda-chuva de nylon (modelo italiano)
Maillots de helanca legítima (arrastão, renda e outros modelos)
"Volta ao Mundo" legítimas (esporte)
Camisas
"Polyshirt" de tergal legítimas (esporte)
Camisas
Capas de nylon para senhoras (1 .a qualidade)
Meias de l.a qualidade, da melhor marca, sem costura — Dúzia
Japonas de nylon com gola de pele

Avenida Rio Branco, 114 - 2.° andar — Guanabara

VENHA PESSOALMENTE PARA VER E CRER !
Tel.: 52-1656

es domésticas I Reformas de colchões
DORMITÓRIO pnu marfim de ca120 000,
sal, vendo-se
por Cr$
—
usa*
móveis
Compro
para desocupar lugar. Rua HadATENÇÃO
dos. tol. 48*4119, que comprarei, dock Lobo n. 181.
Rústico, DORMITÓRIO
Chipendale,
dormitório
Chipendale.
casal,
msdorno ou Império e salas con* sala, maciço, gavetas curvas, pe• Inv roba clara,
modernas
claras
e
Chipendale
do
sala
jugadas,
pério — Pago bom • atendo rá* mesmo, barato, desocupar lugar.
T_1_4M119._
Rua
Hadou
separados.
Juntos
pido.
ATENÇÃO — Compro móveis usa- dock_Lõbo,_206.
caviúna, ESPELHO PAREDE - 1.60.-X 0,80,
salas
Dormitórios,
dos.
marfim, chipendale, rústico, L. V. moldura dourada. Vendo por 70
Tel.: mil. R. Dias da Rocha, 31, cisa
rápido.
Atendo
Paga-so bem.
22-0967.
.
4. Tel. 37-7350.
ap., ESPELHO PAREDE - 1,60 x 0,80,
seu
DE MOBILIAR
ANTES
consultório, escritório, visjte Rio moldura dourada. Vendo por 70
Antigo Decoração; Rua Toneleros, mll. Av. Copacabana,. 1 2W, pa
será
uma surpreso, muitas 108. lcl. 47-7189.
1J2,
,
melhor
o
realmente
novidades,
ESTOFOS, cortinas e forrações cm
preço da praça. Colonial brasileiOrça*
serviços
garantidos.
holandês
geral,
americano,
ro, espanhol,
V. Sa. pode colher suçies- mentos sem compromisso. Telefoclc.
— Fontoura.
toes sj compromisso. Preços mar- no 57.6856.
em
cados. Agradecemos'- sua visita
cosal
de
GUARDA-ROUPAS
ATENÇÃO — Preciso comprar dor* madeira de imbuia e cômoda c|
Vendo em perfeito
mitórios, modernos e de estilo, 4 gavetÕes.
Rua
bem, atendo em qualquer estado, pela melhor oferta.
pago
2 de Dezembro, 58. ap. 708.
boirro._ Telelone_22-»51/.
ATENÇAO i- Comprim-»» móvel» GRUPO' ESTOFADO, ol.nof. soll.is,
usados,
grande vendo 2 diferentes, ambos sem
precisamos de
meslnhas
2 jogos
•quantidade de dormitórios, salas uso, também
mar*I tampo mármore, espelho, alta fiChipendale,
,
rio
,.,.
pau
.„
jantar
Dins
da
R.
abolures.
lim, lui» XV, Rústica e Colonial! delidade,
"7.7T.0
'"'
"-¦¦'•• 31
'-•¦¦ 4.
A
T-' * 37-7350
Tel.l
cose
Paga- Rocha
o .ambém uma geladeira.
bnrato.
e
Tudo
nôvo
mos o valor máximo, atendemos
ri_pidamente_=_Tol^ _32-5W9.
GRUPO ESTOFADO super luxo A~ PARTICULAR - Compro par» Almof, soltas, tecido coco ralado,
mosala
outro armação jacarandi cm core
meu uso, dormitório
demos, Luls XV ou Chipendale vim, armofadÕes saltos, jogo de
- Pago bem. Tel. 48.0148.
meslnhas mármore ecfpcio, negro,
espelho medalhão, outro c! molMENÇÃO — Compram-so móveis
dura dourada,
|ôgo meslnhes c|
usados,
grande
precisamos da
mármore rosa, arca, decapê, ouquantidade de dormitório», salas tra |acarandá, espelho oval, abade jantar Chipendale, p_u mar
Hi-Fi, adornos etc. Tenho
luis XV, Império |ure>,
-¦ caviúna,
--..
fim,
des
nôvo
Tudo
pl
-¦ ... transporte.
.
rii
jacaranda, Rystico, Colonial. ,P«, fll noivado. R. Ronald Carvalho
ga-se o máximo. Alond.-s. r«pl-i27_ ap. 302 - Lido.

MÓV. -

DECORAÇÕES

"Calhambeque" e "007" de espuma
Saias
3 000 por
de
Anáguas de jersey da melhor qualidade
de 15 000 por
Casacos e sweaters de lã
— A partir de
Saias de nycron, sole, veludo, píed-de-poule e helanca, justas, garantidas, de 1.a qualidade
"Calhambeque" legítimas
Calças
para adultos
Blusas "Volta ao Mundo" e tergal legítimas
Capas de nylon para crianças
Conjuntos de saia e blusa de linha

000
000
000
300
800
600
000
000

s

Reforma-se colchões de molas para o mesmo
dia. Tecidos de l.a qualidade. Aumentamos e diminuímos colchões de molas. Reformamos sofá-cama, poltrona-cama, sumier e grupos estofados em
geral. Confeccionamos capas e cortinas. Orçamentos a domicílio sem compromisso. Atende-se em
qualquer bairro da Guanabara.
Rua Turfe Clube n.° 12 - Loja G. — Telefone 48-4811 (Largo do Maracanã).

p] cerco, calafetaTel.:
Orçamento
grál.s.
gem.
—
Carlos Cezar.
28-4272

Super-Synteko
autorizados

¦

I.

.VENDEM-SE

TELEFONE:

usado»

Alendo-sa
22-3950.

a

52-4230

cn
reformam-se,
Pintanvsc,
de motores, colocode
•
carga
de
máquina
ção

roupas

rolamento

gás.

Geladeiras

—

novo»

vestidos

VESTIDOS

GELADEIRAS

Raspagem

Verificadores

FUNCIONAMOS AOS SÁBADOS
ÓCULOS -

Ar Condicionado 4«_r_L?_ 375687__r—

Super Synteko

de

ia.a»

homem,

o

e usa-,

e

bluta»,

compram-se.

domicilio.

Tel

Perucas
Facilito o
perucas.
Cabelos
naturais.
pagamento.
—
Sr.
Vilmondos
Tel.: 57-5495
E

6 500
980
7 500
6 000
9 000
5 500
° 80°
° °°0

meias

Vendem-se equipamentos de Estúdio e Transmissor usados. Ver na Rua Conde Pereira Carneiro, 371 — Estrada Vicente de Carvalho, telefone
30-8844.
(P

CINE-FOTQ

BINÓCULO Omega 3q""x 50, vendo um nôvo com estofo, um Vaiconcelos 8 x 30, também nôvo.
Bom prejo. Tel. 42-0364.
BINÓCULO ZEISS 10 x 50, outra
Leitz 15 x 60, vendo 260 000 cada. Tel. 46-7662.
MAQUINA" fotográfica Leica, lenelet.,
tt
1-2, tcleobjetiva, flash
e uma máq. filmar Bell & Hotudo
walt.
8
mm.
Vendo
por
V50 000 urgísnte. Av. Copacabana
13, 9.Q andar. D. Sojlia.
MÁQUINA fotorjráficí. alemã mar.
ca Praiika, com telémetro, lente
vennova,
1,2.8,
absolutamente

VENDE-SE 1 belíssimo espelho veneziano, cõr azu! e outros ob.e*
tos de arte. Preço a combinar.
mos a
promisso. Tel.: 48-9072.
Av. N. S. de Copacabana, 1 277,
não ficando perfeita não preci*
ap. 605 — Nao atendo por telefone.
fmitasa pagar, cuidado com
do__,7?_ n*ili_Jel__42._0364. ,
Zenilh,
VENDO
TV
Emerson •
dores desse anúncio — 32-5013
MICROSCÓPIO- Monócular 3 ob;
uma.
Constante
mil
cada
180
Aumento
50
até
— Sr. Luiz
novo.
Serviço honesto.
jetivas,
Ramos,_ll4, ap. 901. Tcl. 57-7635. 1 500 veies. Ana 22-2838.
completo
casal
Um
quarto
VENDO TV"p"hilco Predicla, 280 PROJETOR do cinema. 16 mm, sodei VENDO urgente, 3 armário», fir- caviúna, nôvo, colchão de moestado
uiado»
em
MOVÊÍS
Toneleros;; 254,_ap1_90_[
noro, Bell & Howell, perfeito, 480
nôvo, agora
podo comprar mó-1 mica, sendo 2 do parede, com las armários 6 portas, motivo
VENDO" TV iapónè-a 8 pol., Del- mil. Fílmádòrá Keystone, 16 mm.
veis do sala • quarto, desds Cr$! cantoneiras em madeira.de Jea-Jl- viagem,
Ver e Iratar Run CoZenith
ame—
um
estéreo
Rua
Soe
100 mll. 57-0222.
mon
Ico
manha.
Ver-:
Tratar
lib*.
j
mensais
pela
5 000 cruzeiros
— ração de Maria, 396 ap. 102 ricano. CrS 350 c 250 mil. Rua PROJETOR cinema
grando VI- riano de Soma 162 ap. 702
Kalart Victor,
dadeira»
pechincha»,
601
—
Bolívar,
27,-ap.ví
EiklO.*¦-.
Só
nes-j
Ent.yGaiarlai
Saenz
Pena.>
Caehambl.
escolher
riod-do para
nmericano, sonoro, 16 mm, nôvo.
36-5310
CHAMAR
— Tel.
uma
TV Mullard
de Base 1 milh&o n vista.
tos dois endereços do Rui Mafra v^NDE-St poríníollvo do viagem,
VENDE-SE
Conserto, pintura
e reforma
no
Rio móveis de
134,
lobo,
Aristides
21
pol.,' pegando todos os ca- 46-3274 ou 23-8280. Ramal 154.
quarto completo. Ver
•i- Orçamento
sem
comproComprido — Monsenhor Félix n, Rua Antônio Rego, 568.
nais. CrS 200 000. Ver dá» 12 Sr. Hermóaenes.
AQUECEDOR e fogão a gá» on
bira, 8, ap^ 105. Leblon^
538-A, em Irajá. Dua» loia» que
às 17 h. Rua Silveira Marlins n.
uso, vendo.; Rua misso.
VENDO a particular, 5 soumiers, 4 qarrafado sem
PROJETOR Kodak 16 mm, 160 mil.
Saias, blusas, vestidos, slacks,
- 25-9257.
SÓ vendem móveis usados.
TELEVISÃO 21'.-p. RCA. um ci- 129 Bloco B
401.
187 camas do casal e 4 guarda-roupas. Conde Bonfim 977-B. - Tel.: .
São Sebastião,
finos
das
meartigos
conjuntos,
sola,
metodo»
150.
Vendo
MÓVEIS
nema nos 5 canais, urgente,
WALK1E — Talkie, vendo, gran Urca.
Rua Belfor Roxo, 174 / 201,158-8827
ap.
624
3I_
sa console, bufe, armário coilnha, no LEdo,
Rua
Taylor,
(Lapa).
58-6336.
38-3990
Tel.:
v.
mundo,
alcanço.
lhores
fábricas,
cam.
de
FOGÃO Cosmopolita, gás de ^rua,
YASHICA — Vendo uma na emmáq. lavar etc. 57-7560.
capas, calças nycron, preços p! TELEVISÃO GE, W.V-poriilM. um
VENDÉ-SE — Um sofá com e Ires 4 bocas, c) forno, estado nôvo.
balagem, Lynx 14, eciuinada, com
absolutamen90,
Barata Ribeiro,
cinema nos cinco caMOVEIS — Vendo
1.4 de
bom esta- 40 000 mil.
muito
em
fotometro elétrico, lento
mercado- verdadeiro
poltronas,
revenda,
(Trocam-se
cade quarlo
ap. 1108. O dia todo.
180 mil. Rua Barata Ribeite
nôvo móveis
nais.
mm., último modelo, por 400
do. Tcl. 28-7578.
35
TeleA SUA lavadora enguiçou?
rias). R. México, 41. sala_604. ro, 411, ap. 202.
sal, marfim, mesa consolo, cadeiFOGÃO Industrial, para bares .. fone 47-0224.
mil. Binóculo longo alcance 7x50,
as manas
Todas
rúslico
um
dormitório
VENDEM-SE
CrS
etc.
- Tralar 37-9978.
ras, duas poltronas,
c.
hospitais, por
TELEVISÃO
ADMIRAI,.. 23"!
preço de ocasião, c[ garantia.
por 140 mil.
de casal, em ólimo estado, Cr$
300 000. Ver hoie na Rua Real
Base
Tratar na Rua General Caldwell,
ludo.
em
ótima
garantia,
ho90 000 e uma sala de jantar tame revisamos
Colocamos
ENCERADEIRAS - Espetacular liGrandeza 100, ap. 509. Botafogo.
411,
Ribeiro,
217.
R.
Barata
000.
275
bém rústica, por CrS 60 000 iunquidaçao Éiectrolux
pela metade
Preços módicos
nestidade.
op._202.
NOIVADO DESFEITO - QuartoTsa
luxo, liquidamos, do
Riachuelo, 412, FOGÃO Brasil,
ou sep. Rua ._,
tos
iv
Arno,
Lustrene, Real
CAMISAS
preço.
CALÇAS —
marfim, conjuga-|áxima à Rui, Frei Caneca.
la, Chipendale,
4 boca», Cr$ 85 OCO. Av. Copa- de 79 mil
17
p., Tel.-. 36-5310.
TV
INVICTUS,
portíTii,
45 000, Cilylux,
¦¦¦¦
—por
— Galeria.
SAPATOS
Compra-se máquinas fotogrado, g.-vestido 280 maciço. Baracabana, 610-J
perfeito nos 5 canais, 200 mil.
Epel, de 75 mil por 41 000. GE,
to, urg. Av. Suburbana 9521 —
e
Compram-se — Paga-se mals Barata_Ribeiro,_n._200, ap._l_120.
fumadores
ficas,
proietores
FOGÃO — Nôvo, Walig Vijoretc, Starlux
74 mil
39 COO.
de
por
Cascadura.
Chamar
c| relógio, 4 bocas etc. Vendo .. Outras marcas por 25 000. Aspi- que qualquer outro.
defeito.
TELEVISÃO Standard" Electric 23
mesmo com
PERSIANAS — Conserto de pérsioRua da Relação, 55, rador de pó Éiectrolux abaixo do
250 000
pois. mod. TV70 perfeita, excelenAnamaria^JTeb^S-OMó.
nas, janelas, guilhotinas e vene*
TEL: 22-4435
R. Araújo
sala_103. _
te imagem, 320 mil.
custo. Rua da Carioca, 28, sob.,
rianas, trocas de cordas, cadarços
Leitão 108, cl 11 - Eng. Nov.MOD. 66 - SEM USO
VENDE-SÊ
fogão
Cosmopolita
4 entl P^aJÇ-S-hf''^"nova,
"Êst.
e peças. Vendas o instalação du
bocas, forno, em perfeito «stado. ENCERADEIRA de
TV PHILIPS - 21", marfim, funCRS 240 000
da
Troca
Compra
da
roupas.
enxugadores
AO COMPRA TUDO - "Gibis",
Jí_2___^_Ji"5i"V_-—_
mil;
Hilário
250
Cr$
40
Tratar
de
000.
escoImpecável.
^7íínho7.
mil,
vendo
34
cionamento
equipada,
GRUPOS ESTOFADOS
corda» etc. Tel. 32-1619, recados
Vendo urgente, com garan- discos IP, livros usados
—
DA
FÁBRICA Gouveia,
ap. 701
Co- vas
DIRETAMENTE
120,
sem uso,
ainda
outra, 23", sem uso, 300 mil. Rua
ALO - Compro dormitórios »»»-ium ictíd0 cêco ralado c| babado, pj_ Jorge^
e feltros,
ventl¦ ím'_
enceradeira,
TV,
gravador,
recentemente
rotações,
4
tia,
DOMICÍLIO
do», claros ou escuros, atendo riCOMPRO A
Souto, 643 — Cascadura.
pacabana.
outra Eletrolux, 49 mil, R. Doam(!.*.,na, grupo 3 PESSOA
máq.
„
binóculo,
lador, acordeão,
trôs \
viaia
vende
que
Executa-se qualquer tipo, em
I rnn.i,A^.
na Zulmira, 118, c| 9, não atenpldo. Tel. 52-9835, Sr. Antônio,
controle eletrônico, escrever etc. (só usadas). Atendo
moderna, importada,
c| mármor0, pe,,._ |a.
PHILIPS
Semo,
IV
*"?
sapatos etc
"ap"."402.'
camisas,
Calças,
laiòb
telefone^
_,
de
do
almadeir*Hi-Fi,
sofá,
marfim
e
uma
«ala
«uaUa-déí
5
luxuosa,
func,
canais?
na
hora.
arca
móveis
carandá,
ATENÇÃO,
perf.
tolalmente
desligando
quando a domicílio, hoje, pago
v"Ü
'
'
._Pcf/raPe397,
espelho
medalhão,
novos. mof.
:
cristal, vendo
Ven- Pago melhor que qualquer ou- GE, demais obietos. Vendo mot.
soltas,
um
lustre
Tel.: 45.8582:—'Sr*.Abreu.
I caviúna, dormltó- encomenda. Orçamento grátis. ATENÇÃO. — Diversa» geladeiras MAQUINA de lavar Bendix."
termina o programa, 11 válvude
AbranMarquês
Rua
Rua
viagem.
FigueiTrav. João de Malos,_91, Quintino. outro 180x80 dourado, outro me- PAU MARFIM,
150
000.
de-»e
por
tro.
Kenmore. Ven— Tol.: 37-2396.
serão
liquidadas
hoie
Cr$
..
de
(P
desdo
ASPIRADOR
pó
novos.
rio
como
sala,
estão
e
toca-discos
doura*
várias
ondas,
laS,
mestnhas
apliques,
47011 003.
tei;v26,jBp.-.201..v
'
Particular nor,
DUPLEX ARMÁRIO
150 000. Muito gelo. - Rua da Re- redo Magalhães,
do 35 mil; 1 batedeira. 18 mil; 1
TEL.-. 22-5568
demuito
barato
ele. Vendo
para
vitrola
e
das
jacaranda,
eletrônico. Vendo pela 5." par- motor de lló H. P., 25 mil. Tudo
compra. Tel. 29-9311.
MAQUINA do costura Singer palação, 55, sala 103.
TELEVISÕES GE, Philco, Admira),
Tudo realmente sem uso. R. Gus- socupar lugar. R.-Haddock Lobo,
Rua
ra
de
calçados,
em
—
i-emendos
no
Rio.
d»
aqui
perusador.Tel.v 37-6602.
Urgente,
motivo
ATENÇÃO
Emerson, RCA, dc 23, 21, 19 e te do proço
PaCOMPRO geladeiras 4isadas.
tavo Sampaio 676 ap. 808 — Fa* 18UB.
~
feito estado, 250 000. - Aceito
TV, qualviagom, vendo sala d» Íantar Chi- cilito transporte.
Compro
17 pol., vendo urgente a partir Dias da Rocha, 31, casa 4. — ATENÇAO Cr$
MARFIM,
dormitório,
go bem — T.lefon. 30-3320. Sr.
PAU
D.
Pedro
MascareNovinha,
23
C|
Rua
TV
ofertai,
mil,
ALTA
FIDELIDADE
140
pol.
funcíonamenHi-Fi, stérao, planoi,
de 100 mil, ótimo
pendale
ALBERTO.
so- 170000, uma sala marfim caviú
Descer altura do quar tipo,
nhas n. 28 -- Catumbi.
sem uso, som espetacular. Vendo to. Rua Senador Dantas, 19, sala Tel.: 37-7350.
Tol. 37*6517.
mesa 320 mil, ventilador Eletro* GRUPO estofado peíica, gêio,
modernas.
gatadeiras
se.
130
000.
Juntos
ou
soltas, na, Cr$
COMPRO GELADEIRA mesmo c|
Dia»
da 205.
Rua
240 000.
mar 16", nôvo, 90 mil; armirls fá 4 lugares c| almofadas
n.° 598, da R. Barata Ribeiro — Nagócio rápido, bojo.
Tel.i 22-5700.
LAVAR
BENDIX urgente,
DE
MAQUINA
Vendo parados. Rua Haddock Lobo, 206.
doUito. Pago bem — Telefona
— Copacabana.
c< cômoda 140 mil, armários áo 2 poltronas. Custou 980.
de Rocha, 31, ca»a 4
ECONOMATIC
o
americana deixando
TELEVISOR Standard Electric, 21 . ou descer Av. Copacabana, 800, FAMÍLIA
Urgente. QUARTO, sala, rústico, como no54*3922 — S» náo atander ligue AUTOMATIC
.-ico pj cosinha Motalux, 100 mü pl l2'°v__J0,*_ 27-1167.
Tel.
37-7350.
._
luxo, sem uso, por 285 mil, na
aspira210 mil.
CrS
baratissimo
marfim,
novinho,
A prazo. Serviço de classe pir^28.8456.
(á 50 metros do Cinema Copa- Brasil vende
etc. Av. Princesa Isabel, 386 ca- GÜARDA-VESTIDOS de 2 portns vos, 100 mil, juntos ou não; g.
Democráticos n.
. ALTA FIDELIDADE — Móvel iaca- Av^_Cojycabana,_435U09;
Avenida
dos
velocípeenceradeira,
—
de
dor
pó,
sa 16 ap. 101.
internacional.
Botafogo, GELADEIRA
Pr.
L XV leve, fina imbuia, ótimo p. roupas 15 mil, berço 15 mil.
Braitemp Conquista- 690-B — perto da Uranos.
cabana).
randá, modelo 1966, sem uso, 8
de, carrinho de bebê, berço porUrg. Av. Suburbana, 9521. CasI NV I c f US - 21",
dor, perf. func. 180 mll e outra
Vendo
dormi- decapé, excelente estado. Tel.t ..
Custo TELEVISÃO
BARATISSIMO
488 sl 20l|2. Te.: 57-6622.
MAQUINA COSTURA VIGORELLI alto-falantes, com estéreo.
tátíl e outros utensílios americacadura.*
110° (estreita), ótima em todos o»
27-9595, des 3 às 6. 45 mll.
Servtl
mit.
Av.
Gomes
140
de
nôcasal,
estado
mil,
portátil
300
tório
—
Vendo
1 300 mil.
por
para
nos. Precisa vender urgente. Tel.
sem uso. 5 gavetas, gabinete
canais. 155 mil. 57-0222.
Freire, 176-902.
Copacabavo, por CrS 150 mil, e uma sa* LUSTRE ANTIGO - Bronie doura- QUADROS a óleo, maravilhosos,
Avenida
37-6737.
Vendo p| 90 000. Rub Barão de urgentíssimo.
-francos; dos mais afamados pintores na* I
— Vendemos
várias
la com bar espelhado, juntos ^ ou do e píngentes de cristal,
Brastemp Conquista- Ipanema, 71, com
GELADEIRA
na,_l 299í_ap. 108. Tel. 4771_89. TELEVISÃO
pofjgj{0*
•
Phiverdade!*
GE,
b
estrangeiros,
Telefunken,
FAMÍLIA que vai viajar venae TV
cionais
como
Haddock
Lobo 1'lanterna antiga de píngentes de
Rua
seoarndos.
dor, último modelo, superluxuo— Phllco, poV- marcas
TV
23"
ATENÇAO
Vendom*s«
17", 21",
americana Sharp, AC e DC com
Invictus,
por
cristal, bico de diamantes; 1 ser- ras obra-primas.
Rua
n.° 303-C.
urgente.
Sousa MAQUINA de lavar roupa West co uso, tela rav-ban. Verdadeiro lips, Philco,
sa. Vendo
moderna,
5
cafacillta-se
o
baratos
Alondromat,
nos
carregador dc baleria, maq. fot.
•
inghouse
funcionando
23",
todas
36-5310
Uma, 48, ap. 412 — Copacabana,
TEL.:
j
/aü
modernis- viço salada de frutas com 6 pe- procos —
vendo
com Iluminação,
920,
BAR
cinema.
Custa
cor.
em
on
¦«:.
e
,,
r_._-hj.tY.__i
f9
p
automática
Rua
Caehambl, W.L R.faei
Rua Sorocaba, 277. Bo*
Polaroide
20 mil
12
nais e na compra leva grátis^ 1
borletas, cristal francês bran- pag.
ESPECIAL
P6stoi 6. ____.
simo, sofá perfeito e miudezas. ças,
Barata Ribeiro, ,051404. 36-4951.
HOJE
PAGO
Clemente;
Conceição,
Rua
S.
Rua
da
tafogo
Méier.
interna.
proietor de ló m.m com gravade
abajur
co
ouro;
antena
e
1 pé
porcela(saltas
Torre,
da
R.
Barão
Vende-se.
de
Brastemp,
í
ano
GELADEIRA
do
máq.
ESTEREÒFÔNICO 145, sobrado, ao tado do Colégio
Vigorelli,
máq.
dor,
na francesa. Vendo. Tel. 27-6220, 260. Tels. 464424 • 46-3422.
de lavar Bendix Eco- ÀMPLIFÍCÀDOR
425 ap. 301^
uso, como nova, 8 pés,
A P, 35 watts. Pedro
preço MAQUINA
furar americana pl 112, ldcm até
à noite.
...
Vendo por BOGEN, modelo
func.
nomatic,
SOFA-CAMA casal e 2 poltrona»
perf.
Jl.
000.
Barata
Ribeiro,
411,
375
R.
112
H.P.,
do
sala
america
1
marfim,
CHIPENDALE,
ian
Vende-se na embalagem
1|4, ar condicionado
FáLUSTRES DE CRISTAL --Por mo- em Vulcouro,
90 000.
tudo
__
_ 100 mil. Av. Gomes Freire, 176, na. Preço único, 350 mil. Telefo TELEVISOR Philco, 19", compact,
ep. 202.
tar e| 10 peças. CrS 200 000 fi110 V. Rua Barã.o da Torre n.
entrega das chaves, 11* brica na Rua João Vicente, 1 241
sala 902.
novinha, importada Cr$ -180 mil.
Tratar Av. R. Branco, tivo de
ne 364355. "modelo
nanciado.
GELADEIRA - Frigidaire, 5,5~pé»,
.
252, ap.JjO_l_.
435J4Q9.
a preço de custo, todo o
Av.
Copacabana,
São
quido
mil.
120
"portátil,
J°das_còfes._
Vendo ur* SINGER BARY,
185, gr. 230.
__________Ü__T'™R'i_leiro*
ótimo
funcionamento.
na
- Vendo um
66,
FIDELIDADE
—
ALTA
-'
n.°
Rua de Santana
- 401. Urca.
esteque
LUSTRE DE CRISTAL
- Philco
17
Certificado de Garantia
SOFA-CAMA casal em napa, lu*
N. S. Copacabana, Sebastião, 187
gente. Àv.
c| 2 sonofletores e acous- TELEVISÃO
24 800, e um de 4
Hl-Fl
OU
garantia
braço»,
STEREO
6
77 - tala 202.
1
de
E
xuosíssimo, motivo desocupar lu*
1032, ap. 1 211.
VÈNDE-SE maquina Singer 206-K- tlcs sound, móvel luxuoso. Vendo pol., moderna, Imagem perfeita.
Rua
.-¦¦¦ RÁSPAGÉM p/ cera
a combinar.
Preço
braços.
mó- qar. CrS 43 000. Rua Barata Rie compram-se
LUSTRAM-SE
melhor 250 mil. — Av. Copacabana, 750,
noivado
desfiz
GELADEIRA GE 12 pé», america 10, própria para oficina. 57-0091. p|
pl
.Facilitamos o pagamento
do Matoso,-; 256;. ãp.-101.
veis a domicilio. Tel. 58-9046 — beiro,_418, sala 109_
_
móveis. ap. 501.
outros
Também
oferta.
1
na,
em
es*
giratória,
VENDO
prateleira
.,'./Orçamento»
MOTIVO VIAGEM
Chamar Dona Leonldes.
SALA DE JANTAR c. 11 peças.
R. Ronald Carvalho 275 ap. 302, TELEVISÃO - Philip», 21", Hi-Fi,
tado de nova. Vendo urgente. Av.
Probel novo 90 000;
— 26-2040
casal
sofá
lol».:
- Lido. Tenho transporte^
52 000. Vendo urgente. _Av. Gomarfim, está semlnova, um espeGomes Frelne, _740,_ap__902.
^2-6060
80
0OQ;
2
APLICAÇÃO de henê a 2 000.
porta»,
1 guarda-roupa
Largo da Carioca, 5
imagem. Vale
mes Freire,_7_0, ap._902.
e|
tel.: -«9-5*325
Frigidaire,
ALTA"FIDELIDADE luxuosa, 6 alto- táculo de som e
TV E OELADEIRA
GELADEIRA
12
pós', Marcar hora pelo
1 televisão Philips 21 polegadas,
•
•*.' ri.alai 107e 108
rádio oc e oi Cr$ BOO 000. Vendei CrS 270 COO
SOFÁ-CAMA — Vende-se segredocom porta
230 000, ABC MODAS - Srs.
aproveitável
Revendedo- falantes c| twed,
estabilizador e mesinha 180 000.
37-5473
169-A^
R.
Lavradio,
TEL.:
PAGO BEM.
30 dias uso. Vendo urgenttsbel nôvo vermelho - CrS 300 000
_ Vor das 17 às 20 horas. Av.
um estouro de geladeira. Av. Go- res — Comprem a prazo. Depó-JTcJefone 25-3859.
me» Freire, 740, ap. 902. Dona sito fábricas. "RioS.
Cen- simo. Está na garantia. R. Gus TELEVISÃO - Emerson 21", 110
Paulo N. S. Cnpacabàna*'542/>ap.>'l,D0°Tútavo Sampaio 676 np.
Diva.
Branca, 156
graus, ótimo estado, um cinema
tro — Av.
SALA CIMO; 6, pecas, estado cie
Dormitório para
CHIPENDALE
STlREO-.iEMERSON portátil cíétr.,
nôvo.
dou
Madureira
nei
Vendo
barato
e
oa
Est.
5
canais.
cosand.
aceito
vendo
120
mil,
nova,
GELADEIRAS
GE, Philco, Ad- 10.°
casal cm estado, novíssimo, por
3 rot., 70 mil, máquina de
2°
—
and.
Campos,
K.
oferta
Siqueira
APARELHO rádio amador, 90 mll, rantia — R. Lavradio, 169-A.
mirai, Gelomatlc, Frigidaire e ou- Portela, 29
Mercswiss,
portátil
Singer
sala
mesmo
tura
baratissimo,
preço
Reformas em geral a domi- Iras de 7, 8, 9, ,10, 12, 14 e 16
—
mll.
150
e
Vendo.
70
282J804.
_______
mariim,
barato
mil.
Vendemo»
Cami- Radiola
120
TELEVISÃO
À vista, resolvo na hora
BORDADOS DO NORTE
elátr., 6 vel.,
estilo, apenas Cr$ 155 mil, jun
Rádio o
1 000.
facilito
R. pés, om perfeito funcionamento, solas, baby-doll, pijamas, colchas, Discos IP, 200 e
pagamento.
Tel._ 37-9524;
em ctlio,
tos ou separados. Rua Haddock
SALA DE JANTAR moderna
que hi de melhor «tou torran- Tel.: 36-3652.
Fo,°* do a
— TV Phil*
retilfnea e outras a partir de 100 lençóis, Jogos de cama o mesa — 20.
P'».a____;e'_____' '•°i
lobo, 303-C.
qualquer preço
móveis, fogões, aquepau marfim, em estado de nova. Teodoro da Silva, 816 sj 1 —
VENDEM-SE
— Emerson — GE — TeUmil. Rua Senador Dantas, 19, sa- Vende-se.
Facilita-se pagamento. ÃTENÇÂÕ - Compro TV, qual. co
Vendo por CrS 125 mil — Rua Tel.: 43-1751, recados
cedores. Ver Rua Barata Ribo.ro,
CALAFA7E — Aplicamos o super
para Ho- Ia 205. Tel. 22-5700.
Tel.: 34-1100.
stereo, pianos, king • outras, todas em ótimo
Haddock_ L6bo, 303-C.
- 636 - Porteiro Pedro tratar Av.
masquer tipo, HÍ-Fi,
sinteco e calafetamos com
"BelaiVendo ur- BRILHANTE - 8 k, vende-se.
nos
canais.
ráclo.
5
func.
37-6517.
Tol.
2 503 - Tel.
roupas
om
modernas.
GERAL
—
GELADEIRA
Frigidaire
EM
Rio Branco, 156, i
COSTURA
geladeiras
sa de gesso e óleo para cera
SOFA-CAMA ci. casal' Probel. Tu.
n. Aceita-se 1 Volks no negocio.
re", mod. 66, 6,5 pis, CrS 240 de senhora e crianças a partir de — Negócio rápido,_Jiojo. ^ genta na Rua mayrink Veiga
22-6140.
MOR32-1252
do em Vulcaspuma. Custou 260.
Recado» tcl.:
- ap.
Pra;a Mauá. Tel:.'*:31;0820Y«'.31.U77.
701 11
Av.
Presidente
mil.
Av.
Copacabana,
610-J.
criam
cruzeiros.
—
5
000
no
Estado
Vendo_por 65 000_J_l. 36-4951.
GADO.
ÃTÍA'FIDELIDADE
Vendo. VENDE-SE um carrinho para
Soíiiário.
- O seu «tá quei- BRILHANTE elGELADEIRA KELVINATOR Duplex, Vargas, 3038, «obrado. Dona Ira- va, p. desocupar lugar. Som cs- TUBO DE TV
vendeça, todo cromado, em perfeito
SALA CHIPENDALE -Conjugada'
26-4315.
CHIPENDALE"! dormitório,
Tel.
milhões.
10
rasua
ni
Troca
fraco?
....
ou
Cr§
—
mado
coma.
.
Preço
ao
USA, porta aproveita*
primeiro
,
150 mll,
taclft, americana.
maciça, clara, vende-se 100 mil.
petacular,
Estampamos 1*1 pés
se de casal, em ólimo estado, por
Não é papel.
redonbranco,
brilhante
Ribeiro, 302, sidência c| garantia CrS 100 000 LINDO
vet,
de
fino
aco
Barata
de
chegar.
para
armário
60JH^TebJj77536._
pessoa
própria
DE
PELE,
6ÀSACO
uma
sala
de
Rua
Riachuelo,
que
000
à
412,
t
CrS 130
janpróximo
com 1
desenhos
em
lindos
Tel. 42-9072, Sr. Gastão.
paredes gosto. CrS 550 000. Av. Copa- coniugado, branco e azul, vendo, loja 12.
do, lapidação Amsterdã,
americano
Frei Caneca.
também
Chipendale,
tar,
pelo
_
Peque- VENDE-SE 1 ventilador
particular vende.
Gran* cabana, 610 — J. Galeria.
ou qualquer superfície.
1 vitrina GR,
urqentissimo TELEVISÃO ZENITH 21 polegadas. quilat.,
troco; geladeira, televisão. — Rua ATENÇÃOrVendo
mesmo preço, juntos ou separaSALA CHIPENDALE - Conjugada,
Tel. 57-5968 GR, 1 lustre bacará,
facilitada.
na
000
urgente
parte
ap,
301_.
CrS
160
21 p. 110.» graus, Vendo-se
dos. Rua Haddock lobo n. 181.
57-9095 e ^6-0421 GELADEIRAS novas e usadas. A Vitconde de Pirajá, 531,
I sofá D. Maria iacar. Rua Pm.
de
modal
uma
televisão
maciça,
clara,
vidros
informações.
gravados,
para
Conde Leopoldina, 521.
dente Adorais, 552.
, 1
partir de 195 mil, importadas o MÕDISTA
alta costura - Aceita moderna, pé palito, ainda na ga- Rua
. CHIPENDALE — Doimitório de ca
gavetas curvas e mesa console - - Hélio.
molegítima
Italiana
PULSEIRA
nacionais.
Frigidaire,
Kelvinator, encomenda
com rantia, um cinema nos 5 canais
radiovitrola, 1
boutique
Muito barato. Vendo muito basal, maciço, em ótimo estado. part.
TELEVISÃO ADMIRAI 21 pol. com derna. Custa no comércio 650 000. VENDO geladeira,
Retilíncas.
Gelomatlc
chegar
etc.
coisas.
Avenlprimeiro.
a
vest.
noivas,
200
000
outras
e
fal
-B_
estilo
quem
lóvel de
rato. Rua Haddock Lobo 181
ou sem fazenda,
Preço barato, pl desocupar lugar
-(Lapa), rádio e um aspirador de pó perf. Vendo por 300 mil cruzeiros. Av
da Copacabana, 610-J.
134 c/l.
•
esporte, toilete, dá aulas cortes Rua_Taylor,_31,_op. 624
uma sala de jantar igual, jun- rij^r
-_ocr.
—
Tudo por 190 mil. Rápido — Tel. Copacabana 13, 9.» andar. Dona R. Gomes Carneiro,
URGENTE
Vendem-se
móveis
350
de
diurno CONSERTOS de"rédios, TV n_a elemódicos,
Preços
GELADEIRA para escritório peque- costura.
ou separado».
Rua do Ria- ITHCa
por
tos
57-9990 - Rua Belford Roxo, 2311 Sônia
qualquer preço um
vTNDCTurgentc
de
e
sala,
Chipendale
qunrto
Aceito para decorações, mó- no espaço, Cônsul, c| mesa, esta- e noturno. Tel. 28-1781, D. Ma trônica Py. Garantia, eficiência.
maciça, 1
chuelo, 412, próximo à Rua Frei ]ÇÇ Q00; Camas de lona completo,
casei
—
801.
Cop.
peroba
dormitório
colchão
mola.
de
RELÓGIO Universal do pulso para
Firma do de nova. Vendo 120 000, — ría,
de tanfinos,
interiores.
Tel. 32-4539, dias úteis, 7 às 11
Prejo
Rua Mace- veis
100 000 cada.
geladeira 8 pés, 1 sala
Philco 17 pol., porRua da Relação, 55, sala 103.
I
homem (nôvo). Todo de ouroej tar,
e dem., período to- TELEVISÃO
30 000
sáb.
Perucas
de
horas,
soum.er,
1
SOCIETY
sofá-cama,
—
PERUCA!
1
por
CHIPENDALE, dormitório, peroba, FleX
Mourisco
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Instalada
no
do Braga
vende-se
em
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n. 106
americana,
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Cr$
Pátria,
ouro.
da
de
Voluntários
corcam
Rua
coros
do.
•
tapetes,
pulseira
meia grado, 2
Brastemp Imperador, para todos oi tipos
imbuía, casal, 130 mil, uma sala
—
oficina — Pr. GELADEIRA
perfeito funcionamento. 240 mil. Conde de Bonfim 369, s| 811 (Ed. cama URGENTE
Vende-se
sessenta loja, escritório,
República do Peru,
"Standard Rua Bolívar, 27, ap. 601
entrada • 20 mil por mês. Ensino 46-E. Tel. 26-4278.
Rua
Chipendale, 80 000, juntos ou setransp. . à vista
tinas.
140
000.
facilito
melhor ofer- Botafogo, 488, s) 20112 - Tel.:
poltronas estofadas
Comercial). Hoje de 14 as 18 h». 101/402, c|
Phiíco,
Haddock Lobo, 206.
R. Babaçu, 11/201, Praia da Bica. a confeccionar • compro • pro- CONJUGADOS
porteiro. Tcl. 37-5059.
parados. R.
ta. Cursos, cinemas, clubes e sm" \ zj /.Aon
TELEVISÃO 12 pol., port., imp., RELÓGIO
de
Estrelinha
du;áo, 57-4213, D. Rosa.
Ometia
Electric e RCA, 21 pol. alta-fide¦*•¦
Cetel 96-1156 pedir 06.
CAMA de casal com colchão de
4 meses de uso. Cr$
auditório.
Ver 3'*D0
dicatos.
Pequeno
sejaponesa,
ouro
de
toca-discos,
e
rádio
com
da lidade, com
pulseira
Sa Ouro,
molas, estado nôvo. Vendo, ótimo
de
GELADEIRA
Rua Marquês
8 pés PERUCAS mineiras diretamente
no
GELOMATIC
300 000.
do
local
Associação Médica
1.?
ao
240 000. Vendo
-fundos.
rot., out. Vendo urgente. Rua
Tei minovo
c] prateleiras,
sob.,
alto luxo,
vendo fábrica, cabelos naturais >' partir 3
314,
preço. Tratar, Rua Toneleros, 236
Estado da Guanabara. Rua Senana
Dantas, 19, sala 205. - pucaf,
que chegar, com o dinheiro
comercial.
barato. R. Belford Roxo, 293|202 do 120 mil. Atendo a domicilio Senador
horário
22-6636,
portarjaj
^^
dor Dantas, 7-A,_3.°. andar.
Centro,
"de
mão, motivo ter que paga. um
52-0777,
Carneiro.
Tel.
—T.
—_C
Nôvo.
opa cabana
CÔMODA ANTIGA - Vendo, vitri740,
verdadeiro
cinema,
23",
GE
Freire,
TV
Gomes
Av.
casal
VENDÊM-SÉ
dormitório
1 TELEVISOR
chBque.
fialta
rádio»,
— Vendo casaco petit gris CONSERTAMOS
na Gonçalo Alves,, Opalina, cristais
GELADEIRA — Golomalic a que- PELE
vendo 300 mil. Rua Belfort Roxo,
90 mil e 1 saln de jantar 90 mil
delidade etc, transformamos seu 293I202 — Copacabana — Túnel ap._902.
estado. Tel. 57-2989.
console, oratório, pia-inglesa, bise 1 guarda-roupa e 1 sumler de
Arco-íris
Ltda., rosans, na . embalagem, vondo p[ perfeito
radio*
Vltrificadora
ouro,
quadra
movado
possanta
rádio velho em
1 GELADEIRA - MÁQ. LAVAR
cuits, quadros. Tel. 36-0114.
Nôvo.
. RELÓGIO
desocupar lugar, motivo viagem
solt. Ver Rua Pará 262, casa 7 Aplica dores
Hi-Fi - 37-7350.
do, csp. cal., marca dias em le
vitrola
Autorizados.
Faci - 58-1392 a 38-5145.
T. tras e numeres. Vendo, telefone
embalagem
CORTINAS - Entregue a confecPraça da Bandeira.
na
23
TV
pol.
57-2539
COMPRO televisão, pago bem.
lilamos. Tel.: 29-6851.
ção de s{ cortinas colchas, a pes*
GELADEIRA
GELOMATIC
Honório.
Ibesi
- Philips cj garantia total urgente, 28-8674.
VENDEM-SE
um sofá-cama casal
Atendo rápido. T.I.: 30-3320.
coa de grande conhecimento, 25
456 000 m|imp. Rua São Francisnha estado de nova — 36-2879'[
de estrado
e
metálico.
(Drago)
Alberto,
anos de prática no ramo. Tenho
Te1.
34-5902
co Xavier, 236,
de preferência pela manhã. _
uma poltrona.
Rua Joaquim Sil_|
GRAVADOR DE SOM Goloso, Reos mais tecidos. Orçamentos gra
de
a 23"
va, 60, ap. 706, até às. 14 tis
14"
8,5
TELEVISÕES de
Brastemp
GELADEIRA
_._-_,r,
J,,
pé»
tis. Tel. 25-8072.
cord mod. 680, 3 rotações. Vendo
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melhores
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moderna porta
e
útil,
mesa
pouco
portáteis,
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VENDE-SE
veludo
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280 mil, e um portátil por
poltrona
vendo
DE CASAL
DORMITÓRIO
100
de
a
Av.
Democráticos
235
liquido
mil.
partir
marcas
por
vermelho,. 1 arca jacaranda, 3 ca*
mil. Tel. 27-2818.
desocupar.
R.
Perei
barato
Prept
690 B, perto da Uranos.
- mil. Cinema no» 5 canai».
deira*. antigas e 1 mesinha estilo
Isabel.
ro Nunes 377-A. V.
GRAVADOR iaponés de pilha
revendedores.
especial
para
ço
francês.
GELADEIRA — Transporto sua ge*
Preço
barato.
Negócio
Ribeiro,
147,
João
Av.
Vende-se.
DORMITÓRIOS,
aala»
Só na_Rua_Riachuelo, 392, »ob.
,arjanlar
metade
do
ladeira pela
urnente^Tol. 26-1469.
preço
ap. 302 — Pilares.
mários • muitas outras peças, es*
usual. 46-7710.
TELEVISÃO - 23", Philco, pouco
VENDO 2 lustres pequenos, anti(LEGÍTIMO)
Claros ou escuros.
fado novos.
GRUNDIG - Conjunto estereofô- uso, ray-ban. Verdadeiro cinema.
HOJE diversas geladeiras serão li
gos, opalina, 1 mesa, 2 metros
(Al-BMCANÀS)
1966 - Vende-se Cu»ta 920. Vendo p| 250. TelefoVargas,
barato. — Pres.
Muito
nico. Modelo
Certificado de garantia, ser- quidadas desde 150 000.
Muito
1
dormitório
D.
casal
facarandá.
Tel. 57-7742.
_ 963-A.
(TODOS OB XTOMEBOS)
— Rua da Relação, 55, sala
ne 27-1167^ Ay. Atlântica, 3 308,
viços de* l.a classe. Tel.i ... gelo
"guarda
RADIOVITROLA lancaster, marfim TELEVISÃO .— Philco 23", pouco
DORMI1ÓRIO — Moderno p| casal,
VÊNDE-SE
vestido 48-6048 — Atende-se aos do- 103.
1
3 rotações, 2 uso. Custou 900. Vendo por 250.
autom.,
toca-discos
muito bonito, em marfim ou caTÉCNICO de geladeira — Comer
marfim,
2
camas
2
portas,
alto-falante». Vendo 130 mil. Av. Ver Pinheiro Guimarães, 20, funmingos.Sala
igualsinho
a
nôvo.
viúna,
colchão de molas, 1 console. —
to qualquer marca no local com
Gomes Freire, 176, sala 902.
Vendo
mesmo estilo.
pi
preço
dos. Motivo de viagem.
CrS
120 000. Tel.: 36-3.057.
garantia e pintura — Atendemos
Electric, ¦j^LEV.SA<Fphflco^Ki''-:^moderna;
vantajostssimo,
ou
sepaRADIOVITROLA~"Generat
juntas
rápido. Tels. 37-7413 - 27-7589.
VÊNDTM.5E:" dormitórios," salas de
modelo t^
rado^.Jluj Haddock L6bo, 303-C.
legitimo,
estereofõnico
ra„.i.an, custou 900. Vendo
Antônio.
jantar; usados, estado de novos.
—
luxuoso, com vénos alto-falantes jjg
_ fe|
N.
36-4951
DORMITÓRIO - Particular vende
Com garantia — Cr$ 2 000 a URGENTE — Vendo uma geladeira
partir de 90 mil; armários e várias
Pouquíssimo s
e
acústica'separada.
3B7, ap. 209.
em legítima caviúna Cr$ 180 000,
Cop,1(:ilbana,
CHAROLES magnífico excepcional
peças avulsas; 1 geladeira em per* 2 500 m2 — Pça. Floriano, 19 Frlgldalre, importada, 11 pós. CrS' OroWIX — MlUUblshl (1, 9
c-MimAMCM-rn».
PARA
Rua Sousa
uso. Vendo urgente
rAKA
Nôvo, sem
uso, verdadeira
—
EQUIPAMENTOS
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,ourinbo vir.t(. dois metes, puro
viagem.
Tra-;
—
—
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POLEGADAS
300
mil,
motivo
feito funcionamento.
Vendo baf__xi3)
Shalp (2
e
3
<"i, ap. 412 — Copacabana, TELEVISÃO
i,
—
—
chincha. R. Catete, 46, ap. 1, a
lel.'.27-7?74.'»
—!
42-3160 c tar Trav. Sousa Andrade, 43
Tel.:
marfim,
com
sala 66
nova,
de
rato — Pre». Varga», 2 963-A.
estado
ti__u«) — WUCO — N»tlOE GRANJAS de ofaem;*vendo,
Pasto 6.
SÍTIOS
—
qualquer hora.
Avenimll
235
antena
Cascadura.*
por
30-7051.
—
=—:
- Alemão, 4
VENDEM-SE:
BTR-300
Gravador
roupeiro,
quatro
por»al
—
iIÁUIO
GRUNDIGDORMITÓRIO Chipendalc, vende- MÓVEIS — Transporto seus móCOLMEIAS «mercana»
da das Democráticos n. 690-B
tas, estado de nôvo, côr marfim.
faixas de pilha, com tomada para perto da Uranos
se do casal, em ótimo estado por veis pela metade do preço usual.
saldo. Tel.v 25-8155
Ver na Rua Silveira Martins, 140,
elétrico e FM,_nôvci._39.7972_.
130 000 e uma sala de jantar do 46-7710.
uma
rádio FM,
um
VENDEM-SE
— Catete.
8P3rt'1mento
506.
TePhilip»;
—
iTiesmo estilo por Cr$ 70 000, jun- MÓVEL nôvo
RADIOVITROLAS
Setodo*
Tropical
inglês
—
de
máquina
uma
e
VenTV GE 12,
para casal
Instalamos e consertamos'
raspagem
Com
VENDE-SE um arrnáTícTcõm 5 por-l
garantia,
3os os separados. Rua Riachuelo de-se de caviúna e uma mesa
lespartv, Standard Electric, 3 rot., escrever Olivetti Lettcra 22. Tra¦ jantes — Giletes — Lenpa- tas
tipo,
serviço
- Compro com mal» de
n. 412, próx. à Rua Frei Caneca. ra escritório.
,na Rua Barata Ribeiro, 200, calafeta«;ão p| cera, limpezas em qualquer
garanpartir de 80 mil.
— Isqueiro* — J61u • automáticas a Dantas,
Rua Belford Roxo,
na Rua José Vicente, 84, ap. BEZERRO
çot
sala
205
ap.;;1
.
19,
030.
Copacabana.
Rua
Senador
Uerál_ Orçamentos sem compro- tido, assistência técnica, revisão:
DORMITÓRIO
CHIPENDALE com- n. 296, apartamento 103 — Copa303 - Grajau ou tel. 42-4212, c/ 15 dia». Orlando. 34-8929
relógios íolhe-ulo» — Des. — Centro.
VENDEM-SE móveis usados, sala e ! . _
branco
angori
•facilitamos.
Lucas.
¦_
pleto, claro, gavetas curvas — Es* cabana.
<__:_».:i:i_.™_i_i
Tol.
COMPRO filhote
Tel.l
.... geral. Tel.t 430458.
Wl- RADIOVITROLA ABC long-play - D. Eba,
pertadores
lá como nôvo. Artigo de luxo, MÓVEIS — Guarda-roupa, A
quarto de todos tipos. Rua Gene-i™"0'
'— Suropt •"Volta
eletrola, portátil, em macho. Tel. 43-2347
por* ral Artigas, 325-D - Leblon.
Camisas
nova por VENDE-SE 1
143-0441, chame Cir.
de
grana
vende*se muito barato. Rua Had- tas,
eslado
marfim
em
às_16h30m.
Bh
sofá-cama, cômoda e gela
"Rua
perfeito estado e discos antigos. das
|
ao Mundo" — Cachimbos, 98 mil. Avenida dos Democrati- Tel.
dock Lobo, 181-B.
VENDOium.-l!ndóv.b»rzÍní._i estilo
vendo"
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ba.atíssimo.
baratissimo.
57-1075.
FOZ TERRIER - Pêlo arame mês
j deira,
— perto dí
Rua
690-B
cos n.
DORMITÓRIO Rústico para casal, I Jardim Botânico, n. 106, ap. 302 moderno com dois banquinhos o
„, . I cigarros « fumo.
VENDEM-SE 2 falantes Wharfadale meio, última ffmea CrS 120 CCO.
a
domicilio.
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Uranos.
Eletrolux nova.
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enceradeira
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Motivo viagem — Dese. campeões
americanos.
e
outros
de
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p.
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Coloca-so borracha' MIA 7 DE BIOTSfflB0. STEREOS PORTÁTEIS NA EMBA- 529359.
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Tratar pelo tel. 46-9342.
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7
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VENDE-SE TV. Aceita-se oferta.
$__*""
a
Vendas
a
praio
viria»
marcas.
—
Fiolioti,
Reforma de ca- camas marquesinhas, mesinhas, ca- viúna moderna, cama casal conjuEMPREITEIRO
alemão, vendo
Hugo *•©» "•_e9c~"'.JTT BO"
Sr.
311.
Te|.. não
88
sa|a ...
Sampaio, 610 — 204. PASTOR
$ ,emb
precisa
pagar.
j
partir de 20 mll mensais, sem en- Gustavo
sà e ap., pintura em geral. Tels.imi. casal, penteadeira, quadros. R. gada, colchão mola, penteadeira.i „,,,,'
'__
mento negro. Tel. 31-2411.
Leme*
MBBMWA 2H
- Tel.: 26-8944 ou 46-5669.
1
Irada. Av. Copacabana. 4351409.
Orçamento gratií.
Cop. República do Peru, 72-814. 42-5571.
36-7879 ou 30-9575, Sr. Mário.
Xavier da Silveira, 971501.
Garantia

p/

ferências.

3

anos.

Orçamento

Sólidos
s/

rc-

com-

25

onos

de

pintaprática,
domicílio. Cr$ 35 mil,

Vende-se

Parou sua
Geladeira?

FOGÕES -

AQUECED.

Tenho varias de 17", I
23", portáteis e de
marcas, perf. func,
100 mil. Av. Gomes
tala 902.
23",
600
Electric
Standard
TV
mil, Zenilh 23", 600 mll; Standard Electric 11", 400 mll, noAceifomos
na
embalagem.
Os notáveis cabelos mineiros, vas,
™a, »$
ótimos preços. V_ desde 40 0001
^.'V.loT
120 000.
FaInteira desde
lll
17",
TV PHILCO Serveníine
bricação própria.
Todos os ti- ótima
cinema
1
apresentação,
Rua
Ba000.
canai».
310
Rua Hilário cio Gouveia, no» 5
pos.
nta_ Ribeiro, _411,__ep. 202.
30, op. 603 — D. Mirtis.
13", mod.: ÁquaTV ADMIRAI
Particular
rela 66, na garantia.
vonde à vista oor 350 000. R. Tu-

Perucas
Princesa

Revendedores

MÁQ. OU APARELHOS
DOMÉST. (Lavar, Passar,
Costurar, Ar etc.)

Antenas

Ternos usados

DIVERSOS

Ternos usados

AR CONDIC

RÁXT- FON'ÒG.rr~fVs

Cortinas
Estofamento

Compro
T. V.

DEDETIZÂÇÂO
SuperSynteko

19 900; Beliches c|escade 90 000
da mágica
por 44 900; Belíssimas
poltronas em napa de
25 000 por 10 900; Grupos de sofá-cama e poltronas-cama de 390 000
por 199 000. E MAIS: Dormitórios — salas —
colchões de molas, fibra
e crina — armários du- .,_„„._,_ ..__. _._-..—¦_ ........
plex, em fórmica — armários de aço — estantes divisionárias — bi— escrivanibliotecas
nhas — berços — arcas —
I°Í?__Yz. Jsl- JÍ17.!?25' •__
camas marquesas e muiartigos
em
tos outros
jacarandá pelos menores
preços do Brasil. GALERIA DAS LONAS, Rua 7
de Setembro, 207 — Tel.
43-3664.

Atenção

Alta fidelidade

Armários
embutidos

GELAD. -

COLCHÕES DE MOLAS
— Divino da Probel e
Preço abaixo
Ortobel.
da tabela. Entrega-se no MÓVEIS ESTOFADOS CENTRO
NO
mesmo dia. Informações AGORA
DA CÍDADE - GALERIA
tel. 28-9040.
DAS LONAS - Rua Sete
de Setembro, 207. Fazendo a maior venda do
século! — Sofás-cama em
de 99 000 por
napa
39 900 Grupo estofado
em op-art de 190 000
por 89 000; Sofá-cama
gigante napa de ....
120 000 por 59 900;Sofanete c|bandejas laterais de 350 por 199 000;
Salas de jantar em fór-

TELEVISÕES.
19", 21" e
mesa. Várias
a partir de
Freire, 176,

Compro 1 TV
Tel.: 37-6517

VESTUÁRIO

Estofador

Compro

Compro TV

JÓÍÀS -

RELÓGIOS

Paredes lindas!

Representação

Compro

Super-Synteko

CALÇAS
tr
LEE

SuperSynteko

*i

IMPORTADORA
BELUCCIO
Rádio Pilha

Super Synteko

Super Synteko

Super Synteko

Ar condicionado %¥SZ£££??.

Geladeiras

Conserto de geladeiras
Máquinas de lavar

reServiços rápidos e garantidos, pinturas e
- Rua
compromisso.
.em
formas. Orçamentos
toSaint Roman, 27. Tel. 36-0643. Atendemos
dos os bairros.

Animais e Agricultura

ANIMAIS

-.vendo fRÃTORES E IMPLEM.
AGRÍCOLAS
TRATOR . CATERPILLAR
D2-5U — Vendo urgente pela melhor oferta à
vista — Ver na Rua João
Piz3rro, 228 — Ramos —
Tratar Av. Pres. Wilson,
165 - S| 1108 - Tel.:
32-2184 — c| Sr. Walter

ou Lélio.

ItO-

CLASSIFICADOS - Jornal elo Braiil, 5.°-foÍr«, Í-10-6Í

K •

OPORTUNIDADES E NEGÓCIOS

• DIVERSOS

o

© ENSINO E ARTES

MÁQUINAS E MATERIAIS

Aceito^ sócio para CORTE E COSTURA - Ensinn-so
CAIPIRA
- Vende VENDO cofé e bor com InstaloTenho iodas as ins- por método fácil o moderno. R.
CENTRO - Lo|e - Passo contra- POSTO DE GASOLINA
montagem*
- cies, tódai novas, contrato novo,
32-2991. Conde Bonfim, 790. c| 2, np. 1
Tel.i
Trntnr.
lalnçòos.
42
to comercial, aluguel Cr» 70 000, perle do Méler c/lllr. 90 mll
32,
22,
Troco
CETEL
por
20 000. boe ferie, case de esquina, com
— Muda. „_„-_^_ ___._______—.
c| Iirau e teto lole, todo rofor- Multas lubríf., (ir. iun. >
1 JOO 000. - Faria.
35 000. Rh- boas condições a treter no locsl. ou 52 x - ou vendo
in.
moda, serve pl qualquir ramo. — Preço 10 000, entr,
52-5051.
Vende- CONTABILIDADE
Tel.i
Dldimo.
(Comercial,
CLUB
NEVADA
PRAIA
tente em 70 prestações. Maiores Rua Frei Caneca, 255.
Rua Joaquim Pelharei, 373.
bancária, púo custos,
Tratar talafo* duslrial
quitado.
</ J. CASTANHEIRA * VENDE-SÉ uma lo|e de ferragem COMPRO tcl. ligado ou desliga- sa titulo
Curso
ino
orçamentos).
d» detalhei
líltca
17-7875.
melhor
río
ponto
imi-47-6335'¦
CAIPIRA
linha, diariamente
"Editora
material nora do,
qualquer
CIA. Rei dot Postos a Garagem.
do
depósito
tonsívo om 10 ou 20 nulas por
Tiiuca. Instalações de luxo. Pron- R, Haddock Ubo, 75, lob. Auxi- com
r-600 alé 5 hs. - 22-8978. ,
e Licaminhão
um
SÓCIO/A - Predio;
turma do seis.
ern
20
000
Crt
to p| Inaugurar. Vendo Inf. tel, lie técnlc» • financeiro. Telefone construção,
conlrato CETEL — Compro telefone urgen- vrarla, no Contro, c| tcl. e boa
58 em perfeito estado,
Bonfim,
Trabalhos com lançamentos, vuu.
de
R. Conde
281741.
4«-940S.
freguesia, ótimas coleções; admito ches, fichas,
õüolquer" eitíiçBo da CETEL
dõ 7~ anos. Pog« 35 mll e recebei,
livros, documentou
36»;
!l_£0?;
negócio Tratar
Fai qualquer
90-0508.
quo tenha conhecimento e possa Av,
NA ZONA 150 mll.
Vargas,
l Mó,
DE
GASOLINA
pelo
PÒSTO
Presidente
Jelefone
Av. AulomoCÃIpTRA c| lanches no Contro.
a
2
a 4 milhões (dois
mnanhã,
tardo, noite,
Llt. 360 mil. Fai 1 300, por molivo doonça.
SUL sala 308,'ALFABETIZACÂO
comerciei, 7 portas dirigir
GELADEIRA
dot
Vllar
Vendo o parte de um sócio, deixa
23-9M6.
em
Ltdn.
110,
Dollos
7
quatro m.)
tem vin- vol Clube,
Náo
nôvo.
Vendo
cont.
tico.
lub,
¦
com
-Metltl..
por
novn,
ô"Ad,
pouco
Março
6
CURSO
.
A PRAZO — Vde-se ótimo galpão gorlfico, miquina de cafí, estufa, livro 700. R. 1.» de
DE Teles, Sio Joio ide
;.
componlila.
POSTO
cuio
Cr$ 1 200 000. Cusln 2 000 000.JS0CIO, preciso com 12000, pnra missão pnra crianças e adultos,
vazio, em Caxias c| 600 m2 do fogão c| 4 bicas, ólimo negócio ?'°» il. 9, c.onvAmndo.
do ormari- Facilito
loia
4 pag,
Estr;[bar caipira, no Centro, dou refe- dia n noito.
em
GASOLINA NA ZONA SUL - Lit. VENDE-SE unia
50%
R. Riachuelo, 221,
6 c| 3, rife-rp
Preco
dbrr capilal.
construção. R. Muna Barrelo, 291 p|
nn
Sapatarla. artigos de 160 mll.
Vnrbrinquedos,
Pr.
150
e
nn
Av.
Prós.
lub.
Foi
300
Tratnr
165-B.
jrênclos.
nho,
do_Plna,_2
Brés
papelaria
a posso
an. 603 e Tiiucn. Tels, 52-0660
,..._ _i lenhoros, Posso com todo
posso da luxo
a
ontrada
facilito
(Bairro 25 do Aciôsto). Inf. tol. facilito
POSTO DE Ru» Joio Pinheiro, 645-C.
9.Q andar,,
p|
a combinar.
Enlradn
fai.'.
nai_-.-1.146.
na
22-8503.
c
nnos
o
cl
Amazonas
Inscrição.
14
Trotar
32-5855
PASSA-SE
próprio,
ramo.
Tel.:
52.1512 ou
doença.
Motivo
GuarE GARAGEM.
GASOLINA
tele. estoque. 16,
fono CTB.zona.30. por, ir mornr|s0C|o ou S0C|A _ Ac0Í,o co|„ CURSO c. costura sistema
- CRECI 743.
Rua Vlcenle Salvador,
Milton Violra - CRE- da B0 carros. Lil. 160 mil. Fni
23.2708
prát, 1
CnrMelhcr olaria
ronn CETEL.
Vendo-so fono_ 30-2418, prix. ao' mesmo. Ci 1 003. vSi
ês cort. fazenda. Diurn., nolur.,
CERÂMICA TELHAS- 170 ent. 70. Tr. ATENÇÃO - Dinheiro - Ernpres- los Ounilo, 43-7260, 9|12 e e 14 .0 n 15 milhões pnra desenvolviPr.
300
lub.
"cáipírás"
M em cur. 3-6 iiiosus. Tel. 256712 roupas
de
indusl.
NI; BAR_E CAFÊ - Bonsucciio cimomento
R.
Rono asfalto, km 26, Eslrada
íeret
NETTO
Ceféi
ORG. JORGE
tomos de 3 l 100 milhões «ob íis 17 horas.
c|
Vonde-so
4 000.
féria
no
local radia
mento cl grnnde fregue- Bento Üsbon, _9Ô^A.
Tratar
toról—Friburgo.
Padaria» — Pos- sério, 155, 3.°, sl 301. __
hipoteco ou retrovenda de Imó- TELEFONE ,':30 -" Troco por
27 funciono
Olivei- Lanchonetes
Tralar
Do- pequena
enlrada.
¦lá e maquinario, no valor de 25 CURSO- BAER
Itaboral.
Pinto,
Taquigrafia
CerSmica
toi d* gasolina — T»mos o» mt- POSTOS DE GASOLINA a gara- veis. As melhorei «xos. Solução
Tel.
honesto e lu47
Andradas
Negócio
Trotar
com
Sr.
Pinto*
dos
ou
Rua
milhões.
ra
Campo»,
2-4781.
Tul.
mingo, Niterói.
Curso rápido em dois meses —
Ihores ni Guanabara a Estado do
Adiantamos paro 340397.
a vanda «| Imóveis. Em Co- em 48 horns.
entivo, dou e aceito referencins, Alvnro Alvim, 24, gr. 601. Tel.i
96 —9.° andar.
"féria Rio.
a il< gans,
Lourival. Rio - 52-6090 "Ramos,
__
Sr.
_____
_
Negócio»
Zo*
Av.
Tijuca
e
garantidos
escritura.
Trnier
certidões.
pacabana, Botafogo,
Prusà ou aceito empréstimo pagando
estação 32
CAI PÍRÁ" ClneUndl».
22-7059 BAR
sistência técnica perfeita,
Araújo."
presta, ni Norte. Na Rod. Pres. Dutra e
d« Mnio, 23, 15.» ondar, sole TELEFONE
5% ao mês. Tel. 49-3710
realmente Rio-Petrópolis. Em Paraíba da Sul 13
mal trabalhada - Vende- d*
comercial ou residencial, tudo ie- ros de
Grando, 4 000
Campo
profissionais
em
por
GALPÕES
'19-6813.
Sr.
Laurcntíno ou CURSO; BAER Matoméllcn - Quai1 516. Tel. 42-9138
ou
Tratar
compra.
na
facilidades
o
assinante
ajudo-se
Grandes
habilitados.
pai diretamente com
a Muriaé. E ne Eslado da São Pauinscrições
alugam-so 3 para industrias, de- se e
sério,
ginasial,
10
quer
e
Pinto.
1
de
Empresto
An* na entrada. FENIX, fundado em
Rua
dos
JUROS
Campos,
Trntnr com Real telefone 26-1109
le. Obs.: Facilita-ta parta da an- A
ou ramo correlato, 500 Oliveira
Alvim, 24,
Álvaro
gr,
positoi
ou mais hioot»Ouitan- abertas.
Fodernl,
TÍTULOS
clube
9.°_i!5.d*.^
1920, com mais da 40 anet da trada. Tr. Organlsaçío Jorna Natto mllhóes am uma
depoll das 19 horas,
m2 do boa construção, portai da dradas nf_9i_r_
22-7059.
Clnelindla.
601.
Tel.i
Telefone:
api.
.*•
melhor
oferta
cat da prédios
dinhn, Touring,
Vende-se
22,
aco, 5 000 m2 do orca muioda. BÃR E. CAFí - Cenlro, horirio experiência, é uma garantia ps- •ste • outros bons negócios do 23-3(70.
ligado.
TELEFONE
BAER" Portugüê»
CURSO
.-Sérolo.
48-2650
sala
Rua
Alvaro
3.°,
negocio.
1S5,
ra
o
sau
contrnto
1
030.
R.
Resérie,
9
000.
ramo.
vista — 1 800.. Trntnr
comercial, féria
Tel. 43-0267. CRECI
— Alvaro Alvim,
n.H.. somente 4
- 7.» sndar - Cl- 301.
Empréstimos - Hipo.
Cabo Qualquer fim
ÃttNÇAO - empratiim..
TÍTULO
«ócio proprietário
P!,„noa
nôvo — Vende-se ótimas condi Alvim, n. 21
na 23.2039
Tul.: 22-7059 _*¦
INDUSTRIA'DE MÓVEIS DE AÇO
24, gr. 601 „_. ___*
ot
imóveis
— C| Amaro Magalh.ea.
(ata
au
retrovenda
150000.
nelündl»
Campos,
Cluba.
CrS
Oliveira
lole
Tratar
»'
PENSAO, vendo 5 em SBo Cris— Vendo-se om Bonsucesso, fun Cões.
- T.l. TELEFONE x SALA -- Tenho el-, jFi-lo
Cinelandia.
- 9.»
Til
T) i\(\At.
"• _i
CAIPIRA — Chopp ds Brahma - lóvão c| residência, c| pequenas OB Âclmi d. 5 mllhóas.
maquinaria Run dos Androdas n.° 9i
toda
com
32, mns nno tonho sola pn-l"11
cionando
dai 12 lt IB hom.
"sdljn-: Ilação
CURSO.:BAER - ingíés -'Francos
andar.
melhores
pontos. 224337
nos
Féria B 500 mll, vendo, no Rua entradas
completa. Muro conhecido e con— Pequenas turmas — Vários hoPraça Trat.
São Januário, 28 ao- VrD-|N(ft'.RÓ'--7'Compr7.«
Rua
Trator enlre- BAR ¦ E" CÁFé"'- Engenho Nôvo, Pedro I n.° 7, s! 606 ÍSSSií' ^'600
ceiluada na praça.
fâ^^?^^^
ffi! ^Efa
•
¦""
'"
¦"
¦*'•'
""""
—
rários. Álvaro Alvim 24, gr. 601,
Snncnei.
novo
Tiradenles
brado.
contrato
polo telefono féria 5 000
vistas
diariamente 'Nilson.
-vendo,
vuroente,
k.^_™-J*>™M
_.
48.
TELEFONEI
Tel.:
22-7059.
Cinelandia.
com* .CAIPIRA - Vendo-se ótimo pon POSTO DE GASOLINA - Vendo 200. Av. Rio 8,«ncé",ÃÍ8S «I' *211
dos
6 000
Vende-so com
.
30.6427;' com , Sr,
,.
„..
1
200 TITULO - Vendo, sócio propriemelhor oferlo acima de
CamJl0
Oliveira
ala
Tratar^
MILHÕES
DE DOIS
comercial, féria 8 000. Tralar com o terreno e ludo em Porá- ACIMA
pradores.
Tourlno Club, pela melhor CURSO BAER - Vestibular Diroilo
A
Oliveira
Trniar 2B-6917 - D. Hercílin. tério
leb hi
Rua dos Andradas n.° 96
An- dn de Luces, Rua 1." de Março, 6,
Porluguôs,
Inglês.
dos
o
Filosofia.
empreito
_
Compôs, Rua
pos,
milhõei
42-1242.
quint*
- 9.° andnr.
de imo- TELEFONE - Inscrição pora.Copi- o'0'"'
24, gr. 601 ou
retrovtnde
dradas n.° 96 - 9.° andar,
2.", sala 9, 31-3066, com Amado. ooteci
Vende Alvaro Alvim n.°
DE CLU»ES OLYMPig. caboni, cedo, cj 11 anos. Pauis TÍTULOS
22-7059_-__Cinelândja._
Tel.:
BAR E CAFÉ - Grniaú. c|mora- CONFEITARIA
de lu. POSTO ESSO, féria 18 000, tem veÚA.I. 87-0*38
lanchonete
Jockey, late Clube, Caiçaras, MonFroites.^lSO^- Copn. _
melhor dia, féria 4 500 - Vcndc-se com
Vendo-se,
AÇOUGUE
dup.
xo no centro da cldnde, horério um terreno do 700 m2, Rua 1." COMPRO
Proniiliórias,
Fluminense, CARTE I RASi" —; Vendem-se" 40 enr^
NoIrT- te Líbano, Flamengo,
TELEFONE' -""PnrlicuinrVÍÕ,
Trator comercial, ótimo contrato, fazendo
financiamento.
grande
ponto da Praça do Coelho -'
tairas escolares, slides de anotode Março, ó, 2.°, tala 9. Toiefo- Venda Imóveis, automóveis, casns
Dr.
Edgard - 22-2491.
19-A.
vendo
base
37
ou
57
ou
co
dos
An*
Rua
R._
Araçaluba,
Campos,
por
Oliveira
to;.
uma
humanas,
mia
e fisiologin
proío. Carlos
25 milhões de férln. Trator i Ruo ne _31;306ó, c] Amado.
qualquer
comerciais,
^_
2 000 000. Trntar pl telefone .. VENDO Titulo de Sócio Próprio- máquina
96 - 9.» andar.
no drndas'"LANCHONETE
n.o
~
324.
caipirinha
Olivetii-Lettera
238
Moreira
Bar
7
s'
606.
Jornal,
n.
I,
déste
Pedro
portátil
ATENÇÃO
portaria
Tratar d Oli- 22". Telefone:
52-0414 - Dr. Murilo, dos 14 h. tário
- Centro, Tel. 22-0326. Prnça Tiradentes P6STO GASOLINA 1 BAR""pró.
(Flamengo).
46-5728.
Centro, cont. bom. Fória 6 000, BAR
Caixa
Vendo-se
enos, CAUTELAS
7
Contr.
Méier.
ximo
ao
43-0519.
veiro. Tel.:
em_ diante.
Telefo- féria
vil.
modersalgadinhos,
instalações
4 500.
chope,
de
nnel
DESCRITIVA - MÃTÍ-MATÍCA 1
CAIPIRA em edifício, fória A ml Vende 150 mil lts. Preço 145 c| Econômico,
platina
Vargas, ti,is — Vendo-se
Pio.
Av.
23-0449,
25 ou 45 compro VENDO titudo pMr. América, Rua DESENHO no
por motivo de lhôes. Vendo por 20 m. de en- 55 milhões, rest. a comb.
com com; 30 brilhantes, 6 pulseiras, TELEFONE Prof.
militar ensiap. 308, ou
244,
Compôs,
Américo
200
000
Oliveira
Pedro
1
ato,
CrJ
no
ho]e,
1
1 146, 9.°, na Conliança._ Aiuda doença, tratar
ouro,
717.
Tel.
pego
de
Rua
Prepara às Es>
moedns
CRECI
Penn
gin., coleg.
Sonres 8, Cyrillo.
Irada. Horério comercial.
2 medalhas
lá- tel. 32-8133, R. 205, à tarde
Rua dos Andradas n.° 96-90 dro I, n. 7 t| 606 - Praça Tl- 49-5217. R. Frederico Méier, 15, colnr
« vende. Am^ou_^ueÍrôs.
264 - Favor telefonar: 43-7707,
'caipira,
colas Militares, MM e Normal peso
com brilhante!
no ondor _____!_ ;'
Claudino.
de zaro ou Caldeira, até 10 horas.
a
Bar
29-1905.
pulseira
Moreira.
ATBNÇAO
radentes.
grupo 501 - Méier;
gramas, 3 relógios
""com"
empenhada
LANCHONETE' - Wél
centro comercial, cont. novo. Fé- BAR 1
por Cr$ TELEFONE 29 - 45 - Compro
está
Cursos
DATILOGRAFIA
CASA DE AVES E OVOS - Vdo. POSTO GASOLINA - Vendo, lóÒ ouro,
Araújo.
22-9479
ria somente em salgadinhos, vi- féria 7 000. contrato nôvo, casa
Tel.i
000.
23-357».
HUOO
900
na Run L Jú mil lts. contr. 7 anos. Lavo, lupletos até em 30 dias, todos os
movimento
c|
grd.
9
500
__
._
400
bebidas.
—
_t
14
Vende-se ew ojodiMe
taminas,
úcratiya
horários. Ensiqos práticos e percl 5 000 de entrada, rest. brlf. 400 carros. Tem garagem p| CAPITALISTA - Coloco qunlquer TELEFONE - 27 - 47 - V.ndo
nlor,
chopp da Brahma, rarissima opor- na compFa, tratar Oliveira Cam
Ótimas
central.
feilas.
Ponto
a
comb. Trntar todos dias, Rua <I0 carros. Proco 180 cl 80 milhões Importância com dupla gamntia e - HUGO - T.l.fon, 23-3578.
23-1509, na Con
tunidade. Tel.
Rua dos Andradas n.° ' 9á
máquinas — Av. R. Branco, 151
Detalhes telefone renda compensadora, podendo lecomb.
pos,
a
rest.
I,
Ponha.
loja
175,
Nlcarégun,
VKido.
34
TELEFONE
Tlaqçô, Av. Prós. Vargas, 1 146, - 9.o_ nndar.
s!
09^
Méler,
15,
sôbro-loja
Frederico
hora.
R.
49-5217
ou
_
Tenho car.
vantar o capital a qualquer
— Vencio diverso!
ACEITO ENTREGAS
c|
HUOO_- T.lefone 23-357».
ço. Vende e ajuda Amadeu Queifé/ia CAIPIRA
501, c| Soares & Cirillo.
Tiiuca',
Wilson, 210,
- Av. Presidente
BAR" CAIPIRA
ro furgão cl motorista • ajudan- ENSINO rápido e garantido manie
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Trolarjtnl 27 bonecas n 3 000 cada. Tra- de 3 moças. Todos os horários,
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Cocoté.
Palmeiras, 15, cnsa 180 m2
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rl?_-_Le.L__-S!'0''58-•
José. Tel. 46-2882.
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7Ãáq. elétrica Oster FRANCÊS
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3
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Est
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,
__________ úteis.
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transfereAgua
centro
TELEFONE
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lole corn 300 m. de DINHEIRO - Particular compro a
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nula. Tel.: 38-5222
150 mil. a visla. Inf. tel. 30-7356
ótimas condições.
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carta
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Férias
em Iraja.
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s 217 737.
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imóveis
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mais
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acima
de
rãntidp,
lo Cristo n. 221.
instolnções frigorlficss. Juros ban- IELEFONE linha 30, vende-se.
-para o seu cabana, 1066, s/508.
Ver e trotar a Av. Meriti nio. Tel.: 54-1513.
Preço 1B0 milhões. Ent. o com- riflro, « uma garantia
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Bonsuces- cérios (no duro). Cnrtat paro
n. 5 021.
Alvaro
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100% êxito. Tecanso. Bar vende-se. Féria 18 ni!- C| Amaro Magalhães.
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e
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do6 DÍNHEÍRÒ
Campos,
tar
Oliveira
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AUTOMÓVEL
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27, io na fila há 4 anos. Tralar i 30 000. N. B.: Tem todos ns
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Trater
46
PossoT
32-8947.
ço
TELEFONE
contrato novo, mo- ricio,
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F.iciiilo_a_entradn._ TeU 29-3160.
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íoso, com 5 milhões enlr. Fcrins VENDO. 1 colre Sccunt e 1 mn- ou Copacabana
--•
- Tel. 52-9649.
1 238—_30-3311.
freguesia, molivo de ter 2, nior,
hipoteca e retrovenda de casas, 3 milhões. No frio, prestação 50 quino Vigorelli, com porteiro. R.
AÇOUGUE — Vendemos no centro DAR caipira, na Tiiuca, cont. bom. faci)ii0. Rua S. Fco. Xavier, 4óó
com
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e
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48-3360^
—
motivo
se
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Vendo;
bebidos.
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Av,
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novas. Rua Monte Alegre n, 31- irtlnas,
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'
hospe- bem aparolhads, am próspero au QÜIÍÃ"Nb"À~É
*bons iuros. Reap. pi ponaria dêsRua Martins Pena n.° 33, cm fren- daria em estrnda de muilo movi- damento com arisqUo, •-.critério, do c! moradia, contraio nôvo.
', INGLÊS —
Vende muita bebida, um bom es- te_ Jornal 2177*0.
Cvjrsos ern 25 ou 30
1
yraf ia
te a Praça Afonso Pena, ótimo mento, com
dc ônibus, com dote Ulofonas e carro da en>
parada
toaue. Tratar no local no Rua Hoaulas — 5 mil crurs. mensais sem
-""Adinnlo
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nvnl e obietos
promissórias,
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1
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VenQUITANDA""-"Mercearia
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portaria dséte Jornal,
postas |
ponlo para materiais Botafogo.
tal c cruzadas. 750 mil c| banco
J2-5910._
"l66-A.'
de-se, bom
negócio. Rua Gonzega 217 761
j
ATENÇÃO — Srs. compradores de de construção, ferragens, papela-I. carreto. P. 11 d. Junho, 403,
ou Bastos,
Vende-se
LANCHONETE
INGLÊS - PORTUGUÊS: e MATE- SlLÕS_É" MOEDAS" pl coleção
'(tirrao) — Mangue._ O»rantidota|
conde
bares, caipiras, lanchonetes, pos- ria,
Indústria
bijutorias,
brinquedos
«tc,
DINHEIRO
da
R. Voluntários
MÁTICA — Preparação intensiva Compra c venda. Run Gonçalves
elc. Trntar * ver na Rua Noivai de aceita-se soclo.
aviários,
los
de
bolsos,
OUITANDA ci mor., férln 1 500 feesões,
e
roupas
pregasolina,
52-1828V PIANO .alefrião marca Weber BerO.JDtjmo negócio.
para exames e todos os fins — Dl«ft84;-.aala"? 30T.-.TeUinclusive quitandas, temos ótimos Gouveia, 7. Em frento a Estaçio Pátria, 25,_lo[n.
s| instalações,
mll. Entr. 2 500 mll, contr. 5 nnos, claando
aumentar
— Copocibsna.
lim, cordas cruzadas e perfeito.
Tel.:
46-9755
LOJA~"DÍ FERRAGENS - Vendo Alug. 25 mil. Trntnr Av. Brés de preciso de CrS 10 000 000 ò curnegóciçs no centro, São Cristo- de Quintino Bocaiúva. ¦
Cascaiii,
Rua
T 200.
CrS
Preço
Guicarros,
Av.
depósito e 4
vão, Zona Sul e outros bairros; BAR — Férias
Professora dc
Pina, 295, sob., Penha, Arnaldo, to praio; cartas para portnria do
',
MARIA THEREZA
contr. com
progressivas,
116 cj 2^ — JÜ^c»..
;,,
rilmos,
Entradas desdo 10 dos comprado- nôvo. Alug, 50 mil. Sinal 1 ml- llierma Maxwell n.° 154 - Bon- QUITANDA-MERCEÃRIÃ"-violão, niélodo sintético,
Eng. Jornal, 195 222, guarda-se sigilo.
mil pa32Ò
vendo,
'bossa
c!
moradias,
sucesso.
res. Outros negócios
...
_
n
nov«i o clássico. R, Rinchue__;
_,
jPIÁNÕ Irancs,
ií.
Dentro. Vendo,
1 800, çont. ÊMPRESTA-SE 2", 3, 5, 7, 10, 15,"
IhSu.
de
Tralar Av. Brás de Pina,
COMPRO
Tratar
com
facilitados.
bastante
ira desocupar fuçar. Rua Barcelo— Penha. — Arnaldo.
LOJA CATETE - Pepeiárla, brln- longo, Ac. 20, bom ponto. Cham. 20 e 30 milhões ct hlp. ou re295, sob."mor."
Fono.: 27-3105
Amorim ou Gilson. Pça. TiradenVendo bora, Cnrios, lel. 29-4130.
armarinho.
[na. 133 Cachambi. __
Alcindo Guana.
Inf.
Rub
trov.
Féria I 900: mil, só quedos,
e
—* Vende-:e
les_ ç _ 4.0 ondar. 32-6957 - BAR c|
armado
bom, 12 cl 50% _ou
to, ponto
PIANO
Relações
I-—--•---,_,;_.VvAc-"'
Públicas
PROFESSOR de
bara 25, gr. 1103. Tel.: 42-5B84.
bebidas. Entr. 4 milhões, restanSala 411.
AnVendo
aceita-se
QUITANDA-MERCEARIA
ferro e c| cruzadas módico preproposfa à vista.
e Humanas. Precisamos p| lecionar INSTRUMENTOb
te 75 mil, Tratar Av. Brás de Pina
5 a 50 milh. sob hip.
- Ver R. Barão
— Tel.:
som
ótimo
c] peq. ent., bem icrtlda, cl mo- EMPRESTO
ARMAZÉM de líquidos e comes- n.°_295£_sob._-_Penha1_ Arnaldo. drade Pertence 7-B
ço,
...
filial
as
n|
Copacnbana
4.as.
irir*
em
s
A IC
Zona Sul, Centro —
27-1029.
vende-se,
na
Iguatemi, -104, c| XI - P. Banradia, cont. nôvo, aluguel Cr$ 30 retro. 12%
tíveis o legumes,
e ó.»3.-leir,is, no horário de 15! MlIblCAIS
mesmo alug. Pago i
deira.__
Rua Cachambi n.° 414, boo mo- BAR — C/prédio, casa nova, c/ MERCEARIA c| bebidas. F. 1,5. mil, com uma porta ao lado, pGra Compro ap.
ás 17 hs. Salário a combinar. TÉDUaa" PIANOS
~'/4 "do
NACIONAIS
— 42-5641.
'
direto
Neg.
vista.
—
mo3
etc.
ótimo
negócio,
nôradia, quintal, tel., contrato
qls.
cauda, seminovo,
es-; PÍANO
Av._Pres._Varcjas,_529,_18A
Caso
Pode fazer 2 no 1.° mês, fien qualquer uso. R. Aracola, 114.
estrangeiros.
e
| Novos
c/apenas 1
milhão em Olaria. Tem 3 quartos, ót
vo,
fazendo bom negócio, casa tivo viagem
Brás de Plnn.
FÍRMÂ~con.erdat do ramo de milí50Q__m!l. -.Fácil)ito.
'ROFESSOR
bem-.«flanei»;
vende
«strang.lrõ;
de" Inglês.
Precisa- pÜclílfzaMà
seu
emplior
entrndn,
saldo
a
combinar. mo estoque. Vendemos por 2 de RESTAURANTE
desejando
de esquina, ótimo lugar. Ver e de
Botarogo.
277,
Sorocaba,
au quinas,
de alta classe i_
r.
Vende-se
de
aplicação
tratar com o próprio; :SrH'Alvaro: Tel. _52-9780 ^Sr^ÇaiTos.
Ruai (sa||ar R. S.
Informações. R. Concei- condicionado, Hi-Fi, ambiente de movimento, oceila
ontrada.
beleza
^!»™n,?^_2W!).-__
.Madureira de 2.a a ó.Meira no em qualid.ide
000
500
Cr$
-funcioacima
de
importância
—
Vargas,
—
P.
PINTURAS
E
REFORMAS
Ven- BAR
Vende-se no melhor ponto çâo, 105, .\ 310, esq.
Saens PeAÇOUGUE om Copacabana
54 luxo. Instalações novns e
horário de 17 às 19 hs. Salário Sanla Solia
compensador.
yj^op
plano alemão Sponagel,
mensal
carr.gam-s. d. todos o» J.rviçosí" ,n_.l_!n
do c/ feria do 15 m., outro c/ do Maracanã. F. 5, só de pá". Pre Antônio.
nais, casa aberta há vários dias, com lucro
teclado,
Av. Pers. Var-|niK__
_
3
TÉD
nôvo,
quase
pedais,
sigi- iiDCpAIÇ
Máximo
iel.: e00
ao ramo.
que
pertencorem
feria de 20 m. Tralar c/ Vieira ço 45, c| 19 entr. Tralar c| pro MERCEARIA na Prnça do Carmo, local Zona Sul, excelente ponto Dão-se referências.
exlraordinaIIDCR/M»
bai-!
120
sonoridade
18.°.
Scandalli
marfim,
TelefoACORDEOM'•
22.9461, Sr. Nelson.
Sr. Io no trato do assunto.
Tel.:
47-3753
Hxou Amandio — Av. Copacabana prietário. Tel. 48-0694. _
'
Av.
com telefone, casa bem montada comerciei.
"_r__(;7_S_^_
Vendo;ria,
novo.
fácil, um pouco.
Cór
—.
....
.
préla,
de Etiqueta. Preci-1 xos.
ne_ 227962,_Sr._ Afonio.
ADVOGADO — Ocspeio, aumen.. PROFESSORA
n.° 1066, s/508.
muita Iuíb.
Rolormímos,j
„,
estoque, vendendo
RECONSTRUÍMOS
BAR — 2. Sul. Contraio 6 anos, muito
52-2819.-¦
"cabeleireiro.
Tel.
,¦_ ; Irlgue Valadares, Al, ¦:. 606.
- jurosleqais t pra- to de aluguel, desquite, anulação
I ™™.P. ,edon,ir e„,n| cv.,rso de urgente.
HIPOTECA
«cima
copa^
féria
ótima
bebida,
—
tonaríamos,
prédio.,
aluguel
féria
fsAlÃÕ
Vendo
mil.,
3
milhões.
Vendo
mercearia
17
de
Challen
pintamos,
ATENÇÃO
Hu,n,nas nai filiais ds ÀCÓRDE"ON Scandalli, italiano, OlyENDO
1 piano marca
casamento, casamento, invende 3 000, c| moradia. Preço 15; urgente, motivo de viagem, ven- ro longo. Emprestamos até 25 ml- de
bem montada, bon feria 200 mil Tratar R. Cariocn, 32 - 901.
e muitas
novo
Vermelho, 1/, calda,
ín- •m geral, profissionais portuguà- Madureira, Méier e Tijuca. Horário km., ainda
bem
escritura,
testamento,
embalado.
rípuja. Telefone tário,
Solução
ciy. Trotar^ nB-^Rua^Vicente Sal-; j,, barBto, 8 milhões ^com 2 de lhões.
''
— Av. )20 baixos, vendo urgente. Tel.i músicas de estudo. Prejo lacili— Con- s.s . brasileiros. Tel. S2-9539.
por dia, 5 anos de contrato, tem 32-9669. CRECI 712.
combinar.
TÉD
de
empregado
salário
a
deniração
e
32-4533.
luz BARBÉARIA' - ,-Vende-se' ou pos- vador- 16- '«'•• 3°-2418' Pr6ximo éritrâds^ tem boa freguesia, loia
agua,
residência 2 quartos,
Tel. 45-1368.
45-3437.
tado.
Pres. Vargas, 529, 18.Q.
10 sultas grátis. Dr. Ivahy Paixão.
N.gocios .tí
de futuro. Rua Ipiru n. 159 loja HIPOTECAS e maia deps., facililo 60 por cen- sn-se o contraio. Rua Souto, 6I8-100 f"""10'
sala
Rio
Branco,
185,
Av.
e esnovos
do
— PIANO
qual-jVENDEM.SE" pianos
e COMPRO"" UM
Port./Matemátiea
PROFESSOR
— Próximo da MERCEARIA - No Larco do Ma- 53. Ilha do Governador, telefone: milhões — liquidamos rápido
— Cascadura
to. Procurar JoSo nas Lojas Ita- B
- Tel.i 42-6867 - Das 15
re-jIrariC)ejros
„ Bem financiados c/
1605
Correspondência Comercial. Preci- quer marca, mesmo precisando
Tritar tom • Sr. Meireles na R.
chado, vendo com bom contrato, 45-6143 - Chamar Sr. Reis.
pemirim, Rua Manuel de Sá, 134, Run Clarimundo^ de _Melo.
No
exterior
às 18 horAs.
ho-|pequenj
Santa Soprocuração,
p.
à
visla,
Rua
rápida
—
entrada.
Tifilial
Solução
em
n|
lecionar
5*
2.»
.ndar
s.imas
Carm»
n.
do
paros.
p!
lole 15 — Caxias.
BOUTIQUE — Passa-se uma de ar. féria de 10 milhões com porlas SALAÒ DE CABELEIREIRO - VenIlia,
54 Saenz Pena -- Casa espeDATILOGRAFA — Aceita serviços desquite, pensão etc. Consultas juca de 2.a a 6,?-fe|rã no hora- [e. Tol: 45-1130.
I, n. 7 sj do nn Rua São Francisco Xavier, T.l.fon. 42-8277.
— Tels.
femininos,
finamente
de- a dentro. Rua Pedro
ABATEDOURO DE ÂVÉS e peq. tiqos
de
máquina
particular
de 15h30m às 17h30m, rio de 18 às 20 hs. TÉD — Av. COMPRO :úm;pi tuto e umo S^iaT rlálfada.; Aceitamos trocas.
relra ou 233-B, condições a combinar.
e
brilhantes
grátis
ióias,
PUCSEÍRAS,
animais, vdo. no melhor centro corada_ e bem estocada. Preço o 606. Praça Tíradente3. í •
_
D.
He31-1728 com
¦
31-1194
529, 18.° nndaN
"DE
cautela de Crí 1 000 000
deira. Tel. 52-9380.-Fernanda..
ou hora marcada. Tel. 52-5761 Pres. Vargas,
-r SAÍAO
comorcial, fória 30 milhões, só condições
de pagamento excep- Sanches.
BELEZA - Cnbcíei- vendo
12 às 17h.
.,
lenice das
- Pianos nacionais
Vendotrejro _ Vende-se bem montado por 600 000, urgente, da» 14 ès
varejo, ótimas instalações, 2 bai- cionais. Rua Maestro Vila Lobos, MERCEARIA-QUITANDA
R, Sen. Dantas, 19 — 902 PROFESSOR de Contabilidade.
CASA M1LLAN
- Vende-se ótima dini
DENTISTA
fiem
nl
lecionar
Tel.
52-9852,
Precisamos
armário,
horas.
c
16
pl
cauda
1
3
_,
cõos frig^rif.,
1-B
Aloysio. _ em Piedade, é a melhor do bairTel.: 2B-8176
"compr»
Av.
geladeirad,
e estrangeiros,
barato — Urgente —
— Av. CopaDr. Macedo..
liai Copacabana, as 2.ns. e ó.as.- 10 anos de garantia, a prazo sem
câmara frigorif., ótimo negócio p/ BAR
dlr.tam.nt. ca médíco-dentária.
PARTICULAR
Vendo, ro, lem gr. movimento em bebi- BrB! de Pina, 1 8B5.
E MERCEARIA
302.
feiras. Horário de 8 às 12. Sa- .Oiivldõri ::130,- 2a."»/l. ..
Entr. 30%, saldo em motivo
contrato nôvo. Tel. 29-3160.
2 sócios.
Z
promissórias vinculada» d. vm--\c_____y__\—
longe.
"MERCEARIA,
juros.
morar
Estr.
do das,
—
Av.
TÊD
Pres.
— Vendo ótimo pon- imóveis,
lário a combinar.
\
Vende-se
mil.
Detalhes com
com garantia MÉDICOS
1 500
o"mde cli.mpr.sla
prest.
completo, conBar e Quitanda. - V'. SAPATARIA
Realengo, l_5á7 A. Bangu.
ÒRGÃÒ Hommond,
— Av. Co<
529,
Vargas,
18.0.
a
balanço,
mo*
"Gibson",
médíco-dentária.
Cyrillo Snntos. CRECI 717. Tol.:
mercadoria,
T.l.
36-1330.
nica
to
e
haImóveis.
d.
gu Narra
Penha. Vendo urgente, c| resid.
trabaixo
PAGO BEM _;
- 302.
mensal de 6 a 8 mt49-5217. R. Frederico Móier, 15, BAÜ — Minutas, Tijuca, f. 7 m. const. novo. Tratar R. Tomás Lo* imento
PROFESSORA — leciona
primário vaiana. Vende-se, R. Washington
pacabana, 363
TANCREDO
edif. bom contrato. Vende-se com
—
novo,
na
tem
contrato
lhões,
adultos.
crianças
e
grupo 501.
—
admissão,
,s
^^
V. Penha, Mírio ou
REFORMA - Pedreiro, ladrilhelro,
Luiz,' 20-Ã-:
pes, 802
dos
compradores.
Traap.
20
m.
Sr.
Tel.
30-6428
Penha
Investigações particulares, fia-, Tel. 37-9942
em
BAR — Vendemos em São Cris- tar
carpinteiro.
Pinturas
geral.
- Côr de v'nho'J'0!!Jl?'
nn Rua da Glória, 338, Leonel Osvaldo.
Pinto.
Noronha grantes etc. 34-6318 — R. Con- PROFESSORA Inst. Educação pre- PIANO
tóvão. F. 4 000, inst. e contrato
Cautelas compro, N.B. sèmen-j Serviços garantidos. Rua
estudo c ap. 500 000.
MERCEARIA - Z. Sul - Grande
ou Figueiredo. - CRECI -13.
— Vende-se um mercaRecado, tel.
— Tel. ótimo pi
"Gonçalves.
tudo em ótimas condições, esquiEstácio.
Santos,
149.
URGENTE
admissão.
aluno
M. viagem. Rua Dona
Pequeno
p|
mercearia
em edifício.
para
Urgenle.
de de Bonfim^ 375_s|_408.
vencida». At. a do- õjJÃBÀ.' Sr.
-Méier.
na. Tem tel. Vendemos por 10 BAR — Vende-se, no Grajaú, 6t
dinho na Rua Tambaú, 574, Ra- te cautela»
25-6281.
—
470.'"cl ¦11-casa
aluguel,
Clüúdlrià,
grande
para
própria
ótimo
féria,
Aceito
de entrada, emp. dinheiro. Rua ma
esquina de N. S. Graças, micílio. R da Carioca, 59, 1.°
ponto.
org., f. atual de 30 milhões mal mot, na
PROFESSORA ensina teoria e sol PÍANÒ francês vendo urgente
oferta. Rua Grajaú, 1 l-B.
t| 310.
da Conceição,
105,
Praça 1 ^lJ—~'^í-S~—um armazém na Rua andar, iala 1. Teli 42-5400.
; Preço hrmv-_Rua_llapiru, 699.
trabalhada. Vende-se com grande VENDE-SÈ
fejo
piano e acordeon
para
Antônio.
BAR — Vende-se, instalnções no- facilidade de
com
_
Rocha,
1
141-B,
da
Américo
Detalhes
ótimo método por
pagamento.
principiantes,
vas,
boa
de Remos.
telefone, contrato nôvo,
BÃR caipira, estação
Rua da Glória, 338, l.«, Leonel moradia. Motivo de outro negoMARCELINO FERNANDES, eslabe preço bem favoríívet. Tratar na
copa, insta- fória. R. Maia Lacerda n.° 327, ou FigURifedo. — CRECI 43.
F. 1 800, tudo na
cío. Tratar local.
Mt
Calos, cravos • unhas encra- lectdo nesta cidade, à Rua Parai- Run Francisco Medeiros, 204
lações e ccntrato nôvo. Vende* Estácio ou aluga-se loja com 90
Rua
na
buna, n. 77, declara para os de HÍgienópolis._
umn
VENDE-SE
Vende-se,
padaria
NOVA
IGUAÇU
vadas, parasitas, cogumelo. R. vidos
mos por 5 000, Ajudo a com- m2, força e telefone — R. PanaRua
fins que foram esquecidos
.bairro, km 11; bor e restaurante da Conceição 164, Centro, NiteDÒ ESTADO ensina —-—
MODELADORA nova a prazo.
'GeneraLCaiasMlL'],^!^-!:?!0pra. Rua da Conceição, 105, s] má, 394, Penha - Tcl. 32-1843 - — Licença
da Assembléia, 79, 1.° andar. em um ônibus seus livros comer- RROFESSORA
— Por rói,
um
sócio
motivo
de
Aulas MÁQ.
mercearia
por
oté 3." ginásio.
INDUSTRIAIS
pj
—
primário
Antônio.
310
Cerqueira.
de
notas
talões
fiscais
e
ciais,
Fauma
operação
fazer
22-5714.
não poder estar à testa dà ne- ler que
CrS 5 000. Inf.: 27-4367. Leblon.1"
Solução imediata. Jaime Carreira. Tel.:
Compro.
com- MAQUINAS* - Motores. - Ven.
BAR CAIPIRA
documentos, impostos paPenha — Féria BAR caipira, em Inhaúma, cont. gócio — Aceita-so oferti — Se lar com Sr. Joaquim. Tel. 4537,
- BRITADOR ÜÉ_MÀNDÍBULAS
MATEMÁTICA
mo- demos e compramos maquines e
8h30m às 18h. Cetel — fiscais,
domicílio. Rua Uru-jDe
¦_-¦--•¦_0*2268
Tem boníssima.
chope, bastião
bebidas.
Féria
8 200,
em
3 500. j 50%
ct peneiras, sem uso,
gos, inclusive duas notas promis- QUÍMICA
Lacerda,
185.
dá au- pleto,
VENDO BAZAR - Armarinho, i,A,e?do
de
Medicina
m3, motores de todos os tipos, com
Terceíranista
2,5
000.
400
valor
de
CrS
1
Instalações
no
moradia
cj
sórias
2 016,
Tel. 23-0449.
salg., vitaminas.
para
RM
quintal.
7."
andar,
sa a U6-vo_c«_t_
dèlo
86,
--Vende-se,
Sacadura
2.°
coleR.
D. Rua Thomas Lopes, n.° 293, l0-'Buaiana,
Rua
1.°
e
OFICINA
*den*
facilidades.
Ias de Química,
novas. Vendemos portas a
Av. Pres. Vargas, 1 146, 9.°, na
abertura 20x16 cms. Oportunida- grandes
de
23-5251 Esq.
Maria, 30. Agostinho Porto. Alu- ia F. V. da Penha. Tel.i 38-7754. ,703.
43-2312.
Tels.:
Tel.i
glal e Matemática 3.» e A." Gi- rl_. nl Crí 2 000 000. Av. Pres. Cabral, 230.
tro por 6 000 de entrada. Ajudo Confiança, ajuda e vende. Amacombinar.
26-4064
à
bnrato.
Preço
o
nísio.
Telefonar
guel
para
23-9859 43^6107.
VENDE-SE f«rrig»ns, buir, brln. Ouvidor.
a compra. R. ConcelçSo, 105, il deu Queiroz.
Varejas, 509, _\ 1 501
—¦
,
tarde.
hirlriulici e
Construção: Ven310 — Antônio.
João.
—— MAQUINAS
Tijuca,
cont. OFICINA EM BOTAFOGO - Ven- quedos, eletricidade,
na
BAR,
lanches,
I ü&IltoiSC
Balfort Roxo,
InglêsTRADUÇÕES - Versões.
ar di- dem-se duas betoneiras, um gum000, inst. de fi- de-se devidamente legalizada em cofimáticos, na Rua
novo..
Féria
11
COMPRESSOR pl pintura,
uma serra
BAR na Penha cj ótimo quarto,
comercial \.dUICICl»
sôbre
Faço
A-B,
étimo
metros,
146
qualquer
Português.
30
ponte
cho
iem
82 m2
para
com pistola nova ainda
Vende* no gosto, casa lucrativa, prédio írea de 112 m2, tendo
virar tercasa
totalmente
caídn.
contrato
assunto. Serviço rápido dactilogra- relo,
Dona Zut- circular, máquina para
Av.
Presa cobertos. Condições 35 000 000 a d» Copacabana, 2 lotas cf
Tcl.
23-1509,
uso, vendo barato. R.
mos com 2 000 de entrada. Rua nôvo.
estado cie
3 anos, novo. Alu.
27-3517,
comercial
da
Silvia,
em
fado.
tudo
perfeito
te—
ro,
atendo
financiada
vista
and.
na
Connão
e 40 000 000
e!
118
c.
mira,
da Conceição, 105, sj 310, esq, Vargas, 1 146, 9.°
mi.
funcionamento,
navaf,
Instalações
e
conservação
guel baralo.
fiança, ajuda
12.
a vende. Amadeu Ver R. Bambina,
lefone.
Presi_dente_ ..Vargas. _ Antônio.
motores. Ver c traquina, cofra • talafona. Tratar no
Queiroz.
- Vendo os respectivos
Atenção. Compro de ouro,
n.
POSTO DE GASOLINA * garagem local.
Amaral,
— Féria
do
REGISTRADORA
Firmino
CAIXA
BÃR caipara — Penha
Rua
— — Vando na Tijuca
—
- Dois somado tnr à —
c/litr. S0
Elgln, CA - 23
brilhantes
grandes,
Freguesia, Jacarepagua
Instalações no- BAR caipira, em SSo CrUlóvSo
3 500, . só copa.
104
platina,
Rua Voluntários
Féria 9 000.
Chopp, mil, 300 lubrif. Guarda 10 car- VENDE-SE um atelier c| oficina de
desligados.
res
5 contjbom.
esquina.
Cont.
vas.
Edifício
Avelino^
.
Sr.
antigae ou moderrial,'prêgO.
costura. Av. N. Sa. de Copac, jóias
Alug.
ragu402-B.
bosatg.ívititudo
em
ros,
Conlr.
5
anos.
sómenlo
n.
oé,
Ven.
da Pátria
alg. 40. Vendemos por 25, en613-401.
ÓTIMA" OPORTUNIDADE
Verifi-j rj0 de Janeiro, 5 de outubro de 1966.
moedas pratarias etc.
Devilbs, ar direto,
Irada 10. Ajudo à compra. Rua bidas. Tel. 23-1509, Av. Pres. Var- lar. ótimo nagécio para 3 ou 4
ofertas:
melhores
COMPRESSOR
pelas
tf J. VENDE-SE uma freguesia do doce
urgen. dom-se
Maloras
datalhas
Atendo a
Conceição,
105, i| 310, esquina gas, 1146, 9.°, na Confiança, aju- sócios.
que minha oferta.
c| 3 pistolas (nôvo). Vendo
1 «lufa marca SEI com 2 porlas,
Rai dos boa e bom preço. Tratar com VICIA.
CASTANHEIRA *
da evende, Amadeu Q u e i r ós^,
COM E SEM BASE
to Tavares Guerra, 260 cl Milson. carrinho e ponte, medindo 4 x
^lB.li^3.n]e~ydíQas,_-. Antônio.
Caldwell domicilio. Rua da Carioca, 32,
Rua
General
torino,
na
Haddock
•
Garagens.
R.
Postos
caipira,
em
Copacabana,
cabina par»
Tel.i 28-8167
1
i4 BAR
0,80 m,
BAR- caipira/ Olaria." F. 3,
,
sala 1 002. Tel.s 32-4935.
Novas turmas pela manhã, COMPRESSOR para pintura, 65 mil. 0 80 x com
Féria
11 000, tudo lôbo, 75, sob. Auxílio técnico • n.«. 179.
2 pistolas, deposito,
copa. Tem p. op. instalaçõej de cont. _nôvo.
financeiro. T.l. 48-9405.
Tele-Brís
Eletrônico
VENDO
m,
a
tarde e . noite. Últimos motor 1/4 HP, 20 mll, 1/3 HP, pintura
luxo esquina. — Vendemos por em pé, somente bebidas. Telefomanômelros, medindo 4x2
Ver
23-0449.
em pleno funcionamento
Av.
Pres. Vargas, PADARIA - Vende-se em Nite- Uda.
vollagem.
na ne
.
Rua dos Arcos, 21, il
de
9 000
de
entrada.
Ajudo
___ ,„.
retificador
25 mil.
dias de matrícula.
viagem
motivo
mo1
146,
9,°
de
com
casa
andar,
na
Confiança,
ocasião,
Preço
ótimo
Tolefon.
Tolefon»
rói,
S 170.
A„
Chu.hana.
compra.
R. Conceição,
105,
t|
ponto,
íuburbana,
____-. |Av.
loia 9;A.
a
diariamente
Vende e_ ajuda. Amadeu Queirós. radia. Preço e condições de oca- urgente.
Tratar
310, esq. P. Vargas, Antônio.
um,49-1830
DACTILOGRAFIA
Vende-se
JÓIAS E MERCADORIAS
COMPRESSOR
caipirinha em Copacabana, sino. Facilita-se. Dono desola des- Rua Marquês de Abrantes, 168,
d3. Tra- PÉ de carneiro duplo. Preço de
L6bo...F.:;;3 500 sem BAR
BÃR Vãz
de
Rand
Ingersoll
_500_
—
ônibus *-°Ía 24
Flamengo.
Em um mês, curso comum
2 cont. nôvo. Féria 6 500, tudo em cansar. Rua Clisanto 171.
comida.
Tem
boa
moradia.
Compro da Caixa Econômica,
tar p.lo telefone > 26-6064'.
ocasião. Ver e tralar a Avenida
salgadinhos.
Telefone Venda da Cruz.
rápido e aperfeiçoamento. —
VENDO — Mercearia e telefone,
quartos etc. Cont. e instalações bebidas,
000 Mer_Hi_5_021.
em ouro ve.
'
COMPRESSOR para amorna 25
Vargas
Av.
Pres.
POSTO DE GASOLINA • peque, moradia e tudo, portas a dentro. Pago o máximo,
novas, esq. Vendemos por 8 000 23-1509.
do
curso.
no
Av.
fim
Diplomas
excêntrica
- Vende-se
calorias hora. Ver o tratar a
PRENSA
de entrada". Aludo o compra. R.M H6.-'-0' na Confiança._ Vende na garagam, vando na ion» da Ver Rua Nerval de Gouveia 77 — lho, ióias antigas ou modernas,
vertical 120 T., eslado de novo
ajuda. Amadeu Queirós
Central. Lltr. 100 mll, guirdi 30 Quintino.
Conceição, 105, s| 310, esq. PreINSTITUTO COMERCIAL BRASIL Meriti 5 021.
brilhantes, platina . pratas. —
- i- Ver e tralar na Av. Teixeira
.
,
a
far.
sup.
carros.
Muitas
gerais,
sidente Vargas, Antônio.
BAR . caipirinha,
no
Riachuelo.
- Vendem-se lresldo
Rua Ba- Av. 13 de Maio, 47, 5/ Í10.
VENDE-SE um bar na
32o - Bonsucesso, c|
320
c ,tr0
ótimo
contr., alg.
nao
Rua Uruguaiana, 114 c 116. ESCAVADEIRAS
nôvo.
Feria
6 000,
tudo 20 000,
BÇ-65 e de Castro,
uma
rão de Bom Retiro, 2 800. TreBAR CAIPIRA - Centro - Féria cont.
uma 38-B
sendo
Tel.t 52-0860. Atendo a domi52-8997 e 52-8899^ <¦ uma 22-B. Tralar pelo telefone: Vladir.
Instalações de em bebidas e salg. Tel. 23-1449. paga, condições da vanda • pa* ter com Sr. Avelino. ¦
só copa.
2 700,
Tels.:
t
empilhadaira
uma
Av. Pres. Vargas,
1 146, 9.o,
cllio.
PROCURA-SE
...
. ns gamanlo"Raic/ J. CASTANHEIRA
luxo. Edifício vendemos por Cr$,
26-6064.
marca.
dos postos a gara- VENDE-SE no ponto mais comerusada,
TrucM
A|uda
Lift
• vende. Ama CIA.
com-. Confiança.
entrado. |-t[UWSJ
Ajudo Oa Wlir
9_í VW
000 WC
ií * i
'
de BllllOWUi
I
7,5 (Fork
R. Haddock LSbo, 75, ciai de Botafogo, 1 mercearia cf
Í5RUPO- GERADORES 3 KVA,
gens" Hyster ou similar, em per-Clark,
105, s| 310.1 daUv Queirós, i.
pra. R. Conceição,
Informasob, Auxílio tienico • financeiro. bar, junto ou icparado.
KVA, 40 KVA, motores feito estado de funcionamento, -t
10
KVA,
Vargas.
Anlónio.
esq. P\
BAR CAIPIRA, cont. novo. Féria T.l.
9, AO
48-9405.
ções com Sr. Carvalho, Praia de
a óleo e gasolina, 3, A, 6,
o n. 238 308 para,
em
11 000, Tudo
pé, somente
também Otertas para
Botafogo, 428 ap. 307.
Pago 10% além da melhor
HP. Vende-se,
16
HP,
Bonsucesso
BAR
em
com bom bebidas e salgadinhos, rarissima
portaria déste Jgrnajv
PADARIA - Mov. 6 000, cont. 7
— 30-0479. ,
...
com oferta. Jóias quebradas, ouro
Esso
um
Posto
compro
,
ap. vazio. F. 3 500, local indus- oportunidade.
VENDE-SE
indus-'
Tel.
23-0449.
Av. anos c| moradia p. não poder espara
¦trial,
Professor especializado, aulas MOTORiSTOll 15.HP com hélice RARA oportunidade
casa
instalações Pres. Vargas,
esquina,
todo o estoque e os móveis, uten- velho, moedas etc. — Praça
1 146,
9.°
and.,
à testa, vendo c. p. entrada
trias. Vendemos 2 chaves de oleo,,
Fecha
domingos.
Vende- na Confiança, ajuda e vende —
novas.
si lios, com 15 mil quadrados, tuna residência. Tratar telefone - semi-nôvo. Vor e tratar a Av. marca Oerlikon para 6 KV - 2;
—
Rua Vicente Silva
com
o
Ao
9,
sala
508
próp.
Tiradentes,
mos por 25, ent. 10. Aludo a Amadeu
vend.
multo. Bar e restau6 k.
QifeUói.
Meriti 5 021.
Nova
Iguaçu (próx. do
Júnior 49.
46-9754.
transformadores de 100 KVA,
R.
Conceição,
—!
compra.
105,
st
rante, lui própria, combinar ho lado do Cinema São José.
tARBEÃRIA - Passa-se por mo- Colégio Leopoldo).
MAQUINA de solda elétrica da 220 V. 3 fases, marca Oerlikon6 K;
.
310 — Antônio.
locol com Jacy, Posto Santa Cruz
KVA
100
de
sertivo de viagem, loja grande, aer- POSTO DE GASOLINA •
1 transformador
fábrica ao consumidor, para
garagem Ltda. Divisa Estado do Rio e Esp.
BAR no Riachuelo com boa mora* ve
Charleroi.
para outro negócio. Rua Vis- — Vando
vicos oesados e contínuos, 2 anos 220 V. 3 fases, marca
do Miiar. Lltr, 90 Santo - BR-101.
dia. F. 2 000, mal trabalhada. Con- conde de Jequitinhonhs, 19
parto
estado de fun.
de garantia de 200 a 600 amp. Tudo em perfeito
mil. Guarda 40 carro» a 25 manVer
nôvo. alug. 100. Insta* Rio Comprido.
trato 5
ótimo contravelho,
ouro
Moeda»,
e luz a partir do 65 mll. cionamento. Preço de ocasião.
fér.
sup, a VENDO armarinho,
tais,
200 garaif,
força
ióias,
lações novas. Pródio nôvo. VenRua Melo e Seysa,
to, 5 anos, aluguel 15 mil, 2 «
— Compro,
Rua Gervásio Ferreira n. 7, antiga o Iralar na
BARBÉARIA - Vende-se no me 23 000. ótimo conlr., alug. não
Bise.j
demos por 15. Ent. 6 000
Ajudo
resto combinar. Av. prata, brilhantes
cómSr.
meio
entrada,
Turmas Rua 18 IAPC 101, São Cristóvão,
lrajá_.
10 000
lhor ponto da Praia de Botafogo paga. Nagicio p/4 i6cÍoi. Pra$o
por mês.
a compro.
Rua-. da Conceição 1 US,¦
411-A, esquine Av. pago bem. Atendo a domicíVende-se'
-..,-.
motivo viagem. Ver no local. Praia a condições da compra am
J. Oliveira — Belo,
>..
.
,- .
e.
TORNO* REVOLVER
novas em outubro. V. fala oJj^jOR
., 310,. esq^P-^Varsas.
Vila da Penha.
^ntSnlo. Botafogo,- "340
DIE5El _ vende-se um com motor de 3 HP e 1 tomo;
lio. Rya 7 de Setembro, 181,
l.
1. Tratar
R. CASTANHEIRA *
CIA. Rei dos Meriti
6 meses!
Insti-1Caterpillar D-13 000 em
essencial
cm
perfeito
SenaR.
BAR E MERCEARIA - Irajá com; Alvaro Ramos, 30-C. Sr. Costa,
1,50
Postos
a Garagens. R. Haddock VENDE-SE uma mercearia com ar 1.° and. Entrada pela loja. Tedo
(barato).
telefono - Imor
Tratar
pelo
bom estoque, . contraio
5 ãnOSíjBARBEAR|A _ ver,-do bonif0 „. lôbo, 75, sob. Auxilio técnico • tigos de quitanda, a Rua Assis
tuto Tadeu — Passagem, 83 — j «stado.
dito Otòni; 77 E. de 9_i» Hh-i
— Piedade. Tem lefone: 43-3468.
féria 2 500. aiug. 30. com mo lão com ar condicionado
Ó62-D
Carneiro
M
finanesíro.
48-9405.
Tal.
il»
126-6064
Catete, 242.
e aluradia. Ent. 5 000. p. 150. Tratar
moradia, contrato nôvo, aluguel
'MAQUINA o_ianual para virar cha- VENDE-SE;TRATORES
AUU DE MATEMÁTICA - CrS .
- Um D-4 (6U) - Um TD-25
quel barato na Rua Belford Roxo,
Teresópolis em
lôbo Junior, 1 238 - 30-3311._ 316-A. Copacabana — Ver e tra- PADARIA
barato.
Talha (2U)
largura.
cm.
Tra100
até
..-....—.-.
5
000
Telefone
.
TD-14.
SUZANA
Um
_ Um TD-18
pas
Vende-se
toda
reformada,.-uma,
BAR — Vendo localizado em São tar com Magalhães.
YALE de I ton. Vendo ambas em tar pelo_tel. 26-6064.
52-0651.__
ATENÇÃO, RAPAZES1 - Guitarra 52-8469 com moradia e em amplo terre- VENDEM-SE 3 bares e ums quientradas, tuJoão
do Meriti. Contraio r.òvo. CABELEIREIRO'
bom estado. Rua S. Januário n."
ci baixo eletrônico e canto. O AULAS— Matemática, nível gina
Vende-se — no, contrato nôvo, boa fória. ma- tanda. facilita-se as-Rua
3 ton., nova,
RuaiSS?1
VENDO
americanos.
o!
prensa
cõm
Professores
'-'¦&
Tratar"
Panamá,
Yé^^TslsT'
com o dono
Mot.vo outro negócio. Tratar
...nln,
«|
prof. Medeiros prepara coniunto»
7
__. _—___.___. i-_-.,--L. »c ..
.: ,¦'
V°U * d°miCÍ"íDias
220 V. Tralar
|bem mon,ado 0 freguesia ótima, quinaria completa, ótimo preço. Ido uío, c. motor elêt.,
P.ua
Telefone: 30-3360 - Tel.
Ferreira, 45, ap. 202. [&"ButonfrÃli Martins. _
Amazonas,
196, Sao!boa
Ivan.
de ié-ié-iê. Tcl. 29-2759. Meto- íio''TcT 57Tin"
milhões}.!73
11 000
(onze
Rodoviária Entrada
fírI>;
préxim0
'"
tel. 31-2417, das 8 >t 12 horas.
do prático t rápido.
í°_?_.ao__™i___<_-_ __jNóvo Rio - Rua da América, 49. Tralar ni Rua Francisco Sá n. 299Í»«!£«i
HP,
dá
Engenharia,
ALUNO
2.° ano
ÜVRÕS"E PUBLICÂÇÓES!**ãuiNAB|d. ^-c™^'';
—
CrS i VENDO gr. gerador MWM 36
Várzea. Aceita-se;VENDE-SE um bar na Rua Mário
BARBÉARIA — Ipanema
Ven-! r FNTRO
APRENDA em 10 aulas a colocar
Lanchonete.
Vendo, ap. 101
Compro, maj dou direito a cí lios artificaii pclo pj pclo, lim- aulas de Matemática e Física, gin. rRANSPORTE:MODERNO;(Revlsta||i6ÔÒOO. Vendo" 100 0O0. - Ruaj óleo ou treco P°'
nacional
apartamento ou carro
de-se CrS 7 000 000, financiados;V
de Alencar na Conde de Bon|
Paulo.
's
nôvo,
milhões.
féria
Tel.:
36-1706,
e
Contrato
26
científico.
^-^'^
™s'°
P. ""'"
— Bom ponto. Tel. 22-5231, fllÊ;
ifim n.° 904, loja 3 B, dá refel- retrovenda.
como parte. Facilita-se bem,
Atendo a domicí- peza de pele, massagem faci&l, CfS.5 000.
- Pago CrS 500 por número atra-ida Relação, 55, sala 103. 22:
junto Av. Río Branco e Ouvidor,
-ado, Jorge, 43-0866
familia12 horas.
postiças. Oe(R.J0).
lio. Rua do Ouvidor, 169, 3.° maquilagem, unhas ímplantad
_. ! m-ílhor ponto, inst. moderna, _& POSTO ATLANTIC - Vendo ou'çs°- y*nd° Por motivos
L\ 0FF-SjET: A^B.: Dic^mçdélo^ l^^E3^°^fr. clreu|,r m,r.
A VOCÊ que aprecia violão, (guit.
Perucas
pilação.
EAR c! mor., féria 1500 mil, — i trabalha nté lóh, só vendo per aceito sócio, motivo de ter ou-!™*-, F« contrato ,nov°- '«'J°ne sl 301.
Tel.t 43-5233.
molor asea. Tratar:
Alug. 10 mil, hcrárío ccmercial.! ser muito serviço para um. Mais tros,
Rua
1.» de' P- favor 38-7680, chamar Sr. Pepe.
féria 17 000,
2°°'
do
T°'
Todo» o» Santos.
Ribeiro. 87 .obreloia. 201..Petit
^
^
í*!^^^!^
L'
Entr. 3 milhões, Av. Brás de Pinai detalhes R. Gonçalves Dias,
89. Março, 6, 2.», s| 9. Tel. 31-3066 —I VÈNDE-SE quitanda e mercearia.
^moderno
^I^^J^^S^
n.° 295, sob. - Penha, Arnaldo.' S| 802. CRECI 950. Sr. Gilberto. Amado.
'
Boa casa. R. S. Clemente, 1.

nsino

TELEFONES

OPORTUNIDADES E
NEGÓCIOS

DEFICIÊNCIA MENTAL E SEU TRATAMENTO —
O instituto cie Psiquiatria íln OPRJ o a Sociedade
Vi!..tn\o:'7,i dò Brasil vão Inaugurar «sto jnês um
oiirsó sôbre Deflólcnciá Mental c peu Tratamento
destinado a médicos e profissionais tle nível superior ligados ao problema: assistentes sociais, enfermbtrns, Juristas, odontopedlatraí, professores de
éducajjfiò física, artes o artesanato e psicólogos. Os
Interessados poderão procurar a Sociedade Postaldzal do Hrasil (Gustavo Sampaio. 20 — Leiiiei entre 14 c 17 boras e entre 8 e 11 horas, o Instituto
tle Psiquiatria (Av. Venceslau Brás, 71, íuntlosi,
onde .será dado o curso, para as inscrições.
CRIMES DE IMPRENSA — ís o curso de extensão
universitária organizado pela Secretaria de Cursos
do Diretório Acadêmico Rui Barbosa, e que terá
lugar entre os dias 17 e 21, ás 20h :i0m. no atiditório da Faculdade Cândido Mendes, na Praça XV,
sol) coordenação do Professor Serrano Neves.
GERÊNCIA ABRE CÜRSOSvNA l'UC — Os tete
cursos de extensão universitária, especiais para homens de empresa, gerentes e administradores, com
duração entre quatro e nove semanas, que foram
o IV Trimestre letivo do Instituto de Administração e Gerência da. PUC. instalados em conjunto,
com a aula Inaugural do Professor Teófilo Azéredo Santas, Presidente da Comissão Consultiva do
Mercado de Capitais do Conselho Monetário Naciouai sobre Conjuntura e Sistema Financeiro Nacio«al começarão a partir desta semana na sede da
Universidade Católica, sua programação normal.
Os cursos de Gerência Financeira, de Materiais,
Geral e de Capitais iniciavam suas aulas hoje: o
de Simplificação de Trabalhos Administrativos, que
será dado pela primeira vez pelo IAG, começará
amanhã, enquanto o I Curso de Gerência de Exportação e Importação, de sete semanas, começarão a partir desta semana, vai ser aberto dia 10 e
o tle Técnica de Treinamento só terá início dia 17.
ENFERMAGEM — Estarão abertas até o dia 10,
na sede da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto
(Rua Dr. Xavier Sigaud s/n — Praia Vermelha)
as inscrições para o Curso de Enfermagem do Lar
promovido uelo Diretório Acadêmico Jurandir Maníredini. O curso, com início previsto para dia 13,
se prolongará por dois meses com aulas às terças
e quintas-feiras, de 18 às 20 horas, na sede da
Escola.
ENGENHEIROS 130 TAIS TERÃO CURSO DE
MESTRE E DOUTORADO NA ILHA DO FUNDÃO
— A UFRJ estabeleceu programas para íormar e
aperfeiçoar professores e engenheiros criadores para a indústria, conferindo-lhes, os graus de Mestre
e de Doutor em Ciências. Os programas são ministrados na Cidade Universitária, Ilha do Fundão,
c o normal do dc M. SC. consiste em dois períodos
de 12 semanas e mais um periodo de pesquisas com
a duração tle seis meses. O tempo mínimo para obtenção do grau é de 12 meses. A concessão dos
de
graus requererá dos estudantes a apresentação
defesa de tese, resultante de trabalhos de pesquisa, e os estudos versarão sôbre os seguintes cam— processos de Operapos: Engenharia Química
ções Organização e Controle; Engenharia Metalürgíca — Metalurgia Física, Metalurgia Estrativa
e Beneficlamento de Minérios, Física do Estado
Sólido: Engenharia Mecánic.i-Térmica, Naval, FabricaçaÒ de Projetos de Máquinas. Nuclear. Servomecanismos; Engenharia Elétrica-Eletrômcas,
Sistemas, jQeíromagnetismo, Semicondutores, e Estados Sólidos: Engenharia Civil — Estrutura Mecanica dos Solos, Hidráulica. Informações mais
detalhadas serão obtidas na Escola de Quimica da
UFRJ, Av. Pasteur, 404.

barc..p»
INDÚSTRIA (Aluguel,
_^MtfBS
etc.)__ *;«*• ff^Sfetl»
Venda
Compra,,

DÍNHEÍRÒ E HIPOTECAS

COMÉRCIO (Aluguel,
Compra, Venda_etc.)__

OPORTUNIDADES
DIVERSAS

trocas

;/

cupim RUGAN1

BARATAS-RATOS 32-7336

.//

a

Inteiramente de graça para você um Curso
completo em 11 lições sôbre as maravilhosas ver.._¦_,,;.„,.:.. - õSIÍo"-dades da Bíblia. Em português ou inglês.
Para fazê-lo, escreva para a Caixa Postal
3 251 — ZC-00 — Rio de Janeiro, Guanabara.
COLEÇÕES

Doces Santa Fé

Moedas antigas

221, _p. 003 é Tijuca. 52-0000
Drops, Pirolitos e Balas. Pedidos por ata- i0, '•'"'Jf'03'
cado para E. Rio e Guanabara.
Telefone: 29-5864.

DIVERSOS

PROFISSIONAIS

Casamento

Compro 1 piano
Tel.: 57-0960

Detetive

Atenção

Calista - 1 500

Brilhantes.
Jóias-Cautelas

Piano até
sem entrada

DECLARAÇÕES E
EDITAIS

umas -

Abandono de emprego

e Jóias

Pelo presente Edital, convidamos o
nário SEVERINO BERNARDO DE SOUZA
a comparecer ao trabalho, no prazo de
dias, sob pena de demissão por abandono

funcio(menor)
8 (oito)
de em-

Art. 99

Ginasial em 1 ano

Companhia Teperman de Estofamento*

Cautelas

Cautelas - Jóias

Cautelas

f

Dispral S.A. - Distribuidora
de Produtos Alimentícios

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convidados os senhores acionistas de
Dispral S.A. — Distribuidora de Produtos Alimentícios a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinário no dia 31 de outubro do corrente ano,
às 15 horas a fim de deliberarem sôbre:

Guitarra

a) o resultado da correção monetária do valor
dos ben? do ativo imobilizado e sua destinação;
b) assuntos de interesse geral.

Rio de Janeiro,
(a) Celso Colombo — Diretor
Alberto Rodrigues Sequeira — Diretor.

Inglês p/ todos!

ENSINO E ARTES

-.8

COLÉGIOS E CURSOS

Não percam suas
cautelas e jóias

Inglês no Leblon

is

»

MAQUINAS

r

•

E MATERIAIS

CLASSIFICADOS

VEÍCULOS
-

5 CHEVROLET

-

Jorn.i

do

Brasil,

5."-foira,

6-10-66

-

lj

AERO WIUYS 65/._ 66
MORRIS 52 -l.-lPn.us, pintura, lu
.!_ .-___._
___
._ ___
do
300 mil
nôvo, incrível, jmantl
marchai, estaclo do 0 km, Bquipadn entrada. Av. Suburbana, 9942.
dos. Acel Ia-se troei., Av. A.ISn*
Cascadura,
tien, 3^80 -tel. 27-5597, _
MORRIS MÍNOR 50, Conversível.
AERO. WILLYS .196. r- Üm só
Facilito e troco rom pequena en*
dono, tonho nota fiscal, estado
trada.
Rua
Sao
Francisco
Xade 0 Un. Rua Augusto Barbosa
vier, 628.
171, lal, .9-8132, Iroco Volks ou
Kombi, Base 5 100.
MOR..IS OXF. -..Vendo méquine"
ratificada. Átimo oreço. Urgente.
AÉI-O 63 — Excelente estado, a
Ruo Ana Néri. 770.
qualquer provo, 4 300 A vlstn,
MORRIS 51 - Vende-ie, om ótitroco xx fnc. c| 2 100, «nt. 550
10 estado.
Vor na Rua Tôrra.i
pjinâs. Rua 24 de Maio 316,
Tol. 48-2701.
tle Oliveira, 335.
Holtor._
"49
- Em ótimo aliado
MERCURY
ACESSÓRIOS"-V.ndo 1 diforViT- ..,„,„„
do conservação geral, ver e tra-*
completo, ChavroUI r.dyildo. V,nd.i|. com 500 mll, roslonle
çlll
tar com Sr. Alv.iro na Rua Ibirecí
F,"n'l":,' ,53' T,,_ "
a combinar, Rua Conselheiro Ole«íim"'
olimo estado 82 (Pilares).
_-_._,_...„- wV.nd.._.,
_,
.«,.
- ;JEEP WILLYS 60,
32_J__
__Igárlo,
17 - Tol. 34-1640.
__
I9M, com
GORDINI
,
B;,
,j
E
„. s u,
MORRIS Oxford 50'- Ridio/ tran0K,W*;BELCAR 1962'—; Tíxl;io-|U|i ?!.'
_n'?:i.*p
-i-Aj.',-.,™11 Aceita____!_*INovo. Fac. con, 900 000. Aceilo ca, 2 bombas gasolina, oti.. Becaldo
financiado.
ent.
e
Facilito, pado, ótimo estado, troco, vendo
cilindros,
ótimo. Troco
Posro
trocar.
Bolivar,
6."
" lissl.no o:,túílo. R.
— oferta ou troca.
115,
Iliiopina, 325
Av. Suburbana, 9 021.
Rua Conde de Bon- so troca. Av. Atlântica, 3 680.
e facilito.
Penha.
andar. - 36-6122
JEEP WILLYS 62 - Vendo coi
Tel. 27-5597.
- Mecâni_o,""6 fim, _41-A.
CHEVRÒLEl'
1961
Rua
novo.
Facililo.
pletamente
AUSTIN" Â-4Ò - Vende-se com a cilindros, 4
MORRIS Ò'XFdJi-"""52"-""E7n""b5m'
OORDINI
64"-""Õtimo"
estado
n
com
coluna.
Capa
portas,
DKW VEMAGÜET"Y96l'
Silveira Martins, 132, ap. 505
100%.
Entrada de Cr$
estado. Vendo por Cr$ 1 300 COO
máquina
Completamente nôvo,
Troco, qualquer prova, troco e fac. cj João.
pouco ro- de
ótimo
estado.
napa,
Tralar
no
Rua
600 000.
ou Crí 800 000 mais 6 x 100 000
Álvaro dado. Vendo ou troco
180 p| mõs. Ruo 24
nor carro vendo o facilito.
Rua Conde de 1 600 enl
capota
_
58,
aceito ofertai "fl P-ua Sete do Seamericano,
Mlrondn, 341, op, 302. Inhaúma. nacional.
JEEP
316.
Tel.
48-2701.
do Maio
Tel. 37_-2768.
"mo- Bonfim, 41-A.
pneus noves, lodo revisado, Pre- lembro. III, '-Caxias - Centro.
AERO*" WILLYS 63* -" Carro de
4~ poria»,
- Coronot, vende-se, GÕRDINÍ ;64. -.-.Equipado :_| ri- co Cr.
CADILLAC /1956,
Marechal
Ma*,.
890.
R.
52
I
DODGE
MORRIS
boa conservação. Otimo
61
de me- dêlo
Doeuincnt"oc"io*'di'
estaclo
original. pintura, cromagem, pneus novos, dio leda original, verde escuro, càròfihas de Morais 89. — Copapequeno,
conica. Vondo por Cr$ 4 100 mll
plomálica, sitsdo da zero quiloDocumentação legal. Preço e con- rádio etc. Parte mecânica ólimn, lindo e bom de tudo. À vilta cabana.
metro. Vendo, troco • financio.
ou troco por _VW._TeJ. 26-8214.
cl
1 800. Ruo
dições de pagamento excepcionais à visto CrS 2 200. Aceito oforlos 3 150 ou. facilito
—
Vendo pouco usado c] Av. Suburbana, 9 942. Cascadura.
Dom AAsinrado 37 antiga rua dn JK 66
AERO.-WILLYS 62, carro- de .imeRua Conde Bonfim, 2í5.
"novo.
a prazo. Ver e tratar Posto L6rádio, rodas cromadas etc. VorQuintas das_8 às 17 horas.
MOURIS OXFORD 52, tedo
dico, todo equipado, fino Irato.
Rua
Lobo Júnior —
. bo Júnior.
CHEVROLET""46,"
molho. S8-5710.
particular,
¦_-. *2.°
600
Vendo
ou troco Volks, Financio
mil
de
entrada.
Av.
Su: série
GORDINI 64-.
Cr»
— Vendo excepcional, es- Penha Circular.
portas.
- 26-8214.
Vendo, lroco"e"fa'- burbana, 9 942 - Cascaduro.
3 400. Gastão Baiano 31, 4.o an- JEEP 1957
ò
Proço
1 400 mll,
tado geral.
—
28 de Setembro,
Av.
cilito
dar, Carlos ou Pnulo.
MERCURY'51,"4'"p!_„ mecânico. Ó
AÉRO'WILLYS 65 --Vende-ae, ou visto.
Martins,
132,
R. Silveira
104.
sobreloja
307,
mais nôvo di Guanabara, 600 OOO
troca-se
por carro menor, ver e ap, 505 — Joao.
c/ de entrada. Av. Suburbana, 9 942
Alta-Romeo" 2000
JK 61
tratar na Rua Barão de Mesquita.
CHEVROLET-37, part,,.4 portas"Ca ser. dura.
vitrola,
roda;,
cromadas,
rúdio,
821.
;
otimo
Vendo
100%, reformado,
volíinle esporte, estofamento oriMERCEDES 230 . i-'. 1966,'. nôyo,
ALMOMOVEIS — Compro, pago à carro. Preço 500 mil. Rua Silvei*
Vendo
ou
100%.
Tudo
ginal.
visla ainda hoje mesmo, batidos ro Martins, 132, ap. 505,_ Jo_ão._
azul-celesttí, rádio, dir. hidr., 1.*
R.
Figueiredo Maga Ihães,
troco.
à
DKW ¦— Compro,
reparos. Telerevisõo
ou pr .cisando de
pagamento
feita
fá brica
Mercede.
CHEVROLET 59 - Impala, comple915- Posto J,hi\l_
vista, sedan ou camioneta. Favor
Fone 37-3798. Vou à suo cota.
Alemanha, impostos pagos. Base;
t-mente nôvo. Rua São Cristóvão,
JEEP WILLYS 5-7 4 cilindros - 31
telefonar 22-4229 ou 57-5736
milhões
à
vista.
Telefone*.
ATRO WILLYS 65 - Ésiodo dê 190-A. Tal. 34-8502.
Vendo à vistn ou troco por Che- 46-3274 ou 23-8200,
Rocord 43012
ramal
154.
nôvo, com 18 km., equipado. Av. DKVV"VEMAGUET 59"e 64, Dou"-' (Comprando^ para mau uso).
Rua Barata Ribeiro n. Sr. Hermógenes.
Motor
100%, GORDINI 1964, om belíssimo es- vrolel 52.
Augusto Severo, 292-0.
urqente,
bom ÒAÜPHTNE 60
vendo
tado,
phine 60,
vondo
658-A.
I
200
de
entrada,
sal"6*3,"
MORRIS OXFORD" SÒ i fõlTYãxTAERO WILLYS 63 - Êquipodíesi- preço. M. outro negócio, de se- muito bonito. Ent. 1 000 e 10 de do a combinar. Rua Dr. Sataniíboa dc tudo, equi- nus 51, otirno estado. R. Sousa
KOMIII
mo, rádio trant teclas, capas de gunda a sábado. Rua Gotemburgo 100, sem mais despesas. Av, 28 ni,_156.__
Tel. 4B.8181.
189.
de Setembro
pada, facilito e troco por corro B..rros, 15, Eny. Novo. 1 150 OOO
napa, tapete, reforço etc, forra- 92, São Cristóvão -~ Alberto.
Desembargador e I 000 000. Aceito troca^
menor valor.
ção a couro. Lindo carro. Pouco DKW 63 Vomaguèt - ótimo
GORDINI
II - 66 - Cór nova, de
- Gabriel.
*-'
l-idro 145, ap. " 306._""Equipado
uso. Apenas 42 000 km. Urgen_ _í
ainda
nao
MERCURY
emplacado,
1950 -* 2
garantia,
porlas
Capas, rádio, pneus banda branbl'.
te. Vendo _ vista, pl ólimo pre*
KARMANN.GHIA
troco
Coupê,
equipado, ótimo
estado.
por qunlquer carro de meBase
Vendo urgente.
novos.
—
cnnor valor. Facilito até 20 meses. Facilito e troco com pequena
ço. Rua Pedro de Carvalho, 28
„,„„„,, CrS l 600 000 à R. Ben3 700. Tel. 28-2696 - Rua LieiMéler — Garagem.
Bompreçoà vista. Tcl. 58-B078. trada. Rua Sao Fco. Xavier 628. ,„ R||,ei,0| 82, próximo
—
Manuel
próximo i C. do
31B-D
nio
Cardoso,
AERO WILLYS 63, único dono, ea- Henrique*.
GÕRDINÍ 62'.-.— Azul,/pneus no- KOMBI 62. Excelenle estado, mo- Brasil.
"-~M*rc**."i"*"~7 ~aí
~
de
Cr$
tado impecável.
Entr.
de Cr$
Entrada
vos,
carro
de trato, submeto
à tor na garanlia.
M E RC ÜR Y
7952
61
e 62 - 6"50
2 500 e o rest. a longo prazo. DAUPHINE 60,
qualquer prova. CrS 2 550. Posso 2 000 00Ò e o rest, a longo pra- portas, rádio, ar quente e frio.
—
mll,
equipados, várias cores.
R. S. Francisco Xavier 30-A.
facilitar. Tel. 38-0397.
Francisco Xavier n. 30A. R. Mí-rechal Trompowsky. n. 45.
R.
S.
70.
Troco.
R.
São
a. comb.
Saldo
AUSTIN A-40, 50, 2 pts e A-40, Francisco
— Mara- DKW 63 Belcar em ótimo estado
KÃRMÃNN-GHIA 66 - 0 km. Fi- Tcl. .18-1788.
342
Xavier,
"em "tudo",
51, 4 pts. M.iquifin retificada, CrS canã.
nanciado ó|15 meses. Av. Gomes MERCURY 57 - Novo'
com rádio e capas. Vendo à vis500 mil. Restante facilitado. Rua
Freire, 333. Tel. 22-1272, Wilson. uma
607.
Machado,
8
Vendo
ap.
ta^
Largo
do
Rua
Lepoldijóia.
- i 980"000"
64
DKW
VEMAG
São_Francisco Xavier 628.
KOMBI - Vende-se, ano 62, luxo, na, 69,_cl 21 - Piedade.
"uT- Belcar, rigorosamente nôvo, equi- DÃÜPHÍNE 60 pintura novo não
revisamáquina
ÃERO WÍLLYS «"^"Vende-se
emplacada praça,
pado, c/ rádio etc. Saldo a com- tem batida 1 500 á vista. R. Pemoderna
etc.
3 500 MORRIS OXFORD 1952 - Otimo
todo
«quipado. Var
Av. binar.
da, lataria
gente,
Francisco trocochino, 59 — Vija Isabel.
R.
São
Troco.
Monsenhor Félix, 325 — Irais das Xavier, 342 — Maracanã.
mil ã vista. Ver dia 6, depois das estado, máq. ret., forração, pneus
saída
em
DKW 1963 Vemaguet
Rua Honório Pimenta, novos. Pos.o fac. Rua Domingos
9 às 15 h.
GÕRDINÍí"63"is"62, ótimo eslado 13 horas.
Ferreíra,_5-A.
DKW VEMAG 62 e 63 - 1 390 000 2Ó-12-Ó3 a mais nove possível iínVendo, troco, focilito, Cer. 20_r_N. Iguaçu. Tel. 5887.
BUICK 50 - V.ndo no «stado pl
novos, equipados. Saldo a da côr troco e facilito pnrte R. geral.
quase
- Standard. Excelén- MORRIS ÓXFÒRD1271 portas, i
CrS 400 000 a visla. Tratar cam comb. Troco. R. São Francisco Xa- S^fco.JUvier, 400 -Jej._48-5476. queira Doltro, 82, posto em Cos- KOMBI: 1960"Novinha.
rádio pneus máq. estof. T.
cadura.
o Sr. Soares na Rua Ricardo Ml' vier,_342 — MaracanS. rv ÒAdP"H7NE"Í9ó3,'"úlÍ7-s'é7ie
Entrada de
Ie estado.
equipa100%. Base CrS I 500 mil à vischado, 229 - S. Cristóvão,
Máquina rclifi- I 600 e o saldo em 16 mos es;
63
DAUPHINE E GORDINI - Com- do côr azul, céu estado de nôvo GORDINI
10 ou fac. c! I 000, Rua Cubn.
22-7036.
Tel.
Rua
Riachuelo,
33.
sem defeito, trocoe
facilito parte. cada, tala larga, pneus novos, lat.,
424, P. Circular, Sr. Canela. Troco
pro, mesmo precisando de rapaimpecável,
est.
2 700 COO
pint.,
ros. Pano hoj» à dinheiro. Tel.: !_. S, Francisco'. Xavier, 400. _
KOMBI 64 - A;ul pastel standard, por maior.
VENDO um compressor de ar 350 VENDO prancheta luminosa p| de1 DAUPHINE 63, superequipado, es- ã visla. Rua Aimoré, 48, ap. 102 4 380 000. Tel. 52-4210.
Tal. 34-0468
29.173S d, dia.
— Penha, das 12 às 13 horas.
MORRIS 52,"~ 100%^-íVèndo hare- senho ou sirigrafia, c. perlences
com
tanque
1b.
americano,
tado novíssimo. Troco e facilito.
noite,
fi'- je peia melhor oferta, Av. SuburKOMBI
66
Standard' 0* km",
¦forçado,
—
e
motor s. uso, tam. 98 x 55 cm. Tracom
carrinho
— Compra,
mesmo Rua Conde de Bonfim, 577-B.
DAUPHINE
nanciada 6-15 meses. Av. Gomes bann n." 4 693.
GORDINI
63,
rádio,
calotas,
el
de 2 l|2 HP. Prejo 450 000. - tor lcL_3J;2417,_das .8 _s*12 h.
BUICK 51
Vondo pela melhor
i Tel. 58-6769.
Pego
reparoi.
tf*
pneus bjb. novos. Motor com 2 Freire, 333. Tel. 22-1272 -Wilson.
precisando
Run Haminia. 23). V.* da Penha. VENDO mobília escritório boa e
- ÓtiAERO 64 - Cinza grafite. Único oferta. Tel.: 37-6632.
MORRIS OXFORD 50/51
vista. Tel. 29-1738 d, dia. Tal
meses de uso (tendo
gasto 950 KÃRMÃNN-GHIA* 64 - Vendo'urVENDO
um
torno
mecânico
de barata — Assembléia, 93 sola 403.
dono. Nunca bateu. Equipado, Ver BUICK RODMÃSTÈR-49!
34-0463 è noite.
Facili
mil). Traga mecânico. Vendo p' -gente, superequipado. A vista ou mo estado, lataria, forração, pneus
metro e meio marca Nardine, pc- VENDO uma máquina de escrever ATENÇAO - Vende-se Chevrolet à
Rua
Leopoldo,
127,
b.b.
Máq.
retificado.
Vendo
1 350
- com CrS 3 500 000. Vcr Rua Gemot. viagem
garagem to, 90-3025, CETEL. Ten. Nemésio, DKW Vemaguet 63 — 2a. série,
por Cr$ 3 050
la melhor oferta. Ver dias úteis Underwood e somar Barret, esla- Bel Air hidramático, ano 57, 20 com
Ista.
Sr, Orlando,
Vendo
só
Tel.
28-3191.
à Rua Cairuçu,JJ30 — V. Valqueire,
Até
Nossa Senhora Copacabana, 363, neralíPolidoro, 28.
muito bom estado rádio transistor,
rodados. Ver Av.
Ata- vista,
km
das 8,30 às 1 Sh. Rua Flamfnia, do de novas, motivo mudança do mil
12 horas.
melhor oferta.
Pro- 8ÜÍCK~4<J pela
ap. 902.
km. - 4
000
novos,
32
4
Perfeito
—
na
kÕAABI
c|
motorista.
Turismo
.estado';corn
pneus
23l_-_V._dai_Penh_n.
ramo. Ver Rua do Ouvidor, 60, ulfo de Paiva, 1 460, leblon.
postas_por escrito.
MORRIS
OXFORD*-"
Vende-se
30,
em'
Cascata,
vista.
rádio e forração
Run
milhões
à
nova.
Melhor
GB, pequenas entregas * viagens.
Sr. _VÍeÍra.
VENDEM-SE um compressor, uma 2.° andar, sala 6.
ÀERÒ WI_IYS..46 .- 0-km.-Cr.i oferta. Rua Bandeira de Gouveia, ap. 103.
estado
de conservação.
Tijuca. Até 10h30m
perfeito
TeL 57-6189.
_r_
Vende-se, 115,360,
AERO
WILLYS 62
carros
com
máquina
de
lavar,
mensais,
Preço
I
500.
R.
diante.
equipado. 48, j:asa
Uurindo
19h30m
em
3^_
Filho
dos
já
"CÕM"PRA?-BÍ_
KÕMBÍ 60 — luxo. Raro estado. n.o 130 - Cavalcanti.
duas man., urn elevador de 10 MAT. DE CONSTRUÇÕES em excelente estado. Tratar Av. Informações Automóvel Club* do BOA
Vemaguet
zero
Vemag e
troca"?"""B^ DKW
Sr.
— Av.
Financio. Av. Suburbana, 9 942.
Ma- Brasil. Rua doJPassaÍo,_90.
ton.,
tudo funcionando
Paris, 99, ap. 101.
venda? NSo há dúvida! Em auto- km, cl financiamentos desde 3 000
Cascadura.
Mijo Peçanha, n. 692, Caxias^
Branco
e
nuel
Monteiro.
CIMENTO Paraíso, Ouro
"OLDSMOBILE 62 - F 85
24 meses. DKW VEMAGUET RIO 65, novisAERO WÍLLYS 64"Em estado móveis os melhores negócios você de entrada. O saldo até'40.
Tupi, tijolos l.a, areiíi Guandu, pe- ÀERÒ
Vendo 1961, bom esKOMBI
—
Bonfim,
Toxas.
R.
Conde
de
Gordini
encontra
visitondo
II,
de
nôvo,
couro,
2
500,
a TEXAS. Tôforrado »
simo, único dono, nunca bateu
WILLYS.66
dra, saibro, telhas e ferro. Posto Rural luxo, todos p/ faturar. — de entrada, saldo a longo
Financio.
Tel.
31-0252.
Impecável. Entr. 3 500, soldo 10 GORDINI .62, 63/64, -impecável tado.
*-"
prazo. das as marcas e anos nacionais e N._B. Troca-se. _
obro. 34-7990. Silvio.
_
Preço à vista especial e a prezo Rua Dr. Satamini, 156,
Vende-se
Rua
à
vista.
Carlos estado
grande variedade de europeus e DE SOTO: 1952 -"Õlimo «tado meses
ou
PARA TODOS OS FINS
Vendo,
troco,
geral.
fi- KARMANN-GHIA
Vende-se
Pinho c/juros baixos. R. Júlio do carDEMOLIÇÒO
americanos. Entradas a partir de d* conservação, 4 portai, 6 ci- Góis, 431 — Leblon, com o por1963 — superequipado, c| vitrola,
nancio._P_fim_Pamplona,
700.
Riga, grades coloniais, portos, ja- mo, 94, Auto Mecânico Cliper. — AERO.64-- Vendo;c|.25,mll km, 390 000
etc.
alemã,
e 650 000 lindros,
novos,
tranca
teiro.
____„
(estrangeiros)
via*
vendo
pneus
por motivo
G0RDINI.64. -""Vendír*Rua""SÕü"- Aceita-s.
tranca,
Marquês Tel. 43-8430
chave (nacionais). R. São Francisco Xanelas,
tacos, madeiras.
Com capas de courvin,
e 23-1196 Iroca, facilitai.do-ie ''-rSáo DKW 56 — Vende-se em
à Rua
Ver
• tratar
gem.
perfei- sa__Lima 363.
elétrica, calhas. Cri 5 500, Telefo- vier, 342_— Maracanã.
cio Olinda,_67. _
Soares.
te. Av .Atlântica, 3 880, «sq. K.
Luís Gonxaga n. 601. Sr. Carlos. to estado, mot.
1 000, ano 62.
_
no
3_2;9284_
BELCAR D"KW"Vemai)"'e Vemaguet Nio atendo por telofone.
3 Fco, Sá. Tel._27.5597.
JSilva.
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO AUTOS7 EUROPEUS-- 3900*00 Ver na Rua Barão de Mesquita, GORDINI TEIMOSO-.66,,nôvo_
"54
revisões
Entrado
— A prazo com descontos do até Austin A-40 ótimo estada. VoÜX- AERO-WILLYS
1960
1 850. KOMBI 1963 - Supor nova, toda
Perfeito todos os anos desde 1 100 mil,
ç/r,-,lis.
821 — Motivo de viagem
OLDSMOBILE
Otimo
de
Particular,
em
mensol 93 000, inclusive seguro revisada.
—
Peca hall 51 novíssimo. Citroen 48 e de máquina e lataria.
100% de Superequip. R. Conde de L..nfim, DAUPHINE 61
20%, posto na obra.
Financio 50% a longo
-e hidramático. — Vende-se
perfeito funcionamento, vendo por DKW VEMAGUET, excepcional c/ Tel. 32-8133 romol 432 ou ò nol- praxo sem fiador .na Rua Marix motor
Tels.:
Pequena
e 40. Texas.
orçamentos.
49*1710
e outros. Snldo a comb. — Troco conservação.
entrada
800
vista.
nôvo,
2.a
urqente,
1
a
R.
Bade
adio
etc.
Estado
Tratar
na
Rua
de
ocasião.
te,
34-9768 j-^Sr^Niso^
29-5097 — Rua Adolfo Bgrgami* R. São
AUTO* CHEVROLET 51 - Mecânico, táxi preço
Francisco Xavier, 342 — o saldo e longo prazo.
• Barros n. 126 — Dia todo.
¦
Vinedito
77
E.
de 9
Otoni,
ài
série, 1963. CrS 4 100. Av.
Maracanã.
PRAZO - Conde de Bonfim rt.° Capelinha, em ótimo estado. Ur* São Cristóvão, 900j sobrado."es"
GORDINI II - 0 knTCrS"-4* 375, KÕMBI—59, 60761, 62" e 63 11
horas.
eira Souto, 276, ap. 201 — Ipa- mensais,
'furados
- Olimo
3B-1135
e' 3B-2291.
equipado.
Informa* Estado do novas mesmo. Rua AuIIJOLOS
muitíssimo ba* AUTOMÓVEIS - Não compre! Não 645-B.
já
gente. 2 750 mil. R. Mupiá n.o DKW VE"MAGÜÉT 63
nema.
-.-.Tudo ti6vò.
52Real
PlpSMOBILEÍ
'_
tado.
Troco
financio.
e
Automóvel
Cluba
do
Brasil.
Tuções
ralo. Pedra, areia, ferro etc.
125
Iraiá.
venda! Não troque o seu carro
gusto Barbosa 171, tel. 49-8132. Vendo, troco e financio. Av. SuVende-se,
WILLYS 64
193,
Aberta DKW Vemaguete" 1963, em bom Rua do Passeio, 90.
*
Grandezn,
loja
1.
do dos to tápido nas obra?. Tel, sem visitar a firma que se tornou AERO
IMSTA..AÇC.Í-S - CONSERTOS
Junto a ponte de Todos Sr.nto_. burbana, 9 94Í - Cascadufa.
POR MENOSI
Nac. até as 20
com
estofa- COMPRE
rádio,
estado, duas cores. Base CrS ....
— cinza-grafite,
30-69B3_e 30-6662. Dino. _
_horas_iervir
símbolo
de bem
e
estrangeiros
_)um
Gordini,
(Dauphine,
100%.
facilitar
PEÇAS - APARELHOS ELEtudo
Preço
GORDINI
do de couro,
63
Bordeaux
com KOMBI salda em 60, esl. geral ÕLOSMOBILE 52"*- èfl" - A por3 100 000, podendo
peVemag, Vemaguet,
TELHAS
Coloniais
usadas
boni í TEXAS. Aero Willys 60, 61, 62 e 5 500 à vista. Aceito-se troca
Volks,
Aero, DAUPHÍNÉ 61, bordeau, equipatronca,
rádio
com 28 000 nova, um só dono, urgente. Ver tas, particular, como nôvo, nifipor
quena parte. Rua General Seve- capa,
TRICÔS EM GERAL - ASSIS40 cms,
Chevrolet,
estado,
Dodge, Buick, do c/ ridio e calhas. Pintura e ríano^ 56-A —
preço de oca- j 63. Düuphine 60, 61, 62 e 63 Rural 4 x 4 até ano 64. Ver no Simca,
— Rua Alan
201
Kardec
35, ap.
km
rodados,
100%
Botafogo._
conservado
quina e hid. garantido para >._(«Estado de 0 km.
-! Gordini 62, 63, 64 c 65. DKW
sião.
Tomos alguns
milhares
etc. etc). Com
TÈNCIA TÉCNICA
700 pneus novos.
Cidade.
Informações Oldsmobile
urgente.
Rua
Hilário de Eng. Nâvo. Tel. 49-9403.
Centro
da
soa exigente. Av. Suburbana, n»
1963 em otimo Vendo
Locol:
Morgan, | Vemag 62.,63, 64, 65_e 66 0 km.
Rua
Embaixador
mil ou pouco mais. O taldo fa- Aceito a melhor oferta. Tratar à DKW Vemaguete
Gouveia,
—
tel.
22-7206.
Lataria e máquina 10 087, Cascadura. _
KOMBI 59
— Humaitá,- entrando pela R Sedan c Vemaguete. Simca Cham94 c/ Soares — estado, 3 400 mil só à vista, ou
"1964/65
R.
Julto
Carmo,
_88-8,_
59
.cilitadíssiino.
Troca-se.
Rua
Conde
RUU DOS BNDRADRS. 71*1.'
vista
m.
oferta
ou
de
100%.
À
a
Marechal
Francisco
GORDINI
100%
43-8430.
troco.
Rua
Telefone_
Miguel
Pereiro
Tol.
43-9965 bord 62 e 63. Simca Tufío 64 e AERO WILLYS 60, 61, 62 e 63
de Bonfim, 40.
OLDSMOBILE ól" - 88. 4 portas,"
*6"0""a "63
.
Rua
Dom estado de nôvo. Tudo p. carro
com
ou 2 000 de en- facilito
1 350.
65. Volkswagen 60, 61, 62, 63
.El. 43-7373 • RIO
- /ÓÓ" mil ou Moura^ 218/103 _- _.Botafogo.__ 3 100 à vista
dias úleis.
Vendo,
Impecável
estado
teu carro «em aborreci* DAUPHINE
geral.
[COMPRO
Meinrado
rua
da
antiga
c|
trada
e
mensal.
42-8353,
37,
65,
muitos
outros
entradas
150
Tel.
e
e
valor.
R. Domingos
Fermenor
verde
Re- DKW
cor
64,
Superequipado.
TACO — Fim de obra, vendo ba*
Vemaguet
troco,
financio.
Paim
Pamplona 'Io. Vejo «m «ua casa com hori pouco mais.
Sr. Casimiro.
quinta das 8 às 17 horas.
eira, -41.
rato
sj
uso, e prestações de acordo com seu n.° 700.
marcada • pago ainda hoj* am vÍsados._R. Conde de_BonfÍm, 40. claro, original, 26 000 km reais
quantidade
grande
orçamento. Visite-nos sem compro-'!_);__!___.
—
Ac.
- 4 p. Mod."
radio.
GORDINI
Compro. Pagamento KOMBI
Capas,
rosa,
Gonçalo
sucupira,
Particular.
dinheiro. . T«l. 38
i-3891.
poroba,
DKW — Compro sem aborrecê-lo.
reformada, OLDSMOBILE,. 59
60, alemã,
Perfeito esTol.
Ba- mlsso.— Rua Sõo_ Froncisco Xavier, AERO W|UYS 63
Alvos.
58-2749
Sr.
Ven*
R. Bambina, 67-A — Bo- à vista de 1962 c 1965. Favor te- sem
Atendo hora marcada em seu do* troca.
COMPRO
carros
podre e sem batida, troco 98. Equip. Doe. em ordem.
342
Maracanã,
nacionais,
lefonor 22-4229 ou 57-5736 (comtado. Vendo, Cr$ 4 200 à vista.
lista.
de, troca e facilita. R. Conde d»
micilio. Pago o máximo hojo «m tafogo.
auto
Facilito
americano.
conhecendo
por
.
procedência,
pago
meu
uso).
TeL_57-8749._
prando
para
426.
Bonfim,
serie,
últ.
38-3891.
61,
dinhtiro.
Tel.
AUTOMÓVEL
Não
venda
seu
TIJOLOS FURADOS 20 x.20, pôsRua Afonso Pena 66. "novo.
Tel. 28-6540.
DKW VEMAGUET
o melhor preço da praça k vista
Resolvo
seu
to nas obras direto
olaria Trós automóvel.
rx>_ hora — 25-3953.
57, mecânico, 4 porproble- ÀERÒ WILLYS; 1965 - Vende-se,
DAUPHINE - Compro sam abor- pl novos, mecânica 100%. Vendo GORDINI 65, gelo, torro verme- KARMANN-GHIA" est
Rádio PONTIAC
— Lindo, facilito,
dinheiro com rapidez. O equipado c/
13 000 km., grená
Rios,_mil._50 000. Tel. 57-0145.
recê*lo. Atendo hora marcada em ou troco por Dauphine. Base: .. lho, equipado
Blacpont. Pneus novos, busina mú- tas s! col., tudo original, b.b., rá»
"mosaico ma cio
CHEVROLET
60,
mecânico'
O
carro continua em seu nome — gelo, 5 marchas. Totalmente noRua São Miguel 400. troco. R. Cardoso ds Morais, 436 sica, copas vulcrom. Troco carro dio, 4 alto-falantes.
Doe. 100%.
mil.
2
800
o
máximo
domicilio.
Pago
—
sau
VENDE-SE 80" m2 tacos
lindo do Rio'
Rus Plínio
— Ramos;
Tel.
sigilo.
52-5538. vo. Aceito troca per Volkswagen.
_.
¦
5 lug. ou vendo. Av. Atlântica, Vendo à vista 3 500. Aceito oferhoie em dinheiro._Tel^ 38-3891 - 38-1737^__
horas. ,nCompleto
"série,
novidade. Ver
.
iiuviguuL-,
¥ _. i w
_
de 9/ às
-s_) 13
iw ..uma,
de Oliveira,
19, Tol. 30-6255.
De
segunda
sexta- Negocio só à vista. Ver na Av.
a
Ia. Av. Suburbana, 7932 - Tel.t
-""
lindo
3806,
ap.
707.
Ven^
ili.
Excelente,,
62,
Largo do Machado 29, loia 37 ou | Roberto.
GÕRDINÍ"63
DÃÜPHÍNE
_/
CHEVROLET; 57 - Trair na Rua DKW VEMAGUET 63, excelente
.__
Isabel, 305-A.
Princesa
R. Conde KARMANN GHIÁ 64 ¦*- E*c'|Uip. f 49-8156.
troca
e facilita.
nas mesmas lioras tèl; 45-9750 — '„?__J_?*
vendo com 1 000 de entra- de,
Min. Viveiros de Castro, 116, ap- equipado, c! rádio. Fac. cí 2 000. carro,
Guilhen
larga, P. cint, B. ar. Pint. orig PREFECT*48; 50 e 52. Estado de
Troco. Rua 24 de Maio, 19 fun- da. Tralar Rua Domingos Ferrei- Bonfim, 426.
-IAUTOMÓVEIS - Solucione
seus AERO WILLYS 1962 - Equipado, 501. Por motivo de viagem.
Tel.:
Sr. Adão.
Telefone: ra, 25 saragem,
Fco.
Xavier.
S.
GORDINI 65 — Vendo ótimo rá- Acaito troca. Rua Santa Luiza n novos. Entradas a partir de CrS
problemas vendendo-m» seu car- estado de nôvo. Troco, vendo e CITROEN SÍ - Vando em "perf ai dos.
200 mil. Restante facilitado. Ru<»
37-965Í.
2___-7Ü2-_
dio, financio parte. Troco Volks. 53. Maracanã.
repa. .facilito.
ro,
mesmo
d»
Rua Conde
Bonfim to estado,
da
precisando
pintura e pneus novos.
Rua Torres Homem, 150-C. Telefo- KOMBI.", 62.'.;— í Estado.: de^ zero São Francisco Xavier 628.
es"
ros. Pago hoje dia todo. Telefo*in,0 41-Aj
D
k"
W
VEMAGUET
64,'.lindo;
Rua Caruaru, 4B5 — Grajaú.
'58~_«-7iÍindro«7mí"ne 48-7770. _ "em
impressionante
nes: 29-173B, d. dia; 34-0468 í IAER0 <a _,
tado de novo,
km. Vendo somente à vista. - PLYMOUTH* 48, part. 4 portas, 6
^r,ná# ,c|_r „,p,( cj CHEVROLET
esmecânico, vendo otimo
1001, foc. c/ 3 000. Troco. R.
itranca,
GORDINI
62,
ótimo estado, 3 350 000. Rua Dona Cecília, 35 cil.,
rádio, p. p. choques, es- canlco, A
HO
coluna,
c|
Cr$
Ru*
tado
portas,
24 de Maio, 19 fundos, S. Fco.
geral. Preço 750 mil.
um só dono. Vendo ct 1 000 ent. ap, 102. Rio Comprido.
AUTOS DKW Vemag o Vemaguet tado nôvo.
Vendo 50% finane. • _ 100 à vista. Ver Rua Jurupari,
505 —
Martins,
132,
ap.
Silveira
e
mensais.
Machado
160
Coelho, ..OM.BI 62 - Financio com 2 mi
zero km, cí financiamentos desdeiTelefone
48-0117. /
40, op._201.
E
João.
91 - Estaoo.
Vendemos novo importação
3 000 de entrada. O saldo facililhões. Aceito
carro
nacional
de
AUTOMÓVEIS;--t_hr-.•ftador.E.'Aera CHEVRÕLÊt" 1962, otimo ostado. - ¦ Mecânico,
4
°.
menor
valor.
Rua
Campos
da PLYMOUTH* 53
exclusiva da Alemanha,
com
OaUphint
60
E"**
,500*
GORDINI 65, de particular p| parMáquina 100%, pintura r.cwa, caVende-se
ótimo
estado.
,.__
.Io,
RernnjLC_?r0BAn.-l0|,96()portas.
Paz, 228. Jel._54-3I25.
BO"* Vemaguete 57
1200. mioneia passeio. Ver e fr?tbr pi*
financiamento.
Tratar
ticular, estado zero km, todo equigrande
Lfl Ti_i.-'
Tel.
38-3240.
'Jeep DKW 61 - 1200. SlmCB 64
D.fSOTOiWB; _.-'. portas, ótimo pado, lindo — Sr. Brito, 28-4749. KARMANN GHIA 63 -"Cínico dó"
Rua Carvalho de Sousa, 294. —
com Sr. Albino — Tel. 23-9963
- Várias marcas
-I _JSÉ§
rigorosamente PREFECT 50, novíssimo, 200 mil
\ AUTOS PRAÇA
2 000. Volks 65-3 000. Gordini Madureira.
série,
estado. 1 120. Aceito oferta. Rua GORDINI 62 e 65 - T090.00. no, última
longo prazo.
saldo
usados ou zero quilômetro. Desde 65 entrada,
nôvo
e
com todos
1 800
63
os equipei- de
Ana.Nir. JI0
Gordini
novos,
equips.
Saldo
a
quase
! I 500 mil.
Revisados.
Suburbana, 9 942 — CascaR. Conde 1 200. Troco Av. 28 de Setem- CAMIONETAS RICK-UPw Excelénmentos, pintura do 66. Urgente Av.
DAUPHINE -"Vendo-se, 1963, c| comb.
Lde Bonfim,. 40. Texas.
Troco.
R.
Francisco
São
tes, estodo gerol 100%, Ruo Cadura. "tenho
Rua
.8-8181.
Noss
.
Senhora
de
Lourdes
91,
bro 189. Tel.
saldo
«nt.,
d*
—
1 Bilhão
rádio,
Xavier, 342
Maracanã.
dete Polônia, 742, est. do Sam"Placa
i PICK-UP Chevrolet 52,"
dou
casa 1. Grajaú. (Particular).
Aceita-se troca.
bem financiado.
IA MELHOR compra
menor AERO WILLYS 66 - Diversas cô- paio. Lado de Ana"'.Néri.
pclo
dí
ALUGUEL" E VENDA - De maqul'l
Fco. GÕRDiNrTrEIMÕSO*"3 880,
esq.
Atlântica,
KOMBI Std. 62' oiimo cstad-T"de "PO' 3,8?0 ve.nd° .°"h„l°c°' ó"'
Nac. e estrangeiros (Dau53*006 Av.
nôvo, equipado
e pronto
DKW Vemaguet .1962
n,
j preco.
4 000 de entrada, CHEVROLET:* 1940 è
nas de escrever e calcular mores,
equipados,
praça
Av.
Suburbana,
937.""Ve7tdo
mo estado.
Si. Tal. 27-5597.
conservnçuo. Mecânica 100%, ót
i phine, Gordini, Vemaguet, Vemag, 'saldo
dornas,
para trabalhar Cr$ 3 600 de ennovas
e
reconstruídas.
a longo prazo. Rua Dr. Sa e facilito — Av. 28 de Selem- Itm. Vande-se 3 milhões à vista.
Financio pequena pnr 10 087, Cascadura.
Aero,
Simca,
Chevrolet,
j Volks,
Pompeu,
estaciona*
trada e prestações de 93 mil — mo preço.
Ver
Senad.
Grando facilidade do pagamento.
bro,
tamini
156.
307_sob._104.
te. Troco. R. Barata Ribeiro 254. PONTIAC 54 — Mecânico, piníuDodgo,
Buick, Oldsmobile,
etc).
Trotar JeL "63,
45J825
"
mento defronte ao n.?'^T5.
Ico Importação. R. Rodrigo Silva,
—
62, , bordo,
lindo
cromagem novas.
700 mtl ou pouco mais. O sa!-|AERO
estdao CITROEN 49 - Õ* mais nôvo dõ
1966, 0 km,"'""" or beie ra, estofamento,
42' "».*o,_tol._S2.065K
NoGORDINI
excelente,
e.uipa"-|I KOMBI
Rio, p. b/b etc. Facilito,
do facilítadíssimo. Trocamos. Rua I Qeral, Vendo, troco, facilito, Cer- .....
troco. DKW-VEMAOUET-BELCAR
areia,
faturado
no Rio.
Vendo, máquina retificada, financio com
do. Fac. c/ I 500. Troco. _. 24
vos, 0 km. Vendo, troeo e fiCOFRE, máquina df» escrever, soPaz,
Condc_Bonfim, 40-A. Texas. I queira Daltro, 82, posto em Cas-iR.
Cardoso de
Rua
da
Campos
Morais,
700
000.
436
Iroco, financio. Siqueira Campos
' '
meses. Entrada
de Maio,
fundos.
Fco.
até 24
19,
S.
nancio
mar Remington, tudo em ótimo!
cadura,
[Ramos.
228. TeL_ 54-3125.
23-A -_3ó-3435.
—
22-5302
Xavier^ Tel. 2J-7512.
Representações! aero willys - Compro s«m AERO 63f supernovo, todo equI-jCÕMPRÕ carro de
estado,
parcelada. Telefones:
vendo
ou
sepa- j Com.
iuntos
'-'Entrada
Vendo"
60
praça ou ca* 52-8465.
KOMBI — Luxo 66 - Vendo zero, PICK-UP F. ÍOO
: aborrecô-lo,
atendo
com
hora
'FERROTOR"
rados p| desocupai. — Telefone:
desde
GORDINI 64
Vendo, troco, j mlnhâo
como
entrada
dou uma
ltda.
* marcada seu domicílio. Pago ma* podo, toda prova.
cinza, uma jóii — Fi- urgente cj pouco uso, estado de
.
— Compro, mesmo precisar.*
_.|
30-1559.
1.000.000, saldo em 10, 15, 20, vermelho
D,
em
Caxias
ou DKW
nova. Base 3 500. Rua Bom Pas< ximo hoie em dinheiro, 38-3891. facilito. Cerqueira Daltro, 82, pós-1 casa grande
nancio
com
'
3
000
entrada,
saldo
—
dia
Pago
hoje
reparos.
25 • 30 meses. Pronta enlrega.
da
to em Cascadura.
(São
COMPRO maquinas do escrever,
João. Tratar com Sr. Oracy, do
15 meses. Faca troca por sedan lor 508. Tjiuca.
Av. Almirante Barroso, 91-A. Tel.
lodo. Tel. 29-1738;
somar, calcular.
Pago bem.
TeAUTOMÓVEL Compro
o sau AUTOMÓVEL - Nao vendo seu Tel. 30-0334:_
F0RD*37,-39 e.:-41'.'_Em bom es- 42-6138^
Kombi, K.-Ghia — Rua Bento Lis* PEUGEOT - Camionet;.
jardineilefone 30-3320 — Alberto.
série,
com
Vemapuet",
3a.
trocamos
sem aborrecê-lo. Vejo em sua ca* carro 1 Resolvo seu problema fi* CHEVROLET
e
DKW
1963.
Facilitamos
tado.
Condo
boa, 106. Tel 45-7790 -Catete. r*
50
Con.e.s.vel,
51, vendo ou troce.
— Compro
sem abor*
Rua São Fran- GORDINI
sa com hora marcada e pago ain- nancelro sob garantia de automo* novinho,
COFRES — Do parede, de mesa, |
mecânica
100%,
troco, estodo de nova. Pouco uso, úni- pequena entrada.
- Zero, aiul. Vendo, Bonfim, 795.
KOMBI
66
*"'5*7"
com
hora mar*
recê-lo.
Atendo
da hoje om dinheiro. 38-3891.
vel. Sr."WILIYS1964*
Oliveira, 48^3975.^
de
apartamento,
comorciais.
Ar*
facililo.
R, Cardoso
de
Morais, co dono. Equip. rádio. Vendo ou cisco_Xav[er_62B^
— PLYMOUTH
este
Vendo,
domicílio.
Pago financio, troco. Entrada 3 000
troco menor valor. Barão de Mescida
am
seu
- Equipodo 436 —¦ Ramos.
quivos etc. — Financio ate em 5
AUTOMÓVEL X DINHEIRO em 10 AERO
— Rua Bento Lis* lindo
FIÃT 52, Í4ÒÕ", 4 pts'." Ém bom
mecânico,
2 cores,
carro,
dinheiro. Tela* Saldo combinar
ou mais meses — Sr. Alfredo — em estado de nôvo. Vendo, tro- CpNSÜr~52~~bhT^~óTimo rT quita, 129.
pagamentos iguais, na Rua Regen*
estado, CrS 500 mil. Aceito tro máximo hoje em
boa, 106. Tel. 45-7790 - Catete. 6 cil.
4 porlas. Melhor oferta.
fone
38-3891._
te Feijó n, 26. Consulte-nos ou
BELCAR 63, géTo, CrS ÍWJÕ", ca e facilito o restanle. Rua Sao
co, facilito.
Rua
Tol. 27-1325.
S.
F. Xavier, dio, caixa
de
marchas,
sistema DKW
Motivo ter 2 carros — Ver o dia
-"Vendemos 0 km" KARMANN-GHIA 63 - Vormelfio,
42-1505. Dos 13 ás 14 Francisco Xavier 628.
28-3776 e 34-7743.
peça a visita do nosso representodo. Rua Uruguai, 349. __
de djreção, calços de motor, tu- 52-8582 e
"óti- GÕRDINÍ li
'ÃÉ"RÓ""WILLYS""64
AERO WILLYS 62 - Excepcionai 398^Jels^
—
tanto pelo toelfom. 22-8950.
e 24 rádio amoricano, rodas cromadas,
apenas, 2 160 de enirada
- Equipado, côr do nôvo. Tudo feito pelo Touring. e 17.30 òs 18,30
_Dr. Jackson^ FORD Í"940"-"'Tlx'rc"op"e"iinhe,
Liquidação de piso de mar*: estodo,
como nôvo,
equipado,
5 400. Facilito. Tel. 52-5934.
Vendo
P"LYM0.UTH"'*47""*"p"an.'
if°m.
DjyiSU_VW.24«. Calculadora 'Oll; moro em
notas
Ver DÕDGFT959 - Vênde-"se""om es mo estado, 1 200 de entradn e <-. 348* ,.pl*™°, «Recial .Para um
v,i!l? ~ Financio verde, cj estof. de couro, Meca- Tenho
p/comprovar.
de 30x25
.ore"°
"Não
quadre-los
limitado
de veículos
KOMBI Standard 65
Vendo"- no eslado p/melhor oferta. Ver
v3
vetti, em perfeito estado, à vis-.
tem fer- diariamente
Néri,™™'0
Rua Ana
c/mecanico
lambem — Ver
_,_.,.
,.
, „
Lourival tado de nova. Hidramático na ga resto combinar.
hoie R. do Ma* nica e lataria 100%.
Mendes
Campos,
Antônio
'e
R.
— NaoJVer e tratar Rua Gastão Baiana, à
vista
excepcional
a
25x25, de CrS
55 000 por toso,
R.
Ver
na
rugem.
Preço
ta, CrS 1450 000.
Tel. 22-3793.
até
1968.
à
vista.
CrS 4 900. do Posto
202¦_- Tel. 5.-1316.
Preço
R.
Atlantic
à
Batista rantia
770 Dinamar
julho
"estado|Cr$
DEL'400 ap. 303 — Copacabana, porte n.o 5 c/Airton (ao lado da Tabercompre sem
nos
consultar,
Troco ou facilito. Rua Araújo Li- das Neves. CrS 1 550 à vista.
Gen. Gustavo Cord. Farias, 545, FORD F-100
25 000 o m2.
Marmorista AIUGO Kombi com motorista
MAQUINA" DE ESCREVER
Vende-se SUL
1965
na da Glória).
Revendedor Willys,
Rua da manhã ou favor 37-3537,
pa- ma, 47_-Tel. 38:0397.
nova ótima escrita.
Vendo bara- Miguel & Muniz Ltda. Av. Su- rn entregas — 27-5958.
CARRO : NACIONAL . -;,, Compro ^^L_^"U^5'- cl^fcfriBndo^Umai •m ótimo estado de conservação, Francisco Otaviano, 41-A — Tel. 21:horas.
PEUGEOT -403; ano 1961, estado
1o. Maria Freitas, 42 - Sala 507
AERO VVÍLLYS""V9637"*Eqúipodo, em de part. p[ meu uso, am bom D*KW~"V_MÃGÜÉT - Vende-se", enô rád-lo, pneus novos. Ver hoia 0
27-8656 e 46-0803.
AUTOMÓVEIS"- Comprõ"~õ"m_ric_"9 999
burbana,
Cascadura.
excepcional, só 2 donos, sujeito
Standard.
KOMBI
66-0
km.
estado de nôvo. Vendo, troco e fa- •stado. Pago c| uma pqna, chica* 1963, ótimo estado. Ver « tratar «manhã na Rua Constança Barbo*
Madureira
nos, europeus, nacionais, qualquer
Troco e financio. Rua Real Gran* a qualquer prova. Preço 4 500 000
cilito. Rua S. F. Xavier, 398. Tels. ra no «antro da Itatiaia, arboriza* na Rua Visconde de Santa Cruz, sa, 152 sala 401. Tels.t 29-2092 • GORDINI
1964 e 1965 - ExceMAQUINA de escrever, de mesa, Tèl.: 29-93VÍ;
- Tel. 22-7124.
marca. Pago na hora. Rua Teqdo*
Aberta
até
loja
I.
deza,
193,
28-3776^
—
34-7743
e
Sr._Armando._ 49-3261.
da, toda murada em ótima alva* 110, Eng.Nôvo
iroco
lentes.
Todos
equipados.
"60,
Royal e Underwood, perfeitas. 75
_
ro_da SUv_.,_678. Tel. 38-8288;
as 20 horas.
. PLYMOUTH 58 — Nova em tudo.
_. ÃERO"" WIUYS
DIVERSOS
facilito.
R.
eni belíssimo naria, rua asf., lux, água, asg., DKW Vemaguet. l"962 Conde Bonfim,
mil cada. 57-0222.
Vencio, FIAT .toliano Mllecento 1958, óti- ou
Ru0 Di'15 dil Cruz B02 ~ Telefone*
28 Setem- mo estado, muito econômico, ma- 66-A. Tel. 34-9909. _
"es- KÃRMÀNN-GHIA 64-65, tupi/aqui- 29-4340.
MAQUINA DESESCREVER*. IBM'-:jBALANÇAS - Vendem-se o~o7ã- AERO WILLYS 1966 e!964- Ex- estado, equipado, 1 500 de entra- tel., aterrada acima do nível da troco e facilito. Av.
celente.
Rua Dr. rua, própria p{ pessoa da gosto bro, 307, sobreloia 104.
Equipadissünoç.. E$tad.o da. saldo a combinar.
pado, 13 600 km rodados, novo,
rjUAithoso para quem é exigente. HUDSON 47 - Táxi. Vendo,"
Elétrica, cnrro qrande, pouco Úso/izo,
novas, capacidade
de
15 r de nôvo.
_
Praça, taxi
Troco ou íacilito.
mesmo. Vendo 6 600, não aceito PLYMOUTH
1948
qua deseja construir casa am lu*
R. Sota mini 156.
urgente. Av. Democráticos, 690B, 200 quilos - Rua General Cald1966. Trazer mecânico. Base A milhdes. tado geral impecável, pront. para
Conde Bonlim 66-A. Tel.-34-9909. ÃERÕ""WILLYS"64 è""65,~sú"p"e"re""- gar da bom clima, próximo
ao DKW.1. Belcar __; Ve"mag"u'et
Ver de 2a. a 6a.*feira parte da trab. 15 000. Rua Cap. Resende, ofertas. Tratar Xavier Silveira, 45, Cap. Vendo em estado de nôvo.
we"*_ilZ_"__-0il.*
-côr.
pertd/da .Urtnòs'.
Financiakm,
0
qualquer
—
Rie.
Valor
100 mensal,
6 Vi milh. Infs. c| Sr.
e
Dr. Fontoura.
ap. 404
800
do entroda
—
n.o 207—605_. 199- Méier.
manhã
.Rua
MAQUINA do escrever Royal se- COFRE — Vendo um para deso- AERO WILLYS 62, a?u),.equipado, quipado, em estado de novos.
meses.
Rua
Conde
_Matoso
até
24
mos
"-"
— Av. Amaro
Sr. Araújo
-...ótimo com
um só dono, estado de zero (cm Troco e facilito.
Rua Condo de Roberto, tel.t 25-2123.
Ag.
Brasilia.
miportátil no estôjo cl pouco uso. cupar lugar, tamanho 0,40x0,50x
4*"portas," vendo,' KÃRMANN-GHIA"1965
de
Bonfim, '6*2"-.
41-A.
HUMBER'"52
—
Estudo financiamento. 54-1805 i Bonfim, 577-B^Td. 58-6769.
CHEVROLET .'56 -""Bel-Air, 6 ciequipado,
botn preço à Cavalcanti, 1 787. Eng. Dentro
Vendo
Tratar
D.
Rosa, estado,
Tratar
CrS
150 mil.
R.
Delgado dol 1,20.
troco,
facilito.
120 000
com tarde.
.Miqulna nova,
DAUPHINE
29.4231.
troca.
todo
llndros,
mec,
4
Av.
uma
vista
ou
estudo
ori*
portas,
Carvalho, 48 - Tijuco, Lgo. 2,a D._Ar[elo._Tel._57-7589._
541.
Av.
Camões,
.AÉRO WÍLLYS"""6Í e.,63 -~Ven100%.
forração,
suspensão
203 — Vendo urPaulo de Frontin, 120 (Não aten-1 PEUGEOT 52
AERO WILLYS I9óó, estado de 0, dem-se ambos com painel de cou* ginal, equipado de fábrica, ven- pneus,
Vendo barato. Rua Dr, Satamini
.". do telefone).
rmLMÀhTS."
A vista CrS
Í..Lr'>.*
tFORNOS'
para Pizza"- Vendam- único dono,
'¦ nente - CrS 800 mll à vista. Não
equipado) Rua Barão ro' • qualquer prova. Aceito tro- do, troco, facilito. Rua Dr. Satã- 163_-_Milton._
MAQUINAS DE
2 000 000. A pra.o a combinar.
CONTABILIDADE.se a prazo - Rua General Cald- de Bom
n.
mini, 156.
oferta. Praia Flamengo
açejto
ca.
Ay^.
880.
Atlântica,
Retiro,
27-5597.
3
km,
Concessto-1
622.
Tel.
KOMBÍ""óó**0"
"*oí~ülr49-6425
"Simca
Loia.
Audit Olivetti, National, 3 000 eiwell, 217
há
10 dias,
Máquina
retificada
DKW Vemaguet 1960, em ótimo
-.Lourival.
Rio, vendo, troco, facilito. 392.
IãerÒ
61*7 última
série, supere- CÕMPRÀ-__É"~u'm
31, Burroughs e Ruf Saldo Du-. regiSIRADÕRÂ^NÂTIONAL cí-trT.
estado geral 100%. Ver e tratar nário
rá*
estado de conservação, com
estado,
pin.
Otimo
co
Aero
Willys
ano
51
156.
Rua
Dr.
60
a
6%
dá
Satamini,
PONTIAC
AERO
Vendo,
WILLYS, 63. Equip.- Vende, iquipado.
troco
Tel.: 22-3793. Garantia de co 99 999 pequeno de botão, quale finan— Ver
plex.
na Rua Lobo Júnior, 918.
dio, capas, motor nôvo
tura novíssima, 4 portas, 1 350.
troca
um ano. Também financiamos ei quer ramo nenócio
e facilita.
R. Conde Bo ri* **•-*• Ver na Rua Cerqueira Daltro, mo entrada um Oldsmobile 50, hl Av. Presidente Vargas, 534, com
~
preco módico.
ComP1"0
Ur- Tel. 30-9633 -Sr. Natiux,
- Cascadura. Tel. 29-8819._ dramático com ó meses de garan
|523
fim, 426.
compramos.. Telefone-nos, Ir.
HUDSON 47 - Tôcla prova, 300. IM-"V,L"
Haddock l.'ô_bo_,
350." loja._
'guardador.
"
"marca
tia,
restante
_
Cr$ 150 000 por mSs
mil entrada, Cerqueira Daltro, 82, gente de 57 a 63 à VÍS- PACKARD 49, máquina 100%. -MAQUINAS de escrever e somar IrefRESQUEÍRA
automóveis"
Võiks óo",~ent. I AERCf
- Vendo Óti- Tè1,J*-.2-2543 e CETEL 93-0880.
.„
elétrica'
DKW Vemoguel* 1964*""-'" 2 SÕO,
,
i
puslo em Cascadura.
Vende-se pela melhor oferta, poda
vendo a partir de 60000, preço !Gorelti. Vendem-se duas usadas. ,' 500' fia> SA ent.* 1500, todos, 64
„
—
a
toda FORD 39 — Vende-se c/ 4 pneus
mecânica
nôvo,
c*"ouu*
- Conversível, íu- motor
CADILLÁC~53
- Sedan 2 portas, c||la
trazer mecânico, Rua José dos Reir.
M*-Ja"-Iu'::l
especial p. revenda - Av.
Rio;bom estado, a prazo "-"_.
revisados
.ulpados
e
IDO
— novos, boa
estado.
PreÇO
de
Ulysses
o CrS «o|o
600
mil HUDSON 51
a longo
Saldo
pintura.
prazo
prova.
bom.
Vendo
do
CrS
ao
n." 2 413, Inhaúma.
"'fT-í0'-9'-5* 3J7*
de Bon- Te|efone.
'm.i'-'-"Hã~_ltõn^M_'o
primeiro.
49-8132
Sr
Ge-1Automóveis - Troca e 1 inancia'|ocasião.
'
cruzeiros. Rua Dona Joaquina, 71. rádio CrS 900 000. Conde
Sr. Armando. — 1 250 000, Rua Silva Gomes, 13, Barata Ribeiro, 147.
.
fim, 369 sl 811. (Ed. Comercial).
Av.. Maracanã, 640.
217 ;--*papoli'o"
Lo|a.
MAQUINA DE ESCREVER em es-incaLCaldwelI,
PONTIAC 51 - Vende-se, A porsob. Tel. 29-9159 - Dr. Jorge.
DKW VEMAG 66 - 0* km CrS Inhaúma.^
Hoje de 14 às 18 h.
u_
| 200, Rua General Roca n."
tado de novo por 95 mil na Av. VENDE-SE" coixaY de
|ianlOS.
\D
em' exco-|R. Mariz e BarrOS, 776-A.
on-'AERO" WILLYS*" 1962^
90 640, mensais, já equipado. In* FORD 49 — Coupé, ótimo estade,
j
mecânico. I kombI - Compro som aborrece, 835, ap. 403.
47-6
Democráticos n.
cil.,
HUDSON
690, porto Idulodo, lote aproximado de 1 000 lente ertado de conservacoo, oa- h_Tc__—"*"7n—ci—Vj • -~ CADILLAC Conversivel" 53, 100°/,
dos
do troco e fac. cl 700 ent. 100 p!
Cluba
j
formações
Automóvel
" '
'j
orl9í'.' de máquina e lataria, perfeito es|unidades para desocupar lugar. - tofamento
Guanabara, 200 n0p Atendo com hora marcado seu; PEUGEOT 52 - Vende-se melhor
da Uranos.
O
mais
n6vo
da
em couro. Vendo ou !
V
90.
Mbío
Passeio,
«,
r*u
, '"" ,a.bri«*
316. TeleBrasil. Rua do
mês. Rua 24 de
Vendo, troco e fi- lado
*
de
conservação.
Pequena
mil de entrada. Av. Suburbana, jomlcilio. Pago máximo hoje em: oferta,
estof., pint.
máq. retil.,
RUF SAÍDO DUPLEX -" Infromat | l_nformaçõos_ lel. 3 .-1293. Itroco. Tel. 54.2636, Rua dos Ar-'""''
nancio.
Ver
Rua
-_Cascadura._ idlnhoiro.
Cerqueira entrada e p saldo a longo prazo. DE SOTO 1950, mecânico, A por- fone_48-270l.
Tel. 38-3891. iem
condições, Rua Coronel Cota,
duplo base larpa, .com garantia deiVENDEM-SE
?-_?!2
3: balcões* envidra.- 'J?_! n-° 256 ap. .101 —_Tiiuca. Daltro,
equipado,
estado
523
mecânico,
espe
4
cilindros,
tas,
Cascadura,
Tele51,
6
Auto*Prazo.
FORD
Conde
de
Bnnfim,
pts.,
um
ano do fabricante
Tal-: cados, de lm 50
refor- KOMBI
83_~-__"6.
51, todo
HENRY JÚNIOR
nôvo.l
Totalmente
63
para romo dc' ' AUTOMÓVEIS - Compro, pago 1 fcne 29-8819.
Rua
Bento
Ri-itacufar
700
mil
de
entraVendo
na
de
nôvo.
estado.
645-B
38-T135 e 38-2291. _
._>?_.___. II.—
L.l.:.
u!c-a
,.-,.«_-:„ .i_.:_\_
t_I (AriiVe
22-3793.
mil entrada. vendo
mado.
Apenas 600
Um balcão
e armarinho.
na
Rua
Real
Grandeza ¦ PONTIAC 51 — Vende-se -* Tel.
\ vls,a;, negócio rápido. Tel. 25-4118
jmodas
Av.
Suburbana, 9 942
beiro, 82, tal._430752._ da
ÍD 1*9," ano" 6*1, étimo
Ay. Suburbano, 9 942. Cascadura. n.o 306.
- Cr$_l 800 000.
uma
VÁRIOS móveis, máq. de escre-! menor
das
mesa:- Diariamente, das 8 às_]B horas, AERO 64, supernovo, p/ pessoa CITROEN
caixa,
14
Tratar
deoois
.2-7237
para
"põrias,
Cascadura.
________
fino gosto, como de fábrica.-estado geral e equipado.
Vendo DAUPHINE*" 6Í - Vendo V vista
Vendo barato por viagem, j qrande de oficina
ver.
— Vende-se."informa- de
. 7
todo nôvo originai horas, d Sr. Milton.
para corte —.AERO 61
1'"
''
troco.
a toda
PLYMOUTH" 38, 2
Severo, FORD PICK-UP 62 — Conservado. HILLMAN 51,
Tratar Auiusto
Rua
das
Laran jei ra s, ou fin.
Ver cm Mário
Barreto. 56,
ap. iTratar na Rua Haddock Lobo n.°;<;ões com Sr. Freitas pelo telefo- Vendo, troco e financio. Vei
Vendo,
troco
e fi- KOMBI
fábrica.
Rua Barata
Ótimo estado p/ prova.
62 Só a vista.
Rua Cerqueira
A*. de
292-A- Tel. 52-8484. 12000
Daltro, 523. Cas- 466.
de entrada, troco ine
304, ou com o porteiro.
Rua
Cerqueira quem precisar de carro p/comba- Ribeiro, 672.
75 — Tel. 54-0486.
Ver
na
23-1133
nancio.
,
Cascadurè.cadura.
Tel. 29-8819.
'—
9942j"(mecânico),
Tele- te, venham
Cascadura.
Daltro,
523
CADILLAC 1951, conversível, ven- DKW VEMAGUET 1 001, 64, lih.jSuburbana,
vè-lo.
R. Júlio
do
AcRO WILLYS - Compro. Paga-i
59
perPLYMOUTH
do urgente, bom estado geral — do urro, «quipado, nunca bateu,, FISSORE 64-65 — Motor na ga- fone 29-8819.
Carmo, 94._Tel._43-B-30 c/Soares. feito
mento à vista de 1960 a 1964.1 AERO
vista
—
—
i
Vendo
estado
Vendo.
vista,
um
do2500
à
0 Apenas
66
j rantia, tudo original, só
— mae. 100%. Fac. c|
500 000 de entrada.
Favor telef.
— Alugam-se com cho- ou troco por Voll.5 65 ou 66_,
224229 ou 57.5736-,
„•
*
— 6 cil., mecânico, KOMBIS
Te1._ 52*5934.
_
jno, estado de nôvo, vende-se e HUDSON 47
(comprando para meu uso;. ;Km. Diversas COreS. Pre- Rua_Conde_Bonfim, 703.
23-4286,
Fone
Dr. Silas.
O mais bonito fer, a fretes e viaçiens. Telefone Tratar
VEMAGUET 62
100°ó de aceila-se troca. Av. Atlântica n. todo reformado.
DKW
8
— Horário
1956,;hidramático,
iCHÊVRbIÉt
43-6628
aero willys 1*962 - i963*_-iCo abaixo da tabela - •
200 mil de en 22-2972— Ernesto,
Guanabara.
_comerc]^L
Perfeito
es- j3 880._Tel.__27-5597. jda
e lataria.
cil.,
Bom preço à máquina
lindo carro.
v»-t(
1V64 — em otinio estado. Vendo,
última
n.
KÜMBI
61,
outra
62,
séSuburbana
4
cilindros.
trade,,
Av,
i
PREFECT"l95l7~azul,
— todo de conservação. - Pectuena; FORD 1954, 4 p., mecânico, toAntes de comprar visite O NOSSO BAZAR
—
facilito. R. Riachuelo, 388.
Telôfo-' v'5Ía ou es-W-do financiamento.
Azevedo.
rie,
carros
espetaculares,
of.
proce*|b0^ ern tudo. Base 750 000.
entrada e o saldo a longo prazo, j do original. Placa de centena. — Ca&caoura« "
1 Rua Felipe de Oliveira 4,
ótima c! noto fiscal. Av.i-iralar con, |v0. ru0 Ferreira de
_„
,
Idêiicla
Rua Afonso Pe- .„„.„„„
Bonfim,: Faciiito e Iroco.
,_
de
Cimento Mauá (saco)
Auto-Prazo.
Conde
CrS
3.900
30-6923.
AERO WILLYS, compro, pago em n5
49 e 50. Em bom es-|fjava Iorque, 212-A - BoniuceiHUDSON
com Capitão
70, esq.
Andrade
28-6540._
66.
Tel.
38-2291.
'no
38-1135
e
645-B.
.
residência à vista
Atacado (acima de 100 sacos pl na obra) CrS 3.850
sem
in- ÃERO* WILÍYS 62
tado. Facilitamos e trocamos com ,so
i Sesende - Méier.
Estado de
*
—
-«
comodà-lo.
Rua Sao rran- Lnuni
,~ r„_,„,„
DAUPHINE 60 - Perfeito estado FORD F-100 62, de passeio (jor- pequena entrada.
42.8353
Sr. n5V0,
Azulejos .
E„|rac|a
mil. Saldo
) B00
59 .. 63 - Compre „i
CrS
3.700
—
Em
'
.pl:PEUGEOT 203 - ano 52
Bernardo.
de conservação • máquina. Impe- dineira). R. Sousa Barros, 15
-KOMBI
cisco Xavier 628.
lon-no
Av.
Suburbana,
•
•J;;*l','_!perfeito
p"9°,
prazo.
Cerâmica retangular
-.al"* *?"".'•-'" T
estado, máquina, lataria
CrS
3.800
cavei de lataria, pequena entra- Eng. Novo. Fac. com 1 500 000. uiiVmaV*"^
.irt,tm_.
AERO WILLYS 63 - CrS 2 400, 9 942 - Cascadura.
es- ,m ,| r.„d.ncie - Tel. 48-7132^
48 e 51.
Ót.mo
IIILIMAN
200.
,
—
preço
Cr$
troca.
à
vísta_ou
100%.
Aceito_ofejta
Tinta Kom-Tone
pintura
da e o saldo a longo prazo
CrS
5.700
equipado.^unico^dono, comprova.
Ver
tado. Facilitamos e trocamos com -Urgent».
«atado
Rua joao p;2arro, 515.C
|AEro* 60,. excelente
Auto-Prazo — Conde de Bonfim,
1960 — Gaiaxie, equipado, pequena enirada.
do, impecável. Saldo a prazo
Cerâmica vitrificada e/ cores
Rua São FranCrS 18.500
Vendo, troco e financio. Av. Su- CHEVROLET BEL-AIR 53 - Mec8 645-B_-^Tels._38-n35_eJ8-2291; FORD
KOMBI — Compro para mau uso.,Rumos — Ao lado da CIFERAL.
or- cisco_Xavier 628._
nôvo,
doe.
em
estado
de
Rua Barata Ribeiro,
147.
—
Bidê
JOEL.
burbana,
9
942
Cascadura
Pigo à dinheiro. Tel. 29-1738 d.lTel«tone 30-5213
R-33.
CrS
10.000
nico, c1 ridio, em ótimo estado DKW VEMAGUET 62 - Vendo dem. Melhor oferta ou troco. —
*"-**
ITAMARATI Í966""e! 8 mil km. cór dia. Tel. 34-0468 à noite. .RURAL
Agência do JORNAL DO BRASIL ÃÜSTÍN A-40, 48, em ólimo es- 3 000 000 ò vista.
R. Humaitá, fac. cl ent. 1 600 c o saldo 15 Av. Copacabana 95-A.
luxo.
Estado
dí
65
O NOSSO BAZAR LTDA.
*
em Cascadura para Anúncios Çla-.|ttdo,
cereja superequipado único dono,
—
Tel: 26-0358.
Io km. 5 100,
1212
300 mi| ds entrada, saldo ¦™r_J"- *°í*"1950,
estado.
Uranos,
KOMBI
1965
em
perfeito
9h
das
Vendo
200.
Tel.
26-9567,
49
com
FORD"
189
j
FURGÃO
s.ficados
e Assinaturas: Avenida, |ongo
Rua Borào de Mesquita, 608 — Tel. 38-3198
Suburbana.jcHEyROLET
vista.
Tel.:[Ramos.
r
Av.
Vendo
450
Cr$
5
à
pra20,
4* p., todo ie-\ls
fraguasia da docas. Praco da oca* nor. R, S. Fc.. Xavier, 400. Tal.!
Suburbana, 10 136, largo de. Cas-lo ojo - r_aie_Kfura
.....
'
J2h
38-2940.
—
à
Rua
João
Compro
sem
aborrseaà
noita,
(quase esquina com Run Uruguai) — Entregas rápidas. (P
e
sião.
Tratar
RURAL
Humberto.
48-5476. _Sr. ~—
cadura. Das 8.30 ós 17.30 Tlorat.i ."^...,„, 5.TT.
DKW Belcar 60. motor mil, equir-p i _°n...":ionsdo*^c:nza„
j_
__?rf,m
„
—
KOAABI 1963, Std., 3a. série, et-ijo, Atando com hora marcada am
OI.mo estado | Facilito com 900. Rua Afonso PeRodrigues, 50, cl 1, ap. 201.
Sábados* das 3 ás 11 horas 'AERO WILLYS 64
Mecânico oito cipado, rádio etc. Todo revisado,
IMPALA* 58
equipado, fac, pequena parte, na|na 66. Tel. 28-6540.
tado de neva. Pouco uso. Único jseu domicilio. Pago máximo ho»
único dono. Pr. 2 320. R. Bara São Francisco Xavíar.
externo original
lindros,
estepe
f-u.i
Carolina
Machado,
Vendo ou ticco menor va-'j9 em dinheiro. 38-3B91.
1 480, CHEVROLET
1952, 4 p.,
ünico ta Ribeiro 207, ap. 302. Mme. FISSÒRÍ 65, equipado, como nô- duas portas azu! e marfim. Ven- dono.
"superequipafrente á estação Bento Ribeiro.
lor.Barfo-'de-M--quita; J29._ _ j
—
115.
Dulce,
Rua
Uruguai
n,
donc, dou pintado na côr que lucy.
Rua
vo. Tratar
de-se
seis
milhões
RuR-al-ós,~ linda;
KOMBI
196a — luxo. Excelente, ida, 4x2, estado de nova. Fac. c7
Fac, troco.
Rua Afonio DAUPHINE 1963, azul Marlirtfca, Tel. 52-9234 - César.
243 ao. 403 - Tijuca.
quiser.
Troco ou facilito. Í3 200. Troco, R. 24 de Maio, 19,
Pena 66. Tel. 28-6540.
es- pouco rodsda.
Em bom
carro de senhora, baixa qüilome- FORD 41, 4 portas, excepcional JAGUAR 48,. 112.
R. Conde Bonfim 66-A. Tel.: - - j fundos. S. Fco. Xavier. Tolefone
CHEVROLET £0, 4 pts., mecânico, Iragem. Pr. 1 930. Urgente. Rua máquina nova, pintura. Preço Crt tado.
peFacilito e troco cem
'28-7512.
Rua São Francis-!3-4:???700 mil de entrada. Av. Subur- Barata Ribeiro 254, Mmme Nely. 1 100. Ver Rua Magé, 84, Penha qúena entrada.
49/50 — 4 p. Bom esbana, 9 942 - Cascadura.
""_',',_T_'_n_r^r^"rtr,lad°
.KAISER,
co Xavier 628.
DKW Vemag 62, 63, 64, impe- Circular. Horário comercia!.
Vende barato¦
e fa-'TÁXI DKW 05
Boral.
ÜTTT^n
...
%* r,_.._,_.
CADILLAC 56-0 mais n»vo da cavei estado geral. Vendo, Iroco, FISSORE 66 — Pouquíssimo
ro- JK
2 000 — Ouro velho, de panijia
*
n«r.c™
R. Conoe Bonfim, 426.
^^^
ifjp
....i.,
si i. urqente.
_,._,
^,: fcfijt-Tir"
poVO
Vendo
motivo»...
Real cular.
financio.
•
por__,„,_._.,!emadado.
Trcco
___^Ê_\__w___^^Sfi^'
AUTOMÓVEIS à longo prazo. Te- Guanabara. Tudo funciona. Ven- financio. Palm Pamplona, 700.
Standard. Vendo -|c_.-'i|n_-,
loia
1.
Aberta de receber 66. Tratar Rua Xavier iKOMBI 63
193,
,-,._-_. km ar
—
mos Pontiac 51, Simca 51, Chrys- do, troco e financio. Av. Subur- DKW Vemaguet 61, uft. serie, A Grandeza,
a__, COIDDinar
faClllfO
da Silveira, 401219. Aristides lobo, 237-B.
9 942 - Cascadura.
até as 20 horas.
ler conv. 50, Hllman 50, Buick bana,
pneus novos, radio, saldo da re- lyxo, com 16 miljAv. Prado Júnior, 290-A
1965
KOMBÍ
JK
1962,
superequipado/
estado
49,
47,
financiamen
Cadillac
53,
49,
km,
ci
0
CITROEN
4B,
FISSORE
66
11
ligeiro,
formo.
Fac.
1
700
saldo
100
excelénent.,
|conv.
Ford coupé 41. R. Uranos, 1217 te estado, 300 mil entrada. Av. mil p/ mês. R. S. Fco. Xavier to até IA meses. R, Conde de de nôvo, vendo pela melhor ofer- quilômetros rodados. Vendo, tro
-¦¦*..¦¦»¦¦.¦¦ ¦¦iii.ei..p>s_iiiw».w_>_wwllwlMWpMaWMpi
ta. Av. Copacabana» 95-A. 'co, facilito. R. Riachuelo, 388.
Bonfim, 40. Texas.
Suburbana, 9 942 — Cascadura. n. 884.
I— Ramos.
55 - Forrlomotic com OU- JAGUAR l-.il -• Cii I 400 000.
P
63 ***
¦__-..._ „.,:„,.
,!_.
..__.
.._„!-. .ComplutainufiU.
ri*-_.____. __.!__»__.-_. __.__.__.
..£.._ f-l
[__.
dn
5ornovino,
uma
verda.
nàuo.
Nunca BÜ
'
—
de um dono có
jóia,
" vr.'-*,*-lt!- teu, lempre
Equif-b.,
est.lòKw
-_
mel 60
BiVcar
v.ndo^H'-*"' ló> « |f.4n R'°v<**
tudo ortfjinaf dc fábrica. Telefonn 37-576Ü.
Gon, Tiburcio, 83, ap. 610, GORDINI 65. Sui.-rrcquip.ido. Et. JIPE Candango 59. cm hom es*
1588.
iPrnca
Facilito c* Irnco. tado, 1600 000, só è vista.
Ruo
diariamente das I l"do de nôvo.
iPrela Vermelha,
-..m/sii-i-T.-' f'-'_i'_rui"'-'-i- n—
Duas!,,;
63
DKW
CAMIONETA
São Francisco_
Bento Car dom
n.°
141, Penha
^ ,B hon_[
Rua
"- Xavier 628.
Circular.
"cilindros
-'".«;por «r.o"£f°m.n'orn°vV.°ÍBK'_r VEMÁGUEri963" - Éí-N GORDII.Í_6Ó
Vendo cl
canovo, Iroco, _- - _-_
.,
¦ JEEP Willys 58 - 4
de
lor • Financio pari. na Rua Ma. pado, «todo
*--r$ I 3UU mil Cie emM- poti» nova, nylon, citado geral
rli . Barroí n. 126.
| vendo sx Facilito. Rua Conde do
100% do tudo. Sto. Amaro, 147.
Cntete.
JIPE WILLYS 60, ótimo estado,'«.
capota. Bom preco, h visto; ur.
_.
i ,i nnn l,
d -.

novos -

e m^zes

Av.

Vomaftuot 62, luxo, 3 100 TORD
Cn.iOKW
*-"**'
D....
O...*.
nil..!..
1_r._L '.ãantlH
rantia
¦ ...II
mil. Run
Barato
'58/62Riboiro, 566

Atlântica,k;^^

'

CHCVRôtÉt"42"—""vonciõ^í baF_- B?.n.im'____-_-_-_.. |da — Resl. a longo prnG"'ibüld,;'!DAUPHINE 62 - Rádio. zo
_
Completamente
7à6tx° 5M.Í2-" '-^.lailo,
-|P*"eS° 1 75°* Rua Mar' novo - 14 000 km- Ba- „„'„,„, ,;. Maranhão, 520, B6»
ÕjíioW 51 i- iilmò
Mascarenhas de Morais, rala Ribeiro, 236. |do M"'°*
89, com porteiro (capa).

ec'\sáo

wgS^*tPiir_^_?Ei

Usinas Santa Luzia S. A, tem a satisfação de
comunicar a seus pfbzados clientes que dispõe
de uma furadeira-frezadeira "Hauser" de alta
precisão para uma tolerância de até 1 milésimo
de milímetro, para fabricação de. gabaritos e
matrizes,
Peça informações polo telefone 54-2167

Usinas Santa Luzia S. A.
Depto.

Av.

V

C-B

DE SOTTO 58-6 cilindros — 4 portas — ven- GORDINI
65 - Vendo
do — troco — facilito — excelenle
estado, equip.
Barata Ribeiro,_236._ Cr$ 1
000 000, saldo a
combinar. Sr. Pireli — R.
Mariz e Barros, 776.

de Vendas

Pedro II, 329 - Rio de Janeiro

CHAVES MAGNÉTICAS

DKW 65 - Vendo equip
est. de nôvo. — Cr$ . .
1 500 000, saldo a combinar. Sr. Armando. Rua
Mariz e Barros, 774.

Equipamento Elétrico "Heavyduty"

GORDINI 63 - Vendo
- CrS 2 600 000. - Sr.
Rodolpho — Rua Mariz
e Barros, 774.

Procurem nos Revendedores ou

SEISA — Rua Castro Tavares, 197-A

QUALIDADE

Tels.: 22-4059 e 52-4989

VEÍCULOS

BUICK 64, equip. c| ar
cond. — Av. Atlântica,
1588.S

AUTOMÓVEIS

DKW TAXI 65 - Lubrimatic, excepcional estado, pronto para trabalhar. Vendo à vista e a GORDINI 64 - Vendo,
prazo. Rua Uruguai, 319 ótimo estado. Cr$ ....
Tels. 38-7842 e 49-4820. 3 100
000. Sr. Pireli Rua Mariz e Barros, 776

BOMBAS

4 portas - 16 000 km
Ar refrigerado — Doe.
Embaixada — Troco —
Facilito— Barata Ribeiro.
236.

nLn*_"J ______!__-

AÇO ESTRELA

Trator esteira

MÁQ. E EQUIPAM.
DE ESCRITÓRIO

DKW 65 - Belcar - C|
10 000 km — Vendo —
Cr$ 2 milhões de entraXavier.-:.Tel._!8.75l2i.s
DKW VEMÂC3 - Antes" da — .Resi. a longo prazo
de comprar é de seu in- — Barata Ribeiro, 23ó._
Gávea
terésse
visitar
S.A. — Rua São Ciemente, 91, Botafogo
Tel. 46-1414. (B

soop
\. Dedini S/A
Metalurgia

FORD F-350 — Com carroçaria de madeira 1966,
Ver e
com 8 200 km.
tratar na Av. Osvaldo
Cruz, 73-87, c| o Sr.
Afonso.

Rep. Guanabara

Av. Graça Aranha,
416, cj. 608
Tel. 42-1078

Mármores

FÕRD 55 — Thumderbirc.
Vendo — único no Rio
1 só dono — 2 capotas — câmbio em baixo
mecânico — troco por
carro nacional— facilito
;— Barata Ribeiro, 236.

KOMBI

ta

—

qualquer

estado.

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
EM GERAL

CHEVROLET 61 - Cupê,
2 portas, hid., equip.,
estado nôvo. Av. Atlântica, 1588.

M. Dedini S/A

;

AÇOESTREU

VENDAS - GUANABARA
Av, Graça Aranha, 416 — aaIa 408 •— Telefone 42-1078

AÉRO 65 - Vendo todo
equip., ótimo estado. Fa'cilito.
—
Sr. Rodolpho.
Rua Mariz e Barros, 774.

L

Estado
equipado —

Tel.: 37-3717.

O
- Jornal «ío Braiil, Sfl-UUi, 6-16-íl
|2 *• CLASSIFICADOS

SHOW DE PLANOS
A

SUA ESCOLHA

w

PLANO A - SEM ENTRADA
PLANO B - SEM JUROS e SEM DESPESAS
PLANO C - SEM LIMITE DE MESES
PLANO D - À VISTA COM DESCONTO ESPECIAL
E ainda a tradicional avaliação

"HUGO"

*

VEÍCULOS

ESPORTES E EMBARCAÇÕES

fp
¦jpCDFE

AGENCIAI

DE AUTOMÓVEIS

V//////A

Revendedor WILLYS
RUA MARIZ E BARROS, 774/776
Tels.: 48-7454 e 34-9316

Rara seu carro usado.

Fique Ciente! Temos um plano de venda para cada cliente

aJhH

(p

<_\
-0
n6vo,VOLKSWAGEN66 0km-Grená,VOLKSWA^N66
Volk
64, ...ado
Pw UXI
Rua ^&$£^^^&
Felizardo 7ero, único dono, equipodo^ 21
na
Inho. Trator
ARONDE 52 - 4 pt.., TAXI VOLKSWAOfN 6S
em nome do comprador.
I
Faturado
J5
até
c/píace,
RURAl 1965 - 4x2, nova, 19 000 S MCA
financiado
«inda
km.
Vendo
P°'^
m
c/rádlo,
da
,"•
Av. Fortes, 232. Tel. 30-4201,
bs.
branca,, ótimo. Base mui.do este mês em «tade
facilidades.
Estudo
Freitas, Troco.
Paul
km rodado,, Ru» Barão d. Bom rádio,
meses. Siqueira Campos 23-A. —
Troco
• Unindo — Rui trego
novo.
"9/304 emplacado.
34-2641.
- Lou,
Vende-** uma p
Mem de Sá, 173, Tel. 22-9073,_ VEÍCULOS;
- Cop.
.Crí 11900/—:?
Retiro, 622, tel. 49-6425
36-3435.
126.
• Barrot n.
•-,-,_,_,,
- Um .6 pro- ma ÕMC 1951, um» pltk-up
lérie. CrS Mariz
1962 - 3a.
rival.
isi MC A
Beie-areia, VOLKSWAGEN 62
64 Pérola - S 000. V.r
VOLKS 65
- Vendo
50, VOLKSWAGEN
Plymouth
2 300 F-100 19*0 • um |up 4 x 4,
- 1 600. Maravilho» «tado. unlca TAXI
entr.
equipado,
RURAL:WILLYS 1966, Standard.
Trotar na 26 000 km, rádio Telespark 3 tal- prietário,
porteiro. Rui Domingo. Fertrabalhar.
Tr^ar"p.lo^JI«Írj*"MÍ4j_'j«I,»
IMI.
•
Saldo
pronto
para
R.
La31-íl.
troco.
dona,
e
mll
placa ,f.o
mais 10 de 235
Vendo equipada com rádio, tranGal. Silveira Sobrinho, 115. xas, tranca, pneu. novoa. 4 600
R.
25-3953.
VÕLKr65"-"2a. série, 5 ÍOO Õ00\'£'JiJ*! --_ __—__122-A ca direção, calhas, estado do no-\p___i^_J__M_____b_n____±A7.
.6 à vista. Rua Visconde da Gé- ranieirai,
V. da Penha.
de VOLKS. 1961 - ótimo estado de
R.
Farine
Ver
Mar- VENDÉ-SE um Motor Ford 1937, só à vista.
23-3092.
Tel.
va. Enlrada Crí 4 500, saldo em SIMCA - Compro. Pagamento «
135.
vea,
os
e todos
Rádio
Amoedo 41, ap. 202 - Ipanema! conservação.
TAXI Gordini 1965. Vendo à vi.
-85
Campos
Rua
HP.
Retificado,
7 meses, juros 2% ao mès. In-|vista, de 1962 a 1964. Favor tcceio.
equipamentos. Pr. 3 060. R. Ba- j
LoHaddock
Rua
is
!8h.
ou
a
alá
ta
com
prazo.
57-5736
uma
prela
entregar
telelonar 22-4229 ou
paslo
bem
Paz 174, Sr. Jullo. Tel.i
dB
formações. Tel. 45-9802.
quem
Gratifica-se
motido_
Urgente,
254.
Único
Ribeiro
rata
65
VOLKSWAGEN
bo, 127-B.
|
meu uío).
VOLKSWAGEN 59, equip. em belo vo viagem.
a 34-0044.
Vendo
"
equipado.
RURAL WILLYS 64, estacio de nova (comprnndo_ parn
Todo
no.
Kombl.
15
ou
troco
ent.
!
barato
300
51
prest,
rádio, est. geral,
esquecida num láxi 62
Com
com SIMCA 1963 - Nova -"Equipa- TAUNUS
Facilito
63
km.
26 000
com
documenlos de companhia de petróleo
- 3000 ent. 15 vista. Ver a Rua da Lapa, 180, VEMAGUET
63, estado de nôvo |
- Run Antunes da - Toda 100%, urgente. Ven- 80 000. Citroen 50
estado. Vendo ou R. Costa Lobo, 396, Sr. Santana. VOLKSWAGEN
em excelente
c/ Dr, Eduardo.
— Facilito.
2 000 de entrada
Rua Antunes Maciel, i;
- S. prest. 80 000. R.' Petrocochlno, 59 sala 603
Haddock VOLKSWAGEN 63, ult. serie, suclaro, no trajeto Av. Ataulfo de Paiva no
azul
Kombi
60/61.
troco
do, 3 350 - Rua Bela, 352
Volkswagen
por
Cr$
Maciel, 494
- Vila Isabel.
!
e 62
494_- S. Crislóvão.
VOLKSV/AGEN 61
dono, desde
Cristóvão.
perequipado, único
equipa- Lóbo,_l27.B^
sincronizados,
nos Tel. 31-0766 ou 31-0735.
- Motor no- 1190 000
RURAL WILLYS 1961, ótima conbara. VOLKSWAGEN 59^ - Todo origíLeblon à Rua Buenos Aires. Avisar
córes, boa TAXI DKW, ano 65
53 - Vendo - Ari., novo, pouco rodado. Preço
Preço 2 420, urgenle. SÍMCA 61 — linda,
—
servaçáo.
Rua
vende-ae ou tro- dos, novíssimos. Saldo a comb. VAUXHALL
facilito.
nal,
equipado,
ap.
vo
na
132,
Martins,
garantia,
Silveira
to.
Rua
troj
Xavier, lides Lobo, 237-B.
na própria Cia-, no Rio, cuio
de tudo, equipada, facilito,
ou
s/206
São
Francisco
R.
19,
Troco.
R. BarataRibeiro _254:
ap.
Cris243,
da
Volks.
Humaitá,
Quitanda,
Rua
494.
São
—
co-se
Antunes Maciel,
por
João.
'
505
co. R. Cardoso de Morais, 436
V'?*
Maracanã. __
342
VENDE-SE um Ford F. 600, 54.
501 - 26-1097.
tóvão. __.
RÜRÂTWILLYS 61, tração simpies
I
i
VAUXHALL 51, 6 cil. otimo esRamos.
endereço eslá nos impressos.
1 890 000, Rua Guatemala, 215. 30-W9.
4x2. Olimo estado. R. Sousa BarTAXI - De Soto 52, ótimo esta- VOLKSWAGEN 65
estado, ]|
ótimo
João
63,
São
VOLKSWAGEN
Rua
mil.
Base
900
tado.
llncc,
3
Jangada
corvlne VOLKSWAGEN 63 capo.
Novo. Fac. com SIMCA 63
'eni
Vendo baEng.
Blaupunkt,
15,
ros,
do, pronto para trabalhar, só k rádio
napa, rádio Ali Transis-ij
todo
da, nova. Facilito. Troco. R. Car- vista. Av. Suburbana, 9 520, ap. quase nôvo. Saldo a comb. Troco. rato. 'Azul/ superequipado, radio Batista, 67.
1 500 000. Aceito troca.
Rua Visconde de Cruzeiro,|
—
CrS tor.
superequipado,
65,
doso de Morais, 436 - Ramos.
,,
R. São Francisco Xavier, 342
mecânica 100%, ótimo VOLKS
faixas,
4
204,
Cascadura
M. _^_br^t_es-j
Transv.
só à vista. Real Gran- 150-402.
RURAL 65 212, nova, como de fa- s,MCA,y_-, Vende-se ano 64, em
Maracanã
_.
estado
geral. Tel. 34-6908, Ramal 5 150 000,
TÁXI VOLKS 62 - Vendo finantroco e
deza, 193, loia 1. Aberta até 20 VÕTkSWAGÊN 66 - Zero, Iodas |
brica. Vendo,
d„ __„.,__.,.
d
?
VOLKSWAGEN 60 c', tranca,, l_ôg,o|_j32 -_Sr;__Roberval.
Reis,
Aníbal
^nancio.
na
Rua
Tratar
cio.
n.
_
córes, vendo, financio, faço troVer na Rua Cerq_ueira_Dallro,
ótlm»,
Tonin,
- Alemão, equi- horas.
rádio,
procedência
VOLKSWAGEN
90-B, esquina Real Grandeza. Te- capas,
com
K.-Ghla
Kombi
sedan,
cas
523, Ca.cadurai; tel; 29-8819
.
lindo carro. Av. Nova Iorque, n.i
h{m) d__ tudo. íae_. VEMAGUET 64, cor verde, claro,
n6 cil. lefone 26-6834,
3 260 .ntrada, .aldo 370 p/mês.
- Bonsucesso. lito,
km,
reais,
000
par.
26
RURAL 64 — 4J4, superequipada, STUDEBACKER 51, mecânico,
original,
212-A
MoR. Cardo.o d»
troco.
- Otimo
dia
Base
no
mesmo
62
carro
63
e
t.
100%.
o
TAXI
VOLKS
e
facl*
Leva
estof.
troco
troca.
máq., pint.,
capas, radio. Ac.
supernova. Vendo,
ticular,
- Ano 62. Batido, ven- r_,|_,; 436 Ramcs.
Tel. I
c, estado, & vista ou t prazo. Tel, VOLKS
106
Lisboa,
B.nto
Rua
67?A\-' Bptaf.
lito. Ver na Rua Cerqueira Dal- CrS 1 100 mil à visla ou fac.
de-se pela melhor oferta. Rua M°; voLÍCSWÃGÍN
Lindo, ElJ?í2Ü2Al
59/62
CirCatete.
424,
P.
29-8819.
22-4908.
Cuba,
45-7790
Rua
Cascadura.
mil,
700
_____„
^0,^523^
"p°l,c° Jcl.
MATRIX
troco. VOLKSWAGEN 65 - Particular venfacilito,
jjIra^nrvi^Abollçao. -.-[eouloado,
nôvo,
Vanguard,
us°. 5 me- cular, Sr. Canela. Troco por me- TAXI
RURAL 1966,
com ib- n
'----- 52,
:-,
Particular, \.unt
43Ó — de «m excelente estado de con51 — roniuuioi,
(-„,
vulvu 01
c- perfeito,
VOLVO
de Morais,
Cardoso
1 550. Car- ,,T,„J .,.„,i„
RUARIACHUtlOrltt-f
u.ntin
11 000
pronto p/ trabalno,
R
Si. í"
,es, fatura da Gastai 4 x 4, Ven. nor.
superequipado,
d°' R'
«ten».
servação,
°d
V!
Cabuçu, 116, Lins. SÍMCA 63, Chambord. Ótimo es- fo, Pei/otoV 108, lado T. Novo. K"'™,»
do equip. R. '¦Adelino.-'
originais, com livrele do reJ-"
3a. .ene. km,
61
j(9-58ao. Sr.
\'<u™"
tado. Troco e financio. Rua Renl olaf. Facilito parte.
_~r.-\-~—-,-—ÍVOLKSWAGEN
visões. Á vista p/ particular, Cr$
- ÇomAberta TÃ'xT~"VCTdíirVo7c~DÍdjB"' VOLKSWAGEN 60 ata tt
I.
Vindo è vlsta. Tratar à Rua Ans- 5_38° rnil. Tel. 46-0475.
loia
193,.
Grandeza,
cm
belíssimo
64,
RURÃL~WILLYS
u,,> P'*P'jf . "•.• P*_ lides Caire, 56. Quartel do. Bom' P
n„ RuAlmfranté
Ku„ Al.n.ranle >°
lr.,t,ir ia
_no 4], Tratar
serie, VOLKSWAGEN 55
.uUr
estado, equipado, 2 000 de en- alé as 20 horas.
ultima
63,
am boir<_, c,T(_n_
_
Originai,
VEMAGUETE
,, dinheiro,
pig__
FALCÃO;
fUMlNGO
som Gonçalves, defronte ao n. 15,
— Compro
o aeu
Irada. Aceito troca. Rua Dr. Sa- SIMCA
impecável, nôvo, radio, tranca, reforço, esestado
radio,
com
nora
VOLKSWAGEN 66 - Superequip vendo ou troco por carro de me- tado de zero. Rua Domingos FerAtendo . com
tamíni, 156.
aborrcce-lo.
««á2™mrfnâ7
~i
TÁXI DKW'ó2""-Vendo em per- Tenho
urgência. -.
DO
FLAMENGO, 300-A
PRAIA
Tel
5
700.
Cr$
Pago
v|.„,
_
domicilio.
somenU_
sou
em
Teleíoà vista ou
feilo estado, 4 400
nor valor. Rua Marechal Francis- reiro, 219, ap. 601
RURAL 63, ótimo estado, cl rádio, marcada
VOLKSWAGEN 65, 63 e 54. Equi- J2Üo735.
- Talvez troce.
BotaTelefone
Aceito tro- máximo lioje em dinheiro. Tel» com 3 000 facilitados.
218/103
Moura,
co
36-7549
de
ne
Renl
base 3 500, facilito.
financio.
Troco
•
pados.
- 3a. série, fogo,
37-2851.
"lindo,
ca ou melhor oferta ,\ vista. Av. fona ^18-3891.
Aberta VOLKSWAGEN 962
1.
loia
193,
VOLKSWAGEN 62, superequipado/
Grandeza,
equipado, esta- TAXI Chevrolet 39 e Ford 36 sem
eatado de novo, todo equipado, VOLKS alemão equipado, estado estado
Democráticos, 533 tel. 30-3575._ SIMCA' 64,
ou
vende-se
impecável,
até as 20 horas.
^^
de Ca.tro,
Tro2
000.
Viveiros
c/
R, Ministro
novo. Fac.
carro de medico. — troca-se por carro de menor va-.
TUUCA
otimo
taximetro. R. Souso Barros, 15 —
geral,
RURAl WILLYS Í966, mod'. luxo, cio de
- M.«- 32 ap. 101 - Tol. 57-7292.
19 fundos.
Maio,
—
—
24
de
KOMBI
Rua
co.
a
VOLKSWAGEN
intoRua
Francisco
vista,
um.
Garantias
à
Marechal
800
000
cada
tó
Urgente. Rua
Ior. Negócio
Eng. Novo.
4x2, xero km.
KUA MARIZ l SARROS, 7«
hoje s- Fc^._5í}íiírJ_I°ii-??-7-—^— Aceito oferta ou troca.
mo praci.ando da raparoi. Pago VOLKSWAGEN - Compro - Pa- de Moura, 218/103 - Botafogo. Bento Cardoso n.
141 - Penha
grais, aiul « pérola, vondo
da
1965
urgente. Negócio rarissima opor' SÍMCA 66, lindo, novo, equipado TAXI De Soto 1951, 6 cil., me- hoie à dinheiro. Tal. 29-1731
Circular.
'_
!
gamento à vista, de 1959 a
estaExc.
dia Tal. 34-0461 i noite.
aceita Fac. cl 4 000. Vendo à visja..
eventualmente
Favor telef. 22-4229 ou 57-5736 VOLKSWAGEN 62
tunidade,
cânico, pequeno, em ótimo estaVENDO para desocupar lugar um
do, superequipado c| capas, rá,
meu
estado.
troca por carro monor valor, sim- Troco. Rua 24 de Maio, 19 fun- do.
bom
Rua VENDE-SE JK 61 em
____[__]•_
(comprando para
48, de 8 c. a 8 lugares,
Financio.com 950 000.
Chryiler
Meetc.
bag.
Telefone:
polainas
- dio, Isq.,
Fco. Xavier.
S.
plosmento para facilitar negócio, dos.
Felipe de Oliveira 4, tel. 57-5810. Viuva Lacerda, 251, Tel. 26-2831, VENDE-SE Aero Willys 60/61
Ca- rodando desemplacado, ótimo para
ON1R0
Rui Haddock Lobo 74, garagem, 28-7512.
São cânica a qualquer prove. Rua
__
Túnel Nôvo.
desmontar, CrS 500 000, um motor
VOLKSWAGEN U - C6r a aieo- Ver Garagem Cristina. Rua
dete Polônia, 156. Est. do RiaSr, Josá da. 10 à. 17 h.
Hélio.
Sr.
915.
SIMCA TUFÃO 64/63 - 1 980 000 TAXI DKW 1962, espetacular. Fl- lhar,
Xavier,
Inf.
retificado 7116, CrS 400 000, um
AIROWRTO SANTOS DUMONT
facilite
Francisco
Iroco,
vando,
chuelo.
—
Saldo
bom
Vende-se
em
equipado.
250
mil
nôvo,
RURAL 1963
quase
nancio com 2 800 mil. Rua Felipe 48-4471 - 0 lem.
VOLKSWAGEN 1965 - Em estado VOLKS 61, slncro, ridio, tranca, Fluy-Drive na embalagem,
estado. Facilita-se o pnQamento. comb. Troco. Rua São Francisco de Oliveira, 4. 57-5810 - Túnel
uma roda-40 mil e um rádio PhilSupernovo.lje nôvo. Vendo, facilito. R. RiaVOLKSWAGEN 62
a
b.b.,
enxuto,
Maracanã.
novos
342
Tratar horário comercial na Av. Xavier,
pneus
co Mopar, Cr$ 120 00. Aceito ofer
até [chuelo, 388.
Nôvo.
. equipado,
facilito
vendo
Rua General Sa- tal. Ver Rua Torres Homem, 440.
prova.
Rodriques Alves, 173.
qualquer
mecânica
excelente
61,
Tal.:
SIMCA
- útimo estado, vaget, 153. Mal.
Henrique
meses
12
Hermes.
WOLS~ELEY"l952
c/ 1 400. TAXI Dauphine 1960, pronto para 47-9290.
c[ 11, até 10 horas —_Milton.
Fac.
RENAULT 48, 4 cil., 4 pts-, oli- impressionante.
COPACABANA
—
Oficina Simca - Sr. Marques
66,
1966.
mo estado. Vendo ou troco por Troco. R. 24 de Maio, 19 fun- rodar. Financio com 1 100 mil.
Sedan
VOLKSWAGEN
Ben- VOLKS 60, transformado para
2 286,
aborra- São Luli
iam
carra
Gonzaga,
VENDA
>eu
4.
Tel.
equipado.
Telefone:
de
Oliveira,
ano
e
Rua Felipe
Fco. Xavier.
Rua Santo Amaro dos.
o mais nôvo do
S.
carro grande.
oferta. Tratai
—
melhor
Vendo
caaa
pela
da
«llr
fam
cimento, a
fica..
57-5810 - Túnel Nôvo^
Vendo urgente. Rua Bolpeba 113,
237512^_
n. 147. Catolé.
BARATA RIBtIRO, 105-A
peJo_t^23j3562,_c|_SrJ_Linthon. |
hora marcada a pacom
Hermes.
— Tudo original, TAXI Aero Wlllya 1961, últ. sé- Valo
55
VOLKSWAGEN 60 - Com ridio, Mal.
RURAL 62 - Ótimo estado, 4x2. TAÜNÜS
VOLKSWAGEN 1961; 1962', 1963,
go ainda ho|a. Tal. 30-3I9I
800
b.
Ay,
c|
1
de
Finaníio
capas,
rádio
mllhõel.
ôllmo
estado
rie.
Impecável.
3
Av.
Suburbana
VOLKS
63
Facilito.
máq. retificada,
Troco.
capas, tudo nôvo,
1964 e 1965 - Várias córes, to-1
- VEMAGUET 63 - 35 000. 3 300
b.,
entrada S00 mil, saldo a com- mil. Rua Felipe de Oliveira, 4
n.o 9 021.
Brá. da Pina, 520 - Penha Cir- conservação, equipado. Preço de dos em perfeito estado de con- j
"
mllhõel. Av. Delfim Moreira 396
57-5810. Túnel Nôvo.
Ver na Av. Suburbana servação
— Entrada
ocasião.
inar. Av. Suburbana 7932^
cular.
e máquina
RURAL 60 — ólimo estado. Tro- 201.
n. 2 422. Vende-se ou troca-.e. desde CrS 1000 000 e o .aldo
— Av.
TAXI - Gordini 62/63 - Vando,
Suburbana
Facilito.
co.
VENDE-SE Vemaguet 64 por mo
aem
motor VOLKSWAGEN
Vendo a longo prazo. Auto-Prazo. Conexcepcional,
Compra
•m
«stado
tivo de viagem, perfeito «stado. VOLKSWAGEN 66, OK
n.° 9021.
hora Ver Rua
com
Ca- ou troco por DKW mais usado, de de Bonfim, 645-B - Telefone,
53
Atando
novo, •mbrsagem nova, tixi Ca- aborreci-lo.
Chichorro,
RURAL WÍLIYS 61, tração 4~x2
domicilio. \- Pago tumbi — c/Gomes.
iau
faV°1'-'- 32-4094 - Sr. Nelson. 38^121' o" 3B-1135.
1
pallnha. Tudo 100%. Tratar paio marcada,
Vendo completamente novo. PreHSÍ.
telefona 45-8867 - Sr. íuU.
máximo hoja am dinheiro. Telefosuperequipa- VOLKSWAGEN 66, Ò km. Cri ..
63,
VOLKSWAGEN 60 - Tran.f. p/ VOLKSWAGEN
ço barato. Rua Silveira Martins,
lu.brl" na 31-3191.
ó0'65'
3 faixai, do, em estado realmente de nô- 5900000. Cêr grená. R. Aguiar,
DKW
rádio
rnpa,
capa
de
132, ap, 505 -Moão.
62,
trahalhar
hniP
mesmolW
7?,or
no|e
trabainar
excelente, .epundo
es- vo. A vista, 4 180 mil. Telefone lÇ^p^Oj. Tcl. 34-4264,
63,
em perfeito
- Esdono,
^mesmoa.ma|ic na garan„a> ridio. ,apê„,, VOLKSWAGEN
RURAL 65 414 e Gordini 63
à vi.ta
por 45.7886.
capelinha tudo nôvo, 4 600 à vis- equipado. Fac. c/ 1 800. Troco. tado
Av.
Facilito.
garal, vendo
novos.
tados dc
VOLVO SPORT - P. I 900, ano
Sao
Rua
fundos.
x
lOh
mais
300.
Maio,
19,
da
2
200
16
ta
ou
de
45-8148
R. 24
Crt 3 100, tel.
Lindo
VEMAGUET 61 - Estado de no- 60, de 2 lug-, equipado.
Prado Júnior. 135, loia. Telefone
158, ap. 404 — Fco.
Tel. 28-7512,
Tobias,
Cônego
Xavier.
Geraldo.
carro
12h.
—
à.
troco
ou
Magalhães.
Vendo
Sr.
por
57-9947,
único no País. Venclo ou troMéier.
_____
Braga,
Erasmo
Av.
466.
VOLKSWAGEN 61, equipado, examericano.
Laranjeiras,
Rua
das
RURAL WILLYS 60 E 64 412 - SeGreni,
1966
Troco. VOLKSWAGEN
c,/ 1 800.
- Sala 517.
Fac.
TAXI Dodge 51, estado de nôvo, celente.
dono,
minovas. Todas revisadas 100%.
único
diretamen- 227
61,
VOLKSWAGEN
do Matoso, Rua 24 de Maio, 19 fundos. Ta- vendo hoie. Faturado
Rua
- Cinza-prata
Cr$ 3 000 000.
de
conRiachuelo,
Rua
Excepcionai estado
Troco. Financio.
nun«;a bateu, ótimo estado geral;
te da Volkswagen do Braiil, tel. VOLKSWAGEN 66
ou
28-7512
Fernandinho
lefone
Garagem
126-A.
Lapa.
48-A
Motor .oro km,
DKW — Sr. Casimiro. ¦___]_ com ou sem equipamento. Nego- Crj 3 220. Av. Mem de Sá, 77. servação equipado. Vendo ou
TAXI
42-8353
ex
Rissa
equipado,
62,
22-5420.
vista.
Tel.
a
tem
VOLKSWAGEN
rádio,
náo
cio
direto
capas,
uso,
superesem
SIMCA CHAMBORD 1963,
Cia Nelson Castro.
Troco VOLKSWAGEN - Compro, pago
troco por carro de menor vacom 2 300.
Fac.
Saldi TAXI - Volks 64, «uperequipado, celente.
Vendo, igual, entrada 2 500 mil.
à
Trtis sincron..
quipndo.
E»cealemão
residência. Atendo VOLKSWAGEN 66, c/ rádio,
VOLKSWAGEN
Frei Caneca, 305.
carro pouco rodado, urgente. Marquês Rua 24 de Maio, 19 fundol. 5 à vlsta em su.
R.
troca
Aceito
de
entr.
troco e facilito. Rua S. F. Xavier a combinar.
3 200
ou
5 800
Diária- Ior.
tel. 42-8353. vista
300 mil.
2
marcada,
hora
estado.
28-7512
lente
Tel._
Xavier.
,com
Fco.
nac. — Ay. Suburbana, 7932.
de Pombal, 41.
398. Tels. 34-7743 e-28-3776.
mai. 10 de 400 000, 3 400 entr. menta
Vergueiro,
Sen.
Rua
à
tm/'Sr. Bernardo;
Zero
FiguoiRua
000.
de
mai. 8 da 400
VW 63-65,
particular,
SKODA 48 — Máquina retificada. TAXI-Chevrolet" 1940, luxo, ven- ÍÃXi
203, ap. 725.
(P
à vista entrega?
"vista, Imediata _-' BoiT|'ÍP^lVpl!ÇSWAGEN:'-.-JM1_,^U^
Tel. 34-2661.
negócio,
outro
300 mil de entrada. Av. Subur- do, em perfeito «tado de fun- motivo
ou ra de Melo, 314.
- í vista, 3 100
troco ou financio peque- tquipado
à vis- á
oferta
- único dono,
Aceito
cionamento, sempre de um do- 5 300 000.
bana, 9 942. Cascadura.
65
mensal
VOLKSWAGEN
1j0
Becker,
Mi-|2000
a
R.
do
entrada
rádio
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Chevrolet 38, oti- facilito.
Rua Uranos, 865
Tel. 30-9684.
'TAXIMETRO
SIMCA 65 — Vende-se, ótimo es- TAXI Capelinha
- Vendo
Ent. d..da 41 - 900 OOOiM
- 0 km CflrâOM,
E PLACA
mo carro. Preço 1 100 não aceito mos.
57-94H a 57-4545:
equipado
1.100.000; 63 - 1.300.000; »4 VOLKS M
CAMINHÃO Chevrolel, 58, 59, 61,
lado, bom
preço,
Informa- representante,
Aristides
eparado.;
aqulpado.
oi
132,
Martins,
man.ai.,
Silveira
i<
troco
Rua
—
oferta.
Beli.siVendo,
1.700.000;
Av.
AtlânÜca,
Belcar.
_ 1.500.000;
»S
C6r ceratroca.
62, 63 e 64
_e junios
Aceito
TAXI DKW 65
43
VOLKSWAOEN
Bra.ll.
diplomntins 12h.
*>
Alé
Clube
Méier.
—
Compacto
15
Auíomivel
proced.
João.
Rua João Caire,
ap. 505
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ótimo
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revisados.
ou
uma
todos
Vendo
ro*
tranca.
VENDE-SE
Pouco
rádio,
na praça.
— Olimo estado azul
65
VOLKS
Sr. Jérson.
SIMCA 62 - Olimo estado, equi. Nunca rodou
637,
Cristóvão
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menor valor.
peças e Rua Joãi Romariz,
depois colocação de
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na Rua Belfort no melhor estado possível. TroTe- TAXI - Dodge - 1937, com ta- TAXI Volks 62, emplacado, hoie, bado e domingo
câminíTão">ord ssy VÍSde^1 gjqêiSUtóinta
Vendd, cm
espetacular. Equipada, rádio
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FerramenEspeta, Em estado de nfivo. Vendo, tro
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AERO WILLYS 62. parti- VOLKSWAGEN
F. Xavier, VOLKSWAGEN 1960 - Tranca ex-jti,s
Rua
S.
faclllto.
—
a
co
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pouco uso e bom trato para pes- Troco • facilito a longo
da
28-3776.
pequena entrada. Rua Xavier
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—
«s*
Cris1963,
Superequipado,
pouSão
ano
VOLKS 66
Almirante Baltazar 148.
TAXI GORDINI 63 em estado d. lio do Carmo, 32fL
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Rua Emílio de Meneses, 301, Pia- dro. Gen. Polidoro, 144. — Tel. VOLKSWAGEN 64
_ y__spA ;_ Vendo M-4, equipada
SIMCA Tufão 64, 6limo estado Dia todo.
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Bonsucesso, em Marechal
nal ônibus
eni
de-se
andar. Tel. 32-7484, Sr. Leopolperfeito eslado,
113.
VOLKSWAGEN 1955," alemão,' toRua Baependi,
_
Hermes.
Vendo barato, urgente, Rua Borja Paula Freitas, 44, ap. 402, Cop. do. Das 11 a. 16 hora..
SIMCA 500-B, 1953, capota nylon, Av. Eng. Richard 260.
Rua £t NoguchlrSôO/i.Ràmo».'
do original, superequip., carro de
-.. Equipadis.
pint. nova. Facilito, tel. 90-3025 TAXI - Ford Custon - Vende- Reis, 665-A. Tel. 49-1410, Paulo, VOLKSWAGEN 64
urVende-se
63 - Vendo, 200 médico. Vendo R. Cabuçu, 116 MONÕBLÕCO" VEMAGUETE
¦CETEL, Ten. Nemésio. Rua Cairuçu se baralo. Estado 100%. CrS 1 680
48, 6 Cj 1 500, limo. Vende, troca • facilita. R. mensais e 2 milhões da entrada.
TÁXI
CHRYSLER
1964
do
ano
para
dois
(2)
aente
Lins. Adelino.
ou só capelinha e placa CrS 950. Troco ou financ. Rua Itamarati n. Conde Bonfim, 426.
n.° 330 — Valquelre.
Aceito proposta. Ridio capa. Ben36 passageiros cm ótimo estado_.
VENDO - Urgenle Chrysler 48 84, ap. 204 — Ca.cedura.
ParaiSTUDEBAKER 51 - Vendo à visla Tratar R. Zeferino Costa, 323
Ib. Sincro- jamim Con.tant, T49I803.
Além
VOLKSWAGEN 61 Avenida
na
Tratar
Rua
Ataulfo
Cavalcanti.
vlsta.
à
000
340
CrS
Severo
n.°
Augusto
fin.
Trat,
ou
Vende, troca • facilita.
ba n.o 654, com o Sr. Otávio ou; —
ÍÃXt VOLKSWAGEN ano 63, 3a nízada.
VOLKSWAGEN 62, 63, 64, 65 a de Paiva, 209-A, Leblon.
292-A. - Tel. 52-8484.
18Ik
às
das
14h
Rui,
BARCOS E LANCHAS _
to—
Sr.
série. Vendo pela melhor oferta R. Conde BonfUn, 426.
Zero. Troco e financio
66
geral,
ótimo estado
SIMCA 65 — Vendo em estado de
43-0397 - Toninho.
Vendo, dos revisados. Rua Riachuelo, 4BA VOLKS 62
VOLKSWAGEN
1965
VENDE-SE caminhão Chevrolet n. LANCHA hTDRO V c| motor MerParticular.
ridio
etc.
equipado,
nôvo. Preço de ocasião. Tratar na
—
menor
bom
equipado.
Troco
Lapa.
pre- cury Mark 75. Tel.: 22-3793.
por
Vendo Gordini 63, motor todo
TAXI
1 959160, ótimo estado,
Vende eom Cr$ 2 000 de entrada
Rua Alcindo Guanabara, 24, 3."
Rua Teixeira de Castro, 194. _ Aceito troca obletos de menor vanôvo, entrada 2 600 000 a 15 pres- valor. R. . Paulo Fernandes, 17-B. VOLKSWAGEN 63, 64, 65 E 66 - e 10x300. 58-4251. Tiiuca,
andar — Sr. Gilberto..
tações da 200 000, tel. 46-0699.
VOLKSWAGEN 64 - Ult. sírie, Zero. Vemaguet 61. Facilito. Av.
VENDE-SE o auto-lotação 4.01.42 Ior.
1963 - Equipado,
SIMCA TUFÃO 64 - Como nova
Aceita-se oferto.
na li- LANCHA - Casco Columbia 4,15
amazonas,
Prado Júnior, 135, loja. Telefona VOLKSWAGEN nôvo. Vendo, troco
mod.
65. Verde
de 7 lugares, legalizado
em'estado da
único dono. Aceita-se troca e f*'
fAXI em muito bom estado — 20 tado de nôvo, equipado, 25 000 57-9947, Magalhães.
396.
F.
Xavier,
nha de Olaria ao PSsto ou tro- m com motor Evenrude de 25 HP
S.
Rua
facilito.
a
cilita-se, tal. 25-8651.
- Vende-se.
Barão
de
Pirangi,
Vendo
4
800.
R.
Rua
km.
Cr$
entrada
de
e
uma
a
1964.
caminhão.
VOLKSWAGEN 1962, 1963
co por
em estado de 0 km
prestações
Tal.. 34-7743 a 28-3776.
Total,
63 SIMCA JANGADA
1 500 000 - Rua 19 de Fevereiro, Meaquita, 341-A — Sr. Manhãei Todos novoa. Equipados. Entrada
Var no 1. C. Ramos com Ze Lt198, Sr. Joaquim.
- Vendo
hoje,
1965
VOLKS.
—
tol.
29-3858 Sr. Walkyrto. VOLKSWAGEN 63 - Azul. Ridio a partir da 1 800 « o .aldo ám
mente revisado. — REDI S. A. — TAXI VOLKSWAGEN 62 - Vendo 45, em Botafogo.
Tratar
ma.
pelo
um ônibus escolar
VENDE-SE
equipado, com ridio, capa* etc.
- Sr. Roberto.
Tel. 25-8651.
Apósas 18 horas.
emplacado, dia 5-10. Facilito, na Tambím 43-7522
de 5 teclas, capa napa, tranca, 16 meses. Rua Riachuelo, 33. Ta- Preco à vista 4 700 000. Ver e
Chevrolet — Tipo Mula no esta- Moita.
.
—
Vemag
1961.
lefone
2*7036.
¦fretar
DKW
nô
horas,
de
Impecável, Av. Copacabana. 605
Garagem.
Adaptado para 65, estado
¦
SIMCA TUFÃO 65
Ido — Tratar amanhã às 14
Rua Hipólito di Costi, 37.
É PESCA
- vo, à vi.ta 4 100 ou troco cerro
de Oli CAÇA
Teimo.o
••- 12 000 000.
equipado. Aceita-se troca ¦ facili TAXI
Rua Correia
GORDINI
DKW 62, estado
impecá- TAXI
Ttl. 34-9188.
nôvo ilitemi americano, garantido 2 anos por
___
p«lo
Heiautomática
22
ta-se. Tel. 25-8651.
carabina
. .
. VENDO
vel, só à vista, 5100 000, ou tro- Vende-se. Nôvo, equipado e pron- nacional de menor valor. Av.
veira^21 - VHa___[»rt__l______
'
mealemão,
1956,
Deimontamo*
VOLKSWAGEN
—
Tel.
.xtcu.ado« om 48 horai. Apanhamoi
er!(
Var a tratar tor Beltrão, 57, ap. 301
'ano] Remlngton.-.,Tel 47-1192.
SIMCA 66 - EMI-SUL 0 km CrS ca-se por carro de menor valor. to para trabalhar.
caminhão Fargo,
VENDE-SE
Preço.
48-7183.
Or5.rn.nlo
flríti.
com
Colocamo.
Com.rt.nto.
«quipado. Rua Bento Cardoso n. 141. Pe- Rua 2 de Dezembro n.° 140
mensais,
124 720,
já
,1níme"rnPod0Fn,*ciii,ToroR0uaP AfÔn!
1957, esjado^ôvo. Jel._42;1245_] MATER|AL
DE
ESPORTE
Manuel.
VOLKSWAGEN 63 - Modificado
Informações Automóvel Clube do nha Circular.
porteiro
¦-¦
lem competidor.
10 Pena 66. Tel. 28-6540.
__._,__,.__
Brasil. Rui do Passeio, 90.
Vendo.
Standard Van- para 65 com ridio Blaupunkt, caTAXI DKW 64, estado impecável, TÁXI
cêvirias
OK,
VOLKSWAGEN 66,
— Sombra 5 800 000, só à vista ou troca-se guard 52 — Bom estado. Aceito pa de napa, tranca alemã, ilaSIMCA 64 — Tufão
res, cj toda a garantia de fábrica.
— A vista vanca com pega-ladrío etc. Esta— Todo por carro de menor valor, nego- provai de máquina
após es 16 hora,.
queimada — Cr$ 2 800
Troco t facilito. R. Conda Bonlesquina de Frei Caneca. '-3.0,
ate
20
makm.
Faclllto
do
de
0
—
Castilho»,
da
Rua
Bento
1
700.
Rua
Jullo
à
vista.
Cardocio
só
Saldo
577-B. Tel. 58-0769.
perfeito • revisado
fim
Lobo,
127-B.
Haddock
¦e.
— Barata Ribeiro, 147.
35/620, Copacabana, Posto 6,
so n. 141. Penha Circular.
praio

Atenção táxi

ALUGUE UM
CARRO NÔVO

gen

MOTORES

SIMCA - VOLKS
- KOMBI

VOLKS 65
mo estado.

e 64, ótiAv. Atlânti-

caí_L58JL

VOLKSWAGEN

À base

TU.: 22-2979

1

PARA

de troca -

Peças

e a prazo
para VW

À vista

acessórios

e

'MQTO RETIFICADORA AI^EBIG^NA ;
RÍ«ÍFrarieiscòXavieiv 190^ tél. 484533

(p

TEL: 45-0584

TEL: 34-7479

TEL: 22-3002

TEL: 37-0077
TEL: 36-1003

TÁXI VOLKSWAGEN 6263 — Completamente re
visado — Pronto para

Chevrolet Impaia 1960

Vendo c| Cr$ 2 800
mil de entrada — Avenida Prado Júnior, 290-A
-Tel. 37-3717.

Carro:

Ano: Entrada:

TUFÃO

1964 1800 000

GORDINI

1964 2 200 000

(Praça

800 000

VOLKSWAGEN

1964 1

RALLYE ESPECIAL

1963 1300 000

JK

1963 3 000 000

PRESIDENCE

1962 1

OLDSMOBILE

1959 2 200 000

RUA ALMIRANTE COCHRANE,

200 000

172

TEL: 48-2003

Aluga-se 66

Interlagos 66

^:p^S^W^g£S_____^&g^S^

Aluga-se
Volkswagen

Capa — tranca — rádio etc. Emplacado hoje
Vendo c| Cr$ 3 500
mil de entrada - Avenida Prado Júnior, 290-A
Tel. 37-3717.

Aluguel

TÁXI PERMUTAS - Le— Serviço
galize hoje
completo e eficiente —
Despachante Henrique —
Tel. 47-9290, até 22 h.

(B

SIMCA 64 - Vendo, ótimo estado. — Cr$ . .
3 800 000. Sr. Rodolpho
— Rua Mariz e Barros,
774.

Pontiac
Tempest 1962

Volks-KarmannGhia e Kombi

Capas e rádios

61
VOLKSWAGEN
Vendo - Cr$ 1 500 mil
de entrada - Rest. em
12 meses — Barata Ribeiroi_236:

émúzj

TANMLâ

TÁXI COMPRO PLACAS
e taximetro Capelinha —
Pago na hora o melhor
preço. Atendo qualquer
(B
hora. Tel. 47-9290.

OFICINAS

PONTO DE PARTIDA PARA UM BOM NEGScIQ

66"ZTÃÊRO WTLLYSTT7TTTTT7.T.'"' 3000
2 000
66 - VOLKSWAGEN
2 500
65 - AERO WILLYS
1 800
65 - GORDINI
1 500
65 - VOLKSWAGEN
8 000
65 - OLDSMOBILE F-85
5 000
65 - FORD CÔNSUL
2 000
64 - AERO WILLYS
1 500
64 - GORDINI
2 500
64 - KARMANN GHIA ...-...•-..
2 000
64 - SIMCA TUFÃO
7 000
64 - CHEVROLET
"• •
1 500
64 - DKW SEDAN
1 700
63 - AERO WILLYS .........'.-1 200
63 - GORDINI
1
800
GHIA
KARMANN
63
1 500
62 - AERO WILLYS
1 000
62 - DAUPHINE
2 000
59 - CHEVROLET conversível
1 500
58 - CHEVROLET
PAGUE O RESTANTE EM 24 MESES
Aceitamos seu carro usado, como parte
do pagamento.
Rua São Francisco Xavier, 189
Tels. 48-0616 e 34-8338
Tel. 57-0113
Av. Princesa Isabel, 481

TÁXI DKW 65 - LUBRIMATIC, excepcional estado, pronto para trabalhar. Vendo à vista ou a
prazo. Rua Uruguai, 319.
Tels. 38-7842 e 49-4820.

"esportes

embarcações^

CROMAGEM

64
VOLKSWAGEN
Vendo — verde — equipado — Cr$ 2 milhões
de entrada — Rest. em
12 meses — Barata Ribeiro, 236.

f DE SEU INTERESSE

Tdi.: 30-0276 - 22-5951 - 36-7624
CETEL PBX 91-2010

DESPESAS
SEM
e
SEM
JUROS
a
AERO-WILLYS
da
GASTAL:
sensacional
prazo
Oferta
?£SV

