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Teria renunciado o presidente
El Kuwatly da Síria

APROVA O BRASIL O ESTABELECIMENTO
de mercados regionais na América do Sul

As tribos curdas estão a ponto, de rebelar-se contra
o grupo militar comunista que tomou conta do poder
' — A visita de Kruchev — Surpresa no Egito

Declarações do ministrobrasileirodaFazen>
"Times" —
do
Advertência
da
à
imprensa
MMMKWwLzl
'A« àfrt\ "sí $*&lB@ÊlmáM _____$__
A questão cafeeira
\_r___m^È&ÊÊÊÊmMm, TmM mm
'
tm.

AMA, 17. Noticias nSo confirmadas
recebidas nesta Capital dizem que
as tribos Cuidas da Siria estilo a
ponto de levantar-se em armas contri o grupo militar comunista quc
tomou conta do poder naquele, pais.
As versões, procedentes de Damasco,
dizem que o presidente Shukri cl
Kuwatly renunciou ante o advento
da camarilha militar comunista, e
"muiqÚC a situação no pais Inteiro c
to tensa".
Uma das Informações diz que as
tribos Curdas cm torno clc Hama.
centro da Síria, estilo a ponto de
rcbclar-Hc cm apoio ao general Tuíic
Nizameddln, a quem os comunistas
obrigaram a renunciar ao cargo dc
chefe do Estado-Maior do Exercito
há dois dias. Acrescentam
as noticias quc o cx-chcfc
do
EstadoMaior se encontra detido cm sua residència.
Os oficiais comunistas, sob a liderança do major Abdu! Hamld Serrai,
chefe do Serviço Secreto, teriam cm
suas mãos tôdas as rédeas do governo e do Exército.
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jHâ^aMHk ' -Mb/LÊBÊBBKiàãÊKHmJ^^^K$]BFP^BÉBkJaÊÊ&tuB -'.
declararam que Kruchev prepara uma b^ML' ¦___________*<'¦"_________MMlÉkX3f*
|
?*f&*ír*$m&BB*^^M" H£mO»£
H!. Jtgati
visita ao Egito e Slrla.
wnnítt^^ir^MÈn^^TffÊnKBPrVi\&mfilt^mrw^m^Êm^^^t
'*i?i
«ISS-iiTili^^^BSL. ±MÃ M?jÊêWM
' ¦¦ iffffrf
Despachos recebidos em Londres dl- WÉ':''' swatar
\____t_M
zem que Kruchev levará como acompanhante o ministro da Defesa da
Rússia, marechal Zukov, que aceitou
'
um convite* para visitar Damasco.
tideseja
Kruchev
claro
E'
que
rar vantagens dos novos laços da
Síria com a Rússia, segundo as mesmas fontes.
A Síria acaba de assinar um pacto
com\o Kremlin e iniciou uma cam
panha contra os elementos democrá
tas no exército e no governo.
Não se conhecem ainda oficialmenVISITA DE KRUCHEV
.
. ^^BÊr ^^^^^^***^^*^ ^H^n*BBH _W
,
tc os detalhes da projetada viagem mUvBS, ___l _* sKfl
r
\S
LONDRES, 17. Fontes diplomáticas dos governantes russos ao Oriente â—-»—rT^m • .....rTvt*W^y... ___*_w___^r.._^._Z__>^J.,_.;_.-;.-,,'..i~l.^Jtmm ***r <•*¦!*' ..;..¦
Próximo. Essas Informações colncl- BUENOS AIRES—Vista
da sessão preparatória no edigeral
dem com a intensificação da infllficio do Congresso Nacional, da Conferência Econômica Intertração russa no Levante,
americana. (Foto UP, exclusiva para o Correio da Manhã)
A Rússia aumentou seus embarques de armas para o Egito, Slrla
e o Iemen.

Sustentam
as mesmas íontes que
foram os adidos militares russos em
Damasco que conceberam a idéia da
"conspiração"
espeamericana,
na
rança dc que a Siria e os Estados
Unidos rompessem suas relações dl'plomntieas. Caso haja o rompimento,
o convém assinalar que a Inglaterra
,e a Fiança já Interromperam suas
relações com
a Siria, o Ocidente
¦ ficaria sem representação diplomática
[no pais e a Rússia estaria assim com
libe-dade para transformar «\ Siria
inuma colônia comunista. U.P.

PEDIDA
A EXTINÇÃO
DA CÂMARA
DOS LORDES

LONDRES, 17—0 "Daily ExO presidente Kuwatly teria aprede Lord Beaverbrook, pepress",
sentado sua renúnoia, porém Nazim diu a extinção da Câmara dos LorKudsi, presidente do Parlamento, e des. Afirmou o citado jornal que
o primeiro-ministro Sabrl Assali o os recentes ataques de jovens paElizabeth
teriam
convencido a não divulgar res do Reino à Rainha
tornam claro que "a aristocracia é
por enquanto a noticia.
açora um peso morto para a naversões
Acrescentam
os cão". Diz também o "Daily Exas
que
agentes russos na Slrla apoiam o mo- press": "A aristocracia é uma insvimento comunista e que o ministro tituição true não tem mais Influna comunidade. Sua exda Defesa, Khalcd El Azem, recém- ència
dos
pressão política, a Câmara
regresado dc Moscou, assessora a ca- I Lords. deve
ser extinta o mais bremarilha militar.
ve possível". U.P.
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Durante a primeira etapa desses
embarques, a Rússia ofereceu ajuda
à Siria e Isso provocou íortajecimen
to das relações entre os dois países
A Siria, portanto, parece pronta para
ingressar no grupo de satélites russos
c converter-se em grave ameaça para
os oleodutos que unem o Golfo Pér
sico ao Mediterrâneo. U.P.
SURPRESA

(Continua na 12.* página)

Exato como uma operação maternatica. Certo como seta no alvo.
Dentro de seis meses estará terminado o serviço de estaqueamento do Edifício
VAHLIS", já iniciado, de acôr^'SANTOS
do com contrato firmado no valor de Cr$
"Estacas Franki". Seis
12.000.000,00 com
Wses.!após.;o Ed.t^ANTQS VAHUSfe
localizado em uni dos pontos chaves da
cidade - Largo da Carioca, esquina de
Senador Dantas - estará na 15.a laje duas lajes e meia por mês.
Adquirindo um apartamento do Ed.
/"SANTOS VAHLIS", Você terá multipli? cado as economias à razão de 136% ao
ano - possibilidade que nenhum outro
investimento lhe poderá oferecer.
Com Cr$ 50.000,00 dc entrada e CrS
5.000,00 mensais Você adquire por CrS
548.000,00 um apartamento idêntico aos
que outros vendem, no centro da cidade,
por Cri 825.000,00.
No término de um ano Você poderá
revender seu apartamento obtendo um
lucro mínimo de -Cr» 138.000,00.
assim, Você, com uma caAdindo
p
jadada, mata dois coelhos:
1.°) defende suas, economias da .
implacável pulverização financeira;
2.°) multiplica seu patrimônio.
Adifercnça dc CrS 277.000,00 existente entre os preços dos nossos apartamentos e as demais ofertas do centro da
cidade c a prova esmagadora de tudo
quanto afirmamos sob a responsabilidadc de nossa firma, quc é uma tradição
do comércio imobiliário.
t
Tradição não se improvisa. Constróisc com o rigor c a segurança com que construímos nossos apartamentos. „
¦\'

SANTOS

EGITO

BEIRUTE, 17. O Egito acompMhs
com atenção o desenvolvimento da'
situação em Damasco. Segundo ln

EM 12 MESES 136% DE LUCRO

PLANTAS, INFORMAÇÕES E VENDAS NOS

NO

BIG! BIG! BIG!
Tudo no Brasil c "big" para o Escritório Comerciai de Londres. . . —-¦ Mas o "Brazilian Bulletin''*
saiu bonito em sua última edição —- Um organismo sem retaguarda — Jânio passou em branca
nuvem, por jalta de publicidade

A alma do negócio

WASHINGTON, 17 —. O presidente Eisenhower. exprimiu de novo, hoje de manha, a esperança da
os
que ò Senado restabelecera
809.000.000 de dólares cortados peem
la Câmara dos Representantes
sua votação do projeto de lei de
auxilio ao estrangeiro.
Joseph Martin (republicano de
Massachusetts), líder da minoria
republicana na Câmara, que ho.ie
de manhã conferenciou pom o presidente, declarou aos jornalistas ao
..,_,'•
Casa Branca:
sair.
"O dapresidente
esta muito decepcionado com o trabalho da Camara a respeito do auxilio ao estrangeiro e-espera que o Senado restaurará a maior parte dos fundos
suprimidos".
O senador William Knowland
(republicano da Califórnia), líder
da minoria republicana no Senado, havia feito uma declaração semelhante ontem de manhfl depois
de uma conversação com Eisonhower. F.P.

UREDOL
Rins, Bexiga, Ácido Orico, R»umatismo, Areia na Urina, Baço. •
Manchas da Pele. Nas Farm. e
Drog. e Rua do Matoso, 33 —
Rio. Atendemos pelo reembolso.
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em Rotogravura
T
Cr$ 2,00
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Iniciamos hoje, no Suplemento Econômico e Gomercial (6.° caderno) a
publicação do texto integral do
Tratado do Mercado
Comum Europeu
que instituiu a Comunidade Econômica Européia,
assinado em Roma, em 25
de março do corrente ano,
pela Alemanha, França,
Itália, Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo.
Trata-se de documento
apenas publicado em revistas especializadas, mas
que interessa profundamente ao Brasil.

ACEITA
A RENÚNCIA
DO VICE-PRESIDENTE
CHAVEZ
LA PAZ, 17—0 Congresso da República, por 48 contra 25 votos, aceitou hoje a renúncia do vice-presidente
Nuflo Cliavez.
Recorda-se que Chavez retirara sua
renúncia e tentou com a ajuda cle
seus partidários, impedir que o congresso dda tomasse conhecimento. O
congresso rejeitou a pretensão de Nufio Chavez, aliado de Juan Lcchln,
chefe da Sindical Boliviana.
A renuncia de Nuílo Chavez lôra
provocada por suas divergências com
o presidente Siles dc Zuazò a respeito
do programa econômico e financeiro
U.P.
do governo.
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de umaiérle d*
O Correio da Manhã prossegue na publicação
o pove> •¦•mao vodocumentos com o objetivo de esclarecer como
d« suâ
tara nas eleições d6 dia 15 de setembro, para renovação
.
Câmara dós Deputados.
Todos os povos ocidentais acompanham com Interessetodarn*a
resultados poderão alterar
panha eleitoral alemã, pois seus
livre.
mundo
do
defesa
estrutura da
OS

PARTIDOS M.-.IS IMPORTANTES"
DA REPUBLICA FEDERAL

PÁGINAS

e Suplemento

ELEIÇÕES ALEMÃS

Outras
notícias
internadonais na página 11
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1°
5
Polícia
Prefeitura
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3
pardos
Rádio
5"
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5o 3
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Sociais
3° 13
Teatro
Io
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Turfe
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5» . 5 '
Io 13
Vida Católica
Vida Comercial .... 6o a 8
Io 13
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Vida Marítima .... 6° 8
Xadrez
5° 13

partidos é a percentagem deNodo pais têm em seu poder todos os
toi que obtiveram nas eleições dc
ALEMANHA OCIDENTAL
Acrescentaram
fios da conspiração.
Budestag:
o
1853 para
teem expio- que, por isso, tais manobras nao
—
Stcphan,
FDP
perito
28'8;
Wcrner
—
SPD
45,2;
CDU-CSU
ocidental, rão êxito.
0 5; DP — 3.1 e GB-BHE — 5.9. sivos da polícia de Berlim
pereceu hoje quando desarmava uma
CDU-CSU — o partido mais forte granada-relóglo da Segunda Guerra
A União Christft-Democrâta (CDU) Mundial.
(CSU) íórem FERRO REDONDO Para construção.
e a União C.-:sta-Social
'
Pela primeira vez em sua histótrabalho que
màm um Riupo de
e
alemã
de
guerra
as
Marinhas
i^Mmmi
na
ria,
forte
desde 1949 é o partido mais
tomarão parte, na pro1953, obteve dinamarquesa dc manobras
ÚNICA FIRMA ESPECIALIZADAr
República Federal. Em
combinaxima semana,
absoluta
com 244 deputados maioria
das no quadro da OTAN. Os exerciamanha, serão
ho Bundestag. Foi, pela primeira cios navlas começam
vez, na história alemã que um par- realizados no Bálttco,
Iv. Gr-ti Uronln, 377 • 11.- ¦ ill.MU • Ttl). 52-905114..24U
o
elelçôe« para
tido alcançou em
« t nt-.d. d. r-RBC, «ItM • MM • COMA»
ARGÉLIA
Parlamento do Reich' ou da Republica Federal, duma maneira estriO Exercito francês comunicou que
t.imente democrática, um êxito tão oito
aguarargelinos
mil rebeldes
retutabante.
dam, cm Marrocos e Tunísia, o moinsurreás
forças
unirem-se
CDU-CSU
i
de
mento
Desde 1349 o partido
o principal detentor do poder fede- tas na Argélia.
ral. e hlém do chanceler Adenauer
ESTADOS UNIDOS
mais proeos' seus representantes
minismlnentes no gabinete y são o
O Senado decidiu, por V. contra 34
tro dos Negócios Estrangeiros Hein- votos, pedir à Comissão de Energia
duas usinas
minlsfto da Atômica
que construa
rich von Brentano, o
'o ministro centrais de energia atômica no valor
Economia Ludwlg Erhard,
'5.00»,0oú
de dólares.
o dc
Schroder,
do Interior Gobhard
ministro das Finanças Fritz SchaefOs representantes da Comissão
fer e o ministro da Defesa Nacional de Ener-la Atômica anunciaram que
pela IS» vez, a explosão que deFranz-Josef Strauss.
veria ter se verificado a 29 rte Julho
5
fedeem
Conselho
Ministros do
foi adiada
e marcada para ontem,
rals — A CDU faz parte em 7 dos 10 por 24 horas, devido a. causas atmosreestados confederados do governo
fericas.
gional e em 5 destes o presidente do
Soube-se que novos aviões <MConselho pertence ao dito partido
a jato, capazes de trans,*_ os seguintes: Eslcsvico-HoUtein \
do tipo
£'j£,e»„„-„,«,-nuéie.,,,
KBun
ft
Kai Uwe ton Hassell; .Sarre
"MB-1" foram
\S%mmí_
fnram postos
Dnsto. em serviço ao
„
—
='*'.«Kurt
estratégica rin
Rplnert; Hamburgo
da fronteira
lomro
Renânia-Palatlnato — Pcter Alasca.
king:
dr.
Altmaler e Éade-vürtemberg'
GRÉCIA
Ofbbhard Mueller.
CDU-CSU
O grupo de trabalho
George Roosevelt, filho do falecido
e 67 prefeitos
Roosevelt,
que i - constituiu em 1950. compõe- presidente
se da:
americanos se encontram em Atenas.
Seiscentos turistas, membros do Insos
Prõ-Grécla,
Americano'
CRISTA-DEMOCRATA tituto
1 _ UNIÃO
acompanham a bordo do transatlân(CDU)
"Rainha
Fredcrica".
tico

mm

•Clfl. BRASILEIRA DE ARTEFATOS DE FERRO

Em decorrência da Isenção do lmposto de Consumo sôbre a camionete
de uso mixto DKW - VEMAG - Artigo
67 da Lei 3244 de 13.-8.1957 - o preço
público do referido veículo, a partir
desta data, ficou reduzido a CrS—
- posto São Paulo.
347.216,30
'*
São Paulo, 16 de Agosto de 1957.

A
Autentico partido popular —
CDU íoi fundada' em 1545 e ripidamente se desenvokeu rium rerdadei¦ro partido popuíp. com base muito
ampla. Além dl^%nnè conscientemente pela primeira vez na histó*ia alem» — grandes fôítfas católicas
* protestantes num partido político
"elerical".
ttm fite' ser, póf Isso.
' chanceler
Chefe do partido t o.
Adenauer. os. teus
Federal Konrad
do ?arlaimediatos o presidente
rr.ento Eugtn Berstnmaler. o mini»Kaiser. o pre»iiro fedeVal Jacob
dente do Conselho Owe von Hassell
e o ministro do Conselho Karl Àrnold.
Aliança tom o Ocidente — Na poi lltica exterior a CDU aspira à reuni[ficaçío da Alemanha em pai e 11(berdade e sem prejuízo dos princii pios do mundo li-re. Por sua aliancom os Estados da OTAN (Orga\._
'r.iiacao
de Defesa do AtUnticc~Nor•gaTantir a aeguranta
;'e) pretendeIda República Federal. * oueri inte(Continua
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merlcana, salientou o ministro "o de porém: "Podemos unir os nos.sps e».
sejo comum de chegar-se a um com- forços para defender o produto • nll
pleto' êxito" e a certeza de que a os preços, o quo constitui um pro«
reunião teria importante conseqJén- blema interno".
cia para o futuro econômico contiInterrogado * respeito da p>is«lvat
nental, "Estou impressionado pela incidência do mercado comum iu.ro1
elevada competência das diversas de.
peu que desenvolveria a cultura di;
legações decididas a não subestimar", café africano com novos investinviv
disse o ministro, acrescentando que tos, afirmou o ministro Alkmim uul
o Brasil tinha particular Interesse na o Brasil não sc alarmava com seme
"acordo
aprovação do
geral econô- lhante perspectiva, visto ser uo iC<
mico", que constitui o ponto princi- provável que os tradicionais
.lieii'
pul da ordem.do dia da Conferência
e deve scr, sobretudo, a declaração
(Continua na 12.* pásina)
do princípios e a verdadeira Constitulção para a vida econômica panamericana, evitando-se as discussões
de pormenores que fizeram fracassar
o primeiro projeto estabelecido poi
ocasião da Conferência de Bogotá cm
1958. Declarou igualmente o ministro que não poderia salientar pontos precisos a respeito dos quais o
seu pais insistiria, em conseqüência
dos múltiplos aspectos das queslõesj
apresentadas e da ordem em que seriam agitadas no transcurso dos debates a iniciar-se na segunda-feira
próxima. .
Interrogado a respeito da questão
das eventuais garantias para evitar
as flutuações dospreçoes das inatérias-prlmas e especialmente do café,
declarou Alkmim que o problema do
café não seria tratado pelo Brasil
no transcurso da Conferência de Bucnos Aires, "O problema do café è
complexo e cada qual deve resolver
êsse problema com os scus próprios
meios", assinalou o ministro brasileiro, esclarecendo que o custo dc
produção e a qualidade do produto
Cad. Pág.
eram radicalmente diferentes cm paises como o Brasil e a Colômbia, o
Aconteceu
5o 1
que impede um acordo internacional
5° í)
a respeito do problema. Acrescentou A'fala dos Astros.

DKW - VEMA

ESCRITÓRIOS 0E

RUA DA ASSEMBLÉIA, 104 - V • Tel. 42-7395.

Por enquanto, só podemos
dizer qüe aqui. diretor e íuncionários do Escritório aplicam â risca os princípios do
comerciante: o segredo é a aima do negócio! Não sai da
boca de. nenhum' funcionário
do Escritório, uma única inApeformação ao jornalista.
nas generalidades: "Há muita
gente interessada no Brpsil",

Comunidade
Econômica
Européia

¦Os

f4ÍS1CXDAS NO «S»S(t
SOS UCENÇASA RUMA

INCORPORA fc VENDE IMÓVEIS DESDE 1933

Brasil
BUENOS AIRES, 17 —
aprova decididamente a notável lrieia
do estabelecimento de mercados rer
gionals na América do Sul", declarou, em entrevista concedida aos representuntés da imprensa, o mlfiU"
tro brasileiro da Fazenda, Jos6 Maria
Alkmim, presidente da delegação do
seu pais, & Conferência Econômica
Internacional aberta nesta capital.
Acrescentou o ministro que, aprovada sem reserva a posiçSo definida
pelo presidente da Conferência, ministro argentino da Faicnda, Krieger
Vasena, em seu discurso inaugural,
segundo a qual se deveria agir com
e
grande prudência nesse caminho
"mercado
preferir a denominação de.
regional e seletivo" à designação de
"mercado comum".
Salientou o ministro Alkmim qui
o Brasil estava de completo acdrno
com os estudos preliminares da CEPAL. (ComlssSo Econômica das Nações Unidas para a América Latina).
O ministro estava em companhia
do vice-presidente do Conselho Econômico, José Garrido Torres, promotor da idéia do mercado regional e
autor do relatório especial consultivo
adotado pela CEPAL.
Evocando aos primeiros trabalhos
InteraConferência Econômica
da

LONDRES, agosto (De Ribeiro Penna, correspondente do
Correio da Manhã) — O alio funcionário do nosso Escritório
Comercial nos ofereceu o último número (Volume VIII, n. 49)
do "Brazilian Bulletin", que acabava de chegar do prelo, com
,'
as seguintes
"Veja se palavras:
nos faz a injustiça de meter o pau no Escri¦
tório."
!¦¦¦¦'_--_
Existe, ao que temos observado, a preocupação, por parte
de todo o pessoal desse departamento ou que coisa seja do
Ministério do Trabalho, de frisar'que Os brasileiros, e espeeialmente os jornalistas, são injustos para com os que trabaIham, pu fingem que trabalham (existem funcionários das duas
categorias) nos nossos Escritórios Comerciais.
O palpite do funcionário, temeroso de um ataque de nossa
de idéias, de uma conparle, nos féz lembrar, por associaçãodepois
da guerra, com o.
versa que tivemos, em Paris, logo
marechal Lord Montgomery. Dizia éle "aentão, em favor da esmelhor forma de detratégia que aplicara na África, que
íesa é o ataque..."
Desconhecemos as razões dos freqüentes ataques aos .íornalistas, por parte de nossos "comerciantes oficiais". Naquilo que
nos diz respeito, só conhecemos, dois Escritórios Comerciais
brasileiros: o do Chile, que tivemos ocasião de elogiar por sua
excepcional atividade, e o cle Londres, que mal tivemos tempo
de examinar.
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CORREIO DA MANHA, Domingo, 18 de Agosto de 1957

Segue para Buenos Aires
o diretor-geral da FAO

MEIOS DE EVITAR A "GRIPE ASIÁTICA"

VELHA FÓRMULA

ATOS OFICIAIS

Conselhos do SNES —- Mobilização geral no Paraná — Providências oficiais

Equipamento rodoviário pura conservação
Antônio ljorácio ao justificar
•iinim:«*ii.;*.o das rodovias paulistas
a
sua
desistência
ila
proposição
O Serviço Nacional da Educação Sanitária (SNES) acomolha:
VIATURAS OFICIAIS CONTRA
I e
"1.° — Abolir
relativa
mantios
à
O sr. Ilin.iy I..111 j;mí Sen participará da Confcrôn*
o aperto da mio a lava-la fraqüentamartta.
prorrogação
A GRIPE
a aqulslçio aos pro-IO Sindicato do» Trabalhadores na U\2.° — Mantar o organismo am condições de reagir a Infecçio, alidatos legislativos, fêz algumas Condicionando
cia Econômica Intcranicricaua
estabelecido»
ni» lnstrutfôe» dú«tria de Energia Elétrica de Carrt»
Mito»
mentando-te bem, dormindo oito horai, evitando esgotamento físico e
Foi encaminhada ao Presidente profecias, entre as quais figura da ComlssSo de Máquina»
Rodovia- plnns, tclegràdcamente, dlrlsjiu-ie a»
o uso de bebidas alcoólicas.
da república pelo Ministro da a dc
ria», o presidente dn República auto- Ministério dn Trabalho aollcltando
realizaremos
no
quc
Em prosseguimento h viagem última quarta-feira, após ter vi
próxi3.° — Manter ventilados os locais em que permanecer e evitar
Saúde sugestão da Comissão Esrliou o governo do Estado de SAo providências no sentido de «er acelf|iio está realizando pelos pai- sitado a Amazônia, deverá cm
aglomerações em ambientes fechados.
pecial que estuda a gripe o o mo ano uma eleição dc urna/t va- Paulo, a adquirir equipamento rodo- to o registro da chapa número dela
—
ses-membros da FAO na Amé- barcar ás 8 horas da manhã, no
4.°
Evitar as complicações da gripe, multas v*xes mortais, proviário destinado à conscrvaç.lo e ma- que concorre As eleições rio Slnrilplanejamento de medidas para o cias.
ca Latina, parte hoje para Bue- aeroporto do Galeão. Viajará cm
nutenç.lo da» rodovia» paullitn», Da cato da Indústria da Construção Clcurando o médico no Inicio da doença.
seu
combate
no
sentido
de
quc
No seu entender, o novo alis- relaçdo apresentada constam 16 mo- vil, de Fortaleza, e o tnlnlstru Parnos Aires o m: Blnay Rnnjnn' sua companhia o sr William G>
5.° — Ao esplrrar ou tossir, colocar um lenço diante do nariz e
as
Miviaturas
aoü
25 ustnn» de asfalto, «ifnl Barroso Informou que cabia A
Sen, diretor-geral da Organiza- Cásscrcs, rcspresentanl i regional
da boca • nio cuspir no chio.
nistérios civispertencent."
sejam colocadas á tamento, que está se processando 4tonlvel&doras,
vlbroarabadora» de asfalto, 12 tra- Chapa interessada recorrer pelos ca»
o.0 — Suprimir at visitas aoi doentes, "SNES".
com certa morosidade, de modo tores,
vão das Noções Unidas para a da FAO para a América Latina.
disposição
dos
Serviços
Médicos
10 rolo» compressores. 3 dis- minhos legal»,
a Agricultura e a Alimentação. Em Buenos Aires, o sr. Sen asde
Emergência,
trlbuldores de iifalto, 15 pá» rarre- Trevlsfies Aprovadas — Por despaserem
utialgum
representará
a
vontade
inparp
O sr. Sen, quc chegou ao Rio na sistirá à Conferência Econômica MOBILIZAÇÃO GE1. VL NO nas nacionais são da melhor lizadas pelas equipes volantes concussa do
(tratores esteiras) e 15 pás cho ministerial, foram aprovadas aB
o gadoras
país, porquanto
PARANÁ
Interamericana, perante a qual
carregadorns (tratores de roda), tudo prcvlsOcs orçamentárias1 dos Sindicar
qualidade. Asp.
constituindo
se
e
estão
que
que
tos do» Empregados da Administratotal de us$ 853.799,47.
pronunciará um discurso, amadeverão scr mobilizadas em caso corpo de volantes, no pleito quc no III'valor
Internacional de E». çAo das Empresas Proprietárias ri»
nhã, a convite da Organização CURITIBA, 16 — 0 governa- VACINAS' PARA O GABINETE dc epidemia.
se aproxima, não atingirá, se- tudo» Colóqulo
—
Jornais e Revistas de SAo Paulo, doji
onu»
Luio-Brastlelro»
Sem
IRA AOS ESTADOS UNIDOS dos Estados Americanos, promo- dor do Estado, reuniu o secretaquer, a 25ÇÓ do Índice real e eje- para os cofrea públicos o presidente Trabalhadores na Indústria de Fiariado, diretores c chefes de De- S. PAULO, 16 — Principiou
tores daquela reunião.
e Tecelagem de SAo \ CrlstovAo,
situação boa em •
tivo dc cerca dc dezoito mil ciei- autorizou o sr. Américo Lourenço çAo
Ao ensejo da visita do sr. Ran- partamentos, av fim de debater no gabinete do prefeito"singapura
a vaci0 DIRETOR-GERAL DO DASP
Jacoblna Lacombe a nusentar-sc do tio Comércio Atacadista do Rio (Jfanj
tores,
total
dos
acauteladoras
da
Escritório
alistados
até
nação
uruguaiana
as
o
Norte, dos Comissários em
à
encontra
o
virus
Brasil,
Sen
de
do
ao
providências*
jan
pais, pelo prazo de trinta dias, n fim
Estado rio
15", responsável pela chamada
O Departamento dc Estado con- da FAO no Rio de Janeiro ho- população do Estado, contra
trada em vigor da reforma atual de participar dn III Col6c,ulo Inter- Transportes Fluviais tío Mecânica
pro"asiática",
.ln
Do prefeito de Uruguaiana, sr. Nesse caso, os eleitos, acresceu- nacional de Estudo» Luso-Brasllilros, Pará, dos Indústrias da
vldou o sr, João Guilherme dc menageou-o com uma recepção, vável surto dc gripe
gripe asiática.
que se realizará em Lisboa, no mes ReparaçAo de Veículos do Rio QranÁs vacinas destinam-se aos Felix Grlvon, recebeu o minisAragão, diretor-geral do DASP, realizada anteontem, á noite, em já ameaçando o nosso pais.
Norte
Fcderaçfio
de
do
e
da
dos
Emvindouro.
a visitar os Estados Unidos. O sua sede, na rua Jardim Botáni- A primeira medida tomada médicos, enfermeiros, motoristas tro da Saúde, prof. Maurício de tou, serão simples delegados dc ConstruçSo de ponte sobre o rio pregados cm Estabelecimentos Bansr. Guilherme de Aragão aaei- co, 1.008, com a presença de nu- foi a abertura de um i .-édito cx- e demais funcionários da Prefel- Medeiros telegrama urgente nos uma parcela diminuta da opinião Paranaíba — O presidente aprovou cárlos dos Estados de Minas Geralè
traordinário dc seis milhões de tura que têm contato direto com seguintes termos:
sem força nem autorida- exposlç&o de motivos do Ministério e Goiás.
tou a distinção levando-a ao co- morosas pessoas.
— "Resposta seu rádio soll- pública,
nhecimento do presidente da Re- Ontem, à tarde, o sr. Sen foi cruzeiros, para aquisição de vaei- a população. Asp.
de para o completo desempenho da ViaçAo autorizando o.Dcpartamento Nacional de Estradas de Rodagem
X:.-.' constitui prova dé origem do
nas e outros medicamentos precitando informações sôbre o espública, que já autorizou a via- homenageado com outra recepa construir, com dispensa de con- numerário suprido à emprlaa — Em
tado sanitário desta cidade, co- das outorgas recebidaí.
SITUAÇÃO NORMAL EM
ção, oferecida pelo professor Jo- venüvos,. contra a Incidência dagem.
corréncia
uma
sobre
pública,
ponte
despacho, exarado no processo de inmunico-vos não haver motivo Acabou retirando a emenda o rio Paranatba,
BARBACENA
sué de- Castro, ex-presidente do quela gripe, entrando, ao mesmo
no canal de S&o Sl- teréase de Guedes de Paiva & Cia.,
tempo, em entendimentos; com a
Conselho da FAO.
para qualquer alarmo. Estado constitucional, de qué era o pri- mAo, no eixo dn rodovia BR-31, em de
Alagoas, declarou a Dlvis&n dò
PONTE METÁLICA SÔBRE
COAP, no sentido do congela- O delegado federal de Saúde sanitário ó bom. Médico do Dep meiro signatário, vencido diante substltuiç&o a que foi destruída por Imposto
de Renda que a simple»
ocasião
medicade
Belo
Horizonte
dos
mento
das
últimas
Estadual
de
Saúde
estiveram
oncomunicou
dos
chuvas que cai- alegação de capacidade financeira do
à
preços
0 RIO GRANDE
apelo
direto
do
ram
na
bacia
daquele
e
rio.
daqueles
levando
Divisão de Organização Sanitá- tem pesquisando virus,
mentos, principalmente
pessoal que
contribuinte náo constluU prova dè
Aislittncla técnica e balsa» de fl* origem do numerário suprido i en»
Será construída pela Rede
que se destinam ao combate do ria, do Ministério da Saúde, que material •¦olhido para exame em lhe fèz o presidente da Rcpúbli- tudos
— o Ministério da Agricultura
I
recebeu informação do chefe do Porto Alegre. Observações feitas, ca, mas não convencido, A sua aplicará a Importância de um ínllhAo prf-sa.
mal em questão.
Mineira de Viação e pela
KestltuieAo da diferença entre al
Ficou deliberado, ainda, que Centro de Saúde de Barbacena entretanto, não autorizam acre- convicção era de
de
cruzeiros
com
e pro- taxas de 5% e 8% — O ministro d*
que a prorro- Jetos de assistência programas
os prefeitos do interior do Esta- no sentido de não haver qualquer ditar-se que a incidência ora
técnica e bolsas Fazenda deferiu
CEMIG
o pedido de Coferra}
e estranSAO PAULO,' 17 — Chegou do criem comissões para que to- fundamento nas noticias de que existente seja do tipo asiático, gação resolvia mclhornienle o de estudos para nacionais
' autorizou a ço S.A. — Cia. Mercantil de Ferra
O
dos
gelrns.
da
coincidência
indicando,
epidemia
na
tendencontrário,
tudo
cidade.
medidas
mem
presidente
tôdas
as
o
grassava
capital,
esta
pelo
a
problema
ontem,
padre
a rcstituiçAo
Atendendo ao que solicitou a
desses recursos dcspnchan- eda Aço, parn deautorizar
Joseph Lebret, diretor do tes a acautelar as. populações Pelo contrário, o estado sa. itá- se tratar de gripe comun., ape- mandatos, tvitando-se a realiza- aplicação
CrS 3.910,20, proveT
quantia
do exposição de motivos do titular niente
,têde Mineira de Viação, o mi- Luiz
"um
moma*or
numenas
rio
é
bom,
não
houve
surto
da
referida
contra
de
diferença
entre
apresentando
casos
noo
ciena taxa dé
de pesquisas
ção dc
pleito parcial, inex daquela pasta.
nistro Lúcio Meira, dc acordo departamento
8% e 8% de que tratam as Leis n.r»
tificados nem qualquer óbito.
ro de casos."
léstia. Asp. •
Exterior
do
do
Ministério
tificas
Departamento
do
TRABALHO
com o parecer
156, de 27 dc novembro de 1947 «
pressivo e precário" em 1958.
da Françt e que aqui veio pa1.383, rie 13 de Junho de 1951, recoi
Nacional de Estradas de Ferro, ta
S.
PAULO
PARA
MIL
VACINAS
da
fase
conhecimento
os
mandatos,
em
tomar
Prorrogados
Recorra
caminho»
legai»
pelo»
orçamento
Ihlda
no exercício de 1952.
aprovou o projeto e
as
essôbre
da
inicial
pesquisa
1960, com um eleitorado pujante,
no total de Cr$ 19.760.187,00, pa truturações urbanas e humanas SAO PAULO, 17 — O sr. Adeautenticamente idôneo, teríamos
ra construção de uma ponte me- da aglomeração de São Paulo. mar de Barros informou que em
DOENÇAS DO CORAÇÃO
tállca, com vão de 19 metros ca- Êsse trabalho .foi contratado visita ao Rio, conseguiu obter
então o grande comício cívico pa?
—
PREVENÇÃO
PRECOCE E TRATAMENTO
da, apoiados sóbre infra-estru- com a
CONGRESSO INTERNACIONAL
desta capital, mil das vinte mil vacinas contra
ra a escolha de todos os ocupan- Eletrocardlograma —DIAGNÓSTICO
Ralos X — Ausculte eletrônica — Oxigenloteripla
trura de concreto armado, sobre em fins prefeitura,
Insa
com
o
pelo
doiano
gripe, já produzidas
passado,
tes de cargos eletivos no regime da
DOS CARMELITAS
o Rio Grande, próximo a Ma- objetivo de
uma ação tituto Osvaldo Cruz.
coincidência.
caia, no alargamento da bitola eficaz do possibilitar
o
Adiantou
de
prefeito, que pro- COIMBRA, 17 — O cardeal Adeo- França, com 51.444 contos; a União
poder Municipal e
entre Divinópolis e Costa Pinto.
Prática nos hospitais de Nova York, Chicago, Ann Arbor e Boston
da popula- videnciou imediatamente, a dis- dato
O deputado prorrogacionista
Fellow do "American College of Cardiology"
Daquele total, Cr$ 12.148.337,10 despertar oo interesse
protetor da Ordem do da Africa do Sul, com 42.968 contos
das vacinas aos servi- Carmo,Plazza, velo
tribuição
da
desenvolvimento
luta
dessa
o
ção
para
MineiRede
e
NiaaMembro da "American Heart Assoclatton"
Congresa
Federaç&o
das
Rodésias
que
foi
o
e
precursor
presidir
que
serão custeados pela
visando as soluções mais ços médicos e do Pronto Socor- sc Internacional dos Carmelitas, en- salandla, com 39.203 contos.
Consultório: Rua México, 41 - s/1.204 — Fone»: 32-6225 • 57-4411
está
agora
Benedito
Valadares
ra de Viaç:ão c os restantes Cr?. cidade,
¦
ro.
em Coimbra, tendo visita7.611.849,90 pelas Centrais Ele- humanas e menos custosas.
empreendendo no sentido dc deA propósito, disse que as vacl- contra-se
tío o convento das Carmelitas desta
IMPORTAÇÕES DE ANGOLA
tricas de Minas Gerais, CEMIG, Asp.
moustrar a impraticabilidade do
cidade, onde realizou uma missa na
referentes a acréscimos de servinovo alistamento para ás eleições
da
irmíl
vidente
Lúcia,
única
cela
da
—
elevação
da
Os
LUANDA,
ANGOLA,
17
tecidecorrentes
ços
"grade" da Jinha da'.Tacaia,
Rede, na
ainda viva,dos pastorinhos de Fali- dos do algodão cru, tinto e estampa- do ano entrante. Antônio Hora
OUVIDOS — NARIZ — GARGANTA
nema.
CIRURGIA DA SURDEZ
ocuparam cio achava, com efeito, que êsse
do, em peça e em obra,
região da ponte dc
Rua do México, 98 - 8.* asdar — Tel. 22-0515
Sua Eminência visitará ainda Avel- como habitualmente, o primeiro lucessaria à construção da futura
no
máalistamento
novo
27432
pegaria,
ro para onde seguirá brevemente. gar, entre as importações realizadas
usina do Funil, sôbre o Rio
A.N.I.
por Angola, nos primeiros cinco me- ximo, 25% do eleitorado, e, proGrande e a iusante da obra reses do «no. Os vinhos comuns, tin- cttründo obviar o mal que isso referida.
DOENÇAS DA PELE — RADIOTERAPIA
DO
ULTRAMAR
NOTICIAS
tos e brancos, ocuparam o segundo
o regime, propresentaria
para
Eczemas, Acne» (espinhas da face), Verrugas, C&ncer da pela.
A 19 de agosto de 1849, nas- Decretada a abolição, afastoulugar, como também é usual, aeTratamento eficaz e rápido pelos Ratos X,
cia em Recife Joaquim Aurélio se da política. E seu isolamento LOURENÇO MARQUES, MOÇAM- guindo-se-lhes os veicuios automóve- punha a prorrogação dos mandaNabuco de Araújo. Depois de fa- se completou, ao ser proclamada BIQUE, 17 — De janeiro a Junho dês- ls de- carga e passageiros e o ferro tos, isto c, um mal maior. ValaDO PAIS
DR. J. MIRANDA JÚNIOR
zer os estudos primários em sua a República. Somente em 1900 te ano, Moçambique exportou mer- e aço em obra.
Os trabalhos do Posto Agro- terra natal, veio para o Rio, ma- voltou a desempenhar missão cadorlas que atingiram 288,569 tone- A escala dos respectivos valores é dares silencia a idéia de prorroRUA EVARISTO DA VEIGA, 4» - **.• ANDAR - CINELÀNDIA.
Diariamente, das 15 is 18 bora». — TELS.: 22-6902 e 32-6417.
gação, mas sugere que fiquemos
pecuário de Morretes, no litoral
triculando-se no Colégio Pedro oficial, indo a Roma, chefiando a ladas, no valor estatístico de 721.797 a seguinte:
onde estávamos, isto é, que façado Paraná, têm contribuído de II, onde se bacharelou em cien- Comissão de Arbitragem entre a contos. No mesmo período dè 1956, Tecido de algodão cru, tinto
e
forma isensível para o renasci- cias e letras. A seguir, matri- Grã-Bretanha e o Brasil,, na a.' exportações somaram 249.094 to- estampado, em peça e em obra — mos apenas a substituição dos vcmento do entusiasmo pela_ cultuna Faculdade de Direito questão de limites, com a Guiana neladas, avaliadas em 637.940 con- 26.990 toneladas, no valor de
lhos pelos novos títulos, dispenA cula-se
ra da cana naquela região., em
Paulo, transferindo-se Inglesa. No mesmo ano, foi En- tos.
São
de
132.229 contos;
foi,
sadas
as exigências moralizadocatarinense
e
Plenipoviado
Extraordinário
costeira
consumidores
dos pro- Vinhos comuns, tintos e brancos —
faixa
Os principais
mais tarde para a de Recife, pela
tenciário, em missão especial a dutos moçambicanos foram a Me- 15.271 toneladas e 104.122 contos;'. ras da lei.
certa época, o mais; importante qual se graduou, em 1870.
de volta dos Estados Unidos,.reassumiu
centro produtor de açucar no Sul. Desde muito jovem, Joaquim Londres, sendo, em 1905, nomea- trópole, com 175.520 contos, a Unifio Veicuios automóveis de carga e pas- Deixa de lado a coincidência,
67086
a clínica
rentempo,
do
o
contos;
ReiWashington,
Indiana, com 149.584
Com o decorrer
Nabuco dedicou-se ao jornalismo, do embaixador em
ps
(unidades) — 713, avaliadas que c matéria constitucional, para
dimentos da produção baixaram passando a escrever em "A Re- em cujo posto veio a falecer, a 17 no Unido, com 89.220 contos; a sagelros
em 77.399 contos;
Hemorróidas aem operase ater somente à eleição, dc
a níveis inconvenientes e os usi- forma", até agosto de ,1873, de janeir.o de 1910.
Ferro e aço em obra — 6.029 to>
çâo — Doenças Ano-Repor quando fêz sua primeira viagem Considerado um dos nossos
neiros se desinteressaram
tirar,
em
cartola
cuja
tais — VARIZES — Avepretende
,
neladas e 57.4442 contos.
esse tipo de trabalho. ¦
Europa.
à
nida
Rio Branco, 101-10,
Nabuco
estreou
estilistas,
domágicas,
os
dc
grandes
espe
Também
é
digna
registro
de
futuros
passes
Ao iniciar as suas atividades, Nomeado adido da legaçao em nas letras com uma carta em
•/ 1006 — Hora marcada
e
máDaimportação
de
aparelhos
a
ciai
— S4-0591 — 52-0251.
natários desta capitania.
ao tempo da administração
Londres, exerceu o cargo na ca- francês a Renan. Sua obra hisquinas industriais, n&o especificadas.
S. Proct. H. Gaffríe Guinle
niel de Carvalho, o PAP de Moringlesa durante um ano, tórica compreende: "Um Estamodo
de
meu
pitai
modesto
No
pen
cincos
meses
ae
nestes
primeiros
que
retes incluiu no seu programa da sendo transferido para igual pôs- dista do Império, na qual, além
Já decorridos, montou a 875 tonela- sar, tudo isso está errado. A lei
ensaios o de melhoramento
Washington. Eleito depu- de traçar a biografia de seu pai,
em
to,
das, no .valor de 35.925 contos, n&o
pouco tado-geral pela província de Per- faz um longo estudo da vida
para ser cumprida. Se o
produção canavieira, e em comepo- O Tribunal Regional do Traba- Incluindo nesta rubrica os tratores, foi feitaalistamento
a
os benefícios pretendidos
dizer
não atingir a
*às
que
novo
nambuco,
pode-se
¦'flUJrí;
brasileira
durante
o
segunlítica
13
amanhã,
lho
deverá
se Importaram,' np ! referido,
julgar;"ex--officio"
fie
caram a parecer, graças, sobre- partir de então iniciou sua car do reinado; "Minha Formação", horas, o dissídio
dos de'-:
aproximado
um
número
dos
valor
período, 422 toneladas com o
tudo, a trabalhos de correção da reira política e a grande populae
trabalhadores em moinhos, cuja de 13.343 contos. * *l
-.Vi '" *'' 4L
estavam voiando
prossegue
juntos
que
cana, oriundas da Estação Expe- ridade que o acampanhou ate o autobiografia em que
'•«ri
i
*
naquele estudo; "Balmaceda", coletividade- profissional se en- O . material.. fixo
caminhos de dos vivos quc votavain^dttas, três
j A lunda Dobbi de Almotadaa —Cfincava», loca no «Arpo lòmant* em 2 lugarc».
acidez das terras, drenagem e in- fim da vida.
,
(para
.
,
.
a luhda Dobb» «natcm sua hérnia. A íinica qn»
Macia como n palma da mio
desde
contra
em
chilena,
da
de
analise
da
revolução
.b''dijr|14greve'
variedades
importado'no-mesmo'
novas
ferro/
período,
de
trodução
e mais vezes no meimo pleito;
Nabuco foi uma das principais
reduz a hérnia. Junta oa másculo» 6 permite qualquer esIOrço. Cômoda e iimpara a último. Os trabalhadores reivin totalizou 6.162 toneladas com o varimental de Campos, no Estado figuras na luta pela abolição da qual procura tirar lições
"Intervenpereebivel no corpo. Lavâvel, aem biilbos, tem correias nem elaitieo», colocamelhor
importa"
E'
reajustamento
na
pouco
um
e
dicavam
nossa
vida
pouco
material
política,
31.691
contos,
e
Íor
de
o
N.
¦e em 2 segundos. Invento Americano, garantido por médico». Um milagre da
do Rio. A.
escravatura, empregando todos os
na
Ree
empregadores
60*<;
a
ruim.
do
os
base
de
durante
muito
bom.
Estrangeira
e
toneelèncial Escritórios Dobb» Truta, do demonatraçAo ¦ vendai: Av. Rio Branco,
778
de
circulante,
com
o
ção
que
seus imensos recursos oratórios volta de 1893". Pouco antes de Justiça dc Trabalho contrapro'graduou-se peso
"BAIANO
V), . 18.' andar. Rio de Janeiro, Rua Seminário, 41 ¦ 4.* andar, S&o Paulo.
ladas,
em 14,581 contos.
e,
com
negros
os
subestilivres
ver
convém
nâo
Entretanto,
para
ORÇAMENTO
em francês puseram 50*í sôbre os níveis vi Da ferro fundido., forjado, batido
morrer
publicou
o
objetivo,
mesmo
procurando
o
—
Deu entraSALVADOR, 17
Pensées Détachées" et Souve- gentes em 1955, portanto, antes e laminado, importaram-se nestes pri- mar a ação solcrte de Valadares,
apoio dos vultos mais eminentes nirs".
da ontem, na Assembléia Legis- do
da aprovação do novo salário meiros cinco meses 5.421 toneladas que anda numa atividade incesPapa
o
inclusive
tempo,
seu
latlva do Estado, a mensagem do Leão XIII.
mínimo,
c qual não representaria com o valor de 25.536 contos. Os sante em busca de.reviver a vefoi
memJoaquim
Nabuco,
que
governador concernente á lei de
na maioria dos casos aumento sa- combustíveis e lubrificantes alcança- lha
de
Brasileira
Academia
bro
da
fórmula — dividir para gomeios para o próximo exercicio.
Letras, deixou ainda, reunidos larial e para muitos, dessa for- ram, no mesmo periodo, 43.467 to- vernar.
A receita prevista é de. Cr$ ....
AMPLIAÇÃO DAS LINHAS
em volumes, poemas, ensaios, ma, poderia haver a hipótese até neladas com o valor global, ds 67.600
3.125.397.317,20 e a despesa está
contos. A.çr.i.
de devolução. '_
orçada em Cr$ 4.402.303.709,90. FÉRREAS DO PÔRTO DO RIO discursos e outros.
AU Itight
conseguinte,
previsto
ficando
por
"déficit"
Cr$..
de
ordem
da
GRANDE
um
.;
RICA FLORA S. A. — INDUSTRIA E COMÉRCIO, com sede em
. Nomes dr ruas — Recebi a seguin
1.277.924.392,70. AspO Ministro da Viação, comanSáo Paulo, a Estrada do Anastácio n.° 400, declara que o ar. SEBASte carta: "Paraisópolis, (M. G.) 12
dante Lúcio Meira enviou ao TriTIAO ESTEVES MARINHO, com escritório a Avenida Almirante Barde agosto dc' 1957 — Relativamente
DR. UIN PONTES DE CARVALHO bunal de Contas o termo aditivo
à sua crônica de 10 do corrente, teroso n.° 97, 10." andar, conjunto 1002, está; plenamente • irrevoganho a lhe informar quc, na cidade velmente, desautorizado para representar á firma do declarante, nat
ao aditivo de 8-12-56, relativapaulista de S. Carlos, já íoi adotado
Comunica a mudança de sua Clinica mente ao termo de ajuste entre
vendas de seus produtoos, perante drogarias, farmácias, perfumarlas
de explicação dos moti'Fórum, em Salvador, ovos sistema credenciaram
Departamento Nacional de
par» a Av. Bio Branco n. 185 (Edif. o
• demais estabelecimentos comerciais desta praça.
os respecticte
um
a
realização
da
Bahia
empreenderá
Banco
que
O
a
emprêe
Marquês do Herval), 19". andar, gru- Portos, Rios e Canais
Rio de Janeiro, 18 de Julho de 1957 — PELA RICA FLORA S. A.
vos nomes dados às . ruas e praças,
de
— INDÚSTRIA E COMÉRCIO — (a) PASCHOAL RICCIARDELLI.
sa Cobrasil, para construção
— Destacadas figuras discutirão
Isto me faz crer, que nâo é só na
nacional
dc
repercussão
po 1.612 — Tcl. 42-7073,
11962 instalações de acostagem ("pier"
Europa que assim se faz. Peco desculpar o tempo que lhe tomei com
importantes questões
petrolífero) destinado à moviesta.
Subscrevo-me patrício e ad'
DR. DIRCEU QUINTÀNILHA mentação de petróleo e seus deri— (a) José de Barros."
mlrador
PSICOTERAPIA — Rua-Miguel Lc- vados, na segunda seção da barUm Fórum Econômico, que se saldo negativo do seu comércio posição de evidente e merecido
ra, no porto do Rio Grande.
nacionais.
nas
finanças
repercussão
destaque
interestadual".
a
alcançar
destina
Atendendo ao que solicitou o nacional e no
destacadas íi- Aí Tbstão os dois pontos prin- O total dos depósitos no balanDR. NELSON SENISE
Departamento Estadual de Por- guras dos nososqualcírculos técnicos cipais da economia baiana, ambos ço de 30ide junho, atingiu .... NOVA DIRETORIA DA CÂMARA
do
Reumatismo»
Clinica
tos, Rio e Canais, do Rio Grande e administrativos-discutirão te- interessando profundamente a Cr$ 1.922.786.952,80 e as aplica•COMUNICADO N.° 57/83,
cio Sul, como representante do mas relacionados com problemas economia nacional. No primeiro ções por empréstimos em conta
Tcl. 46-2252
TEUTODE
COMÉRCIO
governo estadual, o Ministro Lú- básicos da economia do Pais, caso, vemos a Bahia vendendo ao corrente e títulos descontados de
de 21-0-37.
De conformidade com o estipulado no Comunicado n. 57/63,
'
"dcclaraç6cs do
cio Meira aprovou as memórias constituirá urna das partes salien- estrangeiro, colaborando, portanto Cr$ 2.446.943.529,00. Os títulos
são- as seguintes as bases dc preço para registro dé
BRASILEIRA
.e
descritivas,
espeano:
do
corrente
24
agflsto
de
vendas", a vigorarem de 19 a
justificativas
tes das1 comemorações que o para a formação de divisas. No em cobrança figuram no balanço
DR. GILVAN TORRES
ciíicações, projeto e orçamento na
780.070.218,50 e a nua rePARA TOD08 OS PORTOS DO PAIS
Impotência. Doenças do sexo e Uri- importância de Cr$ 10.547.035,20, Banco da Bahia levará a efeito, segundo, está o Estado compran- por Cr$
—
.
Cr* 420,00 p/10 ks.
4
Bebida Mole ,.
a propósito do seu centenário de do no Brasil, especialmente no ceita, na conta de lucros e perdas, É a seguinte a constituição da Tipo
n&rlas. Pré-nupclal — Assembléia, 08,
— Bebida Dura livre dc Rio
Cr$ 410,00 p/ 10 ks.
das linhas férreas atividades.
nova Diretoria da Câmara de Co- Tipo 4 —
foi de.Cr$ 175.394.309.60.
no Distrito Federal. >';
sul,
"Estilo
g. 72. 42-1071, das 9 fls 11 c 15 as 18. para ampliação
Cr? 355,00 p/ 10 ks.
Bebida Rio
Santo?"
4270 do porto do Rio Grande, correnO conclave, cuja simples notícia Além disto_ a Bahia se apve- No que diz respeito à influên- mércio Teuto-Brasileira do Rio de tipo 4
PARA O PÔRTO DO RIO
rio o pagamento das despesas pe- provocou vivo interesse não só na senta como uma unidade federa- cia do Banco na economia baia- Janeiro, eleita na assembléia-geCri 310,00 p/ 10 k».
Tipo 7 — Bebida Rio
los recursos da Taxa de emer- capital h,aiana, mas também no tiva cheia de possibilidades. Lá na, basta dizer qüe, no ano pas. ral de 12 do corrente:
PARA O PÔRTO DK VITÓRIA
DR. FERREIRA FILHO
GoAntônio
Osmar
Presidente,
gència.
aplicada
sado,
da
tanto
se
em
São
Paulo,
está
Rio
e
—
pulos
nos
únicos
campos
o
parte
Cr» 200,00 p/ 10 k»,
petróleo
Bebida Rio
.....;
Tipo 7/8
OCULISTA
entrelaça com os principais pro- de franca extração. Lá estão as Bancos particulares, 27% dos mes (Indústria e Comércio VIRio dé Janeiro, 17 de agosto de 1657
Assemblíla, 104 - a. 301 — Av. Copa.
vice-presidente:
TRONAC
S/A);
—
corempréstimos,
das
em
conta
a
tanto
maioria
blemas
nacionais
valiosas,
indi42-9545
minerais
s. 602. Tels.
PROBLEMA DO DESEMPREGO
jazidas
«abana, 542
(ass.) PAULO GUZZO
Heinrich Probst (SieS.g-1041 B 37-8978.
questões econômicas da Bahia, cando excelentes perspectivas de rente como por títulos desconta- Dr.Gustav
Presidente i.
~DR.
de
EletriciBrasil
Cia.
mens
do
•
EM SÃO PAULO
em
à
contribuiem
Salvador,
industrialização, citando especial- dos, corresponderam
rèalizar-se-á
11570*1
..
••
dade); diretor-tesoureiro: Kurt
JOSÉ' DE ALBUQUERQUE" SAO PAULO, 17 — Como já ha- fins de junho e princípios de ju- mente o relatório do Banco a fá- ção do Banco da Bahia para o Ahlert
doDeutsch(representante
ecovíamos noticiado ontem, em audi- lho do próximo ano, coincidindo brica de fertilizantes nitrogenados financiamento das atividades
Suedaniencanische Bank A. G.,
Membro efetivo dn Sociedade d»
ência especial o vice-governador com a data em que o Banco da de Mapele, já em concretização, e nômicas baianas.
Sexologta no Pnrls
exercício, general Porfirio Bahia completa cem anos de fun- o surgimento de uma indústria 1956 repreáentou um ano de Hamburgo); diretores: Guilherme
em
110KNÇAS SEXUAIS 1)0 HOMEM
(Borghoff S/A Com. e
da Paz, recebeu a comissão de cionamento ininterruptos, e cóm petroquímica, paralela à de Cuba- muita atividade por parte do Borghoff
Ru» do Rosário, 98, do 1 às 6 horas vereadores
instituída a grande data baiana de 2 de tão, com aproveitamento dos ga- Banco da Bahia, o que é um 1:1- Tec. de Maq., Mot. e Equi.);
paulistas
14866 para estudar o problema do de- julho.
ses residuais de Mataripe; a ins- dício salutar, pois mostra que, ao Claus von Dellingshausen (Cia. de
de Ferro e Carvão);
se
enda
Bahia,
Paulo.
O
Banco
talação de uma fábrica para apro- completar cem anos, um s^Sculo Mineração
em
São
semprègo
que
DR. COSTA JÚNIOR
Ludwig Haupt (Imhauka BraFIRST NATIONAL
Na oportunidade, varias auges- contra agora em pleno "ano do veitamento do minério de chumbo de vida, o Banco está pujante. dr.
Ind. e Comercial S/A);
CLINICA DE TUMORES
toes foram feitas para um entro- centenário", sendo o primeiro de Macaúbas. a exploração do Foi o ano de maior expansão do sileira
CAHOKROLOGIA, RADIOTERAPIA
S/A
Heinz
Rudolf
(FORMAC
Banco, pela instalação de novos Fornecedora de Máquinas);
Rua Mexico, 98, 4». — Tcl. 22-1587. samento entre o Estado, o Muni- banco privado a comemorar, em manganês de Urandí, etc.
Friedcípio e entidades representativas nosso País, tão significativo acon.
departamentos, mostrando bem o rich Karl Koch (F. K. Koch,
do comércio, da indústria e da la tecimento, vai dar, assim; um ca- CONTRIBUIÇÃO EM DIVISAS caráter nacional das atividades do Seguros); Hans Schuldt
(HansfUNptOO IM IM«
voura, para evitar que o proble- ráter eminentemente pratico aos
Banco da Bahia. Foram mais do Schuldt); Kurt Schupp (Emilio
festejos, contribuindo para o es- No ano passado, exportando ca- que duplicadas as células de ati- Schupp
ma Be agrave.
Hans
Heinrich
&
Cia.);
Cia.);
As sugestões serão examina- tudo e o encontro de soluções de cau, fumo e outros produtos, a vidade, que agora ultrapassam de Sievert
E
(L. Figueiredo, Fischer,
,,,,,,-,
das pelos órgãos técnicos para problemas que, sôbre serem re- Bahia contribuiu com 116,6 mi- 50 espalhadas
Estados
quatro
por
S/A); Hermes T.
Contas Correntes,
Gustavo Pliiladelpho Azevedo deliberação, inclusive a possibili gionais, jmportam rrtuito a toda lhões de dólares para o orçamen- da Federação, além do Distrito Reinünger
Chímica
Sprenger
(Companhia
ADVOGADO
nacional.
diz
res^
de
atender,
no
foi
economia
dade
a
to cambial brasileiro. O cacau
que
Federal.
"MERK"
Luiz G. J. Sprung
Av. Almirante Barroso n.° 97 peito a transporte, as famílias
o terceiro oroduto grande expor- O acontecimento principal, nes (Aliança S/A):
Contas Populares c Limitadas,
de Anilinas
Comercial
4.° andar. Tcl. 42-6729
de outros Estados que desejam VENDA AO ESTRANGEIRO E tador, e não fosse a baixa expe- te capítulo, e que serve também S/A).
origem.
retornar aos locais de
rimentada pelos seus preços no para mostrar a oujança do Banco,
COMPRA NO SUL
Câmbio, Cheques de Viajantes,
mercado internacional, a contri- foi a encampação do ativn e pasBANCO DE MINAS GERAIS Aspbuicã teria sido maior.
sivo bancários do Banco Cruzeiro VAI SER OPERADA DE NOVO
86 Departamentos em Minas
O Banco da Bahia vem contri- Em igual período, a Bahin inriJ1 do Sul de São Paulo, tendo sido
Ordens dc Pagamento,
lll
NACIONAL
CONFERÊNCIA
buindo, aliás, há vários anos, para nortou. princinplmente no Distri- desvanecedor o acolhimento do
A
MENINA
MARINALVA
Filial: Rua Buenos Aires, 48
o estudo de questões econômicas to Federal e São Paulo.- mais de Banco da Bahia pelo público
DE TRITICULTORES
Guarda dc Valores,
A. Mourão Guimarães - Presidente
BAGÉ, Rio Grande, 17 — Reina regionais e das influências que um bilhão e trezentos milhões de paulista.
SAO FRANCISCO. 17 — Os «spena
economia
e
sofrem
assim
mais
cruzeiros.
Mostrou-se,
provocam
Vice-Presidfli.il
nos
Ferreira
Guimorôes
meios
expectativa,
IL
prande
procialistaa anunciaram i noite passada
Cofres dc Aluguel,
excelente mercado,
dutores do Estado com a realização brasileira, através de pesquisas, uma vez.
CAMBIO que vão realizar o que "provávelnos dias 29 a 31 do corrente, nesta ci- estudos e estatísticas com que en- cuias possibilidades podem ser
clúlUma
mente",
seri
operação
a
o relatório anual de sua muito maiores. O Brasil tem, na
i cura sem ope- dade, a IR Conferência Nacional riquece
Cobranças
para salvar i vista da mediretoria e presta relevantes ser- Bahia, uma fonte de divisas e um Vem o Banco da Bahia tendo rúrgica
nina Marlnalva Figueiredo. 17 meses,
ilraçQoe repouso de O Triticultores.
conclave, além de contar com viços ao Estado.
mercado interno poderoso, ao mes- atuação destacada e crescente em natural de São Paulo, no BraslL
de câmbio, desfrutando A menina foi transladada
e todos os demais
WKtSSõ «iíiiCtSD (rl-N-ii e nslilir) A presença do governador do Esta- Assim procedendo, o Banco mo tempo que o Estado se revela negócios
para esdo, sr. lido Meneghatti e de outras criou uma tradição, tornando o um ponto favorável de investi- do maior prestígio em todo o país ta cidade
de
operauma
série
para
e nas praças estrangeiras a sua
federais c estaduais, seu relatórib um dos documentos mentos.
Dr. Hamilton Gonçalves autoridades
O mal ji atingiu
Serviços Bancários
ções de
contará ainda com a presença,do de grande procura pelos estúdioProblemas dessa natureza é que carteira de câmbio, cujos serviços os tecidosglaucoma.
dos olhos e progredindo
Har*.«aí .t.$.*-52-0M?t??-iW5
sos, pois, a par dos elementos nu- serão debatidos, pelas ilustres fi- se estendem agora por quatro poderá cegi-los. Os ocullrtas
presidente da República. Asp.
acrediméricos fornecidos sôbre as ati- «ruras a serem' convidada' nelo Estados (Bahia. São Paulo. Pa- tam que seri possível evitar a cedo
Gerais)
além
Minas
raná
e
vidades
baianas,
o
relatório
é
Banco da Bahia Dará o Fórum
D R7>1 ELSON SENISE
gueira, por meio de delicadas operasempre precedido de um sério es. Econômico de Salvador.
Estas Distrito Federal.
çfies, mas que a meniça jamais volde volta dos Estados Unidos reassumia a, eUnlca — Tcls. 45-::'-:
da
Pais
tudo
da
e
economia
do
itimi
i-i.-.ii-i
figuras, tanto de atividades pri- Um fato interessante a assina- tari ver normalmente.
* 4S-2SÍ3
«nos
SH9 Pt ÍAKS8S
AV. HO ÜANCO, le
estadual.
situação econômica
vqdas como da administração, te- lar é que os titulos do Banco " Ambai as vistas melhoraram
«UA 3 Di KUMVO. »
Em seu último relatório,"tra-o rão oportunidade de entrar em marcaram um novo "record" na multo" — disse um dos especialistas.
CiO MVtO
Banco da Bahia salienta que
contato direto com tais problemas. Bolsa de Valores, atingindo o va- Se a operacSo desta noite tiver bom
t. VBC Ot MAUJL 14
Dr. Gilberto Senna e Silva
•AUTO*
dicionalmente, o bem-estar ou
Íor de Crf 236,00, ao íim do ano resultado, Harinalva poderi regresmal-estar econômico da Bahia
A POSIÇÃO DO BANCO
passado, quando no ano anterior sar a Sio Paulo dentro de duas ou
Hemorróidas - Varizes - Colites j dependem do Balanço positivo do
a rotação fora de Cr$ 2 20,00,1 três semanas. O resultado da operacomércio exterior, fortemen- Ao comemorar o seu centenário. apresentando uma valorização çio. «mtreta.-.*©. será conhecido ate
'te influenciado
'segunda-feira. V.T.
Con». Álvaro Alvim 31 — »/60l — 12-3088. Res. 26-8A33 (seu
nelo cacau, e o.o Banco da Bahia desfruta uma expressiva.
«
i

PESQUISAS DO PADRE
LEBRET EM MINAS

BE PORTUGAL

DR. EUGÊNIO DA SILVA (ARMO

Dr. Fernando Linhares

Há 112 anos nascia em Recife
Joaquim Nabuco

cultürãTa cana no sul

DR. FERNANDO PAULINO

DR. Paulo Perissé

AMANHÃ 0 JULGAMENTO
do dissídio dos moageiros

H E R N I A
DECLARAÇÃO A PRAÇA
DO RIGDE JANEIRO

DEBATE DE PROBLEMAS ECONÔMICOS
NA COMEMORAÇÃO DO CENTENÁRIO

INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFÉ

~BENEDICTO

BANK of BOSTON

BARROS

HÉRNIA
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CORREIO,,DA 'MANHA. Dominsro, 18 de Aíôsto de 1957
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A MULHER OPRIMIDA

APARTAMENTO DE LUXO

"BANIREMOS OS DISPOSITIVOS
QUE EQUIPARAM «
O NOSSO CÓDIGO CIVIL AO DE NAPOLEÀO"

NA PRAIA DO LEBLON
Vende-sè para família de alto trato, finíssimo apartamento
"habite-se",
ocupando todo o primeiro
(tipo residência) já com
"Edifício
Noblesse", sobre pilotis, à Av. Delfim
pavimento do
—
Moreira, 1.130
Condições de pagamento a combinar.

Celso sôbrc o projeto de lei n.° 29 '52. no momento em diífUMâo no Senado. — Revoga»
O depoimento da drn. Lourdes Maria....
A encolhi! dn
»;no de todas as restrições impostas íi mulher Casada (nenhuma extensiva ao hounem casado)
profissão e o pátrio poder

Lourdes Maria Celso é uma jo-ide Miranda' que "o matrimônio|tnbeieceu autoridade igual,, para ta à mulher obrigá-lo a voltar El A ESCOLHA DA PROFISSÃO
vem advogada (bacharel c dou-item, para o homem e para a mu- os cônjuges, a respeito da edu- arremata:
"Como disse Virgílio de Sá Petora em Direito) que. tendo che-:lher, os mesmos efeitos, se bem cação dos filhos e administração
Mostra-se desolada ¦ doutora
é pena que o nosso legis- Lourdes Maria Celso com a situabens
dos
e
reira,
aos
mesmos
estensos
ano
do
Re-1
mais
de
um
há
cerca
exigentes
que
paque
pertengado
tivesse
inspirado,
não
se
lador
o
marle
ra
a
mulher
do
a
çam."
cifo. onde exercia
que para
profissão
çâo da mulher brasileira. E lemContinua a nossa entrevistada para redigir esses dispositivos, no bra
onde se diplomou, foi, há pouco,|do." Por isso pretendemos levar
que, apesar da propalada ro
RUA MÉXICO, 148
7.° ANDAR — TELEFONE: 52-2593
tão
ao
Civil
alemão,
dizendo
nosso
o
Código
Código,
a
convidada pela União Universi->à sanção presidencial
qual
que, pelo
projeto
ciprocidade de autorizar a prátiE
mulher
recorreu."
abandona
à
rniúde
o
lar
autoria
do
29-52,
n
de
de
lei
dos
tária Feminina a participar
que
pura que ca de certos atos da vida civil,
po|
8223!)
debates nessa instituição ora tra- ex-senador Mozart Lago,
que, dera ter parte de seus rendimen- sc tenha idéia do atraso do nosso leva a mulher uma desvantagem
basta
tos
Civil,
seqüestrados,
dizer
Código
dentre
cessando, para
outras coisas, permite á
vados com o objetivo de fornecer
que, se- tremenda, sendo muito mais nuuo Senado Federal subsídios pa- mulher, ao se casar, ser à com- o nwrido, a obrigação de susten- gundo alguns autores estrangei- merosos os atos que dependem
rn a reforma de dispositivos do paniieira, consorte e colaborado- tá-la. Se, entretanto, é o marido ros, segue êle o molde do Código de outorga marital, do que os deCódigo Civil, na parte relativa ifá do marido nos encargos da fa- que abandona o domicilio con- de Napoleào, cm sua fase mais pendentes de outorga uxória, haI ao Direito de Familia, com base milia, cumprindo-lhe velar pela jugal, nada há, na lei. que permi- primitiva."
vendo os que exigem consentino projeto Mozart Lago, no mo- direção material e moral da mesmento do marido, mas que pomento em discussão nessa Casa ma.- Cogita essa proposição, tamdem por êste ser praticados sem
'Legislativa.
bêm, de modificar certos disposio consentimento da esposa. AccnApesar das
inúmeras obriga- tivos que vedam à mulher a prá-1
tua ela:
c;õcs que a prendem a diversos tica de certos atos sem autori"Proibir a mulher de exercer
setores de atividade, náo negou zação do marido, bem como o
sua profissão ou de
livremente
essa jovem causidica sua colabo- exercício do direito sobre pessoas
escolher as amizades sem cônsulração à causa das mulheres bra- e bens dos filhos do leito anteta ao marido, é monstruoso. Em
sileiras, entrando a colaborar de-'rior Pelo projeto referido, o.pai
uma união feliz, certamente que
e
a
mãe
sao
os
administradores
cisivamente
feum.grupo
de
com
I
tem a satisfação de
a mulher
j ministas indormidos que há' mui- legais e conjuntos dos bens dos
até mesmo
agradar ao marido,
filhos que se encontrem sob seu
to tempo agitam o assunto.
21 POLEGADAS.
nas coisas mais pessoais, como o
pátrio poder, sendo permitido à
trajar, etc. Mas isso deve ser
mulher recorrer ao juiz, no Caso
LUTAM POR DIREITOS
feito apenas, por uma questão de
de. prevalecer a vontade do maIGUAIS
IKIVICTUS Entrada 9 800,00 — 20x1 600,00 Total 41 800,00
amor e consideração pessoal, minrido. numa divergência. A viúva,
ca por imposição legal. Precisa. Numa visita oue a reportagem por outro lado,, contraindo novasi
Entrada 10 500,00 —20x1 900,00 Total 48 500,00
EMERSON
mos acabar com a diversidade do
do Correio da Manhã fêz à União, nút.cias. não perderá, quanto aos
tratamentoL para o marido e a
Universitária Feminina, pôde en-j filhos do leito anterior, o pátrio
mulher. Nao tem cabimento, por
PHILCO; Entrada 1J 950,00 — 13 X 3 000,00 Total 50 950,00
contrai- diversas
associadas emlpoder."
exemplo, a mãe viúva que con^
animada reunião,
debatendo o I
CÓDIGO DO TEMPO DE
problema da reforma de disposi-1
trai novas núpeias perder o pá14 POLEGADAS
tivos do nosso Código Civil. Lál NAPOLEÀO
trio poder, quanto aos filhos rio
estavam as dras. Maria Rita Soaleito anterior e o mesmo não
ENTRADA 5 500,00-20x1 100,00 Total 27 500,00
res de Andrade, Maria de LourLembrando que as nossas fonacontecer ao pai, o qual náo fica
des Pinto Ribeiro Moreira Dias, tes de direito privado foram as
privado da guarda dos filhos nem
Pinho
de Rezende
Silva, Ordenações Afonsinas. Manoelimesmo
quando a madrasta os
jZeia
Bernardette
Vieira da Silva, Ja- nas e Filipinas
maltrata. Desejamos lutar_tanto
|
(especialmente
¦ cira Manso Vieira e Alaide An-|çsta última), baseadas
nas quais
por uma maior emancipação ria
c outros planos de pagamento, rigorosamente.
Lopes. No meio delas, aisj consolidou o velho Direito Por.
mulher brasileira, nuanto pela
I drade
SEM JUROS, SEM ACRÉSCIMO, SEM MAIS DESPESAS
: nossa jovem e erudita entrevis- turçuês, tendo nos servido, tamevolução do nosso Direito Civil,
Oferecemos também as seguintes marcas: Zenith, Philips, G. E., Admirai, Stromberg Carlson,
•ÍSda.
bsTvi.
como fonte subsidiária o
que, como está, nos coloca em siStandard Eletric, RCA Victor, nos tipos mesa, console, eonsolete e conjugados.
tuação degradante ante os povos
Perguntamos-lhe inicialmente. Direito Romano, nas omissões e
"Os
RUA UBALDINO 1)0 AMARAL. 49-A (Centro)
d»mais; di?-nos a
civilizados."
tempos passaram... ... e o nosso Código parou..
objetivos precípuos do movi- lf.c.unas das
Próximo à Praça Crui Vermelha —Entre Mem ele Sá e Henrique Valadares, 74126 jdos
Lourdes Maria Celso, ci| mento. Respondeu-nos desejarem i^ra.
equiparação de direitos aos homens;'ando palavras de Arnóbio Gracom a'.revogação . d asr restrições |Ça: . _'_
,. ..: _.:.'.„,
impostas à mulher casada.' Classi-j "Ò direito, todavia, é mutável
ficou, em seguida, de injusta ajcomo a sociedade. Possui o mo¦' &i'&$ííàÈÊÍ
diversidade de tratamento dis- bilismo dos homens e dos gru\i$P4mWW?4&'-&í
!_Í__M_aP_E_&KU__Í&&#
ipensada ao homem e à mulher,!pos a que serve de norma de cony*ryy<yy-Ipelo- Código Civil, acrescentando jduta e de orgahizaeão. tendo deiser bastante odiosa, por exemplo, >xado de ser uma sunerestrutura,
a equiparação da mulher casada;para a sua mais vigorosa adapaos menores, aos pródigos e aositacão à realidade. . As alterações
silvicolas. E aduziu, em tom pro- sofridas pelo Direito de Familia Quando admitirem
motoristas com antecedentes criminais ou que
íessoral:
lem-conseqüência das duas últi"Não- sem razão disse
Pontes más contendas r-undiais mostram praticarem duas infrações graves — Mesma penalidade para os que
que caminhamos para abolir qual-!
individualmente linhas de transporte coletivo — Projeto
auer.desigualdade ainda existen- exploram
marido
e
mulher.
A
[te-entre
de lei apresentado à Câmara Municipal
I igualdade por excelência dos côn-.
sua
culminância
nas)
j'1'ses atirsiu
:leis escandinavas, soviéticas e me-! O vereador, Wilson Leite Pas- jeto; "Considerando que uni dos clinável de todos e, muno espezelar peirr
)x:cár.as..Nas primeiras, por exem ,sos apresentou projeto de lei na mais sérios problemas que afli- cialmente do legislador
pio. desapareceram todas as desi-; Câmara do Distrito Federal, de- gem. a população carioca é a in- interesses e pela segurança d.
gualdades outrora existentes. Co-'terminando a uerda da concessão segurança que reina no que se coletividade;
Por conveniência da gitpndo-se
.dos filhos, marido e çle empresas de ônibus e lotações refere a habilitação e responsabi-! Considerando que, assim como
mulher têm iguais direitos. O ma.; que admitirem motoristas; com lidade dos responsáveis pela dire-, aos permissionarios de serviços
paginarão o mapa da rido n?o tem, como aqui, o direi-j antecedentes criminais ou que não!ção de veículos de transportes! púbhcos cabem direitos, tambem
— o
fixar o domicílio do casal, i estiverem habilitados pelo menosIcoletivos»
jnão de lhes caber deveres
PREVISÃO DO TEM- :to dea mulher
não concorda com há dois. anos a dirigirem veículos! Considerando que esta Capital! primeiro dos quais refere-se a
;Se
PO vai publicado na !ele. nao tem a obrigação de acom-,-de transporte coletivo nesta Ca-! iniludivelmente é uma das cida-isegurança coletiva e particular.panha-lo. E, enquanto o direito, pitai. Segunrio o projeto, a mes-ides onde mais se verificam aci- mente dos que se valem dos seus
' JI2.a
'.'¦'.-•¦'¦'„ '.'-.'•'"«j'-' ''¦','¦
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«"• pnfsiim»
-¦
isovietico deu total emancipação ma penalidade será aplicada àsidentes do trânsito, muitas vêzes,.serviços. ,_,.,..
yy,
;'¦'*:'''
:' .. ../'"''••"'' v'"-1'',''
„ ,
a mulher..o direito mexicano es- empresas que mantiverem moto-1çom fatais conseqüências; A Câmara do Distrito íederal,
listas que, já havendo praticado
Considerando que <é um crime;resolve:
três faltas graves à época de ad- evidente contra a sociedade, ser! Art. 1° _ Perderá a concessão
missão, viciem a praticar duas facilitado — como sucede — a \ ou permissão para exploração de
-ções igualmente gra- delinqüentes, incapazes técnica-1 veiculo de transporte coleUvo a
I ves em cada período de um ano. mente e irresponsáveis, conduzir!empresa de ômbus ou JotaÇao que
'As n,'?'_""s r ••-'
como seu empregado,
serão ai-l;ca- veículos de transporte coletivo!admitir
fim de dirigir esses veículos,
das
aos
mesmo;
explorarem
ao
para
em
estão
MHfà
onde
Mm
li
que
.indivijogo
Mm
M
MV'
M'
;- ' : •'•: v
não estiver pelo menos ha
•''.':¦:' :y'-¦:*' •*'¦ y-''.'?:í'?''yM'yy^
Para preenchimento de 4 vasas. Informações na Agencia durimente linhas de transporte ; tampo; a vida dos passageiros, dostiuem anos
i •¦¦''¦' .
habilitado legalmente a
e.dois
"^'}}
motorista
do
I
próprio
pedestres,
y^^^-^m
.¦»;:
*,-<¦
.-^i&^^^
. Federa! de ' Viagens. Ay. Rio Branco n.» 185 loja 3 — Fone \f(
'dos que são conduzidos em outras; dirigir automóveis no Distrito
ÍNTEGRA
^kMMm^sir.-.
--''•¦:
. 80844 i''ÍÉ a seguinte a íntegra rio
-.V' ;.
viaturas! Federal assim como aquele que
142-6475.'
¦__'
pro
'
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'
•
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•
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Considerando que. por não| tiver antecedentes criminais,
existir punição legal eficiente,| Parágrafo 1.° O disposto neste
aplica-se, tambem, as emmuitas empresas de ônibus e lota-!artigo
'¦
veículos
que mantiverem para .ns
os
seus
entregam
presas
ções.
a motoristas que. na realidade mesmos fins os que ja havendo
não passam por qualquer proces-; praticado tres faltas graves, consj tantes rio prontuário, à época rie
so eficaz de seleção;
admissão vierem a praticar duas
Considerando que é dever inde. 'outras
infrações igualmente gra—i
— í ves, em cada neríodo de um ano,
| quando a serviço da empresa.
Aplicam-se as
Parágrafo 2.°
CURSO DE SERVIÇO SOCIAL mesmas
sanções dêste artigo e
!
m. EMFOTOEZA
seus parágrafos àqueles que. exnlorarem individualmente linhas
FORTALEZA, 17 — Com uma fre-: de transnorte coletivo.
-Art. 2.° Revogam-se as dispoqtiéncia de quase duas mil pessoas!
inscritas, coittinua alcançando êxito s[ções em contrário".
Sexto Curso de Nações de Serviço Social e Psicológico, promovi-!
e; ASSISTÊNCIA AOS LÁZAROS
' do pela Divisão de doIntercâmbio
Departamcn- Combater a lepra é obra de eolldaResistência Técnica
to Nacional do SESI.
rletlade humana e deíesa social. —
As aulas estão sendo ministra- Sociedade íio Distrito Federal de Asdas pelos professores José Cláudio: sistência aos —Lázaros e Detcsa ConRu Santa Luzia, vi;-;
. . tra a Lepra
Moraes e Fernando Ferraz.
Esses cursos vem se realizando 15°. andar — Sala 1513.
77282 SS
em várias Capitais com sucesso.
Asp.
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EXCEPCIONAIS DESCONTOS A VISTA

PERDA DA CONCESSÃO DE EMPRESAS
DE ÔNIBUS E LOTAÇÕES
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EXCURSÃO À AMÉRICA DO NORTE
EM SETEMBRO -PRECO CRS 87J

TRANSBORDA" OllO
IGUAÇU

ANÚNCIOS |

PASSO FUNDO, 17 (Paraná) -Em conseqüência de fortes chuvas
ultimamente caídas na região Sul
do Estado, o Rio Iguaçu, inundou
vasta região agrícola e pastoril do
,
Estado.
O rio Iguaçu, que corta União dc
Vitória, invadiu grande parle desta cidade, causando sérios prejuízos materiais. Felizmente ainda não
houve vítimas a lamentar. Asp.

I

EM~
JORNAIS
REVISTAS
EMISSORAS
COLOCAMOS EM OUAlQUER CIDADE DO BRAÍIL

REP. A.S.LARA.
KUA SENADO» DANTAS 40. S.« U9.

RIO DE JANEIRO • 0. P.

FOGÕliMBÔÜOTBaO
HORIZONTE
BELO
HORIZONTE. 17 — Passara hoje, por está Capital, a corrida
do fogo,, que vem sendo conduzida
desde Brasília.
Esta importante prova de pedestrianismo terá seu ponto final em
Pôrto Alegre. "fogo
simbólico da
A corrida do
pátria" teve início no dia 5 último
e passará por esta cidade, hoje,
às 17 horas, vindo de Pará de Minas, neste Estado Asp.

DELEGACIAS AGRÍCOLAS
SAO PAULO, 17 — Estáo marcadas para os dias 24 e 25 do
mes em seqüência, as solenidades
de instalação das delegacias regionais agrícolas de Assis c AraAVENIDA fllO BRANCO 142 E 551
içatuba. Nessa ocasião a comissão
de defesa e promoção da coto- II Cà9uiNA) pAR.A^stnav.éi» I
nicultura lançará a campanha
algodoeira. Asp.

LlMSJODERNOS
PREGOS

<T:-*

Estas características serão justamente as vantagens do
edifício "Dom Fernando", como V. S." poderá verificar,
hoje mesmo, no próprio local, inclusive. São apartamentos pequenos, com modalidades de pagamento inteiramente novas, e postos no nome do comprador sem
mais despesas!
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Baixa no preço da batata

ÉbfNtiETO Tb A MASnM, Bomfn-fo, 19''tt AfAifn «fr

....{.

CORREIO

Kstiftnda om 1.300.00» loiic-lniln* n produção
-lente nno — Construção, <lo armazéns pára culorngoiu do produto

DOH ESTADOS

Noticiai orlundai de Campina Grande Infarniam >l>i~. l-mlo- d*
fundarão
Caridade, penenrente- ao "Akrlio rtto Virem» d» Paula",
n-qi.-l- município paraibano uma faculdade, qur »i> -Ifdirara an •»•
..,:,.
\
i
>tna rir
Horlal,
Ol prrparatlvoi para IniUlaflO daquela RlCOU 81111-rlor, ji t-Uo
ano.
em .iii.i..iiii-ni,i, rirvrnrio a liuu-uraçto ir ri.-it no próximo
O rorpo dnrrntr ria firiililadr, que t»rá formado dr -nnlirrl-lni
rrfnr(.»do
Ir*»
Onda
ri«
(iranrir,
»*¦-¦
dr
t'am|ilna
pria
profruArri-.
¦¦ ¦
i ¦ nir-tra- do OarA, limitem lrni.1i rir carlriadr.
¦¦•¦•
,¦'¦•
A futura Faeulriartt dr A'"l*l*n<ia social, «-rá imtalaria
¦ ,,,,, ,t i r i...... - > qui ir-rüo
rlamrntr na Aillo Hka Vlrrntr, apn»
liitroriii/lda* em ¦ u prédio, Aip.

Informa a AN quc, embora cs-[Valo do Paraíba, cm áreas eco-,
tcjitmos no chamado período tia nòmleamcnto favoráveis a uma,
"entre-safrn", os
preços dc ba- colheita no período da entrelata ofereceram este ano apre- safra.", cuja produção iniciada
i-iável diminuição, comparados j este môs é estimada em mais ae]
AMAZONAS
corri os do ano passado, Assim é|300 sacos; *
O crescimento geral do produ(iuc, em agosto cie 105(1, os dois
ESCOLA — O mlnUtlo Mário Menr-jlielli, titular da pait» da
Alilcultura, féz uma lírle de viiitu, inclunve an local onde ,e»tâo
tipos de batata, la. e Ua., foram ção —adianta a AN
oi alicercei ria futura Eicola de Afronomla do Eilado, cujn- obrai
cotados, respectivamente a 800 lação à área cultivada e o reneitüo parali-ada* deide oi governo paisado». O inli*l*tio ficou riem.
aprimoramais
c 700 cruzeiros o saco, enquaji- dimento cultural
lado e lollcltou que lhe enviawein plantai e demali iii*oimaç&e* acèr.
to que, este ano, no mesmo mt*s, do fazem prever que a produos preços alcançados foram de ção de batata em todo o pais se
elevará, no corrente ano, a ....*•¦
500 e 420 cruzeiros.
toneladas, ou sejam. batata. A medida visa a armazeINSTITUTO HISTÓRICO
A apreciável produção de bata- 1300.000
do que no ano'pas-í nagem desse tubérculo na época
mais
13,3*;
a
do
critico
mais
tas no período
fim
dc
sc
clc
colheita
a
garantir
tonelade
093.100
foi
sado
tomedidas
que
F. GEOGRÁFICO BRASILEIRO
ano sc dev; a duas
seu suprimento no periodo cnmadás pelo Conselho Coordena- das.
o
n)*ast
regularizar
ESTOCAGEM
tre-safras
dor do Abastecimento, conjuntaNo dia 18 dc agosto de 1830,
tecimento dos centros consumimente com o Ministério da Agrina sc ,i" da Sociedade Auxiliadores.
to-1
sendo
estão
Providência*
cultura e com a CACEX. A priOs estudos a respeito *á fo- dora da Indústria Nat-ional, o gcmeira íoi no sentido ¦•- scr prol- madas pelo Conselho Coordena- i
concluídos, devendo ser ins- neral Cunha Matos e o cônego
senti-Iram
no
bida a importação de batata, o dor do Abastecimento
os^ primeiros armazéns Januário da Cunha Barbosa apretalados
em
imediata, .
— construção
.|
do da
os produtos!
uuioi uí,
Fiuuu.r!Mw
que velo estimular
Pníiino, Paraná
p-irnnn pe KIO
Rin' sentaram uma proposta para qu e
Sao
Pau
em
fl fl (> foàjl*jtó &lg?6flÇ(
nacionais. A segunda diz rcspei- vários pontos do país de-armaico
^
Sul.
do
Grande
c Geográfico
Brasileiro. Esta,
to à intensificação do plantio nolzéns, destinados à estocagem dei
proposta, no dia seguinte, foi discutida e aprovada unãnimemente em assembléia-geral.
Reconheeendo-se desde logo a
conveniência da associação, cujo
fim era coligir, coordenai- e publicar òs nossos documentos históricos e geográficos esparsos pelas Províncias e, por isso mesmo,
só com dificuldade p'odendo ser
recolhidos por quem se dispuzesse a escrever, com exatidão e
cria
sido
tendo
e
Brar.il
discernimento a História do BraArquiteto».do
dos
Instituto
do
De acordo com o convocação
Geral, n
sil, a proposta não encontrou obsdo o Departamento do Rio de Janeiro, todos os arquitetos sócios, em Assembléia
na sua sede. à Avenlda Rio Branco. 277. 13.
táculos, sendo aprovada com um
próximo dia 20. têrca-feira. às 8.30 horas órgão.
dêsse
diretoria
a
primeira
andar cleeeráo
voto
de louvor aos proponentes
alcance os objetivos
AMtaf ó írupo de arquitetos abaixo, desejando que o Instituto no Brasil, a atualiidéia da criação de um inspela
urbanismo
e
do
habitação
tituto, do qual grandes vantaestatutários e, principalmente o estudo da
do "bantamo «-do
se deveriam esperar em prol
xaTão dá técnica da construção, o problema do ensino de arquitetura, vem solicitar o apoio
gens
e a construção da sede.
da pátria è para glória de seus
pós-graduadò, a regulamentação profissional
membros.
dos demais colegas a seguinte chapa:

OS ARQUITETOS ELEGERÃO
SEUS NOVOS DIRIGENTES
f AOS ARQUITETOS

PRESIDENTE
VICE-PRESIDENTE
'l.o
SECRETARIO
2.° SECRETARIO
l.o TESOUREIRO
2.° TESOUREIRO

CONSELHO FISCAL

MAURO RIBEIRO VIEGAS
SÉRGIO WLADIMIR BERNARDES
DARCY BOVE DE AZEVEDO
RUBENS DO AMARAL PORTELA
CRISriM PEREIRA DE ALMEIDA
JOSÉ OSWALDO H. F. COSTA

—

CONSELHO SUPERIOR IAB —

JOSÉ EIRAS PINHEIRO

31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
40)

¦

47) Nelson Machado 93)
48), Cláudio Aurrusto Pirari- 94)
be Magalhães 93)
49) Alexandre Rapoport 96)
50) Carlos Alberto de Car- 97)
valho
98)
51) Edison Vassalo 99)
52) Godofredo Formenti 100)
53) Newton Penna Guedes 101)
102)
da Silva Rosa
54) Carlos Calderaro 103)
55) Alfredo Pecegueiro do
Amaral
104)
56) Paulo Braga Lopes 105)
57) Pedro Cyleno
106)
58) Paulo Cunha
59) Rafael Galvão
60) Renato Primavera Ma- 107)
rinho
108)
61) Joaquim Barroso Chaves 109)
62), Renato Barroso Chaves HO)
63) Alberto Palhano Leal 111)
64) Arnaldo Abaurrc H2)
65) Roberto. Soares de Oli- 113)
véira
IH)
66)., Roberto Thompson Mota 115)
í)7) Airton Miguez de Oliveira
U6)
68) Antônio Alves de Faria 117)
69) * Hélio Mamede
70) Ito de Albuquerque 118)
H»)
71) José Guedes
72) Júlio Oscar Rivas Be- 120)
nitez
121)
73) A u g ti s t o Vasconcelos 122)
Júnior
74) Norberto Rizzo 123)
75) Onofre de Freitas 124)
125)
7G) Nabor Foster
77) Mauro Costa Cavalcanti 126)
'.-•.
riolaut) '
78) Ruben Luna, Dias 127)
Promethèu da Silveira
Nestor Egydio de Fi'**tiel- 79) Hélio Luna Dias 128)
80) Philuvio dc Q. Rodri- 129)
rctlo
13°)
Gclsc Passiclo da Mota
gues Filho
Wladimir Alves dc Souza 81) Edgard Medeiros 131)
$2) Cláudio Luiz dos San- 132)
Ubi Bava
tos Vianna
133)
Renato
Barbosa Cor83) Antônio Belfort de 134)
deiro
Arantcs
*3S)
Gilson Mendes Lages
84) Cláudio dos .Reis Cas- 136)
Simão José
• tello Branco
$W)
Arquimcdés Memória
85) Eloisc dc Aguiar Campos 138)
Alcino Dias da Silva
86) Fernando Fonseca
I'a.lua Naked
França
\*$>
Gilson Gladstone dc A.
Í7) Hênio Fonseca Netto ¦/'. . .
Navarro
Evcrsisto Dantas do Ro- 88) Ney Pompeo 1*0)
89) Herbert Ranunelt
eárin
90) Roberto Magno de Car- 141)
Thales Memória
váihb
Carlos Del Negro
91) Raul Cerqueira 142)
92) Délio Ribeiro de Sá '
.
Henrique Dachis

DE PERNAMBUCO
0 general Cordeiro foi inaugurar
a IX Exposição de Animais
Gripe "asiática" no "Ary Parreiras"
0 brigadeiro Dahcr promete pistas
novas para o Guararapes A.R.

ra da. iHuiçSo, a fim de que o Ministério provldenelaiii o pro-it-

luimenln riu obrai,
O titular rin Airli-ulltira visitou, também, * ifd» da In*prtorli dn
lervlço de ProtecAo ani índios, atiioultamln aa nece-iidides do Serviço e tamném * Refinaria dr Petrdlto da Capital. Asp,
*
«OIA»
CACHOKII1A — O governador do Eitado enviou à Anc-mbléla
Liftilativ* do Entirto, para r.ilifiraçfto, o convênio celebrado com o
governo Federal, parn aplicação da dotação de lesnenta milhou, cnnninada nn orçamento dn UnlAo ài obra» rin Hidrelétrica da Cachoeirn Dourada.' Aap.
' PAU A
NAZARÉ — A diretoria doi festejo- à Nn-*B Senhora da Nawré.
f-iieirndo dar mnloc brilho a feita da padroeira dos paraemei «"tearm. vai dirigir um convite ao preiidente Juscelino Kubitschek, paia
qua o mesmo venha aiilitlr o Clrlo da Mllngiosa, a rtallzar-at no
méi de outubro próximo,
O ronvlte, deverá ser feito por Intermédio dn governador Barata,
cine oficiará an chefe dn Governo Brasileiro, pedindo |Ua presença
em Belini, no din do Cirio de Nazaré. Asp,
PARAÍBA
CAXIAS — Um vasto programa de snlrnldadr está marcado para
o próximo dia 25 do corrente, data em que se comemora o Dia do
Soldado.
As Forças Armadas, sqiiartrladas neste Kstado, 15" n.l., 1" Grup.imento de Engenharia, Vfi C. R., Policia Militar, hnmenagearao lingelamente a figura do Marechal Luis Alves de Lima e Silva, Duque
ile Caxias, Asp.
P Alt AN A
VACINAS — Dentro dos próximos vinte dias, deveria chegar ft
Capital paranaense, cento e oitenta mil doses rie vacina Salk que servirão para imunizar sessenta mil crianças curltibanas contra a poliunilellte. Para melhor andamento dos serviços, foram criados 12 postos
de vacinação em vários bairros da metrópole, sob a orientação direta
do Centro de Saúde de Curitiba. Tombem o Departamento ria.Criança
colaborai á na vacinação, tendo para tanto organizado quatro postos.
SI».
PERNAMBUCO

Dak»r por considerar uma tiRECIFF. (Do correspondente) — O,laudo 'nrttll.
general Cordeiro de Faria* foi- a Ar- cair.
covarde, no Interior do Estndo. inou-i Em palestra com o representante ria
jurar a IV Exposição Regional rie!empresa suiçá, sr. Nytliainar de OhAnimais e Produtos Derivados, oign-|velra, o brigadeiro Inicio Loyolg ganirada pela Diretoria de Produção irnntlu que no dln 30 de setembro
Animal ria Secretaria d« Agi Icultu- próximo entregará ao tráfego as pisr». Inscritos no certnme 538 animais'tns com 2.200 metros e a estação de
e aves nas diferentes classificações, passageiros,
pertencentes a criadores náo só de
PF.RDKU O NAVIO
Pernambuco como também da Parnibn
da Bahia.
. Um** marinheiro dos contra-tôrpeDepois do desfile e de ouvldos os
i deiros venezuelano, sr. Juan José Ca-

•«»- Beli-m
**-do - Pará**chegou
8&Sh&
SuTrpfe.?fc0o,
barcos
cm
i
rádio cia Delegacia de Policia local,
enviou ao sr. Raul Barbosa, presidente do Banco do Nordeste, um telegrama em que participava a reali..i<:.,i, daquela Exposição e solicitava
n ampliação dos financianleiitos rio
B.N.B. aos proprietários clc animais
rio j-ertame de Arcoverdc.

Moacyr Fraga
Antônio Valesini
Paulo Pavão
Ernesto Martins Loques
Moysés Kampel
Armando Stamile
Rodolfo Nalagute
Helena Lopes Cimiterrá
Rachel Dorfman
Paulo'Pires
Maria Cândida Pedrosa
Campos
Esmeralda Pena
Rosalina Alves Basilio
da Silva
Joaz de Campos Figueiras
Augustc da Costa Soares
Giieiio Pedrosa Caldas
Oswaldo José de Souza
Antônio Lopes da Costa
Armando Mesquita
Augusto Teixeira,
Waldir Ramos
Luiz Bergerot
Cláudio dos Reis Castello Branco'
Josélio M. Mediei
Ramiro Faustino Ferreira
Luiz Sena
ManOel Pedroso Lopes
Ângelo Castro Gonzalez
Antônio Gestal Pereira
Antônio Carlos Magalhães Rios
Helena Mayerhoffer
Lino Fonseca Neto
,
José'Augusto Morais
Floriano Brilhante
Aloisio Sebastião Trinas
Pedro Milamedè
David Galler .
Paulo Peixoto Júnior
Cleste Nogeira Nunes
Veda Ferreira
Taciano Abaurre
Zaira Vieira Lima Penet
Arnaldo Rocha Filho
Edgard Cerquelra Pinto
George Louvisfer
Domingos de Paula
Aguiar
José Maria Rezende
Martins
Léa Carnaúba Dias da
Silva
Flavio Dias Pinto da
Silva.' ':-¦¦,'¦,"(-'¦
Ângelo Murgel
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Feriado: política repetente
Estudantes: de fato e de direito
Asiática: sem novidades
Futebol: festivalèsco
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E. depois de ler a última reportagem sôbre um cavalheiro
que dizia ter viajado num discovoador, um reoórter comentou para nós:
"Êsse negócio de ter voado em
disco-voador, já está ficando de
barba branca. A próxima
que eu
"Marciano
"sacar*' vai ser assim:
indifjente apela para a caridade
pública"."
SABIDO

pague

d e-v«o-g-o-r
WÊ - -»

H

sem acréscimo
.a lem doze meses!

1

O FEIJÃO VOLTA A SUBIR DE
PREÇOS

A.J.G.

SAO PAULO, 17 (Sucursal) —
Quinta-feira íoi feriado: talvez
tenha sido essa a noticia mais importante da cidade, nesta semana
dividida em duas semaninhas impeprodutivas. Não na Capital, canlo menos. A política andou
sada, os políticos fugidos, faa primeira, e impedir que os dois
últimos da primeira descessem
zendo a mesma coisa de sempre,
DE DIREITO E DE FATO
O primeiro subiu,
diaqte dos problemas de sempre:
para a 2.a.
apresentaram
A semana havia começado com mas os outros não desceíam, não.
promessas para so"definitivas".
E diante do o 11 de agosto. E isso, em São Resultado: 19 clubes disputam o
luções
problema-mor (para eles) que é Paulo, quer dizer: bar fechado. campeonato, que agora é dois.
o das eleições, também não mu- Todo mundo desce as portas nes- O que acontece é que, mesmo em
ensolarado, com dois
daram: os que eram candidatos sas 24 horas, porque se comemo- sábado
continuaram candidatos, os que ra a instalação dos cursos jurí- "grandes" em campo, o povo não
diziam que são, continuam assim dicos no Brasil. Mas, o dono de vai ao estádio. É um futebol meio
e os que serão, mas não dizem, bar não tem nada, nem quer aii- üff-side", como se vê.
Em compensação houve a sécontinuam não dizendo — mas ber nada de cursos jurídicos: íesendo.
cha as portas no 11 de agosto, por- rie de magníficos jogos de bola
torneio quadrangular,
Num desses casos esta o sr. que os estudantes de Direito (al- ao cesto, no "Palmeiras
se sagrou
Rui Novais, prefeito de Campi- guns o são de direito, mas outros em que o
nas. O PL, partido a que per- apenas de fato. diante da ação campeão. Foi uma série esportence, chegou a dizer que éle nesse dia} saem à rua aos mago- tiva digna de gente civilizada:
seria oficialmente lançado para o tes para dedicar-se ao curioso es- esporte para mostrar com orgupáreo estadual no próximo mês porte de comei-, beber, não pagar lho em qualquer lugar.
de setembro. Dali por diante, se- e; não raro, brigar e depredar.
A.P.L.
ria o nome oficial dos libertado- Quase sempre, nessas "brincadeires, para a luta pelo primeiro pôs- ras" os estudante-; de Direito cheMas,
to executivo do Estado.
Na Academia Paulista de Legam às vias de fato. (Mas é
assim que essa notícia veio a pú- bom que se registre: nem todos os trás, recrudesce a luta para a inblico, observadores duvidaram.
estudantes dos cursos jurídicos fa- dicação do sucessor de WashingPaulo Bonfm, o
• . "O Rui nem vai chegar a ser zem isso: há muitos que preferem ton Luís.
"Antônio Triste", já se poeconcandidato, oficialmente" — di- estudar mesmo. E mais: nem to- ta do
isso são estu- fossou candidato "dos moços", paziam. Era truque para..chamar as dos os que fazem —
são apenas ra enfrentar Cavalheiro Lima e
de Direito
atenções gerais para o PL. Pu- dantes
"penetras").
Lucas Nogueira Garcez. Há muiblicamòs isso,, r-á.ücásiãd. Agora,
favorável ao exura,sintomá.de,que;.a' coisa corre
Por isso, em 11 de agosto, quem to prognóstico
hoje professor de hipara .-êsse rumo mesmo, íoi ven- quiser que coma em casa, porque governador,
tilado esta semana: um vereador
a metrópole de 3 milhões e meio dráulica na Escola Politécnica.
dc» PL disse não acreditar -que o de habitantes fica mais ou menos
CENSURA
sr. Rui Novais continuàTá candi- paralisada.
dato até oiim.
A censura paulista deu, outra
A ASIÁTICA
O doutot' Ademar, também, não
vez, o ar de sua graça: proibiu
mudou. Continua a dizer para
vem da Ásia ainda que Jaime Costa encenasse a petodo mundQ que, não está interes"se as Jfr gripe quea-,Sãò'Pàtjlo. Feliz7 ça de Nelson Rodrigues."Perdoamas
na
,naó-chegou
sado
governança,
me por me'traíres". ,.O autor diz
circunstâncias yo^exigirem", íará Itiente.-'-.'Forque, ,se .tivesse cheyesga; o ator
-iria-encontrar-.muita
que -é uma censura
isso,
o
,faci-:
"tomou
o sacrifício,..--..-Enquanto'
jítfdQ,
asslríàtúdiz
censor
o
qüe
uma'ver
instalar-se
de
Matos,
.para
.
íídáde
senador.
Lino
grupo do
*f6ri-*at dentro do*
issp não exita
cpm-êleepor
ra"
o
seas^Pymil
.vacinas,
que
continua fazendo
que
nem,.-mesmo em prejudicar um
PSP para que as .circunstâncias crétáriodá* §aúdc' dissera que .aqui. autor. O vice-governador
afirnãó
semana,
uma
Ademar
éstariam.èm
ponáo exijaip- que o doófor
censura e
amou
prestigiará
qu,e
vacinas.ainda
bem
dem vhviiÁs
seja candidato
-Sara a exporta não quis, fazer maiores'- comenta':
'
O deputado 'Ulisses Guimarães d*oram liberadas americano,
y..
; •
por- rios.-', jíi.'
continua aparecendo (e discursáft-, ção pelo-governo
qi*e as pesquisas ainda continuam - .:;y.::;Vv\juiz,
do) em : numerosas• solenidades** "Pòr
isso'; o.-térnédití foi fazer reuque vãò desde cr-nírasco em clliff
as
be de bairro, até-«'entrega de. nião. Ná Capital e ,t*o interior
O juiz da. Vara Privativa-de
-, yeuniõesísè sucederam na semacondecoração a diplomata.
Menores, pela imprensa, tarnbém
marecursos
c**itrosa1r"
na,
estai
sim
O senador-Auro,:.êsse
para
compareceu: denunciou o fato de
com o tea^a*^^
-*•?-l-áHuaç^o —¦ se ela sé que. há, em São Paulo, muitas.es-vàí
fren
lar'.
faz
discur-interior,
ao
tempo:
colas que se;dizem de bale, que
y • _y
sos, visita -sejs, oito--cidades em tjròtjuzir.-, .apresentam verdadeiro perigo pa- j
instala
co-,
semana;
cada fim de'
ta a integridade moral e física
mitês. Arma sua rêdeV õ senador, FESTiyÁL FUTEBOLÍSTICO das crianças. O repórter qué o
'.ííò
que é ò candidato mais positivo
entrevistou esquece-se de sugerir
'festival: ocorre, um verda-- que se peçarab juiz dá Vara Pri(no sentido de lütaraberta) a go- deiró futebol,
sábado
há
jogos
vernador.
vativa de Menores que tome pro'ripifé). vidências.
O professor Carvalho Pinto, pOr (tarde e noite), domingo (tarde),
. ... ¦ >
. .-, ¦ ¦¦
e
d-Léseú-apa•
mèióT
(tarde*
sua vezircóptt-fiMisendpipòp.ulaifi-SOLTOS
PRESOS
campeonato
de
tal
dé
uni
È
jogo
zado pelas inúmeras concentraEnquanto -'Pisa Macio" era levado de volta à prisão, por ter
cometido o erro crasso de, logo
após fugir, ir visitar ,uma irmã.
outros delinqüentes "pinicavam"
do presídio da Rua da Alegria.
Fugiram por um vitrô. Um jornal, estampando a fotografia de
diz,
um deles ao ser recapturado"Apetextualmente, na legenda:
Mod. B • 150-Televisor de 21 polegodos oe visão
sar do braço quebrado e da perna muito ferida o delinqüente
nítida e super firme
Som de grande clarenão parou de desafiar as autoriSeria interessante mesmo
dades".
zo* Móvel moderno em jacarandá ou morfim
vé-lo cantar loas à polícia que o
prendeu — com o braço quebrado
e a perna ferida.
*^^^^^^_ • •
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A BORDO DO ARY
PARREIRAS

O navio transporte da Marinha de
Contra as previsões gerais, o feijão
"Ary Pairei ias",
Guerra Brasileira
está subindo tlc preço. Os correioa
será, submetida, antes de cruzar
I res Oficiais da Bolsa dc Mercadoria!
EXPOSIÇÃO — Com a presença do governador Cordeiro de Farias,
barra do Porto de Recife, a uma ri- admitiram
revisar a cotarão» do
inaugurou-se, em Arcoverdc, a 4a" Exposição Regional dc Animais e
fiscalização
sanitária,
por 'duto, alternndo-o em cerca da pro.',
gorosa
100
Produtos Derivados, com a apresentação de 400 espécimes de didos
médicos
do
Terceiro
Disparte
a mais. Por sun vez, a Seversas raças.
,cruzeiros
Naval
Secretaria
trito
de Saúde Icretarla da Agricultura, através do
c da
O ponto alto do certame foi o concurso leiteiro do qual particido Estado,
param 30 bovinos e 8 caprinos. ASp.
|Serviço de Fomento da Produção conSerão examinados detidamente os firmou; há duas semanas, com ba-«
PIAUÍ
praclnhas que transitarem pela Ca- nas informações dos agrônomos das
pitai pernambucana, de volta de Sue?.!diversas regiões agrícolas, quc o preMUNICÍPIO — Comenta-se que o município de Luzilnndia, estaria preTome-se que alguns deles
venham co do feijão-baixaria'cm decorrência
parando-se para disputar o próximo concurso de Municípios Brasiatacados da "gripe asiática", sendo do "considerável aumento verificado
leiros, tal é o seu progresso. Essa Prefeitura é. talvez, a única no
qué a medida é mais preventiva do na colheita daquele cercai". EntreBrasil cujo prefeito ganha mensalmente mll e duzentos cruzeiros e
tanto, essa noticia é contraditória: os
que repressiva.
desse dinheiro ainda distribui seiscentos para ajudar na gratificação
corretores, admitem a majoração do
que o município paga a um médico como ajuda municipal e os seiscentos restantes èle os distribuiu com dois modestos funcionários da
AINDA O AEROPORTO
t provável que o saco de fio
preço,
Municipalidade. O município em apreço t o único que tem uma
seja, adquirido, nessas próxlquilos
os
do
inferior
Inclusive
á
vencimentos
folha de pagamento,
prefeito,
O problema do prolongamento das I mas. horas, a 1.000 cruzeiros.
casa de 20.000 cruzeiros, estando localizado k margem do Rin Pamaipistas e de inauguração'da nova esta- j
ba, com grande comércio de Babaçu e cera de carnaúba. Asp.
çSoVda passageiros do aeroporto dos'MILAGRE EM PLENA AV. DANTAS
Guar.-irapes, permanece na ordem do BARRETO
dia. Numa das suas recentes viagens
ao Rio de Janeiro, o brigadeiro InáBem no centro da Capital peruamcio Loyola Daliei- esteve com o Mi- bucann, um pastor protestante, sr. Manistro da Aeronáutica, obtendo deste; nuel de Melo instalou um palanque,
dos créditos anterior- convocou o povo e Informou
que,
que o aficionado, se quiser mes- a confirmação
mo acompanhar o desenrolar-da mente -concedidos para reaparclha- quem tivesse fé no Senhor caminhasdo
mento
nosso
aeródromo.
se
atê
ele.
Bastaram
duas
uma
ou
três
secontratar
coisa, terá que
piecretária para cuidar das estatís- Enquanto o engenheiro da Segunda gações noturnas para uma verdadeira
niultidfio
deslocar-se
dos
subúrbios
coZona Aérea ativa os trabalhos, várias
ticas. Porque o campeonato,
mo se sabe, é realmente dividido companhias de aviação consultam o até à Av. Dantas Barreto, parn ver o
em dois: primeiro o que eles cha- brigadeiro Daher sóbre a passlbilida- tal pastor que faz milagres.
mam de "torneio de classifica- de de confecção de horários para os Poder da íé, ou nSo, o certo é que
ção", que seleciona os 10 primei- seus modernos DC7-C. As pistas atuais muita gente tem acreditado nas cuias
ções municipais, que, agora, estão ros colocados; depois o período fi- não oferecem condições técnicas para do pastor Manuel. Há vários casoa
sendo encabeçadas pelo vice-go- nal, para ver, mesmo, quem é decolagem ou aterrissagem dos pe- de cegos que voltaram a ver, paralivernador.
ticos que começaram a andar, aleio campeão. O objetivo, quando sados aparelhos..
No mais, a política estadual se "bolou" essa fórmula miraculo- A "S.A.S." e a "Swlssair" mostram- jados que abandonaram as muletas.
'interessadas.
Os protestantes estão eufóricos com
continuou no mesmo: afora as sa, foi um:, burlar a Lei ao Ates- se as companhias mais
eleições, não há problemas maio- sc, que permitia ao primeiro co- Querem elas estabelecer um vóo dlres em pauta.
locado da 2.a Divisão subir para reto entre o Recife e Lisboa, cance(Continua na 7.» p»-*ina)
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INSPEÇÃO

atrasado á hora do embarque, ficando
retido naquela Capital. As autoridades locais providenciaram sua vinda
o
ao Recife por via aérea, sendo
mesmo recebido no Aeroporto doi
Guararapes pelos ofici.Us do Terceiro
Distrito Naval e mandado, imediatamente, de volta ao seu navio.

DE SAO PAULO

DO AMORIM
| MARIO CUNHA PIRES
y^üCAs' MAYERHOFFER
PAULO SANTOS

1) ' Edison Varela Gomes
Z) Ruderico Pimentel
3) Daudc Jabbur
4) Aécio Bossuct Ba*rueira
Sampaio
5) Maria Eneida Franklin
(!) Oldcmar Santos Lemos
7) Lauro Magno de Carvalho
8) Gilberty Colens Garcia
9) Walter Aloysio Wyss
10) Marco Antônio de Guadalupe c Silva
11) .José Geraldo da (unha
* Camargo
12) Octavio Sarmento
13) Júlio Ferman
14) Claudionor Paiva de
Araújo
15) Mário Emilio Ribeiro
16) Saul Dachis
17) Ifaroldo Cardoso de.
Souza
18) Hugo Ribeiro
19) Sérgio Ribeiro de Paiva
20) Hélio dc Oliveira Passos
21) Jorge Wcrneck Passos
22) Walmor Josc Prudêncio
23) Paulo dc Mendonça
Tibau
24) Homero clc Almeida
Leite
25) Raphael Galvão Jr.
áfi) Nestor dc Paula R. Filho
27) Donato Mello Júnior
28) José Maria, dc Araújo
Souza
29) José Richard Abreu
30) Rubens de Ara*u*Ju Oo-

l.* Gi.I-ano

Palácio de Geladeiras, Ruo do Assembléia, 105
Centro de Geladeiras, to. lm Bronco - esq-7 de Setembro

Na Imprensa Oficial do Estado,
o diretor-geral está deixando todoj
mundo de pulga atrás da orelha.
Êle é o jornalista Wandyck de'
Freitas, *<iiie entende mesmo da |
coisa: começou no Paraná comoj
linotipista e chegou — passando;
por Sao Paulo, Rio e Santos —J
até diretor de redação.
Wandyck foi o «DÓrter eme
féz a mais extensa série de reporta**cns sôbre um. rtftftno assunto: quase 200 trabalhos sôbre
o tema "Existem os fenômenos
espiritas?5*

QUEIMA DE DISCOS L P.
Aproveite. Seja um dos primeiros — Adquira
a melhor mercadoria antes que se acabe —
Grandes descontos!!! - Rua 7 de Setembro, n.°
141.
82610

COMUNICADO
OFERECEMOS

TELEVISÕES
de 21 polegadas das melhores marcas —
modelos 1957 — ao preço positivamente
revolucionário de

36.000,oo

GRS

|i com plena garantia do representante, £
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MALA REAL
INGLEZA
ROYAL MAIL UNE
PARTIDAS
FREQÜENTES
POR RÁPIDOS
E LUXUOSOS
PAQUETES
PARA

EUROPA
RIO DA PRATA

PASSAGENS DC IDA E
VOLTA E iILHETES
AERO-MARITIMOS A
PREÇOS
CONVIDATIVOS
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(BRAZIL)
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Av«nid* RI»
Branco, 51 5,
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FOI ISSO
O que s« leu acima foi. mais
pu menos, o que aconteceu na seman» que finda, neste ponto finaL

mn

CORREIO DA MANHA, Domingo, 18 de AgAste de 1057

1.° Caderno

B

sl

BANDIDOS ATACARAM A POLÍCIA

3.° edifício
das profissões liberais
"Ed. RODflC"

'Avenida
Assaltantes tentaram deter viaturas na
du» Bandeiras -— Obrigaram os guardas a voltarem ao RJ*., havendo então cerrado tiroteio -— Bandidos de metralhadoras e montados em cavalos — Atemorizada a pòpulá*
ção de Bangu, Padre Miguel e Realengo

\

Só até sábado, 24

jj

ATACARAM A POLÍCIA

Casacos-esporte, modelos "Clubman" §
-: e "Palmac", de nossas coleções de £
Inverno -1957. 3 botões, com abertura. J
A

Preço de oferta £.1)94.-

§

t

I

;\ Sapato de camurça, artigo fino, córes w
preto e cinza. Modelo "Reggio", J
a
fôrma confortável.
I

Preço de oferta 09 jj

I

c

'

;• casa /

j
(;
J

Informada a Polícia de que três
indivíduos armados tentavam deter as viaturas que trafegavam
na Estrada das Bandeiras, em
frente a um determinado estabeJecimento comercial, rumou • para o local, o carro 12 da Rádio"Patrulha, guarneciclo por três
guardas-civis. Ao chegarem ao
local, os policiais depararam com
um indivíduo junto a uma bicicleta e ao pedirem seus documentos, o bandido sacou de dois revólveres e determinou que os
guardas recuassem. Ato contínuo,
mais dois elementos se aproximaram, ocasião em que os policiais
retornaram à R. P. e, quando davam partida, os marginais fizeram vários disparos, verificando-

\

se, então, violenta troca de tiros.
Imediat.mente foi solicitado au- FUGIRAM OS SEIS DETENTOS
xílio e instantes após chegavam BELO
HORIZONTE, 17 - Inforao local, os R. P. 85 e 26, além
de Caratinga, que na mamam
26.°
e
de investigadores do 25.°
drugada do dia 15 último evadida Quarta Sub- ram-se 6 presos da cadeia local.
Distrito Policiais,
'Vigilância
e vários guar- Os detentos serraram as grandes
seção de
das municipais. Em seguida, tôda da prisão escapando sem que fosa região foi vasculhada, porém, sem percebidos, pois não há solos bandidos já haviam desapa-, dados no destacamento local. O
incido por um matagal ali exis,-; delegado Georgino Jorge de Souza, mantém sob a sua ordem e
tente.
guarda as prisões feitas por intermédio de civis. As ce!r>.s estão
PORTAM METRALHADORAS I superlotadas com cerca de
SO
e a capacidade máxima é
presos
de
mora-,
declarações
Segundo
O delegado local, não
de 20.
dores da localidade, os compo- pôde tomar providências para lonentes da quadrilha de Plínio, causar os fugitivos, devido a lalpor diversas vezes foram vistos ta de policiais, tendo apenas sc
portando metralhadoras. Por ou- limitado a comunicar as autori*trás vezes passavam montados dades vizinhps a evasão dos criem.cavalos, fazendo disparos pa- minosos. (Asp.)
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R. da Quitanda, 30 (ar condicionado perfeito).
.R. Sen. Dantas, 20 (aberta até as 20

horas)./:'

R. S. José, 85 (Venda Extra de Roupas)
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na Rua da Assembléia, quase esq. da Av. Rio Branco

DRIBLE NA POLÍCIA

Ponto privilegiado
,
Financiamento de 40 % em cinco anos
Preço fixo, sem reajustamento, a par' '
tir de Cr$ 730.000,00
Entrega: prazo máximo de 18 meses
Importante: restam apenas algum
conjuntos

REBOLIÇO EM PORTO ALEGRE
com a chegada de Agi Ido Barata
radeiro do líder vermelho.
Até as últimas horas de anteontem, os agentes da Delegacia da
Ordem Política e Social ainda não
"
tinham conseguido localizar o lílocalizar Agildo Barata, líder refor-1 COITldâ
i der
30S repOlIereS:
dissidente do comunismo braI A ,
mista do comunismo no Brasil.
ln ,,,.
j
Aquela Delegacia, havia sido. in-j Urdem POlltlCâ de naÚd SãDlã sileiro. Asp.
formada de que o líder vermelho
chegaria a Porto Alegre,¦ proceden- seus correligionários, nesta Capital,
te de São Paulo, por um avião di- rumaram para o aeroporto Salgado
APELO ÀS ALMAS
reto. No sentido de seguir todos Filho. Mas Agildo não veio pelo
os seus movimentos, assim como de referido avião e seus companheiros
GENEROSAS ..
de célula, que se encontravam a
sua espera no aeroporto, aliás ¦ tdO sr. Ilazir Morais da Silva, redos- conhecidos da Polícia pôrto-ale- siden{e na Ladeira da Ponha. n. I,
*
seus
autoretiraram-se
em
ASSALTANTE
ERA
faz por nosso Intermédio, um anegrense,
lo às almas generosas no sentido
móveis.
Policiais do Pôsto de Fiscali- Mais tarde ficou constatado que. de socorrè-lo na dura contingênzação da Central do Brasil pren- Agildo Barata, chegara em outroí cia em que.se encontr-. Cego de
deram ontem o indivíduo Valdo- avião, sendo imediatamente escon- uma vista, o sr. Ilazir nSo pode
miro Silva, de 22 anos, sem re- dido pelos líderes da comissão sem conseguir en*-*rpgo fixo, sacrificando assim seus quatro filhos
sidência e profissão, quando em que a„ "DOPS"
l,"ümà"
tivesse conheeimen-; menores
e a espfisa que c paraliatitude suspeita
perambulàva
local
Porém,
W_toV&orèth'
uma
emissora
to.
:_..
j
"(roi-o" . Ao
A süiia-ão. diz-nos o aflito
íW+a*-it--*v*-. da
/-Io "gare
Ar» ser
cor condur-nnrhi.-' _
_i.___.
interior
anunciou a1 chegada
do líder comu-; tira.
zido à delegacia do 10° Distrito nista, assim como uma entrevista chefe de família, tornou-se desesPolicial, apuraram as autoridades concedida pelo mesmo, o. que dei- peradora ultimamente, pois preni ido pnr necessidades, está com
que Valdomiro é,perigoso assal-;Xou a Polícia alarmada, pois a mes- o aluguel
da casa atrasado hà 4
tante, .estando inclusive com ama ainda não tinha conhecimento meses.
Justiça,
da
deem
decretada
Barata
Porto
pela
prisão
presença
Os donativos devem ser enviaAlegre. Originou-se então, uma
Depois de autuado na forma da "corrida"
atrás dos repórteres de dos ao endereço acima.
lei, o-meliante foi recolhido ao
.xadrez.
Ijornais para que revelassem o pa-j

incorporação
e construção da

A visla e a crédito t Sem MS- í ffiffío & tig( ^ ™!°- ^ "f™ -

I

H

L

direra o ar e desapareciam em"Curral
ção à favela denominada
dns Éguas". Conforme foi informada a Policia um dos locais preferidos pelos bandidos é o armazém situado na Avenida das Bandeiras, ria localidade denominada
Água Branca. De posse das lnformações, as autoridades dos
25.° e 27.° Distritos Policiais estão prosseguindo nas diligências
pnra a captura do perigoso bando.

Cerrado tiroteio verificou-se na madrugada de ontem, na Av. das Bandeiras entre assaltantes e policiais.
Apesar de cercados, os marginais conseguiram escapar
por um matagal existente à margem da estrada, sem que
os policiais conseguissem detê-los. Conforme apurou a
Polícia, trata-se de conhecidos facínoras já condenados
pela Justiça, pertencentes a quadrilha chefiada por um
tal Plínio, que há muito vem pondo em sobressalto os
habitantes de Bangu, Padre Miguel e Realengo, come*
tendo as maiores desordens e assaltando transeuntes.

SJ. LLL
-Tels.: 22-7913 e 32-6260
Vendas no local ou à Av. Franklin Roosevelt, 194, 4."

SETENTA MILHÕES DEVORADOS
"inSÃO PÂULÒ, 17 - Grande
céndio, irrompeu na "Serraria
Americana" de propriedade da
firma Salim F.-Malui Farah S/A:
e foi notado pelo vigia do estibelecimento, às 3 horas, quando
unia fumaça foi observada no
telhado de um dos galpões dc
madeira. Cerca de 150 bondeiros entraram imediatamente em
ação, passando a jogar água sóbre o telhado e enorme qunrtidade de madeira ali depositada.
Cerca de seis horas, o incêndio
de
atingia o auge j; uma área
17.000 metras foi transformado
num verdadeiro braseiro.

PELO

FOGO

As firmas vizinhas ao prédio, estabelecimento .está no seguro.
Às 10 horas os bombeiros prósbem como as residências particulares passaram a ser evacuadas,' seguiam no combate às chamas
em virtude da ameaça do- fogo que devoraram praticamente toalastrar-se a todo quarteirão. A! do o grande estabelecimento.
viúva Maria Malui teve uma cri-'
entrar (Asp.)
se de nervos procurando
'
no estabelecimento em chamas,!
no que foi impedida por parentes e os bombeirosO estabelecimento incendiadoi
foi fundado em 1924 e ocupava!
uma extensão de 200 metros naquela importante artéria.
Os prejuízos são calculadospor
um dos sócios' da firma, em cerca
de 70.0000,000,00, Sabe-se que o

Outras notícias
de Polícia
na 9." página
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|i| II\f f %;£ojtii alguns cruzeiros por mês
faça o seu cruzeiro aéreo inesquecível
1 : |
pe/a Cruzeiro do Sul
•,\»A.!-9*

voando pelo
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O sistema ideal de crédito que facilita

cidades

de s/ preferência

e os nossos

i

a sua viagem de férias ou negócios.
, Realize o seu grande

desejo,

voando

para o norte ou para o sul, para leste
ou para oeste, pagando suavemente, em
"CRUZEIprestações mensais pelo plano
RO A PRAZO".

aviões, modernos e confortáveis~tornarão
realidade inesquecível o seu sonho de
ontem.
¦

Faça a viagem mais feliz da sua vida,
escolhendo o conforto, a rapidez, a cor-

¦

nossos aviões eomo cicerones pcrfeitet

"um roteiro feliz
de
Venha fazer conosco

tem e a pontualidade como seus com-

da «aa excursão de férias em torisme

boas viagens", escolhendo os vôos e as

panheiros de boa viagem. Prefira os

e de prazer nos seus negocio*.

fríli** « "CRUZEIRO A PIL-1ZO" o ritimmn </« "crédito eonfortévl
• amigo" -pio 0 mjudmré a viajar muito, pagando aot poueo*.
^^¦^¦W

SERVIÇOS AÉREOS CRUZEIRO DO^SKL
Av. Rie Bronee, 128 • Tel.i 42-6060
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Av. Nilo Paçonrw, 26*A • T*k.i 32*7000 e 42-6060 • K. 206

CORREIO DA MANHA, Domínio, 18 dc Agosto de 1057
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Perfil da crise
Continua o governo dando
mostras, de sua desarticulação.
o sr. Juscelino
Náo encontra
Kubitschek meios para dominar
e superar as contradições em que
a um tempo se debatem a sua
administração e a infra-estrutura polttico-partitlária que a suslenta. A incoerência lava o govcrno.de alto a baixo. Nesse
tecido de incongruências, e não
em outro ponto, está o foco da
crise de autoridade que vem
aluindo perante os olhos da Nação o prestígio do chefe do governo. A sensação de insegurança generalizada, que c hoje a
grande tônica da vida pública,
brota da manifesta inapetencia
do sr. Juscelino Kubitschek para
assumir o comando político, imprimindo aos fatos e acontecimentos ordem, disciplina e ciareza. O ministro da Fazenda —
c êste é o domínio concreto dos
fatos — com uma ligeireza que
surpreende pela sua afoiteza, ciama em todos os cantos que dominou o surto inflacionário, estabilizou o custo da vida, chegando a declarar quc alguns produtos básicos do consumo baixaram
de preço. Mas êste mundo onírico do sr, José Maria Alkmim
não é o mesmo em que navega
o vice-presidente da República.
Reconhece o sr. João Goulart,
sob a inelutável pressão dos movimentos salariais, que a verdadc do Ministério da Fazenda não
r a riiesma dc todo o resto
do
Pais. E aqui temos já um govérno eminentemente pirandcliano, ist,o é, um governo assentado
sobre a verdade de cada um. Dilacerado entre o Ministério da
Fazenda e o Ministério do Tra-

balho, que já não divulga sequer
os índices da ascensão do custo
da vida, o governo parece ir a
Canossa, quando tem no ministro da Guerra o grande referéndário dos movimentos salariais.

*

#

Mas se o governo faz oposição a si mesmo na área administrativa, como revela êsse duelo
entre o Ministério da Fazenda,
o vice-presidente e os Ministériou do Trabalho e da Guerra,
outro não é o testemunho
que
oferece na área estritamente poDeclarou-se o
lítica.
próprio
favor
da
República
a
presidente
O
da atual legislação eleitoral.
scu líder no Senado também se
manifestou pela manutenção do
atual sistema, instituído, inclusive,
pelo presidente, que sancionou a
última lei que integra o seu corpo normativo. Mas o PSD não
deu nenhuma importância a êsses
fatos. Iniciou um movimento dc
reforma da lei eleitoral e já se
anuncia que provavelmente amanhã o presidente do partido do
sr. Juscelino Kubitschek apresentara no Senado, em caráter de
urgência, o projeto de reforma
da legislação eleitoral. Esta foi,
pelo menos, a comunicação que
o sr. Benedito Valadares fèz aos
presidentes do PTB e do PR. O
PSD considera que no Senado
as dificuldades para a aprovação
da
reforma
estão
aplainadas.
Quem as venceu? O lider do go-

unidade politica c dp desprestígio
do presidente da República, cuja
palavra não c mais acatada scquer pelos seus correligionários.

*
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Mas nem
Ainda acreditam os Candides.
tfrans os Cândidos brasileiros de hoje são eândidos, inocentes. Alguns também sáo espertos.

Tópicos & Notícias
Marasmo
O ministro da Agricultura prometeu na reunião que hoje se encerra de especialistas em
fomento agrícola sacudir a pasta que dirige e
dar-lhe novos rumos, isto é, levar ao homem
tío campo a assistência de que necessita em
todos os sentidos — auxílio técnico mais amplo,
máquinas, inseticidas, reprodutores, sementes de
alta linhagem, mais postos agropecuários, armas
para a luta contra a erosão, contra as pragas
as
quc devastam nossas plantações e contra
cpizootlas quc dirimam os rebanhos. E sobretudo prometeu o sr. Mário Meneghetti derivar
os esforços no sentido de náo apenas produzirmos maior volume dc mercadorias, mas também
produzimos melhor por preço de custo mais
barato.
Só nlo disse o ministro com quê. Pelo contrário até, consignou em suas declarações que
todas as realizações na pasta da Agricultura
estáo à mercê de parcos recursos. E como as
verbas sáo escassas, com tendência a piorar,, a
diminuir mais ainda com os cortes orçamentários, conclui-se que o governo promete já sabendo que nfio pode cumprir.
Nlo se culpe a inflação, forçando o Exccutivo à supressão sumária de despesas supérfluas.
Num pais, como o nosso, de economia nitidamente e por muitos anos ainda agrária, as cogi-

*

a crise
Quando se verificou
"veto
motivada
pelo
parlamentar
dos tesoureiros",.o sr. Juscelino
Kubitschek investiu nas funções
de rcestruturador da base politica do governo o seu ministro da
Justiça.. Afinal, que reestruturação promoveu o sr. Nereu Ramos ? Sabe-se que o ministro da
Justiça não c homem complacente. Portanto, das duas, uma:
ou não sc interessou em obedecer ao presidente da República —
e, neste caso, com quc intenções?
— ou encontrou tais resistências
suas
que sc viu malogrado cm
iniciativas. Mas esta frustração,
tenha em sua origem o motivo
«ue tiver, atinge cm cheio o govêrno quc está pagando por êsse
fato o preço da decomposição política.
Êste é o perfil da crise. Afnga-se o governo cm contradições
á hora em que a crise econômica sc anuncia com gravidade. Em
vez de se rcequipar para dominar o temporal, dissolve-se antes
dele.

à reforma c abrir caminho a es-

A luta atual contra o capital privado é trar
vada, pelos. adeptos do monopólio do" Estado,
sob a bandeira do nacionalismo. Grande parte
da opinião pública parece mesmo acreditar que
nacionalismo, anticolonialismo e monopólio do
Estado são a mesma coisa.
Mas essa tese é, para dizê-lo suavemente,
inexata. Antes, acontece o contrário. Não há,
para dissipar os equívocos, leitura mais instrutiva do que uma obra famosa de historiografia
brasileira, as Memórias do Distrito Diamantino,
de Joaquim Felício dos Santos, que acabam dc
ser reimpressas por uma casa editora carioca.
Pois quem estabeleceu o monopólio do Estado, de. ouro e diamantes, na região para a
qual imigrariam depois os antepassados do sr.
Juscelino Kubitschek, íoi a própria Coroa porluguêsa. Naquela época, no século XVIII, era
grande o otimismo e forte a Sé na capacidade
econômica do Estado. Dava-se à respectiva teoria — de que todo pais deveria ficar autosuficiente — o nome cie mercantilismo. E êste
íoi o servidor íiel do colonialismo...
Na referida obra dc Joaquim Felicio dos
Saptos pode-se ler a descrição das perseguições
a que os colonialistas da época submetiam qualquer pessoa suspeita de opor-se ao regime monopolista-mercàntilista. Uma das mais ilustr.es
vitimas da perseguição foi o contratador Felisberto Caldeira Brant, que levaram preso para
Portugal, onde desapareceu, em 1755, no terrfvcl terremoto de Lisboa.
E qual íoi o efeito dessa politica econômica? Não deixava a Coroa que os particulares
tirassem os. tesouros do subsolo. Mas não .conseguia tirá-los pelas suas próprias íôrças. O
monopólio mercantilista transformou as esplèndidas Minas Gerais do século VIII em deserto. Lembrança, sinal e advertência é, até hoje,
o nome da cidade de Diamantina, que nem todos
os diamantinenses compreendem.
Aquele terremoto teve, aliás, íunda repercussão no espírito da humanidade dc então.
A Justiça de Deus contra justos e injustos, ao
mesmo tempo, sacudiu o otimismo íácil da épora. Fot então que Voltaire escreveu seu Candidc
para zombar do otimismo de Pangloss. Também
se perdeu a íé na íôrça divina do Estado e no
scu direito de submeter à sua vontade monopolistiea as colônias. Nasceu o liberalismo.
Vivemos hoje, novamente, em époea dc
mercantilismo e de otimismo. Por uma ironia
do destino, um presidente da República, natural de Diamantina, governa o pais cujo verdadeiro dono parece o Panglo.is da Petrobíés: que
nfio deixa tirar e não tira nada.
T*

fato quc aquele partido não acatou a palavra do presidente da
República. Significa isto„c mais
nada. ]£', .portanto, êsse episódio o documento mais vivo da
desarticulação do governo como

vêrno? Provavelmente mio, pois
é de sc esperar tenha o sr. Filinto Müller
o decoro de não
afirmar de público sua repulsa

P.ANGLOSS
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com
sa reforma nas conversas
estiver
Sc
seus correligionários.
o Senado pela reforma, deve-se
êsse fato á ação do PSD c dc
Significa êste
sru presidente.

tações primordiais deveriam situar-se no dominio da execução dos programas de desenvolvimento e aperfeiçoamento das atividades rurais.
O que na realidade ocorre é que o Execulivo se propõe, mediante promessas, a ajudar o
homem do campo e, desmentindo as promessas, determina o sacrifício doméstico dc CrS • •
1.219.939.100,00 nas despesas da Agricultura
constantes da proposta orçamentária.
Simultaneamente a êsse enforcamento, o govêrno pede milhões às centenas para a aventura
sardanapalesca de Brasília, com seus quartéis,
e suas rodovias, seu cinturão verde, seus palacios; milhões às centenas para íorragens de
cavalos a serviço do Estado; clc.
Do ponto de vista orçamentário, estamos
longe de ser, na írase sediça e verdadeira, um
país essencialmente agrícola. Somos mais uma
nação de guerreiros ou dc exércitos dc fiscais.

Desafios no ar
Quando um deputado da oposição, o sr.
Aliomar Baleeiro falava anteontem, na Câmara,
sobre a política econômica do governo, o vicelíder e "jovem turco" José Joffily entrou a
acusar os deputados da oposição de estarem defendendo
interesses de uma grande
fábrica
americana do automóveis.
Em contrapartida,
ouviu o vice-líder a insinuação de que deputados
do governo também defendiam interesses de
outra fábrica de automóveis. Nesse vaivém
dc acusações dç exhcma gravidade, o deputado
baiano reptou o sr. Joffily a pedir a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito para apurarem-se as imputações à honra
parlamentar. O sr. José Joffily meteu a viola
no saco. Mas tais íoram as acusações que para
dignidade da Câmara, não é possível tê-las indefinidamente no ar. O vice-líder da maioria
que íoi o primeiro a acusar está na obrigação
de comprovar o quc diz. O país quer na Camara legisladores è não advogados administrativos.

Mão estendida
Do Estado, do Rio de Janeiro, com o acordo
PSD-UDN-PSP que, para assinatura definitiva,
só falta a chancela do sr. Amaral Peixoto (atualmente na Argentina) — nos Vem um exemplo
que, a par da transitoriedade com que retrata
as situações partidárias neste Pais, bem define
a íalta de autocrítica de muitos dos nossos, homens públicos que, levados por, desmedida ambicão pessoal, não se importam de compromeuma
coletividade
toda
ler
partidária
que
confiou na sua liderança. Refcrimo-nos ao Pavtido Trabalhista Brasileiro, seção fluminense, e
ao scu dirigente. O sr. Roberto Silveira, na
vice-governadoria daquele Estado, imbuiu-se da
convicção dc que o seu partido, sob a sua liderança, pode vencer os futuros embates cieitorais — inclusive para a governança do Estado, pelo que, dc logo. foi lançado o seu próprio nome para a disputa do lugar. Ao contrario do que lhe poderia parecer, a receptividade ao seu nome não íoi de modo a se definir
como otimista, visto que no seu primeiro comicio de Campos — c assim noticiaram os jornais
— apupos e vaias abafaram alguns dos seus
conceitos trlbünlclos. No setor da cúpula politica dirigente, vimos que reações fortes emaranharam a pretensão do candidato. Em suma,
para usar linguagem jornalística, a aludida can"queimada" no nascedouro, talvez
dl da tura íoi
{'evido à precipitação com quc foi articulada.
"percebido"
Nada disso, porém, foi
pelo sr. Silveira. Faltou-lhe, e continuará faltando, a autocritica. Resultado: o governador Miguel Couto
Filho reaperta a mão de Amaral Peixoto. Ambos, muito eufóricos, trazem ao peito o abraço
da UDN e. com a mão esquerda, ainda sobram
dedos para receber os do PSP. Tcnório c Bar"blague" do assassinio do deeclos Feio, fazendo
legado Imparato, hão de trocar taças c brindes
na "fortaleza" de Caxias. Enfim, unem-se as
correntes políticas, mais poderosas do Estado
fluminense para, sem qualquer entreverá, levar
rie vencida uma eleição facilitada. E o PTB? E o
seu líder, cem a sua lógica invencível?... Agora,
mesmo que queira, nâo encontrará, entre tantas
mãos generosas, nenhuma que pegue da sua...

Inocência
A Agência Nacional parece valer pelo seu
nome: está mais ou menos a par de assuntos
nacionais e divulga com relativa precisão notidas pertinentes ao catetisrno nacionalista. Os
seus conhecimentos, contudo, esbarram na Al-

í

íandega. Em assuntos tarifários, ela não so fiai
alrosamente — pelo menos não permitem que
seus serviços sejum dinâmicos, nem quo rilvulgue os resultados das hesitações •presidenciais?
como no caso do veto parcial ao Código dc Ta"barrigas"
rifas, sob pena dc sc lhe atribuir
desustrosas.
Mas n&o se deve tomar a Auéncia para bode
expiatório. Ela deve ser diligente, pode dar seus
"furos", através de maior ou menor esforço —

1.° Cncifrno

x!co, enforcou-se na prisão, riopols de ter sido
acusado como responsável pela morte de 33 pessoas no desabamento do um edificio do apartimentos durante recente terremoto.
O despacho traz-nos n memória'ocorrências
recentes de desabamentos, mesmo sem terremoto, aqui no Rio de Janeiro. Não estamos, evldentemente, pretendendo sugerir a ninguém a
mesma saída do arquiteto mexicano. Nada disso.
Mas o mesmo telegrama informa quc também
estão detidos o proprietário c o construtor do
edifício. Por mnis quc nos esforcemos, nào conseguimos lembrar-nos dc que alguém aqui no Rio
haja sofrido (além, naturalmente, das dores rio
consciência) — o que seria lícito esperar, depois
rie fatos semelhantes, em quc também se perderam vidas.
os
edifícios.
Depois,
caíram
Primeiro,
criram os desabamentos — no esquecimento cm
que estáo tantos outros lances lamentáveis da
pobre vida nacional.

ECONOMIA & FIlVAJVÇ/lJji »'
CAFÉ

Temos apresentado com regularidade comentários sôbrc a
política cafcell-a nacional, que voltou a ganhar nuances altistas com o sistema rie prêmios cambiais oferecidos a níveis mais
elevados de cotação, partindo dc uma base consideraria, por sl,
relativamente alta. Adicionalmente, determinou o governotosse
comprado o caíé, por suas agênclati ao preço de CrS .)..100,00
recuo
por saca, sempre quc externamente as cotações revelem
ainda quc sejam à custa de contrariar certas
injustificado. Complcmentarmentc, achou por bem elevar as
autoridades. Pode scr dinâmica e diligente, inbases do íinanciamento à nova safra e constituiu o chamado
"iundo rio café",
que vai aplicar mais uma parcela do saldo
ciusive na atenção com que trata e seleciona
dos
ágios.
,
dc
ela,
aliás,
suas matérias, preocupação
que
Ao apreciarmos essa nova orientação quc segue a estrada
não faz segredo para ninguém. Sim: a Agência
conseguiu
protecionista da posta cm 1954, quando o Brasil mio
não tem andado com lerdeza; tem andado antes,
vender ao exterior 11 milhões de sacas dc café, dizíamos que,
caso não conseguíssemos manter a média mensal de exportadistraída, principalmente sc se põe a tratar dc
ção tie 1.100 mil sacas, nos cinco meses do período junho'
temas quc estão além dc Aduana, além íronoutubro do corrente ano, estaríamos, inapelàvelmente, a braços
cmmuito
tetras. Como? E' que a vemos agora
com forte crise <«a economia eafeeira (c na economia nacional)
penhada cm divulgar a Federação Sindical Munpois além dc sér.essa média o limite minimo para mantermos
uma receita cambial náo inferior a 1.200 milhões no ano que
dlai, scu próximo Congresso, seus representandeterminaria
combrasileiros
passa'; qualquer recuo além de sua fronteira
delegados
os
tes no Brasil,
qu?
criando
seguinte,
a
safra
sobre
estoques
de
violenta
pres?ão
parecerão ao conclave, etc. Tudo isso sc convários problemas Internos, tais como: o da ausência do capatém numa nota sua, caprichada, a que não
cidade de armazenamento; o do.agravamento da pressão lnRefere-se hoje a seção de Economia & Fi"apelo a todos os ouflacionária; o da pressão política que decorre naturalmente
íalta a referência a um
dos
círculos
chegam
nanças às reclamações que
de qualquer recuo nas vendas riô café, etc.
tros sindicatos para que não deixem de escocomerciais dc Londres contra a orientação de
Mostramos, dias atrás, que no bimestre junho/julho as
Febem:
a
Ora
muito
lher os seus delegados".
exportações ficaram muito abaixo do minimo previsto como
nossos exportadores de cacau, quc estão mais
deração Sindical Mundial é órgão nitidamente
média mensal. Nos dez primeiros dias de agosto corrente as
ou menos indiferentes às vendas por considevendas alcançaram um total quc indica, se mantido o ritmo
comunista. Está cm choque com a Confederação
raiem insuficientes as cotações externas do proo
pelo resto do mês teremos praticamente perdido agosto, poiscm
tios Trabalhadores Lavres, êste sim, órgão rçrio que se registrou
duto, que giram em torno das 265 libras por
aquém
muito
ficará
exportado
total
n
presentativo do sindicalismo democrático.
tonelada. E acham que tal orientação pode chejulho. A gravidade dêsse acontecimento está cm quc julho de
o
Recente discurso ingônuo ou supostamente
escoamento
meses'
melhores
rigor
para
à
os
agosto''são
gar a scr altamente contraproducente, já que
ingênuo no Ministério da Guerra deu margem
nossa saíra, iá quc em setembro começa a atuar ncgaüvamcnnão há indícios dc quc o cacau ^venha a subir,
te a expectativa da entrada no mercado da safra dos concoràs mais variadas interpretações e a apreensões
A acusação é imprópria c inaceitável. Real"speech" definir a
rentes, que desponta em outubro.: Daí por. diante, ate março
sem conta. Prctcndcu-sc no
ou abril, disputamos as- importações rios que consomem o calo
mente não sc pode admitir quc as colações do
linha do comunismo internacional; c a linha pocom 03 vários concorrentes, c de abril em diante e a nova
à luz da posição estatística, caiam no
cacau,
lítica do governo é quc ficou em situação cquisafra brasileira, que chega aos mercados cm julho, quc funcioSc
tonelada.
momento abaixo dc 270 libras por
.
na no sentido dc arrefecer as exportações.
vocal pelo menos por algumas horas. Mas a inpermanecem abaixo dêsse limite, que é o julNâo temos dúvida de quc a política posta em pratica recengenuidade deve ter limites. Quem nela incide
temente no Brasil para atender ao café (para atender aos hogado satisfatório pelos exportadores nacionais,
com reiterada teimosia recebe o apódo justo:
mercamens do café, é a expressão correta) resultou dc dois Montenos
a
manobras
deve
a ocorrência sc
inocente útil.
cimentos: 1) a pressão (que chamaríamos bhi/j) exercida
dos importadores, contra as quais os fornecedo¦ pelos homens do café, eom o anúncio da irrcalizável marcha
res tém direito clc se rebelarem.
do café sôbrc a Capital da República; 2) a promessa da LoA orientação seguida é, portanto, muito juslõmbia dc sustentar ps preços do seu produto nos mercados
manobras
externos.
...
lutar
contra
melhor
ta,
nada
semaque
esta
trouxe
pois
telegráfica
Üma agência
Foram, sem favor, dois argumentos ocos, contrários aos
baixistas e recusar-se a aceitar imposições.
do cafe de
na a notícia: um arquiteto, na Capital do Méhomens
os
caso,
interesses nacionais. No primeiro
há muito se locupletam com as polpudas rendas que obtém
mediante os altos preços que o produto ostenta no exterior ha
algum tempo; no segundo, a defesa de preços do cafe colombiano nada significava para o nosso produto no momento pre<=ente. E não significa nada não só porque o produto colombiano tem sua posição garantida externamente, posição quc ainda
ou
não podemos disputar daria a qualidade de nosso produto
de cxportaçijo, como pelo fato de scr
da maior da nossa safra 'mesmo,
a saíra'¦< colombiana, dc escoapequena,.muito pequena
'
mento garantido.
'
Mas, fomos na esparrela. E agora ficamos na expectativa,
sei por obra do destino, as exportações repentinamente
ver
a
Em despacho proferido no proum
salto, enquanto o orçamento de cambio se compromete
dão
interesse de Antônio
cesso de
mais e mais mercê de uma receita que míngua relativamente
da Faministro
Ribeiro,
o
Costa
às exigências de importação. E assim ficaremos com certeza,
As classes produtoras de Rio ciaram nos seguintes itens, o ape- zenda, de acordo com o parecer
responsáveis
tal como ocorreu em 1954, até o último momento. Depois de
Claro, próspero município paulis- lo que íazem aos
da FazenProcuradoria-Geral
da
arrombada a casa correremos então para íechar as portas e,
ta, preocupadas com a crise por pelos destinos do País:
à
transmitir
Nacional,
mandou
da
numa decisão heróica, bombástica como a que se verificou em
a) — facilidade e elevação do Alfândega do Rio
Janeiro
as
que atravessa o pais, lançaram um'
_dc
1954,' adotaremos providências muito além do que seria de
apelo às autoridades e demais as- crédito, com empréstimos a lon- seguintes informações:
e muito mais contundentes do quc as quc poderiam
admitir
sociações de classe da Nação, ver- go prazo e juros módicos;
a) adotar as necessárias provi"erros
tomadas no momento oportuno, quc, no caso, foi em
ter
sido
berando os
que vêm se
sob) — facilidades bancárias e dências para o atendimento da
-^
maio/junho
acumulando e provocando situa- prêmios
¦•¦'¦'¦
passados. ;¦'
razoáveis de descontos licitação judicial, com observâna
lavoudesesperadora
para
ção
para as transações da lavoura, do cia das seguintes exigências fiscurioso, já que cresceu em certos paira. indústria e comércio, impôs- comércio e indústria;
cais e demais formalidades legais
ses, quase novos produtores, tendo
sibilitadas de expandir ou sequer
notadamente Acaba de scr- Inaugurado na região derresctdo
outros, tradicionais
em
c) — congelamento das clívi- e administrativas,
manter os atuais índices da ridas'vencidas^com os Institutos de; as de que trata a. Portaria n.°.;Nortc <Es\ado dn Paris) oCcnfro.de fornecedores do produto:
nacional."
queza
"A tal
Previdência. Pagamentos parce- 90. de 27 de fevereiro do corren- JTrcinamcnlo para as Indústrias Maponto chegamos, afirte ano, do Ministério; b) exigir, dctrclras dn Amazônia^cujo objetivo
produção média cm
mais
não
lados a longo prazo, na forma ja se íôr o caso,
ma o documento, que
ke.s. pnr ovelha
efeito da libe- c racionalizar a'exploração dá grande
para
outra
a,gravidade
sem
adotada, porém,
garan- ração dos veículos e ressalva dos
é possível ocultar-se
de riqueza que c. a reserva fio{fonte
devedo
urgencompromisso
reclama
tia que o
do momento, que
interesses da Fazenda Nacional, Restai da região. O Centro 6 uma
pré-guerra J954
temente, providências inadiáveis dor;
a completa qualificação dos seus jobra da FAO em nosso. pais.
"debacle"
to3.7
n,n
para a conjura da
d) — facilidades e rapidez pa- proprietários, prova legal de suasj
x x x
Argentina
tal. Basta a afirmativa de que. ra a exportação — quc é tâo pou- identidades
4,6
4,3
e indicação de seus | Os ingleses estão reclamando con Austrália
a taxa do incremento real da pro- ca! — possibilitando e favorecen- domicílios.
ri.*
4,5
tra a política de valorização seguida Nova Zelândia
"per
capita", sofreu em .. do o nosso comércio de expordução
.1.2
3.4
exportadores de cacau, que não Uruguai
pelos
1956, em todo o País, a tremenda tação;
4,0
3,8
estão forçando as vendas a preço in- USA
queda de 3% para 0,6% para
lerlor a 270 libras por tonelada, t
e) — financiamentos técnicos
a prova do assustador declínio da
urna acusação absurda, já quc as coatividades produtivas da laàs
'
desta
O mais antigo
praça
nossa produtividade.''
tações atuais, inferiores àquele nível,
da
indúsvoura,
do
comércio
e
93/95
Rua
do
Ouvidor,
Não é de hoje que as classes
representam uma certa pressão dos Os números exalos correspondeuIria.
produtoras vêm padecendo o deimportadores, escorados por uma rc- tes A exportação dc café nos 10 prisacêrto de todas as medidas, relativamente favorável posição esta- meiros dias de agosto corrente são
ns seguintes:
legadas que estão ao desamparo
tfstlca.
"Deus
jacas
dará", não obstante lhe
do
tenha competido, como sustenta137.709
As inversões cm novas fábricas c Para ns Estados Unidos
culos da Nação, carregar e supornn. noa
equipamentos nos Estados Unidos Para os demais Imporia
far pesados ônus e duros encarcontinuaram elevadas nos três últimos
..
;'
gos.
A ,
307.714
anos, destacando-sc particularmente o Tolnl
O panorama é, realmente, som;setor industrial, como demonstram os
brio e ameaçador. '„',>
abaixo:
Ante a inflação que sc àgiganLAGOAS, 17 — O ministro,ss-redoiida sóbre Várias das conclu- números
SETE
ta, devorando e triturando o íru da Agricultura
os
chegaram
agrônomos
a
Eftcs
o
de
onque'
dia
paesou
US$ bilhões
to do nosso esforço; tolhidos pela tem no Pôsto Agropecuário dc Sete equi reunidos. No tocante ao crédito
1050
105.r>
1D54
retração do crédito, estamos vi- Lagoas. Percorreu as
Banco
do
o
representante
egrlcola,
instalasuas
20,3 28.7 35.0
Total
vendo o drama de quem se vê csanunsr..'
Plínio
Molcla,
bem
tío
Brasil,
ções c serviços manllcstando-se
11,0 11,4 15,2 nova york — Dados recentepoliado, expirado c garroteado, Impressionado com os trabalhos cm ciou que êste estabelecimento esta- Na Indústria
mente divulgados pelo Bureau de Misem que tenha para quem ape- desenvolvimento. Estúve também na va preparando-se para pôr cin prática
nas, cm Washington, revelam quc a
lar.
v
dcnomldc financiamento
área destinada á sede do Instituto o sistema
'"crédito
A
mundial de lã apre- produção dc petróleo bruto nos EsO produtor está dc tal forma Agronômico do Oeste,
orientado''. Para is- senta produção
instituição nado
totalizou 2.61!).000.limi
um
comportamento lados Unidos
no após
martirisado, que não há pátrioMiquc deverá exercer grande influên- se íim, solicitou cooperação do
dc barris. Foram invertidos em 1950,
tismo ou idealismo que resista ao cia
no desenvolvimento racional da nlstérlo na parte que diz respeito ao
5,5 bilhões dc dólares pela indústria
desânimo; só por teimosia ou pro- agricultura desta regiáo brasileira. treinamento dos'técnicos, dft Cartelpetrolífera naquele país, Segundo as
videncial
tenacidade atávica é O
mesmas Informações a procura gcrfl
projeto da sede Já está concluída ra dc Crédito Agrícola 9 Industrial,
ativinão
abandona
as
suas
que
e as obras ser&o Iniciadas dentro em do referido Banco, quc Já conta com
de petróleo e derivados em tcrrilódades.
breve. Depois dessa Inspeção o ml- cerca de 500 agrônomos e veterinários
— O governador rio norte-americano atingiu n nuvn
LONDRES,
17
O desincentivo aos que traba- nistro presidiu os trabalhos do En- cm seus quadres. O ministro Mcnemédia dc 9.135.000 barris por dia, ou
lham e constróem a grandeza eco- contro dc Técnicos, lendo oportunl- ghcttt apoiou com entusiasmo a Ini- de São Paulo, sr. Jânio Quadros, seja um acréscimo dc 5'."ó sôbrc »
bordo
do
o
Brasil,
a
partiu
para
nômica do País: a alarmante fu- dade de falar sobre os propósitos do clstiva cm1 tela e dará a colaboraçáo "Highland
Monarch".
encerrando médio de 1955, quc registrou 8.700.000
oue o crédito assim sua visita dc várias semanas barris diários.
ga do homem do campo para a govirno no sentido de dinamizar o solicitada. Disse èlc
cidade, vindo os mais abastados Ministério da Agricultura, tlrando-o agrícola com
orleritaçSo agronômica
viaatraídos pelos juros altos que a do marasmo, para quc cumpra com é uma arma dc dois gumes, pois em- à Europa. O político brasileiro dn
companhia dc sua esposa,
crise proporciona e. os menos .Ia- amplitude a sua importante missão. bora benéfico de um modo geral po- ja.cm
Uma completa organização bancaria
filha c dc sua màc. U.P.
vorecidos seduzidos peja engana- ..VÀpcrp.r
cie de tfmbém estimular atividades antias incompreensões
dora elevação'de salários; a éíe- muitos e â'ánte tia inflação quc nos tieconòmlcas,
tiva intervenção estatal na á>'ca assoberba, estamos certos, . — afirda economia privada pelos Co- iíiou o ministro — tle que só a agriMECANIZAÇÃO 1)A .
'. FUNDO DE
faps, Coaps, Comaps, etc. a im- cultura salvará o Brasil.
. .
AGRICULTURA ,••/*.'.;"rnVdldasNSo depen
possibilidade de aqui sição Ãeíg^S" a^ôr,7s" âo
de emferequipamento e o- alto custo dasLfhçiá- para combater, a Inflação, mas
Um dos temas mais importantes
matérias-primas c utilidades; os,&,„ só- nos livraremos efetivamen aprovado no plenário foi o que esnovos encargos administrativos,eh
anteprojeto, de crlaç&o
jnceriUvãndo em bases conôml tabelece1 ;o
aa crescentes
contribuições aos £,,-> B proâitCfto , agropecuária. ¦ I dp. Fundo "de MecanizaçSo d& Agriinstitutos e empresas estatais; oSkíw^rirãii&nSs
missão-ac
que nes- cultura, a fim de possibilitar o fo- -..H
cfto abdicaremos da missão
deficits orçamentários c os invés- st- sentida nos. .;oabe cumprir. Esta- mentodo
motomecanizaç&o
q-Sciilwr apctreteil an cronista 34, Gilinii caminhão de. estrada, no
da
timentos santuários e improduti- moSíScoordénátiiò üm grograrna. prá- Brasil em bases racionais. O referi- è cbmiuiicaii-llic cm primeira mar) Xnrdcslc, dirigiu auln de praça c
vos: criam um ambiente irres- tico e. ob.le.tivo cm ' íavòr da nossa tío fundo seria constituído pelas dopc lixava nuiilo seriamente cm fínalmcitie passou para ônibus. Em
destinadas ao quc'
pirável para as forças do traba- p.gricultura;,-. embora . todos saibam tí-ções' orçamentárias
¦pulverizar a Ctdadé th Rio.
A seu anivcrstirin, c sem que. clc soua
lho e da produção..
Ministério em Fomento . da. MecanizaçSo, para
das d ílculdadcs do
á.
Os podêres constituídos pare- matéria rie rfcèursos. prinoipalmcn- instalação de patrulhas destinadas
ifiial cidade era pcanlorn. vaiilosn. besse, enfeitaram o carro com jlôcem desnorteados e inérmes, in- to pm matéria dc pessoal especializa- conservação c rccuperaç&o ;dò solo; (Iiniinlc da ócio c. da corrida de res c balões...
sensíveis à ronda sinistra que se do c. financeiros."
go- cavalos, niiirmiiradora c vã. 11 n
, ,
contribuições espontâneas dos
Jlcin?
'quc
aproxima e que nos levará para
'p"e"sso"as|
\cmos federal, estaduais e munici
V.njcilaram
bem o carro, c
nào
í-TOlli.ç/rt1
rngou-lhc
o abismo da bancarrota.
fizesAGRÍCOLA ORIENTADO-paia, das auUrVuIas^V das
¦ A' intensidade e a extensão da citÉnrro
entrou; ós passaAlcides
l(tl..
sc
produto
dc
direito
,
privado;
quando
jurídicas
j
"Pois
crise quc atravessamos, estão a
Ainda ! Ma'",' sc)sta-íctra o ministro das taxas-hora, bem como de aluReirucon-lhc o Senhor;
gciros dc lodns os dias, moradores
exirrir dc. todos oá brasileiros , a puniclpcu diretamente tlc 'uma me- guéis de wiqüiWíjie;^"^^'Aifajjfék
da Vila, dignos ,dc Noel Rosa, lá
c
cinqüenta
•',
juslos,
força civica da coragem moral
"Ramvenda de maquinaria a scr substitui.
• pon, „ ,entoando
que.se traduz em atitudes defids, bem assim, Juros de depósitos ouj/wn iila cidade . h O cronista, estavam a postos,
nidas, para se dizer e fazer o quc
rte operações de crédito do próprio; receoso dc não encontrá-los, pediu bens a você". B deram presentes
se acredita acertado."
nmdo.
|
g&oZB! \mm.mm, ll.WII . *S\,S*
ao Senhor quc não cxiqissc tanto a Alcides: um terno dc casimini,
Numerosas outras teses foram aproConccdeu-ilic o Senhor que has uma garrafa dc bom vinho, um iaAPELO
vr.das, merecendo destaque especial
Agrotariaiti
cinco justos, mas ainda as- btdeiro dc damas, algum dinheiro.
Postos
aos
r.r, que at referem
Essa gente eslá regulando!'
Neste sentido, as classes propecuários, á IrrlgaçSO.. » criaeáo de sim.o cronista não sc sentiu habidutoras dc Rio Claro consubstanExatamente porque regulava
áreas de demonstração conservado- lilado a-cumprir o mandamento dido
nictas, á divulg&çáo agrícola, a
trouxe as dádivas e ornou
c
depender
dc
tanXãn
vino.que
da
fizesse
transporte
proe
ai m.izenamento
-da
V. o carro desceu cm
veículo.
voluptuosa]o
a
sorte
tos
justos
(iucíô etc.
'
as mesas-re-; „I(7C Uo jundo, boa Cidade do Rio festa para a cidade. Isso represen. -Prosseguiram ontem
¦
dondas do Plenário para aprovaçioj , .
la a gratidão do povo a um sen
Terão Início amanhã, nesta ca- das teses restantes apresentadas pe- "' ¦;"'» ""•
servidor, Alcides, cm seu duleal
.Senhor,
oencroso
dc
h
o
rsseiide
assun-|
pitai, as .reuniões da Mesa-Rc- Ias comissões dos grupos
donda da Associação Econômi- j tos. Os trabalho» de ontem foram j éiu, embora cm certas gravuras se ro ofício, não atropela nem vinla
ca Internacional, que se prolon-ip-endidos Pno «r. Wandcrb;» ^"'(dssemcllic ao raio vinoadnr, admi- ninguém, não enspe fogo, não lem
garão por oito dias. de 19 a 28; te Barros. diretor da DFPV. e presi-Bcn,Jra:c-mc umj usto que parte com o capeta, c condu: bem
<*° corrente, sob o patrocínio do; dente da Comissão incutira Central:'"'/
LARIAj A RtüAl-AU
sua lata. Chega a parar fora da
seja,
c o Rio se salvará'
. Instituto Brasileiro de Economia do Encontro.
Achavam-se presentes vários dire-i Logo o cronista, possuído dc pie- ponto ao ver os clientes habituaii.
da Fundação Getúlio Vargas.
..^
)/jj(
Essas reuniões serão realiza- tores do Ministério e.represenuntes|rf
;
Xunca brigou com um vivcnlc, sor•das num dos salões do Hotel dr outros órgãos. O Encontro «eral
direção
dc
um
ri às velhas, tem paciência com
sentado
na
mem
a
A propósito
encerrado hoje, as 10 horas, sob
10 do corrente,,
^ÔSa^V^^tó^
icom o titulo acima cm
Agricul
da
exclamou:
as
crianças, ajuda os namorados,
veículo,
e
ministro
do
'
presídfncia
*•
*******
é|
tema
"'^ yO
c "à tarde.
**.***.
geral
Femandez. o»-l""*
Mário Lorenzo
Lorenw Fernander.
di- nha
o sr. Mario
de
vsiaao
.
rt„
M»mador
do
E*tadn
j>
oo
rc"Capital
dclii-lo,
e
tura
governador
Senhor.
e Comercio lnternacio-!
guarda pequenos embrulhos, dá
retor do Montepio dos Empregados I
h.i.a. ¦
^
O Senhor mirou-o com suspicá- cados e guarda respeito a todos.
I Municipais, enviou-nos carta cncaml-lnal na Teoria do Desenvolvimen-"Minas,
I nhando esclarecimentos, em torno do) to Econômico, com especial Te-i
Êsse Alcides existe mesmo f
___________——————- cia, indagando baixinho:
i assunto, pelo sr. João Ruy Nogueira; ferência à America Latina". Um:"
"qU^ntraSenhor, não duvideis de vosComo sc chama ele,'
dc 15 trabalhos foram apre"D — Nâo existe qualquer cont
|total
Alcides.
sa criação. Existem ainda esses
econoeminentes
sentados
por
! diçSo entre as normas reguladoras do, mistas da Ásia. da turopa, dos
Alcides dc que'
passageiros reconhecidos t festeidesquite, constantes do Código Civil í
Alcides José Pereira, moto- ros, n Rio tem dessas coisas. Uma
a o dispositivo do anteprojeto do re- j Estados Unidos e da América La-(
lirulamento Uo Montepio, que -tacluejtina. Cada trabalho será discuti-j
cidade cm quc há um motorista
rista da linha Maxuell-Lapa.
í entre os beneficiários da pensüo aifjg pQr (}0}s economistas prévia-i
Má recomendação, ponderou santo e quarenta e oito passagei«posa dwquiudi do ccntrib^inte ;
t
escolhidos,
procedendo-sei
cor.ocnadô na sentença de desquite s
.__,;_ _ ,,_ j.k,4„ „..,> j«
a Senhor. Èics correm tanio, cul- ros gentis e gratos merece conlido casal. pois. diversos rio os t*je-ja f®™- a, um dcbatG «eral dc
livam tamanho desprezo pela vida nunr.,.
tivos do Código Civil e os da lei de: cada assunto,
A- sessão inaugura^ terá lugar
previdência sjciai.
O Senhor, finalmente, sorriu.
e pdo dos >»<"'•••
própria
—
S)
O direito civil é o direito pri- amanhã, no Hotel Glória, às 9
A Pagadoria do Tesouro NacioPois dize ao Rio que conli—
òcdiferente,
i>t«,ior.
é
Bsle
tal.
re--}j0ras
»
minntn.
h=»
m».:n8|
e.
como
exceióncia
vado por
e trinta minutos da ma
efetuará amanha, das 8,30 às]
s sc relações jurídicas onde predomi- -^g
nue.
P.
a
alegria
dos
18.30 horas, o pagamento das se-inõo, inirai: c
que não leve a sitio Brapassai nam os interfsses individuais, tndia
útüí
franca
em
tô-:
1_3.°
rcrâ
folhas
do
siha,
ouvislcf
A
entrada
guintes
\stÍros.
ff
; quanto a lei dc previdência soe ul
.
Montepio da Viaçàa n°s
_ c>w„ „„•„,
^BAte^%ru^p^™n^te^]das as reuniões a quantos « initeressam pelos assuntos a ser de- . .931 a í .939; e Pensões alimen
— Alcides acaba dt fazer anos,
C. D. A.
i tidas, n-°s 5.238 a 5.549.
1 batidos.
(Continua na i».« pastai)

Reclamarão imprópria

Esquecimento

ASFIXIADAS AS CLASSES PRODUTORAS
PELOS ERROS DO 60VÊRN0

Apelo das associações patronais de Rio Claro — Crédito, facilidades bancárias e congelamento dos débitos com os Institutos, as medidas pleiteadas

EX!3ÊNCIA PARA LIBERACÃO DOS VEÍCULOS
e ressalva dos interesses

da Fazenda

|i NOTAS NACIONAIS

¦

BANCO DO COMÉRCIO S/A.

TIRAR DO MARASMO A AGRICULTURA

\

lll - CAFÉ

II - NOTAS INTERNACIONAIS

Encerra-se hoje a reunião de Sete Lagoas — Crédito
¦',.:¦¦• h ;#' &#•& mecanização &¦'¦¦

IV - PETRÓLEO
Aumenta a produção de petróleo
nos Estados Unidos

REGRESSA 0 GOVERNADOR
JÂNIO QUADROS

BANCO BOAVISTA S. A

Imagens -cariocas.

O JUSTO

S&COBMF^

BANCO MERCANTIL DO RIO DE
JANEIRO 5. A.
Quitanda, 53 e 55
Depósitos e Descontos
"Alguém

REUNIÃO DÂ ASSOCIACÃO ECONÔMICA INTERNAGONÂt

ou ninguém"

PAGAMENTOS HO TESOURO
NACIONAL
rônsionistâS

1.° Caderno

CORREIO DA MANHA, Domingo, 18 do Agosto do 1057
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o pntlcr do scu Innilo; cnciunnlo o»
cetluo» dizem que tle nflo paus» dc
tun vigarista, Ou católicos nflo cniltiram oplnllo sóbre o tul pastor, inns
fllzcin á boca pequem que se Icnlu
dc um díuscs incBElim Improvisados,
dc que Iratl a Bíblia, e que iipniccciTio no llniil dos tempos,,,
AINDA

OS

AUTOMÓVEIS

Por muls Incrível que pareça as
duas comissões dc Inquérito (uma
das Oocas do Porto c outra da Alfándogn) alndn não chegaram a uma
conclusflo sôbre o responsável, ou res-

poimAvels pelo furto de dois automóveis do armazém 8, da faixa poi'-

tuárla,

0.« únicos suspeitos, inspetor Adatilo de Barros e n chefe do Tráfego
Clldcnor de Carvalho, foram acaieados pela policia: o primeiro negou
o depoimento anterior, cm que confessava sua partlcIpnçAn uo desvio dt-t
volume*
citados;
enquanto o segundo, alegou, mais uniu vc/., sua Inocénela no caso.
Diante disso, os populares JA e.ttflo
dizendo nas conversas de esquina que,
no final, o responsável será o Supcrlntcndcntc da Adminlstiaçílo do Porlo, que, por sinal, estava no Ulo, por
ocaslilo do furto dos veículos.

A C.llí Vermelha Brasileira rece
bru os seguinte» donativos: Da firma
lHenrique Meienholü sociedade Oftalliio-Cleiitlflcn Ltda,
Or$ 11.000,0o;
D.i Barros Iskn d Cl». Lida, Cit.5 080,00; De Brito Campos Represenl.-.ções e Comércio LtUu, Cri 8,003,00
que prnhoradu agradece,

SERVIÇOS DA" L.B.A. EM
SÃO PAULO
8A0 PAULO, 17 — O Rovcmador
do Estado promulgou lei ratificando
o convênio celebrado entre o govôrro do Estado e a Comlstflo Estadual
dn LBA, tendo por objetivo a constmçáo, Instalaçáo e manutcnçHo dc
50 postos de Puericultura. A.N.

Ai lâminas impermeáveij
betuminosas. Fabricamos em
rolos de 10 a 40 m2, com
base de feltro, papelão, alu-

M-

_K

¦

Negociações petrolíferas brasileiro- '
bolivianas

CRUZ VERMELHA BRASILEIRA

r

IND. IMPERMEABILISANTES

PAULSEN S. A.

Av. Pres. Vargas, 290-s/714 - Tel. 43-3683
PIONEIROS

NA

FABRICAÇÃO

DE

FELTRO

Declarações do ministro do Exterior
Manuel Barrau
LA PAZ, 17 — O ministro dnsiclusões quo satisfaçam os inteRelações Exteriores, sr. Manuelj résses dos dois países, prossepuíBarrau, declarou hoje, em entre- rão logo que voltem a esta Cavista coletiva à imprensa:
pitai os,delegados brasileiros que
"Com uma insistência e uni for- viajaram para o Rio de Janeiro.
mltladc pouco comuns, a impren- F.P.
sa brasileira vem comentando que
as negociações que sc estão realizando para a atualização do
A IMPORTÂNCIA DA LEI
Tratado Petrolífero de 1938, tem
demorado devido a interferências
TARIFÁRIA
ou pressões que "truts" internademais estariam exercendo sòbrc SAO PAULO, 17—0 Presio governo boliviano. Desejo fazer ciente da Federação o Centro
a respeito a declaração categóri- das Indústrias do Estado de São
ca dc que a política petrolífera Paulo, sr. Antônio Devisate, na"
boliviana sc mantém inalterável última reunião das diretorias daquelas entidades de ciasse, usandesde abril de 1952, de maneira do
da palavra referiu-se à sanalheia cm absoluto, a todo gene

Expôs o secretário da Fazciuln os principais aspectos da tarefa de sancnnienlo tia administração financeira — Assistência às atividades dc produção no
interior do Estado — Conferência do prof. Carvalho Pinto na Convenção
das Associações Comerciais

desde a -'¦" ¦• ¦¦>
traçSo i.i.timI.,1 i.i
em que encontrou os negócios públlcos, quando a divirta flutuante attn*
'¦
w& gin o montante de 23 bilhões do cruf' *M_ V i"' «Wlilila
zeiros e a Caixa EconAmlca Estadual
Estado «chavam-st
c o banco do
i í"-í
¦¦
^H i'» V *í ___§____. Wm__________\
,-.}';-'.¦'¦-'-.
exaustos. Acresciam — acentuou —
o absoluto desinterísse dos fornecedores e um déficit orçamentário _tm
paralelo na história de SSo Paulo.
Partindo disse estado, dessa depressão, foi posta em vigor um regime
de coiitensão e cllmlnaçifo das despesas, pela prática de uma política
}4V3
'ilr^B
M'-"- ¦'l
ro de influências ou interfêrôn^^Sf11ÍSFftSg t____F.^W^
seletiva, com critério construtivo, de
acordo rom os interesses superiores
cias. Acrescento que em nenhum tftndí,v
para 0 desenvolvimento
da coletividade. Por outro lado, a
outro período a ação do governo; da produção
nacional e, ao mesreceita passou a ser fiscalizada, mose desenvolveu tao completa o -mo tempo, fazendo um retrósseu sistema contábil,
dificando-se
independente no resguardo dos peçtp da atuação das Casas da
sonegação
efetuando-se combate A
interesses nacionais e na defesa! Indústria para que fôsse levada
dos Impostos e intclando-se a reforma fiscal, com a colaboraçfio duf
da soberania nacional. Se as ale- ;> bom termo a tarefa de rea' '^^^^___M WÊ__M__wf!mfáM associações comerciais e Industriais.
gadas intromissões sc tivessem' justar as obsoletas tarifas aduaMÊ____ml____T-.--.
-•-. .^m________*^^M_im^-_t<i^_mm___!_sm_a__.
¦'¦¦-'¦ Em conseqüência dessa firme orlen'
manifestado teriam sido catego- nms entao existentes,
\\W^^_w3__W^
1 'i
i
wwBWH ... i.
."II^BWI^^tir^j; tação cm conjunto com outras mericamente repelidas, como repe-i O sr. Devisate mostrou, que a
didas governamentais paralelas, pode
limos enfaticamente as mesqúi-lFderação c Centro das Indúsa Secretaria da Fazenda alcançar um
O professor Carvalho Pinto pronunciando
nhas insinuações dos comenta-í trias do Estado de São Paulo, há
superávit de SOO milhOes dc cruzeires
sua
conferência
anos
vèm
se
batendo
perios»,
»lmuitos
no exercício de 1956.
' .
lo
reajustamento
das
tarifas,
co.
,
,
.
,
O chanceler
terminou
decla-|mo
única norma de providencia CAMPINAS, 17 (Do enviado espe- São Paulo, o presidente do conclave,
AJUDA AO SANEAMENTO
a A86llc'a Nacional). Na sessão sr. Emílio Lang Júnior, concedeu a
rando que as negociações bohvia-! capaz de proteger os mais legíti- c
FINANCEIRO DO PAIS
sr.
ao
João
Dl
Pietro,
no-brasilciras, animadas do mes-'mos interesses
onte^n,
palavra
de
em
que
que prosseguida produção c da jnoturna
Após ter examinado e exposto o
mo espírito inicial, e no firme coletividade em geral, face aos!ram os trabalhos da VI Convenção das saudou o secretário da Fazenda do estado de desafogo em que se cnpaulista, professor Carvalho contram as finanças do govtrno cspropósito dc SC chegarem a con-1 problemas dc importação. Asp. . 'Associações Comerciais do Estado de governo
Pinto, dizendo que sua presença no tadual, o
Carvalho Pinto
conclave acentuava a objetividade dos acentuou a professor
importância do pagamenpropósitos, no mesmo espirito rea- to das quotas aos municípios o
qual
lista com que íoi enfrentado a si- atingirá até o fim do
presente exertuação financeira em que se deba- cicio o montante de 244
milhões de
teram as finanças estaduais.
cruzeiros, numa Irrigação llnancclra
No quadro que traçou da conjuntu- determinada por preceitos constitura financeira de São Paulo, ao tem- cionais. Disse que não se detém al
po em que o prcfessôr Carvalho Pin- a reativação econômeia do Interior
to assumiu a Secretaria da Fazenda, do Estado, pois cm obras públicas
disse que sc delineavam todos os sin- nas diversas regiões foram contratatomas de grave crise. O movimento dos serviços de mais de 1 bilhão de
renovador e
revitalizador que sa- cruzeiros. O Banco do Estado, por
cudiu o Estado, liderado pela,Secre- sua vez, no ano passado, distribuiu
taria da Fazenda, propiciou o milagre créditos de 6 bilhões de cruzeiros,
da recuperação, reencontrando-se São fora a Cidade de São Paulo, destiPaulo, se firmou de novo na rola de nados às atividades reprodutivas.
seu destino histórico.
Ab finalizar, o secretário da FaO dr. DI Pietro terminou sua ora- zenda ressaltou a ação do Estado na
ção, com as seguintes palavras: "NSo ajuda ao saneamento financeiro do
emurcheceu a paisagem da terra pau- Pais, no programa que cumpre de
lista; o trabalho ainda canta o hino financiar a produção, legitima e ncde progresso cm suas figuras, os pau- cessaria, incentivar ao máximo o code
listas ainda continuam violentamente mércio e estabelecer facilidades
brasileiros. Nós esperamos: nós te- transporte.
mos a certeza num íuturo radioso e
feliz, porque acreditamos na vocação
do São Paulo, para com ela asseguRecebemos as seguintes:
rarmos a união granitica do Brasil.
Boletim: índice Cultural Espanhcl,
Aqui vos temos, aqui vos ouvimos,
como a própria voz do dever patrió- de Madri, ns. de Janeiro e fevereiro;
tico a nos incitar, a nos esclarecer, Gazeta Literária, do Porto, n. de Jua nos animar e confiar. A palavra nho; Zebu, revista agro-pccuárla, de
é vossa e vosso é este magnífico au- S. R. Triângulo Mineiro, n. do Junho; Boletim da Liga Brasileira do
ditório".
Esperanto, ni abril; Informações ScRECUPERAÇÃO ECONÔMICA
manais, do Escritório Comercial do
E FINANCEIRA
Brasil em Buenos Aires, ns. de 27 tio
Julho e 3 do agosto: Boletim do LeiO professor Carlos Alberto de Car- te, n. de Julho; Boletim da Associavalho Pinto, secretário da Fazenda ção Comercial de Lisboa — Câmara
\
do governo paulista, pronunciou, en- dc Comércio — n. de 15 de
Botão, uma conferência sôbre os "As- letim: câmara de Comércio Julho;
Holandéda
recuperação
econômica
c sa do Brasil, n, de agosto; Divulgapectos
financeira de São Paulo", na qual çâo Cooperativista, da S. A.
C. do
fixou, objetivamente, o esforço que Estado do Rio, n. de março; I.Aspectos
o poder público dispendeu na tarefa do SanfAna, edição comemorativa
do
básica de saneamento da administra 1°. centenário da lnstalaç&o do
Mufinanceira
estadual.
ção
nlclplo, dezembro de 1956; Revista da
Em sua longa exposição, feita de Federação Gremlal dei Comércio o Inimproviso, recordou tôdas as fases fi- dustrla, n. de Julho, editada em Cornanceiras por que passou a adminis doba; Revista Esso, n. 3 de 1057.
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mínio, tecidos de juta, algodão, e véu de vidro para coberturas e impermeabilizações.
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Política de contenção reequilibra
a situação econômice-financeira do Estado
de São Paulo
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promove o pré-lançamenfo
de seus terrenos do
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Valorização certa e imediata!
Localização privilegiada entre Ricardo de Albuquerque e Anchieta,
próximo de Deodoro e da Avenida
das Bandeiras. Condução abundanle; trens elétricos, ônibus e lotações I

\

£n

MÊÊÊ^ HVimii ,_$m_____t^m^K____. <_ TM-.^__W%W^f_f:S__\____Í
!H5gf mm<tH IL-HB" ..-.¦¦, HH
___f__\mm.'¦¦ -. '*-'4^«hI
^k JL
3È_w/VVy.
yj^_nà,____sÊ mM^mmT^f*, ___iW____w_M__\ aB^Wc •

FINANCIAMENTO fi LONGO PRAZO

hT ittáffiyMBKJB

_$*_?_

______m__

\\\M____M__¥__M?i3_]____MÈ___t_Wà pBPvct^^e!

\
"' ' ' '

¦

'.:

\

:ÍÍS

> .'¦¦

Â.
\
'
:-' "V :—- ;.-':¦: '-¦; ' VM
\
MgMasms \__I___^_____________________________W__W
\mam
m^íí-y.'-'^''- ¦ . ¦ :'^: :i'::M
W$_ .-••

mfâte&Stfeu.

L o f e s o

Cr$ 171.000,00

__m____tP_____MM

(10x25 e

\2 x 30).
/igua,

luz,

arboriioção,

'.:'-¦,"V-

y..,..'.'..-.¦¦.-' ¦¦':•*'¦¦':'.¦'¦¦;¦'V.V:-*i

No Rio o prof. Karl Wolff

eic.

calcdrálico de Direito da Universidade dc Viena
Encontra-se no Rio, hospedado no
Hotel Glória, o professor-catedrático
dc Direito Internacional da Universidade de Viena. dr. Karl Wolf, que
a convite da Universidade do Brasil
pronunciará um ciclo de conferéncias em Faculdades desta Capital, patrocinado
pela Uocledade Cultural
Austro-Brasllclra. Estão programadas,
até agora, as seguintes conferências,
cujos temas vürlam
principalmente
tem torno das relações e:.tre o Eitodla
20, diste mis, fado e o Direito:
lará na Universidade Católica sobre o
tema "Democracia", em lingua e:tpanhcla. ás 10 horas; dla 21, na Universidade do Brasil, sala "Pedro Calmon"
— Interpretatlon des Normes", em
francis, ás 18 horas; dia 22. na Universidade Católica — "Direito y Mo-

e avenidas (25 m), pavimentadas e arborizadas
de

.;¦_¦".'¦."-;'..'.""'':',.'¦;'~.'i:'-

calçamento,

Amplas ruas (12 a 18 m)

Galerias
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O BONDE E A ARVORE — SAO PAULO — O velho bonde
da CMTC, que data quase do princípio do século, ainda sobe
carregado dc gente a Av. Rangel Pestana, cm direção à
Praça Clóvis Bevilacqua. São 3 horas da tarde na Capital
paulista, mas os veículos de transporte público vão superlotados: é o desequilíbrio entre o número dc passageiros a
transportar c o número diminuto dc veículos. Ao lado do
bonde (talvez cinqüentenário) o arbusto sc espicha para o
alto tentando sobreviver c chegar a árvore no futuro.
Contra o fundo claro, à esquerda, está o majestoso edifício
da Secretaria da Fazenda c bem na direção da faixa de scgurança, lá no horizonte, a cúpula da Catedral Mctropolilana. (Sucursal)
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águas

p/u-

via/s e rede de esgotos
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Reserve desde já O Seu lotei Um bairro mü\_ que surgirá sob a garantia do
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Exposição

ral", em espanhol, ás 10 horas: dla 23,
na Universidade do Brasil, sala "U"mos Lima", — "Les Jurlstes et la^Lcgislatlon", em francês, âs 10 horas.
Prof. Wolf nasceu em 11 de fevereiro de 1890, na Áustria, formando-se
na Universidade de Viena e leclonando, desde 1015. em diversas Universldades
austríacas e estrangeiras.
Afatado pelos nazistas da cátedra, em
1S52, fo: aprisionada algum tsmpo e,
em seguida, proibido a lecionar. Depois da libertação da Áustria, em 1045,
voltou a ocupar o seu lugar na Universidade de Viena. Desde 194S 6
membro do Supremo Tribunal Constltuclonal da Áustria. Além disso, faz
parte do 'Instituto Grego para Direito Internacional" cm Atenas, "Associatíon de« Audlteurs et Ancíens Audlteurs de 1'Académle de la Haye".
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Conheça ô que ha de mais neríeituem wsiaoasi
Basta uni lelefenema para aue V. S, ienbai soa
msp-QiiCáo um técnico decoraéir. RfO: Av. Sio Branco, 257 - 17.? .oridor
Fones: 152-8691- 22-8485
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EM COBRANÇA A TAXA DE ÁGUA
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marítimos pedem pressa AO DIRETOR-GERAL DO D.N.P.S.
— Estivaram em netia radaçio ei comandante» Sebutlao Euclldat
Caldas t Pedro -opas Macieira, esta último preildente da Associação
dos Apoisntados ds Marinha Mercante, para formularam stus agradsclmtntos con|untos ao Correio da Manhã • ao sr. Waldyr da Mello
Slmòei, presidenta do IAPM, ptlo andamtnto do caio da aplicação,
a essas aposentado», da lal n.° 2622-55, qua determinou a atualização
dos provtntos dos Inativos. E' qut um memorial, a rasptlto, havia sido
lavado ao ministro Parsiíal Barroso a por assa titular encaminhado
ao IAPM, para estudos. Com o apelo falto através dtitt jornal ao
preildente da autarquia, e procassamtnto da matéria foi ativado, iá
tendo sido anvlado ao sr. Nobsl Gawsxxonl Sllva, diretor-geral do
Dapartamanto Nacional da Previdência Social. E' a assa autorldada
quo elas, agora, sa dirigem, solicitando ramtta o assunto a aprecliçlo ministerial, para qua sejam tiradas da miséria as numarosas
famílias da marítimos aposantados, atualmente vivando, am sua
maioria, com es minguados CrS 2.460,00, dos tampos am qua daixaram a serviço «tivo, quando prestaram assinalados serviços a
Pátria.

Na direção geral do SAPS
' o coronel Benedito Gama
"Recebi do Senhor Presidente da República especiais recomendações sôbre o SAPS" — disse S.S.
ao assumir aquelas altas funções
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1.° Caderno

Ati o próximo dln 31, «era efetuada, iam multa, a cobrança da taxa
de A.ua por hldrôinetto, referente no
atual 6° Distrito, tsie distrito abranse *s seguintes zonas: avenida Suburbani (trecho), Boca do Mato, Engenho de Dentro, Engenho Novo (trecho), Meyer, Lins de Vasconcelos,
Maria da Graça, Todos os Santos, Enganho da Rainha, Encantado. Fazenda das Palmeiras, Inhaúma. Terra
Nova, Hlgienópoüs, Bonsucesso (trecho) e Piedade (trecho). As taxas,
que nSo forem pagas atf a data acima mencionada, sofrerão acréscimo
de multa de 10 %,

47.921
mandadas relacionar para oportuna
4B.945
48.134
48.310
49.592
49.023
49.324
49.203
abertura de crédito especial, Impor50.405
49.46R
landas devidas aos seguintes servi30,837
30.663
da Silva
52.220
51.783
51.731
51.591
Antônio
dores:
Euclides
1.000,00: Benedito Izldro dos Santos
51.033
54.013
53.490
52.377
500,00; Jos* de Souzn Moreira .1.450,00
53.349
34.987
31.381
54.364
36.8611
55.800
58.178
Orfila Athalde Noronha 500,00; An56.338
tonic 1'sulino Sebastião 500,00; Ter53.131
58.035
57.505
57.113
58.637
cilla Maria Carvalho Donald 500,00,
50.762
58.37H
38.753
500.00;
Antônio
Paulina
ScbnstIAo
59.032
58.811
58.016
SB4B99
Jair
Francisco ds Silva Mata 1.110,00;
60.499
59.195
59.956
59.554
Pacheco dn Silva 1.230,00: Francisco
«1.536
81.473
60.901
60.818
61.786
Alves dn Cunha 1.000,00: Virgílio dos
62,030
61.986
61.BCO
Santos Frsgn 500,00; Miguel Ignncio
«2.940
82.898
62.322
62.337
Cardoso
dos Santos 250,00; Cntullno
63.732
«3.577
83.446
63.230
300,00; Alvaru Moltinlio Neiva
«5.2'6
«5.147
64.384
«4.379
22.123,00; Valdemar Abelanl 1.119,00;
«1.816
67.272
«7.808
67.788
1.110.00:
Guimarães
Zelia
Suznna
60.694
«9.506
68.311
68.184
70.141
70.301
70.100
Ondlna da Sllva Pereira 2.230.00; Pe69.700
dro Lopes de Souza 7.800.00; Santiago
71.130
70.474
70.008
70.5<i7
1.500,00;
Antônio
72.538
Ribeiro da Sllva
72.530
71.865
71.493
* +
Braga Xavier 1.300,00. Manoel Juliu73.594
73.494
73.326
73.195
75.330
71.639
71.043
73.978
De acordo com o decreto assinado no, Antônio Francisco de Moura, Msde
Amorim.
Pereira
ria
Alves.
76.'OS
75.636
Silvino
76.476
76.868
pelo prefeito, foi transferido do DeSouzn
c
Heitor
Honório
de
Antônio
«2.222
79.391
RI 512
18.217
partamento de Obras para e Depar- de
de
Figueiredo
Malgre
Araujo
84.139
82.761
«3.901
83.015
tamento de Urbanismo, rom todo o 300,00; Maria de Lourdes Paes Leme
86.149
81.3)2
86.026
84.729
seu pessoal e pertences, o Serviço de Braga 1.120,00; Salvador Rafael Rossi
87.948
B7.749
86.328
86.199
Topografia, que passou a adotar a 1,200,00; Jovenlano Guimarães
87.348
«5.248
87.902
«9.732
1.119,90; Antônio da Rocha Dionisin
92.981
95.148
95.099
88.013
sigla 3-UR.
1.119.99; Josft Raullno da Silvo
95.1908
95.1113
95.1075
95.1558
»'* .*
95.2315
95.2020
95.1986
03.1909
1.500,00; Guiomar Monteiro Dias FreiF.
Melo
700,00;
P.
Maria
400.329
400.241
400.232
93.1631
re
1.219.00:
O governador da cidade assinou
da Fonseca Lima 48,20; 400.319
300.070
Therezinha
400.635
400.565
lograreconhecendo* como
decreto
Irene F. de Miranda 70.10: Maria HUdouro público do Hlo de Janeiro, rom da Campos 858,80; Nlia G. G. Silva
Fírlas — Código 32 — Matrículas:
de Lima 017,00;
denominação oficial aprovada, a rua 844.70; Neusa A.
1.764
896
1.733
359
Jayme Cabral, na Ilha do Governa- Maria Emilia Pereira de Albuquer3.125
2.4'fi
2.132
1.785
que 9.223.70; Lucla Ferreira 560,40;
dor.
350,00;
Main!11.495
8.686
11.027
Maria Isabel C. Vieira
8.240
* *
15.701
13.283
14.182
14.115
lia N. Lobo 1.013,00; Angela R. C.
'15.705
Lolfl.215
537,00;
Lúcia
Lentino
16.582
16.376
de
Miranda
A fim de prestar depoimento, estão pes 8.699,90: Ignácio Gonçalves dos
22.021
21.526
22.275
20.152
sendo chamados com Urgência à Co- Santos 15.076,10; Ollvla Pereira Bi'a- •22.446
24.565
23.959
23.029
de
Processo ga Guimarães 39.659,30: Rubens da
2$'. 426
26.378
23.761
24.919
missão
Permanente
da
Sil27.811
21.514
Martins
27.548
Aires
26.937
5.700.00;
Silva
avenida
situada
na
Administrativo,
Leite Souza
30.174
28.129
28.265
27.904
Graça Aranha n. 41S, d" andar, sala veira 2.400,00; Azarlas
31,043
33.632
32.443
32.300
1.200.00; Herculano Camilo dos San602. os seguintes servidores: Elisio tos
Propago
33.137
35.616
Francisco
31.235
34.211
12.000,00;
Moraes Cardoso, Zeferlnn Geronimo 900,00; Emilia Vilaça da Sllva 5.227.30:
39.344
39.130
39.016
38.522
43.580
43.116
dos Santos, Eduardo Medina Kuliner, José Moreira 1.260,00; Gildn da Silva
39.961
39,346
Rocha
45.117
Pita
da
44.931
44.264
43.605
Norbcrto
Geraldo d'Abndia de Pina, Antônio 6.-150,00:
40.613
1.000,00;
F.tcl49.893
46.112
45.651
Barcelos Alves, Francisco Ignácio de 7SO.00; Alfredo Queiroz
3.900,00:
48.737
48.83B
de
4R.499
47.925
Miranda
vina
Siqueira
Oliveira e Valter de Paula.
49.708
49.721
48.800
49.336
José Machado rie •Vasconcelos 1.500,00;
I
50.835
51.107
50.533
50.191
Geraldo Dias 250.00.
# *
53.285
52.ORO
5'.126
51.344
57.661
56.856
54.341
53.599
MONTEPIO DOS EMPREGADOS
Os servidores Amancio Pereira Gui59.071
58.076
51.946
57.673
MUNICIPAIS
«0.313
59.733
f.9.564
marSes, Pedro Paulo Souto Mariath
59.265
64.354
63.135
60.-182
62.119
e Luiz. Carlos de Carvalho, foram deSerá efetuado, amanhã, dia 19 rie
67.341
65.270
65.041
61.826
signados pelo diretor rio Montepio dos agosto, das 8,15 às 16 horas, n paca'
68.194
67.R2R
«7.537
61.155
Empregados Municipais, para, em co- mento das seguintes propostas rie cm70.147
09.RRB69.813
69.209
missão, procederem a apuração rios prestimo:
72.2SR
72.091
70 482
70.292
valores existentes na Tesouraria da75.765
74.26R
73.760
73.520
Cortino 21 — De ordem rin prefeito,
76.3R5
76.232
autarquia.
76.151
73.774
quela
de acordo com n artigo 4" dn decreto
79.414
77.689
76.427
77.525
n. 10.344 — Matrículas i
95.1481
RR.750
86.410
79.940
* * *
95.2031
6.112
5.372
2.305
391
"Pelos
33.322
22.563
11.081
seus diversos postos coleto9.891
Matrículas:
Casamentos
53.193
46.642
45.361
43.4(13
res, a Municipalidade arrecadou nn62.502
61.607
58.521
50.815
tem a importância de Cri 6.650.115,20.
65.706
63.«BR
16.233
13.249
03.1813
95.1122
02.881
74.413
68.633
* # w
Código 21 —
Comuns efetivos
Total do pagamento de amanhã
1'rriltloM
TAREKEIROS
DE
ADMISSÃO
CrS 4.210,103.50.

DIPLOMÁTICA
pais. Nessas cartas, teslomunharam n seu apoio á idéia
que, fundamentalmente, se
preocupa com as condições
presentes e as tradições vivas
da Indonésia. O presidente
Sukarno admite que seu piauò constitui uma grande experlênela, porém uma experiência necessária p_ra a preservação da vida nacional. E
destina-se, ainda, a salvaguardar a democracia na Indonésla."

Nn rlutn nncionnl
<l.l

lll(lnilCMÍH

Ontem, comemorou •< Repúhllvn dt Indonésia a sua data
Sam
nacional. O diplomata
Suhaedi, encarregado <lr Nerocios no Rio, féz, a propóstto, as se.ulnte* declarações ao
Correio:
— "A 17 de agosto, o povo
indonésio celebra seu décimo
segundo ano de indenendência. A comemoração deste ann
reveslè-se de significado especiai, de ve.
que representa,
ainda, o inicio dc uma campanha nacional, ou seja, o "Mo-

Uc Madri
O embaixador do Brasil
junto ao' governo espanhol
comunicou ao Itamarati haver sido iniciado, cm Madri,
o décimo quinto Curso deHistória da América, na Universidade Hispano-Americana
de Santa Maria de La Rábida, do qual participarão sessenta cátedra ticos, sendo nove
estrangeiros.
O objetivo rio referido curso é apresentar uma visão gerai da História da América,
proporcionar trabalhos rie seminário, ciclo de conferências
e exposição das realizações
empreendidas nos paises americanos.

vimento dc Renovação" (Movlmento de Nova Vida), patrocinado pcln presidente Sukarnn, que
não é somente o
presidente da República, como
também n lider inegável dc
uma nação de 80 milhões dc
habitantes. Êste
movimento
pode sei' encarado comn a conseqüência de uma reforma dc
Introspcedas
pensamento,
ções e rctrospeccóes da naatravessar
um
pccão ao
rindo critico
dc
sua exisrealidade,
tência.
dlrNa
se-ia que a nação se empenha
num processo de seleção, pelo
mia! os elementos de procedeliria estrangeira se amalgamam à herança básica e congênita de seu povo, alicerçando uma vida nacional sadia.
ideal
Tima dessas heranças é
de "gotong royong", ou seja,
cooperação e auxilio mútuos.
Atualmente, a idéia vem sendo aplicada aos atos governamentais. O sistema democrático, de lmiRu data acalentado na Indonésia, modifica-se
baseado na "democracia orientada", sistema quc sc adapta
às condições peculiares da vida politica, econômica e social
da nação. Muitos homens de
saber, inclusive um belga c
um professor norte-americano,
escreveram ao presidente Sukarno, introdutor do ideal de
"democracia
no
orientada"

Gama,

A fim de agradecer ao pre*
sidente da República ns cumprlmentos enviados por motivo da data nacional do seu
pais, esteve no Palácio do Catete. o sr. Neftall Ponce-MIranda, embaixador do Equador.

Cumprimentos
O presidente Juscelino Kubitschek enviou cumprimentos,
por intermédio do ministro
Aluisio Napoleao, chefe rio
Cerimonial da Presidência da
República à Embaixada da
Indonésia, por motivo da riata
nacional daquele país.

Fés agora um ano que a
Lufthansa inaugurou os seus
serviços sôbre o Atlântico
Sul. Jornalistas e homens de*
publicidade c de negócios participaram do võo inaugural.
Sexta-feira, no Clube Beira
Mar, a Lufthansa promoveu
um coquetel comemorativo a
que estiveram presentes participantes daquele vôo e dlplomalas, da embaixada alemã.

Bragil-Japão
TÓQUIO -— Noticia-se em
'
fonte geralmente
bem-informada
Nnbusuke
que o sr,
Kishi, presidente do Conselho
japonês, tem a intenção de ir
à América Central e à América do Sul no transcurso do
ano próximo.

Sr. Sam Suhserit
Encarregado de Negados da
Indonésia

CIELMAR — UM NOME, UMA GARANTIA,
UMA TRADIÇÃO

CIELMAR
anuncia a sua grande excursão de outono à

EUROPA

"CONTE BIANCAMÁNO" em segunda classe.
Saída em 15 de Setembro, duração 84 dias.
Visitando demoradamente a Espanha, Portugal, França, Suíça
e Itália. Viagens terrestres em confortáveis super-pullmani
Prospectos e informações na:
pelo

AGÊNCIA DE TURISMO

AVENIDA RIO BRANCO, 124 - SALA 208

Tels. 22-4252 e 22-3924

de Janeiro
End. Tel. Ondaforte Cielmor — Rio'uma
tradição.
CIELMAR, um nome, uma garantia,

quem

somente pela
2-a feira

PAAÍA/fí
I/i. k/ bLM MM , viagens
Sábado

3.» feira
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CQNSTEIIATION

a
3 serviços ò sua escolha:
Nos DC*7C-o mais moderno avião comercial do mundo - serviço de "luxo"
"reposette"
"turista".
e leitos) e serviço
Nos Constellation,
(com poltronas
"econômico".
© serviço
Em qualquer dos três serviços, a tradicional
corte-ia da Panair. Informe-se em nossos escritórios ou em sua agência
de viagens preferida, sobre os diferentes preços e roteiros. Utilize o
CREDI-PANAIR, somente para a passagem ou paro a VIAGEM-f HOTEL.

FAÍIÍAÍfí
RIO-Av. Graça Aranha, 226 - Ttl.: 22-7761
Av. Copacabana, 291 - Tel.: 37-9272
S, PAULO-Av.

Ipiranga, 732

Ttl.: 35-5161

w
ppCIFE • °*KA*I
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tam?ui
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CON5TEUAJON

RIO • RECIFE . DAKAR
USBÔA - MADRID ROMA
BEIRUT
ISTAMBUL
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No Caldo

Comemoração

junho» último, por servidores lotados
na Secretaria de Finanças, na importáncia de CrS 5.800,00, assim distribuido:
João Peres da Silva 400.00;
Lourival Matos de Souza 800,00; Gelaldo Barroso Leite 800,00; Aluizio
Gama Loureiro 400,00; Silvio da Silva
400,00; João Marques 800,00; Antenor
Lopes da Cruz 600,00; Flávio Boacista
Passos 600.00: Antônio Alfredo d'Andrea 600,00; Dalila Cruz 400,00. Autorizou, ainda, pagamentos dc gratificade
do
a servidores
Serviço
ções
Transporte Rural, por serviços pres9.7-16
9.715
9.7)1
9.611
DOS tados cin horas extraordinárias
Autorizado pelo prefeito, o secre
BENEFICENTE
ASSOCIAÇÃO
no
9.731
9.150
9.748
9.147
tário de Administração assinou por
E31PREGADOS DO DEPARTAmês dc junho último, cuja folha im9.132
9-753
tarias admitindo Newton de Oliveira
MENTO DE ASSISTÊNCIA
relação
em
noCrS
53.758,00.
A
porta
PUBLICA
para trabalhador tarefeiro do Dcparminai dos funcionários beneficiados
Comuns extranumerérios — Código
tamento rie Limpeza Urbana; Maria
nn "Diário Oficial"
está
—
Pedidos:
23
tareRibeiro dos Reis para servlçal
União rios Funcionários ria Prefei- secção publicada
dia 16 do corrente,
II,
do
—
Administração;
de
Da Secretura dn Distrito Federal
Teira da Secretaria
2.268
2.2G7
2.266
2.2(15
c Laurindo de Mello Neto para trabataria da Associação, pede-nos a sewtâ&tl _j& .Vvr^í3*HK
APOSTILAS
"São convidados a
lhador tnrefeiro rio Departamento de
publicação:
guinte
Emrrgrncias — Matrículas:
Parques.
se reunirem no próximo dia 21 rln
Pelo secretário rie Administração,
corrente, às 18 horas, na sede social, foram assinadas apostilas acrescendo
1.218
681
318
237
ATOS DÒ PREFEITO
á rua Genoral Caldwell, 274. os sócios dc 20 r,-„ correspondente à letra O nos
2.T.50
2.690
2.036
2.023
em
assembléia geral, tendo vencimentos de
quites
José Bezerra dc Mo4.450
3.820
3.970
3.109
O prefeito assinou os seguintes decomo ordem rio dia: Concessão de ti- racs Filho, Sérgio Augusto Duarto
6.773
6.3S6
5.685
5.055
esa
diretora
de
, ,,„i cretos: iubilando
dire,tulos
honoríficos
propostas
pela
Pinto, Aristeu Gomes da Rocha. Ijuíz
9.126
8.291
7.615
7.292
Em cerimonia bastante ponçor- uma gestão fecunda, paia a qual cola primà,.ia municipal Isabel de
toria.
Ernani Freire de Souza, Aladia rie
11.557
11.718
9.572
9.289
direção não lhe faltavam atributos mo- Almeida Santos; autorizando o afãsrida, assumiu ontem a
Paixão Mourão Pereira; ao padrão M
13.143
12.424
12.418
12.092
| tamento pelo prazo dc 9 meses, a parrais e de inteligência.
BeCoronel
Sr.
SAPS'o
do
PROBLEMAS DE PREVIDÊNCIA
nos vencimentos de Libanla Martins
geral
25.142
14.141
11.135
14.131
tir de setembro do corrente ano. da
ser,
até
vinha,
novo
o
improviso
rápido
Gama,
Em
nedito
Palmeira, e Carmen Guimarães Gil;
que
17.124
16.216
16.256
E ASSISTÊNCIA SOCIAL
15.379
professora dc curso primário Maria
novo
ao padrão J nos vencimentos de Maro
SAPS
agradenomeado para
18.793
18.775
pôsto, pres- Diretor Geral do
17.911
17.851
Paula Figueiredo Pinheiro, a fim de
li
Gomes Pinheiro, Amélia Pereira de
em
causa,
realizai20.384
20.036
COFAP
o
19.442
lhe
fize-;
à
assunto
Sôbre
18.801
tando sua colaboração
ccu as referências que
beneficiar-se com a bolsa de estudos
23.827
23.223
23.117
se-á no dia 20 do corrente, às 18 ho- Souza, Isa Ferreira Cardoso, e Ana
20.827
como auxiliar de imediata con- ram os oradores, dizendo qué lè-Jsôbfe Psicologia Educacional, ofere21.774
24.641
24.480
ras, na sede do Club Municipal, ti Av. Garcia Pinheiro.
21.140
dejeida pelo instituto internacional dc
fiança do Coronel Frederico Min-'vava para 0 cargo propósito
25.910
26.690
26.233
13 de Maio. 13, 23° andar, uma reu25.114
I honestidade, de isenção de animo Educação de Nova York; dispensando
delo, presidente ¦¦¦daquele órgão.
DESPACHOS DO PREFEITO
27.570
;•¦'.._.
27.541
21.074
nião da Coligação das Sociedades rios
26.948
ponto ns professores Serafim PeFalou, transmitindo o cargo, o e espirito de justiça.jdo
2R.987
28.763
28.476
Municipais, na qual esta27.774
Servidores
|,-cira da Silva Neto, Ernesto de Faria
Na Secretaria de VlaçSoi Cia. Tele33.423
32.133
sr. Arcímiro Sainte Clair, que E concluiu sob
32.153
rão presentes os diretores do Monte30.915
demorados Júnior e Silvio Edmundo Elias a fim
— Mantenho o des34.632
31.489
34.341
33.636
pio. dos Empregados Municipais, do fònica Brasileira
fora designado para responder aplausos.
"Poímlif
sJonVinf:
Ar.
»-i„..¦.«...
¦ de participarem, na qualidade dc conSenhor
do
Recebi
recorrido: Cia. de Estradas e
nacho
Ser37.049
ao
36.251
35.6G0
Departamento dc Assistência
35.317
dn
das
.oníémoraçõé.
Icl.eMncista;
pelo expediente do SAPS. Se- Presidente da RepuDhca_nspee'ais-cenlcnárlo
a
de
Obras — -Ooncedo
37.482
37.403
vidor, do Hospital do Servidor e do Execução
37.370
31.293
de saussme na Faculdaguiu-se com a palavra o sr. José recomendações sobre O SAPS.
39.504
ifjc (|e Filosofia da Universidade de
39.343
dasiObras do H. S. P. prorrogação na forma do parecer;
31.888
Superintendente
31.541
Benjamim Costa, diretor executi—
Antônio Carlos de Sá
Aprovada a
41.814
43.173
39.103
39.320
minuta; .Toei Beltrão dos Santos —
vo cia autarquia, a íim de congra- Na foto acima, um flagrante Minas Gerais.
GRATIFICAÇÕES
43.502
43.490
43.423
43.409
Mantenha-se a caução em face do es44.256
43.111
tular-se com todos os servidores ria cerimônia, vendo-se o novo I PAGAMENTO A FUNCIONÁRIOS
44.194
43.811
'
45.332
44.785
O prefeito autorizou o pagamento clarecido; Imobiliária Curicica Ltda.
44.667
44.348
| l'! I I' VJ !
V com a instituição, pela feliz e Diretor-geral do SAPS quando
46.179
4-5.039
de gratificações por serviços extraor
acertada escolha do coronel Be- era cumprimentado pelo presi-1 Ein desnachos assinados pelo se-1 45.334 45.735
fContinua ns 10»,página)
47.104
46.863
46.660
dinários prestados durante o mes de
foraml 46.518
Administração,
74133,cretário
de
desejou, dente da COFAP.
a

nedito

O presidente do Conselho
partirá provavelmente no més
de junho o visitará o Brasil,
o México, a Argentina, o Chilc, o Peru, o Paraiiuai e a Vcnezueln. Kishi propõe-se discutir com os dirigentes dos
paises da América Latina diverso* problemas de capital
importância para o Japão, como n imigração c o intercámbio comercial. F.P,

®T

CORREIO DA MANHA, Domlnfo, II d* Afeita da 1981
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RECAPTURADO O ESTEUONATÁRIO FORAGIDO

Contrabando de oito milhões
em Porto Alegre

TELEVISÕES

rans, a Policia desses Estados estava
no seu encalço, Como "Tarragô" ritivesse usando o nome dr Saul, ralu
nas malhas das autoridades dn PaPARTO ALEGRE. 17 — As autorl- tura, fardos de jérsei rie II, peças
raná, como sendo Saul Garcia.
darias aduaneiras deita capital apre- Inteirai com mais rie trinta > rtols
PRESA PRECIOSA
curto'nm Tultoao contrabando
dt metros cada uma, relógios em *HAameri- jo, caiacoi dt nylon Inglês ,diverCientificadas da priaAo de tan Im- mercadorias dt procedência
sas guarnlçoea rie cama t meia dt
pnrtante marginal as autoridades da- cana, Inglesa e uruguaia,
A moamba, acloulada em mali dt linho Inglês, alcochnadoa dt cetim,
quela especializada enviaram àquele
Estado o detetive Atila, que lá che- oito milhões de cruzelroí, foi apre- várias caixas dt cerveja e um tnorgando verificou nfio ser o preso Saul endida no Interior d« um caminhão m« torno avaliado em um mllháo
e sim "Tarragô", todavia nfio perdeu placa rie Porto Alegre, n«. 1008-13 e de cruzeiros.
viagem o policial, pois a presa é era constituída de vários volumes
Declaram aquelas autoridades que
"Bonitinhò" (oi recapturado no nio •tfio
drez da Delegacia de Roubos e Falpreciosa quanto a quc esperava contendo máquinas de calcular e ti- o contrabando é um dos maiorti já
de
vez
la
iicou,
e
do
Sul
Grande
por
encontrar e que ainda está em liber- orever, Impressos «
slflcaçoei, utilizando-se de uma coretiquetas para apreendido!
nos últimos
ttmpos.
da Improvisada com lençóis » col- quc contra ele existiam vArlas con, dade.
serem colocadas em máquina de cos- Asp,
"Farrago"
daJustiça
Impostas
denaçfics
pela
chás, alcançou * rua. Com
fugiu outro estellonatárlo de nome quele Estado.
DO CHEQUK SEM FUNDO
ou
Osvaldo Tavares, ARTISTA
Wall Alano,
"Tarragft" é considerado pela Po"Bonltlnho"',
Implicado num es- llcla verdadeiro artista no que dir.
vulgo
cheque sem fundo. E' tamtouro qije vai a cerca de um mllhSo respeito a "as"
na falsificação de dode cruzeiros contra Importante esta- bém um
cumentos estando condenado pela fl.»
beleclmento bancário desta Capital. Vara Criminal n cumprir pena de um
Rebelião no Presídio do Gasômerro, em Porto Alegre — Verdadeira
ano e nove meses de prisão, sem contar outros delitos pelos quais ainda
nüo foi julgado. Atuou vários anos
batalha com a polícia — Dois guardas mortos e quatro detentos
em cumplicidade com Saul Garcia, ésferidos — Ainda não foi dominada a situação
te considerado pela Policia como um
estelloViolenta colisão verificou-se na dos mais audaciosos e hábeis "Tarramanhã de ontem, na Rua Itapiru, natárlos do Pais. Logo quedepois de PôRTO ALEGRE, 17 (Asp.) — Ur- sldlo travava verdadeira luta contra calço. Tudo indica que a rebelião
liberdade,
esquina de Azevedo Lima, quando gô" sc viu deemdocumentos
gente — Uma verdadeira revolta aca- os rebelados, nüo conseguindo supe- atinja conseqüências mais graves dupertencen- ba de rebentar no Presidio do GasA- rá-los porém dado o elevado número rante o
o ônibus da linha "Campo da Paü- apossar-se
periodo desta noite, uma ves.
de homens armados. Dois guardai foviajou para o sul, onde
Copacabana", n.° de ordem 9.321, les a Saul,
uma série de falcatruas em metro, onde 900 detentos conseguiram ram friamente mortos pelos rebelados. que a policia nao conseguiu ainda rio|praticou
chocou-se com um bonde da li- nome do ex-cúmpllcc. Estando Saul evadlr-se e momento*: depois travar A sltuaçfio agravou-se quando os re- minar a situação
qut st apresentam
nha Itapiru.
Em conseqüência,
tiveram conhecimento de que ,
SStá Capital uni/i verdadeira batalha com toda a bel.idos
'Sfio
estava se dirigindo para aquele local ia" mM* «r*VM
saiu ferido o trocador do ônibus,'|eon'd;n-do"pela"'juS'tiça
Paulo, Rio Grande do Sul e Pa- Policia do Rio Grande do Sul. Cerca um batalh&o
de policiais. Por todos os
Antônio Luciano de Souza, de 19
das 11,30 horas de ontem o tenente meios os rebelados procuravam evaanos, solteiro, residente na Rua
dlr-se, entretanto, daria a eflrifncla
Teimo Araújo, chefe da disciplina, foi dos policiais da Brigada Militar,
Eltseu Viscont, n.° 324, casa 19,
cujo
avisado pelo detento Mario Roque de comandante logo que teve conhecique sofreu fratura da perna c)iPoliciais da Delegacia de Vigireita, contusões ( escoriações ge
mento
ocorrências
das
colocou
disk
( que estava havendo algo de anormal poslçío do Presidio um número sufi- lância prenderam, no Largo da
ncralizadas, sendo socorrido no
Recebemos da Associação dos'dentro do presidio, e que presidiários ciente
de soldados armados, a fuga Carioca, Maria Auxiliadora dos
Hospital Souza Aguiar onde ficou oficiais de Justiça do Distrito..„,„„,.
„P ,„.,,. me"alniu1or"'
mftr,lh.ldorM *.*:
re- nio se consumou totalmente. Foi tam- Santos Silva, de 27 anos, solteira,
internado. As autoridades do 14.° Federal o boletim n» _ prlitarin1
'
bém
solicitado
o auxilio da Policia sem residência, conhecida
"'
Distrito Policial registraram o ta^ffiw^Sffldé: Como das!J6'"'" * '^
punrádio patrulha e Policia Civil.
TT *V"","
'»k«- ime- Mllltar,
to, encetando diligencias para a vézcs anteriores ilustra o bole-i *n Mtav*m tentando
Durante a revolta quatro dos de- guista, com várias entradas na
captura dos responsáveis, que fu- tim, dentro de'suas limitações "latamente aquele oficial se
foram gravemente feridos, san Polícia. Maria além de ter o há
çomuni- tentos
élcs: Adalberto Oliveira Viana, José bito de surripiar carteiras dos
giram. ¦
naturais, interessante matéria de

Considerado pela Polícia como vcr-rladcjro arlista
na arle de pai-mar cheque «em fundo — Havia *e
evadido, juntamente com outro preso, do xadrez
da Delegacia dc Roubou c Falsificações — O po«
licial foi chamado para conduzir um marginal «•
trouxe a preta preciosa — Condenado pela 9."
Vara Criminal, «cm contar outro» delito»

GENERAL
ELECTRIC
21
polegadas

"

900 presos conseguiram fugir

Chegou priso a esta Capital, proredenle do Estado do Farann, o estellonatário Bul Sa Filho, ou Jaime
Alye» Tarragô,
também conhecido
ariínai por "Tarragô", de 27 anos,
iottelro, que no dia 15 de janeiro,
úlHmo, depois de serrar as grades
da cela onde estava recolhido no xa-

instalado com antena

"boletim

da associação"
dos oficiais de justiça

BALEOU 0 MAQUINISTA
ACIDENTALMENTE
Apresentando ferimento pene
trante na perna esquerda, produ
sido por bala, na noite do ontem,
foi medicado no Hospital Sou/.a
lAguiar, após o que se retirou,
Gerfon de Oliveira Botelho, de
45 anos, casado, maquinista da
Estrada de Ferro Central do Bra- [
sil, morador na Rua Marechal
Rareei, 562, apto. 704.
!
Ao investigador de serviço de- !
clarou o maquinista que, momentos antes, encontrava-se na
plataforma número 5 (controle
de maquinista) falando ao telefone, tendo ao seu lado um cole*
ga, de nome Vasconcelos, que
examinava uma pistola. Em dado
momento a arma disparou acidentalmer.te, indo o projétil atingi-lo.
O Pôsto Policial da "gare"'D.
Pedro II (ornou as providencias
que se faziam necessárias, encaminhando a vitima ao 10.° Dis*
trito Policial, bem como ó causador involuntário do disparo;

PRESOS PELA D.E.P.
NEGOCIANTES DESONESTOS

PUNGUISTA E DESCUIDISTA

Jlu.
?"" ÍXtt^íS™*^,?».8».*,".
P
caráter geral, bem como reivin-| ^rrpn°Vis0 C
dicações da classe e atividades Momentos depois a
guarda do Preda Associação.

MORRERAM DUAS DAS TRÊS

Diligenciando nas feiras livres
CRIANÇAS ATROPELADAS
da cidade, turmas da Delegacia
BELO HORIZONTE, 17 - Duas
de Economia Popular, efetuaram
diversas prisões de comerciantes; crianças encontraram morte trá
infratores. Miguel de Moura, ven- \ gica e outra ficou grevemente
dia o camarão ao preço de 120, ferida, em conseqüência de «ravé
cruzeiros, quando a tabela esta-j acidente verificado quando
as
belece que, seja o produto vendi- mesmas brincavam em frente
do por 40 cruzeiros. Pela mesma sua residência, sendo atropeladas
infração, íoram presos José Bra- por uma camioneta dirigida pegança, Antônio Alves José No- lo motorista Nacib Chamon, que
gueira de Melo e Mansumi Mae- perdendo a direção subiu no pasda. Por terem adicionado água no seio inopinadamente. Socorridas
leito, foram detidos: Gido
de por populares duas delas não re
recebiMassi, José Homem de Castro, sistinclo aos ferimentos
José Custódio Daniel, Sebastião dos morreram no caminho do
Marques de Rezende, Antônio Jo- Pronto Socorro, a outra ficou insé Moreira, Francisco Ferrari e ternada naquele hospital, em esAngel José da Silva. Os deso- tado que inspira cuidados. Quanriestos indivíduos foram autuados do procurava fugir o motorista|
p trancafiados no xadrez. foi preso. (Asp.)

\ iClliSè^ 1957
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COLISÃO NA RUA ITAPIRO

O eitellonaUrlo quando explicava
oi motlroí da (ura

Dialux

I \_____™L*J i

AGREDIDO A NAVALHA
Jeremias Marcolino, de 22 anos,
casado, funcionário municipal, residente na Rua Padre Miguclinho,
n.° 101, ontem à tarde, encontrava-se no Beco da Capela, Morro
de São Carlos, quando em dado
momento foi interpelado por Jorge de Matos, que passou a insultá-lo por questões de familia.
Após violenta altercação, Jorge
sacou de uma navalha e desferiulhe dois golpes fugindo em seguida. Jeremias sofreu íerimentos penetrantes no pescoço e na
região lombar, sendo socorrido no
Hospital Souza Aguiar onde ficou
internado em estado grave. O 14.°
Distrito Policial registrou a ocorrência.

Francisco

Centro-111, Assembléia, 111
•
Meier Rua Silvo Rabelo, 27 - Loias C • D e 6
(em frenle ao Cine Eskye) !•'!,'*

ria. SUv», Mario Roque e1 bolsos dc suas vitimas, também é
descuidista. Costuma visitar lojas do centro da cidade, principalmente as de grande movimento
e ao menor cochilo dos empregados carrega mercadorias que ficam em exposição ou sóbre os
balcões. A meliante ficou detida
para averiguações.

Pedro Ferreira. Todos se encontram
internados no Hospital do Pronto Socorro.
Nas últimas horas da tarde de hoje
o chefe da disciplina havia pedido demissão. Diversos presidiários consecn iram evadlr-se, estando entretanto
a policia do Pdrto Alegre, em seu en-

VITIMADO 0 MENOR
POR UM CAVALO
Na tarde de ontem, quando
próximo à residência brincava
com outras crianças, o menor
Mauro, de 2 anos, filho de Jorge Monteiro de Carvalho, morador na Estrada de Vigário Geral,
n°. 2810, recebeu um coice de
um cavalo. Com fratura do parietal direito foi socorrido no
Hospital Getúlio Vargas onde ficou internado.
Autoridades do 21°. Diistrito
Policial registraram o fato.

SÓ REVELARÁ 0 LOCAL
DAS MINAS
de urânio às autoridades
federais
PôRTO ALEGRE, 17 — 0 sr.
Francisco Keller, geólogo e mineralogista, acusado de contrabandear areias monazlticas, ouvido
pela Polícia desta capital, declarou entre outras coisas, existir
importantes jazidas de urânio,
no município de Encruzilhada do
Sul, assim como em outros pon
tos do Rio Grande do Sul, mas
que só revelará o local onde está
o precioso metal às autoridades
federais. Asp.

'

mensagem a um chefe de familia

•>0-.--

ATIROU-SE DA JANELA
DO 4.° DISTRITO

Abílio Cosme dos Santos, de 48
anos, casado, sem profissão, débil mental, morador na Rua Biaré, 188, em Cascadura, na noite
de ontem perambulava pelas ruas
do Catete promovendo desordens
quando foi preso e levado para
o 4.° Distrito Policial. Ali. burlando a vigilância dos policiais,
atirou-se de uma janela do 1.°
andar ao solo. Sofreu fratura
exposta do braço direito, sendo
transportado para o,Hospital Souza Aguiar, onde ficou internado.

t»usuuuusmiuuBSfauu«usuususuBusussusmuss*«suausuauauu

Nem o delegado escapou
aos assaltantes
BELO HORIZONTE, 17-0
delegado de polícia da localidade
de Oliveira Fortes, sr. Domingos
da Costa Pereira, de b'3 anos, foi
assaltado por três' elementos que
lhe furtaram cerca de 10 mil cruzeiros, uma garrucha os sapatos o
o paletó. O. delegado Municipal,
que é parente do governador Bias
Fortes, desceu de um ônibus procedente de Barbacena e na estação rodoviária foi abordado por
três desconhecidos, tendo um dê-

les dito que era investigador I
contra êle havia um mandado di
prisão. Inocentemente, o delega-t
do acompanhou o trio. Na Ave*
nida Contorno, próximo a
R,
Curitiba, um deles disse que erl
preciso. efetuar uma busca, oca-i
sião em que a vitima desconfiai
da trama. Reagiu e íoi surrado^
Em seguida os larápios despoja**
ram todos os seus haveres e fui
giram. (Asp.)
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O presidente Eisenhower dirige-se nos jornalislns numa
entrevista coletiva dc última hora, na Casa Branca, usando
notas manuscritas (dentro dn gavetn). Declarou o presidente quc convocaria o Congresso cm sessão extraordi»
nária ainda este ano, sc não fossem aprovadas verbas suf/sientes para proteger a "paz c a segurança" dos Estados
Unidos, através do auxílio ao exterior.
Eisenhower fes
esta advertência, enquanto assinava uma autorização do
3.367.000.000 dc dólares para a ajuda ao exterior, qua
já havia sido aprovada pelo Congresso. — (Foto U. P.,
exclusiva para o "Correio da Manhã")

APARTAMENTO PARA CASAL
Sino. d..de......

12.360,00

60 preslaçòet deidt..... 4.830,00

APARTAMENTO PARA CASAL
COM 1 FILHO

Sim. Sabemos e temos certeza absoluta, pois pelos nossos
"VENDA TRIDIVISIONAL", máxima
planos de venda no Sistema
facilidade para o pagamento do sinal de compra do apartamento, o sr. poderá, qualquer que seja o seu caso, casal com
filho, casal com 2 filhos, familia pequena ou família grande,
experimentar hoje a sensação de se tornar proprietário do
seu lar próprio.

Sinal de.de

16.200,00

60 preitacSis doído
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6.070,00
¦¦•.¦>;*<í.

Experimente hoje ainda esta sensação. Vá agora, à rua
Siqueira Campos 143, e considere nosso representante um seu
amigo, um homem capaz de lhe proporcionar, com sua experiència, uma grande oportunidade, uma oportunidade que talvez
o sr. aguardasse há. muito tempo, uma oportunidade de hoje
torná-lo proprietário, uma oportunidade de hoje ter resolvido
o probema de moradia da sua familia. Procure o seu amigo,
nosso representante e veja como é fácil residir na CIDADE
DE COPACABANA.
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APARTAMENTO P/ PEQUENAS
FAMÍLIAS
f.r.~

Sinal deidi

^ mJ&fSC

¦-'¦'$

26.400,00

60 pr«,.at>t dttd» 8.900,00
APARTAMENTO P/ GRANDES
FAMÍLIAS

DE COPACABANA, »-« w™ «• ironquiiidodt
iltuflda na "mait nsva rua d* Cepaeabana", Brelonpamanlo da ampla

CIDADE
•

madarnliiima

altamsnt*

Av. Figueiredo

midenciaii,

anda

Magalhêtt,

cada

cem
*

unidadt

prtce alribuide a eutrai «quivaUntet *m iua

<•'"¦

Sinol detde

34.600,00

aperlamtnlei

vtndida

pala

60 prtttaçots desde... 13.000,00

manor

categoria.

POSTO DE VENDAS: - SIQUEIRA CAMPOS, 143
informe-se agora
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COLHIDO PELO AUTO
Na Rua Eurico Rabelo, em frente ao Estádio "Gilberto Cardoso",
no Maracanã, um auto de placa
ignorada atropelou Sérgio Ar.tônio Ferreira, de 35 anos, portugués, casado, motorista profissional, residente na Rua Senador
Rabelo, 93, casa 3. A vítima sofreu fratura do crânio, sendo, em
estado de choque, transportada
para o Hospital Souza Aguiar,
onde ficou internada.
O comissário de plantão no 15.°
D. P. registrou o fato.

EXPERIMENTE HOJE A SENSAÇÃO DE SER PROPRIETÁRIO

Não sabemos se o sr. rnora em apartamento próprio, não sabemos qual a sua intenção de tornar-se proprietário, não
sabemos o local de sua preferência e não sabemos exatamente
o seu problema. Mas sabsmos e temos certeza que, hoje mesmo,
agora, se o sr. quiser, poderá ser proprietário de um magnífico
lar próprio representado por um apartamento em um dos seis
edifícios independentes da CIDADE DE COPACABANA.
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sina!
^pago em 3 veies
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1.° Caderno

CORREIO DA MANHA, Domingo, 18 de Agosto de 1057

Faleceu o general Osvaldo
Melchiades de Almeida

PREFEITURA

ENTRE BICHOS

APROVA...

(Continuação «Iti 1.» página)
jM_.ii.al Myrlam Cerquelra Dia», Nela» Kal- SKCRETAflIA HE VIAÇÃO I OBRAS',
ATO DO SECRETARIO
cão Rocha, Neide Gome» dos Santos.
— Luiz Oonçalves Tei-jte» da café brasileiro preferissem outifi ,.....
— Aprovada a minuta; Ademar de .V.rina Rama dos Santos, Nlcla Cruz
dc|lrn m|edllde ,,„ mumCnto inferior o
Mei.er.en Lcsaa — Mantenho a pena* do Assunção, Maria José Fernanda» xeira rilho, para o Departamento
.
.
lidade aplicada; S. Maneia Se Cia. Jourdan, Vicente Theodoro da Silva, Limpeza Urbana.
DESPACHOS 'que, pelo contrai.o, u mercado comum
Udo. — Concordo com ai conclusões Antônio Alvea do» Santos, Munoel PiTransportes
Tijuca
Ltda.,
Viação
menta
da
Silva.
contribuir
para d tlcaenvoldo parecer, com base.no disposto nos
8,1o Sllveitro Ltda. — Mantenho o podflr|a
Quando caminhava, nn tarde tle
Na administração dn
coronel
Chegou esta scmufia à SUIPA l como hoje, mas os carroceiros de artlsoj Sa e CS, do Caderno do Obilmundial.
do
consumo
vimento
Obras,
de
Departamento
tfocumendespacho;
para receber
Dulvidlo do Espirito Santo Carontem, pela Ladeira dos Tabajagações, rescindo administrativamente Compareça
uniu curta que desvia por um ins safiuvam qualquer clamor.
Águas. Jorge dr Voltando a falar a respeito dos tratos — Hilda Cardoso da Silva, Ceei- Departamentos de
o
contrato
o
recolhimento
e
autorizo
na
doso,
ocupou
Prefeitura,
caro
dos
tante
o
—
proble
En.uo, o tenente Cícero daquera», o general Osvaldo Melchiades
pensamento
Aprovei a escala;
a éle reforente, deteini.- 11;» da Silva Pantaleâo. Míriam Ter- Ollveira Brasa
go de diretor da Policia de VIAnuas S/A, balhos da Conferência, afirmou o nitmus e plunos do presente e íutu- le tempo, Juntamente com Carlos da caução
àa Almeida aentlu-se mal, caindo
ouirossim, que a importância relra de Carvalho, Nara Meirelles Empresa Brasileira e deComércio S/A,
glláncla.
Indústria
ro para voltá-lo ao passado, u Costa, Rodrigo do Andrade e o nando,
o Brasil fizera aprofunda.
medlan- Ci doso. Maria Dorla Allõ Teixeira Gilbatrar
341.029,80
seja
Crt
de
pa«a
S/A — nistro que
¦o aolo em írente ao número 001.
O extinto é filho do general
um principio quc parece de hoje Professor Alfredo Eugênio Gcorgi te crédito especial; Comissão d; Pinto, Orcllla Fernandel de Almeida Engenharia Civil e Portuária
a respeito do Banco Ineatudo
do
informações;
das
em
face
ai...
i
Hilda
Pontes
Restltua-sc
Marques,
—
EIvira
Potro
cinqüende
Almeida,
data
de
c
Ao chegar ao local a ambulância
Já falecido, e
que no entanto
acharam um dia que clamar jun- Construção do Estádio de Remo
Ltda. — Mantenho o t-ramericano para o financiamento oa
Armon
Predial
Reis.
e
deixa
Em
face
das
conclusões
do
viúva
d.
fazer
Augusta
Barroso
de
havia
ta
parecer
anos. O que
por
tos talvez tivesse mais força c
«lo Hospital Miguel Couto, solicldespacho; Rodolfo Porto d'Ave
e 85, do Ca
Almeida, nSo havendo filhos do
naquela época — 2 de março de fundaram a sociedade. Criaram com base nos artigos 83rescindo
Autorizo nos termos da Informação indústria e o equipamento da AmérlSECRETARIA DO INTERIOR
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dentro dos próximos dois
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Mejia, gcbeneficiários' e as exclusões acima rente da FederaçãoManuel
CafeicuUorcs
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Montepio, ao contrário, foi sempre a em questões cafeciras.
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to que outras — herdeiras legitimas dc São Paulo.
— ficam à margem de qualquer ninComo Manuel Mejia foi nomeado
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paro no campo daquele seguro, seria,
no Brasil por bcu y.i,sob o ponto de vlsta de revogação embaixador
vêrno,.é.certo.que, durante e.ss condo Código Civil, procedimento alar- ferência, o representante colombiano
mante. No entretanto, a justa com- tomará contato com as autoridades
preensão dos objetivos de ambas as brasileiras que aqui sc cncontr.im, a
leis torna pacifico tal comportamento. íim da examinar novamente a situa8) — O dispositivo tão duramente ção rrjundlal e a politica a seguir pcatacado de nosso anteprojeto, visa los países produtores, a fim dc defen'M?
apenas reparar a flagrante injustiça der os preços e os mercados,
para com as esposas, que não cuipadas do desquite do casal, ficam, Embora, por se tratar de assunto
com a morte do esposo contribuinte, delicado, as autoridades sc recusem
em desamparo econômico, uma vez a fazer declarações, já se vislumbra
perdida a pensão alimentícia, que a uma situação menos favorável para o
sentença do desquite vinha lhes ga- café,, no próximo ano, Tanto no Bmrantíndo.
sil, ó maior produtor do mundo, com
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no desquite após a morte do contri- ano será superior A média dos últlbulnte, uma vez que o direito da cs- mos anos. A produção brasileira íoi
posa inocente à pensão do Montopio, calculada oficialmente pelo I.B.C.
nSo decorrerá da sentença e slm de em 18.SOO.000 sacas de 60 quilos c
texto expresso de lei.
a da Colômbia em 5.SCO.000 sacas cie
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t
__H -H
g^^^3
cm parte da
Montepio nasce, para aquela, após a
geada de 1953, que afligiu as regiões
morte dêste. Um e outro direito sáo do
Paraná e São Paulo., provocando
Inspirados sob diversos fundamentos. uma abrupta queda na produção
da
10) — Finalmente, devemos acres- safra de IB55Í19S6. A
geada caiu no
centar que existo emenda ao ante- momento cm que os países
produtoprojeto, por nós acolhida, na quali- res tinham estruturado o acordo prodade de relator das sugestões apre- vlsório destinado a controlar a cosentadas ao mesmo, determinando mcrclallzação e estabilizar os
preços,
oue nos casas dc desquite por mútuo
consentimento, a esposa somente te- O convênio ficou no papel e rrn
rá direito i .pensão do Montepio, se foi posto cm vigência, uma vc/. quc
assim ficar estabelecido no - acordo não houve a crise esperada para <i
qu» dissolveu a sociedade conjugai. primeiro semestre de 1BÍ6, ma» um
NSo havendo apuração de culpas, escritório permanente de produtorc-..
trata o anteprojeto de respeitar a Instalado cm Nova York, foi organizado, c a politica dc colaboração cnvontade das partes.
Não se diga que entre os dois pro- tre os produtores sc orientou no sencedimentos existe contradição, uma tido do incrementar a propaganda
vez quc não se trata de situações para aumentar o consumo nos paiidênticas.
No desquite por mútuo ses importantes, embora pouco se teconsentimento c dc presumlr-8e que nha feito nesse terreno.
o interesse na dissolução da socieda- Despertou Interesse o fato de que
de conjugai prevalece em ambas, as a Colômbia tenha designado Manuel
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partes, que, por espontânea vontade Mclla como seu embaixador no Bra•
>».
a
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renunciam os respectivos direitos". sil rio momento atual, poia há vcsões de que Mejia, como embaixador,
estreitamente
colaborar
procurará
com os brasileiros, a fim dc dirigir
conjuntamente uma política destinada a proteger os países produtor?»
contra as possíveis conseqüência» dc
•
imagens mais amplas e mais nítidas
(Continuação da li* página) um excesso de produção. U.P.
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PASSAM PELO RIO
elementos do "bailei"
Bolshoi

CARTAS A

GRANDE EXCURSÃO
de Professores à Europa

Partida no luxuoso transatlântico BRETAGNE,
dia 30 de dezembro do porto de Santos
dia 31 de dezembro do Rio de Janeiro.
Chegada no Rio de Janeiro dia 26 e em Sanfo'
dia 27 de fevereiro de 1958.

2.a classe — Tourist. Cabine extra, ótimos hotéis na
Europa. Ônibus Pullmann de luxo.
"incluído,
Preço tudo
por pessoa, Cr$ 87.000,00
Sistema especial de facilidade de pagamento.

Oportunidade única para os professores, universitários e
suas famílias aproveitarem as férias visitando os pontos
mais pitorescos de Portugal, Espanha, Franca, Suissa e
Itália.
Informações detalhadas no Automóvel Club do Brasil
DEPARTAMENTO DE TURISMO
Rua do Passeio, 90 — Tel. 52-4055
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maior resistência às interferências ,
novo seíctor de canais, para operações mais sua-ves
cancelador de ruidos, em quaisquer condições atmosféricas
circuitos de alta tensão rigorosamente blindados
•é seletor com válvulas"
pré-testadas
chassis KG reforçado .
tubo aluminizado, para maior suavidade
da imagem e maior defesa dos olhos
vidro de máscara removível, para facilitar a limpeza
vidro escuro de segurança, para absorver
os reflexos desagradáveis

*

Nosso Mais Imporí-aníe Produto éo fàogresso

GENE RAL
f%

K

ELECTRIC

CHUMBO E ZINCO
formações chegadas a esta Capital,
o embaixador do Egito na Slrla. gcAIRF,. 17 — Os repreBUENOS
neral Mahmoud Riad. fot recebido
sentantes dos paises produtores de
pelo (presidente do Conselho, Sabri chumbo e zinco, que participam da
Assall, e pelo presidente da Repú- Conferência Econômica Interamcrlcablica, Shoukri Kuwatly,, e com elos na, coordenam o« fundamentos enérconferenciou sôbre a criae reinante iglét» quc apresentarão á delcgaçuo
no selo do Exército sírio, crise quc idos Estados Unidos contra o aumeníoi revelada pela demissão do chefe !t0 á** tarifas, que está sendo objeto
do Estado-Maior do Exército. Seneraljde eslx"Sot Pel° Confesso americano.
Os delegados do México, Peru c
A'izamcddine e do seu adjunto, o
'.oronel Aziz Abdel Kerim. [Bolívia se reuniram ontem para trado assunto, c,ue provocou IndlgA imprensa e o rádio eRipcio. mos-r tar Jo
,,„ %io
^
tram-se muito reservados em seus,principais exportadores ao E.U.A.
comentários, tanto sôbre o "complô"
americano como sôbre- o "expurgo"
NULA A ATIVIDADE DA
CONFERÊNCIA
nos quadros do Exército sirio.
Parece que essa operação preciplBUENOS
AIRES. 17 — Foi nula «otada colocou o comando comum sirioegípcio diante de um fato coi.su- je a atividade da Conferência InteInaugurada
onte. em
mado. Antes de se pronunciar sôbre ramericana.
conseqüência do feriado nacional dea liquidação de oficias! superiores. dicado í0 (eneral San Mai

ssraxa.: sg _a_M_«ssffls üst

Nasser esperava relatórios detalhados n3S< ríndéim homenagem ao pródo seu embaixador em Damasco e Cer político.
w de seu- delegados no Estado-Maior
As tlivflítáet da conferência *<¦
Comum.
Irelnlclario a." feira próxima. *a 1"
Nos circulo» árabes de Btíxute-hora» dâ manhã, com a primeira reutem-te a impressão de qué o Egito jníio plenária
para a apresentação
teria ficado surpreso eom a extea-dos ponto» de v.«U gerai» de cad*
(ão do» icó.-bo« a*sii_ados em Moscou I delegação.
t em Pr»g» pela mt«*o que dirigia!. ***¦» "*_5M._PrM"rJLr^ "it.líÜ*
_v,-i._ ei
,i Arm.
».-. -,!,.!.»,_
_.- *»*'•*¦
n.___ ;¦ enham falado todos o» rhefei da* reminjtro Am
Khaled
ante » Conferência e
* ainda mai» pe!» alteração do alto- pre»entaçóí»
;efn t9gwi_ Mli j:1iciS_!o 0 trabalho
eomsado do Exército sírio. F.P.
[dal cotnits6ts. V.r.

..,,„--.——--*--
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CORREIO DA .MANHA, Domingo, 18 de Agosto «Io 1957

Morros denuncia a sra. Martha Dodd Stèrh
A filha de antigo embaixador americano era espiã a serviço da Rússia
WA8HINQTON, 17 — Monos,
produtor de cinema e ngente da
contra-espionagem
americana, afirmou, sob Juramento, ante a
Comslsáo da CAmara dos Repreftentantes para Atividades AntiAmericanas, que a srn.
Martha
Dodd Stern, filha do antigo cmhalxadoi* dos Estados Unidos na
Alemanha, e seu marido Alfred
Btcrn, fazem parte do "aparelho
russo" de espionagem.
Morros, cujo testemunho foi decisivo para o caso Soblc-Aloam, JA
declarara no inicio da semana,
que "uma mulher de nome bem
conhecido" o denunciara às autoridades russas como um agente da
contra-espionagem
americana. Morros, durante doze anos,
aos
um
russos, por
passara, Junto
'
de scus devotados agentes.
• O Br, e sra, Stern deixaram recentemente o México, onde residlam, com destino k Europa e, provAvelmentc, paia um pais da ocrtina de íerro.
Segundo as declarações de Morros, íunclonArlos russos lhe
tinham confessados quc controlavam 55 firmas comerciais nos Estados Unidos, uma das quais tinham confessado que controlapróprio Morros c o casal Stern.
Quando Vassill Zubilln, segundo
(secretário da embaixada da Rússia cm Washington, dclxpu os Eslados Unidos, foi Jack Soblc
¦fie tornou o superior diretoquem
de
Morros, o qual foi à Rússia, em
1950, para avistar-se com os chefes da espionagem russa e receber
suas instruções.
. . Morros declarou quc lhe pediram, entre outras coisas, para introduzir um espião como secretario do cardeal Spcllman, cm Nova
York c obter "informações comprometedoras" sobre várias personalidadcs importantes, entre as
quais o presidente Eisenhower e o
general Lucius Clays, então governador militar
americano na
Alemanha.
Morros disse mais, .que um secretárlo da embaixada dos Estados
Unidos em Praga e um agente dos
serviços de informações americanas na Alemanha eram, de fato,
agentes russos, mas o presidente
da
Comissão não revelou
sua
Identidade. F.P.
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RESPOSTAS DOS ALEMÃES ORIENTAIS
* ••
AKRUCHEV

DESANIMADOR 0 QUADRO DOS NEGÓCIOS
NOS ESTADOS UNIDOS

ESCÂNDALO NA ALTA RODA
» NORTE-AMERICANA i

Martha Dodd Stern, filha do antiFugas em mossa pára o mundo livre
so embaixador dos Estados Unidos
na Alemanha. >¦ uma esplA a serBONN, 17 ~- Mnis de fl mll ale- • propostas ocidentais de que a Ale
WASHINGTON, 17 - A COmls- viço da Rússia.
Caíram notavelmente, em numerosos casos, as cotações dos valores
sfio de "Atividades Antl-Amerlca- Declarou a comissão que,está de
posse de depoimentos Irrefutáveis
na Bolsa — Aumento da taxa de desconto
nas" úa Câmara dos Representai.- que
estabelecem
ao clacfe mi*.-.ii kruchev. tc eleições livres, em toda a naçio.
culpabilidade dal dente
tes declarou hoje que a senhora referida senhora. a P.p.
O (otal recorde de 6.271 refugia- No dia 12 a cifra diária era de NOVA YORK, 17. O quadro rios Os principal! acontecimentos da sc» mento dc 1,750.000.000 dt dolarea,
dos Cruzou a fronteira da Alemã- quase mil. ]j
negócios durante a atual semana lol
foram oi seguinte»:
a Tesouraria teve quc pagar Juroi
nha Ocidental, entre os dias 10 e Outros 1.004 escaparam a 13 de bastante desanlmador noi Estados mana
1 — A taxa dc desconto para os de 4,mi...
16 de agosto, mesmo nos momen- agosto, e no dia seguinte o fizeram Unidos.
saques bancários, que são usados dlà- 3 — As cotações da Bolsa experitos em que Kruchev prevenia aos
A Uxa de Juros subiu mais alnd». rlamente pcln comercio de exporta» mentaram na quart.i-felra uma quealemães orientais quc só permiti- 1.266.
Notou-se menos otimismo com res» çflo, aumentou pela terceira vez numa da mr.ls
paia uma Jornada Ji
ria a reunificação do acôrdo com
Em total, mais de três milhões peito is perspectivas do último til-lsi . ., O último aumento na quar- registrada geral
desde fi dc agosto, as
as condições impostas pela Rússia. de alemães orientais fugiram pa mestre do ano; as cotações dos, va-i ta-feira foi de 1/4',, após os aumen- baixar 6,21 pontos o indica de va*
de l/8'.i e l/4rp. Oilores Industriais, quc caiu para 409,93,
Essa .cifra, que foi a mais alta delra o Ocidente, desde 1946. Conside- lores na Bolsa caíram notavelmente tos anteriores
em numerosos casos, com prejuízos,novo 'tipo de desconto, o mais alto]Notaram-se baixas lambem nas açõet
uma semana cm todo o ano, ele- ra.Se
"•
significativo
-i"1.373
•«»¦»
•»»,*
dos
rc
.*•
***MII
Comunicação do Serviço dc Snúde Públicn;nni(« vou
fo vários bilhões rie dólares; c foi:dos últimos 5 anos, varia agora naldas companhias ferroviárias.
I i \ \ -, I
ri,.'
filln i ,
, .... i\ .-.¦.,. ., ... I
dos
0r a totnl
Y" che8af,os
-—'- que
quc
já escaparami,~
l,8'"d0**
,a0 Ocidente,!preciso reduzir os preços de nume-lhase de 4.1/S7-, e 4,3/0% sób.c paga-' Para estas baixas da Bolsa contripara ri Ocidente, cm 1057, a mais"!
ricana — Milharúe, dc casos na Etiópia
semana, tèm sido de 24 anos rosos *r"8°s ante uma concorrência'mentos dc 30 a 180 dias. ibulram os seguintes fatores:
lesta
dc 150 mil.
Tesouraria do governo sol rteduçflea dc 5 a 16% noa predc
idade,
ou seja, que poderiam \c*í\ f1* 'í1*1* W*'
Durante
sua
Va
zona
excursão
pola
WASHINGTON, 17—0 Ser-1 registrados oficialmente mil ca oric,nta!>
emor de uma super-,viu
ante a necessidade de pagar ju-jços do vidro laminado e dt Um cera»
do
cn\re
c,
"•«
«"Mer
*•,,„,,,
sido
chamados
a prestar servi-1 produçAo e o receio de que o capital ros mais altos sóbre as emissões altavo por galão dc gasolina, em V*«
viço de Saúde Pública anunciou, boi
,, ncsia,, uapiiai ce numeiosns
,14 no tema dc:
nu-mèrflÉf/, to
Kruchev \ insistiu
ontem, que de 20 a 25 mil norte sos no interior do país. F.P. ça-|rente,
lesteja ae reduzindo.
curto prazo desde 10.1.1. No paga- lios pontos do pai*).
Ique ós russos jamais aceitarão as'**'0 no Exércit<> comunista. U.P.
americanos, talvez mais, ja foTambém se experimentaram baixai
ram atacados pela gripe asiática
de 5 a 11 centavos de dólar ros prt»
'
desde 1.° de Junho passado.
ços por barril de petróleo Industrial.
A alta Já mencionada nos tipos da
O Serviço de Saúde deu a cojuros e o pessimismo sóbre o futuro
nhecer a informação no momenimediato em vlsta das declaracóea
(Continuação da 1.* página), i1**.
'* mas com as mesmas finalidades
to em que o diretor dc Saúde,
mocinha na lista telefônica do,
(Contlnuaçio da 1." patina)
os funcionários do Escritório, do sr. Wiliam M. M.irlln, presidenta
¦
açfto políticas que a CDU.
Ppr
"meter
*de
Loroy E. Burney, anunciava um grar-se na comunidade defensiva das,
São Paulo...
Rio ou
náo vamos
o pau" na da Junta da Reserva Federal, no
k "Numerosas
[motivos de trad.çáo restringe-se
indústrias britaDo Rio, ao que sc diz no
plano de distribuição de vacinais nações ocidentais. Simultaneamente, Baviera.
obra. Pelo contrário, achamo.a sentido de que a possibilidade dt
nicas pretendem mudar-se paespeciais a fim de combater <* fementa todos os esforços visando a
Escritório, só vem o dinheiro,
que as duas mil libras que uma inflaçüo continua sendo a prin"Estamos desenc esse mesmo, insuficiente.
enfermidade.
custa cada uma de suas edi- eipal ameaça A economia do pais.
uniSo européia nos domínios polítl- PI1E8IDENTE DO CSU * O MINIS- ra o Brasil",
volvendo profícua atividade"Wall Slrect atribui a atuação reTRO HAN§ SEIDEL
ções trimestrais (quando há
Anteontem à noite, a Comissão co, econômico c cultural.
Não temos nenhuma razão
verba), valem pela propagan- pente da Bolsa A falta ,de Incentivo!
Mal
dc Verb..s do Senado tornou sem Por outro lado, a CDU esta prepageral
da quc fazem do pais jun- adicionais que gerem suficientes opeque nos autorize a duvidar
efeito uma redução dc 300.000 rada paia apolnr todos os esforços De 104(1 a 19M o CSU era na Ba- dessas
O mal é geral. Na embaiinformações, e fazemos
to às indústrias e ao comer- rações dc caráter especulativo para
no sentido de se chegar a um viira o partido governamental, que dcdólares que o governo havia efe- taírios
xada, a mesma história.Cidacio britânicos.
estimular a venda dc ações.
desarmamento controlado.
a oposiçfto (na Ba- votos para que sejam os nospois
pascou
para
tuado nos fundos pedidos por Regime do merrádn lltre.—* Em
dãos dedicados, amáveis, semsos dedicados funcionários, feNota-se também uma tendência ¦
viera).
O papel é excelente, a im'
.¦
poBurney para combater a doença. lltlca Interna a CDU tende
pre fechados em copas, vivem
lizcs cm suas gestões. Mas
impecável, as fotográ- jogar com os fatores quc determinam
pressão
para um
como caramujos em tapetes
tcr informafias do Brasil são excelentes, as altas e baixas da Bolsa do urn
Funcionários do. Serviço dc federalismo moderado, especialmente DIPLOMATA
gostaríamos, do "gente
persas isolados do mundo ecointereso texto está num inglês bem ponto de vista das características ln*»
ções sòbre essa
Saúde manifestaram, que referi- nos domínios da cultura o educação,
nômico
de
nossos
dias,
como
.sada",
redigido. Pode-se discordar dos flacionistas ou dcflacionislaa que po»
sobre as indústrias e
do corte prejudicaria sua campa- dando especial Importância à prote- POLONÊS
últimos
representantes,
na
tersòbre
a atividade dos barnamétodos de
c da familia.
çAo do matrimônio
que dem apresentar os titulos e ações rfua
nha contra a gripe asiática.
ra, da velha diplomacia do • lembram um propaganda,
bés de luxo, que recebem cm
ESCOLHEU
opõe-sc a todas as tentativas de
pouco os bole- se cotam nela. U.P.
O Estado da Califórnia, com Ulngir os direitos democráticos resHá
século
exceções,
dezoito.
dólares.
tins italianos e alemães da
do
17.000 'casos, é o mais seriamente Indivíduo mais do que os interesses A LIBERDADE
c brilhantes. O mal não é do
época de pré-guerra, e a lifuncionalismo, é da máquina,
atifigido pela influenza. Dêsse to- da comunidade o exigem. Defende o LONDRES, 17 — Um diplomata
teratura industrial da "corE
a
retaguarda?
podesenhada
na
lua,
operar
ACORDEONS MAIS
tal, 2.350 çasòs corcçpondem a mesmo principio no domínio pollti- lonòs, que afirmou que sua mulher
para
tina de ferro" de nossos dias.
não na terra. Numa era atòcivis e 15.500 a membros das fôr- co-cconômico, no qual a CDU-CSU o espionava paj-a fornecer informações
Brasil,
Tudo,
no
segundo
o
nota,
entretanto,
O que se
mica como a nossa, a diploalcançou, com o regime do mercado k policia de scu pais, obteve hoje no Escritório,
boletim, é... "big". A seção
ças armadas. U.P.
é que funciona
asilo político na Grã-Bretanha, um
macia brasileira ainda anda
livre.
íerverosamente
de enlatamento da Armour ó
preconizado dia antes
cm
deveria ser envia- sem retaguarda. Como o es"big", estações ferroviárias são
de carro dc boi.
VAíUL
por Erhard,' os seus maiores 6iices- do A Polônia. quc
da anedota, * trabalha
panhol
NA ETIÓPIA
"big",
do
Quem quiser noticias
ios desde o. seu advento ao poder.
o número de cabeças
Myeozyslav Reluga, adjunto do adi- por conta própria. Orientação
"Finan"big",
Brasil tem de ler o
do comercial polonês em Londres, fu- c apoio do Rio, nada. Se alde gado ho Brasil é
Avenida Rio Branco. 277-Rio
ADDIS ABEBA, 17—0 Mi- a — UNIÃO
ciai Times", ou os diários po- ,
CRISTA-SOCIALISTA clu com seu filho de 4 anos e a pno sucesso dos super-mercados
de
uma
inforguém
precisa
"tremendo". E...
nistério da Saúde anuncia íorte
llcia secreta tentou em vão detê-lo
saber
sobre
¦,
os
para
pulares
è
(CSU)
(pasmem
C . ao filho. Enquanto isso, agentes mação industrial, por exemdc
acidentes da aviação e
penetração ria gripe asiática na
os leitores!) a Petrobrás proda Sco',land Yard
a ce
"perspectivas mais
pio, ou do endereço de uma
nada,
trem...
Na
embaixada,
Etiópia desde alguns dias. Foram
4 um paHldo Independem na, k distAncia. contemplavam
porciona
U.P.
I indústria brasileira, lá vai a
a não ser um boletim quc,
brilhantes para o petróleo no
segundo fomos informados, é
Brasil"... A critica vai para
dedicação
de
feito,
à
'•'-."
'¦
graças
"*.:'.'¦'"'
.
o titulo apenas, que o tex'.','..'.' •'¦
*''¦'.'.''.'';''
ec'
¦¦¦¦'•.¦
.''•'"¦
...
'
.'-'.* :,•
„.,;.';"
um funcionário.
to é sensato e mostra a reaPropaganda do Brasil? Nelidade brasileira em matéria
nhurna. Noticiário sòbre atide petróleo: a produção auvidades
de
brasileiros?
Nementou um pouco, o consumo
••'*'
,'.<•-¦.
_____%
WÊrWÊm
~
'¦^BIÍOW '
"'
nhum..
informativo
Material
aumentou tremendamente! O
.
.!,:'-!-.-:;¦¦:.
......
«Tatear-,
"''¦
"
.ggg&í
~J-'~
'¦
sòbre o Brasil, para a imprenredator ioi cuidadoso e baNenhum.
Hoje
fomos
sa?
pro*seou seu trabalho no relatocurados por uni jornalista de
rio da Petrobrás, mas sem que
Fleet Street. Queria saber alte moit sonfòrto
se comprometesse com o falguma coisa sòbre o sr. Jânio
so otimismo de fundo nítida• Prazar
"petróleo
MJ MnvA
Quadros, que, segundo ouvira
é
mente político do
Jn^9Y'Y___sm%_á^_\_^__^____t^''iiY'-'S_f J__J afa,',!,-^*-lJY tm_
____t_M
ooi soui alunoil
dizer no Foreign Office, iinosso".
zia importante visita à InglaO boletim passa em revis**
terra...
ta, ainda, o plano nacional
* ^W_Mmf
MOVEIS CIMO
jr&rr^<~s-~_T^^^^^TMmm^mm\''''jF^^^^ ^^*4S
Àmw^ma *' *èís_
Não houve jornal londrino
para aumento da produção
agrícola e estocagem dos proque noticiasse a visita do 20R. INVÁLIDOS, 139
dutos; a indústria de proces*'
vernador de São Paulo. O qua
Tal. 22-437*?
samento de alimentos; apreapareceu,, em julho, na imsenta um panorama pecuário;
prensa local, foi enviado peas possibilidades para a inlas agências telegráficas e pe"Finandústria da pesca; uma isca
lo correspondente do
ciai Times". E por que não
para fabricantes de refrigeradores; uma bela reportagem
souberam, os jornais da vinda 4a: gpvernador? .Pela siih- • sóbre as possibilidades industriais>do nordeste; e informapies"'x-àzão de t^ue; a' enibaí?,
xada ,.<i$tá ;'.éxcessivamení<j;'.
çôes.è estatísticas sòbre o eo*'
ocupada1' côm.í a ésperiá'' flâ*< mérciò.-anglo-brásileiro.
Em resumo, é o melhor do
novo embaixador.
¦*. :-"¦¦
muito ¦ppuco que' temos por
A vis$i:. dó, &r.' .J/mio Quá-"
drosi é; importante 'para á íri»-'.
aqui «m matéria de *prôpaganda do Brasil. Çom um pouglatèVrjí-* .porque vem \como '
co mais, por parte de noscomprador. Os * jornais lórtdriDisque
nos talvez não se interessassa representação diplomática,
talvez em breve o Brasil deisem pelo governador de um
Estado do Brasil, país que, no
xasse de ser, apenas, "um ludizei* dovsr.'Jâhio Quadros em , gar lá pelos lados da Argenum de seus artigos, fica, para
tina"...
ingleses, "lá" do lado -àa Argentina-.." Mas interessaria se
RELAÇÕES FRANCOsoubessem que êle veio para
e um decorador da Casa
estudar a compra de uma
MARROQUINAS
usina •atômica, para
levar
das Cortinas irá A sua casa
bey
RABAT, Marrocos, 17 — O
técnicos da Scotland Yard pa- Mohammcd V, de Marrocos, recebeucom mostruário para orça»
ra São Paulo, para estudar rm audiência o enviado especial da
mentos sem compromisso.
a possibilidade de encomen- França, coronel Alfredo Toyl, num
gesto que, segundo, sc afirma, é o
Tapetes, passadeiras e tedacíríais aviões paraa VASP.
primeiro para a normalização das recidos pelos mais baixoi
para preparar o terreno para
lações diplomáticas normais entre os
a transferência de indústrfas dois paises. As conversações que sepreços.
britânicas para São Paulo, e râo realizadas
posteriormente pelo
Seção (/• afocaa/o s vori>|o
Bekkai
o
>
Si
com
enviado
premier
finalmente,
atrair
capi
t
para
francês e' Emile Claparcde,
consei tais britânicos.
do
fran-

ár,r reuniíic'd*mediMv
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20 mil norte-americanos
com a gripe asiática

BIG! BIG! BIG!
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lheiro
secretário de Estado
cês para os assuntos marroquinos c
tunlsinos, trarão, segundo se espera,
o esperado intercâmbio de embalxadores entre os dois países, provávelmente em fins dêste mçs. U.P.
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FUNCIONA EM QUALQUER LUGAR • É FÁCIL DE MANEJAR
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GARANTIDA INTEGRALMENTE POR 2 ANOS,
MAS

DURA TODA UMA VIDA

MENSAIS

A TODAS AS COMPRADORAS

SABÃO RINSO para o consumo de
6 meses (30 pacotes)
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APROVEITE ESTA OFERTA
SUA MAQUINA
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ao seu
gosto...
Experimente WIHBSOR*
Há uma nnwírJade cova,
um aroma diferCa-MC*
um sabor delieiOíO
eni cada cigarra,
Você vai gotiart
£ vai fazer de wm&SQft
o »eu novo cigarre.
Milhares que fumam bem
— fumam WINDSOR
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PRIMA É PERFEITA!
TRABALHA
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Bem
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MQUINfl DE HSVHR ROUPR m Ê 111111 ¦ W
O que a Senhora gasta de lavadeira, paga de
sobra a prestação mensal da Lava Roupa PRIMA, "t
$ -.s^''
•$m\w'<%kvii\
a máquina mais vendida no Brasil.

R. Riachuelo, 23 e 25
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CASI DRS CORTINAS
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Windsor

CIGARROS

Bem ao uu gÔJtôi
•t

CORREIO DA MANHA, Domingo, IR de Agosto it 1957
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Á Amazônia...

SANTA CLARA

!.• Caderno

O jornal como veículo de publicidade e promoção de vendas

Realizn-so terça-feira próxima,! tnndo do seguinte: saudação noi
truçfto da Mt «ria 'Santa clara- dia 20, a aula inaugural dos Cur- novos alunos, palestra sob o tema
sos de Publicidade e do Ptpmo- "O jornnl como veiculo de publijHladelfla".
aeu comentário á "Circular - tfe
se tenha umn ldíla dai
Para
que
e. promoção de vendas" a
Vendas que o IPETvvem!cidní!.e.
dedicada à Flora do Brasil, obra Teófilo Otonl", explica as causas Rriutciao no po\o, no oin -i oeleçnn de„i?.„,
A
n exibição do filme "Como se fnr.
ser
reinicia»
sinal
¦-..
precisa
do Ir.nü. .
nif&to de 1857. quando foi inaugu- fazendo em conjunto com n Asso
que por
da cm nova etapa, como propôs •'— Obatt-.nilos do tôda sorte, es- meta a novn estrndn, bastn que se claçáo Brasileira de Propngnnda. um jornnl moderno". A entrada
é frunca. As pessons interessados
na reunião da UNESCO o fitopeclalmfinte por parte rios minis- transcreva este trecho de Crlatln- O uto terá lugnr nn sede desta.. nns matrículas que restam podem
ver
Cuatrecasns,
faiendo
tros dn coroa, esWrondaram' a no Otonl, autor dn biografia do ultimn entidade, a Av. Rio Brnn- obter mnis informações
geógrafo
pelo teleu importftncia de uma .nova "Fio- enérgica iniciativa do rijo serta. seu irmfto: "a recente cidade fre- co, 14, 17.°. às 18 horas,
cons-'fone 52-6075.
o" para descrever ns plantas dn nlstn".
min de ei- jslasmo; nns ruas cnntôda a região tropical amerlctinn.
tftva-se, entre vivos aplausos, um
'
K nos conta que levou ns sumidaXALTANDO X PILHA
hino. uproprtado. dc leirn do dr.
reumno
des que participaram dn "cruz
Jofto Snlomé Quelrogn, Jul/. de DlQUERIDA
dei
dn Amazônia a visitar a
Se o sonho da cilaçfto de umn reito do Serro, múslcn do podre
Mnrtius", na Igreja dc» N. S. da( nova província nfto pôde ser con- Pacifico, digno vigário de Minas
Conceição em Belém, e fruto dei cretlzado. Teófilo Otonl concretl- Novas".
umn promessa ao salvar-se num zou oíi doi» outros de sun vidn.: a Os versos a que se refere Crisnaufrágio — episódio, aliás, •— fundação de Filadélfia e a cons- tlnno sfto os seguintes:
acentuou — pouco divulgado. Os
"Irmãos f_i.iilt.-i.ios. a filha
cientistas se emocionaram ante
querida
espirito
do
do
De nossos desfelos já se erpiic gentil!
êsse
testemunho
*W
?t~v
da
do
carta
%
analise
1 jÈT ju/^^|:x::vX;'. •:•:•:•:/!•:•/? grande botânico.
l»
{_7\
Pro/ttsa indeniza nossa áspera lida
T*^&_.\ 1T ""H
al £¦*•.£_»
^~
SKMi-o - FrenU Fria do
Com niii atratiuos, louvores aos mil.'
/ylí^»*» •'•'•XV.Jcí'
—
f
nor117
LV,
\
¦nl, de»locando-ie p»r»
J *Ó'SwftK!*!'_'?'E'W
1 »-£_•_ m ^
NEM TUDO SE PERDEU
Í
J
«•«+<
L
jfc\
o \£°7^/»í^!vXví\!vX\X'
rfr-.ii». riinuiir.i-M- »flbr«
_1>A.
A fouce, o machado, a serra e o niaihn,
*^ _. ..J.] >. ]/r-T7¥' / / •»•—- xJ JÍ»>;»;»;»!,l-'.,;,Itt,lcl*!*!,I,\!'
EnUdo de 8»nta CaUrlna, dt»endo
ao
finalisar
E
nossos
troféus:
e
amipos,
são
Irmãos
pedimos
*/
para
ir I
nL1
"/
progredir atingindo o« Estado» d»
_¦. *~r"A jí-.rI"!">'*I'**"w:t,.*\**»*-,»"\*
cientista que dissesse algo sôbie
Gentil Filadélfia nasceu do trabalho,
j"-—» X i ¦' „..Jz*\-\^l^r~~A:.B^ ¦ /¦WM*'»''_'!-.-!/fó_-:_»Y»:»l»_»V
Paraná e S»o Paulo nas próxima»
as experiências de Fordláirdia e
Bendita dos honiens> bendifn dos céus!
<f | /
u
Js,.M
I ^_, AjJT^v'*'»,»/l'fiiV;!C,M,!t
24 horas. O tempo seri instável «r
''1
Belterra, visando à extração ir.*
Ij
/
AmSIL/...2..JL
com chuvas e trovoudas com tem- -feigC...
__J^CT--/V_*n'l'*>^t-'*'*'Jt't»'«'«'«1í*•
4èz
•t,_*V«''-'I
Estaborracha.
Não
se
nesses
da
tensiva
•
declinando
1/
As minas se esgotam dc ouro e diamante,
-Í^K^»*
peraturas
^¦rt,XtoX'W,f
X
"gggglki /»íi!w!'!*S'!'Xí!.!l!-.iSw'-»_»J
dos. Frente Quente sôbre oceano, . jT"SRjL /^*""%-n/[ *-••
de rogado:
A antiga abundância já ao poro não ri;
nieiU entre
"Com
deslocando-se p-ir.i
\/^-W k/ // "Ti
0*1
/-." "—
ç/S
GStNrV&
—
Mas nossa lavoura é sempre constante,
todas as falhas com
•JS^'*Í\'•'¦%''¦
; \*>
14/ I
Sio Paulo e Estado do Itio TemConVenÇ-âO
'^'jfif\.','i\n'\',','!
"
f. rico, e perene, melhor Potosi.
,M
*
que se fizeram essas experiências,
V. *
po entre nublado e encoberto IU«a ~j-8^ \r;|i ' V '""'Vi
y
-^-Kk \
e
podemos dizer que não resultarft»y*Tv «*__*
Jeito a Instabilidade á tarde
^^-t Fr*nt« frio, rvtMral tr«z«nife clrnA fouce, o machado, a serra c o malho,
T*^«\ Y3&f'//J,
ram infrutíferas. A preocupação
noite. Temperatura» em elevação
vou qutdo dfMmperaturo.
/V
^SJ,
-»^---s.---.--.---»•,
l^t^i!7»sr y.-yf.
a princípio declinando a tarde • /
Irmãos e amigos, são nossos troféus!
inicial não era tanto a produção.
'tf
^^V.
r watr qim. ttf m^fiM www
â noite.
Ç\
/I^Vii r_g"^> Y^TLl''
Gentil Filadélfia nasceu do trabalhó_
Os erros técnicos de Fordlândia
• \£*^xQ^ ^^\o?NXÍ^^ ehu»oi« eli.açôo d« t«mp«r»ti.r«
Bendita dos homens, bendita dos cens.'
foram de certo modo corrigidos em
-Tem£Í^&
PREVISÃO DO TEMPO
- N JVÍv:
Belterra, onde as copas das árvo-WL* Índico Wl o" Jo^inwntYil
L—^>
mlbla?°,H!
»»n»« • &im« d* Pma»
l#W\W
E sem o consumo quc ofrece o mercado,
res (para evitar-se as pragas)
nóiVJ >^rES
f°
í^hmíí i tarde •!n4°
a noite.
Instabilidade
jpy
"S**.. _» ;*•*''•'•••>'* ......-.-._. .-r
"mHE/X
""^^S^fcj
De nossos produtos fartura que. vae?
V"»:»:»_'.v' »
passaram a ser outras, graças ao
C«ntro de oito p-eisõo, ou, irm»
Temperatura em elevação, entranT \£da. jÇff\-/.-'.-'.-l-'.\ M
Mas já do comércio o giro apressado
do tm declinio a tarde c à nelprocesso da dupla enxertia. E repleimenti, uma ALTA
te. Miilma: 31.8; mínima: 16.8. •*¦ *•=¦*•*. gr-v /J7S.'.'.'.'A'.'.
sultaram, após diversos cruzaValor lhes transmite na estrada moral. ,
..........._._....
(.•¦...> de bana priisoo, o», ««¦
Vento» variáveis, moderados. 7^ ^-\rf»»:-_._ _¦_»¦¦?£¦..» p
rementos, plantações híbridas,
»ln__nn.». «m IAIXA
\4l-\vlv •t-XvX'! °
sistentes, com árvores de origem
A fouc\ o machado, a serra e o malho,
ao mesmo tempo oriental e braIrmãos e amigos, são nossos troféus!
sileira. Se essas exoeriências não
Gentil Filadélfia nasceu do trabalho.
Vendemos para suo
tiveram o resultado econômico
Bendita dos homens, bendita dos céus!
Viagem theques do
que era licito esperar, pelo meviajante que protege*
nos abriram um caminho que
O gênio da indústria tenaz c constante,
rão o seu dinheiro
aproveitado".
melhor
ser
precisa
Otoni
se chama cá neste pais,
Que
"OlNicolau II, a Grã-Duquesa Olga
'
(Conclusão da última página) livros, um já no prelo
Nos
deu
ceifa
êste
solo
abundante,
de
da.
maio
e Nicolaivina escrevia, em
culto da ação em Verhaeren"
Dos Índios e trigres dobrando a cerviz.
"Victor Hugo quele ano, para Paris, encomenmais brasileiros somos, mais ama- outro a publicar —
"Notre
Saída em 6 dt Setembro de 1957
mo» a França e a sua cultura". no Brasil". Nesse último mostro dando um exemplar de
A fouce, o machado, a serra e o malho,
a ação do grande francês e de sua Dame de Paris", no original".
nossos
troféus!
Irmãos
e
amigos,
sfio
Desfrute das delicias das viagens marítimas com um o
PENSAMENTO E SENTIMENTO língua, da Amazônia ao Rio
Gentil Filadélfia nasceu do trabalho,
GAULÊS INFLUENCIAM TUDO Grande do Sul: — influência na FORMIDÁVEL INSTRUMENTO
excursão a Montevideo e Buenos Aires, ida no luxuoso
ConclusSo da última pág.
Bendita dos homens, bendita dos céus!
transatlântico italiano Üe. Bioncamano e regresso no
na prosa, nas aspirações
o autor de "O Bra— "Depois — çrossegue — qual poesia,
"SS
"E vida dos países do continente sur
sociais, na crítica política, nos sil Ee lembrou
ARGENTINA" da frota da Boa Vizinhança. 10 diai
Irmão predileto, bom gênio fadado,
a Educação Popular": —
não foi a influencia dos poetas
democráticos. E como não i o exemplo na Inglaterra, na Es- giu nitidamente, nesses instru&
de estadia em Buenos Aires em hotel de 1.* categoria,
Teófilo amigo, recebe oblações,
franceses sôbre a nossa poesia? ideais
mentos firmados, como objetivo
latisentir suas ações^ num
com excursões visitando a cidade, lujan, Tigre, to Plato.
Quc nós te ofertamos, no altar consagrado
Qual o poeta nosso, dos últimos no como o Brasil, quandopaísconhe- panha, em Portugal, na Alemã- básico de ação comum, em harDe nossos fraternos, leais corações.
nha?!
Quando nos lembramos monia
60 anos do século passado, que
o:
e consonância fom
seu prestígio em todo
Preço por pessoa o partir de
Cr$ 20.000,00
'-ia, o que ^^Egg^^gjid,,,
não tenha sofrido o influxo de cemos
v
tmiv,
r
—
dn
cn,,,,,.,,,,:,,,
na o amigo e
nn C
A fouce, o machado, a serra e o malho
Lamartine, de Hugo, de Verlaine mundo civilizado
Precederam a Conferência Ecofoi na Rússia
Irmãos e amigos, são nossos troféus!
memórias ém francês e
e do belga Verhaeren? Basta ler Rússia'.'! Aliás
Com prolongamento a região dos lagos argentinos,
"Os Miseráveis", quèlescrèveú
nômica que se vai inaugurar em
aojsó falava oficialmente francês,
Gentil Filadélfia nasceu do trabalho.
as "Lamartineanas", de Lúcio de o seu livro
'
Nahuel Huapi Bariloche, viagem inesquecível ao moi»
de
Aires,
"Hugonianas".
Orgaa
Carta
Buenos
oficial
foi
traduzido;
francês
Bendita dos homens, bendita dos céus.' .
língua por muitos anos
de aparecer em
Mendonça e as
lindo panorama do continente com escursões locais. Hotel
Múcio Teixeira, para nos certifi- em primeiro lugar. E essa in- j nesse país; quando nos recorda- nização Econômica das Américas,
Êste hino foi composto em 1847.
ainda em| mos que o grande Goethe, no mo- o Tratado Interamericano de Ascontinuou,
fluência
Llao-Llao.
pois
Agora
Ida no Cte. Biancamono e regresso no
verdade.
dessa
çarmos
«*%
"UCÂNTARA"
em que ia escrever o sistência Recíproca e o Convêmesmo acabo de preparar dois 1914 a filha do Csar da Rússia mento
¦7'
da Royal Mail tine».
"Fausto" pensou
Bogotá,
de
nio
Econômico
que
fazê-lo em franentrar
em
vigência
não
pôde
Preço por pess&a a partir de
cês, confessando, mais tarde, preCr$ 29.500,00
tra-se, portanto, na Conferência de estreitamento dos vínculos
de continentais, enquanto não se tiferir ler êsse belo livro na tradu- por causa das reservas de que Interamericana de Bogotá
na qual foi proposta, consi-|,ver encontrado solução prática
ção de Gerard de Nerval a lê-lo foi objeto, determinando-se, em
Estas excursões podem ser lambém realisadas com ida e
dal 1948,
no seu original — compreende- conseqüência, a realização
o remate de esforços'para muitos problemas vitais das
(jerando-a
regresso em avião.
s
mos a importância do instrumen- Conferência na capitai argentino,. anteriores para estabelecer prin- relações econômicas entre os paito de comunicação, de divulgação prevista, a princípio, para o ulr j_ioa sôbre reiaçõ.es comerejais ses do continente. Esta reflexão
-,«._
f!, „„_,;,.;,„ inversões
ir._,__,*._;.£,-_'rfo
rtinl- pertence
,„.,(,.,,,... ao
or. «-.voe.h__,..-_
r'M
de capi*
e de cultura da língua francesa". timoítrimestre oe íyío ou o pri- e_. financeiras,
do Con
presidente ,-..-.
meiro de 1949.
tais e assistência técnica, inicia- se'ho Interamericano Econômico
NAO ESTÁ CERTO
nscrsva-$e hoje mesmo. .
"Como então — prosseguiu o
da Organização dos Esdos na reunião de 1945 em Cha- e Social da
a partir de
A
DE
—
CHAPULTEPEC
tados
Americanos
e
exprime,
em
agora
(e
Carneiro
de
no
Rio
continuados
J_.eão
prof.
pultepec,
BUENOS AIRES
acentuo as demais razões da neJaneiro em 1947, a seguir, em forma sintética, os propósitos da
Aires,
cessidade absoluta do estudo do
1948, em Bogotá e, em 1954, em Conferência de Buenos
obrigatoriamente,
destacando, ao mesmo tempo, a
francês,
çm
A origem da Conferência í^co- Caracus.
§ Av. Rio Branco, 57-A - Tel., 23-1909 L
nosso país) como então, hoje. re- nômica de Buenos Aires encon-' Não se terá completado a obra sua importância.
braa
juventude
petimos, privar
sileira do manejo dêsse formidável instrumento de cultura?! Se
tudo quanto já se escreveu ou se
mensais
disse de interessante, de necessário ao pensamento foi escrito em
francês ou para o fraricês traduzido!
Se o problema é diminuir o
currículo — o que julgo indis-»
pensável — a solução não está ai.
O verdadeiro constituiria em desI
carregá-lo de outras matérias".
General Eletric
Kelvinator
SOLUÇÃO: DIVIDIR O
Cônsul
Hot Point
GINASIAL
Frigidaire
Gelomatic
I E aqui o nosso entrevistado, a
j uma solicitação nossa, passa a dar
I uma solução ao assunto que feriu
por último. Como aliviar os programas?
Respondeu-nos, inclusive com a
experiência de ex-diretor do Ensino e ex-secretário da Educação:
— "Não vejo impossibilidade em
se dar ao estudante 7 matérias
23 - QUITANDA - 23
apenas, em vez de 11, nos primeiros anos dêsse curso. Por exem82549
pio, nos três primeiros anos: português, francês, inglês, geografia,
história, matemática, ciências. O
curso secundário viria então depois de 6 anos de curso primário,
pegando a criança aos 12 anos, e
dividido em duas partes, a primeira de 3 anos com aquelas 7
matérias, e a segunda de outros
três, tomando o adolescente aos
15 anos. Aí. nessa idade, é que
poderia verificar suas verdadeiras
aptidões, as preferências autên29, 30 e 31 de outubro de 1957, na
ticas, e as possibilidades individuais. Outra não é, aliás, a orgatede da A8I - Rio de Janeiro
nizacão dos cursos secundários na
Inglaterra, na Alemanha, nos Estados Unidos e começa a ser na
própria França, pela reforma
Langevin".
UM JORNAL QUE DIZ MESMO
Estava finda a nossa conversa,
no decorrer da qual o prof. Carneiro Leão confessou-se quotidiano e antigo leito.- do Correio da
Manhã, que aliás assina. "É um
*.jornal de leitura obrigatória. Já
estava a par da sua campanha
pelo ensino obrigatório do francês
e inglês. Extrema-se. por vezes,
o Correio..no expender seus ponX orna-se realidade uma antiga aspiração dos
tos de vista. Mas isso é neces¦¦•';i,
sário.
Trata-se de um jornal
publicitários brasileiros: uni debate leal e objetivo
TEMÁRIO DO
viril, com personalidade, destesôbre a propaganda, como profissão e negócio,
mido". E já à porta do elevador,
I CONGRESSO
resumiu tudo o aue disse:
O I CBP procurará encontrar as soluções julgadas
RESUMO
DE
BRASILEIRO
1— "Não há dúvidas possíveis,
mais práticas e justas para uma série de problemas
PROPAGANDA
meu caro.
vê,
Sou. como
pela
obrigatoriedade do francês e do
de recíproco interesse de publicitários, agências,
inglês desde o primeiro ano de
veículos de divulgação e anunciantes, eDtre os quais
um curso secundário de seis anos
Código de llua
contínuos em prosseguimento a
Estado.
boje
o
se
destaca
próprio
uma escola primária de seis".
Azppdnt Jurídicos das Rela;S«s da
Agência com o Fisco • oi Anunciantot
Queremos chegar a completo entendimento sótroniluito dl uliim* paginai

(ConcluRio da última patina)

Autoridade no ensino...

Conferência...
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GELADEIRAS
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educar
PARA produzir MELHOR
vender

I Congresso
Brasileiroude
Propaganda
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ÚLTIMA HORA

NÃO PRETENDE 0 BRASIL
; OBTFR EMPRÉSTIMO DOS
ESTADOS UNIDOS
BUENOS AIRES. 17 (Do cor| responderite especial da A. N.) —
de um grupo de consumidores, produtores e revendedo- O embaixador Amaral Peixoto
desmentiu,
categoricamente,
a
res da categoria ,"A" — visite-o em sua casa e seja apre* i'notícia
divulgada no Rio de que
¦entado a todos os membros de sua família, por meio de !o Brasil obteria empréstimos, no
um veículo que lhe oferece Penetração, Prestígio e Tra» j valor de 130 milhões de dólares.
dos Estados Unidos, declarando:
diçâo.
j"E* visivelmente, uma noticia
Anuncie em
maldosa com o intento de prejudicar a conferência. O Brasil vem
a Buenos Aires colaborar na
'obtenção de uma fórmula que

Aonde Vamos!

: atenda a todas as nações do Con-

tinente. Ao ministro Alkmim eaberia. melhor do que eu. infor! mar. mas posso antecipar um for« semanário que há 17 anos constitui Isitura obrigatória .mal desmentido". Sobre a Conferência Econômica, disse o embaida elite da coletividade israelita de todo o Brasil. AONDE ! xador Amaral Peixoto tratar-se
VAMOS? conta com os clientes que contam.
'médica,
;de uma espécie de assembléia
encarregada d,e examinar
Rio de Janeiro: Redação • Administração: Av. 13 de
um doente e de ministrar-lhe o
Maio, 23, sala 1540 — Tel.: 32-2802.
remédio. A respeito da posição do

Sào Paulo: Rua Xavier de Toledo, 316, sala 811 —¥•1:36-3339.
81813

j mercado eafeciro, declarou aue *s

perspectivas são boas devidr* i
próxima safra e a i qualidade
excelente do café a ser colhido.

bre esses problemas no decorrer, e nfto depoi», do
certame.
Inscrevn-se hoje mesmo no I CBP. Escolha, no
amplo Temário ao lado, o assunto de seu interesse.
Escreva. «. envie-nos até 19 de setembro próximo,
uma tese, individual ou coletiva, que será submetida, antes da realização do Congresso/à análise
dos delegados inscritos. E venha, depois, discutir
conosco, fraternalmente, seus pontos de vista.
Publicitário, corretor, dirigente de jornal, revista
ou emissora. Industrial, comerciante, administrador!
Temos um encontro marcado no I CONGRESSO
BRASILEIRO DE PROPAGANDA, convocado pela
ABP, APP e ABAP. com a cooperação da Associação
Brasileira de imprensa, a 29. 30 e 31 de outubro
vindouro, na sede da ABI,

Subsidio* poro o Regulamtntatõo
da Pro/issâo Publicitária
Padronização dt Imprttsot
UnifarmiioçSo Contábil
Criaçáo dt um ÔrgSo d» Central» d»
Tiragtm • Circulação
Estimulo ao Ensino da Propaganda
Maior Eficiência Técnica

-^^^^^r

Rio de Janeiro.

¦H.

Nosso Congresso precisa de Você I
Você também precisa do í CBPÍ

Para dttalhtt, «scrtva ou ttltfon» t
comissão .'•"•:'*¦-'I CON-UttSO MAStUMO DI nOt-ASANDA
b*,
•te At»«_s«4« l»e«. »i-»o 4» t--,ces5--íi (At»)
A*, li» ».««». 14 • 17-* •-¦•_•_' • 1 »¦¦*'<>"• JÍ--C-.5
L »«, ••
tle ».»«_o*:íe r-i.«,t» <_• hwtttuéa (A**)
<i>. ! 4i Joíhe, ffi - 1.* «rúsr-It-tH-t J*-Í*U

1." Caderno

-

REGISTRO

SOCIAL

NATAUCIO:.
tírnrral Nrl_.ii de Mrln — Registr.-se amanhã, a data. natallcln do
«mer»! Nelmin (lc -Melo, chefe d»
Casa Militar dn Presidência du Rc-

ria Silva, Aírton Nunes Azevedo, Paulo Miranda Urines, Aristides Pereira,
Manuel l.ulz Carneiro da Cosia, Au*
sunto n. M, Gnllo, PnHchoiil Perrone, .Tom1 Primo de Oliveira Júnior,
Hugo da- Silveira Lobo, Ernesto Pereira Borges, Arllndo Raposo Melo,
Alceu rie Almeida Santos, A, E. Mar<iur/, Felipe I.auand, Jos'- Carneira
Vllar, Alberto Akel, Aylton Pereira
Coeljin. Flávio de Almeida Cad, Guarnrtnbn de Mello Barreto, Liana Ilulh
íli-rgslrln. Mareln Golm Bn*'ns, WUson Lins de Mello, Roberto Elias Rela
e Silva, JosA Gomes de Oliveira, Aryrico Telles de Souza, Mario.GouvAn
rin Cruz. Mario Pereira de
Souza, Mnria de Pinho Estrclla, ' José Macliado Luzes, Paulo Roberto Lopes, Cienir Monteiro Pinheiro,- Osvaldo Carlos Leíio, Cláudio Marinho Moura,
José Dias da Cunha, Lauro Anuindo
Guia, Valdemiro Bazzanella, Mario
Vicente Soares, Homero Moniz Braga. Osvaldo Neves da Silva, Darcy
César Soares. Almlr dos Santos Gonçnlvca, e ainanhA: José Bèrnardes da
Silva, Alton Flores, Manuel Rocha
Porto, Joáo de Albuquerque Maranháo, Expedito Carlos Santos, Avlstoteles Pereira. José Augusto Garccz,
Antonto Holanda Moura, Orml Toledo, Hlldebrnndo Pelasio Rodrigues
Pereira, Celso Luis LeitSo, Paulo dc
Menezes Bentes. Violeta Gantus, Dalma Pinto Fnle..o, João Estevam Rodrigues Tavares, Ricardo, de Freitas
Luna, Antônio de Almeida Castro
Luiz ' Carvalho
Valdemiro Grlvet,
Martins,' Jos'- Corrêa da Silva, Ivo
Ribeiro de Almeida, Antônio da Silva Costa. Orlando Salgado. Hugo Pellery Letle de Castro, Marcos Luiz da
Cunha Santos, Irany da Silva Costa,
llcly da Cunha Ferreira, Evandro
Queiroz Lorriello, Maria Lourdes das
Chagas, Alberto de Maranhão Júnior,
Francisco de Assis Colares Moreira.
Francisco Silva Nobre. Gley Apparecido Rosa, Raul Alonso Pereira, Luiz
Carlos Guimarães.
Nos Estndos. boje: cm Três Corações, Athnyde de Freitas Gonçalves:
AuguMo Cordeiro Lo'pes; cm.Recife,
em Porto Alegre, José Bado
Goularf: em Carangola, Pedro VIvacquá Vieira; cm Recife, José Alves
de Llma; em Jaú, Lauro Monteiro
Moço; em Curitiba, Tito Llvlo de Alvareryja Freire, e amanhã: em Araguari, Vlnicio Zambonl; em Lucella,
Ósvnldo Loureiro das Neves; em
Custodias, Alvaro Pcdroso de Llma:
cm Cruz do Sul, Raimundo Nelson
Ferreira do Nascimento; em Jaú, Arnaldo Mofaldini Senlse; em Belo Horlzonte, Haroldo Alve» Timnoni: em
Porto Alegre. José Maria Roflri. nes
de Bittencourt Reis; em Aracaju, José
Augusto Garcez; em São Paulo, Sabastião Lopes e José Egydio de Souza; em Curitiba, Mario Seabra: em
Pirajul, Jorge Joaquim Gomes da Silva; em Formiga, Mariano Pereira.
Transcorre hoje o aniversário natallclo da srta. Marlene Pereira de
Carvalho, filha do nosso companheiro Francisco Pereira de Carvalho e
d. Mathilde Pereira le Carvalho.
Faz anos hoje o deputado Romulo de Almeida.
Fazem anos amanhã a sra. Maria
da Conceição Castelo Branco e o ar.
Humberto Francesconl.

pública.

Senador llul Carneiro — AmanltA
fa/. anos o amador MIul Cninelio qua
desfruta dn neral estima nos meios
admlnlitnillvoi e lejilalatlvoi.
i
"i.i iniii i "i, ,, i — faz an oa
amanhã, a escritora • poetisa nidl
Fonseca, esposa do Industrial .lofto
Fnnsecii, e destacado elemento da
nossa soelednde.
-- Fa-zanoi hojr o deputado fcdrnil sr. Rormilo de Almeldn,'secrétá' io da Fazenda da Bahia.
A sra. Arleta Manhftes Figueira,
esposa do coronel U boi d o Figueira,
rompida hoje mais um aniversário
nnlalicio.
Está anlversariondo hoje a sra.
Maria Mesquita Luduvlce. esposa do
sr. Josc Freire i.uduvice, funcionário
du DFSP.
Anlverssrla hoje a professo;a
Maria Narcisa MourSo Branco.
Faz anos amanha o vereador dr.
Gentil de Castro, médico pediatra.
A «lta. Lin Gonçalves,, filha do
rasnl
coronel
Francisco
de
Asais
Gonçalves, festeja amanhi seu anlversário nalallclo, oferecendo recapCáo às suas amlgulnhas.
O comentarista Al Neto, figura
estimada dos nossos meios radlofònicas e jornalísticos, completa amanhfi, mais um aniversário natallcio.
Completa amanhã, mais um natalfclo, a sra. Amélia Nunes Viana,
viúva do dr. Nobino Viana.
Fazem anos hoje: Milton Tome

JANTAR E COQUETEL
DANÇANTE
Atendendo ao crescente interesse
despertando junto aos seus fregueses,
o conceituado restaurante do Clube de
Engenharia fará real;zar a partir de
muito breve, magnífica- e animados
Jantares com Coquetéis dançantes. A
dlreçáo dessa simpática casa que já
conta com uma forte preferência devido a apresentação sempre variada
e fina de seu cardápio, pretende asilra, oferecer dentro dos mesmos moldes sem alteraçio dos preços cobrados nos scus já tradicionais almoços,
servidos à sua selecionada freguesia.
• "'
B2612

0 "TOQUE
ARTÍSTICO"
DO AMBIENTE
começa peta

ILUMINAÇÃO
ADEQUADA

CORREIO DA MANHA, Domingo, 18 de Agosto de 1937

VIR/1 CIILTMJRAL

Efetuou-se ontem, na Igreja abacial do mosteiro dc S.
Bento, o enlace matrimonial da srta. Glória Maria Malincônico, filha do prof. Antônio Malincônico c sra., com
o sr. Vicente Celso de Oliveira, filho do sr. João Evangclista dc Oliveira c sra. No clichê os nubentes, após
a solenidade religiosa
S. C. Mackenzie — Grande show no
sendo abrilhantado por uma oíqueatra.
do clube, coip a apresentação
palco"cast"
do
do programa radiofônico
de Orlando Batista, das 9,30 às 11 hoCLUBES
Eleições da Bola Prefa — Na pró- ras. As 12 horas, almoço il baiana.
xima terça-feira, dia 21, das 12 às 20
horas, serão realizadas ás eleições no Clube Monte Líbano — Jantar danclube
Bola
recrcativo-carnavalcsco
d .s 21 às 24 horas, hole, traje
Preta, para renovação da diretoria, cante,
rie passeio. As 16 horas, cinema inConcorrem duas chapas, sendo a da íantll.
oposição a "Chapa Branca" que, ívoz corrente, está' liderando as preClube Leblon — Hoje. às 10 horas,
ferênclas dos associados.
pela cidade, culmiOs concorrentes aos cargos eletivos passeio turístico
fazem um apelo para que ninguém nando com nlmóço no clube, às 14 hopara os fifalte nei pleito do próximo dia 21, ras. As Ifi horas,e cinema
das 20 às 23 horas,
lhos
sócios,
pugnando para o engrandecimento do noite dos
Traje:
esporte.
"Cordão
dançante.
da Bola Preta".

-®-

FESTAS
Olymplco Clube — Hoje, das 21 à
1 hora, na boite do clube em Copacabana, noite dançante. Traje: passeio.

Casa do Estudante do Brasil — O
Departamento Social da Residência
Masculina da Casa do Estudante do
Brasil realizará, no salão nobre, hoje,
mais um baile. Traje: passeio.

VIDA CATÓLICA

Sr-

COMEMORAÇÕES
A UNITER, sociedade civil, considerada de utilidade pública pelos
seus fins culturais, cientificos e artisticos, comemorará, amanhã, segundafeira, seu 0° aniversário de fundação,
constando o programa de um concerto no Instituto Nacional de Música, salão Leopoldo Miguez, às 20,30
horas, sob o patrocínio do ministro
da Marinha.

—4—

HOMENAGENS
Por motivo de seu aniversário natallclo, que transcorre amanhã, será
o sr. Braz Neri homenageado por parte de administradores e associados
do Olympico Club, cujo quadro sociai faz parte.
36° aniversário da Banda Portugal
Comemora, no próximo dia 25, o
36° aniversário.da sua fundação, esta
tradicional agremiação recreativa c
musical da praça 11 de Junho. A sua
diretoria elaborou o seguinte programa comemorativo: Domingo, 25, às !)
horas da manhã: alvorada com um.
grandiosa girándola de foguetes, hasteamentn das bandeiras da sociedade,
do Brasil e de Portugal, fazendo a
guarda dc honra a bandn de música
da casa; às 10 horas: missa na Igreja
dc Santana oin sufrágio da alma dos
sócios falecidos, sendo a guarda dc
honra ao nltar feita por elementos do
corpo executanle; às 21 horas: scssiio
solene presidida pelo embaixador dc
Portugal, dr. Antônio de Faria: será
orador oíicial o dr. Anlônio Vieira de
Melo, sócio benemérito da Banda Portugal; às 22 horas: concerto pelo Corpo" Excculantc da Banda Portugal, soh
a regíncla do maestro sr. Hcitov
Francisco Catarino, com o seguinte
programa: 1 Parte — Barbaria, marcha de concerto; 1812. ouverture dc
Rustlcana,
Cavalaria
Tchaikowsky;
ópera de Pietro Mascagnl; Viúva Alegre, ópera de Franz fichar; II Parte
II Guarany, protofonta de Carlos
Gomes; Rapsódia Eslava n. 1, de C.
Friedn.ann; Cantigas do Povo, rapsódia de cantos populares de Portugal:
Notlvagos, marcha dc concerto. Silbado, dia 31: Baile comemorativo do 36»
aniversário, com inicio às 22 horas,
terminando, às 3 horas. Para cala noite dançante, o traje será completo,

hüp
, -S.
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...• lormlna nai poças
que, além da tua lunçdo
docor oliva, oloroccm utilidada ptrmanante.

EXCURSÕES
a Buenos Aires

v
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tamanha era a sua devoção que
chegou a incomodar os herejes,
que então com grande crueldade
perseguiam os cristãos e os aterrorizavam.
Tinha, apenas, quinze anos,
quando íoi preso por ordem do
imperador Aureliano, que tudo
íêz para que renegasse a- íe em
Jesus Cristo.
Não se apavorou o jovem com
as ameaças, o que irritou os algozes, que começaram a irialtrà"
tá-lo e inflii-gir-lhe castigos atrozes.
Mas tudo íoi infrutífero, pois
SANTOS DE HOJE

Agapito, Beatriz, Floro, Crispo, Hermes, Lauro, Leão, Helena,
Juliana, Paula,
— 10.° domingo depois de Pentecostes, Epístola 1, Cor. 12, 2-11.
Evangelho S. Lucas, 18, 9-14.
SANTOS DE AMANHA
João Eudes, Agápio, Luís, Scbaldo. Mariano, Sisto, Júlio, André, Magno, Tecla.

JUVENTUDE INDEPENDENTE
CATÓLICA
em
Independente Cato»
A
Juventude
SETEMBRO/OUTUBRO
lica está Dromovendo uma série d.
C
DC-7
luxuosos
conferências sobre arte moderna,
pelos
a serem realizadas em agosto e
setembro às 18.15 horas, no auditóBRASIL
DO
PANAIR
rio do Ministério da Educação c
deCultura, as segundas-feiras,
9 DIAS
vendo serem ilustradas.
O programa das mesmas está asem
sim organizado:
AIRES
Em agosto: 19 — Cinema. AlBUENOS
berto Shatowsll.
Será apresentac/ HOTEL e PASSEIOS
do o filme "I Teto" de Vittorio
de Sica: 26, Literatura. Gladstopor
ne Chaves de Melo. O aspecto do
Sínibolismo no Brasil.
14.900,00
CrÇ
Em setembro — 2. Teatro. Henou riaue Oscat-e Maria Clara Machado: 9. Ballet, Nilson Pena — Leem condições razoáveis
vara bailarinos para ilustrar com
números; 16, Pintura. Escultura e
por CREDIÁRIO
Gravura. José Roberto
Teixeira
Inscrições:
Leite: 23. Alphonsus de Guimaráes Filho. Poesia: 30, Introdução
à arte e à literatura de nosso
i'. tenvoo. José
Paulo Moreira
da
Fonseca.
DE N. S. DE FÁTIMA A
Avenida Graça Aranha, 169-B VISITA
PAROQUIA DE N. S. DO PERTels. 42-2§54
52-2983
PÍTUO SOCORRO DE GRAJAU
81214
Dia 22, quinta-feira, às 20 hoI ras. grandiosa recepção da Ima-
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o Imperador Magnânimo,
quem
deu nulo forte à Instituição, prest*
sessões,
dindo quase tôdas aa suas
participando, dos debates, prrstiglando ns deliberações tomadas.
Como previam e desejavam os
fundadores,.Instituições congêneres
foram depois surgindo em vários
Estados, cooperando com aquela
célula mater pelas pesquisas lo*
cala, publicação de manuscritos e
estudos, organização de monogrn*
fias, preparo de mapas, plantas e
fotografias, duma documentação,
enfim, mais fácil de conseguir
em pontos remotos do território
pátrio, pelos que ai se dedicam a
tais assuntos.
excelente de
Da contribuição
tantoa deles, onde jâ multaram e
milltam figuras eminentes da historlografla, da geografia, da etno*
grafia, das ciências sociais, de um
modo geral, seria aupérfluo dizer,
pois numerosos sào os trabalhos e
publicações que o estão atestando.
Resta que também a terra carioca crie o seu Instituto Histórico e Geográfico, para pesquisa e
estudo de tantos aspectos e colsas e dúvidas que bem merecem
ser estudados e ainda para defesa de nosso patrimônio histórico,
dos usos e costumes locais, de
tudo, enfim, que está exigindo a
atenção rie geógrnfos, etnógrafos
e historiadores.
Numa sessão plenária da Comissão dc Educação e Cultura do 2.°
Congresso Pró-Autonomla do Disoportunidade
trito Federal,.tive
de apresentar uma proposta a respeito, que foi aprovada unânimemente.
As vésperas daa comemorações
do IV centenário da fundação ía.
realizadas
em
cidade, a serem
interessante que sc
1085, seria
.criasse desde já o nosso Instituto Histórico e Geográfico, para
coleta, organização, publicação e
reedição dc trabalhos que devem
integrar o plano geral das referidas comemorações.
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Rcali.a-s» hole. iunto ao San1"'. rio dp No=^a .""nhora dn n°nha, a rr<rpent'-argn çe-a' dêc'c
ano da Pft^írap-ó da* Filhas dr
Maria do Rio de Janeiro.
Todo« os <">. tros deverjo reunir-sp às ISSO horas, lunto às escadarlas. f-om band0'vas p uniformes comoleto. As 16 horas monsenhor Leoviglldo Franca, diretor
da Federação, celebrará m'ssa festiva. seeuindo-.». às 17 horas, a
subida nara o Santu. rio. em m-oclssão das velas. Finalmente, tôdas
as Filhas de Maria renovarão, solenemente. o ato de consagração a
Nossa Senhora.
FESTA DO BEATO P. EYMARD
No Santuário da Adoração Pernptra será reparada hole a fe_ta
P. Evmard. mm o sedo
— -.--._i-beato
=m-oi-rama: à<; 10
hnra>:.
missa cprt«da: às tfi horas rirorisy^o eu^a-^tica no titorjo»- do têm'ilo p bcilo ria í-plíoVa do S"'"''1.
Pa'-a a solpn'dadp. a^m dos fiéis,
ptt.So p^Derialmonte pjè««oco»»c« os
membros da Adoração Percttua.
ROM,»"»» t.*« T.IGAS
CATÓLICAS
Realba-s» hoie a Romaria das
L'eas Católicas desta Capital à
Matriz de Nossa S»nhora das MPrcês. em Ramos. Os Liguistas deverão concentrar-se às 17.30
horas na nia Peçanha Póvoas, rionrip
desfilarão nara a Matri?. As 18
horas será celebrada Missa, ves"ertina com sermào e cm s^üda
Pas?eata e Concentração.
Todas
as Li_as devem comparecer com
todos seus sócios.

PUBIOrr-P.
"Vida
dos Clubes"
'primeira núEstá circulando o
..-portivo,
mero dèss-e mensário
sob a dir_-ção do .r. João Nabuco. Com boa aoresentacão gráfiea e selecionada mstérU rie rcdação, propõe-se a dar eoberiura
aos assuntos do esporte menor..
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XXV EXCURSÃO À EUROPA
0 interesse por essa
fascinante viagem
Continua a despertar vivo in*.
lerésse, nos círculos sociais desta
Capital e dos Estados, a XXV
Excursão Cultural à Europa (4.°
Grupo dc 1957), promovida pelo
Touring Clube do Brasil, a fim
dc atender às numerosas pessoas
que não puderam, por falta do
lugares, tomar parte nos Grupos
anteriores. Várias dezenas do cidades, das mais belas e famosas
da França, Itália, Espanha, Por»
tugal, etc. fazem parte do itinerário, que abrange 56 dias completos de estada no Velho Mundo
A travessia
marítima lar-se-á,
tanto na ida como na volta, no
"Conte Bianluxuoso paquete
camano", da Socieiá di Naviga*
zione Itália, sendo os percursos
feitos cm "autocars''
terrestres
Pulmann, de último modelo. A
estada em Paris será <> 9 dias.

VEADAS A PRAZO

|

RESTAURANTE MARQUÊS DO HERVAL

H

SOB A DIREÇÃO HE JOÃO GUALBERTO
Seu almoço ou seu jantar é mais saudável, prático, elegante e
econômico preferindo o nosso restaurante na AV. RIO BRANCO, 185,
na descida da rampa. Aberto diariamente, inclusive aos domlneoi a
52091
feriados até às Ti horas.

INICIA AMANHÃ, ÀS 13 HORAS, A VENDA
DE FIM DE ESTAÇÃO, DURANTE 10 DIAS:

visite a EUROPA
w> ano de LOURDES

gido o curso superior para a prl
CONFERÊNCIAS
"O FOLCLORISMO NO RIO DE meira categoria e cursos clássico,
nara as
cientifico ou equivalentes
"undergraduate'
JANEIRO"
de nivel
Devido à ocorrência de dia san- bolsas
BraInstituto
O
completoi.
(curso
to e ponto facultativo no dia mar- sil-Estados Unidos do Rio de Jacajdo anteriormente nara a confe- neiro só recebe inscrições de canrência com êste titulo, a cargo do didatos residentes no Distrito Feprof. dr. Gustavo Barroso, diretor deral. Estado do' Rio e Espírito
do Museu Histórico Nacional e a Santo.
, _
realizar-se no Instituto Luso-BraA Comissão de Bolsas informa
sileiro dc Folclore do Liceu Lite- aos interessados que haverá boas
rário Português, rua Senador Dan- oportunidades para bolsas de estas, 11 — Io. foi a mesma adiada pcclalização em Direito Compaa próxima auinta-felra, 22 rado. oferecidas pelo "Law Inspara
corrente, às 17,30 horas, no titute of the Américas", em Dalgem Peregrina, na Praça Verdum, -do
,
ias, Texas, para essas bolsas os
fim da rua Uberaba, seguindo pe- mesmo local.
Ias ruas Barão de Bom Re- "CRISTÓVÃO COLOMBO (POR- candidatos devem ser advogados,
ter no máxtmb 40 anos de Idade e
tiro., Av. Richard em direção da
TUGUÊS DE ESTIRPE)"
exnerlêncla profissional no exerMatriz: Dia 23. sexta-feira, às 7
amareallza-se
Sob êste título
ciclo da advocacia, em administrae 8 horas. Missas festivas, às 10
às 17.30 horas, na rua Sena- cão pública ouem cátedra. Demais
hoi-K; — Colégio da Cia. de M.via, nhã.
15a.
Io
a
118,
andar,
dor
Dantas,
poderão ser obtidas
í>s 16 horas, do Cole.'n da Cia. aula do corrente ano letivo do Ins- Informações
telefone: 25-2696 ou na piopelo
d» MarK na>'a a nia Teodoro da tituto de
Portugueses
Estudos
Dria Secretaria do IBEU. à Rua
s!1vt. Floricultura Monteiro,
às
Peir.oto. do Liceu Literá- Senador Vergueiro, 103. das 9,30
20 horas, «rrand^a nvP"l«§o das Afrânio
óue estará a car.o às-12 e das 14,30 às 17,30 horas.
Portueuês,
rio
Vf.BS a se''- d" F1or.,oulr.ur. Mon- do
dr. Arthur de-Vasconceltr-'^o e,Tt dirreã»1 \ l^rejf do Pe»-- los. prof.
O prof. Pedro Calmon fará EXPOSIÇÕES DE GRAVURAS
"ét'10 Socorro; Dia ^'\ sábado ...
habitual.
comentário
o
DE ORLANDO DA SILVA
7. 8. 11 'RênçSo
p 18 horas. Missa ^o* Fn-.
H» Nofesa ReDhoft
A Galeria dc Arte do Instituto
fêrm"*.
Brasil-Estados Unidos, vai inaugude Fá''ma — Di^tribu^o de a CURSOS
ua-^snta. à« 18 horas — M'sca ves- INTRODUÇÃO À PSICANÁLISE rar no dia 21 do corrente, às 17
r.eyt_Ji.. às 20 ho'-as — '.vand'n<;a
Realiza-se oulnta-felra. às 18.30 horas e 30 minutos, uma exoosiçao
d* gravuras do artista Orlando
Procissão dns velas — Ruas. lta- horas, no auditório do Ministério
ba,,5na. OP.n°vlel',,,c\ GvaJPÚ.
Av. da Educação, a terceira aula, "Me- da Silva.
J»lib Fm+a^o1 P1n 95. domino, mória-pxplorarão
do
enfermo
CURSO DE PSIQUIATRIA
Miss" *s 7, 8. 9. 10. 11 e às 18 hn- mental", do Curso d. Introdução
FORENSE
Prpcií^fò à Psicanálise, qup o dr. Luiz Fravesoírt1np.
ras, M's?a
Acham-se abertas, até 30 do cord".s velas Corcrão de Nossa Rs- ga está realizando nanuéle local.
sede
do Manicômio Jurente,
"hora e D?*t_. dida na Pvaca No- As vagas
na
curso;
restantes dê<_e
Heitor Carrilho, à rua
hpi — perpiilnr'"< n°J. s v"as, ÇV"°- podem ppv pinda preer"lildas com! diciário
Ipú. MeàrJm, Pambui. Rosa e RUr o sr. Julio Moreira, no 7o andar da Frei Caneca, 401, fundos, as mscrlções para o Curso de PslqulaV«. Praea Nobel. s°<?ue ws a Pa- A.B.I.
tria Forense. O curso que terá iniw-{iia dos S?a .vastos r.orpçõos nn
cio na primeira quinzena de seTil"ca ripTa. r"a Sé. viária. Bnv'"o DEBATES
de Mecmilt-) et°. —-'F-nera-se uma SóRRE CULTURA BRASILEIRA tembro, destina-se a médicos, bacharéis. magistrados, membros do
roncP"!r<",Ã . em rnn«p do riov
Na PuditóHo do Ministério da Ministério Público, assistentes sorto
Orp^aú r>ara hom'»ri ,_ear
a Educação
e
Cultura,
prosseguirão, ciais e estudantes de nível univerVireem Pere .rlna de Fátima.
no dia 30 do corrente, às 18 horas, sltário da auarta série cm diante.
os debates sóbre a cultura bràSl- O número de vagas llmitar-se-á a
privn _ FiivpaMrvr^V. tv\
i*ira, promovidos pela Ação Cato- sessenta e as interessados deverão,
IGREJA DE SANTA LUZIA
lica.
apresentar
no ato da inscrição,
Será debatido o tema: Ficção prova de identidade e de curso suFORTALEZA. 17 — Com a «.* tendo
relator
como
Roberto
Alou
universitário,
com D.
perior
senca de Eiairte número de fi. is, vim Correia, e como debatedovps:
Dulcídla, no Pavilhão de Admlnisr
pi^oi-idfld.s civfs. militares.e ecle- Dinah Silveira; de
Cyro
Queiroz.
tração, de 2a. feira à 6a. feira,
ptn dos Anjos. Pç. Orlando
.1. sticas tevp luear ontpm, o-nedi-x
Vilela e das 11 às 15 horas.
solene do
lanramento da
Machado.
A Ilustração
'unHamental da I.reia de Santa Aníbal
Luzia., maepstoso f-mnlo
te- constará da leitura de um conto. I
A COyr,rvT',A^*0 «vtt-t, DAS
FII,HAS DE MARIA

^i____l_-r_-' _¦_.

Jóias finas — Artigos paria presentes — 30, Üruguaiana, 30 ?
— Fones: 22-2311 e 52-1736 - VALLOTTO - JÓIAS E RELÓ- J
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Sob a presidência do prof. Arnaldo de Moraes, voltará a reu__lr.se na próxima tèrçafeira, dia
20, a Sociedade de Medicina e
Cirurgia do Rio de Janeiro, ein
sessão conjunta com a 1.* Cadeira de Clinica Cirúrgica da Faculdade de Medicina da Universidade do Brasil.
A sessão terá início às 21 horas,
na sede da Sociedade, à Avenida
Mem de Sá, 197, com o seguinte
programa:
. a) Prof. Alfredo Monteiro e
dr._ Humberto Barreto — "Evolução da gastroctomia asséptica
no Brasil" (filme colorido); .
b) Prof. Josias de Freitas —
"Gastroctomia total asséptica";
c) Dr- Otávio
Tourinho —
"Gastroctomia total versus
gastroctomia sub-total alargado no
câncer".

' :>"-'*''' mmmaWmmamama\mÊ^_______XfSÊt WmmmWBm%ama%\mW
- .-,
. .
'.
----'*'*" *

-j)»x,t

***'

la

SOCIEDADE DE MEDICINA
E CIRURGIA

_¦
___
'
KgWjí
I
8__^___5?jS^__L*_i-_W_f .B

-'-"¦
___.
H i

*

nf\ jj

in

Raallzou-se na última sexta-feira, o "cock-tall" com qut • Luflhansa
Linhas Aéreas Alemãs comemorou o I Aniversário dt tuas atividades
nat rotat do Atlântico Sul. Com a presença d» um grande número
de representantes da imprensa, rádio a autoridades civis t aeronáutlcas, transcorreu o ágapt num ambiente d* cordialidade • simpatia,
destacando-se a participação da srta. Terezinha Morango, Mltt Bre*
sil, que foi surpreendido com a entrega das mensagtnt dot
prefaltoi
de Ducisclclorf, Colônia e Munique, falta pelo tr. Cutnttr Hoehn,
representante da Lufthansa para o Brasil, mensagens etsat conv.
dando-a a assistir o Carnaval festejado naquelas três importantes
cidades alemãs e do qual set ia coroada a rainha. Na foto vise Mlst
Br_.il quando Ha uma das mensagens.
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"Levar as crian.ças a Deus,
ao Deus que veio às criança.. c que fêz do espírito da
inf ânçia-.o-modelo da veadadeira saítti.icação é o mais
digno emprego do espírito
apostólico, deoois do apostolado litiírflico".
ALCEU, AMOROSO LIMA

150." ANIVERSÁRIO D A RTÍV1.Á.
CAO DA V. I. DOS SS. SACRAMENTO S. ANTÔNIO DOS POBRES E N. S. DOS PRAZERES
S E' o seRulnle o programa das solenidades comemorativas do 150."
aniversário da fundação canônica
da Venerável Irmandade do Santissimo Sacramento. Santo Antonio dos Pobres c Nossa Senhora
dos Prazeres:
Hoje, às 10 horas, solene pontificai comemorando o dia. da fundacáo canônica da Venerável Irmandade. pelo arcebispo auxiliar
Dom Helder Câmara, fazendo o
solenidade o orador
sermão da
Ponciano, dos
deputado
padre
Santos. Logo depois do Pontificai,
Irmandade
prestara
a Venerável
uma homenagem nostuma ao saudoso mons. dr. Fellcio Magaldl,
Inaugurando no salão anexo a Matriz. uma placa com o nome do benemérito vigário, que tanto trabalhou pela.igreia do seu excelso
Dadroelro. Ás 20 horas, solene TeDeum de Ação de Graças, sendo
qi'»
oflclante o pároco mons. José So- rá sua construção iniciada dentro
ter da Silveira.
em breve. Asp.

[.'___
__r

entretanto, o deixaram incólume.
Verificando que eram inúteis
as torturas a que o submetiam,
msndou o juiz que Agapito lósse morto a espada, assim se con.umando seu martírio glorioso. -

. Foi, sem dúvida, Idéia magnlfl*
cí|, a proposta que no dia lfl de
agosto de 11138, fizeram o marérhal Raimundo José dn Cunha Matoi e o cônego Januário da Cunha
Barbosa, numa reunião do Conselho Administrativo dn Socledade Auxiliadora dn Indústria Nacional, pnrn que se crlssse um
Instituto Histórico e Geográfico
Brasileiro.
De tal mahelri a proposta empolgou os presentes, que logo no
dia seguinte, reunindo-se aqueln Sociedade em assembléia geral,
foi a mesma aprovada, por unanlmldade.
Convém repetir aqui oa nomes
dos 27 que, unânimes, deram
o
seu apoio à iniciativa: Francisco
Cordeiro da Silva Torres Alvlm,
José Fellclapo Fernandes Plnhelro, Raimundo José da Cunha Matos,
cônego Januário da Cunha
Barbosa, Cândido José de Araújo
Viana, Conrado Jncó de Nlemeyer, Pedro de Alcântara Bcleda
garde, dr. Joaquim Caetano
Silva, dr. Emílio Joaquim da SUva Mala, José Antônio' dn Silva
Mala, Caetano Maria Lopes Gama, José Clemente Pereira, Aurellano de Souza e Oliveira Coutlnho, Rodrigo José da Silva Pontes, Francisco
GÁ Acarabn
de
Montezuma, Joaquim Francisco
Viana, Bento
da
Silva Lisboa,
Antônio José de Paiva Guedes de
Andrade, Alexandre Maria de Marlz Sarmento, Inácio Alves Pinto
de Almeida, José Fernandes Tavares, José Antônio Lisboa, dr. José Lino de Moura, dr. José Marcelino da Rocha Cabral, dr. Antônio Alves da Silva Pinto, José
Silvestre Rebelo c Tome Maria da
Fonseca.
Elevados eram sem dúvida os
instituição,
propósitos da novel
para que assim a ela aderissem
tantos homens notáveis como os
vindos das lutas pela Independeucia Naeionnl, tal o caso de Januário e José Clemente.
Mas foi sem dúvida d. Pedro II,

Mtist..j*fe: _.

______K^l-___

CRIAÇÃO 1)0 INSTITUTO HISTÓRICO

DATAS INTIMAS ' .
Está em festa hoje o lar do casal
coronel Oromar de Oliveira Braga c
sra. Maria José dc Souza Braga, coSANTO, AGAPITO
memorando o aniversário natallcio da
menina Cynthia.
— Neusa, filha do sr. Daniel do
Nasceu o Santo em Palestri.ia, Santo Agapito resistiu denodadaCouto e da sra. Carmelinda do Cou- na Itália e desde criança mani- mente às torturas.
seus
to, faz anos amanhã, quando
Ordenou, por fim, o juiz Anfestou seus sentimentos religiosos,
pais reunirão suas amlgulnhas numa tornando-se um fervoroso cristão. tioco, que o • jovem cristão. fò?se
farta mesa de doces e refrigerantes,
Não obstante sua pouca idade, jogado a leões famintos, os quais,
festejando a data.

mr
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F.XPOSIC*o D« LIVRO ITÁLIANO DE ARTE
às
inaueurada amanhã,
Será
17.30 horas, na Biblioteca NacioItáliaLivro
do
o
Exoosicâo
nal.
no de Arte, sob o patrocínio- do
ministro da Educação e Cultura e
do embaixador da Itália. Nos dias
20 e 21 do corrente, às 18 horas,
na Faruldade Nacional de Filoscfia. falado o dr. Fernando Ca, Decchi sobre "Ima .en. Leonardianas" e o nrof. Carlos Flexa Rlb.1ro sobre "Ca.ava_.io c a pintura
do seu tempo".
BOLSAS DF. ESTUDO. NOS
ESTADOS UNIDOS
Já se encontram abertas a? Inv
i rrlcôes nara bolsa* de estudos nos
Estados Unidos. SSc condições es[«___*_. à insericáo: ser o esndidato bresiletro nato ou naturallds
i i*ado. ter bom conhecimento
;'anos
límtua Inglesa e ter no máximo 35
<omn\'f<
de
bolsas
d> idade
, nível _uperior> e ter de 18 a 32;
-.nos dp idade .cura ti bolsa* os!
imTel -undentr«du«íe"í. Será exi-i,

•

Nossa Senhora

.v"'tP_í|^^ .

dc Lourdes

PRÓXIMAS SAÍDAS NAVIOS.
31 DE DEZEMBRO DE 1957
-GIULIO CCSARt"
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12 DE JANEIRO DE 1958
-CONTE GRANDE."
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festividades
do Centenário da
Aparição de

mm
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puni assistir
às grandes

VÁRIAS
EXPOSIÇÃO FOTCIÓPTC» DA I
BIBLIOTECA DO EXÉRCITO
|
A Biblioteca do JSxêrclto vai rea-!
Hzar, enu PetróroUs, a partir de |
hoie. uma exDOslção de Arte PoDUlar, a exemolo do que promoveu'. no aro onssado, no recinto;
do Clube Milltar.
Na referida mostra serão apre-'
folmprlsta
coleções do
.sentadas
Funchal Garcia. Manoel Dieeues
Júnior. F^an^sfo Miinoel Brannao.
Mpno°l Cavalca"»5 Proença. coronel i TTmberto Perigrino e Rubem
_
Rosadas.
. .
_
Fsta exposição terá lugar no PaAv.
lãcio da Princesa Isabel, a
cidade
naquela
Moeller, n.° 42.
serrana, como parte das comemorações do centenário da elevação
rie Petróoolis à categoria, de cidade e como colaboração às outras
Viornpnagp^s qt"1 pe nrorpssarão na
de
Caxias. No ato
Semana de
uma
abertura ria exposição, fará
nalestra alusiva à art" oooular o
folclorista dr. Reginaldo de Gul__.
m'1-ães.
. _
No pnspto drsta exposição a BiFxército
exl^'-á.
nn i
rio
blioteca "stand".
uma coleção com-'
mesmo
nlcía ri" tôdas a.s suas edicfips até í
Mllitary
p'ta
data. Inclusive da
da
Revinv eri'rãn em nnrt"<."enual é a Biblioteca do Exército o
órgão, distribuidor.
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Que vocês sabem o que ev

cure

1

GELÉIA REAL,
Convém saber que...

As excepcionais qualidades, da GELÉIA REAL de Abelhas, desde há muito ço- j.
nhecidas e proclamadas por cientistas famosos, não eram empregadas na die- |
tética humana devido a impossibilidade de se conservar sua atividade no j
tempo, ou seja, ESTABILIZÁ-LA.
API-CURE é um produto de origem francesa que encerra a nova e revolu- |
cionária técnica que permite a estabilização do GELÉIA REAL, montendo tôdas as suas magníficas propriedades revitalizantes como se encontram nesta
substância secretada pelas abelhas, em seu estado puro e natural.
Mundiolmente conhecido, API-CURE está sendo fabricado no Brasil sob rigoroso controle de técnicos responsáveis, pelos Laboratórios J. Aubry Ltda., trodicional fabricante de produtos farmacêuticos desde 1921.
A GELÉIA REAL BRASILEIRA empregada no preparo de AP.-CURE é incom•
paràvelmente mais ativa e poderosa, pois, conforme atestam pesquisadores
abelhas,
técnicos franceses, os climas tropicais favorecem a alimentação das
o
propiciando-lhes flores frescas durante quase o ano inteiro, onde colhem
pó!em para produzir GELÉIA REAL.

API-CURE
Solução

estabilizada de Geléia Real de Abelhas
Náo ttm eontra-indiceçáo.

À venda nas boas Farmácias. — Informações: 43-0330

• 37-7337
68529
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TEATRO
i

RAMO & TV
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ÜTIrVERiRIO

MOVIMENTO
(ConelusAo da IS» página)

Relnlrlará amanha aula» gratuitas
êt interpretação, derlamaçío, danfl» t cantos folclóricos. Os pro'fessore»
serio orlando Macedo,
Al..im,, ,i. Alencar Pinto, Holano
Trindade, tnscrlcOrs da» fi às 12,
diariamente, na »-<le do T.P.B., à
Avenida
Marechal Floriano 17S,
1* andar, tala 28.
"... Teatro Exporlmental do Negro
MuJ — , Quarta-feira próxima, no"Sortinlclpnl, .M"< :i rn.ii i a peça
léglo", mistério negro de Abdlas
Nascimento. A renda úttn espetácillo .reverterá em beneficio da
"Ca»a 0o. Pequeno
Jornaielro".
¦ Direção de Leo Jusl, ..cenário de
'
Enrico Blanco, músir* Ilrtrglca
do Ahlgall Moura, danças rituais
de ítalo de oliveira; máscaras negras fl- Cláudio Moura e flgurlnos de Julia Van Rogger. Elenco:
Abdlas Nascimento! . I,ea Garcia,
Helba Nogueira, MaUlde Gomes,
Heloísa Hertá, Stela Delphlno. Orquestra Afro-Brâslleira. Sonoplastia: Marcus Vinícius. A peça XIcará no Municipal ató 25 de
agosto.
Balzac, no "Teatro Nacional
Popular" — Provavelmente será
eom "Le Falseur" de Balrac, qne
• Teatro Nacional Popular, dl-

rlgldn por Jean Vlllar,
ettreará
no Municipal, -a 4 de setembro
próximo. A literatura teatral da
ii ii.- " . pequena, embora »egundn alguns de teu» biógrafos ei»
erever para o teatro tenha »ldo
uma de suas maiores amblçOei.
rouco representada, apesar dè seu
valor cênico, sua obra dramática
é praticamente desconhecida fora
da França. Jean Vlllar escolheu
"l.a KaKeur"
para o repertório do
T.N.p. e a estreou fevereiro último, em Paris. A crítica a acolheu
enm elogios,
lm
dos crítico»,
Claude Sarraute (Li Monde) asslnalou que Jean Vlllar teve em "Le
Falseur" um dos melhores papéis
de sua carreira: admirável de vivacldade, precisão, versatilidade e
humor".
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da
Associação
I O presidente
I Brasileira de Imprensa, sr. HerMoses,
vem
de ser home[bert
mageado pela Academia de Letrás
do
Distrito
Federal, que lhe
;
i conferiu o titulo de sócio Honoírário,
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E uirando-sc bem de frente
para o colunista, entre c«pnn*
fada e irônica:
—*. E ainda nâo morri...
Nàr, è?
E diante do nosso embaraço
c protestos, recomenda, séria.'
Difla aos seus leitores que
arte moderna não faz mal a
ninguém. Dá muita Vida, muita saúde, muita sorte. Eu sou
o exemplo disso. Voltarei aos
cariocas em 1958 com algumas
dezenas de telas para expor
aqui mesmo neste Museu que
Niomar está construindo com
n mesma fibra que nós linhamos hà 40 anos. Mostrarei ao
Jtio os meus 40 anos de pintu»
ra, e depois irei a Buenos .4ires c, quem sabe, novamente
pelo mundo c/ora para apre»der mais.
\
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Você encontra, ainda, sôbre Rádio & TV, na pá"O
gina 8, do 5.° caderno, desta folha, a Seção
qua
vai pelo ar..."

Excursões programadas
I. A. P. I.
Patrocinada pelo Clube Inapiários
Partida: 2 de Setembro
Preço: CrS 12.500,00
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B. N. O. E.
Patrocinada pela Associação dos Funcionários
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
Partida: 27 de Setembro
Preço: CrÇ 12.500,00
CONGRESSO PANAMERICANO DE ENDOCRINOLOGIA
Excursão programada por ocasião rijo
referido conclave
Partida: 1.° de Novembro
Preço: Cr$ 13.500,00
C. M.
Prof. Walter Baggio
de Janeiro de 1958
13.500,00
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Eleito o neuro-psiquiatra patrício
Paulo Niemeyer
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0 BRASIL NA PRESIDÊNCIA DA LIGA
INTERNACIONAL CONTRA A EPILEPSIA

(preços a partir de CrS 9.500,00)
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Com o objetivo de tratar da ampliação das instalações da Caterpillar
no Brasil, seguiram para os Estados Unidos, com destino a Peorla,
Illinois, onde se localizam as fábricas Caterpillar,, os sr», R. J. Los*
klll, G. D. Meyer e G. F. Rodrigues, respectivamente, Diretor-Ge*
rente, Gerente do Dpt.° de Produção e Gerente do Escritório de
Peças da Caterpillar Brasil S. A. No clichê grupo feito pouco antes
do embarque.

NO MÊS DE JANEIRO AS FAMOSAS
"EXCURSÕES UNIVERSITÁRIAS"
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COM OS MODERNOS

ARGENTINA

AGENCIE

JAYME MAURÍCIO

PLÁSTICAS

ANITA MALFATTI - 40 ANOS DÈ MODERNISMO
- NAS OBRAS DO MUSEU

HOMENAGEM AO SR. HERBERT
MOSES

A. B. O.
Patrocinada pelo Depto. Cultural da Associação
Brasileira de Odontologia
Partida: 4 de Fevereiro de 1958
Preço: CrS 13.500,00

BAS ARTES
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Barnabé recebe noticias de Aloislo de Oliveira, representante
braillelro na grande convenção da EMI, realizada em Hollywood,
na Capltol Towcr, que teve a duração de oito dias. A finalidade
da convenção, firmar um convênio musical, foi satisfatória*
mente aprovada. Assim, tudo que fôr gravado no Brasil (fá.
brlca Odeon) será distribuído por todos os países e vice-versa.
Terá, a nossa música, désse modo, grande oportunidade de fir*
mar-se nos mercados do mundo. No flagrantre acima, Aloislo ds
Oliveira quando te despedia do maestro Oswaldo Borba.

A.
Orientada pelo
-Partida: 31
Preço: Cr$
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Anita Malfatti ingressa nas obras do Museu condu-.
zida por Niomar Moniz Sodré. Duas mulheres brasileiras unidas num mesmo ideal de renovação, embora .
quarenta anos de luta as separem
4 presença de Anita Maljatii, no Rio, resultou, numa
de
série, de
manifestações
apreço e estima para com esaa extraordinária figura de
mulher brasileira, cuja tndependência, cultura e talento, se
constituíram numa das vigas
mestras do movimento modernista brasileiro e, nos tempos
heróicos de 1916 e 1917, uma
das mais de/initiuas bandeiras'
de renovação cultura!. E entre os que d cercaram com
mostras dc eslima c respeito,
destacaram-se principalmente
as senhoras que hoje milham,
com êxito integral, no caminho,
iniciado por Anita há cerca de'
40 anos passados: ,Niomar Moniz Sodré, Ligia Clark, Zélia
Salgado.
A diretora do Museu de Arte
Mod,ema do Rio desde logo.
empenhou-se em mostrar à
autora do "Homem Amarelo" ,
a notável sede que a arte mo
derna estava construindo em
pleno coração da cidade, convidando-a para ali realizar, em
1958,.-uma grande exposição
retrospectiva,
abrangendo
o
periodo. que vai de sua primeira exposição,. em janeiro
¦ de 1917, na rua Libero Bádarô, em São Paulo,, até o ano
corrente, ou sejam, 40 anos de
pintura moderna.

NAS OBRAS DO MUSEU
\
'
Anita' Malfatti, alegre, esplrituosa e com uma vivacidade
magnífica, chegou ao Museu,
acompanhada de seus amigos.
Rudolf Karter e Dora KaHer,
encontrando os diretores do
Museu esperando-a, juntamen<.<. te com Zélia e Paulino Sal-'
>, gado, Ligia Clark, Lucrécia.
.'.<> Moyana
Moni?. a artista àf-„
<><> gentina que expõe alualmen<> te no MAM, o sr. Eduardo Moniz e o sr. Carlos Flexa Ribeiro.
¦'<
A pintora. ficou espantada
com as proporções da obra que
•se estava realizando e com à
' beleza da concepção de Affonso Eduardo Reidy. E com uma
franqueza mttifo simpática foi
manifestando seu espanto. Fêz
perguntas, féz ponderações, fêz
sinceros,
, elogios
autênticos.
Cercada pela solicitude de todos os presentes, deixou a sala
da maqueíe e percorreu com
grande agilidade todas as dependências do atual estágio
da construção ,da sede.
— Ê incrível; é extraordtnário — disse — que isso íitrio
seja afinal para as artes. Es-.
tou encantadai diga no seú jornai, encantada com tudo. Te-

nho percorrido o mundo inteiro e seus milhares d_ mtyeus
e posso lhe assegurar que não
ha nada que se compare com.
o que será esta obra.

Durante a sua Visita. Anita
Malfatti conversou com todos
os presentes, fêz blagues, tridagou do que. havia, falou de
seus amigos, desenvolveu, enfim,, uma intensa atividade.
Simpatizou muito com Lipia
Clark, que foi muito solicita
com a veterana colega,
Moça bonita, esta. Simpáttea e inteligente.
¦— É Ligia Clark,
Anita,
pintora muito louvada, combatida e discutid,a atualmente.
Tem muito valor.
—- ótimo, estou em boa

do. embora.visivelmente «ncantada;
. —' Já mè'considero, dn-easa
e fico uni pouco sem gr,aça de
dUcr o que realmente penso
.desta obra> formidável,
Ltgia .iá i matVloqua::
*~ Esta obra- para mini é
realmente uma coisa fabulosa.
A situação magiiifica, a-antpHfnde, o sentido, de espaço, a
elegância'e beleia dás estruturas, tudo é admirável neste
projeto de 'Affonso E. Reidy.
Tenho ccrtfJa de «au; a at-ação desta casa, cc.:;.uma boa
orientação, teia efeitos ¦ ihestfmóveis para a cultura do'pais.
OS

ARGENTINOS

.'¦'

A pintora Lucrécia Moyano
Montr-e seu esposo, ir. Eduar*
do Monir, também não esconderam o seu assombro'diante
do Museu:
— Mtnhaitmpressão?" Estou
felir, muito feli;, como artista,,
ao ver que-uma obr/a-.cpmo
esta se concretiza. Delirando'
se a maquete, oiide sc.vè o
admirável
dr
projeto.,
, Reidy,
passa-se. logo para,a realização
da obra, e. sente-se que não é
apenas um projeto,.mas uma
obra real que se concretiza;
E o sr. Eduardo Moniz.'.- . .
---'É admirável a concepção
arquitetônica, beleza, solidez «
leveza.
Umá obra com'um
programa tão belo quanto scrd

%

RECORDANDO
..-— E Anita, quem diria que
a sua luta e de outros pintores resultaria nisto...
— Pois é. É surpreendente
e comovente. Você sabe como
era difícil, quase impossível,
naqueles tempos a os horrores
qüe diziam, e fa2iam. contra os
modernos.
Aías foi aljjo. que
valeu a pena, não acha?
— A sua primeira exposição,
|
está recordada?
—. JWas claro que estou. Foí
entre dezembro de 1916 e janeiro de 1917. Voltaua das minhas andanças pelo mundo tiv
teiro, em pleno idílio pietórico.
Durante os longos anos de estudos pela Europa-e América,
sem
pintava
preocupações,
simplesmente pela côr. Não
fora, devo coiifesar, pela glória, nem pela fortuna, nem pe.
las oportunidades proveitosas.
Não tinha a preocupação de
iluminar a humanidade, nem
de enfeitar as casas ou de ser
artista:
Mas quando viram
as minhas telas, todos acharam-nas feias, dantescas, e to.,
dos ficaram tristes. Depois de
tê-las
guardado por algmu
tempo, certos jornalisías pediram-me para ver os quadros
tão mal feitos e todos acharam
que eu devia fazer uma exAssim, devo a minha
posição..
"descoberta":
por assiin. dizer,
à imprensa. Foram os jornalistas que me levaram a fazer
a exposição da rua Libero
Badaró.
E foi aquele barulho todo,
nao?
Você não, faz uma idéia
o que foi. Essa coisa tão simpies, êsse estado de completo
desembaraço de condições preconcebidas
em matéria
de
arte, trouxe uma tempestade
de protestos, insultos e divagaçõès de pura inveneionice, sem
nenhum fundamento.-
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Sempre cercada
de atenções'e carinho, )_ vítima d»
Monteiro Lobato e tantos outros ataques,;
percorre,
com satisfação, os corredores (vastos) do, setor .destinado ao ensino da arte de'hoje. Anita .Malfatti vê
cohcretizar-se o que fòi sempre o* .'ideal, e' a grande
causa de sua vida
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Regressou ontem de Bruxelas o i
*
dr. Paulo Niemeyer, que, na qua-|
;:I lllllfiTflíll
¦'¦.-:
Hdade.de delegado, representou oi
Brasil no Congresso Mundial da]
Liga Internacional contra a Epi-|
Av. Rio Branco, 120, sobreloja (Ed. Associação dos
lepsia ali realizado, na última se- j
'¦
mana de julho.
Empregados no Comércio) — Tel.: 32*8050
companhia e de certa forma , sua sede.
Merece, citação e
Os representantes de 50 países,
me sinto prolongada.
louvor, também, "a, qualidade
73385
referido
no
Congresso
Ela
reunidos
vai dar um curso de elevada 'dos •materiais, aqui
E AINDA NÃO MORRI...
Mundial elegeram para o honropintura para aquela moça aji empregados, bem. Comova rnaodaquele
so cargo de presidente s
¦— São então, Anita,' 40 anos do lado.
de-obra.
Tudo de primeira
órgão internacional da ciência
Se fôr de pintura con- qualidade., ,
de pintura moderna...
o
delegado
neuro-psiquiátrica
Quarenta? Não, não
pode creta — Anita Malfatti diz a
brasileiro. Trata-sé de um ato de
ser tanto.;. Deixe ver: 1917... Ligia Clark — desde já estou
E. assim aatbou a visita de.
devotados
reconhecimento ., aos
Estamos em 1957, Anita, matriculada.
Anita Malfatti, acompanhada
serviços que o representante brae já vi que não é forte em
Com Zélia Salgado, que já de seus amigos, dos diretores
sileiro tem prestado à Juta conaritmética. São 40. \
conhecia bem, de nome, condo' Museu"e outros '- artistas,
'que
tra a epilepsia.
t verdade. ..,e a artista versou sôbre os cursos do Muplásticos',; Mo teinpo em
da
MisericórNa Santa Casa
sôbre
exposições- chegavam
as
fica pensativa, espantada, pa- seu,
outros visitantes,
da 12.a enferrece, de que tanto tempo ti- atuais.
dia, onde é chefe "Clinica
Zélia féz o elogio do dos Estados Unidos, a 'respeito
Neuromaria. e na sua
vesse decorrido.
Museu, dumyjeito meio tími- dos quais Voltaremos a falar.
cirúrgica", instalada na Casa de
Saúde Dr. Eiras, o dr. Paulo Niemeyer vem, de muito tempo, desenvolvendo 1 uma atividade discreta, porém sistemática e despretenciosa, sem a menor mobilização de dinheiros públicos, no sentido de estudar os problemas da
«pilepsia, através dos conceitos
mais modernos daquele mal. Na ton, Porto Alegre e Salvador, nos
qualidade de presidente da Liga quais sempre relatou temas da sua
Brasileira Contra a Epilepsia, o especialidade com sucesso. O dr.
ilustre médico patrício tem pa- Paulo Niemeyer já brilhara no
trocinado diversos cursos e pro- Congresso de Paris, em 1949, ongramas de conferências, abordan- de íoi considerado memorável d
'-7?SI$ -:
' -J B. Tas^BBffl
do os mais diferentes aspectos da seu trabalho sôbre angiografia cea^K- '' 'ammmm\W^ m__^,'' ^RH T^Li ^^ ^B^B I! B____JS jJ « \
,:¦'. ____&&•*:* Lv * (^ ^*L^<lmmWA' ^.' _~_^ '_*^^P_r_|^__j ^mwMb^RTÊ^Jff »¦.- ? ¦ tH* ' ¦'
^^¦¦fan^BH ¦
epilepsia. buscando os ensina- rebral, mas, o trabalho que aprementos das maiores autoridades sentou êste ano, em Bruxelas, remundiais no assunto, para o que lativo ao tratamento neurocirúrtem trazido ao nosso país vários gico da epilepsia psicomotora,
*m*J*mjY$!>m*0<r M4l\
i:•.
professores estrangeiros, na maio- despertou consagradores aplau
ii
ria das vezes, exclusivamente com sos do Congresso e constituiu o|J
:;
seus recursos econômicos
pes- fator preponderante da- s'ua:acla- ?
'
•
soais,
•
mação para presidente da Liga 15
i.
i Internacional Contra a Epilepsia. i i
*'íii --J_—'
-'
O TRATAMENTO DA EPILEP-ionrje ______ ao professor Henri I?
SIA
JÕastau, da França.
2
í
K ^^ mm»_»•
.,.,„ . „ „,„„__v,„, «ã .r„,.Dc ' Assim, mais uma glória colhe o!»
no cenári0 da cultura mé-'"
H^-^&rffiwSSÍffitBn™
.._:,.„.„.
tigacao da origem, da inciaencia,,..
un"ersaido diagnóstico genérico e especial,;Qlca
l_
bem como dos tratamentos clíni-j
co e cirúrgico da epilepsia, o dr.j
Paulo Niemeyer tem dedicado es- j
pecial atenção ao aspecto social da:
epilepsia, alertando sôbre a nc-|
da última patina)
(Conclusão
cessidade de serem instruídos to-'
"
dos os cidadãos no sentido de sa-j* execuU
berem tratar cs epiléticos e, •i-fe_fefl_1_I__F£
áo p*TUá°'
os que convivem com !varcg,onal
pecialmente,
Programado por Paulo Gesta:
os epiléticos na vida comum e clisses sugere coligação
Pftt Boone, Trio Nano, Pocho • seu con* WK^V!^* nos setores de grupos profissioO deputado Ulisses Guimarães, pre*
nais.
Na Semana Educativa da
da Câmara Federal, desen*
lunto, Mayta Matarauo. Th* Platter
Liga Brasileira Contra a Epilep- sidente
volve, neste íim de semana, intensa
m
aÀW
sia. que organizou no Centro de atividade politica em SSo Paulo, inAlafdft Costa, Pedroea (Ptslon), Jalr
Estudos da Santa Casa da Mise-!f0rma , Asp. datruele EsUdo
Anita Malfatti sobe a rampa do Museu ladeada por sua» continuadoras de lutas: Ligia Clark e Zòlia Salgada
Asivlnr * Elvis Preslty.
ricórdia. chamou a atenção das! ralando a um matutino local a Tes
atoridades sôbre a conveniência ;neito do problema sucessório pau
drxiarou:
44444444444444444444*4*44.
de serem os professores prima-.Us,a"E« n«o vejo porque as íórças:
rios e secundários instruídos a
—Nos próximo»,dias Ji «
VA
YCrflK
~,.no.,2i°:
:fim de esclarecerem os alunos 5u£t.,I*m_ n_»!Sres b„a"c,±.s
22 do corrente o médico : brasileiro
Programado por Ayrton Amorim:
a
adotaao
Rubens David Áml*r,
procedimento
quanto
do Serviço
%?n&_s'J™ *_______\T>_*%_^\
As orquestra» de Percy Faith, Aldemaro Romero e Stírtley
.XltscrPADA A CHEGADA DO GIOLOGIA - Re»liza*»e na
(rem em face ne epiléticos, P"ri- sidente. c que esüveram em outras;
Black, Trio Irakittn, Juan Sànchez Górlo, Maria Teresa Mar*
M a 2S de outubro. »ob o patrlrnénlo' Sa^^pronunlfa^i roniíréncia'° n*
çròximaL.
vejo
de
lulas
unidos;
eu
nao
eipalmente
com
a
finalidade
"Tenessee" Ernle
professor Í.EO H criei»
¦ banir os conceitos errôneos acêr-; tendo estas resDonsabilidades, porque,
Ford, David Lama * Nelson Ferrai.
queí.
no pia- pr0fe5_or leo H. Crlep, lente de Aler- da Polícia
MiliUr, na Rua Estado de Pari», no Instituto de Puerlcultuseeuintes tema. "Fxotriin.
também
nacional,
nâo
«
tenham
valio-;no
o
da
mostrar
doença
c
sU e imunoioíia da v niversidade de de Sa. a 3l.a «unilo dessa Socieda- n d* UB, o Seminário .òbri me íúbre'o»
ica
u.ToraVenV
no traTamento d. U
*
"ÈI.C.G?
a
assistência
beneficio
as aesuintes comunicações:! primária na criança, »oh a. pre»fd*n-pra'' e
so
.e^c^0^^.,. 0 deputa_0 Õu4__$_*_2_ ^**Tl\i ".-JÍ"-"1
que
?°A?°l-l ?e- - com
Programado por Ney Hamilton:
e lepr™'.
"P"? .aí> °* Be«*
no uatt-; cia toonoríirU do prof. R. Debré
conforto sociais trazem ao epi-;íes Guimarães preconiza uma coli-i Sil?. "^ *,"»"*?*jJHH
\
\o
orquestras
d*
Bdbby
Dukoff,
Al
Van Lynn, Ralph Marlerie.
ilehco, inclusive no sentido da re-lBaçSo partidária para a disputa do ?_rí "*,_ SVffSjf*? 2,"?. «'""l*0 cÍTur«lco da iiquemla do rato-; (rrança), e execotíva do prof, iosí
__ _.«,„,-,_,* • ^t
,.„,„_„, "\Ml:m"^
*"»,ba,_l_"i "° R'.* pir*
Luta Arruda Paes e Lee Baxter. Trio Los Penetres, Pierre
"rd^- r,r-,J"
Lima Noce e cola- Martinho d» Roeha. (Rio)
'»•* *
,? ¦du eonvi
missão do seu padecimento. íPalácio dos Campos Elíseos. assumo
? de
„
,°e; boradores. II —B. Tumor
»"
KÍ_G\A
-! partieipatio. do« profs. F. Roíslcom »_*_*"_DADE
Kolrnann • seu conjunto e Olnah Shore.
»»e«i««eta
glímico
,_•
(Rui*
_frasiI
que teria sido levado à consideração; _">',¦ c_reov.Te"?
S^ to
"_* aj%£™£
2_ **° corrente _mes.
-* Apresentação de um caso com trata-|ç»), C Cocchl (lülla), A Ro»i
pr9'-, Ara*Mo *« Moraes, Tortara a
i _lo_;,lí*s1E-_No_
"nio
Janto
ido
depuUdo
sr.
Quadros,
pelo
(Ca-1
PRESTÍGIO
INTERNACIONAL;^
iv ,-xa". irL .reunir-se na próxima tírça-reira, a
Arru tur)í> m snii.
j ^SE.
| mento cirúrgico. Dra. Sydney ¦ Arrusileira de Alergia, i Av. churchill.. da, Paulo Samuel Santos.
An
Programado por Koslnsky de Cavalcante:
«.•
andar,
oma
S7,
conferência
sd-Lulz
de Medlna. Rodolfo Perissé
O dr. Paulo Niemeyer tem eom-1tentativa de suborno
ti
Nat King Cota, Caterlne Valente, Antônio Pricto, Dorothy
hre o tema: "Patotenia e tratamento; relra e Orlando F. Brum.
parecido a congressos, invariável-;
• I . Co II In», Natalino Oto, Dany Dauberson, Roy Hamilton, Imperefalcas
\anculas
crônicas"*.
inquérito
designada
A
«omissão
de
' *
mente
apresentando
trabalhos
da I ní> rj.iriaíe do Brasil. A sesstn
rio Argentino, Lucho Catica e Elra Miranda.
furgi co. Dr. Geraldo Barroso rv — Inscriçftes not segalnte» local»': Bei- teri Inicio àa Jl hora». » AvenM*
prós-,
^É.^^^.fu^
^^^pSm^^^^s^:.
conteúdo de qualidades técnicas
^p,, n, tom_aa de depoimentos dos;
Comunicação arteriorenosa - Evo-' _?rl*-.d*-.C,,,T -d° •?r**íl' tn^mt> 6t Meta de si. w. com e »*»ulBte prodeura, Hotpiui rernandes Fi- grama: a) Prof. Alfredo Monteiro e
e demonstração da mais atualiza- deputados, secundo informa a Asp.;
900 kc rio meio do «Jiot
:luç5o para gangrena de exti«rcidadí
ftiflue paro
sidente da Assembííls, José Augusto, após intervenção rffârtfra. Dr» Ru-! £_"-_,*¦ _,0*T,.it«* •¦« Srrrídor-* do dr. Homherto Barreto- "Evoltití"
da cultura. Assim íoi nos ante-'de Belo Horizonte.
I^^JnfrWl
E,UÍ0•
t*TX,Sa ie -"etotita da Po- da gastrectomia .«eptíca no Braei"
trabalho
feito;..
conünua
sendo
•»-«
nores Corgressos Internacionais.
JMé
'Mr-.» rolorMol hi Prof. J".tsi d«
junto «o Legisla tt vn. ¦. . &M..J1
ürlinica Geral do Ris de iaaieim
dp \"eurnlocia cm Parí-í em Lis- debaixo do mais rigoroso wgtlo * çjeder.ciedM
«,eH«^o>•
rntsmo et nomes dos parlamen- Nesse ritmo,- pretende-se completar,
Freita» -— "(imttTKtvtmi* Utal a»»éi>.
hLmMti^^^L^^ii^ri^
b?.a «.ultimamente, em Bruxelas, W«
_ música— exclusivamente musicai
tarw que Kiào iea_0 ouvidí» sSoo inquérito, nara está-, ser dada a!
•:preraa. Foi;palavra final."em reuaiío secreta'do
atem rir-, ro noninç «>m ,\Tnntp\*iMtDICO BHASTLErRO TAHA COS- -G.tU*etmim^xr'?rtmfT^^t^.
STEMINARtO SÔBRf- tBC «UMA*
™ül%?
VW aeu. Uma, Valparaiso, Washmg-.ouvido ontem, entre oufcos, o pre- ptenaao.
iRU NA CRttNÇA - Realiza-», de FERÉNCXAS SÔBRE LEPRA, EU NO-mU S
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Suas músicas
prediletas, hoje1
em seu receptor!

No Mundo...

9:00 hs. - PARADA DO DIA

,

1)|M

11:00 hs.-AQUARELA DO NOVO MUNDO

NOTAS MÉDICAS

16:00 hs. - SELEÇÃO DE IPS

20:tK) hs. - VOCALISTAS INTERNACIONAIS

^^-'^'/cnilerrnu^r0' \.^^Ú' ÍSSS Zé^W^Zl*

RAMO TAMOIO

; CORREIO DA MANHA, Domingo, 18 d« Agosto de 1957

l.° Caderno

MÍMICA

TEATRO

DOIS PÓLOS DA CRIAÇÃO MUSICAL
Quando a Europn ne convulslonava na luta contra o totalitnrismo, um músico dotado de verve
empolgante e de espontaneidade
Prokofieff,
impetuosa, . Scrge
compôs, cm um mês apenas, no
verão cie 1944 a sua Quinta Sindescrita, por êle próprio,
íonia, "uma
obra sôbre o espirito
como
humano", inspirada na guerra
que os alemães levaram ao território russo. Depois que a Rússia, porém, se ergueu, por sua
vez, ameaçadoramente, contra ns
nações pacificadas,
o
Comitê
Central Comunista, sabe-se, condenou um grupo de compositores
russos, entre os quais o próprio
Prokofieff- E com éle um músico
de envergadura menor, ShostaJtovich, mas que a propaganda
soviética, anteriormente, contribuira para impelir a uma projeçâo exagerada. Prokofieff e Shostakovich, dois dos acusados de
seguirem o que o Comitê cnglobou sob o rótulo de tendências
formalistas, fizeram voto público de rebaixar a criação musical
nn nível da acessibilidade popular. Essa palavra de ordem circulou, depois, fora da Rússia, e
ns correntes autóctones, os grupos de compositores nativos de
vários países, se viram assim engrossados de influxos insinceros
e artificiosos, a engendrar uma
produção musical de nacionalismo equívoco que, como toda arte dirigida, se revela de nível
pelo menos medíocre. O grande
talento de Prokofieff, e a piopensão que êle já havia demonstrado, antes de regressar à Rússia, de compor música suscetível de atingir a
sensibilidade
rias massas, o terão salvo, entretanto, de desnaturar a própria
obra, a despeito das injunções
do partido.

A ndoptabilidade de prokofieff
até certo ponto natural, mas tombém acelerada, c mesmo exageaos
rada pelas circunstâncias,
dogmas artísticos soviéticos, suscita inevitavelmente um certo
grau de desconfiança da crítica
em torno"a da sua obra. Pode-se
nriori" que a sua coadmitir
locação estética nâo o permitiria alçar-se a invenções culml— o de fato, sem nenhum
nantes
"parti
pris", mas, objetivamente, venfiaa-se que sua música
permanece mais pelas qualidades
dè força rítmica, de fluência melódica,
soberbo do
"métior",de e dominio
pelos dons de espírlto, principalmente sardôrtico —
do que como um exemplo
de
grandeza pura que englobe esses
e outros atributos em um plano
de invenção desbravadora.
Outro pólo da criação musical do nosso tempo — oposto à
Rússia — veio a colocar-se, geodo
gràfieamente, na América
Norte. Não é ainda — está longe
de sê-lo — a terra prometida
dos artistas. Bela Bartók,
por
exemplo, um dos que se refugia
ram nos Estados Unidos
teve
morte tão obscura que so mere
ceu das agências telegráficas o
laconismo de duas linhas. Mas
sem ser a terra, prometida, é a
terra que acolheu
Strawinsky,
Schocribcrg,
Hindemilh. Enquanto a Alemanha se tornava de cli
ma inabitável para os dois últimos
compositores, os Estados Unidos
souberam preservar a liberdade
e, portanto, a dignidade criado
ra, cercando alguns dos
mais
eminentes músicos do nosso tempo do clima imprescindível de
segurança que a Europa, em da•do momento, lhes negou. Expatriados da Europa,
trabalham,
como Strawinskiy e Hindemith,

FERNANDO LOPES, SOLISTA
; DO CONCERTO DOMINICAL
DA0.S.B.

de Cultura Inglesa (Av. Graça Aranha, 327, 30. andar).
Interpretará
Elizabeth Powell um programa que
cpmpreende obras de Schubert, Mozart,
Lennox, Berkeley, . Mignone,
Poulenc e Chopln.

O Jovem pianista Fcrrtnndo Lopes,
. poucos dias, ,' teve
|ue, ainda lul
iluaçfto das mais brilhantes hás elldo
InternacioConcurso
mlnatórlns
nal de Plano, vai apresentar-pe hoJe, em concerto matinal da O.S.B.,
no Municipal, como intérprete do seBrahms. Esse
gundo Concírto dc
concerto será regido pelo maestro
Francisco Mignone.

Recuai de Elizabeth Powéll
Uma das concorrentes que mais sobressairam nas provas semifinais, a
Jovem pianista Inglês^ Elizabeth Fowell, dará um recital. - .imnnhií, às
20,45 horas, na Sociedade Brasileira

RECITAL DE FERRAS
E BARBIZET

jBLk

ou trabalham, como Schocnberg,
ao lado de numerosos compositores norte-americanos natos —
Walter Piston, Copland, Samuel
Barber, Roy Harrls; do norteamericano dc ascendência Itáliacujas
na, Giun Cario Mcnotti,
óperas, plasmadas sôbre a realidade quotidiana, sc impuseram
na América e na Europa; ou o
judeu suiço, naturalizado norteamericano, Ernest Bloch, considerado um dos grandes coinpositores representativos dos Estados
Unidos.
Entre todos, é de crer-se que
a História fixará um lugar primacial, neste século, ao músico
de Sqcre du Printemps, de Peiroucnfca, do Octeto para instrumentos de sopro, da Sin/onia dos
Sacrum,
Salmos, do Canticum
Curioso que ò. gênio essencial
mente russo de Strnwins,ky se
haja incorporado, pela naturalização do artista, à História mu
sical dos Estados Unidos. Tocamse assim, no reino' da música,
dols pólos adversos do mundo
moderno. Torna-se fácil
dizer
à
que Strawinsk,y nada deve
América, pois sua obra mais sig
nificativa já se irradiara da Europa. E que também Hindemith
e Schoenberg nada devem à
América. Dirão antes que a Amérioa lhes deve o prestígio da
presença. Mas como evitar concluir que um país onde se reu
nem três_dos maiores mestres do
século não se condensa em um
polo universal da cultura e da
criação musicais? Vale aponta
lo, sem omitir a função que a
outros países cabe exercer —
como o próprio Brasil, com um
Villa Lobos, ou um Camargo
Guarnieri — no panorama musical do nosso tempo.
EURICO NOGUEIRA FRANÇA
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O programa dêsse recital consta de
Obras de Baydn, Mozart, Bach, Guarnierl, Ravel e Mllhnud.
Informações na sede da "Pro Arte": Rua "México, 74, sala 601, tel:
22-1076, das 9 is 17 horas.

Teatro Experimental do Pôrto
— Sandro esti providenciando a
vinda ao Brasil para uma temporada entre nós do "Teatro Experimental do pôrto", dirigido por
Antônio Pedro e que representa
o movimento renovador do teatro português.
Companhia para Sociedade Tea-
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14,8o
17,8o
66,oo
23,8o
105,00

de copa, muito absorvente
rPàho
"I
Toalha de Mão, branca c/barra
Toalha de Banho, côres lindas
40x60, ajour no fada
Fronha
.
; Lençol de ótimo cretone p/solteiro

deótuu/o
bordado rico, p/casal
Colcha de fustão para solteiro
Colcha VELURCHENILE,
rico sortimento, desde
Cobertor de bôa Lã, para so teiro
Edredon de LUXO, para casa
Guardanapo damascado para antar
Jogos de mesa, grande variedade,
desde

488,oo
120,00
438.oo
329,oo
860,oo f
13,5o

59,

OO

AVENTAIS E UNIFORMES DOMÉSTICOS
EM SORTIMENTO ESPETACULAR.
PREÇOS MÓDICOS
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Uniforme ÈFECê, saldos baratisslmos
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98 ,oo

e 128,oo

il0fy|O<rci 3Gm9S^
OUVIDOR, 169 • AV. COPACABANA. 840
PRAÇA SAENZ PENA, 15
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Sexta-feira à noite, no Municipal, no transcurso das. semifinais
do I Concurso Internacional de Piano, obteve vivo sucesso o
pianista cego polonês Edwin Kowalik, que vemos na fotografia.
3.° — Sergei Dorenski;
Prosseguem hoje, às 21 hoRússia.
ras, no Municipal, as provas
4.° — Adelina Aitala; Arsemifinais do I Concurso Internacional de Piano, com os
gentina.
5.° — Artur Moreira Lima
seguintes candidatos: :
Brasil.
Jr.;
l.o — Claude Albert CopAs demais provas semifipens; Bélgica.
nais serão, amanhã, 19 às 17
horas, dia 20 às 21 horas e
2.° — Olga Chevknova;
22 às 17 horas.
Bulgária.

NA
FILMES
"MAISONCIENTÍFICOS
DE FRANCE" r
Amanhã, segunda-feira, ás 18 horas, na "Maison de France", o professor George Mangenot, do Laboratório
de Biologia Vegetal da Sorbonne e do
Instituto de Ensino e Pesquisas Troplcals de Abidajan, apresentará os íilmes Intitulados "Troplques de la Seience" e "L'Instltut d'Enselgnement
et Recherches Troplcales d'AbldJan".
O professor George Mangenot encontra-se no Kio a convite do Conselho Nacional de Pesquisas, para uma
série de conferências sobre assuntos
de sua especialidade.
Nfto h& necessidade de convite especl&l para assistir * sessuo de segunda-íelra.
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O acontecimento estrangeiro do
ano teatral será, sem dúvida, a
próxima apresentação (pela primeira vez no Urasll) do famoso
conjunto francês dirigido por Jean
Vllar, o "Théatre National Populalre", ou simplesmente, T.N.P. —
sigla pela qual se tornou mundlalmente conhecido, Vllar e seus
comandados — cêrca de 30 pes¦ças, inclusive técnico» — realizarílo no Municipal uma temporada de apenas quatro recitas
notitrnas e duas vesperals ' de assilutou, Está aberta a bilheteria
do teatro. A cada recita noturna
corresponder! uma peça do repertórlo, representativamente francSs: "I.e Falscur", de Balzac, desconhecida no Brasil e recentemente criada pelo T.N.P. em Paris;
"Marie Tudor" de Victor Hugo,
em que Maria Casarès desempenha importante papel; "non Juan"
dc Molière, com Vllar em um dot
de sua vimomentos culminantes "Le
da de comediante; e
Trlomde
Marlvaux,
de
l'Amour"
phe
que desde 1732 (quando foi escrlta) nfto era representada, na
França ou no estrangeiro.

i

RONDA
"Adorável Júlia", atual sucesso
do TBC, no "Maison de France" í
um passatempo muito bem apresen
tado e representado.
-» «Lotaria" ficará no Serrador até
l.° dc setembro, sendo substituída
pela peça "A Valsa de Aniversário",
de Chodorov « J. Fields, direção dc
José Maria Monteiro. (Cia. Eva Todor) "Dona Brasília quer casar", dlverte, no Rival, o público numeroso de
Alda Garrido, enquanto a Cia. TõniaCell-Autran lota o Dulclna porque
'•Um deus dormiu lá em casa", a pcça de Guilherme Figueiredo continua
nova, embora haja girado o mundo.
Tennessce Williams agrada o público
dc "Os Artistas Unidos" com "A margem da vida", no Copacabana, como
agradará hoje à .tarde, no Hotel G16
ria, quando no seu teatro de arena,
o Teatro Experimental de Comédia
de Araraquara apresentará "Menino
de Moony não chora", que é um ato
de sua autoria. Célia Biar deixou o
TBC. Vai aparecer no Teatro de Bôlso, quando "Infldelidades em Petlt
Comitê" (sexto mês de representa
ções) o deixar. Últimos espetáculos
de "Juramento a longo prazo", no
Teatro do Leme, para que a 23 lá
possa aparecer "Obrigada, pelo amor
de vocês", com Lourdes Mayer, Rodolfo Mayer, Ajndré Villon. Em vesperal e à noite, no "O "OTablado" repeTempo e os
Ução do sucesso dc
Conways". Seu diretor, Geraldo Quei"Comédlens
de
rós, ensaia com os
1'Orangerie", "Le médicln malgré lul",
dc Molière.
Walter Pinto vê o Recreio superlotado porque recém-estreou "E" de
Xurupito". sua última produção. A
Empresa.Cunha Filho mudou de car
taz. Agora é a vez de "Papando aito", no Carlos Gomes. A revista ganhou uma 'publicidade imensa discutlndo cqm a Censura, por causa do
corte de onze quadros num total de
23. Fechado, o João Caetano. Mas vi
vos de público o Jardel ("Vovó de
bonde de burro não pega avião a ja
to"), o Folhes ("Mulher de verda
de"), o Teatro Zaqula Jorge, em Madureira ("Qual r o bochecho").
"Tá tudo legal" voltou novamente ao Teatro da' Tijuca, após a
Interrupção de alguns dias, por mn
tivo d* força maior. E' um espeta
culo de variedades, com novos nú
meros de Salúquia Rcntinl, Geraldo
Gamboa, Daysl Paiva, Rodolfo Carvalho, Helena Lobato, e todo o cien
co do Teatro da Tijuca. Êste espeta
culo ficará poucos dias em cartaz, o
tempo suficiente para a montagem
do próximo espetáculo, que está sen
do escrito por Chianca de Garcia e
Mário Meira Guimarães.

tro de Arte — Fernanda Montenegro, Natálla Tlmberg,
Sergio
Brito formar&o a companhia que
inaugurará brevemente o teatro
da "Sociedade Teatro de Arte",
em Copacabana, tendo Glanni Ratto como diretor.
Amanhã, "Os Desconhecidos",
na ABI — O grupo de estudantes
de teatro "Os Desconhecidos"
(Durval de Barros, Amaurl Dlmas,
Valter Tobias e Edgar Ribeiro)
apresentar-se-á amanhã, às 20,30,
Programa: Intitulado
na ABI.
"Uma tentativa" será composto de
contos e poemas dramatizados de
Lagerkylst,
Aurélio Buarque de
Holanda, Umberto Peregrino, José
Conde, Martins d'Alvarez, Zé da
Luz, Asconso Ferreira, Artur Azevedo, Osvaldo Santiago, Jorge de
Lima,
Guilherme de Almeida,
JoSo Geral de Melo Neto.
João Viílaret na Faculdade de
Filosofia S>- Interpretando alguns
sonetos clássicos portugueses, JoSo
Vltlarest realizou sexta-feira última um recital de poesia na Faculdade Nacional de Filosofia. Piatela superlotada. Aplausos calotosos. Concluiu com um poema
de Manuel Bandeira.
. "Casa- Grande e Senzala" — José Carlos Cavalcanti Borges é um
dos animadores do movimento
teatral de Pernambuco. Autor de
"O Poço do, Rei",
"Teippestade
cm Água Benta", "O Vereador
Vermelho". A 30, no Teatro Leopoldo Fróis, em S. Paulo, será
apresentada uma
versão
dramática de sua autoria do famoso livro de Gilberto' Frcyre "Casa Grande e Senzala", pelp Grupo Dramático dc Vila Maritia, com a colaboração do Teatro Experimental do Negro, de
S, Paulo, sob a dlreçSo de Evaristo Kibelro, com cenários e figurlnos de Antonio Faria.
Casamento no Teatro Madureira — Na segunda-feira 2 de setembro, nn palco do Teatro Zaqula
casamento
Jorge realizar-se-á o
de Lia Mara e Nick Nicola.
Teatro Popular Brasileiro —
(Conclui na 14.* página)
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PARA ALUNOS
DAS ESCOLAS
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Sob o alto patrocínio do Serviço
Nacional de Xeatro reallíar-se-á
hoje, às lí horas, no Hotel Glória,
uma recita do Teatro Experlmental de Comédia de Araraquara,
"Menino de Mooque apresentará
ny nio chora", de Xennessee WUllamsj "Amigo» de Viagem", de
Noel Coward e "Os Dois Faladores", de Cervantes.
Todos oi que estudam teatro no
Conservatório Nacional de Teatro,
SramáUca Martins Pena,
Escola
Fundação Brasileira de , Teatro,
Pen Club, Kscola de Teatro e Música de Madureira c outras mais,
estão - convidados.

No MaraeanSslnho — Na grande
pista de gelo o espetáculo de acrobatas, dançarlndf, palhaços que se
sob aplausos, com
movimentam,
seus patins mágicos.
Na Avenida Presidente Vargas (Praça Onze)" — O Circo
Águias Humanas atrai muito público, Seu . espetáculo apresenta
equilibristas, globetfotters, palhaços. Duas horas animadas e divertidas.

PARA

AS

SUAS

PASSAGENS
AÉREAS

Uma recita do Teatro
Experimental dc Comédia de Araraquara

PARA CRIANÇAS. B ADULTOS
^mn_^_W_mm_U_-_1_tTh

RITA: "Lábio» do Fofro"

JEAN VILAR
EM PRINCÍPIOS
DE SETEMBRO

MOVIMENTO
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I CONCURSO INTERNACIONAL DE PIANO
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CINEMA

Foi eptrado o bailarino e coreógrafo Bernard Hall, da revista "_'
dt Xurupltol" a a foto acima é da um flagranta do momento em
que o traumatologltta dr. Nova Monteiro extrfia o menisco do
artiita Inglês, na Caia de Saúde São Geraldo. Ha foto aparecem
Walter Pinto, empresário do operado, e outros que estavam asslstindo a operação. A Intervenção foi bem sucedida e Bernard-Hall
'¦
voltará dentro em breve ao Teatro Recreio.

Intérpretes que, na Interpretação
das Sonatas de violino de Beethoven,
alcançaram o mais eloqüente sucesso,
o violinista Ferras e o pianista Barbizet estarão novamente Juntos, amanhã,- às 21 horas, no Teatro Munlcipai.

li

CREDIÁRIO
jWsJJOA

VIAGEM!... O PAGAMENTO SERÁ DEPOIS

VIAJE NA
COMPANHIA DE SUA
PREFERÊNCIA
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TARIFAS OFICIAIS
CONSULTE-NOS

SXPRINTER
Av. Rio Branco, 57 - A
Tel. 23-1909
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Rita, Lcmmon

i

¦^ Auscnle da tela desde qu« rircn, cm ucrsão musical (Miss Sadlé ,
Thompson), a heroina dc Raln, Rita Hayicorth reiniciou sua carreird '
com Fire Down Bclow (Ldblos dc Fogo), ainda ua Columbia, ondt
jtz alguns dc seus mais famosos pajwHs (Gilda, Carmen, Salomc), tam«
bím alguns de seus melhores jilmes (Gildn, novamente; The Lady of
Shanghai) — e onde, 710 momento, termina Pai Jocy, ao Indo dt
Frank Slnatra e Kim Novak. Em Fire Down Below, que é uma pro*
duçdo Ifaririck dirigida por Robert Parrish, Rita /lca entre Robert
Milchum c Jack Lcmmon — c ela dança o calypso, entre outros danças, acompanhada pelos Katzcnjammcrs dc Trinidad. O scu papel
como de costume, 6 o de uma aventureira, c até espiã cia dir que já
joi, sendo certo que, com sua beleza, está sempre driblando a lei,
ílitchum c Lcmmon, por mais experiente que sejam, várias vezes,
diante dc Rita, ndo sabem o que fazer. O /ilme, cm grande parte ro«
dado em Trinidad, tem um supporting-cast inplds, com o competente
Herbert Lom, Bonar Collcano, Bernard Lee, Peter lüing « Edrlc Con»
ner sobressaindo nas cenas nflo dominadas pelo respeitável trio centrat,
Robert Parrish vem dc vários fracassos consecutivos, mas fiz tim ou,
dois filmes interessantes no inicio dc sua carreira (Cry Dangcr, o pri«
meiro e o melhor), c, ao que dizem os críticos estrangeiros, obteve
um resultado surpreendente com íste Fire Down Below. O script i de
Inoin Shaio (em evidência com o êrito dc livraria e a vcrs&o cinema'
tográ/ica feita pela Foi) de The Young Llons. A história d de Maj»
Catío. Mas nada 6 tâo importante quanto a presença dc Rita, que, li»
tire dos Alis c dos Dicks, ressurge como a estréia que Rollj/itiooct
nunca se conformou em perder.

PLACARD
O CÉU EM TEU AMOR (The Barrctls of Wlmpole Street). A origem
(peça de Rudolf Bcsier) e o diretor (Sidney Franklin) são os
mesmo: da plrmelra experiência — entrando agora Jennlfer Jones, Bill Travers e John Gtelgud nos papéis da poetisa inválida,
do poeta c do pa) tirânico, vividos em 1934 por Norma 8hearer,
Fredric March e Charles Laughton. O veterano Sidney Franklin
não dirigia um filme há cêrca de 20 anos, e nota-se isto sobretudo
no ritmo da narrativa, nunca exprimindo a Intensidade com quo
Elizabeth Barret e Robert Brownlng st amam, e só às vezes dclMando entrever, na oposição Irredutível do velho Barrett ao ro¦ mance da filha, uma fixação Incestuosa — aliás a única audácia
que se permitiu esta refllmagem, (MGM, ClnemaScope tt Metrocolor).
ZARAK (Zarak). O bandolelro-titulo é Victor Mature. A briga é na
Índia, onde Zarak enfrenta os Ingleses de Michael Wlldlng, após
a maldição do pai (Frederick Vallt), que descobriu o Interesse do
herói em sua favorita. Esta é 8alma, e £ Anita, que Zarak volta
a encontrar, dançando, no que vem a scr o clímax erótico dêste
melodrama de aventuras. Mais beijos, porém a união continua
sendo Impossível, em face de novas barreiras construídas pela religião muçulmana: antes cra o respeito que. o filho deve ter pelo
harém do pai, agora c o profundo sentimento de culpa (Zarak,
acidentalmente, matou um sacerdote: Flnlay Currlç), e só a morte
pode purificar o herói. A morte heróica — que êle procura no
acampamento de um afgão inimigo (Peter Uling), oferecendo-se
à tortura em lugar de Wlldlng, e dando tempo para o salvamento
do major. As aventuras, nas mãos do diretor Terence Young, só
tèm movimentação e violência. A dose de erotismo, embora confiada k mulher certa, é tão pequena que Anita Ekberg, com todo
o seu esplendor, não é suficiente para salvar a fita. (Warwlck;
Columbia, ClnemaScope & Technicolor).
TRINDADE VIOLENTA (Three Violcnt People). Texanos vs carpeU
baggers — com Charlton Hcston e Gllbert Roland de um lado,
Tom Tryon passando dêste para o outro, onde estão Forreit Tucker
e Bruce Bennett, e Anne Baxter vendo periclltar, na confusão
política, a sua felicidade conjugai, quando os nortistas revelam a
Hcston a sua passagem pelos bordéis de St. Louls. A história
custa a encontrar o centro dramático, mal o encontra mete-se
por desvios e, sem solucionar satisfatoriamente os problemas que
levantou, termina em tiroteio — com o castigo dos exploradores,
a redenção do Irmão neurótico e traidor (Tryon) e a reconciliação
do casal à beira do berço do filho. O diretor Rudolph Mate, pegando de mau Jeito uma história cheia de defeitos, ficou •
tempo todo cambaleando entre a monotonia c um tumulto melodramático Indigno do "western", E lá se foi um bom elenco.
(Paramount, VistaVision & Technicolor).
ALBATRASSE (Le Feu aux Poudres). A intriga i banal,, a direção
é tonta — só os atores têm certa classe, que nem sempre o filmo
consegue sufocar. Charles Vanel, o melhor, é Albatras.se, contrabandlsta de armas; Peter Van Eyck, além de llgaçóes copa Albatrasse, tem uma mulher bonita (Françolse Fablan); e RaymontS
Feilegrln, policial disfarçado, entra no "negócio", para destruir
o "ménage" antes da destruição da quadrilha. Frouxldáo, falsldade e primarlsmo, afinal de contas, são qualidades surpreendentes num diretor com a tarimba de Henrl Dccoln. (FrançaFilmes, Dyallscopc)..
SUBLIME SACRIFÍCIO (Le Long des Trottolrs). Menos um diretor de
cinema do que um "assistente social", Léonlde Moguy Incumbe
a boa Anne Vernon da última função, deixando vaga a primeira, e volta a misturar adolescência e prostituição, ambas a
cargo de Danlk Patlsson. A moça, aliás, é interessante — o que
explica o êxito com que passa da orfandade para o "caliarct"
O filme também passa por multa coisa, inclusive ama tentatlvc
tle estupro e outras de suicídio, antes de Moguy arrumar a trouxa,
dando um laço cór-de-rosa nos problemas, (França Filmes).
TUDO t MUSICA, o "cinema nacional" prossegue no ritmo de nm
i<r mês. Espantosa, essa fertilidade. E ainda mais espan.
lul..:,
tosa a esperança que se continua a nutrir numa coisa que poda ler
"nacional", mas nunca foi e jamais será cinema.

EXPOSIÇÃO DE ARQUITETURA
E URBANISMO EM BERLIM
Continua despertando Interesse entre arquitetos, urbanistas e engenheia Exposição Internacional de
ros
Construção "Interbau", que ora sc
realiza na antiga Capital alemã sob
o patrociclnlo do governo federal.daqucle pais. o presente certame representa o maior acontecimento de
após guerra nos domínios da arquitetuia e urbanismo, constituindo o flagrante atestado da capacidade realizadora de uma equipe formada por
63 arquitetos e urbanistas, recrutados
a convite do Governo Alemão dentre
os profissionais de maior projeção e
renome Internacional. A essa equipe,
da qual faz parte o arquiteto Oscar
Nlemcyer, íol confiado o planejamen-

to do bairro de Hans», ressurgindo dos
escombros de uma' destruição tbtal,
onde todos os problemas técnlaoe, de
maneira generalizada,, foram solucionados. No propósito do promover facllldades aos nossos profissionais, o,
Instituto de Arquitetos do Brasil instalou em sua nova sede no Edifício fl.
Borja, AV. Rio Branco, 377, 13"., um
"burcau" especlalmcnts organlmdo
para atender ao expediente de viagem
dos interessados. Após a visita A "Interbau", será empreendida, dentro do
programa elaborado pelo I. A. Ii.,
uma vlBgcm ao longo da bacia do Reno e a determinadas cidades da Alemanha pnra cm seguida continuar o
roteiro dos excursionistas através da
Europa e dos Estados Unidos. As Inscrlções serão feitas na sede do I. A.
ii., diariamente, de 13 ás 19 hs. tel.
22-1703.
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CARTAZ BE
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"Bai.
BOATES
ARPEGE — "Waldir Cülmon E Seu let".
"t
RECREIO •» Tel. 22-8164 —
De
Conjunto".
BEGUJN — Tel, 35-7272 ~ (Fecha- Xurupito".
"D. Brasília
—
—
RIVAL
Tel.
22-2721
do).
"Música Quer CfiBBt'"
CANOAS — Tcl. 37-0223 —
REPUBLICA — Em agosto estréia da
E Dança".
"Teatro Nacional de
CAS^BLAIÍCA - Tel, 26-7343 - (Fc- temoorada do
Comédia".
chado).
k
— "Juramento A
CíROS — Tkt. 37^1191 — "Música E TEATRO DO LEME
Longo Prazo" — (comédia de Salnt
Dança".
Clair Sena).
CLUB 36 — "Dorival Caymmi t Ell- SERRADOR — Tel. 42-6442 — "LotAr.ctc Cardoso".
ria".
DRliVK — "Djalma Ferreira E Seus TEATRO DULCINA — "Um Deus
Milionários Do Ritmo".
Dormiu LA Em Casa" — (Tónia-Ccli
FÍKSTA — "Rlflfl-Clicz-I.cs-L.ames".
"Fafã
Autran).
—
Lemos".
KEY-BOITE
M/t\"IM'S — Tel. 37-S6« — "Músl- i TEATRO ZAOUIA JORGE — "Qual
ca E Dança".
:É O Bochecho?..." — (com a EmprêMEIA-NOITE — (Copacabana Palace) sa A. Jorge Filho).
—
— Tel. 57-1818
(Fechado).
)CARLOS GOMES — Tcl. 22-75S1 —
Ankito).
NÍGHT AND DAY — Tel. 37-9R63 — "Papando Alto" —
"Rio Dc Jnnciro A Janeiro" — com TEATRO DK BOLSO (com
— Tel. 27-3122 "Ballet*
"Intidelidade
De Ana
Em Petit Comitê" — (de
Grande Otclo E O
Itelman.
Aurimar
Rocha.
NOVO MUNDO — "Jantares Musica- TABLADO — "O Tempo E Os Condos".
ways" —
Priestley. com Maria
SACHAS — "Sacha E Murilinho Al- Sampaio. —(de Reservas pelo telefone:
melda".
— 26-4555).
TUDO AZUL — "Américo Ao Pia- TIJUCA — "Velhice Transviada".
no".
CINEMAS
TEATROS
Cinelândia
"A
—
COPACABANA
Tcl. 57^1818 — 22-6768 — "Jornal» —I
CAPITÓLIO
—
Artistas
Margem Da Vida*
(pelos
Desenhos — Curiosidades".
Unidos).
IMPÉRIO — 22-P348 — "Armlnho NeDVSS — (Fechado para reforma).
— com Laura Htdalgo — Rober-i
FOLLISS — Tcl. 27-S216 — "Mulher gro"
De Verdade" — (com Virgínia La- to Escalada.
METRO — 22-6490 — "O Céu Em Teu
nt).
— com Jennlfer Jones — John
GLORIA — Tel. 23-?U6 — (Fechado Amor"
Gielgud — Colorido. — (U. 5.).
para reforma).
ODEON — 5S-150S — "Zarak" —
MAISON DB FRANCE — "A Adori- Victor Mature — Michael Wlldlngcom
—
vel Júlia" — (pelo TBC).
Anita Ekberg. — Colorido. — (U.
"T.
V. Para Crer" — (pe- S.l.
JARDEL —
lo elenco da Geisa Boscoll.
PALÁCIO - 23-08SS — "Difamação
JOÃO CAETANO — Tcl. 43-437S — De Um Homem" ~ rom Ray Milland
— Nina Foch — Ernest Borgninc. —
MUNICIPAL — Tel. 22-2655

Colorido. — (U. S.).
PATHÊ — 22-8735 — "Albatrasse... O
Traficante Sinistro!" — com Charles
Vanel — Raymond Pellegrin — Françoise Fablan. — (Produção francesa).
PLAZA — 22-1097 — "Trindade Vlolentrf" — com Charlton Heston — Anne Baxter — Gilbert Roland — Tom
Tryon. — Colorido. — (U. S.).
RIVOLI — (Cinelândla) —
VITORIA — 42-9020 — "Tudo & Música" — com Doris Monteiro — Simplicio — íris Delmar. — (Produção
nacional). .
REX — 22-6327 — "Melodia Imortal".
- (U. S.).

Centro
CINEAC — 42-6024 — "Jornais — Desenhos — Curiosidades — Comédias
Atualidades".
COLONIAL — 42-S512 — "Trindade
Violenta".
FLORIANO — 43-9074 — "A Lenda
Da Estátua Nua".
IDEAL — 42-1218 — "A Diligência
Fantasma".
<
ÍRIS — 4t-3763 — "O Vale Da Redencão".

MEM DE SA — 42-2232 — "Tudo É
Música".
MARROCOS — 22-7979 — "Horas Dc
Angústia".

POPVLAR — 43-1851 — "O Homem
Que Sabia Demais".
PRESIDENTE — 42-7128 — "Portugal
Em Clnemascope" — Colorido. — Documentários.
PRIMOR — 43-6681 - "Trindade Vlolenta".
RIO BRANCO — 43-163S — "Festival"
Um Filme Por Dia.
SAO JOSt - 42-0592 — "Albatrasse...
O Traficante Sinistro!".

"Sublime Sacrifício" — com
Anne
"Três Vernon — Françoise Rosay. — (ProABOLIÇÃO — (Abolição) ,—
francesa).
dução
''Metido A
Amigos Implacáveis". "Boca
De Ou- CENTRAL — 30-3652 —
ALFA — 29-8215 —
Bacana".
ro1*.
NETO —
AMERICA — 48-4519 — "Tudo É Mú- COELHO
COLISEU — 2S-8753 — "Zarak".
sica".
..
... CRUZEIRO — 49-4651 — "Ritmo Dc
"Festival"
ALVORADA — 27-2936 —
Caribe".
•
Um Filme Por Dia.
"A Bela COPACABANA — 57-5134 — "Tudo í
ART-PALACIO — 57-2795 —
Música".
Molelrà" — com Sophia Loren — Vlt- DANVBIO
—
—
torlo De Sica. — Colorido. — (Pro- ENGENHO DE37-1980
DENTRO — 29-1136 —
dução italiana).
"Festival"
— Um Filme Por Dia.
ASTÓRIA — 47-0466 — "Trindade
ESKYE TIJUCA — 28-5513 — "A BeViolenta".
"Armlnho
la
Molelra".
AVENIDA — 48-1667 —
ESKYE MEIER — 29-6704 — "A BeNegro".
la
Molcira".
"Sublime
—
—
Sa45-6813
AZTECA
"O CoVernon — ESTÁCIO DE SÁ — 32-2923 —
crificio" — com Anne
vil
Da Desordem".
Françolse Rosay. — (Produção fran"Seu
Unico
FLORESTA — 26-6257 —
cesa).
ÁGUA SANTA — "Onde Imperam As Desejo".
"Melodia
FLUMINENSE — 28-1404 —
Balas".
ALASKA — (Copacabana) — "Os Mal Imortal".'— "Treze
Cadeiras".
GLORIA
Encarados".
—
"O GUARACI — (Rocha Miranda)
BANDEIRANTES — 29-3263 —
"Ritmo
De Caribe".
Corcunda De Notre Dame".
"O Supli— (J. P. A. 623) — GUANABARA — 26-9339 —
BARONEZA
"O Dia D".
elo De Uma Saudade".
HADDOCK LOBO — 48-9610 — "O
BELMAR — (Engenho de Dentro) — Homem Que Sabia Demais".
"Ódio Contra Ódio".
"A Diligência
BENTO RIBEIRO — (M. H. 381) — IPANEMA — 47-3806 —
"A Um Passo Da Glória".
Fantasma".
"A Morte EspreiBONSUCESSO — (Bonsucesso) — IRAJA — 29-8330 —
"A Batalha Do Rio Da Prata".
ta Na Floresta".
—
IMPERATOR
29-2112 — "DifamaBOTAFOGO — 26-2260 — "Tudo í ção De Um Homem" — com Ray MllMúsica*.
land — Nina Foch — Ernest Borgnine.
BRAZ DE PINA — 30-3489 — "Difa- — Colorido. — (U. S.).
maçáo De Um Homem".
ITACAMBÍRA — (Vüa Kosmos) —
CARIOCA — 28-8178 — "Zarak*.
LE8LON — 27-7805 —"Zarak".
— "Zarak".
CA TUSIBI — 22-36S1 — "Festival" — LEOPOLDINA — (Penha)
MADRID — 48-11S4 — "Difamação De
Um Filme Por Dia.
—
com Ray Milland —
CACHAMBÍ — 22-3681 — «Areia» Do Um Homem"
Nina Foch — Ernest Borgnine. — CoDeserto".
— (U. S.).
CAMPO GRANDK — (C. G. R. 828) lorido.
MADUREIRA — 29-8733 — "Três Ami"Tudo Que O Céu Permite".
CARMOLY — (Leopoldlna) — "Tar- gos Implacáveis".
lan E Gs Selvagens".
MARACANÃ — 48*1910 — "Tudo t
CAtXVSO COPACABANA — 27-5150 — Música".

Bairros — Subúrbios

MARIANA — 28-1357 —,"0 Noivo Da
Girafa".
MARAJÁ — 28-7394 — "Chamas Que
Não Sc Apagam".
MARAJÓ - (J. P. A. 696) — "O
Rei Do Circo".
MODERNO —
(Bangu) — 842 —
"Vôo Para Hong-Kong".
MELLO — 30-3077 — "Trindade Vlolenta".
METRO COPACABANA — 37-9898 —
"O Céu Ern Teu Amor" — tom Jcnnlíer Jones — John Gielgud. — Colorido. — (U. S.).
METRO TIJUCA — 48-9970 — "O Céu
Em Teu Amor" — com Jennlfer Jones
— John Gielgud. — Colorido. ~ (U,
S.).
MAUÁ — 30-5656 — "Albatrasse... O
Traficante Sinistro!" — com Charles
Vanel — Raymond Pellegrin — Françoise Fabían. — (Produção francesa).

.

MASCOTE — 29-0411 - "Trindade
Violenta".
MEIER — 2C-1222 — "Festival Pei
Mex" — Um Filme Por Dia.
MONTE CASTELO — 29-8250 — "Tudo £ Música".
MOÇA BONITA
(Moça Bonita)
"Tudo É Música
"O Falcão
MIRAMAR — (Leblon)
Dourado".
26-8072 — "Trindade
NACIONAL
Violenta".
NATAL — 48-1480 — "Ódio Contra
Odlo".
ORIENTE - - 30-1131 — "Vera Cruz".
"Trindade VloOLINDA — 48-1032
lenta".
PAX — 27-6621 — "Albatrasse... O
Traficante Sinistro!" — com Charles
Vanel — Raymond Pellegrin — Françoise Fablan. — (Produção francesa).
PARA TODOS — 29-5191 — "Albatrasse... O Traficante Slnlstrol".
POLITEAMA — 25-1143 — "Tudo t
Música".

VEJA NA 10a e 1 La PÁG. DO6,°CAD., HORÁRIO E PRÓXIMAS ESTRÉIAS

"No Rei- Fantasma".
PALÁCIO SANTA CRUZ
TODOS OS SANTOS — 49-OÍOO *m
nado Da Guilhotina".
"Tar- "Ao Rugir Da Metralha".
PALÁCIO HIGIENOPOLIS VAZ LOBO — 29-9108 — "Congotanga,
zan E A Expedição Perdida".
PALÁCIO VITORIA — 48-1971 - Refúgio Dc Proscritos".
VILA ISABEL — 38-1310 — "Blefandr
"Tramas De Traição".
"Festival" — A Morte".'
PARAÍSO — 30-1060 —
Governador
Um Filme Por Dia.
—
PENHA — 30-1121 — "Festival Pei GUARABU
ITAMAR —
Dia.
Mex" — Um Filme Por
"Odlo Contra Odlo".
—
"Depois
Eu Con- JARDIM
PIRAJÁ — 47-2668 —
Niterói
"A Volta De Cruz CASSINO — (Icaral) — 4551 — "Alb*«
P°ILAR — 29-6460 —
trasse... O Traficante Slnlstrol".
Diablo".
•
CENTRAL — 3807 — "Montanhas Era
PROGRESSO Fogo".
"Festival
Pei GRILL CASSINO — 4555 — «ConiplRAMOS — 30-1091 —
Por Dia.
ração Do Silêncio".
Mex" — Um Filmo
— "Trindade Violenta". ICARAI — 3346 — "A Lenda Da ElREGÊNCIA
"Sangue
—
tAtua Nua".
Rcbeide".
REI
IMPERIAL — 3120 — "A Diligência
RIAN — 47-1144 — "Zarak".
IIIDAN — 4t-;6S8 — "Os Poderosos Fantasma".
M AND ARO — 2-0285 — "O Filho De
Também Caem".
"Festival
Ali Babá".
—
Pcl
—
49-1693
ROULIEN
ODBON-NITEROl — 2-2707 — "ArmlDia.
Mex'' — Um Filme Por"Difamação
De nho Negro".
ROXI — 27-8245 —
Um Homem" — com Ray Miiland — PAÍmtACft —
— Co- RIO BRANCO — 2-0394 — "Mundoe
Nina Foch — Ernest Borgninc.
"
Que Se Chocam".
lorido. — (U. S,).
BENTO — 2-4529 — "Trindade,
ROYAL— (Copacabana) —"Trindade SAO
Violenta".
Violenta".
SAO^ JORGE — 2-2934 — "O Comin»
ROSÁRIO — 30-1889 — "Trindade Vlo- da De Notre Dame".
lenta".
VERA CRUZ — 2-2984 — "Angu De
SANTA ALICE — 38-9993 — "Zarak". Caroço".
SANTA CECÍLIA — 30-1823 — "Festival Pei Mex" — Um FUme Por Dia. CAXIAS — "A Lenda Da Estftua
SANTA HELENA — 30-2666 — "Fes- Nua".
tival Pei Mex" — Um Filme Por Dia. PAV. — "O Homem Que Sabia De«
SANTA RITA — 28-2279 — "Floradas mais".
POPULAR — 43-1851 — "Ilha Do lnNa Serra".
íemo".
—
—
AFONSO
SANTO
(Tljuca)
Petrópolis
"Albatrasse... O Traficante
Sinistro!". ART-PALACIO — "A Bela Molet"Matar
¦
—
—
ra".
,
SAO GERALDO
30-9232
CAPITÓLIO — "Três Amlgoe ímpia»
Ou Correr".
"Zarak"
- caveis".
SAO LUIZ - 25-7679 —
com Victor Mature — Michael Wlldlng ESPEUANTO —
— Anita Ekberg. — Colorido. — (U. D. PEDRO — 3400 — »*Mabro«S.).
"A Lenda Ettátua
SAO PEDRO — 30-4181 — "Sublime PETRÓPOLIS —
Nua*.
Sacrifício".
TRINDADE — 43-3538 — "Um Pirata SANTA TERESA —
T. Bios
Do Outro Mundo".
tijuca — A_~ar» _ *a r>nt**mn. RKX — "mmmAtSi*.
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Várzeas e terras firmes, dois mundos diferentes
solo
cer vastíssimas extensões do"frenpaulista, foi atingir, na sua
te pioneira", uma zona muito su.
jeita aos estragos da geada, no
Paraná, e uma região oue escapa
à nossa jurisdição politico-admi. minij.w.iwii»

m

Ó Moúlmnito Militar Constitti-lral Lott, deu. n palavra de ordeirt
cionalista está preparando ao que em íauor do nacionalismo, minii»
sc informa, uma campanha pnra|do da assembléia cios metaltirpi*
\
proclamar a_ independência eco- cos, cm Volta Redonda.
nômica do Brasil, durante a Sc- Prossegue, assim, a manobra dl
mana da Pátria, a. scr reali:ada envolvimento do titular da Guer^
em" setembro, tendo como princi- ra, pelo (jruno que se intitula na'
pai objetivo a dejesa da Petro- cionalista. Desenvolvimento eco*
'¦¦¦•¦¦
,
nômico não sc /a: com conversrt
H^KJKep?3^X^ *9^T5ià3Ní5L^'*^*fl ' ^B oras.
Essa campanha seria feita 1111- fiada, com demapogia. nem co ul
com os estudan- publicidade colorida. Faz-se* isso
ma ação comum
tes e com a "Frente Nacionalts- sim, com capito!, iuclu.sirc o e?<
ta", visando acirrar a luta c mo- tranociro, e trabalho..' Esta pfili<
TSMmmra^L lárrAwJtAmm
9B biliíar a opinião pública contra vra, entretanto, não fiaurti-tw (li4
¦ T
B^lJMtJlfW.^fe*».-;
Bi o capital estrangeiro, que, segun- cionitrio "nacionalista".
|-if-'
do eles, feria voltado apressio•
*
•
>,; k
nar. o presidente Juscelino pnra manobius no psn
a rever a lei ria Petro- Dl7la-se ontem, nos meios
força-lo
polljlcni
Mata derrubada na Amazônia (zona de Bragança)
.
. ¦
brás.
ligados ao presidente cm exercício
O ministro da Guerra, o gene- do
Lenha na fogueira do depauperamento
PSD, sr. Benedito Valadares, e,\,t

nistrativa, o Paraguai. Vai a
UNESCO realizar em breve um
sitnposium para estudar o problema da agricultura itinerante —
e o Brasil será apresentado como
o exemplo mais típico dêsse fator
negativo da economia.

RBÊPIÍÍÍhI

QUANDO A FLORESTA Ê
RETIRADA
Quisemos saber de Felisberto
Camargo um pouco mais sobre as
terras- que rapidamente se tornam sáfaraS' na Amazônia. Êle,
que tanto-vem estudando as várzeas humosas (tem um circunstanciado trabalho em que as divide
por zonas e prevê os diversos mocios de seu melhor aproveitamento) não poderia também- indicar exemplo concreto das suas
afirmativas sobre as terras altas
e firmes?
— "Como não? ¦ Tenho um
trabalho antigo sobre a zona da
Estrada de Ferro de Bragança,
no Pará, tese que apresentei em
1948 à Conferência Interamerícana de Conservação dos Recursos
Naturais Renováveis, realizada
em Denver, Estados Unidos. O
que se passou na região fie Bragança, e exemplo expressivo , do
que acontece quando se desbasta
a mata indiscriminadamente, para
plantio de culturas que não se
encarreguem, elas próprias, de
pôr o solo a salvo das contingências climáticas. Naquela, região,
aliás, o • desbaste se fêz para o
comércio de lenha, A terra se
depauperou e toda a zona, què
deveria florescer após a construção da Estrada de Ferro, entrou,
ao contrário, em rápida decadência".

MMC envolve Lott
Manobras do PSD

Convenção socialista

Terras férteis e aproveitáveis em extensão maior que a Paraíba — A zona de Bragança testemunha a inviabilidade das terras altas para a agricultura - Martiusf o café e a experiência com a borracha — felisberto de Camargo diz um pouco do que sabe sobre a Amazônia
e da reunião da UNESCO de que participou
— "As terras amazônicas, em mento rápido do solo (inclusive
Ais, maioria, não sc prestam ao pelo não emprego de adubos) tem
cultivo arbóreo, a não ser atra- como exemplo mais vivo a do
vés de cuidadoso trabalho técni- café no Brasil. Essa, a láuréa
co que se pode considerar onero- inglória de nosso país. O café,
so, dentro do quadro de aossos como.se sabe, depois de empobre.
atuais recursos econômicos. Nelas, isto é, nas terras altas ou
''¦'I.WPWIWl1*»;».',- .¦«
jhwj.
firmes, qualquer desbaste da mata
imediatamente
seguido
ser
deve
de fixação de árvores de tipo
especial, seringueiras ou cacaueifunção será também laros, cuja
zer o "sombreamento", pois o solo
é ali facilmente dizimado pelo
clima, se não protegido devidamente. Não esquecer, no entanto, que as várzeas, terras ricas,
humosas, segundo cálculos a que
procedi, totalizam 64.000 km2, ou
seja, representam área maior do
que qualquer destes Estados: Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, Espírito Santo, Rio
de Janeiro. As zonas correspondentes às várzeas devem ser expioradas (a par de um trabalho
de saneamento) e podem +er
grande, importância para a alimentação, pois que servem para
uma agricultura de subsistência";
Foi o que nos disse o cientista
Felisberto de Camargo, em prósseguimento à palestra que teve
com nossa reportagem. Dis.iíudendo sobre sua mesa de >;s ídioso diversos mapas de levantamentos aerofotogramétricos, referentes à bacia Amazônica, des".con
nhava com o dedo todos os "Vetornos das várzeas. E diziaja que mundo há por explorar".
NILO E AMAZONAS

Ri^5>Nr Vjt•''•""»
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AUTORIDADE NO ENSINO:

FRANCÊS E INGLÊS DEVEM SER OBRIGATÓRIOS
—
EvoO menino não sabe escolher aos 17 anos — O cinema influi
cando o poeta pernambucano — Desenvolvimento científico recomenda o idioma inglês no ginasial — Solução: dividir o curso — Fala-nos
o prof. Carneiro Leão, pedagogo (e acadêmico) de fama mundial

Móveis sóbrios aò gosto euro-'
peu, muitos livros, quadros franceses e um papagaio a pairar à
janela, dando a nota tropical:
nesse ambiente, no seu apartamento no Flamengo, recebeu-nos
'
o pernambucano A. Carneiro
Leão, da Academia Brasileira de
Letras, mas sobretudo educador.
Expendeu de pronto sua opinião
a respeito do tema que lhe levamos.: ;
FRANCÊS E INGLÊS TÊM QUE
SER OBRIGATÓRIOS"
— "O francês sempre foi obrigatório em nosso curso secundario. Até. há pouco facultativos
íoram o inglês e o alemão, poden.
do o aluno escolher uma ou outra
dessas duas línguas. Julgo, porém, ejue hoje, ante o desenvol
vimento científico, técnico e a

ação sobretudo dos Estados Unidos, o inglês deve tambjm ser
obrigatório". Membro do Instituto de França, da Real Academia Espanhola, da Academia de
Ciências de Lisboa e de um sem
número de instituições culturais
de diversos paises do mundo, o
diretor da Faculdade Nacional de
Filosofia se externa sobre um
projeto de lei que visa a tornar
optativo o ensino do francês e,do
inglês no ginasial. _J3ua principal
preocupação é defender o ensino
de francês e êle nõs diz porquê:
CINEMA TAMBÉM INFLUI

ta da cultura francesa e êle próprio nela formado. Sua paixão
pelos escritores e poetas franceses ou de lingua francesa era absorvente. Sempre com um grande
entusiasmo contagioso êle nos lia,
até altas horas da noite, para mim
e os meus irmãos, poesia e prosa

o senador mineiro vai encaminhar,
amanhã, A Mesa do Monrno projeto
de lei de reforma eleitoral.
Todavia, ninguém confirmou nem
desmentiu a noticia. Isto vem pio»
var, mais uma vez, que os dirigente!
do partido.majoritário estSo no firml,
propósito dc prejudicar o novo alis.'
tamento de eleitores. Tudo é feita
pnra confundir. Tudo í fcilo soli a
manto de um mistério Rocambo*
lesco...
!
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Instalou-se ontem, 4 tarde, no Pn'
láclo Tlradentes, a sétima CopveiKfKí
Nacional do Partido Socialista, Na
austncla dos srs. João Mangabciia
e Domingos Velasco. respectivamente,
presidente e vlcc-prcsidcnte daquela
agremiação, os trabalhos foram p-csididos pelo secretário-geral, dooutado Aurélio Viana, Compareceram;
cerca de 130 convencionais, drntr*
os quais os srs. Aliplo Correia Neto.
Brlgido Tinoco, Havmundo MagalhRcs
Júnior, Osório Borba, Breno Silveira,
Francisco Giraldcs, Dias Lopes, Isand'
Izecshon, JoSo Rodrigues dc Ollvcir*
e outros. O sr. João Mangabeira, ou*
continua em plena convaloscenç». foi'
representado por scu filho, sr. Fran-'
cisco Mangabeira.
Abertos os trabalhos, ocunaram-sit
os convencionais da matéria constante da agenda, que obedece aos
seguintes temas: uma declaração politlca com a definição do partido crt
face da reforma eleitoral: do movt.
mento nacionalista e reafirmação dí
princípios sobre politica petrolífera
e de minerais atômicos, política l'itcrnactonal. reforma ag-ária| bancúria, e do ensino. .
O principal objetivo da reunião foi
a renovação do Diretório Nacionil
do PSB, ou mais precisamente » re.
condução dos antigos membros d">quele organismo partidário, Antes e<n
eleição, a renortagem ouviu os srs.
Magalhães Júnio". Francisco M»ngabeira, Brlgido Tinoco, JoSo Tlodrlgues de Oliveira, Dias Loocs e Breno
da Silveira, e a opinião predominai!te cra a de que o sr. João Mangabeira será reconduzido A presi-.dência do partido sem oualauer discordãncla. A eleição dò Diretório
somente se dará hoie. A noite, por
ocasião da sessão plenária que sa
realizará is 2o horas na CAmara doS
Deputados.

Êsse mundo depende das águas,
está estreitamente ligado a elas
e o ex-diretor do Instituto AgroEVOCANDO MARTIUS'
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tério do Trabalho, o titular da pasta,
no a mais de 200.000 mineiros.
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restas.
Tratava-se de lhes proporcionar
amanhíi, às 20,30 horas, na sede d(l(
PTB carioca, uma conferência sôbr»
terrenos íertilissimos e tão vastos
CAFÉ NA GEADA E NO
a personalidade do presidente Vargas,
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especial José César Bor- sibilidades de incremento comer- prazo, além de um adequado _re- E com entusiasmo crescente concom relevo nesses debates, por ser enviado
foi consultado a renncitn do acordo
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aqui na Argentina e alhures, que artigos manufaturados e dos CQm se Minas continuar pela intelri- Salvador, Bahia. Lá, serão*ho- colhida no aeroporto.
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Um porto de mar para Minas Gerais objetivo de Teófilo Otoni

CONFERÊNCIA ECONÔMICA DE BUENOS AIRES
Conceitos e objetivos de um mercado comum americano
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sindical mundial
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Valorizada a vitória Fluminense pela atuação do Madureira: 1 x O
AMÉRICA x FLUMINENSE, DOMINGO PRÓXIMO, EM SÃO JANUÁRIO
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Navarro, que foi o mais destacado elemento da retaguarda do
Madureira, de.iazendo uma investida do ataque tricolor.'

Aos 37 minutos do segundo lempo, apó_ investida dc Valdo sôbrc o goleiro Ary, a bola foi desviada pelo cenlroavanlc e Escurinho assinalou o
único "goal" da partida . ''
¦.':¦.

Renda: CrS 136.256,00 ......
Disputando o orélio antecipado da 4a rodada do campeonato carioca de futebol, preliaram ontem à tarde, em Álvaro
Chaves, .as equipes do Fluminense x Madureira. O tricolor
das Laranjeiras era apontado como tranco favorito da pa,rtidi. levando-se em conta as exibições que vem apresentando
a sua equipe. Todavia, desde os primeiros minutos*da luta,
verificou-se que os madureirenses se empregavam com entusiasmo, equilibrando as ações dentro do gramado. Com Ivan
atuando muito aquém de suas verdadeiras possibilidades e
Robson sem a sua costumeira vivacidade, o"o Fluminense perdia
adversário manoo domínio da meia cancha c deixava qüe
brasse com desenvoltura. Assim é que os primeiros 45 minu-tos de jogo se escoaram sem que houvesse movimentação no
marcador.
Esse resultado deve-se tara
bém, em parte, à atuação da deíesa do grêmio visitante, que joNo Carioca
cou com segurança, não permitmdq que o ataque dp .Flumide Tênis
nénsé conseguisse lançar o ba*láo no fundo das redes confiadas à guarcla do goleiro Ari.
O 2° tempo iniciou-se com o
mesmo ritmo de jogo que se verificou na 1* fase da contenda.
Procuravam os comandados de
Silvio Pirilo abrir- caminho pela retaguarda adversária, sem
contudo conseguirem o seu intento. Isso, porque, atuando cora
Navarro em uma tarde inspiraA disputa do Campeonada e com os demais elementos
to Individual Cariocu de
desempenhando a contento a
sua missão, os tricolores dás
Tênis entrará a parlir de
Laranjeiras chegaram mesmo a
amanhã cm sua íase clecisise desesperar ante a resistênva, com a realização de sua
cia • oferecida pelo bando conprimeira linnl: ,a prova de
1
trário, lançando-se uo ataque
duplas femininas, que reuniem massa. Mas a defesa do Mará íris Mendonça e Ycda
dureira não capitulava, valendoFerreira contra Inge Eicsc dos escanteios quase sempre
ehorn e Karin Zimmermann.
para aliviar a situação. Ate aos
entanto,
nas
Hoje, no
36 minutos da fase complemenquadras do Fluminense, o
tar perdurou esse panorama dc
desenrolar do certame apre. ¦
jogo.
sentará uma serie de conlronto.s movimentados e in¦ ESCURINHO MARCOU
teressantes,
principalmente
0 ÚNICO TENTO
as partidas de "singlcs", que
tem como grande atração a
Isso
porque aos 37 minutos,
luta pela posse do Troféu
ataque cerrado do Fluminense.
"Correio
da Manhã" (para
Apcl tentou atrazar a bola pahomens) c da Taça "Florenra o goleiro Ari. Valdo, toda'—ira
ee Teixeira"
senhovia, com miiita habilidade, não
ras.
deixou que o goleiro segurasSôbrc o desenrolar do cerse a pelota, a qual sobrou patame, as suas rodadas de onra Escurinho, que não teve outem e anteontem, além da
tra alternativa senão lançá-la
orogramação dos jogos de
pela linha de meta.
A torcida do grêmio local viJtoje e amanhã, os leitores
encon..- *'o detalhado notibrou com o feito do ponteiro.
ciário ná 2a página deste
E teve muita razão, porque
caderno.
êsse tento daria a vitória em
uma peleja, na qual teve que
(Continua na 4.» pag.)

ídolos de ontem
dc HÉLIO F. ROCHA
ÁW LEIA NA 5." PÁGINA

Conversa de wCock-Pitw
SEÇÃO DE IATISMO
de ROBERTO MIRANDA -

ESTRÉIA BENEDITO
esta tarde no Coríntians
Defendendo a liderança, o quadro corintiano enimitará o Linense — Santos x Portuguesa dc
Desportos cm Vila Belmiro
SAO PAULO. 17 Mais uma ro-'amanhã com a realização de nove
dada do turno dc classificação dol pelejas, das quais se destaca o precampeonato paulista de 57, csta-jlio desta capital entre Coríntians
ri se completando na tarde de (Continua na *.» pig.)

A julgar pelas declarações do sr. Glullte Coutinho, Incisivas, e
pela tendência do sr. Jorge de Frias, Inegável, o Maracanã continuará fechado domingo próximo, agora num abandono bastante comprometedor para a municipalidade que não vem tratando do assunto com a boa vontade qüe era de se esperar.

Mandi

anota

cm

"Tortugas"
elogiou
a temporada
r

*""

"Coupcs' d'Argent" cm
disputa na Europa
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SAO PAULO, 17 — Depois de
o governo, o América concordará sempre com taxas que se- passar por um período crítico,
jam necessárias e suficientes pa- durante o qual sofreu alguns Ivora a manutenção do
estádio.
pecos, que lhe valeram a perda
Tão somente estas.
dc 7 pontos, na tabela do Tuino de Classificação do CampeoO AMÉRICA ESTA FRANO presidente do América ao
cm
fechar seu ponto de vista
nato Paulista de Futebol, que se
QUEADO AOS CO-IRMAOS
torno do problema da percentaencontra na sua 12a. rodada, a
sem pretendida pcla Câmara
E
prosseguiu o sr. Giullite S. E. Palmeiras reabilitou-se,
Municipal, cristalizou numa fra- Coutinho:
se o ponto de vista dos clubes.
O estádio do América está conseguindo esta'tarde, somar oPor que devemos ser onerados' franqueado aos co-irmã os. . Os seu sexto jogo invicto, derrotancom uma taxa para o término clubes que quiserem nele jogar
das obras? Os clubes não estão estarão isentos de qualquer des- do o XV de Novembro de Jaú, no
em condições de construir está- pesa. Cederemos gratuitamente Parque Antártica, com absoluta
dios pára a municipalidade. O nossas dependências jâ que o categoria, por 5x2. Durante os
problema do término das obras momento c difícil e exige união primeiros 45 minutos os
jaucndo Maracanã diz exclusivamente integral de pontos de vistas, de
respeito à Prefeitura. A nós, es- colaboração entre todos os clu- ses ainda conseguiram manter o
portistas, cabe a tarefa de man- bes.
Amanhã mesmo entrarei equilíbrio, jogando mais na detê-lo; tão somente. Em tôda a cm entendimentos finais com o fensiva e terminaram
com o "piaparte do mundo o governo cons- sr. Jorge de Frias. Espero con- card"
de
1
x
1.
Cotia
inaugutrói estádios para o futebol
e tar com seu apoio a fim de que
rou o marcador aos 27 minutos e
demais esportes. Aqui querem possamos realizar o jogo Améque o futebol e os demais es- rica x Fluminense, em S Ja- Mazzola, que íoi o "scorer" com
portes construam estádio para iiuário, domingo próximo.
seu já famoso caderno
três tentos, empatava, aos 38 minutos.
Na etapa complementar, cntrando dispostos a liquidar o adl__l_íÉi_K ____K
a_^________
fl-KW
'r
versário, os palmei renses marcaB9^^^^VQK9HHH$~ j «^''v.^ySiH K_wwC
«8j 8!__B«wmB^;tW_____I _&Bv ^i-^RRS
-ram o 2o, tento, aos 20
minutos
por intermédio de Nilo. Mazzola,
marcou o 3°. e o 4°. tentos, aos
__l_í____^________r^'3^_^^__^_^_____l wfP^P^^ ________P^^^'^'-*Íl*^______^__SHf__^^^Bffl 3Te 33 minutos. Aos
38 minutos, Adãozinho,
aproveitando
"^
^^^__4__________uhÍ____^__^I^^«I---I
.B^^l^-^'
lm
^
Kx-^-Bl^tt ^
hB
uma falha da retaguarda esmeraldina,, assinalou o 2o. tento do
XV de Novembro, e o médio
Maurinho, encerrou o "placard",
aos 40 minutos consignando o
5o. tento do Palmeiras e último
'¦¦\'.m
tWÈÊmli
jív
da tarde.

O jÔ£.o-despedida do Toríugas — Foi. assistido, entre outrás personalidades, pela Embaixadora
a
do Paquistão,
Abida Sultaan. No fiprincesa "match"
nal do'
quisemos saber da ilustre viistante, quais
os melhores polista da tarde.
Os jogadores do Tortugas mereceram o qualificativo "ótimo", também atribuído ao n.
4 da equipe local, o argentino
Fernando Merlos. As preferências, assim, não mudaram
de país...
Não podendo estrear ¦"— O
campo, no seu jogo internacional, o Jacarepaguá estreou
camisa nova, c já pronto para
o "nvjtch" aguardava impaciente o Tortugas. Jacinto chea sugerir a vitória do seu
gou
"team"
"W.O.", dado o
por
atraso dos adversários. E um
nm.nr.
além, do
do .palanque, ou
P?T além
vlndo o costumeiro eu me lem

Pilar González *val ' Sa0
(.ritcrnl }'_-_)0
MolZ"^TZATncl^ã""Vt_7pe carioca, ao bom jogo apresent»do. Se beleza valesse também teria lucar assesurado
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Ao latí-a de Lúcio, Mándi comenta os detalhes do "corredor de tiros",
concluído amanhã

(Continua na 2.* pigina)

enfrentou o Canto do Rio.
O panorama do encontro, apresenta o Vasco com maiores possibilidades dc vitória," muito embora o Bonsucesso surja como sério
rival. Os cruzmaltinos apesar de vencedores em seus dois últimos
compromissos não conseguiram convencer, realmente. De qualquer
forma o conjunto rubro anil situa-se num plano inferior e terá de
lutar muito para pregar um susto ao campeão carioca. O Futebol,
todavia, é caprichoso e qualquer prognóstico é sempre arriscado.
O juiz do encontro, será o sr. Frederico Lopes c os quadros proviveis, sio os seguintes:
Vasco da Cama — Carlos Alberto; Paulinho e Beline; Laerte, Orlando c Coronel; Sabará, Livinho. Vavá, Walter e Pinga.
Bsniutesío — Barbosa: Bibi e Mauro: Waldemar, Eli c Gonçaloj
Ademar, Gilberto. Nono. Lincoln n Vassalo (Nüo3.
iCeaüccjçio

___ __• píjina)

que

deverá

JUIZ, RENDA E EQUIPES
Arbitragem regular do sr. Antônio Muzitano. Arrecadação de
Cr? 83.325,00.
PALMEIRAS: — Edgard; —
Múcoi e Martin; — Maurinho —
Valdemar e Dema: — Paulinho
Nilo — Mazzola — Ivan o
Quincas.

XV DE NOVEMBRO: — Inocéncio; — Aracido e Japonez; —
Fernandinho — Rimar e Osni;
Guanxuma —
—
eslav Adãozinho — Cotia Zèzinho
e Baduca.

S.P.

MANDI ASSUMIRÁ AMANHA
APÓS ENTREGAR SEU RELATÓRIO
Embora somente amanhã assuma oficialmente a direção técnica
du América, nesses oito dias de atividades junto aos jogadores,* como observador, Gyula Mandi já conseguiu formar um ambiente* de
confiança e camaradagem dos mais favoráveis para a execução dos
projetos que traçou.
Mesmo sem atuar diretamente no planejamento tático, as providências que tomou visando à melhoria das condições individuais
dos seus pupilos, bem como as anotações às vezes transmitidas sôbre o que viu durante a excursão à Bahia, impuseram-no aos
craques mais do que pelos titulos e fama de que veio precedido.
Para tanto contribuiu também, em grande parte, o tratamento que
lhes dispensa, procurando tornar o mais intimo possível o contado
entre eles.

Dentro de três semanas terá inicio no Itanhangá Golfe
Club, a Temporada Internacional de Golfe que inclui no seu
programa, precedendo o Aberto Brasileiro, atraentes competições para afiecionados homens e mulheres. A êsses torneios, aguarda-se a. presença dos famosos profissionais Fiorr/ Van Donck - belga, dos argentinos Roberto De Vicenzo

1-
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No Gávea c no Itanhangá, prosseguem as
competições do calendário — George Maisey quer jogar na "Ryder Cup" — Nos Estados Unidos. 5.000 canchas dc golfe, no
Canadá 631 c uo Brasil (talvez) 20. ..
HERIDAN T

Fixados os prêmios para o
golíisfas famosos virão ao Brasil

>

^^Hl

"Aberto"

Ainda sem maiores atrativos a rodada pelo Campeonato Carioca — Flamengo x Portuguesa,
Olaria x Botafogo, América x Canto do Rio e São Cristóvão x Bangu, os demais prélios
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Ainda ontem não quis interferir no preparo e escalação da equipe — Em'oito dias já conseguiu
ambiente dos mais favoráveis no América •— Trabalho e gracejos — Quase pronio o "corredor de
tiros": os jogadores c que conservarão o piso

(Continua na 2.»
pig.)

VASCO E BONSUCESSO
NO MELHOR JOGO DE HOJE
Bando seguimento a quarta rodada do Campeonato Carioca.
Iniciada ontem com o encontro Fluminense x Madureira, teremos
na tarde dc hoje mais cinco pelejas.
Talvez pelo fato de estar programado para o campo neutro, o
prélio entre Vasco da Gama c Bonsucesso esteja despertando mais
interesse do que seria licito esperar O cotejo será realizado no
gramado de General Sevcriano. estando previstos os seguintes horários: juvenis às 13.30 m. e jogo principal às 15.15 m.
As duas equipes devem apresentar seus principais valores o
que por certo dará maior brilhantismo ao espetâeulo. Os rubros anis
íàrào retornar inclusive o seu veterano médio Eli» que assim junt»tamente rom Barbosa poderá enfrentar seu antigo clube. Por outro
lado. o$ cruimaltinos nào têm qualquer problema e salvo imprede última hora, colocarão em açio a _aesn.a formaçào que

Resultados
de ontem
nos Estados

"NAO ESTAMOS EM CONDIÇÕES DE CONSTRUIR UM ESTADIO
PARA
A
PREFEITURA"

DE UM TACO A OUTRO

'

0 sr. Giullite Coutinho radicalmente contrário à taxa para as obras
"Concordarei
do Maracanã —
com as porcentagens destinadas ò
manutenção do estádio. Aumentar ou completar seu patrimônio
é tarefa da Prefeitura, já que o próprio lhe pertence. No Brasil
inyerte-se o programa: o esporte é que faz obras para o.goyêrno
Ni opinião do America, e pcln vontade do Fluminen**, o próximo elástico do futebol carioca, reunindo estes dois clube*, domingo próximo, será em S. Januário. A significação deite grande |6go
fora do Maracanã é enorme: prova o fracasso quase definitivo dos
entendimentos que paredros e políticos tenteram durante semana*.

ESTOCOLMO, 17 — Cinco
representantes da Federação
Internacional de Futebol Associação (FIFA) terminaram
hoje a inspeção dos campos
de futebol da Suécia, tendo
em vista o Campeonato Mundial. Demonstraram-se particularmente satisfeitos com os
novos' campos examinados,
principalmente com os de
Malmoe e Goetcborg.
Por outro lado, exprimiram os representante da FIFA
o desejo de que a Indonésia e
Israel solucionem seu litígio
quanto aos jogos de qualificação, que ainda devem disputar..
O delegado sueco concordou com o delegado italiano,
e por isso os jogadores suecos
que jogam nas equipes italianas como profissionais, tcrão autorização para disputar
a Copa do Mundo, na equipe
nacional sueca, sob a condição de que não joguem contra
a formação italiana. F.P.

Amanhã
o primeiro
título I

LEIA NA 4," PÁGINA
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pela FIFA
os campos
da Suécia
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Ficou-nos essa impressão
das declarações de alguns jogadores. como Lúcio e Hélio,
por exemplo, quando ontem,
falando à reportagem , em
Campos Sales, mostraram-se
convencidos de que Mandi,
conhecimentos propossui
fundos do futebol e dará à
equipe nova feição.
TRABALHO E GRACEJOS
Ainda ontem Mandi não
quis interferir no preparo do
conjunto. Oscar dirigiu o invidual. que constou de exercícios livres, sem bola. Dando-se por satisfeito após quarenta minutos, pergundou i
Mandi:
Acha suficiente, ou devo
prosseguir?
Parece o bastante, pelo
esforço dos jogos disputados
fora.
A conversa prossegue atra-

vés do intérprete Américo
Hadel.
Já tem uma idéia sóbre
o quadro que jogará amanhã?
A escalação continuará
a.seu critério. Você e Osny
podem decidir, à vontade.
Continuo na íase das observações.
Oscar apresenta a Mandi
os valores novos do América.
Aperta a mão de cada um c
acompanha atentamente o individual que se segue. Cademo em punho, vai anotando o que julga interessante.
De vez em quando graceja,
Essa é uma . característica
muito interessante de Mandi: sempre que pode, externa o seu bom humor. "Como
vão os meninos", indaga de
Osny em bom português. O
<t ontimia na M par )

EXCURSÃO À AMÉRICA DO NORTE
EM SETEMBRO - PREÇO CRS 87.500.
Para preenchimento de 4 vagas. Informações na Agência
Federal de Viagens. Av. Rio Branco n.* 185 loja 3 — Fone
42-6475.
80843

ÍNDICE DE ANÚNCIOS
CLASSIFICADOS
2.° CADERNO
Pó r/s.
Colégios
9-10
Atos religiosos
11-12
Máquinas em geral
12
Ouro e jóias
12
Títulos e ações
12
Instrumentos de ótica
12
Compra e venda dc casas comerciais
12
Professores
13
Hotéis e pensões
13
Dentistas e protéicos
13
Sócios e representantes
13
Leilões públicos
13
instrumentos de música
13
Diversos
13
Rádios e televisões
14
Móveis e decorações
14-15
3.» CADERNO - Parte I
Movimento Imobiliário

1

a 16

3.° CADERNO - Parte II
Movimento Imobiliário
1 a 9
Locação de casas e apartamentos
6-7-8-9
Empregos diversos
10-11-12
Modas e bordodos
12
Automóveis de ocasião
13-14-15
Geladeiras
15
Médicos e Sanatórios
".
15
Vendas diversas
16
Máquinas diversas
16
6.° CADERNO
Máquinas em geral
Materiais de construção
*
Cinemas e Teotros
10-11

2." Caderno

CORREIO DA MANHA, Domingo, 18 dc Agosto do 1057

ti

ESPORTE MENOR

DE UM TACO A OUTRO...
FIXADOS OS PRfiMIOS...
(Contlnuaçlo da 1* página)

. vencedor do "Ali American", Antônio Cerdá, Leopoldo
Ruiz o Fidel do Luca - detentor do titulo brasileiro, do espnnhol Angol Miguel Gutierrez, do inglês Duvid Thomas, e
ae alguns profissionais norte-americanos, cujos nomes ainda
não íoram enviados pela PGA (Profcssionul Golf Association). E, além dos citados mestres do golfe, todos êles.flguras bem conhecidas no meio golfistico nacional, deverão estar presentes alguns dos mais destacados amadores do conlinente, como Jorge Lcdesma Filho, Hugo Nicora, e talvez
Carlos Bracht, todos argentinos; os uruguaios Victor PaulHer c Juan Carlos Dapiaggi- Filho; o campeão brasileiro Fernando Chaves Barcellos, José Maria Gonzalez Filho, o popular Pinduca - irmão do golfista máximo do Brasil, Mario Gonzalez - jogadores dos vários clubes do pais, e os amadores cariocas Walter Ratto - campeão do Gávea e do Itanhangá - Bob Falkcnburg - campeão da cidade - Chuck Johnson, C. Borges, M. Osward, os Marvin, Mário Guimarães,
D. Watson, entre outros.
PRÊMIOS DO CAMPEONATO sionais com prêmios em especie, assm distribuídos:
maneira,
Contando,
desla
l.o lugar: Cri 120.000,00
categorizados
com, golfistas
2.° lugar: CrS 80.000,00
(ainda nem falamos das senho3.° lugar: Cr$ 50.000,00
ras!), prevê-se temporada de
4° lugar: Cr$ 30.000,00
grande sucesso, esta do Aberto
5.o lugar: CrS 25.000,00
Brasileiro de 1957, que premiará aos amadores com as Taças
correspondentes e aos profis- e prêmios decrescentes até o

AVISO AO PÚBLICO
Temo* a grata satisfação, em comunicar aos residentes no D. Federal • E. do Rio, especialmente àqueles que Jl se tinham acostumado
com o inigualável paladar da legitima aguardente pura de cana, marra
"MARREQU1NHA",
que Jl se encontra em todas as casas especializadas
no gênero A Vossa disposição, que por motivos alheios k nossa vontade,
tiniu lido provisoriamente suspensa a sua distribuição. Agradecemos a
todos que nos honram com a preferência.
Pedido* para o atacado e varejo, pelo telefone: 58-3685. 24635

Sul América Capitalização, S.A.
Concurso para admissão
de funcionários

5,° lugar; o golfista quo completar a melhor volta, receberá
também Ci$ 10.000,00. O total
dos prêmios.oferecidos, alcança
CrÇ 425.000,00, quantia aquém
da que pensavam os organizadores dlspcndor neste Campeonato.
Lm compensação, 'não
haverá prêmio ao primeiro brasileiro (ou profissional radicado no Brasil) classificado. Apepas o segundo colocado, junto
eom Mário Gonzalez, representara
o Brasil nas disputas da
"Canadá
Cup".
DE TAÇA A TACO — GOLFE
OFERECIDA PELOS IRMÃOS SAAD — joga-se êste
íim de semana no Itanhangá
Golf Club, a Taça Limousine
Federal. Permanente, a com6 do tipo "par-point"
petição
"Stableford
System", -disputada eni 18 buracos.
Conta-se
7/8 do handicap, e ganhará a
"cup" o
golfista que obtiver
maior número de pontos, calculatíos conforme tabela do regulamento da Taça.
FALA-SE MUITO (NA INGLATERRA de um golfista de
16 anos, Georoe Maiscy, de
de Birmingham, que ganhou o
"Carris Trophy"
pela segunda
vez consecutiva. No último dia
teste certame, George empregou 28 "putts" nos 18 buracos
da manha, para o escore total
de 69; e à tarde, íê? 76 total e
32 "putts". Filho de profissional, o seu desejo -ê tornar-se
mestre de golfe e integrar a
equipe inglesa que jogará na
"Ryder Cop".
ONTEM NO GÁVEA GOLF
— prosseguiram os "matches"
pela "Gávea Arcadia Bpwl",
devendo competir na terceira
volta: J. B. Wills x Pierre de
Sègur; Chatwood x John South;
P. Ribeiro dos Santos x J. B.
West; Carey Johnson x G. P.
Wands.

O GOLFE NO MUNDO —
Estatisticu do "Royal Canadian
Golf Associatlon" nos informa
quc atualmente o Canadá possuí 631 campos de golfe dc 0
c 18 buracos, dos quais 40%
pertencem a clubes privados.
O número de golfistas canadenses se eleva a 300 mil...
Os Estados Unidos totalizam
5.000 canchas, mais ou menos,
sendo que em 1056, foram
Inauguradas cerca dc 612...
Conhecendo estes dados, é
alé maroto lembrarmos que no
Brasil, talvez não chegue a 20
o número de campos de golfe...
E não é por falta de terreno...

A equipe da A. A. Correio da Manhã em sensacional peleja
—

Contra o Cruz Verde F. C. a grande pugna
Local : Campo do G. O. em São Cristóvão
Convocadas as equipes — Preliminar
Peleja que vem despertando todas as atenções, será a que
colocará fronte a írente, as equipes dc futebol da Associação
Atlética Correio da Manha e do Cruz Verde Futebol Cluhe,
na majestosa praça dc esportes do G. O., em São Cristóvão,
à Rua Bartolomeu de Gusmão.
O interesse pelo referido prélio prende-sc ao fato da equipe da Associação, encontrar-se nç sua fase de reabilitação, a
qual vem conseguindo de jogo para jogo.
Espera-se quc na partida da tardj
de hoje, os rapazes da turma cá de
casa,.venha repetir as boas exibições
cumprida pelo quadro em acua dois
últimos compromisso, quando a equipe pôde mostrar, que nílo tó possui
bons
valores,
grande número de
como também conjunto.
Os integrantes dn equipe, Irão a
SSo Cristóvão dispostos a conquistar
uma grande vitória, Todavia anteclpadamente podemos dizer, que nSo
será tarefa fácil já, que terão pela
frente um quadro possuidor de um
conjunto dos mais categoriaados.
Como se vê, ambas as equipes esrealizarem
tão credenciadas a
um
belo espetáculo para os torcedores
simpatizantes do futebol
amadorista
daquele bairro.

"TORTUGAS"...
(Continuação

dl I.1 piglni)

bro, uma vez...", já sabíamos
que histórias sôbre jogos de
pólo iam ser recontadas...
Em suas impressões do Brasil, os jogadores do Tortugas
levaram com muito carinho a
excepcional acolhida quc lhes
deu o Jockey Club. Chegaram
a afirmar, que já visitaram
meio mundo, mas em lugar nenhum ti/eram recepção semelhante à dos cariocas.
Hoje na Europa — Jogam os
da
polistas o Campeonato "Les
França, e os prêmios são
Coupes d'Argent". No próximo dia 25, também em Deauville, será disputado o Campeonato do Mundo, e os vencedores receberão as famosas e
ambicionadas "Coupes d'0r".
Marcado -para ontem — No
Itanhangá Golf Cluz, não se
realizou o treino dos jogadores
escalados
formarem os
"scratches" para
ciyís cariocas que
jogarão no Campeonato Brasileiro de Pólo. Pretendem hoje,
no mesmo campo, efetuar o
jogo de prática, estando convocados: Carlos Eduardo, Daniel, Geraldo, Armando, Bezzl,
Alvaro, Tôni, Chico e Plínio.

CONVOCADAS

AS

EQUIPES

A direção de esportes da AssociaCio Atlética Correio da Manhl, convoca todos os seus jogadores, titulare/s e reservas,' para a grande pcleja da tarde de hoje, no campo do
G.O. cm São Cristóvão.
Feio seu lado o departamento estamportivo do Cruz Verde T.C.,
bém convoca todos oa teus atletas
amadores e aspirantes.
PRELIMINAR
Antecipando ao encontro
princide
pai estarão em ação as equipes
aspirantes das mesmas agremiaçSes,
numa peleja que deverá ter um de
senrolnr bastante movimentado.
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O concurso será realizado no dia 31 do
corrente e constará das provas de português,
aritmética e dactilografia-

lM*^^^~^'

'

zfJmmmmmmmmmmmm^fâdKnÊa

''T^tHK^HBHt^'','^-'''^
¦ - '..i
"<¦''.':"('.
¦
.7
,i. ( •¦„
. •

•''•'"•¦¦ ."•¦¦^^bMHÈ:''.;'&í". ^WmWmEt-^: -A,

Sorriso, elemento de destaque da vanguarda da A. Ai
Correio da Manhã", que na tarde de hoje estará em ação
frente o forte esquadrão do Cruz Verde F. C,
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EM BUSCA DE UMA REABILITAÇÃO
O BOCA JÚNIOR F. C.

Depois de ter sofrido um revés, na
tarde de domingo último frente ao
forte esquadrão do Lisboa de Ipanema, volta a campo na tarde de hoje
'¦" *¦• vi^rt**^..*. J-$£{ a equipe do Boca Júnior Futebol Clube, de Botaíogo, desta feitai a fim'
de dar combate ao categorizado con-'
junto do Canadá, Futebol Clube,' do
Catete.
Como se vê, no prélio da tarde de
hoje procurará o clube do bairro de
Botafogo, a sua reabilitação, mesmo
sabendo que terá pela frente sério
adversário, lutador, e que dificllmcnte perde quando quando se vê empenhado numa peleja.
Dado o grande Interesse rr.íílantè
em tôrno do referido cotejo, a praça
mmMmaB^mjm de esportes da União Nacional dos
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Servidores Públicos do Brasil, local
em que se realizará a peleja, deverá
ter suas dependências totalmente lotadas, pelo grande número de .torcedores que afluirá ao campo.
COMPLETO O BOCA JÚNIOR
A equipe do Boca Júnior Futebol
Clube, para a peleja da tarde de hoje, formará com a sua constituição
costumeira, como seja, integrada de
todos os jogadores efetivos,
PRELIMINAR E 3.0
Na partida preliminar,
le a frente, as equipes
dos mesmos clubes.
Quanto ao 3.° quadro,
tara a equipe de igual
Rubronegro.

QUADRO
estarão frende aspirantes
êste enfrencategoria do

ge de poder equiparar-se tècnicamente ao conjunto da Gávea. Surpresas sempre existem
e mesmo atravessando uma boa
A confirmar suas últimas iase o Flamengo não está livre
apresentações, dificilmente o de um insucesso.
'u
Os gaveanos contam com dois
ouadro rubronegro perderá da
"
1
"
f
^
<"''
(^^'^V
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Portuguesa. É verdade que a problemas para a formação de
esquadra dirigida por Fleitas sua equipe. Pavão, que conSolich não atingiu ainda um tundiu-se no amistoso disputaíndice técnico ideal. Sua pro- do em Juiz de Fora e Dida, que
dução, no entanto, melhora a apresenta-se lesionado no pé,
cada jogo e as perspectivas são Milton Copolillo está de sôbrecada vez mais animadoras. Seu aviso para substituir Pavão,
íris Mendonça que estará amanhã jogando uma final
adversário, de hoje, não tem enquanto Luiz Carlos e Julinho
do Campeonato Carioca
dividem as preferêncas dc Sosido presa fácil, mas está lonlich. para a meia esquerda. A
Portuguesa, por seu turno, já
No Carioca de Tênis
tem delineada a sua formação
desde sextarfeira.
Funcionará na arbitragem,
Cláudio Magalhães e os dois
quadros apresentar-se-ão com
a seguinte formação:
—
Jogos equiliSurgirão amanhã as campeãs de duplas femininos
FLAMENGO — Ari; Joubert
"Florence
Pavão (Milton); Jadir, E*ie
Teixeira" e novo compromisso de Ronald quinha
brados pela Taça
e Jordan; Joel, Moacir,
"Correio
Julinho (Luiz CarHenrique,
—
Últimos resultados los) e Zagalo^
da Manhã"
Moreira pelo Troféu
PORTUGUESA — Antoniho;
— A programação
Toneca e Juvaldo; Haroldo,
Russo e Cicarino; Renato, Gui'às 16
ho- Ricardo Pernambuco venceram An- lnerme, Jaime, J. Alves e CarCom uma série de jogos, que agora Costa e Nelson V. Moreira;
e
Dantas
tonio
Almeida
Marcos
—
de
Radler
por
Lucy Maia x Irene
linhos.
Já se tornaram mais atraentes e inte- ras
e lnge
Karin Zlmmermann
ressantes, prosseguirá hoje, nas qua- Aquino; às 17 horas — J. Torok x w.ó.;
BOTAFOGO x OLARIA, EM
—
Maia
Eicchorn
venceram
Elcy
Lucy
e
Rocom
dras do Fluminense,
partidas Jorfie P. Llemann; às 18 horas
ÁLVARO CHAVES
e
5x7,
6x4
e
6x3:
Lucy
Mala
marcadas para u parte da manhã e berto Furtado x Sady Gontan (Vete- por
Se realmente existe lógica
e
—
Ronald
Barnes
venceram
Clella
Ronald Moreipara a parte da tarde, a disputa - do ranos); as 19 horas
em futebol o Botafogo é o venRoberto Furtado por w.o.; G. Chalde ra x Oswaldo Graça Couto.
Individual carioca
Campeonato
cedor por antecipação dêsse
—
—
ders
e
Ivan
venceram
Luiz
Carvalho
horas
Alex
As 16
Tênis, entrando cm sua fase declslQuadra 1
Sem maiores dificulencontro.
Antonio
c
Fausto
Hcnning
w.o.;
por
va. De toda a programação, podemos Haegler x João dc Souza; às 17 horas
seus três priderrotou
dades
Furtado
e
Wolko
venInah Ferraz x íris Mendonça; às Roberto
Pierre
destacar os encontros que serão trae vem apreadversários
meiros
—
Elcy Maia c Aloisio F. ceram G. Shalders c Pedro Martinez sentando melhoras sensíveis a
vados entie Ronald Moreira (cam- 18 horns
H
peão carioca) e Osvaldo Graça Cou- Souza x Yeda Ferreira e Mário Pu- (veteranos) por 4x6, 6x4 e 6x2;
cada jogo. Os bariris, tradicioto, José Torok jr. e Jorge Paulo Lie- cheu; às 19 horas — Alexandre Bri- Mesquita e Ed. Mello venceram Pi
vanguarda dos
na
nalmente
erre Wolko e Sérgio Luz por 6x2 e
"pequenos clubes",
mann, Alex Haegler e João de Souza to Cunha x Aloisio Esteves.
chamados
6x2; Elcy Maia e Aloisio Souza venCunha x
Brito
e ainda Alexandre
felizes nesta fase
ceram inah e Paulo Ferraz por 7x5 não têm sido
JOGOS DE AMANHA
Aloisio Esteves, todos em disputa do
inicial do certame. Suas exic 6x1: Sady Gontam e J. Campste
titulo máximo da prova de simples
bicões anteriores não o credenPara amanhã, os jogos programados guy Tenceram José Btuckncr e Hans
masculina, que tem como atração a lua peleja desta tarde
Meyersohn (veteranos) por 6x3
e ciam para
ta pela posse do Troféu "Correio da são os seguintes:
conseguirão esG. e dificilmente
Quadra 1 — As 17 horas — Final de 6x0: Ronald Barnes e Oswaldo
Manhã". Por outro lado. a disputa da
terceira derrota consee capar à
Taça "Florence Teixeira", reservada duplas femininas: Yeda Ferreira e íris Couto Tenceram Aloisio Esteres
eu tiva.
;\ campeã individual feminina, tam Mendonça x lnge Eicchorn e Karin Aloisio Souza por 4x6. 6x4 e 6x2; Ro
Não há problemas, para a
bém deverá proporcionar confrontos Zlmmermann; às 18 horas — Paulo r.sld Moreira e José Torok Jr. ven
das duas equipes,
Elyr Mendonça formação
movimentados, sobretudo pela carac Ferraz x Alex Haegler ou João de ceram Ary Pinto e
praticamente escaladas desde
terlstica de equilíbrio com que se rc Souza; às 19 horas — 1.» semifinal de por 6x0 e 6x1.
sexta-íeire, quando encerraram
vestem as partidas programadas em duplas de cavalheiros.
—H.
seus treinamentos.
—
As
A
4
16,30
RODADA
horas
DE
ONTEM
c-i-rtame.
ao
referido
Quadra
prosseguimento
O juiz deste confronto será o
Mesquita x C. Domansky; às 18 horas
sr. Alberto da Gama Malcher e
G. Shalders ou Hans M,cyerschn x
Na rodada de ontem, que por sl
AMANHA O PRIMEIRO TÍTULO
J, Bricio ou P. Wolko; às 19 horas — nal não apresentou nenhum resul- as duas eauipes, salvo impre2.' semifinal de duplas de cavalheiros. tado surpreendente, em que pese a vistos de última hora deverão
Dc acordo com a programação elaQuadra central — As 18 horas — 1.* derrota de Ronald Barnes e Oswaldo obedecer à seguinte constituiborada pela Federação Metropolitana semifinal de duplas de veteranos e às Graça Couto na dupla, íoram os se- ção:
I
—
de Ténií. será iniciada amanhã a de- 19 horas — J,* semifinal de duplas de
Amaurl;
BOTAFOGO
gulntes os escores registrados: Pij
cisão do Campeonato Individual Cã- veteranos.
erre Wolkowski venceu José Campos Tome e Nilton Santos; Beto,
rioca de Tênis, Assim é que para ks
OLTIMOS RESULTADOS
Bricio por w.o.: Roberto Furtado e Servilio e Pampolini; Garrin17 horas foi marcada a realização da
Pierre Wolkowski Tenceram G. Shal- cha. Didi. Paulinho, Edson e
este
de
final
duplas
femininas,
prova
e Fedro Martinez por
Como vem acontecendo
regular- ders
w.o.; Quarentinha.
ano reunindo, como finalistas, as du- mente no desenrolar
OLARIA — Walter; Joel e
do presente Alex Haegler e Reglnald Barnes Tenformada!
Ycda
e
Ferreira
pla$ "Mendonça, por
e Dodô;
Campeonato Carioca, a
rodada de eeram
Ronald Barnes e
Oswaldo Renato; Rico, Hélio
.de
um
lnge
íris
lado
Ademar, Bera, Luiz e
anteontem também apresentou uma Graça Couto por 6x0, 4x6 e 7xS; Ro- Sauí,
Karin
Eicchorn c
Zlmmermann, de rurprísa: a derrota das irais Lucy nald Moreira Tenceu Ary Sár^tos Pin- Mário.
outro.
e Elcy Maia no encontro de duplas to por 6x0 e 6x3; Ronald Moreira
e AMÉRICA X C. DO RIO, EM
Também da programação de ama- femininas contra lnge Eicchorn
CAMPOS SALES
e José Torok Jr.
Tenceram R. PerntvS constam as provas semifinais de Karin Ziminftrmann, tendo estas se nambueo
Encontro que marcará a dese Nelson D. Lopes
por
duplas masculinas e de duplas de ve- classlficatlaào para disputar o Utulo "..-'; Jorge Paulo
Llemann venceu pedida de Oscar Saraiva da diteranos.
amanht contra íris Medonça e Te- Herbert Haupe por 6x0 e 6x4: Lucy reção técnica do esquadrão ruda Ferreirn. Os demais Tesultados Mala e Ronald Barnes Tenceram íris bro.
Ainda desta feita funforam os seguintes: Mendonça e Aloisio Estvees por 6x3 cionará como simples observadessa rodada
. JOGOS DE HOJE
'Eduardo
Melo venceu A. Osório por e 6x4: José Torok Jr. Tenceu EmUlo dor o famoso treinador húnga
Mendonça e Yeda Gulliyn por 6x0 e 6x1; Hans Heyer- ro, Gyula Mandi.
De aualquer
Slo os seguintes os jogos programa- Sxl • 1x6; íris
Ferreira Tenceram Claudie Bunge e sohn Tenceu Oswaldo
Graça Cuuto forma a sua presença já se tem
dos para hoje:
6x1 e 6x0; Yeda por w.o.: Paulo Ferraz e Marilo Pa- feito sentir junto a seus futuQuadra i — A5 ? horas — G. Shal- Inah Ferrai por
der» x Hans Meyewohn (Veteranos); Ferreira e Mario Puchtu venceram cben venceram Eduardo Melo t Her- ros pupilos, que batalham no
às 10 horas — G. Figueiredo e A. Dawn Barnes e Oswaldo Graça Co«- bert Maaqulta or 6x3 e 6x4; Herbert sentido de não causar má imOsório x Sídy Gontan c J. Campfte-- to pei 7x3 e 6x3; Aloisio da Silva Mesquita e Eduardo Melo Tenceram. pressão.
Nelson Dias l«p«* Silvio Avelar
e Alberts MiranMo
As dimensões do gramado de
guy (Veteranos); fcs ll haraa — 3. Esteres vencwu
' Campos
Sales se.nresiam muiC. Bricio e Tobíaa Monteiro x H. Jpcr 7x5 i ttT, NeltoQ Dias topes • (rete.tar.iM) per 6x0 e 6x3.
(Continuação da l.a página)

FLAMENGO x PORTUGUESA
EM S. JANUÁRIO

TODOS OS TIPOS
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TODOS OS FINS
Um produto da

INDUSTRIA BRASILEIRO DE EMBALAGENS S. A.

r .

Escritório central no Rio de Janeiroi
Rua Santa Luzia, 305 - Lojas - Telefone, 32-7362
fábricas i Rio - S. Paulo • Utlnga • tarifo - P. Alegre • Belém
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Linha media da A. A. Correio da Manhã

EM AREIA BRANCA O FLAMENGUINHO E.C.
DE CARMARY
Na caravana do clube do bairro de Noyo
Iguaçu o nosso companheiro Sebastião do
Rozário, como convidado especial —
Escalada a equipe
Estarão vibrando na tarde de hoje os torcedores simpatisantes do futebol amadorista, de Areia Branca, no Estado do
Rio, com a realização do sensacional encontro a ser disputado
entre as equipes do Areia Branca Futebol Clube e do Flamenguinho Esporte Clube, um dos mais categorizado conjunto,
do bairro de Carmaqy, do município de Nova Iguaçu.
Êste jogo, levando-se em conta o grande numero de bons
elementos que integram as duas equipes, deverá ter um desenrolar dos mais empolgantes, devendo por conseguinte levar
à majestosa praça de esportes do Areia Branca F. C, uma
grande assistência.
Os aspirantes farão o prélio
A. A. ALAGOANA X 1.° DE
preliminar.
MAIO F. C.
O CORREIO DA MANHÃ
NA CARAVANA DO FLAEstarão preliando amistosamenMENGUINHO
te, na tarde de hoje, as equipes Como convidado especial, esda Associação Atlética Alagoana tara integrando a caravana do
Flamenguinho Esporte- Clube, do
e do 1.° de Maio Futebol Clube, Carmary, que irá a Areia Branna praça de esportes do Esporte ca, o nosso companheiro Sebastião do Rosário, responsável por
Clube União, em Mesquita, no esta seção.
O clube de Carmary organizou,
Bairro de Chatuba.
para levar a Areia Branca, uma
maiores caravanas que já pôReina grande ansiedade pela re- das
de formar, para acompanhar a
ferida peleja, já que estarão pre- equipe, nesta difícil jornada.
Escalada a equipe
liando duas equipes do mesmo lo- A equipe
do Flamenguinho E.
C, de Carmary, salvo modificacal..
çâo de última hora, deverá forA A. A. Alagoana formará com: mar com a seguinte constituição:
Brito e Português (ou
Nelson; Walter e Erasmo; Toledo, Natállo:
Rubens); Jorge, Neval e Mecias;
Nesinho e Marujo; Lô, Tuta, Bo Guarda, Mário, Alarico, Oscar e
IVo.
nitinho, Nana e EraldO;

VASCO E BONSUCESSO
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Acham-se abertas até o dia 27 do corrente as inscrições para candidatos de 18 a 30
anos de idade.
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Inscrições e outras informações à Rua da
Alfândega n.° 41 — 6.° andar, diariamente
— exceto sábados — das 8 horas e 30 minutos
82176
às 18 horas.
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AMANHÃ O PRIMEIRO TÍTULO

. . %f ^hi _

to a utilização da discutida
"Marcação por Zona". Este dctalhe, a princípio, sem maior
importância, poderá complicar
o América. Por outro lado, os
rubros estão em fase de asecnsão e um quadro nestas condições dificilmente sofre tropeços. Difícil uma previsão para
Os rubros
este compromisso.
levam um ligeiro favoritismo,
mas de um modo geral prognosticamos uma luta equilibrada ond? deverá prevalecer a
maior categoria dos locais.
Antônio Viug arcará com a
responsabilidade da arbitragem
e os dois quadros formarão
asim:
AMÉRICA — Pompéia; Pedro e Lúcio; Rubens, Hélio e
Maneco; Miguel, Alarcon, Leônidas, J. Carlos e Ferreira.
CANTO DO RIO —¦ Garcia;
Elcio e Paulo; Vitor, Dodoca e
Floriano; Caboclo, Mituca, Zéquinha, Osmar e Jairo (Pinheiro).
S. CRISTÓVÃO x BANGU, EM
FIGUEIRA DE MELO
Jornada das mais difíceis,
para o conjunto dirigido por
Gentil Cardoso.
Jogando em
seus próprios domínios a equipe cadete geralmente torna
mais difíceis os planos adversários. E êste detalhe, por certo diminui o favoritismo dos
alvi-rubros. Invicto o quadro
de Moca Bonita, ainda desta
feita não deve perder, embora
a cada jogo as dificuldades sejam maiores.
Sem novidades as duas re-

mas formações da rodada anterior, ou sejam:
BANGU — Hernâni: Joel
(Darci) e Décio; Haroldo, Zózimo e Nilton; Calazans, ílton,
Zizinho, Mario e Nívio.
SAO CRISTÓVÃO — Geraldo; Jorge c Ivan; Nilo, Gilberto e E'l>cio; Hélio I, Wilson,
Hélio II, Russo e Olivar.
Na arbitragem estará em
ação o sr, Amilcar Ferreira,

S^A COZINHA
RÉVEiA O SEU
M CAPRICHO

tia tara
motivo d*
orá um motivo
orgulho para V. ie fôr
squipada com ai modornas o funcionais

f

COZINHAS DE AÇO
•m branco ouom coros,
matéria prima do 1 • o
pi.,tura
porcolanlzada
ou nilrocelulose. Portai
da prassõo ou mobi.

ARMACO
Av. Alte. Barro», 90-Ç."-g.904

52-88 6 1

para esta peleja,
starão em ação com as mesfresentações,
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Aulas práticos de como confeitor bolos
artísticos,
ministradas
pela
professora
DOLORES BOTAFOGO
Xs segundos e quartas dos 14 às 16 horas
Inicio 4» curta:

19 ia ojoit»

INSCRÍCÔES
Na 2.* povimenlo
Stcéo ia Artifos
Domésticas
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I5 2.° Caderno

CORRETO DA MANHA,

Domln-f», 18 de AgAito do 19S7
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0 DÉCIMO QUARTO DESFILE DE PALAZZO PITTI
"Boutiques"

FLAGRANTES

Casas de Alta Costura e
desfilam sobre a passarela
da "Sala Bianca"

FLORENÇA —-Um acontecl•mento de importância nacional
foi a décima quarta Exposição de
Moda Italiana de Alta Costura
em Palazzo Pittl, cm Florença.
A Exposição florentína foi,
também, como de costume, uma
indicação do alto nivel atingido
pelo artesanato italiano nesse
aetor,
"A Itália — escreve a1 resproprietária de um
peito a "atelier"
— é uma das
grande
poucas cidadelas ainda não expugnadas pelos produtos mais
ou menos plásticos que estão

ST/X

Além que apresentou também "mannls de minha coleção.
Germana Marucelll completa
disso ns mais conhecidas e ori- teaux*' esportivos em pelo de a linha "espiga de milho" iniglnnis estampadorns italiana» novilho bem curtido, lustrado, ciada na temporada
passada;
— continuou — ajudaram-me nas cores vermelho, celeste pa- Clara Centinnro responde com'
"fuso";
Lulsa Spngnnli
com tôdns as técnicas (batik- lidfssimo, cinza-roxo, é destl- a linha
inclsão em madeira, metal, li- nado principalmente ns ado- continua sua característica linolcum) a obter resultados es- lescentes.
nha sóbrin e prática.
tupendos com o cetim de seda
No desfile da "Sala Bianca"
Alberto Faliani propõe, por
outras
casns de moda, alem das
pesado.seu lado, saias mais curtas, às
Há anos uso as toscas rendas vcaes 44 centímetros
mais famosas, e treze "boútido
solo.
componesas, e nelas me ins- Lnnça grandes golas redondas mios" apresentaram seus modar aos vestidos* cha- que cobrem os ombros nos ca- delos, destinados a todas as lapiro para"simples"
o cunho da sucos matutinos e pnra a tarde; titudes, horas e ocasiões;
mados
os
elegância requintada,
íoram confeccionados
porém, os bolsos são colocados
bem lAodelos
nos
mais
variados
não vistosa".
tecidos,
e os
mais pnra baixo que o usual.
apresentados pór Falconctti são
Assim fala Tereza
Masettl Êle lança
também o "sur-tail na
inéditos,
com de
leur" uma espécie de capa"" dê
j;ealidade;
os
três.quartos com duas abertu- tí^Â^P^SLÉ^^^
"espinha
de peiras laterais que deixam passar heráldicos, ou
xe"
preta sóbre cetim bluette;
os braços
as
saias de "Migrical" inspi£?\f"°L°«i™odel.?s..de
El: ram-se no folclore do Agro Roliani
sao singelos e denunciam
mano; algumas apresentam um
por CHUCK
as afinidades eletivas das ins- pormenor original,
um grande
deste
costureiro,
pirações
estrelas
lugar,
em
nas
melhor
6
coita
t
da noite? Pergunta difícil tsta. Pensamos
Qual
que bolso de pele de ovelha.
primeiro
ocupa um lugar de destaque
creio. Num pais tropical também lembramos qua a noite t mal* frites que os dias. Pensamos em
As cores são claras: água mana hierarquia da alta moda itá- rinha, pervinca,
descansar talvez. Ou descobrimos que há uma série dt coisas qua té podem scr feitas a noite. Sair
verde musgo,
"Simonetta".
liana,
com
as
de
de um cinema, por exemplo, e ter ainda luz'do dia not olhos é Irritante. E Ir a um concerto de tarde?
peonla, laranja, canela.
"linha
A
base
da
Simonetta"
é
A noite temot ot espetáculot. Desfile da ilusões, de beleza, da esquecimento, da alegria, satisfação
O tncot encontra-se em muio círculo: o busto "emerge" tíssimos modelos
destinados a
pessoal quando ot artlttat ao sorrirem em geral dão a Impretsão da que era para notta meta. Temot ot
muito
fino
e
esguio
da
saia
recasais tentados nos bancos de praia, ot grupos nat esquinas, at filas duplat de carrot nns portas dat boihora do dia. No desqualquer
donda.
Os
casacos
cava
têm a
tet. Temot mútica e temot bebldat. Há certat comldat que dizem sarem pesadas para comer à noite,
file viram-se variedades -enordas mangas bem larga, os-"tail- mes de aplicação
mat que só tém graça quando ettá eteuro. Já imagl naram almoçar "ttrogonoff"?
dé tricot, quê
leurs' sao ligeiramente largos está na ultima moda.
E at convertat que chegam com a noite. Qual é o catai de namorados que nâo acha um attunto
na
de
trás
parte
(linha chama
A coleção apresentada por
•xcelente para converter exatamente na hora que a menina tem que entrar em casa? É uma tatltfação
da "moxila"). Os chapéus têm Avolio foi dedicada ao esporte;
dizer "boa-nolte" tabendo que para amanhã já hi algo par; discutir. Ot que não têm hora de chegar em
forma
de
auréola. O binômio- um esporte bastante refinado,
cata descobrem histórias com o patsar dat horas. Cada uma melhor que a outra. Os tímidos tentem-te
Simonetla-Faliani exerce uma porém fiel á linha clássica:
protegidos no escuro e falam. Os desembaraçados podem ser mais pomposos vestidot para a noite.
influencia
decisiva na moda
Chega a madrugada. O tol, o mar calmo, a brisa, as cores, ot últimos beijos, at ottrat no mercado, ot
_ única variedade, a substituiitaliana. Na moda internado- çao
"cafés com leite" com
dos botões
fresco antes de dormir, a a noção de estar fazendo algo diferente. Todo
pão
nal, pelo contrário, quem man- de metal douradocomou fechaduras
homem quer tèr "diferente". .
da é Capucci, cujas caracteris- Os tecidos preferidos prateado.
• Mas talvez a melhor coita da noite te|a tornar at pessoas malt elat, mais honestat no que são. A noisão os
ticas são inconfundíveis.
draps, gabardines, pele de cate not dá coragem de ficar de pé e dizer bem alto o que sentimos. Não temos medo porque amanhã
No
Exterior,
Roberto
Capucmelo,
panamá
poderemos desmentir tudo. E por alguns momentot, a noite, fomos o que trazemos no fundo da alma.
ci logrou penetrar em quase to- de seda,pied-de-poule,
faille, jerser/ e veludo
dos os países, e em qualquer de algodão.
classe social. Todo o mundo
Sempre na coleção para ves-

r

se impondo em forma maciça
em quase todo o mundo. Na Ualia vigora ainda a tradição do
produto original, náo estandardizado. Portanto, os teares dn
Idnde-Média me permitiram u
criação do "veludo" soprarriccio (super-crcspo) do qual so
tecem apenas 50
centímetros
por dia e nada mais, e que eu
usei na confecção de vestidos
simples o largos. Usei também
os teares dos pastores das Marche, aprendendo deles o emprêgo da lã não fiada, criando assim as saias rodadas e juve-

QUANDO OS GATOS SÃO PARDOS

*

DANY DAUBERSON está realmente excelente nesta
temporada. No "Moia-Noite", que é mais acolhedor
"Goldem Room", seus "planíssimos" e seus graque o
ves quentes sio melhor apreciados.
¦ ¦' Será mesmo Josephine Premlce a próxima atraçao do Copacabana???

*

#

REAPARECERA amanha a Interessante coluna sobre
"show-buslness" nacional e Internacional, "Rio antes e
depois da meia-noite", que estava suspensa devido ao
trabalho extraordinário de Carlos Machado para lancar "Mister Samba". Desta maneira, vimos que a coluna deveria ser chamada "Rio antes e depois de Mister Samba"...

*

*

RESOLVIDO o Jovem Marcos Azambuja a passar seus
fins de semana na Rivltra. Na semana passada (le foi
• Cabo Frio, como informamos na tirça-felra, tendo
fundido o motor de seu carro. Ao saber da quantia
pedida pela garage para consertar • máquina, resolveu
que sairia mais barato ter Ido para a Rlviera.

fi

1

4c

*

PATROCINADO pela Sociedade Teatro de Arte, o
Teatro Experimental de Araraquara apresentou no teatro de arena do Hotel Glória, três peças de um ato,
'"A mão do macaco" é um
41
pouco macabra, não
tendo sido apreciada em demasia. "Se os homens jogassem cartas como as mulheres", é uma alegre chanchada em que quatro homens estão Jogando e falando
•obre assuntos que mulheros falariam. Criticam os
amigos, fazem comentários maliciosos, só não prestara
atenção no jogo. A graça está no falo da conversa ser
natural, não pendendo para o afemlnado. A última
"Amigos de viagem" gira sobre uma "lady" brlpeça,
tSnlca que fazendo uma viagem conhece dois casais,
um aristocrático, e um de classe inferior. Tendo convidado os dois casais para irem visitá-la na Inglaterra,
a "lady" confunde os nomes e recebe o casal mais modesto com grande pompa, segulndo-so uma confusão
fabulosa. Ao final, o público aplaudiu do pó.
4c

4c

ENTRE OS PRESENTES, anotamos os casais Herhiei Lins de Albuquerque, Hugo Adamls, Álvaro Moreyra, Cláudio Duvivier, Mauro Poppert, e ainda Telsa
Buarque de Macedo, Gisela Muller, Léa Almeida, Ceeilia Rocha Faria Silveira, Hugo Mascarenhas, e Austregésllo de Athayde, entre outros.
4c

*

NOVA YORK, talvez seja o novo local para o Elenco Internacional de Carlos Machado. Quando o empresárlo Eddlc Elkdrt trouxe ao Rio um dos proprietários
do "Latln Quarter", este quis contratar o elenco para
Miami. A proposta íol aceita. Acontece que o "Latln
Quarter" queria já o roteiro pronto, e os desenhos das,
fantasias, em julho, quando o espetáculo seria em janeiro. Machado Informou que estava produzindo "Mister Samba" e que só em setembro ou outubro poderia
enviar o material-. Então o empresário Eddle Elkort
resolveu tratar com o Waldorf-Astoria para levar o
espetáculo para Nova York. Earl Wilson, o colunista
que nos visitou há pouco, serviu de intermediário para
Eddte e Machado. Vamos aguardar n confirmação desta noticia que viria premiar o talento idos artistas brasileiros que fossem enviados,

*

*

SUGEST6ES PARA HOJE — De manha, velejar no
late Club. Almoço nos Restaurante Bem, em SSo Conrado ou no Cabeça Chata.
De» tarde temos pólo no Itanhangá. Para |antar
temos "Le Petlt Club" para siris recheados, o "Studium" do Excelsior para jantar dançante, ou "Le Bee
Fin" para boa comida francesa.
Espetáculos: Dany Daubenon no Copacabana, ou
a revista de Waiter Pinto no Teatro Recreio. O "Night
and Day" com "Mister Samba" não funciona aot domlngos.
De madrugada, temos o "SachaV e o "Au Bon
Gburmet", Casas menores sio o "Drlnk" de Djalma
Ferreira, o "Arpége" com Waldlr Calmon e "Fafá Lemos" com o próprio violino. Bom domlngol

VOLTANDO a circular, depois do casamento, o casal
Amilcar c Edith (Morei) de Freitas. Ela está cada vez
TARDE DE CARIDADE — Mais algumas senhoras
mal* bonita, agora com os cabelos curtos. Creio que
"patronesses" da tarde de caridade
que estamos
apesar de se emocionar pelo sucesso-das antigas ecle- comp
no dia 22 em beneficio da Casa dos Popatrocinando
brilho
so
espelha
scu
a
no
Edith,
julgar pelo
quo
gas,
bres do São Vicente, e da Casa dos Protegidos do Merosto, esti felicíssima com a vlda dc casada.
nino Jesus. São elas: senhoras Fortunée Barbosa, An4c
4c
4c
DO EXTERIOR: O julgamento da revista "Confiden- tônio Ceppas, Beatriz Lundgren e Nair Pimentel Duarte.
Estarão servindo o chá na sede náutica do Club
ti.il" está dominando o noticiário na América. Agora
surgem as testemunhas da defesa. James Cralg con- de Regatas Vasco da Gama, as senhoritns: Maria Alice
firma ter visto Maureen 0'Hara em atitudes Imorais Salles Coelho, Regina Thereza de Carvalho, .Maria Isanum cinema com um homem nio Identificado. A es- bel Paquet, Vera Lúcia Gasparonl, Helena Medeiros,
tf61a 'naturalmente nega o fato, e ettá processando no Maria Regina Toledo Pizza, Zelia Maria Veloso, Gilda
Maria Chamma, Gilda Maria A. Barros, Ana Maria
valor de um milhão de dólares.
'* Na Inglaterra também há multa agltaçio com o Vianna, Maria Lúcia Mesquita Barros, Maria Helena
Mesquita Barros, Maria Lúcia Afonso Penna, Ana The(vigamento, mormente porque o escritório do corres- reza Lins e
Silva, Maria ChrlsUna Vieira, Ana Lúcia
assaltado
e
roubaram
Londres,
foi
reporem
pondente
tagens prontas e depoimentos assinados. Como |á In- Mesquita, Maria do Carmo Mesquita, Anne Marie Barformamos, o correspondente, Michael Mordaunt-Smith, roso, Ana Maria Bocayuva de Miranda Jordão, Maria
Cecília de Freitas, Silvia Prado Lopes, Maria da Glóque é de família nobre, está na América prettando ria Ouro Preto Bastos, WanelU
Santos Bello, Heloísa
depoimento.
4c Enol Fiynn deixou um hospital de Nova York, Prado Lopes, Zelia. Ferreira de Sousa, Suly Bruzzl, Somancando ainda devido a um acidente com sue perna, fia Paes Leme, Ana Maria Luporinl, Maria Helena Al«foi para a República Dominicana, pela "Varlg". De- ves de Mattos, Maria Stela B. de Miranda Jordão, Leila
ctarou quc ia fazer um filme, que prestaria depolmen- Bergalo, Vera Porto Lages, Manu Tavares, Nena Tato no |ulgamentoi dat revistas de escândalo, se fôsse vares, Maria Cecília Penna da Rocha, Martha Maria
chamado, que conhece o Gineralisslmo Trullllo pouco Penna da Rocha, Leila Macedo Soares, Maria Helena
Magalhães, Eliana Rodrigues dè Brito, Célia Rego, Márpara opinar sobro Ile, e que a respeito do cato Galin- cia Lavlola, Norma Solon
Ribeiro e Cecília Helena
dez-Murphy, nada diria, porque era "um pobre ator, e
Wandcrtey.
nio um político".
. 4c Maria Félix partiu para Paris com teu marido,
Alax Berger. Terminou a filmagem de "Flor de Maio"
com Pedro Armendarlz • Jack Pallance, • já resolveu
¦ questio legal com a família de um falecido marido
sóbre um colar de alto valor, com» informamos há
_Wr^_M
1
dias em primeira mio.
4c O Italiano Renato Marmlroll desafiou para um
\tWmW*?WÊMÊÈ
-!
'
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duelo a Lord Altrincham, por ter étte Insultado a ralfBL:'~^á#mmW^Bsmm)
\
».. :~**Í__E - ¦ "
"honorable"
Anthony Moynha Elizabeth II. Agora o
¦¦--:
¦'¦
¦--:'.¦¦
.^SkiíJ0M^X*íwXl^
Mih.nn resolveu tomar as dores do Lord e« aceitou o :•'¦'""-¦>,''"'..¦'•
duelo em nome diste. Com grande cabotlnitmo decla:
rou; "à «penas minha natureza extremamente democritica que me Rermite cruzar armas com um piebeu..." E concluiu: "Estou disposto 1 defender o dl'¦
s«l_Í&_____l
reito de livre palavra de Lord Altrincham «té a mor- mmmEam\^mmWi^n^W^mmmWÊtiRmmW^^'2-2X
__PiÉiffisil?i_l-H
1. ______i|_;'^^Í_Í_____^^_K^i---i _le_sfst^__5
tt. A morte do Italiano, « claro".
* Ava Gardner escapou Ilesa de um* collslo sofri__p8iÉs_í
di pele carro que dirigia com um tixl, em Madri. Ot (;.
destrufdot.
carrot ficaram
_-r^'^^^H_____H__pfl
4c
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JUNTOS no "Club 36" o novo par, Heloísa Dolabella
Joio Batista Amaral. Nem lide GaravagUa, nem
Léa Almeida estavam presentes.
Kc

*

REALMENTE muito bons ot "galttoi 10 primo canto" ttrvldos em Sio Conrado pelo Restaurante Bem.
Continua faturando astronómlcamente.
*
?
FUI ASSISTIR ontem a revista de Waiter Pinto, "fi
cie Xurupito". Na tirça-felra darei uma critica comJá posso dizer
pleta, mas nestas linhas de última hora.
"gtrls" da
qu» a cenografia ó multo boa, as
primeira
Unha razoavelmente bonitas e moças, 01 textos ainda
vezes,,
mas
e
bastante
um pouco lentos
picantes por

O «PROFESSOR»
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Rose Rondclli. juntamente com Nelia Paula,
encabeça o elenco de "girls" que Waiter
Pinto apresenta em "É de Xurupito" no
Teatro Recreio
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*- À esquerda: Saia e pulover de Myricas. A saia é de lã
rústica tecida em antiquíssünos teares dos pastores da região das Marche, na Itália .O pulover é marrom, com cnfeites brancos. — A direita: vestido para- coquetel de
Antonelli. É confeccionado com "delfion", tecido que sé
adapta a qualquer estação. A toilette é cinza claro com
bolinhas azul escuro
elegante conhece e adota as tidos esportivos foram apresen-
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Brancas: 6 peças. Pretas:
9 peças. As brancas jogam e
dão mate em três lances.
A resposta, depois de amanhã.
* * *
A SOLUÇÃO DE ONTEM
1. C5D, qualquer; T, B, ou
P: mate.
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Um velho coronel de município estourou na-. Europa,.
mês; passado, acompánhándo filha e gènrò numa andança pelo Velho 'Mundo.
Impressionado com a diíiculdade que o genro encontrava para se entender, com
os alemães,,, apesar do cònhecimento relativo que o
rapaz possuía da língua,
saiu-se com êste desabafo:
"— Esta alemãozada
parece até macuco! Se,a gente
não pia igualzinho eles não
entendem, não' senhor!"
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reada de Carlos Machado, obra
atentada que èle há, anna pre*
para); duas senhoras dlscuUam
animadamente a péssima educaçSo dos cachorros brasileiros,
lamentando que tais maneirai
ainda nAo permita o seu tnsresso em "boitef, a exemplo
dn que ocorre com os edncadlt*
simos totós europeus.

O acontecimento da noite foi
a presença de uma dama, en<¦ii.iprl.Mir. iiu,i na "boite*'. A
madame foi alvo de todos ei
olhares
disponíveis, principalmente porque abancou-se to*»
um foco luminoso lateral, dl-no
da sensacAo que causou. Um d.
dadSo, crânio bola de bilhar, In*
dagavat
Seri que ela é carecaí"

SOLUÇÃO
Paschoal Carlos Magno
andou por Friburgo, querendo comprar uma casa,
que tivesse isto e aquilo, lareira e jardim, um certo jeitinho e, principalmente, uma
cascata. Esta última exigência era aquela que mais

ELEIÇÃO

coiüundia corretores e informantes. Sálvio de Oliveira,
sabendo do que acontecia,
sugeriu a Paschoal:
"— Compre a casa,
Paschoal, e deixe a cascata por
conta do Waiter Pinto..
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trr, diminuindo ainda mais sita
área capilar, no esforço em bem
acomodar a clientela cxlsentr;
o sr. Francisco Soii7a Dantas,
rabelo general Custer, achampanbou-se durante todo o sliou;
muitos aniversários, eulmlnandn
cnm festiva romemoracio na
grande, mesa de Sônia Gadelha,
celebrando a contagem de tempo da versão carioca de Leslie
Caron; excesso de baiões no
Nlght & Day, ressuscitando inrluslva todo o repertório dp
balóes cadueos, do tempn do
Abdon, aquele infeliz do baiio
••tête-a-tête"; a aristocracia rarioca esteve representada pelo
baráo Lúelc Schiller, acessorado pelo casal. Amilcar e Edith
de Treitas (o bario tomou virias notas durante o espetáculo,
apontamentos que naturalmente
aproveitará na biografia roman-

O deputado Geraldo Mascarenhas andava visitando
as agências' de automóveis,
tentando trocar o Dodge que
importou recentemente, um
verdadeiro "avião", incapaz
de entrar na' sua: garagem.
O deputado desejava trocar
o carro por outro modelo 57,
a fim de que os filhos da
Candinha não fossem espalhar pelo interior mineiro
que andara transacionando
com importações, parlamentares.,,-

tadas saias inspiradas no esti,lo "Far-West", de "plaid" franjado, xadrez.
"Emilio", outro, expositor, especializou-se.em trajes de caça,
de golfe e esportes invernais.
Uma novidade: a "linha a
gota": vestido justo, e reto até
a. cintura,- saia larga que" se estreita, na bainha.
Concluindo: a .grande novidade consiste -na saia mais
curta
apresehtada
também, é inspirada
'cores,, no balão, no-tonei.
num desfile dè Roma, pelas caAs
para êsses modelos,
sas de moda de Lola Giovan- são, em
escuras para os
geral,
nelli, ,e Mingolin-.Gughenheim,
vestidos da manhã, claras nos'
Eleonora Garnetti.
Voltam, então as saias curtas? da noite. Como se vê, uma noParece que a bomba esfourou vidade muito forçada e demapoucos dias antes do desfile de siado extravagante. Outra noviPalazzo Pitti. Talvez pela ne- jari-, _„ ^oiv,-,- „„t,„ -.«»„„„
cessidade de apresentar-se algo dade' °"melh(»r. outro retorno
novo.
ao passado: roxo e vermelho
Essa
moda
o estilo nos trajes da,tarde.
"redondo":, os sugere
Os chapéus são pequenos,
cabelos devem
ser fofos aras do ouvido com aderentes à cabeça,, inclinados
um movimento de balão, as de um ¦ lado, drapeados atrárs,'
saias são arredondadas em bai- deixam o rosto descoberto.
xo por um jogo hóbil de pinças
A nova moda baniu as fore são curtas pelo joelho.
mas altas, rígidas que pouco
o rosto, e lançou as
; Essa linha apareceu também favorecem
nos casacos,, nas capas, nos ves- "calottes", os "bonés", as toutidos para coquetel, cuja linha cas. ANSA

O PROBLEMA DE HOJE
de J.. Scheel

todas as mulheres michadeanas; orqueitraclo d»
categoria, assinada prlo maestro .Guio* multtai
grau drr, rom duas cabeças de chapa (puxando
fila na apoteose final) dr fechar a Rua Acre •
o Mercado Municipal. F. nona F.llirtr, eabeloi
prateados, rshanjando voz e classe, repete teoi
hahituais brllharecns.
A bem da verdade, confessamos também que
Ji canrcUmoi a nossa operaçin com o Exlmbank,
pois a caia Umltou-sr a nos aliviar em tréi
miseros cabrals, o que perfar. o total romovra*
temente aeessivel dr uma abòhora por cabrça
T4o acessível qur, an tairmos do "Mlstrr Samba",
multo mais day do que ntght. fomos a uma
lsrrja da l.ap» nos desculpar com o bom Deui
pelo mau Juízo e pelos maus pensamentos, ante.
cipados, que havíamos partilhado sóbre os reipeitavrls Machado e Monte.

PROBLEMAS AUTOMÓ*
BIL1STIC0S
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saias
curtas e armadas, as
"mongoljieras",
os "tailleurs"
de côr escura, as caudas ducapuehos forrados de
pias, os "Capucci".
pele, à
A maquilagem dêsse costureiro intitula-se "Eva" e é de
Helena Rubinstein.
Desta vez, porém,
Capucci
renovou-se. Do passado conserva a maciez particular nas toilettes de baile, mas os "tailleurs" são geométricos e sevetos, muito simples, deliberadamente simples, "feminilizados" apenas por pequeno lacinho achatado ou por
outro
acessório caprichoso; íreqüentemente êsse acessório é uma
rosa.
As capas de pele são das mais
originais: castor branco, com
grande gola de raposa ruiva;
arminho forrado de arminho.
Amilio Federico Schubert intitula_ "Sinfonia 1958" a sua
coleção, que foi, como sempre,
original e requintada.
Maria í Antonelli explora com
os recursos
grande inteligência "delfion".
dos novos tecidos
e
'Thodiatoce".

SHOW

Alguns flagrantinhos da noi*
tada: 400 reservas haviam despencando sóbre a-calva do mat*
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de antigamente...

Aurora Miranda é a. grande
surpresa, do "shovv'*. Multo ínteressante, quase rejuvenescida,
aparece cantando com bastante
personalidade, sem tentar um
carbono de Carmen, coisa- que
chegamos a temer.
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Ava Gardner cm Madri continua gostando
le toureiros c criando casos. Sofreu um
acidente automobilístico ontem

Esta modesta firma, a bem da verdade, ronfesta que o "Mister 8amba" é um excelente espetarulo, rom todo o repertório de Arl trmperando gostosamente o "show", e Vielrinha, Grandr Otelo, Aurora Miranda em plano de destaque. Gisela despindo e colorindo com bom gosto
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Aproveitando a; passagem do sr. Samuel C.
Waugh pelo Rio dr Janeiro, J. J, K i. empurr ir.iin um papaialo no Exlmbank e levantaram
05 fundos necessários a uma Investida noturna
dos teus titulares, ot qu~is compareceram itxW*
(rira ao Nlght St Day, de contas bancárias devldamrnte laureadas em dólar-ouro, prontos para
enfrentar qualquer sangria que a parceria Machado Si Monte honveise por bem lhes aplicar.
Afinal dr contas, Arl Barroso, sua vlda, sua obra
« tua riu Justificavam*, extravagância doldl-

}

concordo cora opiniões anteriores, de que a revista
precisa de uma vedeta. Falta uma Norma Benguel, ou
uma Elizabeth Gasper.
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CANDURA — Máquina: Tipo reflexo; Lente: 24: Velocidíde:
1/lt; Dsafrag-ma: 5,6: Lui ariifial. Antor: sarrendo Walfredo
Ferreira da SUva, da Diretoria de Tias de Transporte (Palácio
4a Guerra).

Bangu anda em grande agitaç&o com a próxima lealizaçSo da
"Festa das Rosas", dia 7 de setembro, em beneficio da Obra da
Assistência k infância de Bangu. Nlzá Beltram Chaves, que al
vemos, ê a primeira colocada no concurso para a escolha da
"Rainha das Rosas". E, pelo visto,' o eleitorado banguente
anda
votando dlreitinlio...

VAMOS COZINHAR?
MARIA VIEIRA MELLO

RECEITA DO DU
Camarão Recheado
il quilo de camarões grandes
6 .dúzias de ovos
1250 gramas de farinha de trigo
250 gramas de farinha de rosca
, 2 colheres de sopa de manteiga
1 colher de aopa bem cheia de
banh*
'6 tomates
1 limão
11 cebola, alho e sal a gosto.
MANEIRA DE PREPARAR
Lavam-se os camarões com
I casca. A seguir descasca-os e
tempera-os com alho socado,
>sal e limão.
A parte prepara-se um ref orado com cebola cortada miu' dinha, se possível passada no
ralador; tomates, azeite e ba1 nha. Quando o refogado estiver
douradinho, jora-Se os camairóes inteiros, deixando-os cozinhar. Depois destes prontos
I retira-os do molho. A segruir
coa-se o môUio c acrescenta1 se a êste melo litro dc áeua.
Apanha-se a farinha de trigo,
, torra-a e junta-se aos punhados ao molho, mexendo sempre para não embolar; logo
'após, põe-se a manteiga e mais
duas gemas.
Quando esta massa estiver
soltando o fundo da panela,
> retira-se esta do fogo, despejando-se o conteúdo na pedra
Imármore ou numa tábua dc
carne.
Depois de fria a massa apanba-se uma colher de sopa ra17» da mesma, põe-se um camaráo no meio e mai< a ca, hera e a cauda, que foram antes fervidas em áfrua e sai;
. dando-lhe com as mãos a forma de camarão.
Nom prato, fnndo batem-se
os ovos inteiros, isto é, claras
e remas juntas e mais o sal a
I gosto.
Em seruida passam-se os
1 camarões no ôvo, na farinha
de rAsca, fritando-os, de preI ferência no azeite.
Serve-se com arroí soltinho.

fO que a Dona de Casa
^precisa saber eom rela*
tção aos alimentos que
se modificam com
a fervura
As verdura*, minhas preza' das leitoris, po? exeruplo, per-

dem parte de scu teor vitamí- \
nico e mineral, quando cozi•das de certa maneira e durante muito tempo.
O arroz pela fervura trlplica o seu peso, mas no entanto ]
diminui a quantidade de umi-/
do existente nele. Vejamos, se]
cozinharmos 100 gramas dei
arroz, teremos, no final, 3001
aramas. Entretanto, cm 100 i
gramas de arroz cru encontramos 79 gramas de amido, masj
esta mesma quantidade de arroz, depois de cozida, só contem 24 gramas de amido. Ora.tj
o arroz não vale por ser arroz,
simplesmente, mas por conter |]
amido.
A cebola quando cozida per-j
de 75% das suas qualidades
úteis.
A carne é outro alimento,^
que, também, pela gordura so-/
fre grandes alterações.
Nós, da seção "Vamos Cozinhar", gostaríamos muitíssimo, se nossas leitoras daquii
para o futuro, observassem cs-"
ta regra na preparação dasi
verduras frescas: limpá-las,'
cortar os pedaços que estejam 1
velhos, apodrecidos, lavá-las|
na torneira, c, cm seguida,;
passá-los rapidamente na água{
fervendo. Procedendo, assim,
as donas de casa terão as ver-/
duras em perfeito estado de'
higiene c estas, passando pori
esse processo, nada perderão'
em «nas qualidades nutritivas i
e em sua riqueza vitamínlca.
Os legumes scmí» e os cereais devem ser lavados cul-,
dadnsamcnie, antes de serem 1
jogados a ásua que vão scr'
fervidos.
Os caldos preparados comi
Icsumo*. devem ser feito* rm,
fervura leve. dc preferência,
em vasilhas pequenas e bem
tampadas.
Quando queremos preparar]
um bom caldo, com relacíoj
às verduras, devemos ter em'
mente o seguinte: para cadai
litro de água. 200 gramas de"
qualquer espécie de verdura.
O sal só deve ser jogado'
nos caldo*; após a fervura; an-i
les constitui um erro. aliás,!
ir•-.!¦» romum na maioria dasj
donat de casa.
Como véenj. t de suma lm-/
portâneia para ouem lida eom',
os alimenios esses conhecimentos. qne nada raais ___• _n\
_nt resultados de ©bserrãfocs,
e experiência.

?

CORREIO DA MANHA, Domingo, '18 do Agosto .ie i»57
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VALORIZADA A VITÓRIA DO FLUMINENSE...
v

Fernando, Maurício, Zc
que, Frazào e Wellls,

OS QUADROS

(Continuaçio d. 1.* página)

O» dois quadros prellaram
com ns seguintes formações:
f 111,i-ii¦ ir*i,-..- _ Castilho, Caca
e Pinheiro; Ivan, Clóvis e Paulo; Telé, Léo, Valdo, Itobson e
Eicürinhò,

empregar todoa oa estorvos, porque assim exigiu n adversário.
Foi justo o triunfo do grêmio
de Álvaro Chaves, levando-se
em conta mie sonhe aproveitar
a oportunidade que se iprtt*
tou para decidir a parlida, iejla
do ésse resultado valorizado alu*
da pela grande ntunçáo do cluhe «uburbano.

Henri*

M.-ojn-ii.i — Ari, Hilum e
Navarro; Salvador, Apel e Nair;

ídolos de ontem

Na preliminar, os juvenis dô
Madureira levaram a molhor
por 1x0.
CONTUNDIDOS, IVAN E
ROBSON

ARniTnO, RENDA K PRKLIMINAR
Dirigiu o prélio o árbitro Euniplo de Queiroz, o qual teve
como aiixilinrcs Álvaro Martins
o Serafim Moreno.
As bilheterias da praça de
esportes de Álvaro Chaves ar*
recadflram 13R.256 cruzeiros.

2.° Caderno

ROLANDO DE LAMARE: CRAQUE EM VÁRIAS POSIÇÕES

Após n prélio, nn rovisáo médica, foi constatado distensÂo
de músculo nn coxa direita do
médio Ivan, enquanto Robson
apresentava forte contusão na
perna.
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centro-avíintc e terminou como
médio-dircito, era um verciauciro "tapa buraco", dada a
laclliriade com que éle se adaplava a qualquer posição. O segredo consistia tão somente no
uso indistinto dos dois pés, dai
ter sido: ponta-direitn; meiadireita; médio-esquerdo e centro-módlo. A sua posição predileta, no entanto, cra a dc centro-médio, mas poucas vezes
nela atuou.
A DISCIPLINA ACIMA
DE TUDO
Rolando do Lamurc foi um
craque na acepção da palavra,
tanto assim que, durante algum
tempo a èle coube a orientação
do quadro botafoguense, c sò
deixou a função, cm conseqüência de um incidente com
E-ieio Vicari.
Defensor
intransigente
dn
disciplina, Rolando discordou
da atitude assumida pelo centro-avante, abandonando um
treino cm meio, sem a sua
anuência, e por êsse motivo puniu-o, afastando-o do quadro.
Diante dos inúmeros apelos recebidos no sentido dc que fôste relevada a penalidade, o médio resolveu ceder, mas deixou
em caráter Irrevogável o cargo
de "capitão", não quebrando
assim um princípio.

Dr. Rolando de Lamarc
Começou como centroavante — A disciplina acima de tudo — Integrou a primeira seleção bra-,
sileira — Sempre viveu de clínica
HÉLIO F. ROCHA

Ramalho Ortigão,

22

(Largo de S. Francisco)

Integrando, ora a equipe de Flavio Ramos, ora a de Itamar Tavares, os organizadores das "peladas" disputadas no
campo do Largo dos Leões, onde, além dos adversários, os
jogadores enfrentavam dois sérios obstáculos: as palmeiras
e o bonde que de vez em quando.passava. íoi que Rolando de
Lamare deu mostras dos seus pendores para o futebol. '
O futebol de alta categoria que Rolando jogava não passou despercebido aos seus companheiros e .assistentes, razão
por quc foi levado em seguida para o Botafogo, onde passou,
a integrar a sua representação secundária, da qual faziam
p*<rtè entre outros: Mimi Soché, Artur César, Henrique Teixeira e Júlio Wcrnepk.

AGORA... TUDO ABAIXO DO CUSTO
i APROVEITE OS ÚLTIMOS DIAS!
• •

APARELHOS
Lavadeira

Elétrica

"Comodoro"

Fogão Metalcat de gás engarrafado com
¦ botijão e instalação
De 7.800, por

3.200,

TV Invictus de mesa, 21"

27.500

Oe

9.750, por ..„,.,,,
fe-f5U,
Máq. de Calcular "Rheinmetall"

De 41.500, por
9
"Elco",
Fogão
de gás engarrafado, cem
botijão e instalação •
j" ílffef)
De 11.950, por
OaOUli;

De 54.500, por
JâellUUe
"Vigorelli"
Maq. dò Cost.
portátil elétrica
De 12.600, por..."
Liqüidificador "Arno"

TV Stromberg de mesa, 21"
De 55.500, por ........ JUaüUUy
"Slavia"/
Acordeon
80 baixos

OaDUUy
IV Centenário

2.450, por ........

De 18.800, por........

I.lZUy

Rádio Porta-Retratos
De 3.900,

ii

ELÉTRICOS

De 17.950, por
lO.ÜjüU,
Máq. de Costura "Vlgorelli", 5 gavetas

De

. '

.

ilI-tiUU.?

TV RCA de mesa 21"

1500,

por

Pulverizadores

De 51.980, nor.!

4O-50*,

De

.'

-JlLSOlI?

De 48.500, por

TV Philco de mesa, 21"'

.

"Dato"

230,

3.800, por .,./..;.

¦;..>'
.-*.!

MOVEIS
"Useful"

Sala de Jantar

De 22.000, por
Dormitório "Leader"
De 38.000, poi

DE

QUALIDADE

com 8 peças Refletor de pé "Bausch-Lomb"

lULlUUy
marfim

2.480, por

De

Poltronas

1.49Uy

Estofadas diversos modelos

7.500, rc;

&fôBUUU? De

*£r.3UU9

"Leveclc"
Grupo, de Canto
com 3 peças Buffet Moderno "Z"
De 13.800, per
KéUUU» De 4.000, por
Za40U;
"Prudente" Mesas
Sala de Jantar
de Centro diversos modelos
De 12.500, por .
2.300, por
_. 5-..3UU» De
Colchão "City" para casal Estante-Secretória

SUMp

Pp

3.690, por
3.900, por
fc«üü"y
£Ü*44U« De
Colchão "Divino" Mola Mágica, para casal Cama Turcabel com cabeceira, para casa!
Dp

3.690, .y;

PARA

UMA

fc.44Uy

COMPRA

I

FELIZ

Dc 2.490,

UMA
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LOUUj

PALAVRA
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Apesar de ter condições técnicas para formar no primeiro
"team", Rolando, de forma alguina concordava com a hipóAliás,
tese da sua promoção.
não era o único, pois os companheiros em situação idêntica
pensavam da mesma forma. O
motivo era simples: o quadro
secundário, na ocasião, era mais
forte do que o principal, e
poçtanto, mais fáceis as vitórias.
A ascensão de Rolando ao
primeiro quadro, após a conde camquista de três titulos
"team", ocorpeão no secundo
reu em 1910, e por coincidéncia sagrou-se campeão carioca.
A equipe que deu ao Botafogo
o primeiro campeonato- tinha
esta constituição: Coggin; Pullen e Dinorah, -Rolando, Lulú e

Lefevre; Emmanuel, Abelardo,
Décio. Mimi e Lauro,
COMEÇOU COMO CENTROAVANTE
Rolando de. Lamare, que começou a jogar futebol como
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Rolando de Lamare não se limltava apenas ao futebol, pois
dividia o scu tempo também
com o remo. Nos esportes terrestres sempre foi um apaixonado pelo Botafogo, mas nas
aquáticas,
lides
guanabarino
fervoroso.
No salutar esporte, porém,
não conseguiu a projeção alcançadn no "association". toduvia, obteve diversos triunfos
quo lhe garantiram a conquista de várias medalhas,
O horário das competições
de remo não colidiam com o
do futebol, razão por quc, Rolrndo praticava os dois simultàneumcnte. Dc umn feita, no
entanto, éle teve quc sair do
barco e entrar num táxi imediatamente nara não nerder o
trem que o levaria a São Paulo, a fim de participar dc um
jogo Botafogo x Palmeiras,
A nota curiosa do páreo, foi
tomada pela
a providência
guarnição que, reconhecendo
impossibilidade de alcançar o
primeiro colocr.do — o Fiamengo, remou nos minutos finais, não em direção à meta
de chegada, mas à sede, a fim
dc não retardar o embarque de
Rolando. E, ostentando uniforme de remador, o defensor
do Guanabara chegou ã Centrai do Brasil para embarcar.

INTEGROU A PRIMEIRA
SELEÇÃO BRASILEIRA

SEMPRE VIVEU DA
CLÍNICA

Há na vida esportiva de Rolando, um aspecto que não pode
deixar de ser focalizado, o de
ter éle integrado o conjunto
que deu ao Botafogo o primeiro
titulo de campeão metropolitano, e ter formado na primeira
seleção brasileira, organizada
em 1914, para enfrentar o Exeter City, da Inglaterra. Compunham o selecionado nacional
os seguintes elementos: Marcos; Píndaro e Néri; Lagreca,
Rubens Sales fe Rolando; Oswaklo Gomes, Abelardo, Friedenreich, Osman e Formiga.
Esta mesma equipe, com exceção de Rolando que não pôde
ausentar-se do país por motivos particulares, foi a que' derrotou a seleção argentina, no
mesmo ano em Buenos Aires,
pela Copa Roca.

. .

Julgando incompatível o futeisl com a medicina, Rolando
de Lamare, logo após formarse, descalçou as chuteiras, o
que fêz em 1916. A sua vida
na medicina sempre foi rest.rita à clínica, pois nunca teve
qualquer emprego, do que náo
se arrepende absolutamente.
NAO QUIS SER DIRETOR
DO GUANABARA
Rolando de Lamare nunca
cogitou de exercer cargos quer
no Botafogo quer no Guarábara, Certa vez, à sua revelia
foi eleito diretor de remo do
Guanabara, mas não r.ceitou o
cargo, muito embora lhe tivessem feito calorosos apelos.
A razão da sua intransigència, foi o fato de considerar qua
o cargo pertencia de fato e da
direito a Irineu Ramos Gomes,
cuja vida era'toda ela dedicada
aos esportes aquáticos.

DOUBLÉ DE REMADOR E
JOGADOR DE FUTEBOL
A atividade desportiva de
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clássico "obrigado" sal a todo momento.
CONSIDERAÇÕES
TÉCNICAS
Encerrado o treinamento,
Oscar afasta Mandi para um
grupo isolado. O assunto, lògicamente, deveria ser mantido em segredo.
Mas, surpreendemos algumas considerações que Mandi extraiu do
seu já famoso caderno.
E' uma deficiência que
procuramos corrigir — retruca Oscar.
—. Os jogadores como que
demonstram receio de chutar,
Mas ninguém pode fazer "goais" sem arrematar. Atira-secinqüenta vezes para marcar
três, quatro ou cinco tentos.
Torna-se necessário retirar
dos jogadores o medo das
vaias pelos chutes errados,
Garanto que os diretores gostardo bastante de assistirem
a trinta tiros fora do alvo e
"goals" marcados...
quatro
¦ — Tenho um ditado que
repito constantemente aos jogadores — diz Oscar. Ninfortuna sem
guém
ganha
comprar bilhete, assim como
não se marca tentos sem chutar.
Mandi não deixa passar a
oportunidade de um gracejo:
A êsse respeito penso
diferente: sem comprar bilhete é que se ganha dinhoiro... guardando-o no bolso...
A palestra morreu aí. Prósseguiria mais tarde na concontração.
AMANHA O RELATÓRIO
. Gyula Mandi encerrará hò*
je as suas observações. Afirmou-nos que amanhã mesmo
entregará à diretoria do chibe o seu relatório, que deverá ter uma apreciação detalhada quanto ao estado dos
jogadores.
E quando assumirá efetivamente a orientação da
equipe?
Imediatamente após a
entrega do relatório.
NO "CORREDOR"
As obras para construção
do "corredor de tiros" estão"
bastante adiantadas, prevendo-se para amanhã a conclusáo com os últimos retoques.
Mandi visitou-as novamente,
acompanhado pelos jornalistas e o zagueiro Lúcio.
Vários comentários foram
feitos. Mandi explicava os
detalhes eas perguntas se sucediam. A parede destinada
ao choque dos tiros está pronta. Lúcio observou-a éuriosamente.
Não. será difícil acertar
nesses quatro metros.
Mandi corrige:
—- A parede será dividida
em oito partes, eom números*
O jogador tem de acertar na
parte que eu pedir.
Bem, assim não ficará
tão fácil... Mas, a mim não
assusta: chuto bem... Posso
até derrubar a parede.
Se isso acontecer, mando construir outra do meu
bolso.
Entra em discussão o piso.
Mandi esclarece:
Vai ser mesmo de terra,
porém nivelado, nâo como
está agora. E os jogadores é
que se enesrregsrãn de manter o nível do piso, com aquê!e aparelho.
E apontou p»ra um r-òlo
compressor manual...
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A equipe-do Botafogo, campeã dc 1910: Coggin; Pul'en e Dinorah; Rolando, Lulú e Leíevre; Emmanuel, Abelardo, Décio, Mimi e Lauro

ESTRÉIA BENEDITO NO CORÍNTIANS
za; juiz — Elias Assad Simão;
| Nacional
— Felix. Nino c Mario;
e Linense.' Nessa peleja fará sua Jorge, Persey e Rivetti; Leonel,
estréia o médio carioca Benedito, Parada, Durval, Manteiga e Pieirecente aquisição dos alvinegros nini. Jabaquara. — Barbosinha,
sendo o cotejo aguardado com Sarno e Pascoal; China, Miguel
grande interesse pela torcida co- e Getúlio; Hel'o, Ari, Wilson,
rintiana, que deverá comparecer Washington e Albertinho.
em grande número ao Parque São
DE
Jorge. Também o jogo de San- SANTOS X PORTUGUESA
•
DESPORTOS
tos, entre o Santos e a Portu—
—
EduarSantos; juiz
Local
guêsa de Desportos deve agradar,
—¦
Heipois são dois dos chamados gran- do Safady; SantosFioti, Veludo,
Brauner c
dos que estarão se defrontando. vio e Mourão;
Zito; Tite, Álvaro, Pele, Del VecEis os jogos de amanhã:
"LINENSE
chio e Pepe. Porttmuêsa —- CaCORÍNTIANS X
Djalma Santos e Julião;
Local — Parque São Jorge; luiz beção,
Mario Ferreira, Hermlnio e Juths;
Stcvan Valter Glans; Coriutians Nelslnho,
Ipojucan, Zezinho, Oci— Gilmar, Olavo e Alfredo; Idae Valter.
rio, Valmir e Benedito; Cláudio, mar
Lulsinho, índio, Rafael e BoquiSAO BENTO X BOTAFOGO •
ta; Liucusc — Nenê, Odorico e
Local — S, Caetano do Sul;
Frane
Daltro
Nelson,
Ecidir;
juiz — Falore Euclidés Rosa; São
gão; Pedrina, Odair, Brasilino, Bento — Aldo, Alan c Savcno;
Lelé.
Gene e
Elpidio, Rubens de Almeida e DiSAO PAULO X JUVENTUS
ogo; Osvaldinho. Tantos, Bota,
—
Ma- Derna e Varga. Botafogo — MaLocal — Pacaembu; juiz
rio Nogueira; São Paulo — Paulo, chado, Sula e Benedito Juliao:
De Sordi e Mauro; Antônio Rosa, Antônio Julião, Gonçalves e DiVitor e Riberto; Maurinho, Bal- cão; Zczé, Artoff, Washington,
tazar, Nev,' Celso e Canhoteiro. Neco e Paulinho.
JuuciitiiJ — Costa, Ditão o ManPRETA X PORTUGUÊduco; Cássio, Clóvis e Mendonça; PONTE SA SANTISTA
ViOsvaldinho,
Haroldo, Edelcio,
•Local — Campmas; juiz -_- Caana e Rodrigues; ,._._,..„.
Montes Júnior; Ponte Preta —
tão
JABAQUARA
X
NACIONAL
Bruninho e Piram;
Fernandes,
Sou—
Comendador
Rua
Local
(Continuação da 1'.* página)

Esnel, Carlito e Vilela: Paulinho,
Airton, Nininho. Bibe c Paulinho.
Portuguesa — Aparecido, Pixu e
Maguiani: Carlito, Zinho e Henrique: Alfredir.ho Gonçalo, Grilo,
Perinho e Valdo.
FERROVIÁRIA X XV DE
PIRACICABA
Local — Araraquara; juiz —
Dino Pasini; Fcrropidria — Fia,
Antoninho c Elcias China, Rodrigues e CardareUi; Ncllnho, Esteves, Cardoso, Valter e Bazanl. XV
de Piracicaba — Canarinho, Salvador c Idiarte; Biguá. Pepino e
Geraldo; Arlindo, Guerra, Xixico,
Gatão e Nclsinho.
NOROESTE X IPIRANGA
Local — Bauru; juiz — Adino
Peschiera; Noroeste -— Caju, Pcdro e Pierre; Fernando, Gaspar e
Vila; Nivaldo, Wilson, Berto, Nestor e Ismar; .piraiipa — Bilu,
Paulinho e Ferrari; Ariston, Giba
e Juarez; Bclmiro, Luís, Reinaldo,
Wilson c P. Bala.
TAUBATÉ X GUARANI
Local — Tautaté; juiz João
Rodrigues: Taubalc — Ivan, O.
Maio e Mazini; Zé Américo, Celso
e Porunga: Alcino, Tek, —Osmar,
NicaIvan II e Mario; Guarani
nor, Gonçalves- e Bcné; Da mo,
joc e Bassu; Friaça, Fifi. Villalobos. BenêeJansem S.R
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2.° Caderno

CONVERSA DE COCK PITT

Campeonato Paranaense —- Em p Campeonato Ceareme — Em ForCuritiba — Ferroviário x OpprA- taleza — Usina Ceará x América.
rlq, em Paranaguá — Rio Branco Campeonato Paraibano — Snntos
x Palestra Itália, em Ponta Gros. x Auto'Sport.
— Guarani x Britânia.
— Corlnthlans x Llnense, em Comcn- sa Campeonato
Maranhense — Em
— Em Re- Campeonato
Sáo Luis — Vitória do Mar x Madador Souza — Nacional x Jnhn- In Horizonte —Mineiro
América
x
Asas,
quara, cm Santos — Santos x Por- cm Sete Lagoas — Democrata x ranhào.
tuguêsa do Desportos, em Cnmpl- Cruzeiro, cm Nova Lima — Vila
Paraense — Em Benas — Ponto Prota x Portuguòsa iNova x Atlético, cm Barão de Co- lémCampeonato
— Tuna Luto Comercial x
Santista, cm Aroraquara — Ferro- cais — Metaluzina x Meridional,
Plnhclrense.
viária x XV de Piracicaba, cm Bau- Campeonato Pernambucano —
—
Amistosos — Em Feira de Sanru
Noroeste x Ipiranga, en) Tau- Em Recife — Ifcls x Santa Cruz.
bate — Taubaté x Guarani, cm Campeonato
— Em tnna — Fluminense x Esporte de
Golanlensc
São Caetano — São Bento x Bota^ Goiânia — Goiás x Goiânia.
| Recife, em Belém - Clube do Hcnio
fogo.
Campeonato dc Juiz de Fora — |x Vitória de Salvador, em Rio do
Campeonato Bahiano — Em Sal- Km Juiz dc Fora — Tupinambás x Sul - Juventus x Paissandu dc
vador —- Botafogo x Galicia.
Social.
I Brinque,

FUTEBOL NOS ESTADOS

ROBERTO MIRANDA

Eis ai pelejai que terio disputadns hoje pclo Brasil, segundo a
Sport Press:
Campconuto Gaúcho — Em NoUenncr.
va Hamburgo — Floriano x '—
¦ Em
Campconuto Catarinense
—
Florianópolis
Ava| x Estiva, em
Itajaí — Barroso x"bocaiúva,, cm
Joinville — Operário ^ Pnula Rnmos,
Campeonato Paulista — Na Capital —¦ No Pacacmbu — São Paulo
x Juventus, no Parque São Jorge

FANGIO DE NOVO FAVORITO

PfcsiCARA, nana, n — o argentino
Juan Manual Fangio, ja danificado
romo carapeAo mundial da juitomobl»
llsmo de 1057, * o (avento índmcutlval
do JS». Cirande Prêmio de pescara, qua
tela disputado nmnnli.l ncuta cldadf. O
deitMado volante argentino regUtrou
a melhor média de velocidade nas ellmltiatérlaa realizadas hoje no rltcul»
to de 25 579 quilômetros. Fangio fé»
uma média de 156,488 quilômetros liorárlos .conduzindo uma Mnecratl, »nperando seu principal rival, Sterlinf
Moss, da Inglaterra, que pilotou um
Vauxhall. Moss registrou uma média
de 154.A42 qullftmetros.

O "Analee" tetn-so ressentido dc tripulação, mesmo assim, vem se colocando razoávelmente. Se tivesse umn equipagem completa, por certo poderia melhorar ainda mais porque <o barco vem correspondendo. O comandante Fernando Ferreira é visto em companhia
dc dois tripulantes quando da regala '•Confraternização"

Iniciativa que deve ser prestigiada

Mais cedo do que se esperava,- I gresso.da vela. iCom relação aos bom saber um pouco mais, isto
aurgiu tuna reação no Iate Clu- iatistas cremos que deverão se para os que £ abem algo, qué
be do Rio de Janeiro no que se inscrever nos cursos. Sempre é também não são muitos.
refere ao preparo das futuras
tripulações de alto-mar.
Não
vamos dizer que nossos tópicos
a respeito tiveram o condúo de
despertar os dirigentes da vela,
Já, que o movimento que agora
sc observa nada mais é do que #/
©'renascimento do que já existiu, apenas com a diferença que
haverá, um
barco "Escola", no
A classe "carioca" disputa hoje a sétima e tílíima prova,
caso o "Ondina", de Joaquim
do campeonato da classe e a terceira da Taça "Correio da MaBelém, que dará aulas prátivhâ". Ponteia o campeonato e a "Taça", o iatista Wüson Teicas aos interessados.
a-eira. Em segundo. Tia "Taça", estão juntos os desportistas
Em 1955, sob a direção do
Manoel Simões e Hélio Pereira enquanto no campeonato, a
mesmo homem íoi
instituído
posição secundária pertence a Jorge Eduardo vindo cm terum curso de marinharia. Em
ceiro Manoel Simões e Harry Adler e em 4° Hélio Pereira.
1956, essas aulas mão tiveram
Diante do acontecido, na sexta reaatàNque resultou uários
'protestos,
prosseguimento, aDarecendo, em
torna-se difícil apontar o provável vencedor da
compensação, outros didáticos
Taça "Correio da Manhã", muito embora o ponteiro sempre
como Fernando Ferreira, que se
Tenha mais chance do que os demais, independente do que vier
propôs a ensinar navegação asacontecer depois.
tronômica
enquanto a classe
Nessas condições, o resultado de hoje não deverá apontar
star tomava a si a interpretao campeão. Teremos de aguardar o julgamento da sexta prova
çfto das regras de regatas.
para se saber ao certo, o vencedor.
Agora, novamente, Joaquim
Belém volta à atividade com o
curso de marinharia, com a novidade porém, aí talvez a nossa
contribuição, de estender
ao
se
Está sendo disputada a rega- te todas as classes já "Intermar suas atividades. Durante o
"Força Aérea Brasileira" que trata de uma regata que.
curso, levará os alunos para fo- ta
Va da barra e ensinará as ma- todos os anos é levada a efeito Clubes" devidamente anotada
velas etc.
nobras
sob o patrocínio do Carioca Ia- pela FMV. O árbitro de hon• Uma de
iniciativa como essa, por te Clube. Dissemos está sen- ra é o brigadeiro Francisco Asde particular,- deve con- do, porque começou ontem, com sis Correia Melo fazendo parte
partir;
târ
com o.Irrestrito apoio da dl- ida a Paquetá e terminara ho- ainda da CR os seguintes noretoria .do Iate Clube, tratando- je com a volta também- va- mes: Oswaldo Penido, Joaquim
se de uma cooperação ao pro- lendo pontos. Dela tomam par- Belém, Alberto Silva, Augusto Costa, Fernando Avellar, Ar¦'
¦
.
,.:> ;¦
i.
_
f .thur Mc Laren, Antônio da Silva Guimarães, Abilio José Ferreira e Geraldo Gunert.

Um julgamento e o
Taça Correio da Manhã"

NO MUNDO DO IATISMO
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Numerosos prêmios serão entregues aos vencedores cuja entrega está prevista
para às. 18
"Recebemos
horas; no CIC.
gentil convite e tudo faremos para lá comparecer.
XXX
Os prêmios da prova "Mooentrere Mc Cormack" íoram"Argengues a bordo do liner
tina" da mesma Companhia.
Não pudemos comparecer mas
soubemos que tanto o coquetel
como o jantar americano esti-,
-verarn irrepreensíveis. Os stade eloristas não se cansaram 'dirigengosto dos
giar o bom
"Moore
Mc Cormack",
tes da
que assim, tiveram o seu crédito de simpatia aumentado entre os iatistas metropolitanos.
x x
Ficou definitivamente assen14 de setembro,
tado para o dia "Troféu
Correio
a entrega do
da Manhã", que será precedido
como todos os anos de um jantar
a rigor. Serão convidados além
dos representantes da Marinha
que contribuíram para o êxito
do sul-americano, o sr. Oswaldo Maia Penido, presidente da
CBVM, sr. Mário Neiva pela
Federação Metropolitana
e os
diretores da "Moore Mc Cormack". Como se sabe êste ano
a vitória pertenceu a Jorge
Pontual.

De CrS 1.070, por flft^
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XXX

ISTO E UMA
PEQUENA AMOSTRA
Cetim de algodão Pekim"pois"
e estampado, Cr$..
j
"pied
de poule" Clidélia
novidade, Cr$
Tropical — lm de largura,
Wly

»•!•••••»•••••¦#•«

Orgondy tweed, liso ou com
>"pois", Cr$
Estampado Itapuã, Cr$...

Pique-em relevo, Cr?

CrS 68,00 o metro
CrS 65,00 o metro
GrS 63,00 o meiro
GrS 33,00 o meiro
CrS 21,00 o meiro

CiS 54,00«trO

Paille Rhodia Extra, Cr$..

Cr$59,000IHOtrO

Popeline imprimée-pintada
o mão, CrÇ
Cetim duchesne — l,40m
de largura, CrS
Toffeto Sointjeon - l,20m
de largura, Cr$ .....

""1

proibido vender caro nas
bancas do Supermercado
de tecidos em Copacabana.

Cr$ 39,00 o metro
CrS46.00ometro
CrS 57,00 o meiro
O troco paro
nós c fácil,
nèo temos
"quebrados"

ÀV.N, S. DE COFAGABÁNA, 861

Fazem parte da comissão organizadora do jantar, as seguintes senhoras: Dalkiia yeiga,
Genô Pontual, Clara Demaison,
Lourdes Lopes, Ruth Nasci' mento, Edna
Bueno e a senhorita Tereza Pestana. A supervisão ficará a cargo do comodoro Carlos Pires de Melo.
•
X

X

X

As aulas de marinharia que
terão início no próximo dia 3
de setembro e que serão dadas
todas as terças-feiras às 20,30
horas, no Iate Clube, abrangerão vários outros setores todos
porém, relacionados com um
barco de oceano. Assim, o comandante Alcides Lopes e Carlos Brito de Melo, ministrarão,
conhecimentos
culinários enquanto o desportista Mário Barroso se encarregará de sinais
e balisàmento.
XXX

Recebemos um boletim da
SAVEL que fornece alguns dados curiosds sobre o financiamonto de snipes. Ficamos sabendo que a sociedade possui
em deDÓsito a importância de
160.855,10 cruzeiros e deverão
receber de atrasados
CrS 173.735,00. Dez barcos já
foram financiados e entregues
pela SAVEL.
* *
Tardiamente nos foi fornecido o programa do Paquetá Iate Clube, que no dia 16 compleíou um ano de existência.
Lamentamos o ocorrido porque
tínhamos o máximo interesse
em transcrever nas nossas colunas tudo que se relacionava
a respeito. Ontem por exemplo,
além da missa ha Matriz, houve a inauguração de um mastro .novo na sede náutica e baiie na sede social. Para o ano,
se Deus quiser, pagaremos a
dívida, que nos foi imposta,
quase que imerecidamente. Aos
seus dinâmicos e corteses dirigentes, nossos sinceros parabens pela grande obra que estão realizando.
Por coincidência ou nao, sumiram "Queen
do late Clube a senhora do
Marrç" e o "Homem da Varanda". A primeita personalidade soubemos, está nas ntonSanhas enquanto o
segundo ficou penando mesmo
por aqui, mas longe da Av.
Fasteur.

TRAVESSEIRO
Fabricado com a puríssima
espumo de látex. Proporciona
cim verdadeiro repousa. Ta*
manho 50 x. 70 Cms.

COLCHA MESBLINHA
Nossa exclusividade. Superior
fustão branco, tecido resistente e macio de grande durobi lidade.

COBERTOR
Pura 16 em moderníssimas
cores. Modelo do mais finogosto. Barra de sedo com deI içados motivos,

TOALHA PLÁSTICA
Lindo modelo em moderníssimas cores. Muito prático, lavóvel e com originais motivos
imitando bordado.

PREÇO NORMAL

Solteiro

PREÇO NORMAL CrS 2.970,

PREÇO NORMAL

Cr$ 460,

Oferta da Feira do Lar

417.

-m-mm-r

De Cr$ 197, por 12 79
De Cr$ 217, por 14 79

Cr$ 300,1.
i
Oferto da feiro do Lar

Oferta da Feira do Lar

177,\

2.570*
JkV

mm*

Veja em funcionamento
APARELHOS ELÉTRICOS E ARTIGOS DOMÉSTICOS
e assista demonstrações ao vivo com os artistas do
SESSÃO DAS CINCO OA T. V. TUPI
Wilma Rocha o outros componente», quo
distribuirão amostras, nas barracas da

Utílize wÇrfifr^
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VIDA EXCVRSIOMSTA
Bob o patrocínio da Prefeitura
Unlclpal de Caxniiihu, com a cola>>raçllo tícnlca da Bandeira Orgatilr.adora de Turismo (B.O.T.), será
realizado de 10 a 16 do setembro
como parte do V Congresso Brasllelro de Turismo, — o I Festival
de Cinema de Turismo. As inscrições
«stfio abertas ató o dln 20 ttrça-íclia,
"a todos os Interessados, possuídores de películas do Ul a 35 mlllmetros, mudas ou sonora;, em preto e
branco ou coloridas, provenientes de
qualquer ponto do território nacional
ou do Exterior", versando sôbre ativldades turísticas.
O convite Umbém í dirigido «os
clubes excursionistas cm geral, conslderando-se o Excurslonlsmo, no
Brasil, como parte prcponderanle do
Turismo. O Centro dos Excurslonistas aderiu prontamente ao convite,
« far-se-á representar por seu dlretor-fotográfico, dr. Alexandre Far,ron, com filmes coloridos de 16 mlKmetros (adaptação sonora de gravador de íita magnética) sôbre excursões • escaladas, no Brasil, c viagens a diversos países da América
do Sul • da Europa, t condição tini*
ca de os concorrentes estarem inscrltos como congressistas no V Congresso Brasileiro de Turismo (Caxambu), podendo ser obtidos esclarecimentos mais amplos na Secretaria (Rio) da B.O.T., na Avenida
Nilo Peçanha, 23, sobreloja.

SEMANA (AZIAGA) NO ALPINISMO EUROPEU
Segundo as agências telegráflcas (U.P. e P.P.) cinco acidentes ocorrcam na última semana
azíatra para o alpinismo curopeu:
Dc Vicenze
Infor(Itália)
mam
aue
Quatro estudantes de
Verônica, quando tentavam escalar o paredão sul de Baffelan. nos
escorreDolomltes dc
Vicenze,
aloinlstas
caindo. Dois
saram,
salvaram-se e. os outros dois fono
ram
precipício
projetados
60
metros).
(aproximadamente
localidade
(2)
na
«Hospitalizados
de Schlo, há poucas esperanças de
que se salvem.
De Chp^onix (Franca) nos
vem a noticia de que dois alplnistas
morreram, atingilos
pelo
alude de gelo. Os corpos foram
recolhidos a Chamonlx, por uma
turma de socorro.
Três suíços morreram
na
, tentativa de escalada do Monte
metros);
Bluemlisalphorm (3.570
e dois
alemães sofreram
ferimentos
de
graves, numa queda
40 metros berto do refúgio de Monte Rosa (3.000 metros). Foram recolhidos ao hospital de Sion (Sulça) de onde vem o despacho telegráfico.
Michael Curtis, advogado norte-americano,
de 27 anos, quando
¦pretendia atingir
o Pico Pentei rey, na Itália, caiu num preclpício de 45 metros, morrendo. A noticia
de
procede da localidade
Courmayeur e informa que, dado
o ponto de acesso dificil para' o
transporte — pondo em risco os
nlpinistas que integram o érupo
de socorro —, o corpo de Curtis
foi envolvido em cobertores e lancado no abismo, para ser recolhido por 6eus companheiros e famíliares.
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RESULTADOS DA CORRIDA DE OISTEM

NOVO PRESIDENTE
BERNARDO R. GOMES

I FESTIVAL DE CINEMA
DE TURISMO

l\

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
?
DE PSICOTÉCNICA
A Associação Brasileira de Pslcotécnica tem o prazer d» comunicar
•os seus associados, amigos, Interes
aados a ao público em geral que a
Prof. EDWIGES FLORENCE — recentemente chegada dos Estados Unidos,
onde permaneceu cêrca da 8 anos em
estudos superiores no campo da psi
cologla — farft uma palestra sob o ti
tlllo: "APLICAÇÕES.DA. ANALISE FA
TORIAIj NO CAMPO DA PSICOLOGIA" na sua sede, rua da Candeiaria, 6, 3o. andar, no dia 22 do corrente, quinta-feira, âs 17 horas.
5254

Fundição sob
pressão

®
Sob assistência técnica da
Mahlo-Worko — Alemanha.
Fundição de peças em Alumínio-Zinco (Zamak) e latão.

MAGAL S.A.
INDÚSTRIA E COMÉRCIO :
Esc.i largo Ouvidor, 102- 5.o andar
T»l. 37-1289 - São Paulo.
Fib.i Kua Américo Brasllienss, 1(64,
Sio. Amaro - Tel. 161-8564.

Ria - U. Birjhoff - Mi 43-7944
t. Altgn — Rodolfo 6ihrs & C. L
Ttl.: 6462.

Encontro (cusuiil e prolongado) no
escritório de G. Speclale (ilo demorachegou...). Dal nasceu a conva e udo
versa "do lagartixas": "Bernardo Rlbeiro Gomes excursltmii. pelo menos, hi vinte e cinco anos, quando
foi, pela primeira vez, a Itatiaia, Mas,
Ingressou no Clube Excursó hi trís"Carioca",
sionista
Assim: Uma noite de reunião, fora até a «<'dc do C.
E. C„ descendo ao subsolo da Galeria
Mcncscal, cm Copacabana, e achou
que a simpatia daqueles jovens todos
era contaglantc. Havia algo quc o
atraia, O ambiente, agradável. N.lo
resistiu, e ali mesmo assinou a pro"Rcndla-sc" A associado Clu»
posta.
biatica, coisa a quc se esquivara sempre, por vir fazendo todas as excursOes, sozinho! (Um dia, até, imaglnara a travessia Petrópolls x Teresópolis — como único dirigente... e
partlclpanto — e só depois de multo
tempo, no Clube, é que verificou
que seria Impraticável, e desaconselhável, Ir só, pelos princípios de
prudência e segurança nue caracteConvenceu-se,
rlzam as excursões).
aderiu ao "Carioca" c vem fazendo
(com assiduidade) excursões até hoje. Diz conhecer — como poucos —
a região de Itatiaia. O Distrito Federal, também, Recolhíamos mentalmente o que Bernardo nos ia dizendo
em tom informal — sem caráter de
entrevista (frisou), que nos ficou
prometida para breve: planos da r.ova Diretoria e todas as atividades do
à sua indicação para
C. E. C. Quanto "Carioca",
acha que
presidente do
mediu bem as responsabilidades, não
prometendo o que, mas prometendo
o máximo, e, no momento, com scus
treze companheiros dc chapa, entrega-se, como dirigente ccquiense, a
auscultar as opiniões, criticas e sugestões dos- sócios interessados. Acha
que a Diretoria está excelcntcmente formada de elementos esforçados
e trabalhadores, á altura do' prestiglo do clube no ambiente excursíonista do Brasil. A entrega da nova sede
(Rua Barata Ribeiro, esquina de Hilírio Gouveia) fora prevista para
novembro. O presidente c a nova
Diretoria esperam conlar com a colaboração doa cequienses realmente
detejosos de trabalhar pelo Excursionismo, servindo a seu clube, Até
lá, cada quinta-feira, na outra semana, nas próximas, dc 20 às 22 hora.", na Avenida Copacabana, 064
(subosolo), continuará a alepria coutapiutiíc do pessoal, alegria que, lndiretamente, acaba de eleger o seu
atual presidente, Bernardo Ribeiro
Gomes, de palestra agradável, entusiasta, de intenções realmente, encornjadoras à frente da Diretoria do
"Carioca".

Da leitura dos relógios

(Conclusão da ultima pár.)
Não correram:
Diferençai: 3
Vencedor: (1)
Movimento do

Bunly — 1.400 em 1)2", com
sobras — 700 em 44", da mesma
forma.
Rosa Miei — 1.400 em 93, sem
apurar.
Slnhá Dona — 1 300 em 95"
carrelrfto — 600 em 37 "3/5, bem.
Fuligem — 600 em 38"2/5, fácli
Estampllha — 600 em 37",
firme.
.lanusla — 1.400 em 94", fácli.

TUYUTY
3 anos, São Paulo, por Fort Napoleon e Bélica.
m.
Proprietário: Stud
de Paula Machado. Treinador: Ernanl Freitas.
Criador; Haras São José e Expedictus.
BLONDE — f., t., 6 anos, São Paulo, por Tupac Amarú e Cotiana.
Proprietário: Jorge Auler Coimbra. Treinador: Affonso de Souza. Criador: Luiz A. Barros.

746
1."
2."
3,o
4.o
5,o

J> PAREÔ — 1.000 metros — A.U. — Prêmios: Cri 75.000,00,
22.500,00, 15,000,00 c 11.250,00.

Love Affalr, F. Irlgoyen..
Johnny Boy, O, Ulloa ....
Cântico, M. Henrique ....
Ciúme, L. Rigoni
Vésper, J. Portilho

M
55
55
56
55

68.00
16,00
7B.46B
27,00
.625
46.6
(Cântico)
15.663
81,00
lR.flOM

160.559

12 17.178
13 12,7M
14 39.837
23 3.960
24 8.49.1
34 7.738
44 6.Í37

45.W
60,00
19.00
lll.í.00
90.00
99,00
123,00

91.247

PAREÔ — 1.400 metros — A.U. mt.»18.000,00, 12.000,00, 9.000,00 c 5.000,00.
l.o
2.o
3.0
4,o
5°
fi.o
7,o
B.o
S.o
lO.o
ll.o
12,o
13.o
14,o

CrJ 60.000,00/

Prêmios:

3.' páreo

Jaguaribe, L. Rigoni ..... 60 63.385 26,00 11 1.224 933,00
Lamento, M. Teixeira .... 52 1.4B3 1.092,00 12 10.602 108,00
Richmond, A. Barbosa .. 56 26.145 62,00 13 21.268 54,00
Brocal, J. Portilho
5h 14.448 113,00 14 4.661 243,00
Breville, C. Carvalho .... 53 3.902 408,00 22 15.348 73,00
Gastrónomo, H. Cunha .. 49 22.081 74,00 23 30.977 29,00
Equivoco, M. Henrique .. 56 2.040 799,00 24 10.519 . 100,00
Retinto, A. G. Silva
60 13.117 124,00 33 10.460 109,00
El Mayoral, D. Moreno .. 60 3.793 430,00 34 26.997 42.00
Kadjar, A jjarçal
60 16.155 101,00 44 2.605 438,00
Abreu, L. Lclghton
58 24.969 65,00
Ijossé, j Baffica
58 1.783 914,00 143.659
Pilgrin, o. Moura
54 (Breville)
Locatário, E. Castillo .... 60 11.685 140,00

Silurian — 700 em 44", com
sobras. ,,
Zé — 1.600 rm 105". algumas
sobras — 700 em 44" 2/5, bem.
Fanfarrão — 1.500
cm 96"
4/5, bem — 800 em 50", agradando.
Estuardo — 1.800 em 118".
sem apurar — 1.000 em 63" 2/5,
boa ação.
Ubl — 2.040 em 132", correndo muito ¦— 800" 1/5, bom.

Diferenças: 1/2 cabeça e várlc* corpos. Tempo: 62"
Vencedor: (21 68,00. Dupla: (12) 45,00.
Movimento do páreo: Cr? 2.568.060,00.

203.086
Diferenças: 1 corpo e 1 corpo. Tempo: 89"2/5.
Vencedor: (9) 26,00. Dupla: (34) 42,00. Placés: (9) 15,00, (13) 101,00
e (5) 26,00.
Movimento do páreo: Cr$ 3.902.000,00.
JAGUARIBE — m., t„ 5 anes, Pernambuco, por Colonist II e Pharos
Light.
Proprietário: Arthur Herman Lundgren. Treinador: Paulo Mor*r'«vSeMTL_m7'y*t
-J***
'
•jZHÜiltffoteflK^^DcvA^MI^Mta
Li"
gado. Criador: Arthur Herman Lundgren.
BaSaJ^teM^
WÈ\Ímmwê$ÈÈlik*t
SB^6
*mr*i>W¦¦¦¦"* 'f4 «H
it
., 7. Wim
mw^Ê^^Wm^s^^sé*^Movimento rie apostas
CrS 26.133.840.00
Concursos
CrÇ 1.003.640,00
Total

,LOVE AFFAIR — m„ c. 3 anos, Sfio Paulo, por Royal Forest e Lorctta. Proprietário: Stud Caldeira de Queiroz. Treinador; Gonçalino
Feijó. Criador: Roberto e Nelson Seabra.

747
l.o
2.o
3.°
4.o
5,o
6,o

4.» PAREÔ — 1.800 metros 16.500,00, 11.000,00 c 8.250,00.

Cardeal, U. Cunha
52
Samural, O. Ulloa
60
Odeon, D. Moreno
54
Escaler, L. Rigoni
60
60
Camabis, P. Labre y.
Luarzinho, J. Baffica .... 52

Bolo de
Bolo de
Betting
Betting

4." páreo
Carijós — 700 cm 46", fácil.
GaribaIdi — 600 em 37" 3/5,
bem.
Grajaú — 1.300 cm 85", firme — 600 em 36" 3/5, igualmente.
5." páreo

Cr$ 27.137.480,00

RESULTADO DOS CONCURSOS
8 pontos — 19 vencedores
CrS
—
7 pontos
Não teve vencedor
'.,
CrS
simples — 70 vencedores
CrS
duplo — Nío teve vencedor
Cr?

3.464,00
141.072,00
913,00
471.375,00

43,00
50,00
18,00
66,00
(Odeon l
83,00
16.117

166.497,

12
13
14
22
23
24
34
44

14.230
7.419
23,342
4.341
10.329
32,598
19.561
10.217

68,00
131,00
42,00
223,00
95,00
30,00
50,00
95,00

121.937
Não correu: Désert Prlnee.
Diferenças: cabeça e vários corpos. Tempo: 114"l/5..
Vencedor: (1) 43.00j Dupla: (12) 68,00. Placés: (1) 23,00 e (3) 26,00.
Movimento do páreo: Cr$ 3.340.820,00.

CARDEAL — m., c, 6 anos, São Paulo, por Bridle Path e Barata.
Proprietário; Stud Delta. Treinador: Cláudio Rosa. Criador: Raul Veigade Barros.

A reunião de quinta-feira

l". páreo — As 14,10 horas — 1.400 |
5
metros — Crf 70.000,00.
7
N.o Ks.
A
56
1 — 1 Vesta . ,..
—
2 Illora . ...
52 4 1 "
a
3 — 3 Paramour ,
52
1.10
52
4 f 4 Umbrla . ...
52
l 5 La Morocha

Astro
Kebraço ,
Chanchão
Sagú . ..
Hcrmano
Refém

2» páreo — As 14,40 horas — 1.900
metros — Cr$ 66.000,00.
N.o Ks.
— 1 Diablita
— 2 Ginetta ,\
3(3 Sépia
) 4 Sundew
4)5 Escapula.
1 " Tia Palmira .

~^

58
10 in
54
SR
54
.1 58

*

.

Urge — 1.800 em 116", muito
bem — 800 cm 51". firme.
Treta — 2.040 em 135", firme
— 800 em 51", boa ação.
Mas-Tua — 1.600 cm 105",
bem — 800 cm 52" 2/5, com sobras.
Harmony — 1.600
em 103",
firme — 800 em 49", bom final.
—
1.500 em 96" 1/5,
Rebeldia
boa ação — 800 cm 52" 3/5, sem
apurar.
\'
Imperata — 1.600 em 104",
firme.

A.U, — Prêmios: Cr$ 55.000.00,

31.095
26.59B
74.063
19.724

6.* páreo

1.* páreo

Ma Poinme e iiabllla.
corpos e 1 corpo. Tempo: f)2"2/5.
21.00. Dupla: (13) 68,00. Placés: (1) 17,00 e (4) 27.00.
páreo: Cr$ 2.634,510,00.

NOTICIAS BREVES
Instalada na Paraíba (Ginásio Estadual dc João Pessoa), a V Exposição Florestal Nacional. Dando por
Inaugurada a Exposição, o dr. Davld
Azambuja, diretor do S.F.F., analisou
q problema florestal, situando a Parafba como o estado mais desflorestado do Brasil.
Dlstlao do "Centro Excursionista
Pito da Bandeira": "Caminhai conoscol Conhecei o Brasil!". O CEPB,
fundado em 13 de julho dc 1955, é
reconhecido, de utilidade pública pela
Lei Municipal n. 312, de 10 de agosto
de 1957. Sua sede, cm Alegre Esplrito Santo. Cumprimentos à. Câmara
Municipal* pela honrosa e acertada
proposição! ' .
Em meados do próximo mês, em
Samburá (Cabo Frio), o lançamento
da pedra fundamental da sede praiana do CE. Carioca.
Prosseguem os trabalhos de conPão de
quista da Face Oeste do
Açúcar, a cargo de "lagartixas"
do CEC,
Informa a Seção de Espele.ologla
do "Carioca" que seu guia Ivan
Mares Vinas realizou recentes expiorações em Maquine (grutas) situada próximo a Codlsburgo, e. em Lapinha (onde Lund encontrou vestigios do homem cle Lagoa Santa).
Agradecem as gentilezas do prefelto Dlmas Henrique de Freitas, de
Cadjsbúrgo, facilitando o 'transporte
até as | grutas. Houve dificuldade na
exploração: a principal jS o aquecimentpi gradativo. Quanto à Gruta
de Líipinha, Ivan encontrou-a prátlcamente abandonada. Sugere apoio
do Governo Estadual, preservando a
localidade, de grande interesse cientlfico e turístico. •
Prosseguindo a série de apresentações públicas, o Instituto Nacional
do Cinema Educativo (Praça da República, edifício da Rádio Ministério da Educação) exibiu filmes obtidos em Lagoa Santa.
Com a presença de todos os répresentantes dos clubes locais, a Comissão Excursionista da Educação
Florestal acertou providências para
sua participação (ativa) no programa da Semana da Arvore, pelo M.A,
— No "Suplemento, Literário" de
"O Jornal", do Rio, Laura Margarida' assina versos a que denomina
"ESCALADA". Um .trecho: "Desde
longe os avisto, destacada/ sôbre o
céu de eobalto/ a revolta ramagem/
Aos hirtos troncos acorrentada/ gestlculando, na eterna ânsia/ de aicançar mais alto/ Vejo-os prltÃelro,
ao longe, e logo ao lado, e na fugaz/ vertigem da viagem/ logo flcam perdidos na distância/ da paisagem que fica para trás/ ainda
quantas vezes hei-de velos/ nesta
fuga da estrada?/ eretos, perfilados,
escalando o monte/ revoltos os cabelos/ espanando a distância enevoada/ na Unha do horizonte".
"Mais ,de 7 bilhões de árvores foram plantadas em apenas 8 anos,
na Alemanha. Os alamos ocupam
lugar de destaque rom mais de 50
hectares" — é o que nos Informa
de
proveniente
um. comunicado,
Hamburgo. E concluiu: "São inümcalemães
ras as canções
que têm por
tema a floresta e as árvores. Via de
regra, o povo alemão tem grande
amor pelas árvores c florestas. Em
muitas escolas criaram-se jardins e
viveiros, celebrando-se anualmente o
"Dia da Arvore".
Encerrando a' "Semana da Arvore", no Rio. h Comissão de Rcflorestamento do CEB sugeriu o plantio
e replantlo de mudas na Floresta da
Tijuca. Praça Afonso Vizeu até
"Bosques dos Esquilos"), por ocasião dos festejos do 40° aniversário
rie Magistério do professor Álvaro
Rosalas, na homenagem que lhe será prestaria dia 29 de setembro, na
Floresta da Tijuca.

2." Cfidertio

Sisley — 2.040 em 141" 3/5,
firme — 1.000 rm 67", alrumas
sobras.
TrlpoII — 1,600 em 105", bem
800 em 51", sem apurar.
Revoltado —1.000 em 64" 3/5,
alertado.
,,
Rcglo — 1.600 em 108" t/i",
regular.
Tunuyan — 800 em 51" 2/5,
rom sobras.
Mon Ami — 2,040 cm 147, reguiar — 800 em 54", sem apurar.
Bálsamo — 800 em 52" 1/5,
firme.
7.' páreo
Royal Game — 2.400 em 158"
3/5, muito bem — 1.000 em 64",
sem apurar.
Burú — 2.040 cm 136", fácil
— 1.000 em 64", também com
sobras.
Faroion — 2.040 em 143" 3/5,
sem apurar —
1.000 em 63",
bem.
Jérez — 1.200 em 80", regular.
Canavial — 2.400 em
156",
multo bem — 1.000 em 66" 2/5,
fácil.
Jambolálo — 2.400 em 162*
3/5, fácil — 1.000 em 63" 2/5,
com sobras.
Diretor — 2.400 em 165", reguiar — 1,000 em 64" 4/5, algumas sobras.
Ulemá — 1,200 cm 76* 2/5,
multo bem.
Jublloso — 2,040 em 132",
bem — 1.000 cm 63" 2/5, da
mesma forma.
8.' páreo
Sinistro. 600 em 41".
Jack Frult — 600 cm
com sobras.
Wlsnitz — 1.400 cm
sem apurar.
Tinta Lorde — 700
carreirão.

95" 3/5,
em

50",

/'

WGVUÇ/ para você!

3" páreo — As 15,10 horas — 1.400
metros — Cr$ 70.000,00.
N.o Ks
— 1 Ultra . .,
— 2 Farolete .
—S Bon Soir
¦4 (V Zé
í 5:Brachetto

fácil.
38" 3/5,

j'

V7 í * \

\*x

Urna demonstradoro exclusiva do
NAILOTEX

paro

disposição

sua

ò

4"'páreo — As 15.40 horas _ 1.500
metros — Cr| 50.000,00.
N.o Ks
Discípulo
10 60
" Sportsman
74 Q 5.» PAREÔ — 1.600 metros - A.U. — Prêmios: CrJ 70.000,00,
7 60
l dtO 21.000,00, 14.000.00 e 10.500,00.
Sundew
6 54
Dark Boy
4 60
24,00
l.o Cordeona, J. Portilho ,,,.56 96.894
14,00
12 42.964
Gomo
12 fift
2.o Siclliana, F. G. Silva .... 55 9.763
13 ,24.937
137,00
42,00
Labiosa .
1 50
3.o Sally, O. Ulloa
14 ,38.767
27,00.
56 19.656
68,00
Caplberlbe
5 60
4,o Arancina, J. Graça
22 • 2.674
390,00 3 ¦) 7 Orange . .
56 5.299
252,00
13 52
5,o Uraúna, E. Castillo
56 11.026
23 5.678
184.00
121,00
Sigla- . ...
9 58
24 9,356
112,00
6.o Belanlta, L. Rigoni
56 25.625
52,00
Sedutora ,
54
11
33
965 1.082,00
60
10 Gigli . ...
2
11 Saíra . ...
34 5.992
174,00
168.263
58
3
12 Blonde . .
8 58
131.833
5r páreo — As 16,10 horas
Não correu: Baforada.
1.300
Diferenças: 1 1/2 corpo e 3 corpos. Tempo: 102"3/5.
metros — Cr$ 60,000,00 — (Betting).
Vencedor: (1) 14,00. Dupla: (13) 42,00. Placés; (1) 12,00 e (5) 23.00.:
Movimento do páreo: CrS 3.434.780,00.
N.o Ks.
Galúta . .
íj f
Olia
Deliciou: .
Redoma .
' 5 Bacchante
Alusiva .
Rúbia . ...
Raff.
8
í
, ...
—
8» páreo
As 16,40 horas — 1,900
metros — Cr$ 66.000,0o; — (Biittlng).
¦MBIBBwwHHIililiHiiSIBw
N.oKsl
CORDEONA — f„ ci, 4 anos, R. G. do Sul, por Cânter e Fátima. lfl Deserto
9 56
Proprietário: José Augusto Raposo Meyer. Treinador: Gonçalino Feijó.
I 2 Caplberlbe
5 52
Criador: Jeronymo Mercio da Silveira.
2 f 3 Sal Amargo
8 5Í
4 Sea Prince
-6 51
Ouimbembé
1 54
Roi
2 58,
Tunnyan . .
7/1Q '•• PAREÔ — 1.300 metros — A.U. — Prêmios: Cr$ 70.000,00,
5-1,
10
lii| 21.000,00, 14.000,00, 10.500,00* e S.000,00.
Doutorzinho
7
.4
Romântico .
4 56
l.o Gualisca, G. Almeida .... S4 17.662
103,00 11 3.281
306,00
2.o Gêrebaita, A. Marcai .... 55 1.083 1.684,00 12 28.408
35,00
7» páreo — As 17,10 horas — 1,300
3,o Guaba, A. G. SUva
306,00 13 11.974
84,00 metros — CrS 55.000,00 — (Betting).
55 5.966
4,o Apry,. A. Barbosa
56 51.242
59,00
35,00 14 17.138
5.o Tula, D. Ulloa
60,00 22 10.315
97,00
55 30.368
N.o Ks.
6,o Citadelle, L. Rigoni
34,00 23 15.214
56 52.969
66,00
Quibori .
56
7.o Ouropel, M. Chirino
55 1.091 1.549,00 24 19.236
51,00
Dourados
56
8.o Vltuta, J. Marchant
55 8.069
226.00 | 33 758 1.325,00
Bomarsol
1 32
9,o Jacyrnos, E. Castillo ..... 55 10.051
168,00 I 34 6.020
162,00
Semòn .
7 56
274,00
I 44 3.666
229.464
126.350
Diferenças: cabeça e 1 corpo. Tempo: 83*2/5.
Vencedor: (4) 103,00. Dupla: (24) 41,00. Placés: (4) 30,00, (9) 301,00
(2) 57,00.
.(Conclusão da última página)
Movimento do páreo; Cr| 4.120,670,00,
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Mesbla.

^tócform
.. é o segredo de sua elegância

PÁREO POR PÁREO

cões, .espera endurecer a carreira.
GaribaIdi, entrando cm carreira
aôs poucos, não deve ser deáprezado.

irJÊÊÊÊí
Tripoli, correndo bem outro dia,
aparece na linha de frente, juntamente com Sisley, que agora es;.-" .imWt.ar..¦:%.¦• iv^v^i-.! .¦':¦'-'.tóKTOíiíWílI&íaíoSí
¦HHB8wHMtt8lHSi&Mi55raJIBM . .'.
-T:':^ '•-•'.
tá melhor estendido.
Tunuvan,
GUALISCA — f„ c., 3 anos, ParanS, por Guaycurú e Forget, Pio- vindo de fracasso inexplicável,
prietário; Stud Guedon. Treinador: Gonçalino Feijó. Criador: Roger vai correr mais agora.
Gucdon.
Canavial, de melhor classe, apa7' pAREO — 1.300 metros — A.U. — Prêmios: Cr$ 70.000,00, rece como íôrça. Jambolaio, que
21.000,00. 14.000,00, 10.500.00 e 5.000,00.
anda "tinindo", e Royal Game, que
deixou boa impressão na grande
l.o Tuyuty, O. Ulloa ........ 55 25.963 65.00
11
615 1.886,00 carreira, são os
principais adver2° Nook, U. Cunha
12 46.090
55 67.827 25,00
21,00
3.° Encouraçado, G. Almeida. 55 17.322 98,00
13 13.327
73.00 sérios do íavorito.
4,o Acajou, F. Irlgoyen
14 15.026
55 83.346 20,00
65,00
5.o Champollion, M. Henrique 55 3.196 529,00
22
1.531
636.00
6.o Orségo. A. Cacercs
23 17.348
Sinistro, retrospecto vivo, des55 1.467 1.152,00
56,00
7.o Ouropel, M. Chlrno
24 19.236
55 1.091 1.549,00
51,00 taca-se tio companhia. Mas VmiB.o Entrerriano. D. Moreno .. 55 2.271 744,00
33
631 1.542.00 ri, que correu oem na última fei9,o Jacyrnos, E. Castillos .... 55 10.051 168,00
34
6,020
162,00 ta, espera pregar um susto. Pin44 2.700
360,00 ta Lorde, sempre
perigoso na ar212.547
remetida, não deve ficar fora de
122.425
cogitações.
Não correu: Ciamart.
Diferenças: 1 1/2 corpo e 1 1/2 corpo. Tempo: 81r2/5.
Vencedor: (5) 65,00. Dupla: (13) 73,00. Placés: (5) 18,00, (1) 13,00
(9) 17,00.
Movimento do páreo: Cr$ S.784.480,00.

7f\A
I «JU

EXCURSÃO AO SUL DE S. PAULO

Associados do Circulo de Marumbiniita de Curitiba e excursionistas da
cidade de Pedro Toledo (partindo desta cidade, ás 14 horas do dia 24), vi«itaram diversas localidades do Sul
de São Paulo,, sob a dlreçSo do Capitáo Rodolfo Petteni. A excursão
Dia 25, domingo, no Bom-Retiro da teve inicio na Faienda do prefeito d»
Floresta da Tijuca. * Diretoria do Pedro Toledo, sr. José Pettená. Foi
Centro Excursionista "Sombra e Água prestada homenagem pelo transcurso
4," aniversário de conquista do
Fresca" — tendo i irente o presidente do
Ronald Amaral — vai oferecer um "Dedo de Deus Paulista", galgando os
churrasco comemorativo do primeiro "lagartixas" aquele pico da serra de
aniversário de fundação do clube. Pa- (Itatins, no dia 25. Também foram vira-participar das festividades — e de jsitadas as grutas de Tapagem, na r«uma excursão ao Pico da Tijuca — I g'ão do Eldorado Paulista, no dia 27.
os dirigentes do C.F..S.A.F. estão con- De Tapagem. os excursionistas pervidando os redatores especializados correram Barra do Batatal, subindo
de Excurslonlsmo. um representante <*m laníhas) as corredeiras do Alto
de cada club confrade e da Comissão Ribeira, até a, barranca do parto de
Excursionista de Educação Florestal. Tapagem. Deste trecho até as grutas
Os sócios e demais interessados tam- (onde o grupo pernoitou), distam
bém poder5o participar. InformaçOes aproximadamente í qutlflmetros» No
e inscriçSes pelo telefone 46-5795, com dia 29, pela n-.ar.hs. viajaram da eanoa de regresso, até a Barra do Bapresidente do clube.
tata!, • de "perua" *'é Santos. O retomo a Pedro Toledo foi no dia 30.
Segundo correspondência do Capltio
Petteni — guia da excursão — de
Santos até Pedro Toledo, o percurso
é da 3 111 horas: de Santos-Eldorado
Comunica-nos a Presidência da Co- —
Eldorado-Barra do Batamissão Excursionista de EducaçSo tal, 5 43horas:
minutos: Barra do Batatal
Florestal (C.E.E.F-!, que a distribui- Pôrto Tapagem. 2 horas: Pôrto
Tapaçto de sementes de pinheiro do Paaté a boca das grutas, caminharani ("Araucária auKUStiofoUa"), aos gem
da de t
(tempo variável.
clubes e aos excursionistas interes- de acordoquilômetros
com os
No
sados. está sendo feita diretamenta dia 27. em Eldorado,participantes.)
o presidenta da
na sed* da Comissão (Rua Buenos Cámtra Municipal féz uma pateiitra
Aire». 130, salas 5-6). no horário sôbre a localidade e as Imponentes
comerei*!. Telefones psra Informa- 'Grutas. TimWm foram visitada» peçíeat, U-7V74 ou 55-MÍ3 (à noite). Ia tropa acanAonisU: Cananíia, cicom o'presidenta da Comissão, ir. dade* históricas • » Iffuar* ds Bom
'Jesus, bo interior paulista.
Jerje Speciale.

CHURRASCO NO BOM-RETIRO:
"SOMBRA
C. E.
E ÁGUA
FRESCA"

CONVITE
O MAGAZINE MESBLA tem a honra de convidar V.
"Meia Estação", a
Sa. para assistir ao Desfile de Modas de
realizar-s« no Salão de Chá do Restaurante Panorâmico,
5a. feira próxima, às 16 horas.
Durante o desfile será apresentado, como convidado
especial d« Mesbla, o pianista norte-americano Warren

'
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SOUTIEN SURPRISE
Modelo curto em nylon rendado, com decote oté o cintura
Suporte acolchoado em
baixo do busto. Várias cores
e tomonhos

jl
SBuphmí

ÍWmWm^L^^^t^ÊX^

WA^^xmWw^mmmm*\^mmWmmt

SOUTIEN POUR VOUS
Modelo em nylon acolchoado com
olças removíveis. Fino acabamento
em rendas. Vários cores e tomanho»

310,

DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES
AOS EXCURSIONISTAS

Rich, um dos mais famosos virtuosos dò teclado, ora parti"I
Concurso Internacional de Piano".
cipando do

""fyfleltta
82593

MAGAZINE
AKftTO AS TERÇAS I SEXTAS
ATI AS 23 HOtAS

ffl^ik

CORREIO DA MANHA, Domingo, 18 de Agôsto do 1057

2." Caderno

"VÔO
PASSAGEIROS ESCALADOS PARA 0
DE COQUELUCHE" DE TERÇA-FEIRA
PRÓXIMA
O Serviço da Saúde da fl.» Zonai
Aérea, escalou a tripulação, e oi
passageiros abaixo para os vôo» rie
coqueluche da próxima tèiça-ícira,
dia 20 d» agôsto de 1057.
Médico efetivo — Cap, méd, u6r.
dr. Oscar Blolsn, do Hospital du Acronáutica do Gnle&o. Médico reserva
— Cap. méd. aér. dr. José Carlos
D'Andretn, do Hospital dc Aeronáutlca do CalcOo. Despachante — 2.» s,
Oscar Araújo Filho, do Q. G. 3.» Zona Aérea. Enfermeiro de bordo —
Cabo SebastiSo Pereira da Silva, do
<-; G. da 3.* Zona Aérea,
Vôo das 6,00 horas: Acompanhantes — Cléa Ferreira, Elza dos Santos, Neusa II. M. Teixeira, Silvia Helcna, José P. Gonçalves, Josué Santana, Maria H. lt. Vieira, Angcln M.
Estréia, Durval do Nascimento, Therczlnha B. Rodrigues, Wanda il. Dotelho, Célia lt. Silva, Sônia Hcglna
M. Silva, Therezinha M. B. Pires,
Laerte J. Santos, Januário Santana,
Waldemar Pereira, Lldlo S, Caldas,
Therezinha J. F. Guimarães, Esther
de Almeida.
Vôo das 9,00 horas: Acompanhante» — Amélia F. Monteiro, Olímpio
Barreto e Edite P. Coutinho, Yvany
Y. André, Cynthia R. Campos, Maria
'J.
M. Araújo, Nair A. C. Andreozzl,
Maria E. Guimarães, Cloves de Figueredo, Maria Cristina c Maria Luiza, Manuel N. Matta, Dalila Ollveira Soares, Guaclara, Antônio C. Fernandes, Gladts M. Oliveira, Dlonito
M. Silva, Ivonete L. Costa, Rosa A.
Souza, José G. Freitas, Aida S. Boa
Vista, Jamaci P. Nunes, Irani M. S.
Lessa.
Vôo das 12,00 horas: Acompanhantes — Mário M. Rocha. Maria Céjia
c Lúcia Fonseca, Cacilda R. Rosa,
Maria S. Ribeiro, Janete O. Silva, Geny L. C. Guiraldellc, Walter Lopes,
Odalr B. P. Nogueira, dr. Eduardo N.
Costa, Glória L. C. Martins, Fernando H. P. Rodrigues, Arllndo Henrique Lessa, Nair F. Cruz, Elvira J.
C. Couto, Rita da Silva, Armanda
Gonçalves. Izabel Oliveira, Benedita
O. Souza, Neuza A. Araújo, Arthur B.
Neves.
Vôo das 14,00 horas: Acompanhantes — Izabel Oliveira, Maria C. G.
Sousa, Necy S. Rego, Marcos W. C.
Nascimento, Nair R. Silva, Maria J. L.
Magalosa, Vera Lúcia è Lúcia Helena M. Guedes, Sidnei S. Dantas, Mer<-cs C. Lombar, Otávio N. Costa, Célia
Ti LeSo, Adélla A. Costa, Wilson S.
Rocha, Manuel J. Pereira, José Alves Gutemberg, Rosmaria Alves e
Waldir Pereira.
"INSTRUÇÕES PARA O
VÔO
DE COQUELUCHE"
Para, a lnscrlçSo no vôo de coqueluche, é Indispensável a apresentação
do ateatado médico, isento de selo e
de reconhecimento de firma, provando estar a criança realmente doente
e em condições de voar a 3.500 mts.
de altitude, bem como o acompanhante.
SerSo feitas as Inscrições no Posto
Médico de Emergência do Calabouço,
Av. Gen. Justo, Q. G. 3." Zona Aérna,
no Aeroporto Santos Dumont, ás 2as.,
¦Ias., Sas. e 6as. feiras, daa 8,00 às 12,00
horas.
As escalas dos vôos serão publicadas pelo Correio da Manhã na "i'ccão Aviação", aos domingos e afixadas no local das inscrições, ás 288.feiras, no horário de 8,00 às 12,00 horas, nSo sendo dadas informações
telefônicas.
Os vôos realizar-se-ão às 3as.-feiras,
tendo c$la inscrito direito a uma £érie de três (3) vôos, findos os quais
será excluído da relação,
1 Confirmado o vôo na véspera,
o lnteressado deverá comparecer ao balc3o da F. A. B., no Aeroporto Santos Dumont, meia hora antes do horario previsto para scu vôo.
£ Indispensável a apresentação da
carteira de identidade do acompanhante tanto na hora de Inscrição
como no dia do vôo.
A criança deve trazer agasalhos,
alimentos liquido.-, ou pastosos e água
filtrada.
Os que faltarem aos vôos, terão
suas inscrições canceladas.
VACINAÇÃO

PREVENTIVA

Não basta tratar a doença, prevênlr é melhor que remediar. "A SeçSo
de Coqueluche." está aparelhada para
procerior à vacinação preventiva nos
dias úteis, das 8,00 às 12.00 horas.
i'Xceto às 3as.-feiras, devendo os interessados procurar o cnfcrmciro-ciVil sr. Francisco Fcital Borges.
AVISO
Por não terem comparecido aos
vôos do dia 13 do corrente mês. tiverara suas inscrições canceladas: Ns.
1.131, 1.136, 1.137, 1.141, 1.154, 1.182,
1.184, 1.188, 1.133, 1.105, 1.196. 1,204,
1.205, 1.206, 1.207, 1.208.

AVIAÇÃO
"B-25"
DESASTRE COM UMA
DA USAF EM FLÓRIDA

PRECKITOS DA SEMANA
Chama-se complicação d« «ma moléstlii quando, no decurso da meama,
ocorre um estado mórbido.
A complicação mnls temível da coqucluche é a hroncopneumonia.
Outros complicações freqüentes .- Ro
ns hérnias (umbelicais c ingutnais),
o prolnpso reta), ns hemorragias oculares e nnsals, a ulccrnção do freio da
ltngun, motivados pelo esforço da
tosse.
Os vômitos repetidos costumam lcvnr o Qoentlnho à desnutrição.
4 aconselhável nllmcntar-so o paciente imediatamente após os acessos
de tosse cm quantidades pequenas
e repetidas.
Nos casos mais graves podemos alimcntá-lo por via paronteral, utllizando-se o soro fisiológico, gllcosado,
etc.

ACIDENTE NO PARANÁ

WE8T PALM BEACH, 17 — Um
bombardeiro bimotor da Força Aérea
Ami pipppiii-. caiu e eipatifou-so perto
de um bairro residencial deata cidade,
As primeiras hora» de hoje, matando
seus quatro tripulantes, ao passo quo
um dos motores caiu no Interior de
uma cnsa. As autoridades disseram
que o avl&o, um "i\-::," (Martin), reaUznva a última etapa do um vôo de
rotina desde a base aérea de Vance,
em Enld, no Estado de Olclahoma, A
buso da Força Aérea nesta cidade.
O aparelho, com quatro tripulantes
a bordo, chegou sem novidades As
imediações da, base, solidou instruções parn aterrar e então sofreu uma
pane num dos motores.
Uma testemunha disso quc o avl&o
se Incendiou e explodiu antes de tocar o solo. Os destroços do aparelho
avariaram três casas, que tinham sldo evacuadas momento* nntes que o
aparelho calsso num tcwcno próximo.
U. P.

DIRETORIA DE AERONÁUTICA CIVIL
Requerimentos despachados — Pilotos
multados

CURITIBA, 17 — Ao tentar uma
aerrlssngem forçada, em virtude de
pane no motor, o juix de direito dr.
Nilton Varela, dn comarca de Sfto
Francisco do Sul, Estado de Santa Cntnrlnn, foi Infeliz na operaçflo, e o
aparelho caiu na reprêan de Vassorocn, que abastece a usina elétrica des''ta Capital.
^^^^^^W
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Uma senhora que vlnjnvn também
aparelho, solrcu escoriações geneno
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como o piloto, num hospital
desta cidade. Aap.

O brigadeiro Darlo C. de Azambuja ronave PP-DMQ, advertência, por ter
Aeronaltlca Civil permitido que a aeronave trafegasse
diretor geral dc
despachou os seguintes rcqulrimen- cm situação Irregular;
tos;
Luiz Fernando Cavalleri a multa
Transportes Aéreos Norte do Bra- de CrS 3.000,00 por ter, em 17-3-57,
infringido
regras gerais dn circulasil, solicitando
conccss&o da linha
aérea provisória Alto Parniilba Pôrr çáo aérea, com a aeronave PP-ANV;
Ferraz
Santiago duas
Pirina- Epitácio
to Nacional, Aru.içú, Ceies,"Indeferimultas de CrS 2.000.00 cada, por ter,
polis, Anápolis, e Goiânia
vôo
15-11-56,
realizado
com o scu
em
do";
certificado do capacldado fislca venLoide Aéreo, Bolicitando exclusão cldo, com a aeronave PP-TDV;
em Mossoró, Aeroclube de Guaratlnguetã, profacultativa
da escala
Campina
da linha aérea regular
PP-TDV, atl"In- prletárlo da aeronave
Fortaleza.
Mossoró
Grande
vertência do que, cm se verificando
deferido";
arcincidéncia dessas infrações, serCruz, solicitando lhe-á aplicada
Holmes Heitor
penalidade prevista
sôbre so foi punido pela no decreto 16.983, do- 1925 (art. 90, j
certidão
Diretoria de Aeronáutica Civil, por 1°, letra c:
Plazenskl, a multa de CrS
haver realizado vôo irregular com a Sérgio
PP-ITH, a fim de- íazer 2.000,00, com suspensão, por 6 meses,
aeronave
"Cerliflque-se".
do seu certificado dc habilitação técprova cm juizo.
O diretor
geral da DAC exarou nica, visto como, em 24-7-56, quando
PP-GHR,
despachos Impondo as seguintes pe- no comando da aeronave
executou vôo razante sôbre \im camnalidades:
Slzelnndo Araújo a multa de Cr$ po de futebol, do qual resultou aci3.000,00 com a suspensão, por 3 mé- dentar a referida aeronave.
ses, de scu certificado' de capacidade
Infringido regras
técnica, por ter
gerais de circulação aérea, em Uberlândla. no mês de novembro dc 1956
e mais duas multas dc CrS 2.000.00
cada uma, por ter efetuado vôo com
seu certificado de capacidade física
vencido em aeronave cujo prazo de
expirado:
também
vistoria estava
Ricardo Rohe Whately, multa de
Crí 5.000,00 por ter permitido a utiUzação da aeronave FT-AQW, de sua
propriedade, sem vistoria, em novem
bro de 1956;
Borges Eloy Miniskovskl as multas
de CrJ 2.000.00 e Cr$ 3.000,00 visto
como, no dia 23-12-56, no aeroporto
de Londrina, decolou á revelia da D
AC, loeal, com a aeronave PP-DMQ,
de propriedade do sr. José Nnkaoka,
estando a mesma com prazo de validade do seu certificado de navegabilldade vencido e sem ser titular da
licença de piloto;
José Nak.-iok.-i, proprietário da ae

Serão substituídos os motores de pistão

LONDRES, 17. A empresa britânica
"D. Nnpler and Son, Ltd." e a "Real
Transportes Aéreos", do Sfio Piiulo
(Brasil) asslnnrnm um contrato, no
vnlor dc mnls de 2 milhões de libras pnra a substituição dos motores
de plstlio de seus aviões "Convair340" por motores turbo-hélice "Napicr-EInnd".
A "Renl" é uma das principais IInlins nérens do mundo e a ninior do
Brnsll, Declarou n empresa quc em
vista dos sntlslntórlos vãos expeli"Elnnd-Conmentnis dos primeiros
vnir" quc poderilo entrar cm serviço até fins de 1958, eln pretende
rcnllzar a mesma substituição
em
Foi conferido por unanimidade o toda a sua frotn dc "Convai'-" cons"45.0 Wilbur Wrlght
Lcc- tituldn dc vinte npnrelhos.
Memorial "Gugture" ao dr. C. B. Millkan, da
A
dc ng^sto dc 1958, os "ConInstituto vair" pnrtlr
do
genhclm Laborotory"
dn "Real" Irão, um por um,
Tecnológico do Aeronáutica da Cnll- nté Santa Môulcn, nn Cnlifórnin, onfórnln.
dc a "Pncncro Englnecrlng", fllinl dn
Haverá uma rcuniflo no "Instltutlon "PacJflc Airmotlvc", fará nêlcs a dcof Civil Englncers", em Londres sejada substituição. Enquanto Isso. a
(Great Georges St.), no próximo dln "Napler", na Inglaterra, prepara noe será vas unidades, Incluindo motores, hé13 de setembro às 18 horns "Advan
pronunclndn a conferência
llces, c equipamento
complementar
'^^WÊ_\
Research
Acadcmlc
céd
Educatlon
and
wfwmSmÊmT àwm¦'¦. JSK^wKF^^^-^.mÊi BwBPwllw im$* vÊI^^^
que serão enviados à "Pacnero", que
in Aeronautics".
se encarregará de instalá-los nos aparelhos e fazer as necessárias alteraApresentamos a primeira fotografia em que se vê a "coloções na estrutura dos meninos.
"Lockheed
Electra" na fábrica
cação do nariz" no primeiro
O "Eland-Cnnvair" da "Napler"
O sr. I. A. Alcr, presidente da completou agora seu
programa de
na Califórnia. Depois dessa "operação" c que montam as "KLM",
declarou cm Amsterdam que vôos nn Grã-Bretanha, c dentio rie
Cnllo "Star Scope" declara depois de longos estudos sub com- poucas semanas será enviado o à ceriiasas e a empenagem. Segundo
panhla havia decidido não adquirir fórnla, a fim de ali obter
ficado
de
nnvcgabilidde
conferido
curoque são necessários (a contar de 24 dc julho próximo pas- aviões e a Jato para as linhas
de
Avição Civil
acrescentou quc "a KLM já pel Administrção
péias
sado) 191 dias para a aeronave ficar pronta para o vôo. firmou contrato para a compra dos (CAA). O certifiendo' será fornecido
"Electra"
(turbo-hélice) que está cm devido às emcndns dos regulamentos,
receberá o "batismo do ar". condições de competir com
Em 31 dc janeiro de 1958
os jatos que considcrnrão a referida conversão como uma modilienção do apa"Allison, 501" da "General (puro) de linha média".
serão
As turbinas (quatro)
reino original, sem ver nela um novo tipo. Quando se fizeram os descMotors" que correspondem a 3.750 cv. — (Foto: cxclunhos originais do "Convair, 340" e
"440", levou-se em conta a
"Correio
possibida Manhã")
siva do
lidade de transportar cargr-.s e atin
velocidades
superiores
às
dos
mo
"Daily
glr
Telegraph" slr tores de
Segundo o
comuns. O acopla
Etic Millbourn, diretor do Aeroporto mento de pistão
dois
motores turbo-hélice
de Londres, revelou que op 17 ml- "Napicr" nos seis,
dc 3.500 cv. ca
lhões dc libras solicitado; para as da um,
O "Times" de Londres divulga quc
darão
ao aparelho uma
que
obras do principal aeroporto da Co força adicional de 2.000
"A "Air France" transportou o ano
cv., permite
munidade Britânica era - exclusiva- tirar
"Union mente
grande vantagem econômica dos
da
as previstas éste ano pois excessos
para
passado 2.330.000 passageiros e o que Foi eleito presidente
calculados
nos
"a estrada de ferro que liga o
primeiros dedeu um aumento de 27% sóbre a es- Syndicale des Industries Aeronautl que
senhos.
aeroporto à cidade (Victoria Station)
tatistica de 1955. O frete teve Um ques" o sr. Henri Desbruercs e dl necessitaria de um adicional de mais A "Pacaero" atuará como agente da
"Napicr" nas provas
retor-geral da "S.N.E.C.M.A.".
aumento de 18','r.
16 milhões".
para obtenção

"WRIGHT

MEMORIAL
LECTURE"

"ELECTRA"

PARA A

do certificado e prestará valioso auxlllo A empresa construtora do iviSo,
isto é, o Depnrtnmento "Convair" da
"General Dynumlcs".
Pnra acelerar a fusão "Elnnd-Convnir". n "Nnpler" recebeu um "Convalr—140", que voa com turbinas
"KlniiU". A adaptação será feita era
Santa Mônica, de maneira Idêntica
A dos aviões dn "Renl", e ao fazêln, ganhnr-sc-4
vnliosn experiência
pnrn a .segunda operação.
Em scu devido tempo, dois protótipos "Elnnd-Convnir", dn "Napler",
ficarão A disposição da empresa brasllclra, n fim dc que, enquanto renllzn a conversão dc scus aviões, possa treinar suas tripulações.
Espern-sc que estes progressos, juntamente com a formação da "Napíer" c "Engincs", nos Estadoi Unidos, c que dará — entre outras cmsns — um melhor serviço de reparações c de peças sobressalentes, contribunm pnrn aumentar o interessa
peln ofertn da "Nnpler" ao mercado
de exportação. B.N.s.

NOVO PROCESSO PARA
EXTRAIR METAIS

"KLM"

MAIS 17 MILHÕES DE LIBRAS
para o aeroporto de Londres

PRESIDENTE DA INDÚSTRIA
AERONÁUTICA

27% DE AUMENTO

"REAL"

ASSINADO CONTRATO ENTRE A
"NAPIER"
EA

LONDRES, —• Cientistas do
Reino Unido nprefeiçoaram um
processo muito simples para extrair titânio, o qual poderá ser
empregado tanto para a produção do novo metal de titânio como para recuperá-lo de sua escória. Ainda quo o processo so
encontre em íase experimental,
as novas investigações efetuadas
à base deste método conduziram
ao aperfeiçoamento de outro processo similar para a purificação
do berilo.
Em escala experimental se desenvolve, tambem, outro processo para extração do alumínio à
base do mineral correspondente.
Êste método implica no uso de
um tipo especial dc destilação
que, afirma-se, produzirá, aluminio de grande pureza. —B.N.S.

PREÇOS EXCEPCIONAIS e CONDIÇÕES DE PAGAMENTO INIGUALÁVEIS
em

"BRITANNIÁ"

NA

"BOAC"

Acaba de ser anunciado em Londres
"BOAC"
quc deverá inaugurar
que
o serviço de I.ondres-Nova York, em
7 de setembro próximo, com aviões
"Britanniá" (turbo-hélice).

ESCAPA À INCIDÊNCIA
DO IMPOSTO DO SELO
Em consulta dirigida à Recebedoria do Distrito Federal, o tabeHão de um Oficio de Notas desta
Capital indaga se está sujeita ao
imposto dc selo a escritura lavrada
em seu cartório a 7 de maio último.
Trata-se — diz a Recebedoria —
uma promessa de compra e venda de
imóveis, em que são partes, de um
lado, a Prefeitura do Distrito Federal, como outorgante promitente vendedora e de outro, o Sindicato dos Despachantes Aduaneiros do
Rio de Janeiro, como outorgada
promitente compradora.
Ora, — declara a Recebedoria —
tendo cm vista a natureza da Prefeitura é forçoso reconhecer-lhe a
imunidade tributária conferida pelo item VI § 5o do art. 15 da Constituiçãó em vigor, como fazem certo os vários acórdãos exarados a
respeito, pelo Io Conselho de Contribuintes.
Assim, — conclui a Recebedoria
— a escritura em questão escapa
à incidência do selo.

FALTARÁ LUZ HOJE

U

em Riachuelo, São Cristóvão, Triagem, Realengo,'
Padre Miguel, Ramos, Braz dc Pina, Inhaúma,
Terra Nova, Catmnhi, Jardim Botânico, Nova
Iguaçu, Nilópolis
Automóvel
Para permitir a execução áo da Cruz, Avenida
consertos," ampliações c outros Club.
serviços na rede elétrica, serão
Terra Nova — 7 às 16 horas
interrompidos hoje os seguintes — Ruas A, B, Alvares Carneicircuitos, nos logradouros men- ro, Luiz Simoni, Edmundo Soucionados.
za Freitas, Heleodora, Luiz de
Riachuelo — 7 às 15 horas — Castro, Cincinato Lopes, Praça
ruas 24 de Maio, Pais de Andra- Aderbal Costa.
de, Francisco Manuel, Vitor MeiCattunbt — 7 às 15 horas —
reles, Valentim da Fcnseca, An- Ruas Navarro, Cruzeiros, Ocitônio dc Pádua, Antunes Gar- dental, Aarão Reis; Travessa
cia, São Paulo.
Particular.
S. Cristóvão — 7 às 13 horas Jnrdim Botânico — 8,30 às 15
ruas Pedro Paiva, Chaves Faria,
Nogueira da Gama, Bahia, Sinin- i horas — Ruas Humaita, Miguel
eira, Catalão, Ala-1 Pereira. Eng. Marques Porto,
bú. Sabino,
meda Prudente dc Morais, Quin- í Mana Eugenia, Vitorio da Costa,
ta da Boa Vista. Praça Vicente Embaixador Morgam, Airú, Dió
Neiva. Trechos: Rua São Luiz genes Sampaio. Jardim Botânico,
Gonzaga, cntve os postes núme- Pio Correia, Fonte da Saudade,
Prof. Abelardo Lobo, Ministro
ros 2915AT c 2915/40.
Triagem — 12 às 15 horas — Arthur Ribeiro, Frei Veloso.
Nova Iguaçu — 8,30 às 13,30
Ruas Professora Ester de Melo,
General Cordeiro dc Faria, Pra- horas — Ruas Bernardo Monteiça Natividade Saldanha. Tre- ro. Dona Elvira, Alfredo Soares,
chos: ruas Licínio Cardoso, en- Alberto Soares, Antônio Carlos,
tre os postes 1740/2 e 1740/28, Bento Vasconcelos, Getulio VarPrefeito Olímpio de Melo entre gas, Travessas Moura Sá, do Fòos postes: 37/85 c 37/118.
ro, Avenida Paulo Frontin.
Realengo, Padre Mtf/uel — 12
iVilópolis — 9 às 12 horas —
—
ruas Justino dc Ruas Tomázio Batista, Luiz Maràs 14 horas
Araújo, Basllio da Gama, Pro- tins do Amaral. Pernambucana,
fessor Dias de Carvalho. Antônio Alameda Cabral, Coronel José
Penido Tapttanga. Maria Rosa, Ricard0t Coronel França Leite,
Caribá, Japeju. MuuindiK Estan- ; R0idã0 Gonçalves. Almirante Bacia, Professor Clemente Ferreira,: tista das NevèS) Elizeu de Aiva.
Barão dc Piraquan.. Oliveira j renga. Tabciião Costa Madeira,
Borges, Limites. Cajaiba. Fran-; Líncoln
Almeida Júnior, Dr.
cisco Real. Itacava, Assurua. Es-. Manuel Reis, José Américo. Pratrada do Realengo. Trecho Av. j dnha Walace Paes Lemj, ComenSanta Cruz entre os pos cs nu-idador SoarcSi otávio Braga, Gal! die Lev< Avenidas Getulio Moumeros 2847,100 e 1847/118.
Ramos — 7 às 13 horas — ra, Senador Salgado Filho, João
ruas Iporanga, Mundau, Bulhões Pessos; Travessas Dona Maria, do
Marcial. Manjuaba, Caracá. Lu- Carmo
cas Rodrigues. Pedro Avelino,
Engenheiro Manuel Segurado, dr.
Coutinho. Arapá, TeAntônio
CEM MIL CRUZEIROS
nente Felicíssimo Silveira. Buri,
4
de subvenção à Liga ParaCambara. Sebastião Lacerda.
dc Nov;tnbro, Major Rego, Pro-,
naense
de Combate ao Câncer
fessor Lace, dr. Euclides Fana:
O ministro da Fazenda autoTeixeira Franco, Caminho do liamedianrizou o Banco do Brasil,
raré.
"Despesa da
9 às 11 horasite débito na conta
Brar dc Pina
—"Ruas^Taquari, Ibicul, Guaíba.1 União", a colocar à disposição do
--Ministério da Saúde a importânInhaúma — 7 às 16 horas
ao
ruas Álvaro de Miranda Mateus cia de CrS 100.000,00, destinada
extraSiíva dr Magessi, Dona Joa-; pagamento da subvenção
de
concedida no ano
ouina Albano Fragoso, Eduardo: ordinária, favor
Lipa Paranád"i NevesVaz da Costa. Padre 1956 em Combateda ao Câncer
para
w Rf.iiri3n Guarabu Pinhci- ense de
Hospital «-. Erasto
™ \m?da Maüa" da Cunha, construção do Curitiba,
n, Paraem
Afo£T Albuqumue. J«* IW- Gaertncr.
.na.
Marques
Travessa
vre, Abaeté;

Iodos

os

artigos

que

REI DÂ VOZ

OFERECE

Uma impressionante demonstração da ALTA QUALIDADE PHILGO em aperfeiçoamentos revolucionários'!
"ESTRELAS" DE
jSEIS
IPRIMEIRA GRANDEZA
DA FAMOSA CONSTELAÇÃO DE TELEVISORES
PHILCO quc V. pode admirar c adquirir cm O'REI
da VOZ a partir dêste mès.

MODtLO-B 103
de mosa

Finíssimo acabamento cm madeideira selecionada
mogno, imbuía c
marfim. Quatro
combinações de
marfim com diferentrs
painéis
Todas as inova*
vações dos modemos televisores
Philco. Tela de 21
polegadas.
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Finíssimo acabamento em imVccdnbuia, mogno ou marfim. Verdadeira jóia para o ten lar em be*
Icza de linhas e perfeição nat
detaUies. Com as revolucionarias características dos aparabot
Philco.
Tela ü 21 (ntegadat.

j

Teta ie 21 polegadas.

Sistema dc áudio aptrfeiçoa. %
do. Magnífica apresentação **
em. jacaranda, mogno cm

MODilO-B 913
combinado TV rádio fonósrofo
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O primeiro combinado de alta fidelidade
fabricado no Brasil ! Dois alto-falante*
com difusor para tons agudos. Dois contrôles de tom, independentes. Cambiador
'automático de discos,
para 3 velocidades.
Dispositivo especial para discos de 45 rpm.
Luxuosa apresentação cm jacaranda,
mogno e marfim. Adornos c puxadores
banhados a ouro legitima
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MODtLO.B 30*

Obra prima do artezanato bra*
sileiro I
TAdas as características da alta
qualidade Philco e dispositivo
acústico para melhor projeção
dos agndos.
Som c imagens perfeitos. Adornos c poxadores banhados a
.ouro legítimo. Linda apresenitação em mogno, marfim, imbuia e jacaranda.
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l Urugufliano, 38/40-quase esq. de 7 de Setembro
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CORREIO DA MANHA, Domlnjo, .. de Agosto de 19ST
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SERVIÇO MILITAR
Postnfl de apresentação do» ciflndão*
pnrn 1958
O eel, chefe d» 1.» cn, solicita A
puhllcaçio do seguinte:
Data de apresentação: 1.* de outubro 4 10 de dezembro de 1957.
Residentes no Distrito Federal:
PR 1 — No 1.» RO 105 (Regimento
Floriano) ,na Vila Militar, Avenida
Duque de Caxias; os que residirem nn
Rocha, Riachuelo, Sampaio, Engenho
Novo, Meyer, Todos os Santo», Engenho de Dentro, Encantado, Pledncle,
Boca do Mato. (Regulo S. e SE dn
E.F.C.B.), Duque de Caxias.
PR J — No l.e RI (Regimento Samde
paio), na Vila MHHar, Av. Duque
Caxias; oi que residirem em Hcrédla
da
Grade Sá, Vieira Fazenda, Maria
ca, Del Castilho. Inhaúma, Engenho
da Rainha, Cintra Vidal, Terra Nova.
Tomaz Coelho. Cavalcante. Jacaré,
(Região N. e NW da E.F.C.B.).
PR 3 — No li« Batalhfio de Engenharia (1.* BU. e Com.); em Santa
Cruz. os que residirem em Campo
Grande, Santa cruz, e ainda ns alistados pela Base Aérea de Santa Cruz
» nSo aproveitados na Aeronáutica.
PR 6 — No 2." BlB (2." Batalhün dc
Infantaria Blindada), na Av. Bartolomeu de Gusmão n.° BH5,. ern São
CrlstóvUo, o.i residentes no Estácio de
Lobo, Lado Norte de
Sá, Haddock
Santa Teresa, Gatumbl, Itapiru, Rio
Alexandrina, Sao
Comprido, Santa
CrlstóvSo, Retiro, Triagem, Caju, SSo
Januário,
PR 7 — No l.o BCC (Io BatalhSo de
Carroa de Combate), na Av. Brasil,
(Bonsucesso), os residentes no Subúrbio da Estrada de Ferro Leopoldtna. desde Carlos Chagas, até Vlgário Geral. (Carlos Chagas, Bonsucesso. Ramos, Olaria, penha, Penha Circular. Braz dc Pina, cordovil, Lucas
e Vigário Geral).
PR g — No RESI — (Regimento Escola de Infantaria), na Vila Militar,
Av Duque de Caxias, os residentes
Ma«m Quintino Bocaiúva, Cascadura,
«iurelra, Oswaldo Cruz, Bento Ribeiro,
,
Lea
Marechal Hermes .Engenheiro
Gurgel,
Magno, Turiassu, Honório
Barroa Filho. Rocha Miranda. Costa
Barros, Pavuna, Vicente de carvalho,
Iraiá, Coelho Neto, Araci e os alistados da Aeronáutica pelo Quartel General da Zona Aérea, nSo aproveitados na Aeronáutica.
PR » — No RESA — (Regimento Escola de Artilharia), em Deodoro, os
residentes em Vila Isabel, Aldeia Campista, Andaral, Maracanã. Mangueira,
São Francisco Xavier, Grajaú, Jacarepaguá e os alistados pela Escola de
aproAeronáutica dos Afonsos, não Iguaçu.
Aeronáutica, Nova
veitadoa na
—
—
M
Cos.
No 8° G. A.
PB 10
Mo(II ° Grupo de Artilharia de Costa Mitre
tnrlzado), na Av. Bartolomeu
n." 915, na Gávea, os residentes em
Laranjeiras, Cosme Velho, Lado Sul
de Santa Teresa, Botafogo, Humaitá,

OIlVOCHtloS

Urca, Praia Vermelha, Gávea, Jardim
RuUnlro, Leblon, Jockey Club, Copacabana, Leme e Ipanema.
PR 13 — No 1,« G. Can. Au. A.Ai,
— (1." Grupo de Canhfies AutomáUco»
Antl-Aéreo) — na AvenldB Bartolomeu de GusmÃo, sfto Cristóvão, os residente. na Glória, Laranjeiras, Catete, Flamengo, Morro da Viúva, TIjucá, Saens Pena, Muda, Aguiar, rábrica, de Chitas e Alto da Boa Vista.
PR 14 — No BG — (BatalhSo de
Guardas) na Av. Pedro II, SSo Cristóvfio, os residentes nn Centro, Lapa,
Castelo, Aeroporto, Fátima, Santana,
Mangue, Gamboa, Santo Cristo, Cal»
do porto e os alistados pelos outros
Estados, oue ainda nSo comunicaram
mudanças de residência para o Distrito Federal, moradores em qualquer
bairro nu Ilhas.
PR 10 — No CPOR/RJ — (Centro
de Preparsçflo de Oficiais da Reserva), na Av. Pedro II, SSo CrlstóvSo.
Os convocados brasileiros natos ou
por opção, nSo insubmisos ou refratáríds, residentes em qualquer bairro,
aue, já ouveram concluído com aproveitamento, no minimo, a 2.* Série
classifico ou
do Curso Cientifico,
equivalente.
—
(Núcleo da
PR 20 — No NDAéT
Divisão Aéreo Terrestre), Deodoro, os
convocados candidatos voluntários ao
pára-quedismo, residentes em qualquer bairro, desde que tenham de1.65m
pêa l,85m dc altura, 60 a 80 kg.
so, e nó mínimo, o curso primário
completo ou nível intelectual equiva'
lente.
,
,
PR 22 — No REsCav — (Regimento
Escola de Cavalaria), na Vila Militar
og residentes em Deodoro, Vila Mintar Magalhães Bastos, Realengo, Padre Miguel, Bangu, Senador Camará,
Santíssimo, Ricardo de Albuquerque
e Anchieta.
AVISO:
A 1.* CR, atenderá aos interessados
pelos telefones 54-3425 e 48-5465. den-.
Os referidos telefones atenderá
tro do expediente normal: segundas,
às
ouartas e sextas-feiras, das 11,30
17,00 horas; quintas e sábados das 7,45
às 11.00 horas.

CURSO DE CRIMINALÍSTICA
NA BAHIA
SALVADOR, 17 — Reaíizou-se na
Associação dos Funcionários Publicos do Estado, a sessão de encerramento do curso de criminalística,
de iniciativa do atual Secretário de
Segurança, sr. Lafayette Coutinho,
que presidiu a solenidade, instituida pela Escola de Policia Civil.
Asp.

Comentário do Dia
3.»
a mínm ie \vi\ t INVENCÍVEL — Foi requerido, ao Juiz da
«¦"*
«I«^»
de
Vara*C*TdaVazada*S"andado
m»W-U
tendência das Empresas Incorporadas ao MgM^JWW^^fWgS

feito liquido e certo.
O episódio em apreço está a exigir
Aa ama asnreto» jurídicos, hi nele a
defesa do, .eu,
"«interesses
buro«acl"P,empreJ"m
da coletividade que,
com
aeautelar.

registro espectó P"g acima
considerar a ação ponero s;i da
Jntere.«e», pouco se Imporuad»
por dever de oficio, ela deveria

das
Verificando nüo ser possível pôr em ordem a admlnistraçSo
. escândalo,,
.morèVa» i^orporadas, fonte Inesgotável de prejuízo,, abuso,
alienadas
serem
a
Sídílí o Governo vindê-la». Entre as organizações
ProeedIda con» a
í,Uvi»°o. K?én. Frigorífico, cuja avallaçíode tol
uma
dohr ano,,
morosidade habitual do, burocratas, ao caboa concorrência, na por
base da
romslsSo de técnicos e economistas. Aberta
concortre.
apresentaram-se
ávMlac&o 1 90 milhões de cruzeiro,
ofereceu cerca de 50%
rentes sendo que o colocado em primeiro lugar
o concorrente viac"m" da avaliação. Julgada, a, propostas, Indicado
O.
"í.e qui tudo estava concluído. Ledo e nSocego engano.abanfíríSío pa?«la
queriam
manobram os Armazéns Frigoríficos
b,ííomtaPs
doni-lo,, talvez por motivos de ordem sentimental...
d»s Empr*»ri»
Obtiveram Me, um despacho do então ¦iiporlnlendcnte
anular -» concorrência, *
Incorporadas, Sr. Renato Ascoli, mandando eram
indlspcnsivels ao inPretexto de que o, Armazéns Frlgorffcos
terêsíe da população, como ie o adqulrente fosse desmontá-los!
Substituído o sr. Ascoli. o assunto passou a ser toriA&ni&n&tjiMpor cohclulr o
neira mal, sensaU pelo ,r. Mário Pires, que forcejou
com o concorrente vencedor.
processÜ de alienação, assinando á escritura
ns obstáculos foNovamente a burocracia «e pó, em campo e todos
dos burocratas, donos
Tam criados à conclusSo da operaçio. A manobra ora
desmascarada pela
dn, Armazéns Frigoríficos, conslite numa faria,
Intimam o e°nM"e»t" ve":
petição dn mandado de segurança.se *les
negam a regularizar os titulo, de
redor a assinar a escritura, mas,
aislnatura do ato de alienação.
propriedade, sem que o não é possível a
o, fato,
Cuando se escrever a história do Estatismo em nosso Pai,, destaque,
certo, lugar de
relatados na petição em tela terão, por
da
burocracia.
como demonstração do poder destrutivo
No Julgamento do mandado de segurança eontra a Superintendência
o direito ae
das Empresas Incorporadas esti em causa, nio, apena,,
se vè
uma .ociedade comercial que, tendo ganho uma concorrência
de todos
ludibriada por burocrata,, mas, o próprio problema do direito
que transigem com o Poder Público.
Ma», neste delicioso governo que desgoverna o rais hi «empre a esmal, serias.
perar uma nota cômica, mesmo na, coisas
pública,
Of Armazéns Frigorífico, foram alienado, em concorrência da.eomo vencedor da concorrência espera, apenas, para pagar o preço
ae
Cansado
ordem.
em
documento,
nra que lhe sejam apresentados
a cumprir
esperar, bateu às portas da Justiça para compelir o Governo
ja famoso discurso de
O que solenemente.promete»». Pois bem, no «eu entre
a, benemcrència»
31 de Julho úUlmo, o preiidente da Republica,
fala em ampliar, de'forma subspassada» « futura» do UU governo, Frigoríficos
do Cais do Porto, que
tanclal. a rapacldade dos Armazéns
(
»r acham em vias de allenaç&o!
e o desrodisplicência
a
A força da burocracia t que el» Joga com
nheelmento dos fatos por parte dos governantes qut, na verdade, elas
dominam e dirigem.
.14 esti em Estocolmo, com o dinheiro do IBGE no bolso, eojn pasfuncionário qua o preiidente da
tarena paga* e vencendo dlirla,, o «sem
ônus para o Tesouro .
República permitiu ir ao estrangeiro
Ou reagimos contra a burocracia ou a bnroeracla destról e Brasil.
"Boletim Comercial"
Transcrito do Monitor Mercantil

dia 16-R-1957.
56.183

GUERRA

2.9 Caderno
a EíSA, provldenciano a Inipeçlo e
reparagem dai auas unidades de eozlnha de campanha,

REVESTIR-SE-AO DO MAIOR RELEVO AS CERIMÔNIAS DE TRASLADAÇÀO DAS CINZAS DO FILHO DO DUQUE DE CAXIAS PARA
O PANTEÃO DO PATRONO DO EXÉRCITO
Planejado c organizado o cerimonial pclo Colégio Militar —- Do cemitério
São Francisco Xavier para a Capela do Colégio, e desta para o Panleão de
Caxias — Uniformes para as soienidades —- Início tio Estágio Especial de
Relações Pnblicas na Es.l.E. — "Plasma congelado" — Pagadoria de Inali vos e Pensionistas — Clube Militar

PAGADOHIA CENTRAL Dt INATIVOS E PENSIONISTAS

COMUNICAÇÃO

com o "Batalhão Suez"

Estilo sendo chamado» « comparecer i Secretaria da Pagadoria Central
A Diretoria de Comunicações «ollSd. Augusto Braga, tr, Sebastilft
a cita
de Inativo» • Penclonlitas, com
o compareclmento dai seguinte,
máxima urgência, para fim de Jui- pessoas ao 4.* andar do Ministério da Braga: Rua Joio Vicente — Tacola
Barlo de Mauá — Marechal Herme»
liça, os 3"». Sargentos
reformado! Guerra, fundo»:
DF;
Carloa Barreto e Sebaitiio
Quirino
Dia 19 de agôalo — Segunda-feira
Sd, Orlvaldo Vieira, ar. Oivaldo
Barbosa.
A» 16,30 hora»:
Vieira —
de Pira-quedi«ta» —
Estáo também aendo chamado» áqueMaj. Epitácio, D. Nazaré — Fone: ManutençãoEscola
de Pára-queda» — Denla Secrclaria, a fim de tratarem de 32-7274.
—
doro
DF;
seus inierèsses, oi seguintes Inativos:
Ten. Thomé, D, Déa — Fone; ..
S<d. ,To»(t Mende», sr. José Santana
Majores Fernando Xavier de Ollvei- 29 6448.
Fone: 34-1471;
ra, Luiz Nogueira de Castro e NewCap. Godoy, sr. Alfredo — Rua
Sd. Heller Mendes. D. Helena P»ton de Menoonça Furtado.
Dia» da Cruz, 336 — Meler.
_ Fone: 30-20MI;
Pena,
Fernandes
Capitães Eloy
Ten. Zey, D.
Dlraura — Fone: relr»
Sd. Joné Helel. »r. ,Tn,é Moreira —
Adriano Gomes da Sllva e Teócolo [47-5487.
— Casa 5 — Vil»
Rua
Cap. Floriano, D. Teresa — Fone: MilitarCap.— Portela
Uma da» cerimonias da» de maior que rcccberào Insígnia»: .1°, desarma- leclmento militar de eiuilno. Os inte- Roberto Bonett,
DF;
relevo a rcallzar-se
na Semana de do, condecoraçóea e medalhai nacio- ressados por esta campanha, podem Tenentes Waldemar da Costa Pe- 58-5333.
Sd.
Alloidlo Souza. D. Berenice
idefonar para H8-2259.
relra, Jose Fernandes Martins, EduarCap. Napoleão, D. Zuleica — Fone: Snu-a
Caxla» que vai de 19 a 23 dc agõs- nal».
— Rua Volt», 361 - Vila JarPraçaB dc Serviço: 4° — braçal,
do Manoel Coelho, Napoleão da Cruz 37-4881.
tn, será sem dúvida, a transladaçào
—
dim
Penha — DF;
UNIFORME DO DIA
e Cláudio Inácio Cabral.
Maj. Campeio, D. Nnrls — Fone:
das cinza» de Luiz Alves de Uma, 2) Marinha o Aeronáutica: o cor. Sd. Evandro S. Gome», n. NormaAraújo.
Plínio
Felicimo
de
Subten.
46-5311.
respondente.
serio
do
Duque
de
Caxla»,
filho
que
Ten. Flodoaldo, Ten. Mala — Fone: lia F. Moraes. — Ru, .ífquirlçá, m
Para o próximo dia 20. a Secretaria
Sargento. Alexandrino de Albuqucrb) Civis:
,
exumadas do cemitério do Sâo FranPenha.
Assistente» — Passeio completo. do Ministério da Guerra marcou o que hoçh», Ereci do Nascimento, João 48-7044.
cisco Xavier, Quadra 18, Carneiro 71S,
Dia 21 de acô«to — Quarta-feira —
fio uniforme.
Haula da silva, Antônio Maria de Cap. Hernandez, Dr. André — FoAgraciando» — Trajo escuro.
e transladada» com grande ecrimoAs
16,30 hora»;
Azevedo e Antônio da Rocha Carva- ne: 27-4167.
na escola de
nlal clvlco-mllllar para o Panteon do inicio, amanha.
O lho.
Set. Hermes Borges, »r. JoSo Abreu
Ten. Queiroz, D. EliUlta — Rua
especializada do nEGRESSOU DE ASSUNÇÃO
DPC
— Ministério da Guerra:
—
Patrono rio Exército, na praça fron- instrução
LOTT
MINISTRO
Cel.
Lamarline,
151
Vila
Militar
estagio especial de relações
Petrópoli».
teira ao Palácio do Exército.
Sgt. Eduardo Matos. sr. Htpollto
ESTABELECIMENTO CENTRAL D*.
Publicas
— Fone: 46-9182;
foi
Coube ao
Colégio Militar do
—
onde
Campo»
Assunção,
Cap.
Veloso, D. Noêmla
Fone:
Procedente de
FINANÇAS
S„'t. Gelson
Moreira, D. Abigail
26-1473.
Rio de Janeiro, na pessoa de seu Terá inicio, amanhã, dia 19, na Es- assistir as festividades comemoratl—
Fone: 43 3418;
Dia 20 de agosto — Terça-feira — Silva
comandante, general Augusto Magcssl cola de Instrução Especializada,
o vas da Inoepenaència do Paraguai, re- O Cheíe do Estabelecimento Central
Sgt. Gabriel Evangelista, D. Maria
planejar c organizar o cerimonial, do estágio especial de Relações Públicas. gresaou A» primeira» horas de ontem de finança» comunica, por nosso in- As 15 hora»:
Cabo Stanley Sllva, sr. Pedro Pe- Bragança — Rua Ernesto Melo. 146 —
qual participarão elementos civis e As «,15 horas, em ligeiras cerimônia a esta Capital, o ministro da Guerra termédio, que pagou no dia 14 do
militares, bem como dos meios edu- a ter lugar na sala 1 da subdireção que viajou cm companhia da senhora correme, os seguintes prcnxoa: — reira — Av. Suburbana, 1184 — Ben- Parque Tietê — Duque de Caxia» —
RJ;
caclonals c Jornalísticos, Convém cs- do ensino, sob a presidência do gen. general Henrique Lott, e de seu aju- Verba Pessoal: 1109; Veioa Material: fica — DF:
Sgt. Ayrton Nunes, D. Florencia
Cabo Heitor Crclicr, sr. Dilson Cre1003, 1033, 1005, 1069, 1083 e 1164; Reselarecer-se que a» honras fúnebres Rosa, diretor de Aperfeiçoamento e uante de ordens.
—
—
Azevedo — Av. das Bandeiras, 31 —
—
Her
Rua
Fragoso,
24
Vila
InhoAlves,
ForMoraes
los a Pagar: 800
e salvas serio prestadas porque o jo- Especialização, será oficialmente iniApto. 202 — Fundação da Caía Povem Luiz Alves de Lima, fazia jús ciado o estágio, tendo lugar, logo a NATAL DE 1957 NO CLUBE MILITAR necimentos e Confecções Ltda., Ale- mirim — DF;
Cabo Nllron Araújo, sr, Sérgio Hen- pular — Deodoro — DF;
xandre Pistilnok, Manoel dos Sanàs mesmas como nobre do Império, seguir, a palestra do prol. Benedito
—
rique
Fone:
Sgt. Norberto Otto, D. Nalgea Mon54-2395.
30
selemdia
de
tos; Consignações: Comissão Superior
filho do Condestável, isto é, tinha Silva, sob "Conceituação das Relações Enccrrar-se-5o no
Cabo José Plantz, D. Júlia Almoi- telro — Rua Cândido Denecio, 2006 —
atins para de Economia e Finanças.
Finalidade e objetiVos". bro as inscrições de sócios
a» honcas de cadete.
Públicas.
—
Jacarepaguá — DF;
Fone: 30-3425.
de Natal, não
- O Chefe do
IMabeleclmento nha
O ministro da Guerra, por intermé- Essa palestra, com a duração de duas receberem lembranças
Sgt. Rubens SUva, D. Maria PerelCabo Raimundo Neto, «old. n.° 420.
InseriClube
o
nosrecebendo
qualquer
Finanças,
solicita
de
Central
por
deum
I
Exército,
do
dlo do comandante
horas, será seguida por
periodo
Almit — Bll. Santos Dumont ra — Rua Cel. Amarante, J6J — SSo
após essa data. Poderão ser ins- so intermédio, o comparecimento dos Cario»
terminou providências para que o ce- de quinze minutos dc debates sobre ção
1> Cia. Fuz Arrolo Afonso» — Goncalo — Estado do Rio de Janeiro;
critos os sócios afins até 10 anos que Teioureiros das Unidades Administrarlmonlal se revista da maior solenl- o tema.
Sgt. Artlclinio Miranda, D. Léa
— 1003 — Deodoro — DF;
freqüência ao eslejam com sua situação social per- tivas de prefixos abaixo
dade encarregando-sc, deste modo, o Espera-se avultada
Sd.
José Henrique — D. Lídia Cos- Terezinha — Fone: 52-5074;
regularizada na secretaria 1063 — 1079 — 1128 — 1146 e 1167, a
—
Estabelecimento do Conselheiro To- estágio, tendo em vista o interesse íeltamentc
—
ta
Sgt. Evaristo Santos, D. Ro«a AlRua
Penha
Aymoré,
163,
DF;
e
Capital
desta
fim de que possa os seus processos
nos do Clube. Os sócios
ma/. Coelho que, para isso organizou que o mesmo tem despertado
Sd. Antônio Santos, ar. Isaias RI- ves — Rua Piracicaba, s/n — Bairro
cujos afins estejam com a si- de numerário terem andamento,
meios militares, devendo contar com Niterói
—
—
esmerado programa.
beiro
Rua Gen. Roca, 255
DF: Trindade Alcântara — São Gonçalo —
tuação social regularizada farão as
A éxumaçào será procedida às 14 assistentes, não apenas das várias uni- inscrições no Departamento RecreatiCabo Pedro Malhelro», sr. Gerson RJ;
MILITAR
CLUBE
I
-cujo
Exérdo
—
túmu- dades e estabelecimentos
Santos
Sgt. João Viejra, sr. Antônio Vieira
horas, naquela necrópole,
Fone: 48-9456;
afins
regulares, aqueles
vo
Sd. João Silva, D. Regina Sllva — I -- Rua Ríodade», 42 — Fonseca — Nile estará ornamentado com flores e cito, mas também das repartições mi- cujas(estão
certidões de nascimento- já ti- Caixa mutuária — Assembléia —
da
Ministério
-- RJ.
45
0005.
tf
rói
Pone:
terá uma guarda dc honra. A» IS litares sediadas no
sido apresentadas à Secretaria). Realizar-se-a dia 22 do corrente, às
Jornalistas verem
hora», será seu túmulo aberto pelos Guerra, além de vários
as ins- 15 horas, a assembléia para revisão
do
interior,
Para
os
sócios
convidados
gentilmente
serventuário» do cemlterlo.com asseis- credenciados,
oficio (2 vias) de artigos do Regulamento da Caixa
Ornar Emir Chaves, coman- crições são feitas deporUnidades,
tèncla oficial. A seguir, será proce- pelo cel.
à se- Mutuária, t solicitado o comparecidos comandantes
da
escola.
dante
dida a encomendaçào das cinzas pecretaria do Clube e dos quais devem mento dos associados, por se tratar
atias
Araúterça-feira,
Barreto
Na
Alfir
lo capelão padre
prosseguirão
constar obrigatoriamente as informaassunto de suma importância. Os
Tor- ções: nome do sócio, nome do afim de
jo, do Colégio Militar. Após realizar- vídades com as palestras do cmt. "ReInteressados poderSo obter exemplase-i a cerimônia da lavratura da ata, riachi, das 8,30 ás 9,20, sobre
(filho, filha, enteado), data do nas- res dos projetos de emendas dos ara urna contendo as cinzas será leva- lações Públicas nos órgãos governa- cimento (dia, mês e ano), n. de re- tigos a serem modificados, na Caixa
nas forças gistro de nascimento, e a cidade e Mutuária,
da para a capela, envolta na Bandei- mentais, especialmente
Vill' Cartório de registro.
ra Nacional, em carreta, indo à fren- armadas", e do prof, Florindo "ProDepartamento Recreativo — Hoje,
te o padre e à retaguarda o coman- Alvarcz, das 9.30 as 11,20, sobre
domingo 18 — Teatro Infantil — no
de
um
SerPlanejamento
À
S.E.-FEB 3° andar, das 15,30 ás 18 horas. LanCOMPARECIMENTO
Colégio Militar, autoridades gramaçâo e
do do
"Chapéuzinho e o
Públicas",
çamento da peça
presentes, oficiais e alunos do Cole- viço de Relações
da FEB Lobo", de José Valuzi.
O
da
Seção
Especial
chefe
Na capela
Pedro II.
permaglo
"PLASMA
CONGELADO" PARA solicita comparecer àquele órgão, a
Dia 21 — quarta-feira — Tarde
neceri uma guarda fúnebre alé às O OS HOSPITAIS
MILITARES
fim de serem apresentados á inspe- Dançante — Das 17 às 20 horas, no
9 hora» do dia 22, composta por aluex-combatentes 3o andar. Reservas de mesas a parção de saúde, os
nos Internos e 4a série do Colégio Ao contrário do que foi noticiado, João
Filho, João Nunes
de tor de amanhã, segunda-leira 19. —
Militar, que sc revezarão dc 2 cm 2 o "Plasma Congelado" que será dis- Barros Sousa
e
Gildo
Apoio
da Silva.
Traje passeio completo.
horas.
de
Biologia
do
Instituto
tribuido pelo
Departamento Desportivo — Xadr"Z
Exercito aos hospitais militares, só o CARTA RATENTE DE OFICIAL R-2
III Torneio Zonal Sul Americano
A TRANSLADAÇÃO
será para os estabelecimentos do DisProssegue disputadíssinio o III Tortrito Federal, uma vez que a sua naoficiais da 2« classe da reserva neio Zonal Sul Americano, tornandoNo dia 22, a urna será transladada da tureza de delicada constituição não do OsExercito
Os candidato» ao CIORM, abaixo Jnnciro, solicita o comparecimenrea- se agora mais interessante com a
(exceto aqueles
tn no órgio Alistador daquela
devem comparecer ao
Capela para o Panteon, em um carro permitirá ser o mesmo enviado para lixaram estágio de instrução que
mencionados,
no pe- derrota do grande mestre
Najdorí
Capitania, até o dia 30 do correude guerra, com batedores à frente todo o pais.
riodo compreendido entre 20 dez 56 para o campeão paraguaio Cantero Hospital Central da Marinha, às 8,50
e escoltado do Colégio Militar, se- Para atender aos demais hospitais c 20 mar 57), residentes no território e írente ao campeão peruano. Hoje horas, para fins de Inspeção de Saú- tc, de todos os cidadfios pertenà classe de 1939 alistado»
guindo-se 20 carros choques lotado localizados nos Estados, o Instituto da 1* Região Militar e que até a pre- serão jogadas as partidas adiadas c de, dia 20: Roberto José Rodrigues, centes
ou 7ião por qualquer força tir.
Cordeiro, Francisco
com alunos dos Colégios Pedro II deverá iniciar também, dentro cm sente data ainda não receberam a as suspensas. Amanhã, será realiza- Alipio Rocha
e Militar. Organizado o cortejo, obe- breve, a fabricação do "Plasma Seco" sua Carta Patente, deverão compare- da a sexta rodada com inicio ás 20 Mattos de Brito Pereira, Gilson Pen- mada, que st matricularam na»
profissíes de: moço, pescador, ma»
na Bastos, Armando Augusto EU!decerá a seguinte ordem: batedores
qual será fartamente distribuído por cer, com urgência, ao Serviço Militar horas.
rinheiro, caruoeiro, operdrio nnSalomão Vaimberg, Valml
da 1* Região Militar, 3° andar do Departamento Cultural — Curso de wlller,
do 1° Batalhão de Polícia — Carro todo o. território nacional,
Palácio da Guerra, ás segundas, ter Relações Públicas — Atendendo a inú- Pessanha Pacheco, Antônio Chagas «al, etc, bem assim os escotelfúnebre — Esquadrão de Cavalaria
ro» do mar, e, ainda, o.» matrteudo Colégio Militar — Comando do VIAJA O GEN. DIRETOR DE VIAS ças, quartas e sextas-feiras das 12 ás meras solicitações, o Clube
Mijitar Meireles, Carlos Mário Siffert de
lados em outra» Capitanias, em
17 horas e às quintas e sábados das fará realizar, com início a 10 de se- Paula e Sllva e Sérgio Neumann.
Colégio e Capelão — Autoridades e
DE TRANSPORTE
trânsito nesta capital, a íim de
8 às 11 horas, a fim de recebê-la.
tembro vindouro, novo curso de Rechoques, obedecendo o seguinte inlneterem sua kituaçao militar rtgurárlo: Praia de Sáo Cristóvão, Aveni- Em visita as Unhas das ferrovias UMA EQUIPE DE INSTRUÇÃO DA lações Públicas às terças e sextasIcrrizada, nos termos dr> nrtiflo 41
EsIE, EM TRÊS CORAÇÕES
feiras, das 9 às 11 horas, com a durada Brasil, Avenida Francisco Bica- jurisdicíonadas às Comissões de Rede
I único, da Lei do Serviço MUIVargas e
e 4 e inspeção à esta última co
ção de seis (6) semanas; série de
lho, Avenida Presidente
tar.
idoze
(12) aulas, sendo duas (2) semaPraça da República. A partida do missão, viajará terça-feira próxima, Seguiu hoje para a Escola de Sardas
Armas,
Três
Corações
em
nais.
Poderão
se- inscrever os asso
cortejo está prevista para às 9 lioras. com destino a Vitória e Belo Horl- gentos
SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO NA
zonte, o general Otacilio Terra Uru- uma equipe de instrução da escola ciados e pessoas da família.
O Capitão dos Portos do Dl»Da Praça 11 de Junho até o Pan- rahy, diretor de Vias de Transporte. de instrução especializada, sob a che- Divisão de Cultura Artística — BoMARINHA MERCANTE
de
Rio
do
Estndo
e
Federal
trito
teon o cortejo será a pé, contlnuan- De sua comitiva farão parte os co- fia do major José Quintyliano
—
de los Confeitados
Professora Juracy
do a urna no Carro de Guerra, pre- ronéia Nelson Gonçalves Etchegoyen, Castro e Silva, Instrutor chefe
da Alegria. Continuam abertas as insO ministro Alves Câmara assinou
cedido pelos batedores, com Inicio comissário de Rede 1, e Rodrigo Jor- Secção de Instrução de Guerra, Qui- crições para ésse curso que funciona
ontem aviso comunicando que, de
às 9,50 horas. Os alunos do ginasial dão Ramos, e a tenente-coronel Fran- mica, e constituída de elementos des- às terças e sextas-feiras, no horário
MOVIMENTAÇÃO
acordo com o artigo 327 do Regula-•
do Colégio Militar e do Pedro II, cisco Fernandes Carvalho Filho, além sa secção, da Cia. Escola de Guerra das 15 às 17 horas. Ensino de lindas
mento para as Capitanias dos Porformarão alas até o Panteon, onde de seu ajudante de ordens, capitão Química e da secção de Instrução de bandeijas artísticas em doclnhos miúDE MÚSICOS
QUADRO
to», resolve suspender, pelo prazo de
Intendência, chefiada pelo cap. Fo- dos, Apostilhas com riscos e receiuma Cia. de Infantaria e uma Ba- Joaquim Clemente da Silva
Transferência — Por interesse próano, na Capitania dos Portos do
teria de Artilharia prestarão as hongaça. O deslocamento está sendo fei- tas. Inicio das aulas: 17 de selem- prio — A. M. A. N. onde preencherá um
Estado do Piauí, as inscrições para
ras militares, no momento do encerra- IMAGEM DO SAGRADO CORAÇÃO to em comboio rodoviário, devendo bro vindouro. Preço Cr$ 650,00,
vaga de 3.° sgt. bombo, de acordo as categorias de moço e carvoeiro,
DE JESUS PARA A CAPELA DO os elementos da EsIE, chegarem a
mento da Urna na Cripta.
com a Port. h.» 604-54, o cabo múCRUZADA DOS MILITARES
. Três corações hoje à noite, dando
C.M.iH.J.
sibo 2G-238928 Francisco Alves de
Terminadas as honras fúnebres, seDECRETOS ASSINADOS
inicio já amanhã, ás suas atividades
ESPIRITAS
Souza, do 2.» B. C. — São Vicente:
ri prestada a Contingência ao Dude instrução, com aulas sobre guerra Solicitam-nos:
Todas
as
famílias
dos
—
—
professores,
De
troca
a
Urna
Por
a
Caxijis,
finda
Transferência
qual
que de
Foram assinados ontem o» «egulnoficiais, alunos,' sargentos e íuncio química, biológica e radlológica, além Hoje, domingo, às 10 horas, na sede ordem
do sr. ministro: Para o 18.°
será retirada do Carro de' Guerra, nários
do Colégio Militar do Rio cle de demonstrações sobre tais assuntos
CME, sita à Rua do Lavradlo n. 74 R. I., o 1.» sgt. regente Oscar Rlbei- tes atos: transferindo para a reserva
por dois alunos e, èm seguida, leva- Janeiro, movimentam-se em animada • também de funcionamento de um da
— Io andar, o cruzado Antônio Paiva ro de Souza, da Es. P. P. Alegre; remunerada, no posto dt primeiroda até a entrada do Panteon, pro- campanha
para adquirir rancho em campanha.
Melo íará uma palestra sôbrc tema Es. P. P. Alegre, o 1." stg. regente tenente o sargento fuzileiro Osmácessando-se, então, o ato religioso uma imagem financeira
rio da Cunha Pinto; considerando
do Sagrado Coração de Após as aulas e demonstrações, a doutrinário, durante
o culto crislão Pedro Toledo, do 8.» R. I.
Uma vez terminada a bençáo, seguir- Jesus para a Capela daquele Estabe- equipe
transferido para a reserva remuneda
EsIE,
ainda
colaborará com espirita.
se-á o encerramento da urna na cripRrtiflcaçío de transferência ,-r 4.» rada no posto
de
tenente o
ta. Para a» cerimônias estão convlR. I., Quitaúna, onde deverá servir suboficial José dosprimeiro
Anjo» Dia».
adido ¦ como se efetivo fôsse aguardadas as altas autoridades civis e
dando vaga de sua graduação e insmilitares, bem como o povo para asNOVOS INSTRUTORES
t^umento, o 3,»-sargento Luiz Euzéblo
slstlrem ditas solenidade» civlco-mlGABINETE
Paraguai, com permissão do sr. mlINTENDÊNCIA
— Curitiba
I.
20."
R.
do
da
Sllva,
litares.
nistro, dentro da dispensa do serviço,
Transferência — Por-necessidade do e não para a Es. P. S. Paulo como O ministro Alves Câmcra assinou
Q. G. DO EXÉRCITO — CAPITAL concedida pelo cmt. do 2.» G. Can.
— Nu. Cia. Sup. Mnt. Pq, publicou o Boi, Int. n." 152, D. P. ontem portarias dispensado o coAS SOLEUNIFORMES PARA
serviço
AGOSTO
FEDERAL,
17
DE
DE
1957
90
A.
Aé.;
major
Aroldo
Cavalcante
•
mandante Douglas Henry Lyness das
NIDADES DO "DU DO SOLSoares dos Santos, da Es. A. O., por do Nú. D. Áet., o 2.° tenente Cons- A., de 6-7-57.
DADO"
Anulação de transferência — Anulo funções de conferencista de OrganlBOLETIM INTERNO N." W
ter sido transferido da C. P. O. para tantino Von Doekel, da la. Cia. L.
Para conhecimento desta Diretoria a Es. A. Cos.; capitães Augusto Ce- Mnt.; la. Cia. L. Mnt.. o l.o te- a transferência do 1. sgt. músico zação e Funcionamento dos ServiA Secretaria do Ministério da Guersar Dondim da Graça, do 2.° G. O. nente João Cruz Gomes Filho, da José Libânio, do R. Es. I., publi- ços rie Intendência e Administraçüt»
soienidades
as
e devida execução, publico o se- 155, por ter entrado em gozo de 15 4a. Cia. M. Mnt.; 4a. Cia. M. Mnt., cada no Boi. Int. n." 132-D. P. A., Financeira da Marinha Americana,
ra informa que para
rio Curso de Atualização para Capl.
do "Dia do Soldado", dia' 25 de agôs- guinte:
dias de dispensa do serviço para des- o 2.» tenente João de Paula Souza, de 12 de junho de 1957.
tães tenentes i Intendentes e deslgconto em férias de 1956; Vicente de excedente no 1." B. I. B.; H. G.
to, foram marcados os seguintes uniESPECIALISTA DE SAÚDE
APRESENTAÇÃO DE OFICIAIS
nándo para a» mesma» funções •
Paula Noronha, do C. M. S., por Campo Grande, • capitão Expedito
formes:
comandante
Edward
Patrick . ¦ O.
ter sido transferido para o 5.» G. Chaves Pimentel, da Es. S. Ex.; Es.
A — Missa nó Convento de Santo
—
interesse
Transferência
Por
S.
Ex.,
o
capitão
Nelson
próINFANTARIA
Santos,
exhoras.
Can.
80
às
8,30
A. Aé., ficando retificada
Rourk.
Antônio
prio — H. Ge. de Porto Alegre, o
a movimentação constante - do Boi. cedente no Nu. D. Aet.
a) Militares:
3.° sargento 08-Saúdc 036 Man Far
1) Exercito:
l.«g tenentes Hailton Teixeira PI- Int. de. 1.» de junho de 1057, desta
NO GABINETE
—
Aeidor de Oliveira Rosa, do H.
VETERINÁRIA
Oficiais: 3o, barretas, desarmado. nho, do R. Es. I., por ter passado D. P. A.; 2.o tenente Arnaldo MagaGu. São Gabriel.
Praças: 6o.
á disposição da Es. I. E., para cursar rinos de Souza Leão, da la.-6.« G.
—
Transferência
Foram
recebidos
ontem em aildlêninteresse
Por
próPraças do RCGD de Serviço: o o C. F. O. A.; Hamilton José de A. Cos., por término de trânsito e
cia pelo titular da pasta o» almiranprio — 3.* R. I., o capitão RayVETERINÁRIA
Souza Magalhães, do R. Es. I., por por seguir destino,
de parada.
mundo Souchois Rollember, do C.
tes Renato de Almeida Guilobel e
Aeronáutica: o ter sido mandado apreesntar-se à Es.
2) — Marinha e
P. O. R. de Belo Horizonte.
Transferência — Por necessidade do Heitor Doile Maia.
INTENDÊNCIA
I. E., a fim de ficar adido para efeicorrespondente.
—
ministro,
de
ordem
do
sr.
serviço
to dc Curso de Observador Aéreo
b) Civis — Passeio completo.
Q. A. A.
NA A.S.O.A.
da Coud. dc Campo Grande Dará
B — Soienidades na Praça Duque (C. F. O. A.); 2.o tenente Lauro Go- Major Olavo Lopes Bayma, do E.
Minas Gerais, o l'Ã
a-Coudelaria
Nomeação — Por necessidade do sgt. Geraldo de
mes Ferreira Leite, da 2a. Cia. Fron. R. M. I.-.la. R. M., por haver desisde Caxias:
Sebastião 42-Vet. 107- Solicitam-nos: "Acham-se aberta»
por término de dispensa do serviço tido do restante do trânsito e seguir serviço — D. S. M.. o capitão .loa- Mes Fer, de acordo com o art. 45, na Associação dos Suboficiais da Ara) Militares:
Unidade,
Crasto
à
sua
Amaral
e
recolher-se
adido
Porto
(Art.),
Alegre,
"b"
sede dc sua nova quim
para
1) Exército:
e parágrafo 1.". da L. M. mada as matricula» para o» curso»
letra
Unidade; capitão Walter Souto Ro- ao gabinete do sr. ministro..
Oficiais assistentes: 3o, desarmaQ. (Solução ao requerimento dn in- de ballet e inglês, a serem iniciado»
CAVALARIA
drigues, do E. C. F., por haver terdo, condecorações e medalhas nac cm cumprimento ao Mem. no próximo mês de setembro. Para
minado o trânsito e aguardar no E. ORDEM BE EMBARQUE 1)E.OFICIAL teressado
cional».
n.<> 3017-D5-D. rie fi de agosto de 1957, informações, procurar o dlrelor da
C.
F.
a
retificação
;
da
transferência Deverá apresentar-se com urgência do gab. ministro).
Oficiais agraciando»; 3°, armado, Capitães Francisco Xavier da FonDivisão Cultural e Recreativa, dl*toura Rodrigues (Q. A. O.), da 1». para o Q. G. da A. D.-4, Pouso a esta Diretoria, a fim de tratar de
,em condecorações.
riamente, das 17 ás 19 horas."
Oficiais de serviço: 3o, desarma- P. A., por conclusão de férias e tor Al erre.
QUADRO DE .INSTRUTORES
assunto do seu interesse, o capitão
áo, condecorações e medalhas na- regressado do R. G. do Sul; Paulo
de
Artilharia
Edilson de Freitas GuiMALA AÉREA PARA O "DUQUR
SAÚDE
Inclusão nn Q. I. — O sr. gen. suhÁvila da Costa (Q. A. O.), da la
cional», braçal.
maries.
DE CAXIAS"
Of.
término
em
n."
Recrutamento,
R..
diretor
de
Guardas-Bandelra», das Corpo- D. R. da 16a. C.
por
— l.a tenentes Osmir Cos220-D2, de 5 de junho de 1957, parde lieença, ser desligado de adido a la Dentistas
LICENÇA
rações que receberão Insígnias:
ESPECIAL
Oliveira,
17.»
do
B.
C, por ter
tlcipou a esta Diretoria que. de acôr- Será fechada, no próximo dia 9(1,
Porta-Bandelras: 6o, de parada (ca- esta Diretoria e seguir destino.
vindo a esta cidade, acompanhando
Conforme oficio n." 3.202 D4 e do com as autorizações publicadas â» 16 hnra». a mala aérea para e naequipamento de guarnlçio,
pacete,
o
féretro
do
asp.
a
of.,
Carlos
Morim
3.609
D4
ARTILHARIA
19
de
de
de
1957,
e nos Boletins Internos n."s 96, de 21 vio-escola "Duque de Caxias", de«coturno» e espada!, condecorações e
Fernandes, como representante do 3 de agosto de^?. julho
respectivamente, de abril, 101 de 3 de maio c 112 deltjnada ao porto de L* RÜvre
medalha,.
Cmdo. da 2a. B. M., em gozo de o D. G.' P. concedeu licença-espe- 16 de maio, tudo de 1957, foram ln-'
Tenente-coronel ! Jefferson Cardim dispensa do serviço (lo dias), conce- ciai de 6
Praça* da Guarda: 6°, de parada
carta» par» ês»e navio deverão
meses, ao capitão de clúldos no Q. I. e classificados por ferA» entregues
Divisão Postal, no
(capacete, equipamento de guarnlçio, de Alencar Osório, do 2." G. Can. 90 didos por aquela Unidade, e por ter Infantaria (seis)
Silva, do 2.» R. I., necessidade do serviço: 2a. Região 2° Pavimento na
A. Aé., por ter vindo a esta Capital de regressar à sua Unidade, a 21 do relativa ao Walfrldo
coturno» e fuzil).
do Edifício do Mlnls— 3° sgt. Victo-ino Borges
Militar
decênio
de
10
de
março
Assunção
Comandantes da» Corporações a fim de embarcar para
corrente: Euler Alcântara, do H. Gu. de 1947 ll de março de 1957. Refe- do» Santos, do 2,« B. C; 3." s£t. tério da Marinha.
S. M., por término de férias regula- rido oficial poderá entrar no gozo
Cláudio Luiz Pereira da Sllva, do 10.°
montares, dia 14 de agosto de 1957, presente licença tão logo complete da6 R. I.; 3." sgt. Wilson da Cunha Arau- TARDE DANÇANTE NO CLUBE
e entrar em gozo de mai» g (oito) (seis) meses pronto cm serviço nesta jo. do 16.» B. C. (Publicado novaNAVAL
dias de dispensa do serviço, conce- Guarnlção, tendo o cmt. do 2° R. I., mente por ter saldo com incorreção
diretor
do
Pessoal
didos
gen.
137,
de
18
de
Boi.
Int.
n.°
tomado
pelo
conhecimento
junho
da
já
Solicitam-no»
do Clube Naval rn'i
presente
ria Ativa e ter que seguir para a sua concessão, conforme oficio n.« 3.336, [no
de 1957). O sr. gen. subdirelor de nlcar an» sécin» t aisoclado» temUnidade,
de
287-D2.
i porárlos, que »e fará realizar, «im sua
D4 de 24 de julho de 1957, do D. Recrutamento, em Of, n.»
2 de agosto de 1957, participou a esta sede
Farmacêutico — l.« tenente Lauro G. P.
esportiva, uma tarde dançar!Diretoria que. de acordo com a» auto- te, hoje, da» 18 às "1 horas.
Maia Damasceno, do 17.» B. C, por
rizaçõe» publicadas nn Boi. Int. n.*
ter vindo a serviço e regressar a 18
PERMANÊNCIA . NO SERVIÇO
130 de 7 de junho de 1957, foi. in- CHAMADA DE 2a. tPOCA PARA
do corrente.
ATIVO
cluldo no Q. I. e classificado por
ALUNOS DO CIORM
Foi arquivada nesta Diretoria, de necessidade do serviço na 2a. R. M..
TÉCNICOS
com o Av. n." 977-D2 E, de o 3." sgt. Augusto de Almeida Maacordo
v
Estão sendo chamados para exame
de novembro de 1958. uma cópia ciei, do 10.» R. I.
Majores Antônio Alberto Monteiro 20
. de legunda época, ot seguintes alu»
da declaração prestada pclo cel. eng.
de Caminha, do D. P. T., por ir ao Dirceu
PERMISSÃO jnns: dia 23, Luar 205, 221 r 226, piAraújo Nogueira, na qual se
Ceará em gozo de feriai; Mário Pe- copipromete
| ra prova de estatística; Neca 122,
pclo prarez Salgado, da D. O. F., por ter zo mínimo dca 8 permanecer
Para
parte do trânsito: em|provfl gt navegação estintada; dl» Wl
anos
gozar
no
Ser(cinco)
sido classificado na D. O, F. e ter viço Ativo do Exército, após a con- Resende, Enfado
do Rio., o 2» «ift., kl]o 2i2. prova de dlreçlo da tiro;
de . apresentar-se à mesma, apôs go- clusão do Curso da Escola Superior Idt-Dact Jair Dantas, para onde íol Sdia
29: Luar 216, 220 e 222 prova de
z&r o trânsito em Recife,
de Guerra de Paris, para o qual foi transferido; em Jaguarao. Rio Gran- : contabilldadp.
•
Sul, o 1.» «gt. Francisco de;
de
do
Ministerial
n.°
Portaria
designado
por
Q. A. A.
Paula Rodrigue» d» Ros». servindo; Toda» a» prova» «érao Iniciada» *»
552, de 19 de março de 1956.
na PTK-O. transferido para a PTT-3 9 hora», havendo condução no cai»
Capitão Claudionor Porto do» San— P. Alegre.
Ido Ministério, às 8 hora».
NOME E SITUAÇÃO DE
tos (Cav.), da 10a. D. R. da 8a.
DEPENDENTES DR OFICIAL
C. R., por ter de regressar, por conclusão de férias; 2.°s tenentes Luiz Em atenção ao Mem. da referência,
de Albuquerque Guilharducci, (Inf.) informo-vos que consta das altera- i
da 2a. D. R. da 13a. C. R., por ter;côes existentes nesta D. P. A.-D1S2. I
cav.
Domingo»,
que regressar á sede de «ua Dele-!reutiva» ao maj.
gaci». por conclusão de dispensa; O»-;Frag0menl. os seguintes dependentes:
waldo Fagundes Hauck, (Cav.). dOjDorU Cavalcanti
de Albuquerque!
Q. G. R.-4. por ter vindo á Capital,Fragomenl — esposa — Matrimônio
ROSARÍO N.° 114
Federal, a aeryiçodo Q. G. RM e realizado em 28-5-59. na cidade de;
Confie a locação de céus imóveis ao nosso
regressar: José Ferreira de Souza Curitiba — Paraná: Luiz Henrique
(Art.K do 12a. D. R. da 5a. C. R., Cavalcanti Fragomenl — íilho — nasDepartamento Especializado de
por ter que regressar a Linhares, cido em S de abril de 1950; Doris
Est. Esp. Santn, a 16 do corrente
Elza Cavalcanti Fragomenl — filha
— nascida em 13 de junho de 1953:
MOVIMENTAÇÃO
José Eduardo Cavalcanti Fragomeni
12358
'—
tilho — nascido em 27 de dezemINFANTARIA
bro de 1954: Rosana Cavalcanti Fragomeni — filha — nascida em 15
Transferência — Por necessidade, do de janeiro de 195«.
serviço — IIM* R. I., o eap. Darly
Sampaio, do t« R. I.
DISPENSA DO SERVIÇO
Tri-nsferínría —• Por interéase prA- Concedo, malt I (oito) dias de dis\
tenente
Lino
•
—
J-*
2.» R. I.',
prio
pensa do «erviçn para desconto em i
Pteto de Oliveira, do 17.» R, I.
féria*, a contar de 8-8-57. ao caoltâo
(Francisco Chagas Filho, do 14." R. I.
CAVALARIA

MARINHA

CANDIDATOS AO C.I.O.R.M. CHAMADOS
PARA INSPEÇÃO DE SAÚDE NO
HOSPITAL CENTRAL

Apresentação obrigatória da classe de 1939 —
Suspensão de inscrição ha Marinha Mcrcanle —¦-•
Decretos assinados — Novos instrutores — Na
A.S.O.A. — Mala aérea — Clube Naval

CHAMADOS TODOS OS CIDADÃOS DA CLASSE DE 1939

BOLETIM DA DIRETORIA DO PESSOAL DA ATIVA DO EXÉRCITO

PARA AS MAIS BELAS FÉRIAS DE SUA VIDA!

AGUARDE
•

-.

.

¦

..'.¦_'

o maravilhoso lançamento do

CONDOMÍNIO HOTEL MORRO AZUL

BANCO BELO HORIZONTE U.

na próxima 5.a feira - dia 22
Temos ainda algumas vagas para bons corretores
ou chefes de equipe com escritório próprio.

INCORPORADORA SILIL
*

AV. RIO BRANCO, 185 - GRUPO 2114
WIWSWPWÉSIWBOWS

ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS

BOA OPORTUNIDADE

Transferência — Q. S. G.. o ea
pltlo Jansen Martin» Pinte, do Q.
O. <T. R. Cl, por ter sido nomeado
para o D. G. P.
ENGENHARIA

DESLIGAMENTO
i iHaügo de adido a esta Diretoria.
„ tenente-coronel de Artilharia Llne«ln Freira de Carvalho, por ter sido
transferido par ao 8.» R. A. 75 A. A.,
por necessidade do «ervlço.

rranif crêneU •- Por Interesse pr*- j
PERMISSÃO
BJto — Õ. S. G.. de ordem do «r.
m-níEtro. o capitão Aldo Muniz de; Conewlido ao maj. Cav. Milton Camfiona. do Q. O. íl.ta. Oa. Com.l.jpeS. p*»»n è rtíspoaiçSo do M. J.
fteãiuie **d" eomo mm efeüvo fô»s#;N- L. per» fnzsr parte d* tr»n*ito
ao Q G.-5». R. M. (Sv. R. Com. 3).(Rest» Capital.

VENDEDORES —
CARR0ÇÂRIA5 METÁLICAS

FARftiCA DS CAPROÇARIAS cem produto» de Ia. quelMait, ét grand» aceitação ne comercia • na Indústria. H»t*lt*lt
Catai de Saúde • Rtpartlçvt* Publicai, está admitindo VINOIDO»ES.

cam

orâtle*.

notta

arara

a

InO.i.r

MUITO

lOA

CO.

MISSÃO.
*"
'
Reipsttat par 40 442 Hiilt jornal, Inf er mande libra nt^rV
Ineia anterior e capacidade de »r»du$íe.
tIM*

2." Caderno

CORREIO

Excursão de engenheiros
a Eii r opa

DA

MANHA,

Domlnjto,

1« de

dn

A-fArtn

1957

E/V.SI/VO

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO
r.Jm\wEm\wr^^JK
IBfc__^___y.. ^___Jr "*¦

Não será .construído o presídio
na Cidade Universitária

Promovida pela Federação Bra- com mais de 10(1 metros d* altusileira de Associações dc Enge- ra dágua, diques, eclusa, barrade
nheiros, o Club de Engenharia gem e certtral hidrelétrica
e as , demais associações brasi- Donzére-Mondragon e outras,
Os excursionistas serão recep- <.Ii<-i_'.ii-..i.i .1 Hlll BCÔrdç <>- r.-.illil.lllti-s i* O clií-fc de
leiras de engenheiros, com a cooriini.Ki.i-.
cm cada país pcla Cã— Frei Caneca o local definitivo pnra a
peraçfio técnica do Touring Club mara Sindical
de Obras Públi- Polícia
do Brasil, rcalizar-sc-á interescas,
facilitara
outras
visio
quc
Iii:i_cni ilos prcfiOfl
«ante excursão cultural ã Eurotas desejndas.
pa, partindo dn Rio de Janeiro
"Conte
As
inscrições
sendo
reestão
H 15 dc setembro no vapor
Chegaram finalmente a um Kruel pleiteia a abertura de um
Biancanmano" o regressando a 6 [cebidai na Seção de Atividades acordo os estudantes e o chefe de crédito especial.
;Culturais
do
Clube
d.
Engenhade dezembro no referido navio,
caso da construçáo de
na, nas sedes da Sociedade de Polícia-no
triagem de pre. A EDUCAÇÃO FÍSICA NA
depósito
podendo, alternativamente a tra- Engenharia
um
da Prefeitura do Dis- sos na Cidadepara
vessia do Atlântico ser feita
ie 'trito
Universitária.
Federal, Associações de Enavião, mediante ligeiro acresciO Diretório Central dos Estu- HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO
mo, diminuindo, assim, de
21 |gcnhciros da Estrada dc Ferro dantes, dias atrás fêz ver ao fie! Central do Brasil c da Estrada de neral Amaury Kruel a impraticadias o tempo da excursão.
Grande interí-sse tem despertado o
Ferro Leopoldina, Associação Ro-|
Universitária,
de tal medida, tendo o Curso rie Extensão
Associação' bilidade
Serão visitadas numerosas ci- doylárla do Brasil,
chefe de Polícia concordado com promovido pela Escola Nacional rie
Desportos
da
dades, tais como Barcelona, Ma- Fluminense de Engenheiros o Ai- a pretensão dos universitários.
Educação Física e
Universidade do Brasil em colaboradrid, Cevilha, Lisboa, Coimbra', quitetos c da Federação Brasição com a Divisão de EducaçSo ExSalamanca, Biarritz,
Lourdes leira de Associações de
EngeFREI CANECA O LOCAL
tra-Escolar cuias nulas, a cargo rio
Avignon, Nice, Monte Cario, Ge- nheiros (Rua Araújo Pórlo AleDEFINITIVO
professor Inezil Penna Marinho vêm
nova, Pisa, Roma, Florença,' Veuma
mais dc
sendo assistidas
neza, Pistóia, (visita ao cím i'é- gre - 64 - 4o andar). O custo Segundo nos informou a Che- centena rie alunosporregularmente Insrio brasileiro), Milão, Lyon, Pa- dessa grande excursão é módico fatura de Policia, o local defini- crllos.
ris, (oito dias), Tours, e os cas- e há financiamento para patra- tivo nara a construção do depó- No dia li) <secunda-.cira), As 17,15
do I.A.P.C. (flua Mctelos do Loire, Vichy c Cannes,
sito rio presos será mesmo na nia no auritirtrin
12B — 10° andar), o Curso em
« construções de engenharia das mento em um ano e quatro me- Frei Caneca, junto à Penitencia. xico,
terA prosseguimento com a
apreço"EducaçSo
mais importantes, dentro as qiiaiç ses, aos que se interessarem por ris Central.
•
aula
Física no
sistema
a grande barragem de
Tignes, tal modalidade.
Para sua construção o general educacional romano". «.
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"JOANNA

D'ARC" — Ce-

CURSO DE DECORAÇÃO DO LAR

rimônia da entrega de diplomas no Curso de Decoração do Lar
"Joanna
D'Arc" no momento em que falava a diretora do Curso,
pintora Joanna D'Arc Paiva Theophilo, vendo-se ainda a escritora e poetisa Anna Amélia Queiroz Carneiro de Mendonça,
paraninfa da nova turma de decoradoras

-Ac/otQ <? so/ucão m9/tpfs46'C9 e econômica:
Móveis DRAGO para todo o seu apartamento!
~~~]__H_\-* \y/W Resolva
de. xima só vez o seu problema
\\\r
• ,
suas com\\ ImW^y^míi^^u.
->r /âf
""* ^e
Pras mobiliário, centralizando
nas '°Jas *-*,ra8°- *--n- todas as lo*\ */$
)Pi
Sy$*\
você encontra tudo o que
Drago
jas
\mk \\\ I»
jg&T J0' '
^
para mobiliar sua residência —
precisa
yÊÊk
xJ(
'
)'J-^i
m==T*='
•
""**=*=* de um extremo a outro. E ludo da
MM\ fi -***
aBm( 9
*P'I

melhor qualidade e numa grande variedade, capaz de satisfazer ã sua escolha pessoal, e ainda com a vantagem
das grandes facilidades Drago! Vá pelo
mais prático e econômico e poupe caminhadas inúteis!

t/4 gavetas e cad:-ira estofada.

||

De.podio Uo diretor — Sonli H»-| (Irlcum, ,Nlc» dr Alinvlrii, NkU dc
m. . ... Andrade Hipperi Verdlnl, Nltkt T»«
(•iii-i Duarte Ilarboaa, St«lla
Aloiwo, varea Figueiredo, compareçam, par»
Von Sydow, Sully Conta
Slielly Maria Leite da Motla, Suely vlata d* prova, dia 22, •> 1,30 ha
Oaórlo da Fonaera, Suely Sybel. Bea. aalH 211.
Nllza Maria Saldanha da tiaink
_a Ribeiro, Sylviu de Lima Ik-Uiiin.
Nlzla Maloi de Arau)n
Moreira, .¦...i..-Tallta Julleta CulinarAei
Terc/lnlu Cuutinliu do Nam-linento, Regina Helena Bloea Rnmann, rteTere/lnlu de Je»m da Kui-ha, The gina Helena Rtgo BeltrAo, Rhode de
Nogueira, Oliveira At*vnl_n«que, lliihmttna Al
re/._ilu Suarei da Silva
Tliercz.tnha | ves rie llrltto, Roía da Coata KeiTh*rni Cunliu Muia,
Silve
Therezinha
Arlindo da
Neve*,
Moreira nande», Roanly
Mamedea
Pediu
Snker.
Roalta Fnaa de Ollveln,
QoilUrt, There/.inha
Vânia Maria Seabra Pinto, Vera CU-II.ulh Ribeiro de Souza Reli, Sara),
Caraveloiio Furtado. Vera Maria Juliano da:S/.!njnherg, Shell» MarW»
Fonieca Teixeira, Vera Maria Lo- ' Itnjnl, Solnnge de Lima Freire, Sn
,pe«. V>lma Cnntaido, Wanda llastos! nia de Luna Freire, Sonla Maria d-,
I Coelho da Costa,
/..uu
Chaia —j Silva Freire. Sonla Regina nuartt
'compareçam,
para vlata (le
prova,!Barboia, Sônia Rocha de Souza, So
nia dns Santos Passos, Sonla Vietr*
dia 20. as ii .in ha., aala 211.
Suely Menezes, Sydlnea GoAlvanlr Soarei, doa Sanloa, Alzira Alves,
I.ago. Terezinha Nunes Trlnd»
Rodriguet 1'ires, Ana Maria Borgea mes
Jesus Gonçalves
drf, Terertiiha de
de Almeida, Ana Maria Loyola Cua- Costa,
Lima.
Tharclla
Quaresma
todlo, Ana Maria P_'Aa Barroao. Ana
Costa, TheJesus
Pires
de
Maria Pereira Nunea, Annle Elisa- TherezaVieira
Compareçam
Borges,
reza
beth Hamond, Ami,, ii.hi., da SUvs,' Anna Beatriz L-emna Pimentel, para vista211.de prova, rti.i 22, âs Ü...0
Bíienice de Mesquita Maciel, Caroll- hs. salaMaria
Anu
Ana
Andrade Araújo,
na Maria de Moura, Cecília de Araujo Lima, Cella. Maria Velloso, Clela Maria Pacheco de Castro, Ana MaMaria Braga dc Carvalho, ConcelcAo ria Paiva Barroso, Anna Marta d* Hede Maria Cailello Branco, Conceilía zende, Arinda Lucla Rocha d* FaLemos, Dalva Figueiredo Carvalho, rla. Beatriz Maria de Oliveira, Bea! Dayse Motta Conta, Dayse Cuíma- triz Saboia Palhamo de Jesus, Celii
i rAes, Detsy Galvão da Volta, Dior.: Caldeira de Araújo, Cella Pereira da
Dyrce Oliveira, Cleia Sonla Rodrigues SolMaria da Rocha Carvalho,
Maria
Valladares
Pereira, 7.eli«
de to Maior, Cléo Trompowsky, Cleuza
Campa». Zezaf Corbarge. Zilda
Jesus Castro — compareçam,
para Carvalho dc Souzn, Therezinha Cah«. sanovál Campas, Therezinha dt Jevista de prova, dia 20 As nao
sus Barbosa Mclgaço, Therezinha de
sala 211.
Edith Jesus Dourado Guina, Therezinha de
Carmen Brandão Ferreira,
Vanda
Plmrn .
Oliveira,
Oliveira, Jesus
Sarmento, Edna Maia de
Edna Maria da Rocha Soare.<t, Elenir Bueno, Vera Li-cla de Carvalho Monde Andrade Avlllez, Elisabeth Helga teiro da Silva, Vera Lúcia da' Cunha,
Oil- Vera Maria Lopes, Vera Mello Dias
Dittrich, Eloisa Fernandes de
veira, Elza
Maria Hagge Pereira, Wilma Eiii.it Ribeiro,
YoUnl
da
Emil'/*
Costa,
Ema Assunção da
Cortas Pereira, Helena da Concel- Andrade Souza, Zcnnlde Werneck de
rin Coita, Helena Maria de Barros Azevedo, Zeny Siqueira Guerra, romHelena pareçam, para vista de prova, dia
Mendes, Helena dos Reis,
Leite 23, is 8.30 hs., sala 211.
Copcllo de Miranda, Heloísa
Fesch, Iracem-i da Fonseca, Isa Ra- Conceição de Maria Castelo BranCopcllo,
mos, Jamlli Theme, Jan.
Bustamante,
Delia
ço, Dal«y Reis
Leia
de de Figueiredo Lima, Dllma
.Tosely Vemet Carneiro,
Alves
Souza Rei", Lida Maria Monteiro úa Maurício Tavares. Di-rce Maria SerCruz, Leda de Oliveira Moraes, Léda Teixeira de Oliveira, Lenlta Kohu rSo Morrissy. Elecina Claudia GaFerreira
Gullo,
— compareçam, para vista de provi Ihiano, Francisca
Georgctto Elias Dib, Gilda Regucndia 21 is s.:in hs. aala 211.
Salles
Saboia,
Aires,
Leny go Estrella. Gllcla
Lenlta de Oliveira
Bravo de Almeida, Lila Ferreira de Heloisa Helena Drumond Morrcira,
Helena
Vlração
Mendonça,
Tcléa
da
de
Mello, Luci Greco Moreira, Lucla
LlMacedo Ribeiro, Lúcia Maria Mar- Cunha Freire, Irene Soledade
tins dos Santos, Lucy Mary de Ai- nhares, íris Pinto de Souza Gayosn,
meida Correia. Lucy Moreira Mat- ítala Longo. Jane Sampaio de SouLygia za, Laura Maria Napoll, Leda Castos, Lucy Barbosa Cordeiro,
Leite Pinto, Lycia Monteiro Gulma- tro Duarte, Ledlna Maria de Barros
rSes, Margarida Maria Corção, MaMaria Marcarjan, Leny Bravo de Almeida,
rla Appareclda dos Santos,
Ce- Leny Costa Filguciras, Leni Maria
Maria
Ferreira,
Carvalho
Cecília
I
leste Guedes de Carvalho, Maria Ce- Mollnaro — Compareçam, para vista
da de prova, dia 2.1, âs 9..10 hs.
Maria
Silva,
sala
leste Mesquita L. da
da 211.
Silveira
Conceição Aparecida
Moura,
Luz, Maria Ester da Costa
Lucla Maria
Maria Lucy Fonseca Nogueira da , Silva,
Baptista,
Maria da Gloria
Baptista, Lucy FreiGlória Moraes Silva, Maria José de tas Martins,
Lucy Mary de Almeida
José
Maria
Carvalho Gonçalves,
Ferreira Carneiro, Maria Judith Tel- Corrêa, Luiza Maria Magalhães SaPlragi-b»
xelra Monteiro, Maria Laura Carmol raiva, Maria Appareclda
Maria
Llsle do Amaral — Maria Appareclda dc Souza,
CatSo, Maria
compareçam para vista de
prova, Astrid Bezerra dos Santos,
Maria
211.
hs.,
sala
9,30
dia 21 as
Carlota Vaz dc Faria, Maria
Cel! .
Maria de Lourdes Pereira, Maria Machado Silva, Maria Cecília
dos
LuMaria
Oliva,
Lucla dc Siqueira
Santos Ferreira, Maria Emilla MoMenusler,
Barros
de
Monteiro
c.'_
reira Goulart, Maria Esther
ObcrMaria
Maria Lúcia Prado Pereira.
lander
Moneratt,
Maria
Helena
Luiza de Freitas MourSo, Maria Lui- Amaral Coutinho, Maria Idlna Gonza Tito de Faria. Maria Thereza da
Villaça çalves Moraes, Maria Judlt Teixeira
ConeelçSo Santos, Marilia
Simões, Marina da Conceição Corrêa. Monteiro, Maria Lucla Monteiro rie
Tourinho Barros Menesuier, Maria da PicdaMarlza Perpétuo Socorro
Cer- de Lima, Maria Therezinha Barbosa
dos Santos, Marlene Bordalo
deira, Marlene Lopes Mesquita, Mar- Mendes, Marllda
Seabra
Linhares
de Gonçalves, Marilena Perrone,
Marli
Marcos,
Iene Pereira de
Marin»
Almeida Santos, Marly Borges Adria- da Conceição Corrêa, Marisa CamTaguatinga,
no, Marleve de Souza
Munira pos Ccrqueira, Marly Gatto, Marly
de Cario.
Oliveira
Marv
Mesquita Soares, Neyde
Francoch.,
Hclíek, Nancy Lopes Quintas, Nelly Neyde
Jeronlmo de
—
Assunção
RoGuarani Guia, Nely Ferreira
compareçam, para vista de prova,
dia 24, ás 8,30 hs., sala 211.
Nllza Maria M. Moreira
Erlcson,
Chamados 4 Seçio do Currículo Es- Nilza Vigglanl
Azevedo,
Palmyra
Ronaldo
colar — José Dias de Souza.
Leite de Oliveira, Regina Leia Trode Oliveira Barroso, Jorge Fuad Mupe, Rita illela Sobreira, -Rosa
Marad e Arthur Frederico Murj.
—
A 2a. rla Celidonio Freire, Rosaly
Natal
Portos (5°. ano e 2o. ciclo)
íoi
Bergaminnl,
Silvia do. Amaral
Silchamada da la. prova parcial
transferida para o dia 23, «o. íelra, veira, Sônia Maria Martins
Piamis 14 horas.
Sofia
Maria
de
Lima
plona,
e
C»sPontes (Cadeira optatlva) — Se- tro, Stclla de Figueiredo, Sueli
da
gunda época da turma de 1956 — A Souza Freitas, Suely Pacheco
Oilprova escrita do exame de 2a. época, veira, Suely Rodrigues Alves, Sueli!
íoi transferido para o dia 22, 5a. feide Souza Freitas. Thereza
Carlos,
ra, is 8 horas.
Pontes (optativa) 2o. ciclo e 5". ano Therezinha Moreira Goulart,
Vera
reg. 1931 —¦ A prjmplrn prova par- Lucla de Oliveira Barbosa, Vera Reciai fol transferida para o dia 27, 3a. gina Silva Abrantes, Vlctorla Maria
feira, is 15 horas.
Memere, Vilma Pereira,
2°. ciclo (estágio) — Os alunos do Almeida de Oliveira, WandaWalterllla
Luiza
2". ciclo que se interessarem por um Basso, Yeda
Olivieri, Zenl
Paula,
estágio remunerado na Fábrica Na- Zilda Laukenlchas.
Zulmira
Novelcionai de Motores, deverüo compare- lo, compareçam,
para vista de prova
cer ao gabinete da secretaria no ho- dia 24
9,30
ii
hs.
211.
,
sala
rirlo de 12 is 18 horas.
Matemitica Financeira — A 2a. chamada da l.a prova parcial seri reallzada no dia 20. 3a. feira, is 9,30 horas, na sala 423.
Aviso — A PÜLMAX. Sociedade Mercantil, funcionando á Rua ConselheiO Conselho Universitário, na sua
ro Saraiva, 29 (Tel. 23-5251 e 43-8107) última reunião, prestou homenagem
está Interessada eni conseguir vende- ao professor Abelardo de Britto, qua
dores' com conhecimentos em máqul- se despedia dos companheiros, após
nas. Aos Interessados serio forneci- 23 anos representando a Congregação
dos os maiores detalhes no gab. dt dn Faculdade Nacional do Odontolosecretaria, no horário de 10 ás 16 hs. gia.
Transferências de provas parciais
Usaram
da palavra, transmitindo
(2a. chamada):
scu louvor ao grande mestre que s*>
Mecânica Racional — Para o dia 21, afastava o que
tanto fêz por sua Fa5a. feira, ás 14 horas.
culdade *» pela Universidade do BraMateriais — Para o dia 22, 5a. íel sil, os
Waldemar Ar.no,
professores:
ra, is 14 horas .
Annibal Cardoso Bltencourt, Gerson
Construçáo Civil e .Inst. Domlcl- Pompeu
Pinheiro, Ruflno dç Almeida
Uares
Arquitetura — Para o dia 20, 3a. Plzarro. Arnaldo de Moral», EremllViana,
da
Brandão Filho, Walcsl.a
felia, is 7 horas.
Contr. Eq. Obras e Drenagem — Paixão. Lucas Maycnhoffcr, Elza Barrozo Murtinho, João Cordeiro da Gr..Para o dia 22, 5a. feira. As 14 hs.
Curso de Engenheiros Rodovlirlos e ça Filho, Chryso Fontes, Joanldla S"Ferrovürlos — Desde maio, estavam dré. Paulo de Góes, José MartinHo
numeroros engenheiros para ambas as da Rocha. Alfredo Colombo, José CAnmatricula., para esses cursos, haven-' dido de Mello Carvalho. João Chrysdo sido processadas aa Incrlçfies de tovão Cardoso. Mário Tavelra, Hené
numeroos engenheiros para ambas as Lacléte, Haroldo Valladão, Moniz rie
especialidades em vista, E. segundo Aragão e o prof.- Themistocles Canoticiado pela direção dessas atlvlda- valcanti, que apresentou a proposta
des letivas, aguardava-se, nestes úl- apoiada pelo representante da Assotimo.. meses, o acerto de providencias cinção dos Antigos Alunos, e o pr"da entidade patrocinadora "Campanha sidente do Diretório Central dos EsNacional de Aperfeiçoamento de Pes- tudantes, para o aproveitamento do
soai de Nivel Supetlor", em entendi- prof. Abelardo de Britto na Comismentos com a diretoria da D.N.E.R., tão do Patrimônio, continuando, -lê'para ser consentida a prática de tra- te modo, vinculado â Instituição, ™balho.. de laboratórios nas Instalações mo era desejo de todos.
daquela autarquia. Cste concurso, cmíoi unanimemente .iproA
hora por poucas semanas, era tido, de vada,proposta
tendo o sr. reitor se congrafato, como indispensável ao dc. do tulado com o Conselho Universitário
aprendizado de establllzaçfto e pavldecisão que acabava de tnmar.
mentos de estradas. Verificado, afl- pelo
a serviço da Universidade
nal. como inviável obter o apoio da mantendo
do
Brasil,
um scu Ilustre mestre e
direção do D. N. E. R., acaba de abnegado defensor,
o professor Aberesolver a "CAPES" nâo efetivar, nem
Britto.
para o Curso Rodoviário, nem para lardo dc
o Curso Ferroviário, a sua substat:ciai cooperação, que fora reservada
para êate ano e com a qual contará a
Escola, em períodos pregresso*. Faaguarda a pavimentação de
lhendo. assim, de Inesperado, essa base financeira, teve o encarregado da
sua rodovia
iniciativa de suspender a sua reallração, lamentando, apenas, ser, desSALVADOR, 17 — Não obstante
ta forma, quebrada a seqüência de à
promessa feita pelo presidente
empreendimentos, devotados i espeac povrr' íeirlalizaçáo e ao apuro da capacidade Juscelino Kubitschek,
a pavimentação da
dos Jovens técnicos de estradas, em rense, de que
rodovia desta cidade teria priorinosso Pais.
Chamados ao gabinete dé Estradas dade no número dc suas obras, até
- Deverão comparecer no dia 20, 3a. agora não foi a mesma cumprida.
feira, ás. 14 horas) os alunos Abud j De acordo com os boatos «urgidos,
Silva Tjepri Levinspuhl e Murilo da | nestes últimos dias, sabe-se que em
Tm2j_»i__- ___ •__¦_¦«.
v_i- io .breve espaço de tempo as obrasse2,MSCd"a %r*TaZ*. _?_."ho!! rão iniciais, estando marcado o
r»j. exames orais. As relações nomi MO término para o fim de 19-iH.
nal-. estão afixadas na poruria. 1 Diz-se, também, que o motivo ria
Conferências — Como parte com-! demora se deve a inclcmência dn
plementar do Livro de Arte Italiana, i tempo e. assim que êste permitir,
a ser inaugurada amanhã, ia 17 hs,,! as máquinas entrarão em ação. A-p
aa Biblioteca Nacional, serão reallzadas as seguintes conferências no salio nobre da Faculdade Nacional de
Filosofia, i avenida Presidente >...¦¦¦- \
nio Carlos. 40. V>. andar. la. — dia
20. is IS hs.. "Imagens leonardlanas",
pelo dr. Fernando Capecchl. adido
cultural da Embaixada da Itilla e
da Faculdade
professor
*. U.D.F.; 2a. — dia 21,de tl Filosofia
ia hs..
"aula
Realiza-se 3> feira próxima, dia 2'».
*flbre -Caravaggio e a pintura de seu I,
inaugural dos Cursos de Putempo", pelo professor Carlos Fleza f
,,!,,*,' , V,
de Promoção de V«nd«
Ribeiro, catedritlco da Escola Nacio-! b*lcid*,?í'
,
/ em
. conju"™_i . .
vem fazendo
nai de Bela» Artes.
"'
;que o IPFT
Curso de Lilngua e literatura ««Tíe-!.*0 co™ » Associação Brasilelr» (1
na — Prossegue na Faculdade Nacio- 1 Propaganda. O ato ter* lugar "* »e*
nal dt Filosofia (««, and.), o curso s.-jde desta última entidade, i Av. Hio
br» língua » literatura romena, que' Branco 14 — 1".°. is 18 horas, corw,I___i.B,_
aos no_.5,
!_£»;_!? TV0* _fr°fí;-iU_do do seguinte: saudação
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A*

P-i-eaia línb_l, 79-A

...e mais uma grande
variedade de peças
avulsas para compietar
o conrôrto e- a
beleza do seu lar!

-.
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-:

ras —i 12 is 13 hs.

M&tR:
Ru*iSil»o5-!b«lo,S1.A,0«l

A*. Amaral Pa.»:-_t_. 9*

...

1

14 hs. — Interpreta»
»íie de textos e | promoção de vendas , a a exini-**i
"Como u»
ir.»íTVOu.
)/*»n*í.à
_*__, filme
..¦_,._. «_*__m__
um .om*
Snr. iivTi
—. . !ida
leitura: Jas. feiras —___ 13_i _,•
•* fa*
is *__
ÍJ h».
Língua re-aena: 13 ia 14 tu. — Ora- j drrnn",
tnitic* histórica. O curto _ compl*-i A entrada * franr> A» pe-. tat f-si'«mente gratult-n * dari dlrrüo a cer-' (ífm)^„ nait snítrlcuJa* ?,¦•** ****¦
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MEDICINA

ENSINO

2.* Caderno

AR l d IT E T U R A

POLITÉCNICA (U.C.)
1) —

1.° ANIVERSÁRIO DO EDUCANDÁRIO BRIGADEIRO
SCHORCHT

Aulas prática» de Física —
A partir de agora, as aulas práticas
de tísica para oi11*.- Anos aerlto
2» Ano — Mlcrobiolotfla — Jlordrlo dade do Bri_i.ll.
Esclarecimento
•
Comissão E_cec.in.t_ia e Conselho rie realizadas nai novas instalações, ao
das «ulaj — Terça-feira: aula de Inscrições no Diretório.
—
O Presidente do lado do Diretório de Filosofia. O)
Eleição du A.A, — EMA marcada Representantes
Demonstração; As 8 hs., de 1111 aa
destas
Representantes
hs.; paru .. diu 23 do corrente, 2a. feira D.A, convoca os membros do Con- respectivos
fim. Aula
Teórica: — As 9
O Educandárlo Brigadeiro
¦elllo
de
Representantes
e Comissão séries estão encarregados du organl*
Quinta-feira; 22, aula de Demonstra- a eleiçAo para ni colegas da A.A. Executiva
.-...¦......... in ¦¦ Schorcht du Prefeitura, situado
con- zação das turmas, a
para uma reunião
çAo, At 8 ha., de 1 a 140. Aula Teo* para mandato B7|5B. Os candidatos
—
As cm Jncarèpnguá,
comemorou o
deverão apresentar ai chapai até o Junta, na próxima qunrtn-felra, dia no seguinte horário: 2 Io Ano
rica: Ai 0 hi,
hs, nté As 8 seu Io aniversário ontem. O pro21 do corrente infs, ftj j hs,
em terçns-felra.-) desde
3o Ano: —. Anatomia Patológica — diu 23, As 13 hora.*.
2"
Ano,
hs.
turmas)
Igualmente
e
Aa
hs.
em
(3
convocação
8,30
e
2a, chamada transferida para o dia
Cooperativa — A Cooperativa ape- primeira
arama das festividades constou
31, As 11 I.-... no Serv. da Cadeira, ln pura a reconhecida compreensão segunda convocação com a seguin- As quintas-feiras.
dc missa campal tezndu por dom
"EPUC — Engenharia.
Ar*
2)
—¦
dln:
do
ordem
te
—
—
de4» Ano
Técnica
Oporatórla
de «eus sócios no lentldo de que
famosa Heldcr Câmara e dn recepção às
XII° aniversário dn Faculdade Na- quitetura" — A nossa Já
Com garantia de emprego
2a.' chamada transferida para o dia volvam, com mAxIma urgência livros
federais c municirevista tem agora o seu novo nume- autoridades
cional de Arquitetura.
se
encon11
Cadelrn.
materlots
mesma
21,
As
no
Serv.
da
e
da
hs,,
que
DACTILOGRAFIA
—
Solicitamos ro em fase de impressão. Está eu- pais.
XII» Aniticrsdrlo
— ir..... aob seui culdndoa, A Coopera«• Ano — Tdcnlca Operatórta
e apresen*
AUX. ESCRITÓRIO
2a. chamada do exame final trarufe- tiva não pode fazer ieu balanço fal- dos colegas n inteira colaboração a da vez mais interessante, reportagens
Durante n íesta, o grupo dc
fim de que os festejos dc aniversa- tnrá desta feita grandes
CONTABILIDADE
rida para o dia 20, As 14 hs., para os tando tuls livros.
—
das teatro amador daquele educanA
Represa
Ribeirão
como
de
F.N.A.
representar
rio
dn
—
possam
renllzada
SerA
requereram.
Turde
dançante
PRATICA
que
corpo Lages, vlstn por uni grupo dc cole* durio, organizado por mestres c
Cl. Propedêutica Clnlrgica — Prof. no dia 24 dc agosto mali uma tarde condlgnamentc n alegria da
CORRESPONDÊNCIA
desta data. gas Engenhcirandos Eletricistas quc alunos, com finalidade educatiAlfredo Monteiro, no Hogp. Moncor- dançante anlmuda por um conjunto. discente pela passagem
INGLÊS COMERCIAL
Corblsicr a visitaram, — A Apresentação da va e artística, representou em lavo Filho, dia 20 ás 8 hs., 2a. chama- Os convites estão A disposição dos — Con/créncla — Roland
ESTENOGRAFIA
O D.A. convida o corpo docente, Tese Vitoriosa do prof. Mascarenhas. tim, a fábula "Lúpus et Agnus"
du exame escrito para os •¦>"¦¦¦ 153 — Int.-..- ::..!.. ¦ A partir do quarta-fele
os
benefícios
dlamericano
que
Castro,
podeArmando
de
jornalista
ilustre c um trecho do "Esther" dc Ranosso
Inglês e português
pelo
203 — 204 — 213 — 215 — 216 e 223. ra no Diretório. Haverá reservas de discente e o público em geral pnra cm S. Paulo,
Corblsicr, prof. Luiz P.M. Mala — A Aprecia- cine, cm francos.
plornndo _-Cla Faculdade Na.lonal de ...a advir para os brasileiros caso o Dia 22
a conferência dc Roland
SECRETARIADO
oral
todos
mesas.
para
que
prátlcu
um
Filosofia, aluno do Curso de Ciên- exemplo seja imitado.
- PORTUGUÊS
Estão quc será realizada nn próxima quar* çflo do plano dc Brasília, por
fizeram escrito.
Departamento Cientifico —
O fato assinala, sem dúvida, o
grupo de Engenheiros e Arquitetos,
cias Sociais da mesma Faculdade, e Já tomamos as primeiras provldôn9° Ano — A esgunda chamada de abertas as Inscrições pajra apresen- ta-fe!ra, dia 21 de agosto dc 1057, às
MATEMÁTICA
n°
etc.
êxito da equipe dc dirigentes c
na F.N.A. à Av. Postcur
Manoel Pereira dos Santos, aluno da cias — declararam-nos ontem — para Cl. Médica do
Prnt.
Clementlno tação de trabalhos que íerBo debn- 11 hs.
Escolham um dos
—
—
Barra
Mansa
3)
—
Eicurstlo
a
Vermelha.
Praia
mestres que serve aquela escola
Faculdade dc Ciências Médicas, já há tornar realidade a nossa Iniciativa, As Fraga Filho, foi transferida para o tidos na semana Interna de Debates 230
cursos acima • veUniuersitd- Na próxima qulntn-fclrn, haverá uma situada em plena zona rural, c
Campanha Pró-Cidadc
Científicos, onde serão selecionados
algum tempo estiveram cm visita aos perspectivas são as melhores possi- dia 19, As 8,30 hs.
uma
—
Barra
Mansa,
excursão
a
Cidado
nham matricular* :
Ajude
a
campanha
para
ria
pró
—
BrasileiNota
A inscrição para o curso ai trabalhos para a Semana
em perfeita comunhão de
Estado» Unidos. E oo regressarem ao veis e, caso consigamos levar avante
Universitária, adquirindo flãmulas c visita à Fábrica Barbará, dc tubos que,
se quanto antes.
educativos e sociais,
Brasil resolveram tomar a Iniciativa o nosso objetivo, só desejamos que a Equiparado de Psiquiatria do prot. ra de Debates Científicos a realizar- escudos no D.A.
centrífugos, Todas ns despesas serão propósitos
cm
Aluizlo
Marques
os
alunos
em
Recife,
se
janeiro
próximo.
que
para
vem obtendo da juventude escode escrever um livro sôbrc os costu- nossa tarefa realmente venha a pos- fizeram o curso em
Nota da Secretaria do D.A. — No a cargo da compnnhia.
1956,
será
encermes norte-americano», visando a es- sibllitar algo de proveitoso para o rada dia 19 às 15 hs.
Civil Ur ali reunida, os melhores reperíodo dc 24 a 31 de agosto o Dire- 4) Exposifdo de Engenhar..!
imprcterlvcl*
tório fará realizar conferências, ex- — Faremos realizar de 3 a 20 dc ou- sultados pedagógicos e cívicos.
tabclccer um paralelo entre o slste- nosso pais".
Organiuçío TÉD de Serviços Ltda.
mente.
uma
interessante
posições, reuniões sociais para co- tubro próximo,
ma de vida existente na América do
6o Ano — Ortopedia — Dr. Nova
A milicomfiltli «l'"-:'' at imp.«r« do Pi i
A experiência da Escola "Brio XIIo Aniversário.
exposição de Engenharia Civil, com
OUTROS TRABALHOS
Monteiro, por motivo de força maior
Norte e o do Brasil, com a finalidade
QuestAo de Pedro II — Convida- memorar
Motrts: Ar. Proa. Vargas; S29 • IB.° andar
—
AcaO
Advertência
Diretório
ao
•
comparecer
demais gndeiro Schorcht" está destinada
não haverá o curso no presente pe- mos todos os alunos a
plantas, maquetes, fotos c
de revelar o quato ainda temos de
Filial: Av. Copacabana, 661 Grupo 414
htm htr dêmico da F.N. Arquitetura, tomou explicações .de grandes c importantes
aprender neste sentido e quanto temPor cnquahto, êste é o objetivo rlodo. Os alunos inscritos passarão Diretório .-_cndt.mlcse.,to-ah tomarem
Teleíone» 43-9523 • 234376
de
seu
nome
está
conhecimento
que
Várias
ílr>«.is a servir de base a maiores csAcadêmico
do
momento.
para
obras
Diretório
po estamos perdendo por nfio seguir- dos referidos estudantes. Armando de automaticamente pnra o curso ofl- conhecimento do esbulho que preten- sendo explorado por pessoas estra- importantes exporão os mais varia- tudos
para identificar novas tec-*
ciai.
mos o exemplo, não cm base total, Castro, não obstante, revelou-nos (,-ue
mMs nicas e métodos de educação
da 4a. Cadeira de Ctínt- dem efetivar contra as Faculdades de nhns ao corpo discente dessaboa Fa- dos projetos, assim como as
po*
mas pelo menos nos setores de atlvi- já tem outro projeto em vista, qual ca Concurso
aproveitando
a
fé
conseguinte,
e,
culdade,
Esprepaque
máquinas..
Filosofia,
por
modernas e eficientes
Médica — Terá inicio na próxlnacional.
dade mais importantes, dos nossos seja a dc, logo assim que fôr conclui- ma segunda-feira, 19 dc agosto,
pública vêm angariando donativos e ta Importante exposição será aberta pular.
às rem-sc para a —greve nosso
restaurante outras contribuições.
O
Irmãos Ianques.
Exmo. Snr. Ministro da Viação,
do o primeiro livro, escrever um ouhs., da manhã na P. Vermelha, o Restaurante
A parte educacional, esteve a
Acreditamos, entre- No sentido dc prestar um
cscla- pelo
Durante um ano, aproximadamente, tro, sob o titulo "Democracia".
c terá como convidados de honra, c
concurso para o provimento efetivo continua parado.
espeesteja
não
reitor
comuo
diretório
tanto,
êsse
recimento
geral,
exmo. sr. prefeito do Distrito Fe- cargo do diretor, prof. Deodato
os dois estudantes vem laborando
da 4a. cadeira de Cl. Médica a que rando que tomemos medidas drAstinica quc não deu autorização e nem deral, presidentes do Clube de Enque
se candidatam os drs. Álvaro BarO CENTRO TAQUIGRAFICO na obra que pretendem realizar, em
está empenhado em nenhuma cam- genharia, da Companhia Siderúrgica Dias dos Santos Filho e a orgaFerreira, José de Paula Lopes cas.
cello
têm
dificuldades
que
—
as
pesem
anos
22
Realizouque
há
de
declamação
BRASILEIRO, que
Recital
dessa natureza. —- Secreta- Nacional, da Petrobrás, ctc, c Lide- nização do espetáculo contou com
panha
Pontes,
Reno
Laclctte,
Vasco
Escolno afã de conciliar os
se. dia 16, no sal&o nobre da F.N.F1, ria do D.A.ACL. FNA — UB.
prepara e coloca seus alunos, de enfrentar os seus compromissos
operários. Será realizada no Gi- o concurso das sras. Zoé Chagas
bar
Azambuja,
Jacques
Houler
e
—• res
um recital de declamação a cargo do
Concurso para docência liurc
mantém aulas (aprendizado) em estudos com
náslo-Audltório Pátio e demais dcAmérico Plquct Carneiro.
Villaret, ao Continuam abertas
Jo&o
artista
embora
consagrado
vez
uma
que,
da
Secretaria
.
na
Freitas e Gerçy Marcondes,
a
escolha
profissionais,
e
hora,
da PUC.
Constituem a comissão
examina»
qualquer dia
compareceu um grande número Escola, as lnscrlçócs no
e com Colega — Prestigie
Concurso pendências
na dora os professores: Edgard Maga- qual
e compre
do próprio aluno. — TURMAS estudantes, são homens casados
superlotando completade
pessoas
para a Docência Livre das cadeiras
filhos.
lhães Gomes, Luiz Feijó. A.B. de mente nosso auditório.
sua Cooperativa.
DE APERFEIÇOAMENTO, PARA
Modelagem,
dc Desenho Artístico,
— Ulhôa Cintra, Luiz Dccourt e Gonça- II Conselho de Representantes — Geometria
NAS
SISTEMA,
Médica
Fluminense
Associação
QUALQUER
Arquitetura
Descritiva,
ESTUDOS
Mello.
OS
10
de
COMPLETAR
sessão
haverá
a
3a.
10
de
agosto,
Dia
Dia 26 às 20,30 horas Secção ordináVELOCIDADES DE 20 ATE' 140
Sombras,
Perspectiva c
Aviso — Os alunos que não tive- do II Conselho de Representantes do Analítica,
Infelizmente todos nós somos desajustados. Adquirimos estes desaria (em colaboração com a secção de rem
ArP. P. M. Faça a sua matrícula
na Infância.
as freqüências,
exigidas
não Diretório Acadêmico, convocada por Anatomia e Fislologla Artísticas, Pln—¦
nos
revelaram
segundo
Prof.
A
Pública)
Saúde
JuJstes dc uma série de fatores que tém a sua origem
Higiene
e
principio,
História
Arte,
da
Decorativa,
te
hoie mesmo e garanta o «eu
"Diagnóstico
exame.
debate
de
aso
¦ desajustes são como um «•âr^er que, con os seus tentáculos nos
poderão prestar
vários conselheiros para
estive- Aloisc de Paula —
Estes
e
ontem,
de
quando
na
tarde
Curdos
Gravura,
Escultura
tura,
c
CENTRO ACADÊMICO CARLOS suntos diversos.
futuro, pois o CTB, além dos mi*
até ficarmos totalmente tomados. Pessoas normais
pulmoem visita à nossa redação, os tratamento da Tuberculose
Gravura domina lentamente
CHAGAS
Associação Atlética Acadêmica — sos de Pintura, Escultura,
lhares de estenógrafos que co- ram universitários brasileiros preten- nar".
sabem que se não livrarem-se destes desajustes as suas vidas estarío
dc
Professorado
e
Decorativa
Arte
—
dois
ComfssSo
A.
está
de festas de formatura Jogos da Primavera
A A.
fracassadas e portanto infelizes, acabando em vários tipos de doenças
locou no comércio e na Indúschamadas dc 1957 — Concurso
Horário das Segundas
diam escrever apenas um ligeiro ende Oratória — apenas aguardando comunicação da Desenho, da Escola Nacional de Be- mentais, por vezes sérias. Desajustes não controlados resultam em lntrla, vem obtendo, desde 1946, saio sôbre as condições de vida r.os das primeiras provas
Brasil,
de As inscrições estão abertas até ò dia F.A.E. para íazer sua Inscrição nos Ias Artes da Universidade do
parciais
no lar, desqultes, c fracassos no trabalho, pois desajustados
as primeiras classificações e Estados Unidos, fruto das observa- 1957 agosto 2" Ano — Pisiologia — 25 de agosto. Os inscritos, sob
aéôrdo com o edital publicado no felicidade
com comportamento esquisito nio podem ser lideres ou chefes. A pri-,
pena Jogos da Primavera do corrente ano. de
23
maio
do
cor*
5»
Oficial
de
de
10
horas.
às
Diário
mais de 90% de aprovações nos
21,
das
colegas
solicitamos
quarta-feira
de cancelamento da inscrição, deve- Outrosslm,
meira caracterisUca do lider é o autodominlo e o autocontrôle o que o.
dc ambos quando daquela pri- dia — C.
Cirúrgica hoje, sábado às rão apresentar o original do discur* que Já tomaram parte nestes Jogos rente ano.
concursos públicos até agora ções
c não pode adquirir a não ser quc siga, fiel-,
desajustado não
meira visita. Entusiasmados, porém, Ano
—
Poderão Inscrever-se no referido mente um curso possui
8 horas às duas turmas. 6» Ano
em uma via datilografada e as- que procurem entrar em contato com
como o dc RELAÇÕES HUMANAS E LIDERANÇA, que,
realizados.
trabalho, resolveram amplia- Cl. Médica dia 19 segunda-feira às so,
o
com
da
no
ato
sinada, ao secretário da
Comissão a colega Thcodora Brcltkopf a fim de COíAurso os candidatos que
explica a causa e origem dos desajustes, como combatê-los, como ad-.,
ENSINAMOS TAMBÉM POR los o máximo
seguin*
possível e já agora se 8 horas.
Organizadora, até o dia 2 de setem- que sejam fornecidos maiores deta- inscrição apresentarem os
qulrir as boas qualidades para ser um chefe-líder e pais progressistas;,
CORRESPONDÊNCIA.
ser
de
a)
tes
documentos:
lhes.
viram a braços com enorme dlficulprova
Aviso 4» Ano —• Dermatologia —• bro. O concurso
será realizado nos
como lidar com os outros a fim de conseguir plena cooperação por,
foi dias 4, 5 c '6 de setembro, às 14 hoCampeonato Feminino de Atletismo brasile_.ro nato ou naturalizado: bl sermos admirados por eles.
para hoje,
dade para completá-lo, o que jamais A prova marcada
—
de
Direção do Prof.
A A. A. dará inicio na próxima prova de identidade; c) prova
O professor Louls F. James Iniciará nova turma, dc o scu curso de ,
pretendem deixar de fazer. Assim, transferida até o regresso do prof. ras na sala da Congregação da F. semana
as
comd)
mental;
treinamento
física
ao
e
sanidade
prova Relações Humanas e Liderança, em setembro. Aulas em Copacabana o
para
*
N.M. É condição indispensável que
decidiram agora retornar aos Estados Azuis
de atletismo da FAE. Soll- de Idoneidade moral; e) prova de no centro. Para maiores Informações, telefonar para 52-1202 ou 36*0253, ,
Atenção — O Departamento Cien- o candidato
esteja
inscrito' nas petições assim
Unidos, a fim de coligir novos dados,
colegas
militar;
citamos
ás
serviço
f) diurno e noturno. Educação livre para ambos ns sexos. Peçam prós-,
pratlcom
o
que
dos
comparecimento
quitação
o
solicita
Festividades de Formatura.
tlfico
ou pectos. Matrículas k Av. Churchlll, 100 - s/ 703. Conferências, filmes
principalmente visitando alguns ou- alunos que
cursos Siib-Comissâo de Álbuns de 1957: cam alguma modalidade do esporte prova de atividade profissional
concluíram os
a
opor.
não
tiveram
vontade
ou
tenham
base
de
centros
pra- artística que tenha exercido e que c debates.
que
tros
quo
«222-t
abaixo mencionados, ao Diretório a - Colegas que se não
comparecede rem até 30 de agosto, de acordo com ttcar qua façam sua Inscrição o mais se relacione com a matéria da docertificados
1"
PRAÇA FLORIANO, 55 — 11.° tunidade de conhecer, com o que po fim de receber os
Associação
Atlética.
breve
na
hade
possível
cênçia
fizeram
g)
pretendida;
prova
resolução da Comissão de Festas, ao Excursão á cidade de Amparo — A
ANDAR (CINELANDÍA) —
derSo completar não mais ao_uêle 11- aproveitamento a que Clinica —- jus.
regular
da
ver
concluído
curso
o
dr.
Neurologia
Curso
de
foto, Mafra serSo eliminados dos al- A. A. da F. N. Fl. foi convidada paTELS. 52-2972 • 52-0618 • 520988
ensaio mas um verdadeiro livro Ary Borges Fortes março de 1957. buns: Alexls
E
Landgraf
Carvalho, ra participar dos Jogos Amparenses Escola ou de outro Instituto supe77404 geiro
rlor oficial ou equiparado, onde se
"standard" de vida norte- Curso de Temas Práticos de Pedia- Carlos E.S.1 de
Oliveira,
Gilbert durante a Semana da Pátria. Assim ministre
o
.sôbre
o
ensino
da
disciplina
para
trla — dr. Álvaro Serra de Castro Cardoso, Hargreaves F. Rocha, Joa- sendo, na próxima semana será orobter a docência; h)
em setembro de 1955. Medicina de ri Castelo Branco,
José A.
Dona ganlzada nossa delegação esportiva. a qual deseja
concluído
curso,
haver
o
de
Curso na SOCIEDADE PESTALOZZI
prova
I'
Urgência cm outubro de 1955. Curso Gattl, Lindberg
D. de
Carvalho, Estamos aguardando comunicação a
antes; 1) rc- Três vezes
de Clinica Glnecológlca em feverel- Luiz Galdeman,
semana, pela manha. Matrículas abertas. Tel. 37-0933.
Pancrazlo
Pedro respeito de estada para as moças a pelo menos dois anos
por
de
instaxa
da
20762 71'
ro de 1955.
Bernardo, Yvonne Mariano, Virgílio fim de que algumas de nossas cole- clbo de pagamento
1.000,00 (um
Convite aos alunos da Faculdade Bernardo Aldeia,
Cleber
Xavier, gas possam tomar parte na excursão. crição, no valor de CrÇ
ANALISES CLINICAS
apresentação
de
mil
cruzeiros);
—
j)
D.A.
O
Medicina
destinado Fluminense dc
Uzires Quadros.
Maiores esclarecimentos com o coleAcham-se abertas as matrículas para o 5° Curso a cima, d°
de tese escrlCur£ B.T. convida a todos os alunos a as- Aviso ao 3" Ano — O aluno
Ascleplades do Curso de Química. cinqüenta exemplares
alj>"£
n fa?m7e?uUcoraVídêmlco'rdrMedl'cina e Farmácia e"'"5".1;?8
que ga Reunião
comemoratlàs
festividades
sístirem
da Direção do Diretório ta sôbre assuntos da respectiva cauma
caixa
dc
lâmina
de
Anacientífico. Programa dos concursos para a .P;D-F-perdeu
£,_„,
deira.
Paras- vas da volta do morro a Patrimô- tomia Patológica é favor
Acadêmico — Considerando a necestarqulas. Aulas práticas e teóricas de Hematologia, Bioquímica,
procurar sidade
festividades, com
de Fi- nio da Faculdade. As
de haver sempre contato entre A tese, os trabalhos Impressos e os
Laerte de Souza
colega
o
no
tologla, Imunologia e Bacteriologia, com «capitulação elementar
26
17
hocsàs
no
dia
a Comissão Executiva e o secretaria- demais documentos apresentados peserão realizadas
Diretório
ou
na
nossa
sica, Química c Biologia. NSo precisa ter prática ou conhecimentos
Cooperativa.
do vimos pelo presente convocar uma los candidatos deverão ser autentirendosa. Duração do Curso ras: missa campal no morro celebrapeelallzados para adquirir uma profissão Av.
Comissão de festas de 1958 — O reunião de Diretoria para o dia 20 de cados e selados na forma da lei.
Prepara-se Auxiliar de Contabilidade, com prática dc escrituração de ]
Copacabana, 709 - grupo da pelo Bispo de Niterói D. Carlos
5 meses. Turmas limitadas de 15 alunos.
O concurso obedecerá ao quc dlfl- livros e classificação de contas. Turmas de cinco alunos. Inscrcvam-se
convoca
os colegas para agosto ás 19 horas. Pedimos o comRecep- presidente
80983
horas:
18
às
Coelho;
57-1417.
Gouvêa
ou
37-2663
Tels|
Clara)
de
Sta.
1.008 (Esquina
j
reunião 2a. feira às 14,40 ho- pareclmcnto de todos e aproveitamos põem o Estatuto da Universidade do
homenagens às autorldade.3 uma
ção c
vagas. Garante-se emprego ao termino I
a oportunidade para reiterarmos as Brasil, o Regimento da Escola e as sem demora, pois tem poucas
presentes. As 20 horas: Baile ofere- ras, no Anfiteatro de Química.
«EFO»
de Contabilidade, à Praça ,
normas de legislação vigente e cons- do Curso. Funciona anexo à Organização
Associação Atlética — Reunião da nossas saudações universitárias.
cido aos alunos da Faculdade FluMissão Cultural no Estrangeiro — tara, além do julgamento dos títulos Pio X, 78 - 8.» — Sala 803 — Tcl. 43-4437.
DABT Diretoria na próxima segunda-feira
27029..
Medicina pelo
minense de
seguintes
Albuqucrdas
do
apresentados,
Silvio
Júlio
O professor
provas:
distribuição dia 19 de agosto às 18 horas.
com entrada franca e
escrita
sôbre
assunto
do
Lima,
História
da
a)
catedrátlco
de
prova
que
de refrigerantes.
Centro Acadêmico Carlos Chagas: América da Faculdade Nacional de Fl- programa da cadeira; b) prova práEstarão presente às solenldades o — Por ordem do sr.
con- losofia da Universidade do Brasil, em tlca ou experimental; c) prova de
As causas de desqultes podem ser vistas como sendo: (1) Certas*
sr. presidente da República, sr. go- voío os membros da presidente,
Diretoria
do
herdadas dc nossos ancestrais, o que ;
está reali- defesa de tese; d) prova
didática tendências para os desajustes,
vernador do Estado, sr. prefeito de C.A.C.C. para uma reunião dia 19, missão cultural no Peru,
com grande êxito, uma série sôbre o assunto do programa da ca- chamamos psicologicamente, •'Influências predispostas", 8c as sltuaçóes.
Niterói, sr. Bispo Diocesano, sr. mi- segunda-feira às 16 horas no Dire- zando,
da vida favorecer a estas tendências o desajuste se desenvolve. (2) os [
de. conferências relacionadas com sua deira.
nistor Paschoal Carlos Magno que é tório.
especialidade, a convite de diversos A composição da comissão Julgado- desajustes dos pais causados pelas tendências herdadas, a falta, de eduo nosso grande patrono, o sr. precação sôbre as cmoçfics, suas Influências e controle; a luta excessiva
de
Lima,
centros
culturais
como
Uni—
Oficial
ra será publicada no Diário
Gripe > Asiática"
sidente do Conselho de Pesquisa, o Curso sôbre
feira, versldade de S. Marcos, Ateneu de pelo menos trinta (30) dias antes do pela vida, por viver em padrões mais altos do que a produção humana I
sr. diretor da Faculdade Fluminen- Inlciar-sc-á na próxima 3a.
Instituto Cultural Rlva Aguero, Inicio do concurso, para conhecimen- permitir Individualmente; vivendo relativamente Isolado na vida, llmt- ,
promovido Lima,
se de Medicina e toda a Congrega- dia 20 Curso Intensivo
tando-se à conveniência da familia e do trabalho, nfto podendo realçar :
Instituto Brasll-Peru, Instituto de to dos interessados.
Gripe
da
UniversiComissão
de
Ficam
outrosslm
pela
o ego e a autoconfiança, por não estender a vida em um grupo saciai; ,
Cultura Peruana, Sociedade Entre
™ul<fJ"^"cld^? ção de professores.
no
dia
inscrição
encerrada
A
será
funtodos
os
convldacjos
Talvez os casamentos sejam talhados no céu, mas
desde
já
Nous, Instituto Cultural Peruano- 18 de novembro do corrente ano.
e finalmente, por não saber se adaptar ãs peculiaridades um do outro,
nos
tanto
Escola
é causada pela ignorância dos fatores psicológicosda "iiMíSita^
desta
que
clonárlos
aluraram
Brasileiro. Os temas das conferen(3) desqultes também são causados por pais desajustados que desabafam .
felicidade c apuraram
isso, os cientistas se Interessaram no problema
cm nossa campanha.
apoiaram
elas,
realizadas,
foram
seguinseus desajustes sôbre seus filhos comportando-sc severamente ou mlos
Já
rvr írtrijü
A
*.„„*,
"Os
muitos dados que agora tende a assegurá-la.
Perissé
do
tes:
culEquiparado
da
mando-o demasiado, criando hábitos de revolta neles, quc por sua vez '
casaram
Curso
dia,
pro/.
primeiros
passos
em
hoJe_
uc
íci
Nossos avós e pais, e a maioria das pessoas
tura brasileira", "Evolução História
desabafam-se cm seus maridos ou esposas mais tarde, resultando em
ou fa- — Horário da segunda chamada dc
"Gerações
em grande'parte por simples-palpites, simples atrações físicas
às
Brasil",
no
literárias no
desquite. (4) outro fator quc causa o desquite é a falta de boa hi- «»»' Cl. Médica dia 19 segunda-feira
"O
tôrcs econômicos. Eram inteiramente ignorantes ao,Mo,/^jP-»
J*
Brasil",
Brasil
o
e
Amerlcanlsmo"
8 horas.
giene mental.
— Estará reu etc.
vivência do dois serem humanos, cxlstçm fatores cIentHlc»'.l's'c0„11*B,nc"'
terça-feira
Reunião
A maneira mais prática de evitar o desquite é estudar as origens ,
ou
—
quc
O
Curso de Radiologia
prof nido, na próxima terça-feira, dia 20 Além dessas conferências está ml
que podem assegurar a felicidade se forem bem compreendidos
das causas e adquirir um método prático dc combatê-la* conforme é ,
mal compreendidos.
Amarlno de Oliveira continuará as às 20 horas, na sede da Rua Fonseca nlstrando curso
'imdem trazer a infelicidade so forem
ensinado no ••CURSO DE RELAÇÕES HUMANAS E KIDl.ltANCA E ,
para alunos da Uni- Comunltram-nos:
aulas do Curso de Radiologia, 6a Teles, 121, o Diretório Central de Es versldade dc S. Marcos.
O CURSO DK RELAÇÕES HUMANAS NO CASAMENTO Eos VIDA
NO CURSO DE RELAÇÕES HUMANAS NO CASAMENTO E VIDA CON- ,
ajusorientar
foi
criado
F.
James,
para
20
horas
Hospital
23.
às
no
Louls
Prof.
feira,
dia
DemocrâJuventude
CONJUGAL pelo
tudantes da U. D. F. (Conselho de Homenagem da Universidade do A Frente da
JUGAL". O primeiro esclarece as causas dei nossos desajustes e orienta »
Antônio Pedro.
tamentos emocionais, psicológicos e sexuais, necessários ao estabeleciBrasil ao professor Augusto Tamayo tlca vem convocar entidades opera- na técnica de vencê-los, cnquxnto que o 2.° explica a aplicação da ,
Representantes e Comissão Executios prin"II
— Mar- va),
mento fundamental num casamento sólido c feliz. Aplicam-seamor,
rias,
organizações
estudantis,
associa—
Universitárias
Saudações
Vargas
O
professor Tamayo Varpara tratar de detalhes da
sexo,
primeira na vida conjugai a fim dc garantir a real felicidade. Estes
fípios de Relações Humanas nas resoluções dc problemas de
Semana da U. D. F." e do Regula gas, que ministrou, durante dois anos ções do classes para uma reunião, na cursos são orientados pelo Prof. Louls F. James. Pnra maiores inforde lcno Domingues,
— Praça Pio X, 78, sala mações' telefonar
de casamento,, na escolha de sócios(as) para casamento, na técnica
sua
sede
consecutivos,
um
Curso
de
Cultura
mento
a
de
concessão
prêmios
fazem
um
para
para 52-1202 ou 36-0233. Aulas cm Copacabana e no
assegurar o seu(sun) sóclo(a) c dc todos os elementos que
¦
aos melhores alunos da Universidade. Peruana na Faculdade Nacional de 1018 —, na poróxima aegunda-feira, Centro. Diurno e noturno. Educação livre para ambos os sexos. Teçam
easamAito feliz c dc êxito. Neste curso aprende-sc a perceber sc cstraçaíim
serem
às
17
horas,
de
Filosofia
a
aos
alunos
dos
cursos
de
prospectos, Matrículas ã Av. Churchlll, 109 • sa/703.
Aniversário da Faculdade de Filo- Geografia. História c Letras
Íamos cmocionalmcntc equilibrados, se estamos realmente apaixonados,
das diretrizes para uma grande maConferências, filmes e debates.
12225
sofia — Com a presença do prefeito nas da mesma Faculdade, Néo-Latlse sofremos dc Inlblçõcs quc prejudicam a própria felicidade; se temos
7
Setembro
alusiva
ao
dc
nifestação
recebeu
da capital, embaixador Negrão de uma mensagem, em pergamlnho, subsuma personalidade negativa ou positiva; sc sofremos de sérios complexos
data da proclamação dc nossa lnfelicidade
melhorar
a
Lima, e de outras altas autoridades,
dc inferioridade; se somos neuróticos; sc podemos
Pede-sc aos alunos-quc se acham in- inclusive o dr. Thomaz da Rocha La crlta pelos universitários brasileiros, dependência.
do nosso casamento o sc seremos íclizes no casamento planejado, ctc.
onde manifestavam a maior admira
Com a presença doa Interessados,
Para maiores Informações, telefonar paro 52-1202 ou 36-0253. Aulas teressados em participar ou concor
goa, escolhido reitor da U. D. F., foi ção e o reconhecimento mais pro a Diretoria da F. J. D. porá cm exaem Copacabana e no Centro, Matrículas â Avenida Churchlll 109, sala rer ao festival universitário de arte Inaugurado, na última quinta-feira,
fundo
pelo multo que lhes foi pro me o plano daquela comemoração,
da União Estadual dos Estudantos de na Faculdade de Filosofia, o "Pavi703. Peçam psopectos.
,-.'¦<¦¦'__
porclonado nos referidos cursos.
que consta de um passeata ao Pala
INSTITUTO DE SELEÇÃO E ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL
No preparo déste curso cooperaram vários cientistas sociais de Minas Gerais, a finesa de procurar o lhâo Professor Néy Cidade Falmoiro",
colega Faria, na sede do D. A. A. C importante melhoramento para aque- O professor 8Ilvlo Júlio de Albu- cio do Catete. para entrega, ao chefe
renome mundial.
DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
no
manifesto,
Lima,
de
catedrátlco
do
um
Hlstóqual
querque
de
governo,
83156 L„ impreterlvelmente até 3.» feira.
Conferências, filmes, debates c leitura.
la escola superior, O D. C. E„ quc ria da América da Faculdade Nacio
confessarão
os
verdadeiros
patriotas
se fêz representar no ágape realiza- nal de Filosofia da Universidade do sua fidelidade às instituições demoCURSO: Pslcodlagnóstlco de RORSCHACH
do, felicita os colegas de Filosofia Brasil fêz entrega do pergamlnho, em crátlcos, reclamando, na oportunida
PROFESSORA: Glória Fernandlna Qulntela
pela conquista daquele Pavilhão, mo sossfto solene, realizada no salão dc de, das autoridades do pais, urgentes
DDRAÇAO:
25 aulas.
tivo de orgulho para toda Universi cátedra ticos da Faculdade d- Leras
à
combate
quinprovidências para o
dade do Distrito Federal.
da,Universidade de S. Marcos, em Li- ta-Coluna
comunista infiltrada cm toINICIO: 3 de setembro
ma,
Peru,
estando
Jornal do D. C. E. — Está em fase
presentes o embai- dos os setores da atividade nacional.
HORÁRIO: Terças e quintas-feiras das 9 as 10 horas.
dc confecção o terceiro número do xador do Brasil, o reitor da UniverAo mesmo tempo, a T. J. D. pedirá
"Jornal
do D. C. E.", órgão oficial dês- sidade de S. Marcos, o decano da Fa- aos patriotas auxilio para a confecINFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: Secretaria Gcrnl dos Curaot —
culdade de Letras, catedrátlcos, alule organiBmo universitário.
de dístico e cartazes, faixas, etc,
Av. 13 de Maio n.° 23 — 12° andar — Edificio Darke — Telefones:
nos e pessoas amigas do homena- ção
concentração
Esta é a primeira pergunta que lhe fazem quando precisam de sua colabonecessários
—
a
que
D.
F.
da
U.
Será
realipara
Semana
22*3159 e 52-0258.
80968
geado.
cívica atinja os seus verdadeiros ob
zada, na"IIsemana dc 23 a 29 de setemração ou desejam avaliar seu grau de cultura. E, no entanto, com apenas ...
Foram portadores da mensagem a jetlvos, mobilizando a maior quantt
bro, a
Semana da U. D. F.". O D.
Alafda da Costa Pereira e dade possível de pessoas que. por
1.000 palavras escolhidas racionalmente, você poderá FALAR ENTENDER inC. E. está promovendo a confecção professora
a sta. Terezlnha Parlsh Ferreira.
ocasião da Semana da Pátria, terão,
cartazes
comemoratlflãmulas
de
e
também
aulas de redação comercial, inglês
glês em pouco tempo. Ministramos,
A solenidade realizou-se no dia 22 assim, o ensejo dc abrilhantar a davos á semana.
ta magna da emancipação do Brasil.
idiomático e inglês coloquial. Para aperfeiçoar sua pronúncia e melhorar sua
ESCOLAS PREPARATÓRIAS — ESCOLAS MILITARES
Nova sede — Estamos contando com de Julho dêste ano.
Informa, ainda, a F. J. D., que, em
a boa vontade manifestada pelo prof.
capacidade de compreender o inglês falado, realizamos reuniões semanais (Con*
de o dia 7 dc setembro
conseqüência
D.
no
Lagoa,
sentido
o
Rocna
de que
ser destinado à grande parada das
versation Hour).
C. E. ganhe uma sala nas dependénForças Armadas do pais, está o mocias da Faculdade dc Ciências Médicas
^traduzir,
vimento inclinado a escolher o dia 6
Aprenda inglês para ler,'conversar,
entender no cinema e perce*
para instalar a sua sede.
da setembro como o mais convemen"Negrão de Lima" — Jâ
ORIENTAÇÃO DO PROFESSOR ALM. WERNECK
Meiisagcm
salários.
ber melhorei,
te para que os nacionalistas braslse encontra na Comissão de Educação
O mais antigo CURSO ESPECIALIZADO
leiros saúdem a efeméride, que consda Câmara dos Vereadores a mensa- Be retorno de sua viagem a Buro- titui legitimo orgulho do nos?o povo.
Corpo docente selecionado
Ligem n.° 27, do prefeito Negrão de
Matrículas abertas. Dois turnos diários: 7h30m is 10, • das 14 as 17 '
pa, reassumiu o pôsto de Secretária- Pelo Comitê Nacional de F. J. D..
ma. em que são previstos diversos be- Geral das Pioneiras Sociais a sra. (Antônio Corrêa Mattos, 1." vlce-pre- horas. — Avenida Presidente Vargas, 446 —- 12° andar — Grupos 1.204-5
neficios para a U. D. F. O vereador Amélia Atalde. Urna festiva e intl- dente cm exercício".
Avenida Rio Branco, n.° 185 - Grupo 926
—* Edificio Delamare — Próximo à Avenida Rio Branco.
Frederico Trotta, relator da matéria, ma recepção foi preparada para o cnTELEFONE: 43-2574.
simpàticamente atendeu a diversas
(Edifício Marquês do Herval)
61273
dos alunos, no que tan- sejo, de que! participou a presidente
ponderações
Kubitschek,
61591
(Matrículas desde 8,30 até 20,30.
ge à redação. Dentro em breve, a da entidade, sra, Sarah
mensagem sairá da mencionada Co tendo a recém-chegada sido saudada
missão para seguir os trâmites legais. pela sra. Angela Martins Chaves,
Reunino do Conselho — Kouniu-se
têrça-fcira, ordinariamente, o Conselho de Representantes do D./C. E.
da U. B. Após o encerramento da
i"IL K°ífl«(l tliSi
sessão, ficou o mesmo convidado para a próxima têrça-felra.
Núcleo de Estudos Cinematoord/iaos —¦ O N. E. C, cumprindo o seu
programa cultural e recreativo, vem
apresentando, habitualmente todas as
quinta-feiras, um filme, completando
as aulas ministradas às quartas-felras na sala do Diretório Central rios
ORGANIZAÇÃO UNIVERSAL DE ENSINO: órgão registrado na Secretaria Geral de Educação e Cultura — ENSIMatriz: Av. Graça Aranha, 327 — Fone: 22-1835
Estudantes da Universidade do Brasil.
—
NO TÉCNICO
da Prefeitura do Distrito Federal, sob o n.° 1.244.
Para esses acontecimentos estão senCentro para os exames de Certificados da Universidade
do convidados todos estudantes da
comparecedo
Brasil
a
Universidade
de Cambridge, reconhecidos pelo Ministério da Educação.
rem, às quintas-feiras, às 20 horas,
no auditório do M. E. C.
Departamento Médico — O Dep-irTAQUIGRAFIA A JATO — curso em apenas 6 semanas
— Curso em 1/2 meses.
ESCRITÓRIO
AUXILIAR
DE
Médico do D. C. E. da U. B.
tamento
— qualquer horário.
avisa aos acadêmicos da Universidade do Brasil que o seu funcionamenTAQUIGRAFIA MARTI (aperfeiçoado) — curso em 3/4
ESTENODACTILOGRAFIA — Matérias: Dactilografia,
to normal é o seguinte: De segundas
às .-cxtr.-f---_.rss, das 19 às 22 horas.
meses.
Taquigrafia, Correspondência Comercial e Prática de SerDepartamento de Farmácia — SegunAUXILIAR DE CONTABILIDADE — curso em 1/2 medas. quartas e sextas-feiras, das 19
3
meses,
apenas.
ou
viço. Curso em 2
às 22 horas; terças e quintas-feiras,
ses.
das 19 às 21 horas. Departamento Jurtdico — Diariamente, das 19 ás 22
horas.
Relatório da Cidade Universitária
Rua Jordim Botânico, 190 — Fone: 22-1835
Foi apresentado, na sessão última
do Conselho de Representantes, o rtletório da comissSo pró término da
MAQUINAS "REMINGTON" NOVAS
Cidade Universitária. O mesmo, após
ter tsnAnirhe aprovação, está sendo
encaminhado para execução das medldas mais prementes. Em todas FaSede: Club COCOTA — Rua Tte. Campello, 497,
Todos os horários —CrS 200,00 por mis
culdade* estio afixadas faixas e ear*
tares eom dlzeres alusivos.
TAQUIGRAFIA MARTI (aperfeiçoado) PARA CÂMARAS E SENADO FEDERAL
Ilha do Governador — Fone: Go». 272-500
Componha d* Segurança ta Triftto — O D. C. E. da U. B. suftr» a
CURSOS COM GARANTIA DE EMPREGO
todos os colegas acadêmicos da VaiSegundas, quartas i sextas-feiras. 14 às 19 h».
yvtsAáada do Brasil a escreverem nm
artigo descrevendo um «eidenta de
triüego. Colaborem cbm esta fconio•A
P22Ô*
\h ta campa-Sfca. * o nosso apelo.
53342
Par» _t._ubi*i tuformaedea procuram

DE TREINO
RÁPIDO

DIRETÓRIO ACADÊMICO ATTILIO
CORRÊA LIMA

Universitários brasileiros escrevem
livro sôbre os Estados Unidos

Deverão retornar à América dò Norte, a fim
de completar os estudos já iniciados — Paraleio com o Brasil, sob os aspectos cultural,
social, educacional e científico

FILOSOFIA

TÂQUIGRMIÂ

FLUMINENSE DE MEDICINA
NOTICIÁRIO DO DABT

0 DESAJUSTE LEVA AO FRACASSO CERTO

Paulo Gonçalves

ARTE DE CONTAR HISTÓRIAS

LITERATURA

INFANTIL

í

CURSO DE TÉCNICA DE LABORATÓRIO

CURSO PRÁTICO DE CONTABILIDADE
EM 6 MESES j

CURSO DE RELAÇÕES HUMANAS
NO CASAMENTO E NA VIDA
CONJUGAL

COMO EVITAR 0 DES0U1TE E GARANTIR A FELICIDADE

Como assegurar a felicidade na yida de casado

DIRETÓRIO CENTRAL
DE ESTUDANTES

u

e a Frenie da Juventude
Democrática

FESTIVAL UNIVERSITÁRIO
DE ARTE (Belo Horizonte)

Fundação Getúlio Vargas

BE IHGLÊ P
té i

COLÉGIO

NAVAL

CURSO WERNECK

RETORNO DA SECRETÁRIAGERAL DAS PIONEIRAS

BUREAU NORTE-AMERICANO DE LÍNGUA INGLESA

DIRETÓRIO CENTRAL
DOS ESTUDANTES

Sociedade Brasileira de

CULTURA
INGLESA

Organização Universal de Ensino
Dir. Prof. JORGE DE FREITAS

CHAMA ATENÇÃO DOS INTERESSADOS PARA OS CURSOS COM GARANTIA DE EMPREGO

I

CURSOS DE INGLÊS
NOVAS FILIAIS:

JARDIM BOTÂNICO

DACTILOGRAFIA

GOVERNADOR

15 DIAS

Av. Presidente Vargas, 529 - 8.° andar — Tel. 43-0209

MATRÍCULAS ABERTAS

O» rlf.íS DD. A A,

Ji

2." Caderno

COR R PIO DA MANHA, Domingo, 18 de AgÀsto de 19S7

Departamento dos Correio? e Telégrafos

11

A VAIDADE TECE TRAGÉDIAS...

Citiididaton «Ia» diretoria! regioiiáU dc Bauru, Hotucniti, Cnnipanlin c Dinmantino apripvadbi no coiicuréo dc lelegrafiita — RcHpon8i\l>ili<ln<l<i — Outros atoH do dirotòr>gera1
Nn concurso para s carreira de teIifraíllU, 2.' e 3.» lasca, foram aprovndos os seaulntea candidatos:
Diretoria iteslonal de liaiirn — Eurico Ferreira da Costa, Waldir Silvero Melo, Heitor Penteado, Aparecido
JoSo Esponton, VeiRllio Antônio Slmionato, Alcyr Álvaro Berro, Luciano
nodrlRUcs Evorn.
dc Lima, Noélla
Jorge Madeira Evorn. Janin Frias,
Lourival Menesuelli,
Jacob Duarte,
Otllia Moreno Krctly, Jollo Antônio
Clóvis
Sesqulnl,
Francisco
Plrollo,
Fernandes e Fernando Francisco Marcondes Motn.
Diretoria ncitlonal de notucatu —
Wilson Dins Batista, Otávio RodriBues, Huro Soares Vieira, Joaquim
Ponce, Antônio Soares Filho. JoSo
Manoel Lapcrutn,
Franco Sobrinho,
Wilson Damntto, José Maria FlRueiredo, Pedro Fortes, José Luiz Carmcln, Olavio Rosa Romeiro, Maria Peleira Buriti, Antônio José Bcrtctti,
JoBé iRnaclo Vila Boas Filho, Luiz
Gonzaga CamarRo pires, Dyrce Bnsactto, AUino Gomes dc Castro, Adilson Bcllnto e Anunzlantc Esaudito,

Diretoria. Iteslonal de campanha —
Lázaro Tenório,
Rubens
Castilho,
Francisco Pedro doi Santos, Juruocy
Holanda Cavalcante,
Sebnstl.lo do
Prado, Jall dc Paivn Lemos, Bcncdita Marta dc Jesus oliveira, Sebastino Antônio de Mendonça, Voltn da
Nrtbreun Cesnrlno, José dc Frcltns
Moura, At lios Andrés, Hélio Rezende,
Lnuro Augusto Franco, Joflo Gunlberlo dc Ccrqucira, Lindalvo Camila dc
Rezende, Luis Dario Marcondes Dias,
Ana Mnrin Brnndíln Vtllnmarlm, criunido Leite Garcia, Gabriel de OUveira Pinto, José Rodrigues, David
Alves Martins Filho, Nelson Nascimento, Wnldcmlro Lima. Mauro Rodrigues do Carmo, José Carvalho, jurnndyr Lntrônlco, Sahld Salomé, HéHo Pnrdinl, Geraldo MaRela Fonseca
e José Carlos de Oliveira.
Diretoria ReRlonal dc Diamantina —
José Moreira da Sllva, Antônio Ralmundo dos Santos, EstevSo Amador
dos Santos, Nivaldo Lopes dos Reis.
Geraldo Antônio Lopes Vieira, José
Gomes de Oliveira, Cesárlo Matlas de
Almeida, Jair Rodrigues Chaves, An-

MANIAS EM FLAGRANTES
Maurício Caminha de Lacerda
.
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Dr. Rubem Gomes Pereira

GESNER DEWM.

Diante dn cNpelho, Vanda procura-, deparara eom uma noticia que lhe samentos que lhe assaltaram cnm a
va detalhes qut melhor se ajustai-1 Interessou d» Imediato: "Famoso ci- ausência dela nn varanda, como ile
motivara maior
•em A sua fisionomia, zelosa com lurgilo plástico, estadunidense, ícall- hábito o espernva,
no pensamento, zará Intervençõei-aulai no Rio, ea- alegria naquele contato depois dei
sua gracloaldade;
tonio de Jesus dos Santos, Dulce Pl
"Como
"Ela
aceitará tando a diretoria do Hospital sele- longa auiêncla,
estava bem dej
incuta Fonseca, José Mário de Ml umn interrogaç.lo:
para aa opera- saudei*.
randa, Mauro Joié Coelho, Antônio Robson, meu marido, este penteado? clonando elementos
Vasconcelos Nasci- Será que aprovará o decole? Estará ções". Nus primeiras horas da manhã Diriglinm-ie, então, para o quarto,'
Leite, Belvinda
mento, Orlando Desldcrlo Fernandes, n blusa combinando com
a sala? do dia seguinte, ela recorreu ao seu onde Robion trocaria seus trajes e
Anny iConcelçlO de Meira, José Ge- Meu porte llcou melhor com os no- médico bem relacionado na classe e deixaria a» mains, Robion. então,
inldo Rabelo Nunes, ERas Vítor BrlMeu rcx-np- com êle conseguiu ser incluída entre lomcçou a deduzir, aem olhar paru
gidn, José Geraldo da Concclçfio e vos quilos que ganhei?
Clélla Hugo.
peal terá aumentado ou diminuído?" ns pesionj que seriam beneficiadas a esposa, o motivo que lhe assaltara
..
COLETA DE PREÇOS' — Na DR Depois revirando-sc e mirando-se. com a tícnlca de cirurgia plástica o pensamento quando a vira e se
do Amazonas e Acre: Autorizo coleta envolvida
vaidade Icmlnlnn do médico visitante, Vanda assinou abraçaram e se beijaram. Sem enpela
de preços pela Comissão Regional dc cuUInvn-sc para esperar o marido. o termo de compromisso, devido a contrnr as . rnr.õcs que lhe Inspira'
Concorrência.
INDENIZAÇÃO — Nn DR da Quando deixava os aposentos do pri- ausência dn inaildo e na semana vam um milhão de perguntas de il
o
seguinte,
npói
escada
e
caminhava
andar
preparo
prê-opera-! para si, já despojado das roupai de
meiro
Bahia: Autorizo efetuar o pagamento;
viagem, vlròúnüa para Vanda t, ai
a titulo de Indenização, da importan- abaixo cm demanda dos cômodos tôrio, ganhou nova fisionomia.
Vanda não se passou a olhá-la com firmeza, sencia de Ci$ 102,80, no sr. Dermcval Sl- térreos, dirlgla-se
i cozinha c re- Diante do espelho,
mas Llmn, remetente do registrado comendnva as providências de pre- cabia de contentamento.
Monolo- lindo nos primeiros momentoi uma
"Agora, «lm! Sou beleza
2.201, extraviado da Importância de
gre- sensação estrnnhn: "Não pode ter!
Cr$ 405,00 ao sr. Raymundo Benlclo paro da sala dc refeições. Rumava, gavai
Impossível!" — Vanda Interrompeu:
dos Santos, remetente do registrado cnlSo, para a ampla varanda, nguar- ga, perfeição física da cabeça nos "Por
que êste espanto, querido?".—
1.713, extraviado.
dando que o "seu" Robson retor- pésl" — Dmfllava, então,'perante o "Agrada-lhe
SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - nasse das lides profissionais. Senta- cspclno grande, escolhendo os vestimeu
conjunto, essas
Na Diretoria do pessoal: Autorizo se- da numa das cadeiras de vime, em dos que melhor se' ajustavam A sua roupas?".,. Robson foi mnls lnclsl"personalidade"!
"Como
"Robson
ja prorrogado o expediente dos ser
—
nova
aconteceu Isto, Vanda?"
vidores mencionados na papeletc 580, poslçío cômoda, deixava-se entreter ficará louco de emoção"l — Pensava. vo:
— "Como se processou esta modifiIcom ns revistas ou com um livro "Como
14-8-57.
RESPONSABILIDADE — Na DR apanhado nn estante do salão de
desejo que êle venha logo' cação, ou estou diante de uma sósia
— Comentava.
do Amazonas e Acre: Homologo res- leituras.
da minha mulher?" — Vpnrin expioda
o
classe
postallsta
ponsablllzando
Os dias se pr.ssaram. Dois meses sc dlu cm gargalhadas e embriagada nn
"K', JoSo Corrêa Neto, pela imporSUAS RAZÕES
"grande
taram até que chegou o
sua emoção, contou o que fêz na
tâncla de Cr$ 53,00, correspondentes
ao valor do reembolso postal 831.720,
tr. ¦ r esmero de Vanda, nos seus momento" dc Vanda. Robson chega- ausência do esposo.
"I",
no sábado, no avião da tarde. Robson delXOU1!* cair, como quc
extraviado; a Postallsta da classe
cuidados de beleza, sua vaidade que rln
Llbla Silva, pela importância de Cr$ à ela mesma parecia excessiva; as Iria direto para casa, pois, as casas apalermado, sentado na cama, eado
reao
valor
194,90, correspondente
e industriais estai iam fe- quanto Vanda, agora calada e ollianinterrogações com quc rebuscava no comerciais
"semana inglesa". do-o fixamente, não sabia a
bolso postal 142.334 extraviado.
que
SUSPENSÃO — Na DR de Gua- pensamento, procurando resposta dc chadas devido a
Vanda
tomou
várias
providências atribuir aquela atitude do marido.
como a aceitaria o marido, possuía
poré: Autorizo aplicar a pena de suscom
cm
a
casa
e
recomendou
A
um
resposta
convertida
veio
de
Robson
dez
lantar
dias,
que, paupensSo, por
uma razão forte: julgava quc o seu
multa, ao guarda-flos da classe "C", nariz fosse motivo desprecloso aos especial à sua cozinheira. Cuidou da sndamente, íoi revelando: — "VanJosé Siqueira Lima, em virtude de ter
sua
e
roupa
maduramente
da.
escolhi
a
pensou
Quando
para minha
perder a nos cuidados
se negado a remover Um defeito na seus encantos. Beccava
deveria ter com esposa, não a aceitei como beleza,
que
dez
dedisuspensão,
o
a
amor,
carinho,
leelgrágica;
por
o
afeição,
linha
penteado, pintura, maquiagem boneca ou ornamento para exibição.
dias, convertida cm multa, ao auxi- cação que sempre tivera do esposo. seu
Senti na sua pessoa, na sua maneiliar de Tráfego Postal referência 16, Cuidnndo-se, maquiancio-se, cnfeltan- em geral.
AMARGA DECEPÇÃO
ra natural de falar, de argumentar,
Almério José da Silva, visto ter fal- do-se,
dêlc
conseguiria
a
atenção
tado ao serviço, sem motivo justiflde agir; no seu modo dc vestir, dc
fazendo desapa
cado; suspensão, por dez dias, con- para ésses detalhes, "personagem"
Robson entreu com o seu automó- andar, e no seu todo físico, no conque vel cm direção
vertida em multa, ao guarda-fios rc-. recer o incômodo
a garagem da sua junto dc tudo que me vinha de sua
ferència 22, José Moisés do Nascimen- se alojara entre as suas faces...
residência e teve uma primeira sur- pessoa, os atrativos que me levaram
to, visto ter abandonado o seu trecho, Robson, porem, cra homem dedicapresa. Sua esposa não se encontra- a querei a sua companhia permaindo à cidade, sem autorização do en- do aos seus afazeres.
Nunca se va, como de hábito,
carregadada 1." secção.
quase 19 horas, nente. A pessoa a
deveria
DISHENSA — Resolvo dispensar preocupara com seu porte mãsculo, na grande varanda do prcdio na cumular de carinhos e quem
atenções, que
o auxiliar de Tráfego Postal referèn. com sua simpatia natural, com as ala do jardim, Deixou o carro; lcn- fosse uma das razões"
que me estimucia 20 — Abelardo Navarro de Andra atenções menos pura que pudessem tumente se encaminhou
para a en- lassem na vida,, buscando pelos dias
de da função de despachante junto às lhe dar crlaturinhas mais sinuosas e
repartições aduaneiras e portuárias. com atrativos fisionômicos mais per- trada principal com o pensamento e para o futuro, uma posição definiRESOLVO dispensar o Artífice
trabalhando no que haveria com a da e o conforto de que desfrutamos.
referência 19 — Fernando Noel Cag- feitos. Pensava no dever a ser cum- sua Vanda. — "É capaz de ter saldo". Agora.., Sinto que lhe falta a su."
nin da função de preposto do Des. prido e no futuro com a familia. O "Talvez não tenha recebido meu te- personalidade natural..,
pachante Abelardo Navarro de Andra mais era rotina da vida que pouco legrama". "Certamente não sabe que Vanda caiu em
pranto. Estirou-sc
de, dispensado pela portaria n.° 1058 lhe preocupava,
o aviüo chegou no horário..." — na cama, Robson passou a acariciar
de 17 do corrente mês.
DESIGNAÇÃO — Resolvo desig- Homem amoroso, a familia, os pa- "Bom. Já estou aqui... Veremos o seus cabelos castanhos e finos, mas
"K" — rentes, contavam
sempre com seus que há." — Entrou resolutamente c o pensamento varando as interroganar o almoxarlfe da classe
Deophanes Soares Carvalho para a carinhos que eram espontâneos, dc tomou a direção da escada do andar ções que lhe atormentavam: "Perdeu
Alà
despachante
junto
função de
Vanda, nos superior. Nesse instante, Vanda sal- a personalidade!" — "Como desce a
índole. Não
fândega, à Administração do Porto demais casais, percebendo,
esta naturalidade amo- ra dos aposentos reservados' e ca- mulher com a vaidade".
è outras repartições aue se faça nccessário a sua ação para o despacho rosa, julgava-se a mais ditosa rias mlnhou na direção da' escada c dan- Depois deste dia, Robson e Vanda
de materiais do Departamento dos esposas r. cuidava-se para conservar do-se surpresa, correu ao encontro vivem bem, sendo èle sempre cariCorreios e Telégrafos.
a sua grande ventura.
de Robson, dizendo:
nhoso e amigo, mas a esposa sente
RESOLVO designar o auxiliar ad— Ohl querido! Que satisfação! — que há. um vazio entre os dois, uma
"L"
—
Gododa
classe
mlnistrativo
O
MOMENTO
GRANDE
Abraçaram-se. Baijaram-se. Robson, certa indiferença disfarçada da paiw
fredo José dos Santos, para preposto
soares
Dcophanes
porém, sentia falta de algo em Van- te dele para com cia: O fantasma
do despachante
seus
o
cm
substituirá
Robson realizara uma viagem dc da. Havia um detalhe que, de ime- da personalidade que se fez com a
Carvalho que
todas
ás
com
eventuais
impedimentos
(rês meses, por interesses da firma diato, lhe despertara uma nova dú- plástica do nariz, toldando aquela
prerrogativas qüe lhe foram deferi- da qual era sócio.
vida. t bem verdade quc, ao ver a ventura tão natural que vibrava resdas na portaria n," 1.060 dc 17 do cor- Vanda, lendo um
jornal diário, esposa, sentira-se feliz, pois, os pen- sonante no coração de ambos.
rente mês.

(AGRADECIMENTO K MISSA DE ?0.«» DIA)
Iracema Torrcnls Pereira, Aluahão Q Benirah Azcm
e familia, Rafael c Irahcni Sarmento e familia, Cmte. JoSo
Baptista Gomei Pereira c familia, Cap. Cemaruh Gomes
Pereira c família, Cap. Kubcni Torrcnls Pereira c familia, Ten. Ilucemah Gomes Pcreirn e familia, GuardaMarinha Ilubir Gomes Pereira (ausente), Dr. Francisco
e Lúcia Watson c família, ante a dificuldade dc agradeecrem individualmente ao grande número dc parentes c
amigos quc manifestaram o pesar pclo falecimento do
querido RUBEM, vêm faze-lo por meio deste, aproveitando a oportunidade para convidá-los para a missa que
por sua boníssima alma mandam celebrar no dia 20, terçafeira, iis 10 horas, uo altar-mór da Igreja da Santa Cmz
dos Militares, agradecendo antecipadamente.
'
3938

GABRIEL PEREIRA
BRAGA

$%T*

ATOS RELIGIOSOS

Fodc um gato constituir-se em
mania.'? Tomem o caso de Raquel
ds Queiroz, por exemplo: Faz de
um gato o seu hobby. Chama-se
íiie blchano einzento e de olhos
satftnlcamente femininos — Bogun.
Vive com regalo, do colo do Oyama, qne é o dono da casa e da escrltora, para os braços d* alguém
da familia ou da mesma li. Raquei, Contrastanto com o c&ozlnho de Steinbcck — êsse Toby —
rasgar os maus
que lhe Tive a
originais, Bogun é espirito tranqilllo e sempre apartado de colsas literárias, Acolchoado cm uns
gordos quilos do carne e dc pPlos
mados como convém a um autênnum aparta- .
tico angorá, mora
mento de terceiro
andar, entre
Urros, quadros, calungas do Norte, estatuetas do padre Cícero, vizinho da I.egação da Suiça, que é
democracia do ideal
a pequena
dos homens, a dc muitos telhados,
que são a grande democracia da
vigarice doi gatos; vendo, dc suas
janelas, uma paisagem excclsa, quc
d» tão ampla parece estender-se
do Chuí ao
Acre, o lema desse
hobby ronronanlc e peludo é ainda uma vez aquele do zangado
grncral Mac Mahon: J'y suis et
J'y reste. Excelente filosofia, convenhamos, para um amnnte. para
um soldado ou para um — gato.
Sete anos dc pastor
Jacò servia a Labfto,
pai de Raquel...
os intermediaBogun dispensa
blchano, a
rios; c serve, como
Raquel em pessoa. Sc não teve a
honra de figurar, ainda assim, na
Itililia ao menos gozou do prlvluma
légio
de Incorporar-se a
crônica da ceprense Ilustre, "fclc
se Julga lão linportnntc", contame a escritora, "que se acredita
um cachorro.
Bogun
piamente
tem multa personalidade". Dcve ter mesmo; um gato convenrido de quc
enenrna o melhor
amigo do homem c o pior lnimlgo dos gatos há de ser proprietário de um marcante caráter. Se
ffiss» humano,, é de crer-se, Bogun liquidaria enquanto o diabo
esfrega um olho todas as belas
teorias
de
de Schopcnliaurr e
Freud," e faria uni rarreirio na
politlcà. Note-se porém quc não
* um fácil em arranjar amigos.
o que, de pronlo, me obriga
a
êle Já deve ter
drsronflar quc
enfiado o nariz no conhecido cplgrama francês:
Les amls rie 1'hcurc presente
Ont 1* naturcl du melon,
II faut en essnycr clnquanle
Atui! qu'en rencontrer un bon.
Mas quando rnm alguém timpatixa, vem de mansinho desamar-

General
Raul Guimarães Regadas

dos sapatos.
rar-lhe os cordões
í: que, cm Bogun, a noção de amlzade liga-se desde logo ao conceito d* estômago. O Oyama, quan(MISSA DE 7.° DIA)
do chega em casa, antes de dar
comida ao felino, vai enfiar-se em
Regadas, Cap. Alney Huet da Silva Regadas,
Fragoso
Maria da Gloria
seus chinelos. Bogun compreenesposa e filhos, Marllda Kuct da Sllva Regadas, Sara Guimarães Regadas,
MarlcU Guimarães Regadas, Cel. Luiz Guimarães Regadas, eipSsa e filhos,
deu que quanto mais depressa se
.Tulieta Huet de Bacellar da Silva e demais parentes, agradecem as
depressa
dispa
o Oyama, mais
manifestações de pesar recebidas por ocasião do falecimento de seu qUetambém acontecerá a.- refeição;
rido esfiôso, pai, sogro, avô, Irmão, tio, cunhado, sobrinho e primo RAUL.
desatando-lhe as botinas, acelera
e convidam seus amigos e colegas para a missa de 7.» dia que farão cepois o processo. E como gosta do
lebrar 2.» feira, dia 19, às 10 horas, no altar-mor da Igreja do Rpti.no,
de
Oyama,
45'"'J
por sua associação
à Rua Uruguaiana,
idéias repete o gesto com os amlgos. Um galo. então, que jamais
do
morrerá do fome. O segredo
sucesso (Inclusive do sucesso altmentar) não é viver alguém es'
parramado aos pés dc um GulllMISSA DE 7.» DIA vcr'.'
Edwin Elkin Hime, senhora e filhos, May Masset e
É provável, dc outro modo, que
Bogun simbolize, para D. Raquel,
filhos, Herbert Hime e senhora (ausentes), Norman Henry
a presença de todos os demais blHime, senhora e filhos, Verônica Hime e filhos, Hilda Shaw
chos, que ela adora sem distinção
e filhos (ausentes), John B. Freeland, senhora e filhos,
ou
classe
zoológlde casta, raça
ca. desde a conhcccdlsslma FilGilbert Landsberg, senhora e filhos, embaixador Samuel
dashund legitima,
cka, a cadela
de
Souza Leão Oracie, senhora e filhos, convidam seus
cão de caça. cão dc raça, à foxamigos
para a missa que, pelo"repouso da alma do seu
implicante, gasterrier Tlrlrica,
ou ainda ao
irmão, cunhado e tio, GILBERT LEON HIME, mandam ceguita c histérica,
cachorro Jaú, prfto como um dclebrar no altar-mor da Igreja da Candelária, às 11 horas
mônio; enfim como todos quande quarta-feira, dia 21 de agosto corrente. 18365
de
tos Inspiraram já a Raquel
Queiroz páginas saborosas dc crônicas ou dc livros. "O fcllio mais
de
característico da psicologia
R.Q.. "era o
Klleka", conversa
seu completo abandono da rotina
dt cachorro, a sua total asslmiNão
lação aos hábitos humanos.
aceitava nenhum dos seus deveres
oficiais dc cão; tinha seu horario, us seus hábitos Inainovivels
(GLORINHA)
como uma soltelrona rica". BoLauro Emílio Garcia de Souza, cunhada, filhos e netos, mais uma
inverso
caracterlza-sc, ao
gun
vez agradecem sensibilizados as manifestações dc pesar recebidas por
pelo seu complclo abandono da
ocasião do falecimento e missa dc 7." dia dc sua querida o Incsqnccivel esrotina de gato. Pcnsa-sc cachorro e é como cachorro que monta
posa, irmã, mãe e avó — GLORINHA — e convidam seus parentes e amigos
guarda, petulantemente, .i porta
para assistirem à missa de 30." dia que, por sua boníssima alma, mandam
da casa. Flicli.i, quando queria
celebrar amanhã, segunda-feira, dia 19, às 3 horas, na Igreja de Santo
quc lhe abrissem uma porta, ou. Ignacio, à Rua São Clemente. Antecipadamente agradecem aos que comquando desejava subir ao colo, ou
82255
parecerem a esse ato de fé cristã.
simplesmente quando estava com
tédio, ciu is<- conseguia articular
uma voz humana entre súplice e
Imperiosa assim como huuml ou
belml Se derem tempo a Bogun.
MISSA DE 30." DIA
vão vcr, cie ainda acaba latindo
um au!
Marianinlia Rodrigues da Cunha Fonseca, Myrthes R. C.
Certamente foi o próprio BoRtin
Fonseca e Ten. Haroldo R. C. Fonseca, agradecem sensiquem (nele o quem vai a calhar)
bilizados as demonstrações de pesar recebidas e convidam
discreta
sugestão
induziu Rapor
na
a
dc
ingressar
os demais parentes e amigos para a missa de 30." dia que
Queiroz
qucl
diretoria da Sociedade Protetora
mandam celebrar amanhã, segunda-feira, dia 19, às 10,00
o
dos Animais, a ver se, como
horas, no altar-mor da Igreja Cruz dos Militares, à Rua
governo não cumpre as leis fei'tas
1.° de Março, antecipando seus agradecimentos aos que
para os cidadãos, ela, Raquel,
encontra um meto dc obrigar a
2492
comparecerem a êsse ato religioso.
respeitar aquelas
que protegem
os animais. Para Bogun. contudo,
não há necessidade dc leis. Frase
dc R. Q.: "tie * um gato feliz".
Acredito. Então não é o nirVina da felicidade para um gato
o ter-se transformado em — mania?

Viuva Mattoso Câmara
( MARIA PAULA )
Joaquim Mattoso Câmara Júnior, senhora e filha; MaHa Paula Mattoso Câmara Filha, Luisa Mattoso Sampaio
Corrêa, José Mattoso de Castro Silva, filhos, nora e netos;
Joana Mattoso de Castro Silva, Ana Machado dc Castro
Silva, filhos, nora e neta e filhos, noras e netos de Antônio Duarte Pinto comunicam o falecimento da Vcneranda
Senhora e convidam para o enterro, quc sairá da Capela
do Cemitério de São Francisco Xavicr, hoje, domingo, dia
.18, às 17 horas. Pcde-se não enviar coroas. 74138

JOAQUINA GONÇALVES
(FALECIMENTO)
Leonor Gonçalves Acioli (viúva). Viúva Álvaro Gonçal-ves, filhos, genros, noras e netos, Laura Gonçalves, Baltharar Gonçalves, senhora, filhas, genros c netos, Narciso
Gonçalves, senhora e filha. Luciano Gonçalves c senhora,
Zulmira Gonçalves Dantas (viúva), íilho, nora e neto
cumprem o doloroso dever de comunicar o falecimento de
sua mãe. sogra, avó c bisavó JOAQUINA e convidam para
o seu enterramento, hoje, domingo, dia 18, às 16 horas,
caindo o féretro da Capela do Cemitério da Penitência
para o Cemitério dc São Francisco Xavicr. 4925

GILBERT LEON HIME

Maria da Glória Vargas
Garcia de Souza

Rubens da Fonseca e Silva

M ÁRIA THEREZA
DE LIMA E SILVA

(YÁYÁ)
(MISSA DE 7,e DIA)
José de Affonseca e família, Octavio de Aftonseca, senhora e filhos; Oswaldo Vieira de Andrade, senhora e filha;
Léo Lima e Silva de Affonseca e filhos; Clóvis Costa e filhos,
Octavio Alexander de Morais, senhora, filhos, genros e noras e Marcelo Brasileiro de Almeida e senhora, convidam os
demais parentes e amigos de sua boníssima tia — YÁYÁ, —
para assistirem à missa de 7.° dia que mandam celebrar no
dia 20 do corrente mês, terça-feira, às 11 horas, na Igreja
s2254
de Nossa Senhora do Carmo.

ROSA FITTIPALDI
(ROSINA)
(l.« ANIVERSÁRIO)
Matteo Fittipaldi, José Fittlpaldi, Dr. Nicolau Fittipaldl
c senhora c Angela Fittipaldi, esposo, filhos e nora, convidam parentes e amigos para assistirem à missa que mandam celebrar em sufrágio de sua boníssima alma, amanhã,
dia 19, às 10 horas no altar-mor da Catedral, à Praça 15 de
Novembro. Antecipadamente agradecem aos t|ue compa17262
recerem a êsse ato religioso."

Graziela Paranhos
. Ayres
*<

(MISSA DE 7.° DIA)
Manoel Pinho Ayres e filhos, Viúva Hildebrando Paranhos, Francisco Bloise, senhora e filho; Viúva Antônio Gioia e
filhos, Luiz Sapienza, senhora e filhos; Viúva Wolfango Paranhos e Cezar Pinho Ayres, senhora e filhos, sensibilizados
agradecem a todos os parentes e amigos que compareceram
ao funeral e enviaram coroas, flores e telegramas por ocaslão do falecimento de sua querida e. inesquecível esposa,
mae, filha, cunhada e fia - GRAZIELA PARANHOS AYRES
— e convidam para assistirem à missa de 7.° dia, que
por
sua boníssima alma, mandam celebrar segunda-feira, dia
19, às 8,30 horas, no aliar-mór da Igreja de São Francisco
de Paula (Largo de S. Francisco). Antecipadamente agradecem a todos que comparecerem a esse ato de fé cristã.
82256

Réjane Bonnet Spiwola
( N A N E T E )
DE 6.° MÊS )
MISSA
(
Oscar de Souza Spinola Júnior c filhos, Ophclia FJeck
Bonnet, filhos e netos; Maria do Nascimento Spinola, fllhos c netos convidam os demais parentes c amigos para
a missa que, mandam celebrar cm intenção à alma dc sua
inesquecível esposa, mãe, filha, irmã, nora, cunhada1 e tia
RÉJANE, depois de amanhã, terça-feira, dia 20, às 9,30
horas, no altar-mór da Igreja da Santa Cruz dos Militares
à Rua 1.° de Março. Antecipadamente agradecem a tqdos
os quc comparecerem a esse ato religioso. 82200

PROFESSOR

Luiz Amadeu Capriglione
( 4.° ANIVERSÁRIO )
Anna Gimol Capriglione c as famílias Capriglione (ausente), Benchimol, Britto c Moreira, convidam seus parentes c amigos para assistirem a missa de 4.° aniversário
dc falecimento de seu querido e inesquecível esposo, padrinho, irmão, genro, cunhado c tio CAPRIGLIONE, que
terça-feira,
alma,
mandam celebrar por sua boníssima
dia 20, às 11,00 horas, na Capela da Reitoria da Universidade do Brasil, à Av. Pastcur n.° 250. Antecipam seus
agradecimentos aos que comparecerem a este ato de piedade cristã.
82259

Áustria Soares Costa
( MISSA DE 7.° DIA >
Maria Magali Soares Thcdim Costa c demais parentes,
agradecem sensibilizados as demonstrações de pesar recebidas por ocasião do falecimento dc sua adorada e inesquecivel MAEZINHA, irmã, cunhada, tia c madrinha e convidam os parentes c amigos para a missa de 7.° dia que,
por sua alma. mandam celebrar segunda-feira, dia 19,
às 10 horas no altar-mór da Matriz dc Copacabana, à
Praça Serzedclo Correia. Antecipamos nossos agradecimentos aos que comparecerem a este ato religioso.

Áustria Soares Costa
(MISSA DE 7.» DIA )
José Victor Rosa. convida seus parentes e amigos para
assistirem à missa que será rezada por alma de sua querida esposa, dia 19, segunda-feira, às 10 horas na Igreja de
N. S. de Copacabana. Antecipadamente agradece a todos
82262
quc'comparecerem a esse ato dili.

(Falecimento)
Dulce Guimarães Delgado comunica
o falecimento do sr. GABRIEL PEREIRA
BRAGA e convida seus parenles e amigos para o seu sepultamento hoje, dia
18, às 13 horas- saindo o féretro da Capela do Cemitério de São Francisco
Xavier, para a mesma necrópole.74136

Armando Pereira de Carvalho
0 Sindicato do Comércio Atacadista de Vidro Plano, Cristais e Espelhos do Rio de Janeiro, agradecido pelo comparecimento de seus Associados e amigos ao sepultamento do
inesquecível Sócio Fundador, ARMANDO PEREIRA DE CARVALHO, convidt-os paru a missa de 7.° (sétimo) dia que fará
realizar no altar-mór da Igreja da Candelária, segunda-feira,
dia 19, a ? horas. Penhoradamente agradece.

Armando Pereira de Carvalho
Casa Carioca, Vidros e Espelhos Ltda., ainda sentida com
o desaparecimento inesperado do seu inesquecível Sócio,
ARMANDO PEREIRA DE CARVALHO, agradece a todos que
compareceram por ocasião do seu sepultamento e os convida para a missa de 7.° (sétimo) dia que em sufrágio de sua
alma fará realizar no altar-mór da' Igreja da Candelária, na
próxima segunda-feira, dia 19 às 9 horas.

Armando Pereira de Carvalho.
Os funcionários da Casa Carioca, Vidros e Espelhos Ltda.,
agradecidos pelo comparecimento dos colegas e amigos ao
sepultamento do seu distinto e inesquecível Chefe ARMANDO
PEREIRA DE CARVALHO convida-os para assistirem a missa de
7.° (sétimo) dia que em sufrágio de sua alma farão realizar no altar-mór da Igreja da Candelária, na próxima segunda-feira, dia 19 às 9 horas. Penhoradamente agradecem.
82258

JÚLIO BAPTISTA
PINTO
(MISSA DE 7.» DIA)
Emilia de Carvalho Pinto — Júlio Pinto
Jr., sra, e filhos, Viúva Dermeval de Sá Lessa,
filhos e genro — Filogônio Pinto e irmãos,
muito sensibilizados agradecem as demonstrações recebidas pelo falecimento do seu
querido esposo, pai, avô e irmão e convidam
aos seus amigos para a missa que, em sufrágio de sua alma será celebrada, no altar-mor
da Igreja do Carmo, à Rua 1.° de Março,
depois de amanhã, terça-feira, dia 20, às 9,30
horas, reiterando os seus agradecimentos.
82257

PROFESSOR

Dr. João de Barros
Barreto
(1.° ANIVERSÁRIO)
Maria Lúcia Soares de Barros Barreto,
Cláudio de Barros Barreto, senhora e filho,
Gilda de Barros Barreto, Roberto de Barros
Barreto, Arnaldo de Barros Barreto, senhora e
filhos comunicam que a missa de 1.° aniversário de falecimento de seu querido esposo,
pai, sogro e avô JOÃO DE BARROS BARRETO
será celebrada depois de amanhã, terça-feira,
dia 20, às 11 horas, no altar-mor da Igreja de
24M
Sã# Francisco de Paula.
f
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IIOS RELIGIOSOS

I0SÈ FERE

Deputado Luiz de Gonzaga
Machado Sobrinho

,

Nãzha Feres, Geny Feres, César Ganem e
família, Agenor Guimarães Porto e senhora,
Maurício Feres e família, Anissa Feres e filhos e
demais parenfes, na impossibilidade de agradecerem pessoalmente as manifestações de pesar
recebidas por ocasião do falecimento, enterramento e missa de JOSÉ FERES vêm, por meio dês-

Deputado Luiz de Gonzaga
Machado Sobrinho
(MISSA DE 30.° DIA)
A família Euvaldo Lodi convida seus paren tes e amigos para assistirem à missa de 30.°
dia que,, em sufrágio da alma dc scu inesque cível amigo, Deputado LUIZ DE CONZAGA
MACHADO SOBRINHO, manda rezar segunda-feira, dia 19, às 11 horas, na Igreja de Nossa
Senhora da Conceição da Boa Morte, à Rua d o Rosário, esquina com Avenida Rio Branco, desde já se confessando antecipadamente grala
83414

Deputado Luiz de Gonzaga
Machado Sobrinho

fe, expressar a todos sua gratidão 16960
CASACOS DE COURO

recCm-chegados da ArVende-se
Vende-se pequena ,quantidade, em
gentina senhoras curtos o comprl- caixas ou avulso. Preço muito abai18459 xo do comércio, Tel: 27-0950.
dos. Tel: 27-0606.
17401

PATEK PHILIPPE
DE OURO

(MISSA DE 30.°DIA)
A Diretoria e Funcionários do Centro Minei ro, profundamente consternados com o falecimento do seu ex-Presidente e grande Benemérito Deputado LUIZ DE GONZAGA MACHADO
SOBRINHO, convidam seus associados e amigos para assistirem à missa que, em sufrágio da
alma daquele inolvidável Presidente, mandam rezar, na Igreja de Nossa Senhora da Conceição
da Boa Morte, à Rua do Rosário, esquina com Avenida Rio Branco, amanhã, segunda-feira,
83415
dia 19, òs 11 horas, pelo que antecipam seus sinceros agradecimentos.

DE 7."

';

./-'.
DIA-

v

•

Sua família agradece os pêsames e flores enviadas por ocasião de
seu falecimento e convida para a missa de 7.° dia a realizar-se no altarmor da Igreja da Candelária, depois de amanhã, terça-feira, dia 20, às
82253
10,30 horas.

Léa Dutra da Silveira Azevedo

ZENAIDE RIBEIRO DOS REIS
(Missa de 7.° dia)

(7.° DIA)

A familia de Zenaide Ribeiro .dor
Reis convida seus parentes e amigos
para assitirem à missa de 7o dia em
sufrágio de sua boníssima alma, a
se realizar no dia 20 do corrente, às
10,30 horas no altar-mór da Igreja
do Santíssimo Sacramento (Av. Passos, esquina da R. Buenos Aires)
17271

Hr.ciK.li e Luiza da Silveira Azevedo agradecem a todos que
os confortaram por ocasião do passamento de sua querida esposa c mãe — LÉA, — convidando-os para a missa de 7.° dia,
que em sua intenção será celebrada, terça-feira, dia 20, às 11 1/2
horas, no altar-mor da Igreja de São Francisco de Poula. •
3306

FRANCISCO WERNECK ROSSI
(30.° DIA)

'

Máquinas em geral

DRA. IRACY DOYLE
(MISSA DET.0 ANIVERSÁRIO)
A diretoria, assistentes, discípulos e funcionários do Instituto de Medicina Psicológica,
convidam seus amigos e colegas para assistirem à missa de primeiro aniversário que farão
celebrar em intenção de sua inesquecível
DRA. IRACY DOYLE. A cerimônia religiosa
realizar-se-á, amanhã, segunda-feira, dia 19,
às 10 horas, na Igreja da Candelária. Antecipadamente agradecem 3329

ADHEMAR LISBOA

42-1188

Informações pelo telefone
dc segunda-feira en» diante.
3616

G ES T ET H E R

TRATOR
INTERNATIONAL

TÕMPRESSÕR DE AR
NOVO

"brTnoüedos

Compra-se, acionado mecanicamente, para britar pedra ou
2599 78
minérios. Respostas à redação dêste jornal n. 2599,

Bétoneira de grande capacidade

VENDE-SE — REX 16S (500 Hs.) c/ motor à gasolina "WAUKESH.V,
H.P.,
em ótimo estado. Preço Cr$ 300.000,00. Ver Teixeira Castro
24
78
18165
n. 881. Trapichc Carioca, c/ sr. Silva.

PRESCILIANA RIBEIRO
FERNANDES
(7.° DIA) - (Biluca)

convi
Thereza Christina Ribeiro,
da seus parentes e amigos, para as
sistirem a missa de 7<> dii, qiie manda celebrar por alma de sua queriPRESCILIANA
RIda madrinha,
BEIRO FERNANDES, que será resada segunda-feira, amanhã, 19, às
9,30 horas na Igreja do Bom Jesus
do Calvário à Rua Conde de Bonfim
50, penhoradn agradece a todos que I
compareceram a ê-esc ato de' pieda-i
4151

Thereza Christina Ribeiro convida
seus parentes e amigos para a missa
sua
alma de
de 7° dia que, por
eclepranteada madrinha, manda
hrar amanhã, segunda-feira, dia 19,
às 9,30 horas, na Igreja de Bom Jcde
sus do Calvário, à Rua Conde
50.
Antecipadamente
Bonfim n?
agradece.
822til

GENERAL AUGUSTO
MAYNARD
'
GOMES
A família convida seus parentes •]
amigos para missa que será rezada,
no altar-mor da Igreja Catedral Mc-!
segunda-feira :
tropolitana, amanhfr,
dia 19 ás 11 horas.
Antecipadamente agradece aos que
comparecerem a é-=se ato religioso.
5981

MOTOR D ESEL
"BOHN
Vendo, absolutamente sem uso, marca
& KAHLER^ modelo KR — 10-Dr 33 HP a 600
R.P.M. - Preço: Cr$ 450.000,00. Facilito o
pagamento. Telefone: 47-5951. 2513 78

RARIDADE

VENDE-SE:
"galeon".
1 — Pé dc carneiro, duplo,
1 — Escavadeira Northwest, 1 1/2 J, com 3 equipamento.
t
3 — Tournapuli» super C.
_ DW-10 com scraper série 1-V.
— Terracobras, 18 jardas cúbicas.
1 _ Trator TD-14, ótimo estado. Pagamento facilitado.
O R T E M A
Avenida F. Roosevelt, 194 — 7.° — sala 707-B
Fone: 52-9831 — Rio — Teleg.: ALCIDELIZ.
4587 78

Cerâmica - Vende-se
Vende-se uma, com instalações completas e modernas, com duas máquinas. Produção mensal de 500 mi*
lheiros de tijolos 20 x 20. Terreno próprio com 90.000
rr»2 de área, situada a 30 minutos do centro. Tratar com
"ALTESA"
S. A. — Rua da Assembléia, 93 — Grupo
16997 78
.° 1503 — Telefone: 52-1638.

Poroaf-s

—

Húngaro ¦

Tcheco e Rumeno. Com o
dr.
(MISSA DE !.• ANIVERSÁRIO <
JOSÉ ALIVERTI - Rua (U Carioca.
A família da DRA. IRACY DOYLE convida os demais n*. 32 — Saü» 1031. Naíuralíracoes *
casamentos
3551
"PERMANENTES
parentes e amigos para assistirem à missa dc \.° aniver*'
A FRIO
sário de seu falecimento, que. por sua boníssima alma,
Faça » mais linda peimanente
•
manda celebrar amanhã, segunda-feira, dia 19. às 10 horas ; creme frio Aieml. Marrando íua hora
Mtjpeio telefone 27-3759 — Caoeifcreira.
ao altar-mor da Igreja da Candelária.
l'09rí
3.^0,

I

Telefone: 23-3327
3298

TITULO IATE CLUBE

JOCKEY E IAT CÜ)B~
Compro ações destes Clubs. o
mais Hípica, e vendo do CoimIry de Petrópolis e Country
Club do Rio - Sr, LEÃO 43-2053,
16P5IÍ «4

MARIMBAS

\

Rua do Carmo 27, sala 604
Tels. 52-6211 -32*0127
4465

Instrumentos de Ótica
PROJETOR SONORO, Bell e Hovpcll,
385-CA, 16 mms., u'a mala, na emba45 mll cruzeiros. Tel. 37-2099.
lagem.
94
16135 82

Ouro e Jóias
LEGÍTIMA JÓIA FRANCESA

Rua Santana, 227 e
Av. Copacabana, 1.150 D

CUPIM

Telefones 42*1436 e 42*9534
Extinção completa em prédios, pianos, móveis e livros — Exames e orçamentos grátis — Rua W. Luís 111
ap. 711 — A. FERNANDES.

YASHICA A REFLEX, otima qualidade, simples, proprli» para amadores.
Pela melhor oferta. PAULO — ...
27-1680 c 23-5007 — JangadehMS 10
— apartamento 301.
2304 82
fotográfica,
maquina
LÉICÃ" IÍI-C
conjunto completo: 5 objetivos, filVendo melhor
tros, visores, tripé.
oferta.
Fone 27-0850 ou 32-4335, Sr.
82
16977
VAN NESS.

Compra e Venda de
indústrias e casas
comerciais

— Vendem-se pelo motivo de
2303 LOJAS

TERNOS USADOS
Compro a domicilio
Pago até CrS 1.000,00

TELEFONE: 22-0423
DETETIVE PARTICULAR i
0 impossível dentro do possível

Serviços particulares — Máximo
gilo, sr. ARY — Tel: 37-2057.

sl-

DETETIVElÃRTICULAR
Com longa prática, incumbe-se rie
casos particulares, estritamente coníiclenciais. Tel: 29-6957 — Sr. OLIVEIRA.
624G5

AVIÃO

fábrica
Comprem diretamente da
"Guanabara", que é a que mais barato vende. Malas de poráo e camarotes, maletas, pastas, sacos de viagem. cadeira de viagem, etc. Consertam-se e reformam-se. Rua do Lavradio. 131, esquina da Rua dos Arcos — Tels: 42-3854 e 42-3168.

Asiática
Cooperando com as autorldades públicas a CIA. BAREXTER
DE
APLICAÇÕES
QUÍMICAS
LTDA., põe a disposição da populaçào os seus serviços especlalizados, de: DESINFEÇÀO E
EXTERMINAÇÃO de: ralos, baratas, cupim, pulgas. — Av. Graça Aranha, 81 — 12° andar, sala
1204 — Telefone: 22-8098.
2546

TÍTULO

Compro, pago a tista 10 mil. Sr.
JAYME — 47-7674 ou 52-5569.
H
2305
HoAÇÕES DO ARCOZELO Palace
tcl, vende-se 3 pela melhor oferla.
segunda-feira,
Tratar, a partir rie
eom Wilson pelo fone: 43-4994.
94
2547
BOTAFOGO F.R. — Particular compra titulo de sócio-proprietário, à
vista — Tel.: 47-6457.
5977 94

Compra
HÍPICA
BOTAFOGO
MONTE LIBA.NO
TIJUCA
FLUMINENSE
MARIMBAS
FLAMENGO
CAIÇARAS

ti

Particular uompr «preferencia psrticular — Pagamento 4 vista — Teletonar 42-4681 ou 57-3524 — dr. JAYME.
24537
94

Relójio de mesa íclto especlalmenle por CARTIER DE PARIS — Modèlo unlco, marca os dias c meses e despertador — Pedra semlpreciosa e ouro — Funcionamento perfeito — Va,ler CrS 50 mil — Vende-se por Cr$ 10
mil — Urgente — Sr. JORGE, domingo 57-0272 outros dias 52-9406.
76
31950 RELÓGIO ouro 17402
Cima com pulseira
esteirlnha sem uso paar homem, vendo 6.000,00. 2 colares de pérolas cultivada,
um grande, um
pequeno,
perfeitos com felxo pela metade do
valor — 37-6096. 2473 76

CASA HERMAN

viagem urgente, 2 ótimas lojas na
Rua dos Artistas 127-A e B, esquina
da Rua Gonzaga Bastos, con» 5 púrIas e quarto para deposito. Preço
agora mais barato, 70o mil cruzeiros
e menor 400 mil cruzeiros, pela Ta
bela Price — em 5 anos, tratar dire
tamente com proprietário Sr. MAUR1CIO — Tel. 28-9575, pronto entrega.
11967 80
VENDE-SE oficina de estamparia de
alumínio, com produtos patenteados
de de grande aceitação no mercado.
Tratar no telefone 52-1458 com .IOSè.
90
3227
BANGU —
Centro
comercial.
Rara oportunidade. Vendo uma
casa de duas salas,' 3 quartos, copa-cozinha, banheiro completo, 2
varandas e área fechada. Construída em terreno
de 10,30x50.
Pode ser transformada em loja
comercial, ver Estrada do Retiro
230, chaves no n.° 204 da mesma
rua. Preço base CrS 860.000,00.
Tratar com Scibel & Guinsbmr.
Imóveis Av. Pres.
Vargas 435,
sala 1006. Tcl. 43-5457.
17201 90

cm. — Compro
SUMARIT 1:1,5 50
baioneta para Leica
uma objetiva
-D. ADÉLIA.
M-3. Tel: 42-9869
17367 82
TROJETOR comercial com duas maIas, próprio para cinemlnha, ter a
rua Sáo Clemente nv 147 casa n°.
71, ou telefonar para, 22-7293.
2520 82
—
BOLEX-PAULARD
FILMADOR
16mm — NOVO — Tcleobjetivo Ivar
100 mm 4 polegadas — Lente PIZAR
26 mm 1 polegada — VENDK-SE quarenta dois inil cruzeiros JOGO DE
FILTROS (5) e estojo porta lentes,
novo — Cinco mil cruzeiro» 3 FILMS-COR 16mm — três mll cruzeiro»
2 FILMS PRETO IGmm — mll e quatrocentos cruzeiros. VER e TRATAR
na irüa Buarque Macedo n. 15 —. ap.
101.
08488
B2
LÉICA M-3 — Vendo fotometro em'ruttclo. lento 1:1,5, cstòjo, nova Cr$,
32,000,00. Tel.: 37-7780.
1236 82
X

....

VENDO projptor de fotografia ARGUS automático 300, preço Ct$ 6.500,
fone: 57-6164,
1261 ,82
MAQUINA DE FILMAR Francesa ,de
16 mm. Vende-sc uma em perfello
estado dc conservação. Tratar pelo
tel: 26-6827.
B2
3030
ClÕNTAFLEX TESSAR 1:2.8 jf-45mm
com fotometro Anexo. Nova — Preço base Cr$ 15.000,00 — Tel:
46-0077.
5224 82
FLASH — Braun — (Standart) na
embalagem, Vendc-sc por 6 mll nuzeiros ou melhor oferta, Tel. 45-31 li».
8406 82
"
novo,
bTnOCULO — Vende-sc um
alemfio, Leiiz. 15 x 60, com estnjo
dc couro. Tratar sr. OSCAR — Tcl.
52-2637 a partir de segunda-feira, 15
mil cruzeiros. Nas lojas cUBla 25 mil
cruzeiros. Avenida Rio Branco 185
sala 2100.
B500 82
FÜLMADOR — Francês e
prójetor
completamente novos, pistola, rígua
Vende-se uma lo.ia de 180m2. em cálculos, e outros artigos, vendo baedificio recém-construido.
servindo ratiesimo.
urgente.
motivo viagem,
ramo de negócios, Tel. 87-6102.
para qualquer
B2
pronta para ocupar em bom ponto
82001
comercial. Baste Cr$ 2.400.030,00, forSonoro
ma de pagamento a combinar, Tra- piãoJETOn RCA — 400 —
tar diretamente com o proprietário com duas malas •- NOVO ~ VENDEn ma do Rosário. 172 6o. andar s/ SE cinqüenta mil cruzeiro» —. Trataina rua Buarque Macedo, 15 ap, JOI
001 — Tels: 22-8182 e 22-3325.
— Flamengo.
S2
08181»
Passa-se o contrato de uma loja no RETRATOS 1 MINUTO — Vendo
melhor ponto comercial do Estado — máquina Polaroid que tira e revela
Serve para qualquer negócio — Tratar nesse tempo, com estojo, flash e toa ru aEstácto de Sá, 126
tômetro. CrS 8.000,00, Tel.: 37-7780.
17371 90
1237 82

MEYER - LOJA
Rua Aristides Caire, 329

LOJA

LOJA

COPACABANA

VENDE-SE — aparelho fotográfico
americano, Belfort Roxo, í8,
Passo o contrato dc 5 anos, de lo- Argus 602.
20831 82
apto.
Ja com pequena frente e grande salfto interno, com
200m2, servindo
para
negócio,
qualquer ramo de
mesmo como buate. ou restaurante.
NA EMBALAGEM — 22-2295 — Br.
Aluguel CrS 12.030.00. Preço do con- JAYME*— Amanha.
3520 M
trato excepcional lunente CrS
600.O00.00 a combinar. Tratar com o
sr. LEON ZAGURY — Tel: 42-6366
— Av. Rio Branco 185 — aala 310.
Bate e revela Imediatamente — Crí
20768 00
12.500.00. Sr. JAYME 22-2205. Amanhf».
3519 82

"TEICA

M-3 SÜMICR0M

POLAROID mod. 95-A

LOJAS NO MEYER

Rua Joaquim Meyer 426 vendemse numa esquina de grande valor comercial.
ponto privilegiado
para
Grande financiaqualquer ramo.
mento trata-se no local ou Av. Rio
Branco 117, */ 503, tel: 52-4855 com
MAURÍCIO.
2300 BO

CONTADOR GEIGER
Vende-se um novo, U.S.A. gvande'eficltnenv par» localizar mlnírios radioativos. Motivo viagem — Negócio urgente -— Tratar Rua Prudente Morae»
8a
1489.
2447

FINANCIAMENTO - INDÚSTRIA
Indústria em expansão, dando ótimas referências e sólidas garantias, precisa de financiamento de 1,5 a 2 milhões de cruzeiros. Carta para Caixa Postal 4348 — Rio ou portaria desta
17063 90
¦
jornal n. 17063.

ANÚNCIOS

—

JÓQUEI CLUBE.
COMERCIAL
ITANHANGÁ'
TERESÓPOLIS GOLF CLUB
AUTOMÓVEL CLUBE

com CrS 20,00

TELEFONE: 22-3231

Rusío

Vende

GQS*e

Calças, camisas, sapatos. Compram-se. Paga-se mais que qualquer outro.

'— De

0 CORRETOR ESPECIALIZADO
CARLOS BARROCA

Alugam-se na Tinturaria
Aliança Av. Mem de Sá 103
— Tel.: 22-4846.
28586

J70ST

COMPRO DO GÁVEA
GOLF CLUB

Cl

TÍTULOS
DE CLUBES

SMOKINGS

ROUPAS USADAS

TRADUÇÕES LEGAIS'"

172.11

6 0 L F~

Roupas usadas de homem
e senhora. Compram-se na
Tinturaria Aliança. — Av.
Mem de Sá, 103, 22-4846.

1 Ml E í ALtRGI CÃ"
*

(CIRURGIÃO-DENTISTA)
."PERITO EM CONTABILIDADE"
maicas, Pr.
Farmacêuticos
Por sua alma, será celebrada missa de 7.° Is.Rei;.transmissão.
Leg
Imóveis e de
j sociedades. 30 ano*, prática. Sólidas
empresas
referências. Procura
ou s/|
dia, amanhã, segunda-feira, dia 19, às 10,30 ; avulsos.
I. ADÉSSE — Tel: 22-6239:
horas, no altar-mor da Catedral Metropo- 15 »s_18 horas. .
17263
CORTINAS"CAPAS
litana.
sim
Particular coníec. a
50

Dra. IRACY DOYLE

"GÁVEA

Cr« 1.000,00

AO GLORIOSO SAO JUDAS
THADEU •
.
De joelhos agradeço uma grande
M.L.
graça alcançada.. '
2423

preços
por
cento mais barato, at. a domíc. acei-:
—
ta tec. para cort. e armar.
Tel:'
46-4S37 — VIU.AR.
4152

1.200,00.

TÍTULOS - CLUBES

Nos garantimos corrigir os defeitos
em tprnos de homens e costume* de
Vende-se titulo por CrS
senhoras. Aceitamos os ternos maio- 115.000,00. Tratar com sr. Moares para menor, consertamos tudo:
Das 8 às 18
golas pt*idas, punhos de mangas, bai- cir. Tcl. 27-0075.
Í181R í)4
nhas de calças, etc. — Trabalho ga- horas.
13 de
rantido e barato — Avenida
Maio, 23, 20'. and., sala 2.033.
4492

PARA

QS

e ações

TÍTULO ITANHANGÁ'

SUAS ROUPAS TEM DEFEITO!

¦^

Pago

Compro a domicilio.

Vende-se cum mais de 150 anos
Vendo titulo de sócio, conforme lncolar e brínros trabalhados a ouro — formaçAo
fornecida pelo Clube. Ac*lTcl: 37-4016.
1327 to ofertas — Tel. 43-9608.

MALAS

MÁQUINAS TERRAPLANAGEM

USADOS"

TÍTULOS

MEIAS ESPUMA" P/HOMENS"
APENAS Cr$ 60,00

PILÃO

"TERNOS

TEL.: 42-9361

HALTERES

Vende-se com 40 HP., esteira, motor Diesel, equipado com
2593
lâmina. Tel. 52-2955.
78

comprovada.
8igllo
e eficiência
Tiabalha-ae para qualquer lugar t
a qualquer hora e por preços móillco». Informe a qualquer hora. Tel:
2188g
LAltnV,
'
42-6H67 -

WHISKY

de luxo"

TRATOR

INVESTIGAÇÕES PARTICULARES

COLCHÕES

Vende-se um aparelho Gesletner
elétrico, usado. Rua 7 de Setembro
59, loja. Tel: 22-0970, das 11 as 18jl
—
horas.
2558i

"DÀVEY"

Tela d« Aranha a 90 crureiron, ma«CASA Zll,«
lha 28 a 70 criiEelro»,
11783
DA. rua Santana 223.

Próx mi*, à Kmbnixndn BrltAnlca. na
Encarrega.se do taèrlço e reforma |lfi[ lllll lOIHO
R. Saraflm Valandro, io ~ Tel:,...
dia, por
26-8052.
I8BDS de colchões para o mesmo
preço» sem competidor — Mandaniot
mostruárlo a domicílio — Tcl: 43-OOrúl
Fab. Luso-Brasileiro, R. Santana 100.
24.128
Vendo duas caixas de Old Smog
gler, embalagem de luxo, eom nota
alfandegária por 6 530.00 cada. Tel:
47-1013
20770

POUCO
Vende-se um, modelo TD-18-A, reÍ^QC
sado e ení ótimas condições de funO
alfaiate
transforma
reformador
clonamento — Tratar com o sr. OA- In seu terno de
jaquetao para paletó
BRIEL — Tel 42-6030, das 9 as 12 e'e aceita cortes para feitio na última
GASISTA CARLOS OU
da* 14 ás 18 hs., nos dias utels. Fa- moda masculina: cintado e scn» ai
78 mofadas. Edificio de "A Noite" n°.
çlllta-sè.
3360
CASTRO - Tel. 28-2558
77, sala 819. 8". andar. MANOEL VICom 20 cruzeiros V. S. terá seu
EIRA — Alfaiate.
5192 togào limpo, sem escapamento e reguiado o que diminuirá de 30 a 50
por cento de economia, reforme fogões. aquecedores. Atendem-se todoE
• Vende-se sôbre 4 rodai de pneus —
Vende-se ainda na embalagem orl- os bairros.
11371
Motor International" 210 pés — Pre- glnal, 1 ônibus elétrico com controle
remoto; 1 aviSo com motor a gasoço baixo, pagamento facilitado a lon- lina. Inclusive
combustível próprio
Vendo conjunto 67 Kg — Rua Itago prazo — Também poderá ser per e bateria de partida; 1 trem lionel
c°m
acessórios
diversos;
1 esplngar- baiana, 56 — Grajaü — 38-5839.
mutado por automóvel ou caminhão
"Wlnchcs5090
tipo
.
„
da de ar comprido
.
,
,.,.,
de boa marca — Rua da Assembléia,
™m mtmiçáo.
m,minsn Tel: 27-0606.
ter" com
5253
78'
104. sala 510.
18456

Presciliana Ribeiro
LAURA VEIGA DE PAIVA
Fernandes
CARVALHO
(BIL U C A)

Dr, Manoel Corrêa da Veiga, Cecília da Veiga Araújo, Gastão Corrêa da Veiga e suas famílias, sobrinhos e cunhados reconhecidos aos que os confortaram pela perda de sua querida
irmã, tia e cunhada LAURA, convidam para a missa do 30.°
dia que, em sua intenção será celebrada quarta-feira, dia 21,
às 10 horas, no altar-mor da Igreja da Candelária.
4277

Vende-se urgente Jogo de Jardim
de inverno com balanço para 3 lugares; 3 cadeiras o mesa. Aparelho

Vendo 22 linhas coni.corrente.de & ^"'df ffi»? 3^B
Plat'na'«iatlo dc novo, lei. ]6^m
projet0r de Iilmcs mudo 16
«¦n»?
...'nim.
,18-8087 — si. AKX.

Viúva, filhos, irmãos, cunhados e sobrinhos convidam os
amigos t demais parentes do finado FRANCISCO WERNECK
ROSSI para assistirem à missa que mandam rezar por sua
alma, no altar-lateral da Igreja Catedral Metropolitana, às jde crisU
10 1/2 horas do dia 20 do corrente mês, terça-feira, pelo que
sc confessam agradecidos.
3314

(PITUCHA)
MISSA DE 30.° DIA

VENDE-SE OBJETOS

NÃO DÊ SEU TERNO

PROVIDENCIA FERRERO LIPPINCOÍT
-MISSA

WHISKY ESCOCÊS

COLCHÕES

VAGA EM GARAGEM

NYLON

MEIAS

VAMOS GANHAR DINHEIRO!

ARTIGOS AMERICANOS

(AGRADECIMENTO)

(MISSA DE 30.° DIA)
A Família Machado Sobrinho, profundamente comovida pelas inequívocas demonstrações
dn solidariedade humana, recebidas por ocasião do passamento de scu pranteado Chefe, expressando os seus mais sinceros agradecimentos a todos quantos, presentes e ausentes, a con
fortaram, naquele doloroso transe, vem convidar aos parentes e amigos para a missa de 30°
dia que, em sufrágio dc sua alma, scrá celebrada, amanhã, segunda-feira, dia 19, às 11 horas, na Igreja dc Nossa Senhora da Conceição da Boa Morte, à Rua do Rosário, esquina com
83413
Avenida Rio Branco,

'". (COLIN)

TELEFONE

Unha 25 Carta»
Passo «psrelho
'orar»), da
A quem
apicaentar boa nugeitUo
para o n°, 3448.
para ¦•¦"¦
3448 para negócio rrndoin. moça da nlvel «ecundáiln oferece, alim rie rua
colaboração comercial eflclenttulma,
l ou 2 aala* em apto. no Botafogo
embalagem: -• Tel: 28-6052.
ainda na
Vende-se
16W4
Ventilador «Ir de luxe. máquina elétrica de fazer caff, moedor de caff,
Hifáo "Soda-KIng" e cargas aparelho de massagem ••Oriter", aparelho
Reforma-se e faz novo a domlrlde barbear elétrico Remington lunnina. cubelo, cenrína e coreionsmto em automóvel de 12v, rá- lio, de
- Tel: 26S52B - MARTINHIIO.
dio de traiihltores "Philco" encera- tlc*
"General",
Tcl: 27-OflOO.
deira
18457

Vende-se uma em Teresópolis, em pleno funciona*
mento. com 23 máquinas nacionais e estrangeiras, acessérios, matéria-prima, etc. Tratar pelo telefone: 27-65541
ou 27-7846
5514 90

REPOUSO E "WEEK-END" EM ITATIAIA
CONHEÇA O ITATIAIA
No Km; 157 do RODOVIA

COUNTRY CLUBE
PRESIDENTE OUTRA

Para e»t» tfmporada de Invrrno. a «eçâo úe hospedagem ainda dUpfir de acomoda•.•'"« para hdspedes selrrionarios. O Club* po»*.»»! magniffeo* bar - restaurante, campos de esporte, lago, piscina, "play-síound", jogos de «alio. reuni*** dançantes ea
-boite" e promove excursões ao Parque Xaeional tt Itatiaia, «eo*. passeios, cachoeiras,
pontos de turismo. Aceitara-se reservas em aloia^nrates especiais (beiicbes) para senhoras e senhoritas e outros para senhores e ti-Mxes, próprios para srandfs grupos de
excursionistas e visitantes ao maciço èsi Itatiaia, mediante prévia eombinaeio.
"01-/7.
cora o sr José Porto,
Tratar pessoalmente, nesta Capital, i Rux Deoret. 7} - salas
tô hcràrio de 1» is 11 e lt ií IS horas. Ontras informações pelo telefone tZ-S&ti. 2214»

CONFEITARIA E MERCEARIA
Vende-se próximo oo Lgo. 2o. Feira, moderna, toda equipado,
em funcionamento. Trofor com Aron. Tel. por fovor 28-8192
3304 90

Vende-se Cia* Construtora
Sem passivo. r»»m betnti-ir»». tujnrhos, serra, et> e mini» wm terrean em Laranjeiras e«»ni pto)et» aprovado par» 1f* apartamento*?. K«eritorl» montado eora te!»fon». na Av. Alm. Barroso. Carta* *nale*n*)*<
entrevista paia * portaria diste jornal sob n US2.
44SÍ M
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CORREIO DA MANHA, Domingo, IR de Agosto de 19S7

2.° Caderno

1*

PROFESSO

DIVERSOS

P.

ES

KHANCES Llçõesi INOLfcS EM 3 MESES — Falar e es-, JOVEM, prof. em Roma euilu» pai
LUSTHADOR K CARPINTEIIIO — PIIOFESSÔRA — Leciona curso prl* I PROFESSOR
u c nnnt fin DDAFFKflD _A\ nHOKESSORA. diplomada pela Escola
Conserta-se, lu*ira*ie móveis de >mal* mario para crianças e adultos, Tra* particulares a domicilio como no seu crever com acerto. Aula, Individual, ticular em peq. turm«s Italiano, In-1 f• J» rUIlt JtK fKUrtJJUK \«/ Normal de Ltaboa, ensina oi rtiali vi.
—
cidade,
Alemão.
Latim
na
tm
APROVEITEI Se tem curto glna- rlarios ponto, de bordado, Aulas In*
Copacabana
aparta-'ininterrupta,
Pror.
ALVES
Rlgle»,
Avenlda
do
da,
quer estilo. Faz-se também armários tar pelo telefone: 57*2102, '208
5055 87 i mento 403, Método pratico eonver-i** 20 hora,. Reserve sua hora. Tel.: |Copacabana ou a domicilio do aluno Ia). claHlro, cientifico, da contábil!- dividuai, ou em turmai. Tratar p**«
embutido,. Aceita*,* encomenda, di
desenho, «oalmente c«m D, JULIA á rua Bell»
43-0400. Rua Leandro Martin,, 7 -¦!— Tel: áa 3as. e 3a, feira, p/ ma- dade, radio, corte-costura,
móveis e Instalacfles comercial*. Te* MATEMÁTICA, Portuguí", Inglís e «açôo», Tel. 37-8312.
3508 87 ,/ 302.
02463 87!nht ou á noite p/ 52-1784, _ Jmusica, datilografia ou qualquer ou-jsarlo Tavora, 487 ap. 211.
Edificio,
lefone 4C-tB27, SH. ÜONCALVES.
rua PorAulas
Latim,
particulares,
2536
87
registraremos
seu
tro
diploma
au fa- Jussara ~- Tel.: 43-0803. ij 02.C9I
71
281)78
remos seu REGISTRO DE PROFEapeu Loureiro, 102 — Tel.: 48-0204 — INGLÊS — Professora diplomnd» poi F.XPLICADOR DE MATEMÁTICA —
Aulas Individual, e em Major do Exército leciona a alunos
SOR(A). BEM EXAME, de acordo com
LUSTRADOR DE
MOVEIS - Para Copacabana. 5041 87 Cambrldge.'
de 8 a 8 aluno», para adultos do curso ginasial e adinliifio an Co. lei. FACILIDADES para militares e
mobllins, portas de elevadores, mó- CURSO GINASIAL — revIiRo de~l6* egrupos
crianças de 5 n 10 anos. Conversa* léglo Militar e Instituto de Educafuncionário,, Prof. Corrêa, Rua Mé- A óleo, aquarela, guache, pastel, dt*
vel, rm geral. Vai a domicilio, em dis a, matérias. Cr$ 150,00 a hpra.
—
liiglftta,
lecionada
método,
Dulce,
ao
Colégio
Rua
çao
eflo
Aulaa em Botafogo •
pelo,
próximo
Apronde-se em, 6 meses com lições xico, 74, 8". andar, sala 807 (Escrito* ,»nho, etc. —
qualquer parte. Pedimos p/ BATI8- Praia Boti/ofO. 132, aplo, 102. Tele* mais
— Telefonar para 51-2380,
modernos
eficiente,.
e
Militar
práticos,
Individuais, combinadas — Sistema rio Fundado em 1940). Atendrmos de Copacabana — Tel. 48-3612
TA. tel: 42-0442. 448» 74 fone: 48-5047.
S063__B7 Rua Samuel Moise. 12, apto, (102
87 Americano — CrS 300,00 por mês. — 9 ás 18 horas. 11934 87
820» M
05120
LUSTRADOR — Bobinas, escritórios INGLÊS, — Principiantes, glnáilo e (transversal Av. Oswaldo Cnm. Fia- ADMISSÃO — 1.* ginasial — Mate- Conversiiçáo — Inf. Edifício Darke,
VENDE-SE pulseira corrente ouro com e móveis em geral. Serviço» curaple cientifico. Cr» lnu.OO a hora.
mepKO.
Tel.
25*4050,
18114
87
Praia
mátlca ginasial — Rua Gonçalves Fon- 13 de maio, 23, 6o. andar, sala 607 —
medalha mexicana pesando 11!) gramas to. Atenda a domicilio.
Chamados Botafogo, 132, apto. 102. 46^5047,
frente Teatro Municipal.
INGLÊS — Alenifío — Francês
'
tei 13 — Sto. Teresa.
Para todos o, fins — Mensalidades Knalnr. qualquer cuno, na cana do
preço 18.000,00 jnll cruzeiros, Tein- para NASCIMENTO, tel: 42-0442.
5064 87 prof». natas, dipl. e reg- preparo por
In87
a partir de Cr$ 300.00 — Prof. JOR- aluno — Tel. 48*1787.
fone 27-7221. 10!)B1_70
03265
74
Aula,
Indivi14049 IT
GE, R. Sto Fronclsco Xavier 182, ap.
4485
DESENHISTA — Para propaganda tenslvo — para exame.
— Professor — OSWALDO cj
OLIVEIRA-BAER — Rua LATIM
Atilas particulares. Ginasial, Cien- 203 — TH. 28-5005. 3324 87
pa- duals
ENCERAMENTO «limpeza em geral que saiba desenhar cm estendi
curso seminário — Rua Washington
—
34,
Conulante
Ramos,
apto.
502
Te—
—
—
Precisa-se
InforTreino lntensl— Prpcurar «r. GERALDO, dnr-«e ra mlmeógrafo
Luiz. 3, opto. 613 — Fone. 54-3154. tifico e Vestibular
maçílo, Praça Pio X, 08, II"., sala 1100. lefone: 37-0240, Copacabana.
referência, — 57-3372.
de 11 horas As 12, ou deixar endereço vo de problemas — Av. Prado Júnior
Para alunos sem bate
Tiatar pa145.
802.
ap.
depois
das
19 hs.
10030 -.-87,
Inf.
28085 74
04240
87
80 Av. Rio Branco lo tel: 28-2334.
Inolêsa-portug.
160M IT
TAQUIGRAFJA PITMAN - Em in- 27-3037.
Tcl. 38-2804.
M4Q
B7
ao,
Tel,
52-1388 (Copacabana 57-33801.
_.„
INGLEZ PRATICO
Preciso, com pequeno capital, para,.,'
glés, francês, português e alemíio
PROFESSORA leciona todas as ma•
ma&üau
—
3°a'"cft
3316
87
ArPorta,
lançamento da PAEO
Aulas Individuais. OLIVEIRA-BAER térlas do Curso Primário. Aulas InRM SlffS1 demfxto^nSo^'
S
%ÍSPmti3t
"tm1, &
n!ííll?,..-Ví!,.ííí.a-?l!?f
lato ntudar ou recupe- — Constante Ramos, 34, apto, 502 — tonslvas para aluno» atrasados. Sòmenmarlo, Estante Olratórla (patentol.ljoi
qulzer
l
Ginasial — Cientifico — Cnnrurentre os construtores, arquitetos, in- ao'- " ' "
Aulas a domicilio do aluno. Moto,,„, „. rar tempo perdido. Qualquer assunto Tel.: 37-6240 — Copacabana.
te na sua residência, Botafogo. Tel'so, — Tel 48-3243. 4100 (T
corporadores, Inntnladnres de casas
Ir* . ...interesse cstudanlc. Tcl.: 27-8300.
Conversaçfto. Adianta87 do prático.
87
26-1011.
4441
fone
27000
1325 87
comerciais, etc. que esteja bem rela- OFERECE ENCERADOR, Informa-se
mento nos estudos. Tel: 26-2742
e
DE
ESTUDANTE
ENGENHARIA ALEMÃO — Ensino prático c rãptdõ. falar R. Belfort Roxo, 351, ap. 103.
clonado nesse melo — Negócio de com o telefone; 40-0584. PROFESSORA PRIMARIA
Escola
prontlfiea-se a dar aulas de Mate- escrito e falado; professora nata. Tc- Copacabana. 20805 87 Em nossa, salas ampliadas novos
grandes posslbllldndes, garantido pela
1217 74 cm Copacabana, Precisa de uma pro- maticu — CARLOS — Tel. 45-2800.
Adultos e crianças.
lefone' 57-7168.5191_87
grupos (4 a 7) em íormaçfto. Ingics
patente, e contrato de exclusividade.
— ' —ifessóra com curso normal. Tonclciamericano pelos métodos mais mo18170 87 -, ¦.
Ou vendo, inal, escrit. com tclelone ———
87
200.
1324
demos (conversaçdo, il; oos, gravat firma legalizada. — Tel. 32-4007 _ VENDE-SE aspirador GE-1057 na em-I ros,
— Curso primário — AULAS DÊ PORTUGUÊS — Mário K.
—
PROFESSORA
i
12.000.00,
por
Aulas Ciclo Ginasial — Cientifico. dor, , Jogos, i reuniões sociais rto.l
Sr. PAULO. 10155 77 balagem cór azul Cr*
crianças c adultos. Te- Maríins, antigo professor no Colégio
motivo de viagem e outro» perten- VIOLÃO — Professora ensina a to- Alfabetiza-se
bolsas, empregos, Informações na Assochçio de Cui*
Preparo para exames diversos. Tel: para concursos,
na la. aula. Método por lefone 37-77,15. 24622 87 Pedro II. Em qualquer fim. Correção 26-5464.
300, car e cantar
Av. Copacabana,
1250 87 fins culturais. Correspondência Co- tura Franco Brasileira — Rua Duces domésticos.
_.
__,___..
__ _, I .....IJ_..__..'. O I n_ \f HÍ
.. domicilio.
.]
1 1 I , 1
de
trabalho
literário
cm
redação
e
Vai
a
merclal. Aula, e grupo, partícula- vlvicr 43 — Tel: 57-1482.
5072 74 ouvido ou música,
FRANCÊS — Mme. Antolnette-Maric
apto. BOI.
20333 87 aperfeiçoamento
Tel.: 57-8444.
res. Edifício Darke, 2.115 — Tel:..
. Pesioa Idônea, com bom crédito na
Curso Superior e prosa ou verso. Tel: 42-038.7.
17878 lt
87
18203
Indusoferece
financiar
52-4314.
29888 87
—
para
praça
Rua Urbano Santos
principiantes
PROFESSORA INGLESA, leciona por 61
TT
atacado ou
— P. Vermelha — Tel. 26-4200 I ALEMÃ
trla, ou casa comercial
Matemática.
Português.
Admissão
—
Professora regisNATA
método rápido e prático. A domlclvarejo, de qualquer ramo, tendo pra16003 87 trada — Preparação para viagens, di- por professora. Tel: 47-0128 depois
u.
lio, telefone: 57-0503.
tica de automóveis, peçaH. acessórios,
"ied|cf
das da, 20 horas. 23764 87 Professora competente
?"-'• e crianças
20804 87 INGLÊS
Senhora londrina Tedô-Í !?lo.n,8'f',
tomando parte ativa como sócio, ou
leciona em
—
sahado5
7
22
1,01'*'s"
lncL
lel:
._.
I
as
_
idioma
„„
sçu
a e Drenara nárá
Conserto, limpo, executo qualquer
aulas Individuais — Atende alunas da
financiando, cartas para êste Jornal
,.,.... nual- Rua Sl- Clara - D. ALMA
1
%$l%"*rf*I,\iVXal
|88-Í0a0
Pro-,
—
direto.
ele*
outro,
método
—
curso
IZona
faço
FRANCÊS
Telefone
trabalho,
Sul
pelo
quer
58-4164
Corta moldes — Teiefoprismas
3474 completo sigilo urgente, aceitai
05300 87
•também
\
de,nar para 37-2246. 6101 87
Professora graduada Academia
representações. mentos óticos para qualquer instru- fessôra parisiense leciona para se2a877 8
¦ i PROF. ALEMÃO — Ipanema — Enst- Viena prepara repertório e acompa.......
3471 77 mento. Av. Rio Branco, 4. 10°. and. nhoras. Tel.: 37-1870. 52-6497. dona -,.,,¦,,,,,,.,
1252 8. MAItMAlICA — OflCial dO, na seu idioma a domicilio. Tel. — nha ópera, música de câmara, opere
MATHILDE.
Canto — Plano — Ballet ¦*- Açortas. folclore, etc. em 4 idiomas. Tel
<-¦¦»-» das **9 horM-,B723
deon —
Cênica — Dcclamaçáo —
Ensina-se. por método rápido, fá- Folclore Arte
SILf FRANK, 47-8926. 1260 8'
ÍNGLts 300,00 menuis, 2 v6«."na lExércltò aceita alunos. Giná-S27-4872*
B7
— Arte
da In*>
oil, professora Inglesa, na sua real- terlores — Dança tde DccoraçSo
semana, senhora inglésa^ledona seu :S10 e Científico, tel. 45-9324.
«al»o — Desenha
pROFESSORA dei Lieeo MÍmil.
riftncia, Duvivier, 99, ap. 15. Tel: » Pintura
Idioma prático e gramático, Copa
t
(crianças
adultos!.
'«'-'•* i*7 di Roma, temporaneamente in
37-1263. Copacabana. 23009 87
cabana, pôsto S, tcl.: 57-0801, senho3324 «T
ras c crianças.
PROFESSORES NATOS, para línguas, Brasile, importisce lezioni di per87 precisam-se,
cursos
ihdividuali
coliecm
fezionamento
e
forma1256
para
Dou sociedade ou vendo c/ facilidades, um boletim diário c ENSINA-SE INGLÊS E FRANCÊS,"pa- çSo. Informação; Praça Pio X. 03, tive di letteratura italiana, filoso5966 8*
lflflGO 87 fia e storia dell'arte, — Telefono
revista mensal com informações exclusivas para o comércio. ra principiantes c alunas Curso GI; é/1109.
28068 87 ITALIANO — Ensina senhora, culta 36-3425 ore. 14-16.
Podendo fazer um levantamento de 1 a 1,5 milhão anualmente. nasial. Tcl. 26-6565.
pronúncia, rápido
5907 87
. 2498 77 ALEMAO-INGLÊS — Professor e paciente, TH.ótima
Rua Álvaro Alvim n. 27 — %/ 1512.
26-4290. Praia Verme— (Redação e grama- '
alemão nato leciona pelo método progresso.
lha.
16962 87 PORTUGUÊS
e
Pequenas turmas selecionadas
prático 110 domicilio do aluno ou MATEMÁTICA — Aulas individuais, tica) —— Prof. ABREU — Telefone: particular. Professor norte-amerleaaulas na residência do alu28-3687
na residência própria. Prof. ALcruzeiros.
87 no. Método rápido, interessante, dlno^
17559
RAMOS
PRED, rua Djalma Ulrich. 4Í1/503 150 alunos, semExplicações especiais
Clube de Conversação Laboraqueda para a ma- BAILES DE FORMATURA — Valsas reto.
— Tel. 47-1154. PORTUGUfCS para
Roosevelt.
téna. Tcl. 25-2613. 27055 87 e todas as danças de salão, ensina-se tório de Fonética. Curso
Prédio e avenida com 3 casas, à Rua João
Av. Churchill 129, gr. 1.203. CASTEpara estrangeiros. Prof. ALFRED, PROFESSORA ESPECIALIZADA-dá a domicilio — Tel: 48-1769.
LO. Tel: 52-9649. 13941 87
47-1154.
Tel.
87
e
Leciona
aulas particulares.
primário
Ç4702
Romariz, n.°s 62 e 62-A. Candiota — Leiloeiro
Precisam-se (sem trabalho), em parcelas até CrS 500 mil,
24486 87
ginasial. Tcl. 57-5680. 183B1 87
ou maiores. Firma idônea. Retirada mensal de 2 1/2% e mais l AMERICAN ENGLISH - Au¥s
ALEMÃO — Aprenda, 2 vezes por sede Educa- venderá em leilão, dia 20 de agosto de 1957,
2 1/2 % para garantiar a valorização do capital, em i con- i h.tlividiinls, por professor. Mais mana, CrS 500,00 por mês. Telefonar Com longa prática leciona vonver- Admissão ao Instituto
MiliII.
Colégio
Pedro
Colégio
—
çio,
57-0844.
sacão
ou
teoria
anos de ensino. 33-37, Al- para 37-5306. 13002 87
às 16,30 horas, os prédios à Rua acima. Vide
tratos de 12 meses. Sólidas referências. Negócio concreto, I de 16'Alvim,
3777 87 tar, Escolas Preparatórias de Cadê12
De
8
às
sala
916.
varo
—
e
Curso
GlnaProfessora
3
MESES
Aeronáutica
EM
tes
de
num
INGLÊS
e
sem especulação e sem perigo. Mesmas garantias que
« mr- de inglês, aicita mais duas ou três
26771
e 2 as o. Exceto ,.,i..-.i«..
sial e Científico, Professor registraanúncios detalhados no "O JORNAL".
banco, além de outras vantagens. O melhor negócio perma- (.índia.
do e engenheiro civil, leciona. Vai
20146 87 alunas a domicilio, garantindo falar
RIBEIRO
Professor
aluno.
à
casa
do
nente no momento, para quem tem dinheiro parado, sofrendo QUÍMICA — Aulas particulares teo eorretamenti iem três meses. Obsé- Professora ensina seu idioma. Tel: —
Tel: 28-3009. 13875 87
13880 87
73417 87 37-0543.
quio 45-6370.
22,8%, ao ano, de desvalorização. Se ainda não veio, venha, rico-pratlcas por professor registra—
cruzeiros.
Tel.
100
Preço
base:
do.
para certificar-se. E, entre, para ganhar. Tel. 22-5291, para 25-7G37. 11251_87
77
entrevista.
5104
A~CORDEON VIOLÃO, Canto, Piano,
Violino, Instrumentos de sopro. Cur— D?sde CrÇ 150,00 por PIANO PLEYEL — Maravilhoso —- PIANO ALEMÃO — Vende-se a parso prático e rápido. Aulas diurnas c ACORDEONS
mês (a prazo «6 no Rio) Scandalli, Vende-se por 28 500 CrS. E um açor- ticular -um ótimo piano alemão com
noturnas — Tels: 37-3642 e 37-6440. Soprani,
Hohner e todas as marcas deon Scandali 80B novo por 18.500 cepo de metal e cordas cruzadas. Rua
(Ensaios para Rádio e TV).
nacionais. Também saxofones, clari- CrS. Av. Copacabana 1150 apto. 507. Dr. SATAMINI n° 135 B. Faoili'.í-se.
Tijuca.
17020 75
violões, rádios, planos, Somente das 7 às 11 horas.
BALLET, GINÁSTICA RÍTMICA, Cas- netes. pistões,
12035 75
gaitas de boca. Tudo sem entrada, e
tanholas, sanatcados c danças om ge- scm
Grátis método para estu— "Ricõmelli", 80
ral. Tels. 37-3642, 37-6440 e 38-2851 — dar. fiador.
Maior deposito. Casa Acordeon ACORDEON
14 cauda e armário á vista e 20
Copacabana e Grajaú.
reduzido, novo da meses
modelo
baixos,
277,
dentro
da
Azul, Av. Rio Branco,
— Todas as marcas apartamenDisponho de excepcional loja c/ 300 ml, em pleno centro da
—
Borja.
ou
filial
Rua
dos
TeleS.
Galeria
11.500,00.
CrÇ
fábrica,
to Crs 25 mil — Rua Dois de DezemCURSO de Línguas: Francês, Inglês, Arcos. 21. Para
e
revende
aluguel
professores
bro
112.
Largo .do Machado.
renovação,
direito
à
75
fone: 47-6518. 16034
Latim,
cidade, contrato de 5 anos c/
Itali/no,
Espanhol, Alemão,
18039 75
— Primário e Adniissão. dedores. descontos excepcionais. TePortuguês
ALEMÃO,
d
FORSTER
PIANO AUGUST
CrÇ 9.000,00. Não tenho'capital. Procuro sócio ou sócia
Diurno e Noturno —• Copacabana c lefones: 32-8750 e 42-0712.
—- Vende-se éste macauda
1/4
de
Orajaú — 37-3642, 37-6440 e 38-2851. PIANOS e ACORDEÕES — Afinações, Jestoso, com excepcional sonoridade,
posses (trabalhando ou não). Serve para qualquer ramo de
17059 87 consertos, reformas, e e*xtinção
de últimos Importados, todo em côr ciaFone 27-3180 — Pag ohoje — (6 ás
negócio. Favor procurar, amanhã, Ernanii_—¦_43-_9003_. 2568J7 CURSO GRÁTIS de Inscriçã~Muslcal cupim por técnicos estrangeiros. Aten- ra, 88 notas,
teclado de marfim. 12) — Atendo a domicilio á tarde —II
12033 751
Infantil c de Ballet para adultos e de-se a domicilio. Tel: 46-8698, Sr. Preço barato, Faciiita-se. Largo de Urgente.
11853 75 SSo Francisco, 26. sala 807. Ed. Pacrianças. Fone: 37-3642 e 37-6440. VICTOR.
—
17268 75
Centro.
Apresente êste anúncio.
PIANO STECK (alemão) — Vende- triarca
87 se, precisando reforma na caixa. Kua VENDE-SE
Welmar, apartaplano
170C0
BEM INTRODUZIDOS NS FARMÁCIAS E DROGARIAS, proClemente, 95. Para ver telefonar mento. inglês, luxuoso, com excepcioPIANO — Professora de piano, di- São
18241 75 nal sonoridade, cordas cruzadas, cecura indústria de SÃO PAULO para lançar na Praça artigos finos plomada pela Escola Nacional
de Mú- 26-7391.
38
3 pedais,
<- de cosméticos e perfumes já conhecidos. Telefonar ao 22-2498 sica — Tratar pelo telefone 57-0011. ACORpEON — Vende-se Frontallinc, po de metal inteiriço,
notas, teclado de marfim. Preço de
1153 87 120 bs„ 5 rega., ç/ ostojo. CrÇ
ocaslio 1 Largo de SSo Francisco, 26,
para ma rea r entrevista. nmn,LUL^mvA'.u-.vj-.vA?"—t
50**
PROFESSORA FRANCESA, diploma-120"""O"000- -»-3159- 45-82°bTenho urgência, mesmo precisando
g s/ 807, i Ed. Patriarca — Centro.
da, ensina seu idioma a senhoras, se- PIANO ESSENFELDER 1/4 DE CAU
17269 75 alguns reparos — Pago bem e à vista.
— Telefonar qualquer hora.
nhoritas e crianças. Fone 45-8735. Vai DA — Vende-se maravilhoso instru- CRAa domicílio. 27934 87 mento, fabricado de encomenda com PIANO ESSENFELDER
16015 75
todo mecanismo alemSo e madeiras PATJD — Vende-se um excelente
THE BEST AMERICAN ENGLISH invulneráveis . ao bicho, peça para
Especialidade: — CONVERSAÇÃO, grandes pianistas ou pessoas de fino piano Essenfelder, Crapaud, quaNORTE gosto artístico — preço baratissimo. se novo. Telefone: 36-2369.
entoaçáo
pronúncia e
Família americana vends "Sohmer"
1331 *75 console
AMERICANA, em 3 MESES de au- Rua Voluntários da Pátria 178 apto.
spinet em estado de novo e
las DIÁRIAS, INDIVIDUAIS! — 102. Pode ser visto a qualquer hora. ACORDEON — Vende-se — Teiefo- todos os móveis e utensílios — Rua
18177
75
—
Prudente
de Morais 1.774 — IpanePara TRIPS E FELLOWSHIP.
ue 45-1871,
17307 75
Medindo na sua totalidade: largura na frente 179,55
4182 73
INICIE já, EFEITO IMEDIATO! OCASIÃO''— Vende-se novo PIANO --- Técnico com serviços pres- ma.
mts. largura nos fundos 167,55 mts. extensão de um
Estas são as aulas para business- ücordèòn
tados a grandes maestros moderniza
marca "Scandalli", seu
men, construtors, industriais,' etc.
Como se fossem of scus próprio, dantes. Dentaduras queplano ficando na cór que V. S.
lado 75,00 mts. e do outro 71,50 metros.
Prof. WALTER, 52-5739 e 47-4461. 120 baixos, 6 abafadores etc, desejar mesmo que seja preto. Avabradai sam prassio? Brldges partidos? Consertam-se na hora.
Res. Av. Rio Br. 277, li.8 e a domic. tipo profissional — Ultimo e Ha para que tenha certeza de seu
PODE ESPERAR NA SALA — DR. SOUZA RIBEIRO — AveAFFONSO
NUNES autorizado por alvará do MM.
justo valor sr. Palmeira. Tel: 58-0223.
mês de propag. — 50% de deseto. lindo modelo.
nlda Marechal Floriano n.° 1, iobrado — Tel. 43-8137 (esquina
4426 75
Fernando
Rua
Sr. Dr. Juiz de Direito da Ka. Vara Cível, venderá em
cl pagamento do curso inteiro.
da Rua Miguel Couto), ao lado da Igreja de Santa Rito (próPara uso particular, mesmo prccl18277 87 Mendes 28 apto. 602.
ximo 1 Avenlda Rio Branco) — Laboratório de prótese anexo.
sando reparos — Pagamento a vista.
leilão, AMANHA segunda-feira 19 de agosto de 1957, às
25476 72
75
17053 75
FRANCÊS — Professor parisien17134
•
RflnEgr—Ta—" ~~~—r.—'—~ ~ I se leciona cm casa do aluno, cen- PIANO 14.500 CrS — Praça 11 n.° 33
15,00 horas em frente ao mesmo. Vide anúncio deta*
tro o zona sul pelo método direto, — Loja — Somente 12 ás 16 h. Temos
— Faz reparo geral e
HANS
CASA
lhada
no "O Jornal" de hoje. Mais inf. tel. 22-3111.
e
conversação. Prepara rapidamen- Pleyel. Lpx. Rex, Stack desde 24.500 pequenos
conceitos. Garantia,
Cr$.
tc para cursos e viagens. Resulta- mando.Procure o sr. Carlos ou Sr. Ar- preço ao seu alcance — Tel: 46-1037.
(23-1503).
2317 75
dos rápidos. Fone 47-1154. Prof.
12034 75
HENRI.
3779 87
PIANO —• Cr$ 19.500.00 — Vende-se
Absoluta segurança, conforto, estética. Faço em 48 INGLfiS — Método pratico e ob- ruij
Domingos Pires, 82, tel.: 29-2960.
Espólio de Candicn Maria do Nascimento • Manoel Rodrigues Pedro
Côr prõta vende-se urgente em perCaíram
tem
Não
sua
dentadura?
horas. Quebrou
pressão?
jctivo. Principiantes, médios, cobaixos, 4 registros Dos melhores fabricantes — NAo
feito estado 80
—
PIANO
Cr$
37.500,00
Vende-se
rua
das 13 compre sem ver os nossos preços. A
os dentes? Conserto-os rápido. Avenida Marechal Flo- legials, conversação, etc. Aulas da República, 74, casa 14. — Quinti- preço — Cr» 18.000.00 — Ver
ès 18 horas segunda-feira — Rua da viBta e a prazo — Rua Senador Danriano n. 219 — 1.» andar. Tel. 43-2364 e 49-0282. Drs. Rocha individuais. Tel. 49-9040.24628 87 no Bocaiúva.
93 ap. 2.002.
tas, 10, 8». and., sala 807, varias cores.
75 Assembléia
18159 75
18139 75
20761
jeJLustosaL
v,-,-,^-L-, r-..j,E3A-~ AULAS Particulares. —Se o seu filho ACORDEON HOHNER — 0~ tipo
obteve notas baixas
telefone para mais perfeito. 120 baixos e 7 regis47-8073 — todas as matérias
tros. Cr? 22.000,00. Tel.: 37-7780.
18435 87
1238 75
Executa-se qualquer conserto cm
Edificado em terreno que mede 13,00 x 40,00 metros.
casa do freguês. Extermina-se cupim, |
FISICA, MATEMÁTICA E DESENHO SCANDALLI — Vende-se um açorKarl
— Leciono qualquer nivcl. Fone ....
da
Europa,
novo
sistema
trazido
AFFONSO NUNES autorizado por alvará do MM. Sr. Dr. Juix de
deón. 80 baixos.
registros
Kainr — Tel. 28-2751.
22-8142 (à noite) Cr$ 150,00. Prof. do de novo. M. 5 S. Vicente, em378,estaDireito
di 3a. Vara de Orfios e Sucessões, Cartório do l." Oficio.
ap.
15066 75
NOGUEIRA. 3208 87 401, tel.: 27-3267. " 20798 75
venderá em leilão, terça-feira 20 de agosto de 1957, ás 16,00 horat
"O Jornal" de hoje.
Vende-te, luxuoso e maravilhoso,
VIOLÃO —• Acordeon — BandoHm
em frente ao mesmo. Vide anúncio'detalhado no
Prédio apropriado para o ramo, 18 apartamentos, 3 salões, bar, copa, Canto — Ensina-se conv multa pa-; PIANO de 1/2 cauda Grotrian Stcin- próprio para pessoas de ftno gosto
Inf.
tel.
22-3111.
Mais
c
roupas
talheres,
louças,
totalmente
mobiliada,
varanda,
eoztnha, sranrle
particular.
clCncla — .Rua Min, Viveiros dc Cas- wcy. Vende estado de novo. Teiefo- e grandes pianistas. De
piscina, quartos para empregados, casa ao lado, aviárlo, cavalariças, tro — 41-B Prof. Fonseca Lima. — ne: 37-4016.
1328 75 Facilito o pagamento — Tel:
pastos e matas, várias nascentes, acua potável e riacho, pomar e orla- Tel. 57-0823.
24639 75
07
21827
22-1023.
.
llças, charrete, cavalos, grandes bosques, Jardins, local pitoresco, clima
ACORDEON — "Veronese"7 80
lalubírrlmo. altitude 620 metro» dista do Rio 2 horas, facilito pac»- PROFESSORA PARTICULAR — Por- baixos, 2 registros,
preto, cm bom
Aulas em
3440J5 luguès, latim c Grego.
mento. Maiores detalhes tel. 48-4214.
Jardim Nlemeyer — Sáo Conrado
casa do aluno. Tratar pelo telefone: estado. Vendo urgente, preço CrS
de Antônio Comes de Pinho Neves
Espólio
87
38-4430.
3617
6.000.00. Tel. 57-0603, 19 às 21
16033 75
ALEMÃO E INGLÊS ensina professor horas.
diplomado, prático de muita experi>"ncia, Leme, rua Antônio Vieira 5/ PIANO — Vende-se marca Brasil,
Vende-se ura excelenje, da afamada
ELITE HOTEL, o mais próximo do Parque das Águas. Infor- 602.
Tel: 42-9630. 17347 87 teclado completo, cordas cruzadas, marca alemft. "Zeitter tc WinWelman
mações no Rio, com Raulino, pelo tel. 48-1567. Ônibus 2as., 4as. ATENÇÃO -- Vendo bonita sala de copo de. metal, três pedals. Preço Brauschwelg", em maguiflco estado.
Com entrada pela Rua Iposeira,
18247 85 Jantar com 11 peças, sendo buffet 15de ocasião. Facilito o pagamento até Peça para pessoas entendidas — Ver
e 6as. Ótimos apt°s. e bons quartos.
meses,
DORES.
Rua
Senhor
dos
8,
n.
do
Machado
Largo
no
e
tratar
a 35,00 metros do número 15
- Casa particular c?.mlf'-80'Rb"J"^ ^íSoí.r^ Passos. 109, 1.'', esquina Av. Passos. loja H — Galeria ao lado da Caixa
FORNEÇO a um ou dois casais de COPACABANA
fornece marmita» a domicílio A p|
119979
75
75
tratamento bom trivial. Fone:
15,00 x 50,00. Com linda vlsta para o mar, onde
Medindo
Econômica.
.
f^^trão^Ka rotf £
18325
37-2325.
3982 83
existem belas residências
57-2fl!
.,„
Pl.eço CvS 8 onQ 00, custou CrS.. ACORDEON da famosa marca
a~jiTr^~»7ínImos empresto pN-sonlmcnte
1164 85 i6.ooo.oo. Ver e tratar a rua Bar-' "Briffantc" novo, ainda na embaAFFONSO NUNES autorizado por alvará do MM. Sr. Dr. Juli ds
sob hipoteca de prédios, mesmo
Direito da 2a. Vara de Órfãos e Sucessões, Cartório do 3." Oficio,
celona. 719. apto. 103. fica no Conjun-j lagem, 80 baixos, 7 registros. Cr$
eni construção; adianto dinheiro
do Cachambi — Mé- 13.500,00, vendo msente,
to
em leilão quarta-feira, 21 de «gosto de 1957, ás 16,00 horat
Comerciárlos
vendará
tc-1
"O Jornal" de hoje..
peço
87
17359
para certidões, solução rápida — Preciso de (4.000.000.00) quatro ml- í ier.
ao mesmo. Vide anúncio detalhado no
em
frente
—
lefonar
entre 19 c 21 horas
Tratar na Av. Pres. Varcas, 290, lhôes. Garantia absoluta hipoteca de INGLÊS
Mais Inf. tel. 22-3111.
Senhora inglesa, com lon- Fone: 57-0(!03. 16032 75
sala 918, com A. Morais.
— ga experiência, ensina principiantes
imóvel zona sul — Pago bom
Sem me chamar não se precipite —
92 Tel, 25-3589 — Negócio urgente Juro
direto e adiantados — Preparação intensiNáo seja ingênuo — Compare minha
21866
—
25-6106.
Tel:
exames
va
—
oferta, atendo rápido — 4S-C829.
para
Emprestamos, urgente.
HIPOTECA
17868 S7
2198875 75
Cri 800.000,00. Garantia um só ImóEspólio de Laurlnda Amálla Moret
vel. Zona Sul ou Tijuca. PRINCE
Empresto sob hipoteca de prédios EXPLICADOR NA ZONA SUL
CORRETORA, 22-6599, 42-3196. PORTO lojas, de Copacabana até Madureira, — Química, Matemática e Fisica.
4449 92 Negócio em uma ou mais parcelas.
OU «SAR.
Vende-£e magnífico Bluthner —BaTIPOS: 1/4 de cauda, armário •
Tragam os documentos — H. 8IL- Estudante de engenharia química.
se Cri 100 mil — DR. ARMANDO —
37-9024.
Fone:
Sr.
r.VULO.
—
modelo apartamento, dos mais conVA
At. Rio Branco, 117 —-sala
Av. Copacabana 831. - Sob..
196 87
4290 75 sagrados fabricantes do mundo e
Sob hipotecas de prédios, impres- 421 — Tels. 53-3886 — 32-3840 —
7357 92 I FPVNCFS
em lindas e variadas cores. Concom
brasileira
to a Juros mínimos qualsQuer quan- 39-8903.
Senhora
tia» — Adianto dinheiro para remila- *^^*^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^V*^*WVW>- grande oonhecimento da linsua frandições, sem competidor e com a
rlíaçAo de documentos e Impostos —
Edificado em terreno que med* 12,00 x 50,00 metros.
cesa. aceita alunas — Tei. 28-2703 —
• nacionais, a vlsta ou a mais ampla garantia. — Visite nosAlemães
CORTEZ — Rua SAo José. 50, grupo Materiais de
Rua Haddock Lobo, 252 — Apto. 804
AFFONSO NUNES autoriiado por alvará do MM. Sr. Juii de
longo, e aceitamos o seu plano I Sjs exposições
URUGUAIA
Rua
prazo
—
Tel. 22-S9«8.
S01
\elho em tioca — CASA CARLOS i ma iijg
Direito da 4a.'„Vara de Órfãos e Sucessões, Cartório do 1.** Oficio,
INGLÍS — Professor londrino c/
19079 92
Construção
WEHRS — Rua Carlot» 47. e Avenida1
ás 16,00 horat
Icnga prática dá aulas individuais.
venderá em leilão, quinta-feira 22 de agosto de 1957,
—
"O Jornal" de hoje.
Edificio Sáo Borja
Rio Branco 277
Hora CrS 70.00. Flamengo — Teiefoem frente ao mesmo. Vide anúncio detalhado no
dos
afamados
Pianos
Representante
nr_ 45-2329.
27606 87
16605 75
Mais Inf. fel. 22-3111.
Ef-SENFELDEP.. 63864 75
REVISÃO E REDAÇÃO de trabalhos
literários c científicos — Mário R.
Martins, antigo professor do Colégio
Pedro II. autor da "Lingua Nacional"
e da "Literatura Brasileira" — Tel.
Maestro GEORGE BRASS
87
42-0383;
8432
Espólio de Francisco Cabral Peixoto
e final pela Prefeitura
Registr.
PROFESSORA DE PIANO, leciona a
Utensílios e demais objetos que guarnecem o
Máquinas,
Móveis,
Copacabana: R. Miguel Lemos 44
o
senhoras c crianças garantindo
Das
melhores
marco)
no
ho.pade-tt
.
(-%Kt
aproveitamento — Tel: 57-4095.
Tel. 47-6518
MAÍ3X PARA CAMAROTE — Ven"
ii--r. bem conservada. Tratar: Ba*
rata nihelro, 727 cl o porteiro JOSE'.
SOU 74
CARPINTARIA executa
InstalnçOea
t eaeritórioa,
,de lojas comerciais
TemodolacOea de lojas antigas, vitrlnai, balcões, armnçAra a Jiratis,
Tel: 40-0436. Ur. ARTUR.
4427 74

INGLÊS - FRANCÊS

PINTURA

Sócibs e representantes

INGLÍS NATO

INGLÊS

"SÓCIO

OÜIMICr--^ MATEMÁTICA"

LATIM

TAQUIGRAFIA PITMAN

MATEMÁTICA

INGLÊS

Escola de Inglês
GEORGE REED

CURSO NOTURNO DtP
TAQUIGRAFIA FRANCESA
GRATUITO

MATEMÁTICA

CrS 500.000,00

ESTUDO

BINÓCULOS E INSTRUMENTOS
ÓTICOS

DIRIGIDO

DIVISÃO DE ARTES
ASSOCIAÇÃO CRISTA FEMININA
Av. Franklin Roosevelt, 84,10*
42*5358 e 42*6786

CORTE E COSTURA

CANTORAS

(ES)

INGLÊS

SÓCIO

ALEMÃO
Tel: 27-1242

LEILÕES

INGLÊS INTENSISSÍMO AULAS DIÁRIAS

ÓCIO(AS)

TIJUCA

PÚ BLICOS

LEILÃO JUDICIAL

"""MATEMÁTICA

~

PROFESSOR" DE INGLÊSTALIANO

INSTRUMENTOS

DE MÚSICA

LESNRAS.
CAPITALISTAS

LOES

PIANOS NOVOS

REPRESENTANTES"VENDEDORES

COMPRO 1 PIANO

LEILÃO JUDICIAL -- AMANHÃ -- ANDARAÍ

COMPRO

GRANDE ÁREA

1 PIANO - Tel. 570960

D

E

N

fmmm

'¦

T

I

S

T

A

¦¦I

COM BENFEITORIAS À RUA FERREIRA

S

*

PIANO

SPINET

PONTES, 637 E JUNTO E ANTES
DO 637

DENTADURAS ANATÔMICAS

COMPRO

Mormam-se Pianos — Compram-se- Tel; 46-1037

DENTADURAS AMERICANAS

1 piano — Tel. 52*2776

PÍÃNÕS
NOVOS

. ACORDEON SCANDALLI

LEILÃO JUDICIAL

OLARIA

PRÉDIO TÉRREO

H OTÉ I S

E

PIANO

PENSÕES

"

llANOS - AFINAM-SE

Cr$ 45.000,00
DE APARTAMENTO

Hotel de Veraneio - Vendo

Pianos novos

"CÃMB"UQ

PIANO 1/4 DE CAUDA
ALEMÃO

U IR A

0 snr^flg'

HIPOTECA CrS 2.000.000,00

{\mmmM BL»

HIPOTECAS

Mentia
lotei

O (t'0^e«*9í»,»'««*0 d* »tu lor,»4*4Í'0 * r>'«
!$*•

%m t,-*-r*" i Ol rçs.f-Cs

tÂl -

* e-c-F ¦ »<¦ -• *¦•*¦

«í"-" *.: *•-. '

ItttiltO l MANKUM
MICOS MOWCO»
a. Sè« )»»«. MU - I.» 32.1U1
t-4 lt*t ÍH^-fo»1

*%*' pa W \
! ii f*

SANCAS

TERRENO S/N

PIANol

LEILÃO JUDICIAL

PIANO 3/4 DE CAUDA

Aceitam-se trocas

Peça orçamento. Tel. 460809- pão-FESSOra de inglês"
4521

T9 ,jrcs — Preparado qualquer (curso —
j'
Residência de professor». Preços modicos. Informações — diariamente R.
Bolivar — Cop. Telefone 27-6889.
18369 «7

BUSCA DE
MARCAS

MATEMÁTICA

E A PRAZO.

ESCOLA DE ACORDEON

&

ÓRGÃO HAMMOND
27:4003.

Informações e ofertas para

tttfL75

PIANOS NOVOS E USADOS

m. »*«««,» at. mak.!B »«-•

Para Estrangeiras
(Tel. J2-MM. ti 'poTt^s
resultado í« 'uma )>\i*c*, d» marcai Professor.» registr.. faiar.do trul*»,;
—:
-~ 5*. Minuto»
».*._»_.. -. -,'t^t.
«^„t 'fr»s>c*s. al»m«o. etc. Tel: 38-1K0
*m
' *s »
voe* ........
np«r* o» mu.íCow)-rua s^u clari> ^s
tado
2.*tS5,
ímí5 Kt\
no baleio.
10

16034 75

Vende-se novo, modelo Spinet.

Curso Ginasial e Cientifico. Leeíooo na casa do aluno. Tel: 26-7445 —.
A RKX — Soeledad* Ctril de Mar-'Sr. KOBrRTO. 59«0 Í7

cisa

tsr-icuuzfiis

QUITANDA.

23

PRÉDIO E TERRENO

REI DA VOZ S. A.

Vários estilos e cores

A VISTA

LUCAS

RUA CORDOVIL, 553

PIANOS TODOS OS TIPOS

Plafoniers, Florões em gèsso.

ve». J*. <« «. i.an

GÁVEA

LEILÃO JUDICIAL

MO VENDA
SEU PIANO

"CAPITALISTAS"

Indo à São Paulo

RUATANAGRAf33
(Antiga Rua Filomena, 22)

Grande rrtnqu» dr .modrloj d«> apartamento*, arnulrío * de randa.
í \-~:,',. !-;./«... francirws t narfoaaii. — VetnStt a lon*n prazo, «rm
entrada, %tm ftadnr. Af»it»m«<s trera. — A. HAHN, Avenida Tr»re 4»
\ Mala a.11 - 4* andar, tala 411 — Ed. Mtintc.|>*l.
tm M

LEILÃO JUDICIAL

CENTRO

HOTEL AVENIDA

AVENIDA RIO BRANCO, 152 162
AFFONSO NUNES auforlisdo
Direito da da. Var» de Orfíos e
vendrrá tm leilão, texte-falra 23
no lo«al. VWt anúncio detalhado
tel. 22-3111.

por alvará do MM. Sr. Or. Julr da
Sucessóes, Cartório do 2.» Ofício,
d« agètto de 1957, ás 14,00 horas,
no "O Jornal" d« ho|e Mais Inf.

"O Jornal do hoje, i?«r«
NOTA — Vld» anúncio» detalhados no
•-"">-«.
* RUA OA OUITAHd»
mais Infomuçõst, no ttcriíórlo
DA. 49-A — Fone. 2ÍJ1Í1•5701

CORREIO DA MANHA, Dotnlnfo, 18 de Agosto d> 1951
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2.° Caderno

TELEVISÕES

RÁDIOS

De bolin GELADEIRA GE, 12 pés, americana, VENDE-SE vitrola portátil. Hl-Fl, Co- TELEVISÃO PHILCO - 17 Polegada»
TJII-EVISAO rít regresio de USA. Ven- GRAVADOR — Webcor, com radio CONJUGADO — Vende-ie um, An-1 RADIO TRANSITOU - Turier
embalagem — Vende-se dréa Caronla, com TV rie 1»", ra- novo -- Vendo preço do euito — o modelo Í7 alndu na embalagem — lumbta; Wond»r-Bar e aparelh.igeml— Vende-se, tipo console, perfeito ALTA FIDELIDADE
canndem.e, Hl-Fl, na
Tv Conjole, fnarllm
do
—
Marques Abrantes, Preço Cr» 65.000,00 — Telefom.r paia de alta-fld-lldade ttnea-dtaco "Gar-]estado. Preço
c preimportado,
marca Muntr. Cone. RCA do 21", nl- por 32 nitl cruzeiro». Tratar — Tcl, dio de 112 válvulas e toca dlicn» de, mil cruzeiros
Philips,
unlco
Cr?
1B.000,00,
_7'0_>4.!.
58G8
80 rard", amplificador "Srott", alto-fn-itel
velocidade»,
Em perfeito estado,'189 - Sr. CORRÊA.
27-9463.
ln falante de 12" H.F, com inoldu- .5-13-m.
10197 60 amplificador,
c
"Altec").
equalizador
60
—
17351
11-192
«0
l«nti>
Tratar
Hun
min. lindo móvel d« mogno
Telefonar SR. JÚLIO. Lf,,, ,
ras douradas pela melhor ofertu.
..
TELEVISÃO ADMIRAL CONJUGA. Vendo Admirai _!*
— FM-AM e on*
45-4603.
1BH61
B0!Tr.LF.VISAO
Aflstide» Espínola, 11 npto. 1 - I-e-, ííÃnib
amplificador
¦"
nCAViiDA
Vende-se. - Oportunidade í?i",.0 ,líop_r.l'Jl4rÍ8, na
21"
DE
PIt,HA
Vende-se
Cr*
3A.on6.on
"ADI°
.«"«ma1!
modelo
«uper
200,
Zenith
Royal
21"
por
TR.Í"
lifrtn - Tel; 47-5061.
.„;excepcional. Tipo trnnsoce.ni.o, Hal-IMun""> la »P,n' m —. Te1, 2.1.H90H.
Novo, Preço 6 mil e 500 cru- j em perfeito estado. Ver c lintn- A TELEVISÃO EMERSON 21" — Mod. ainericanm. Telelone 46-5570.
das curtas, com 2 conjuntos
04325 «I zelro», Pode toi:«r também na
Ulllcrnftfrs, modelo TW-1000, Portíitll!
17.115
01 - Rua Joiiqulm Nabuco. 177 apto. 603. 1H57 — Super-luxo — Pau-marfim —
18147 60
dc aito-falantcs
separados
"
Só
'«''J';.107'
4107
JAIRO.
—
''"i
rente.
Tel,
32-4671.
Fiticlona
cnin
cmiro
60U:onM>lo
cor-J
Vendi
rotativo
preto.
vendo
ELECTRIC
TV
Importaria
GENERAL
HADIÒS ESPECIAIS HI-FI,
fV-ADMIRAL 17 - Nova, americana,
'
hariitni, novos nu embalagemt
gem: ]...
pre el.ente ou ptlhn. 7 faixas. Perfeito. «'?| ia modelo 1057, nov», 17 polegada.,1 piirtlcul.U',
VENDEM-SE TV Philco 21" Importa- "'«va no Rio com relógio, para fun- modelo 1857 - Vendo a última por Philips, sendo um, 3 way c
1736«
80
20 "idu. Pilha novu. CS 8,000,00. IVle- modelo de luxo, de-2 cores com mi
Bogdcn, Kit JSIcò
do perfeito estado CrJ 30.000,00 — Clonamento automático. Base 55 mil Cr» 22.000,00 — Ruo Geti.llo 119
amplificador
—'rraVADÒR
0 outro triaxial em caixas ori, 20724 80| tena, vecem-chegadn da America
marrom, ione 27-9221. .
DE FITA -• Bell-Ho- Geladeira Frlgldaue 0 1/3", Impor- cruzeiros. Tratar A Rua Toneleros 11, Torios os Santos — Tel. 48-7620.
watt», Trnnsoccnntc, touro
-•_•
g---,--,-,.:-¦--,,,
mil cruzeiro». Rm.i Almte. Alexnn-, we|| nltn-flclclldnde, o melhor apare- Ittdn, otlmo funcionamento Cr» j 1R5-S01. ._ __3Mi) B0|
3207
No
Pilhai para o mesmo. TV Zenith 21" ;.—
solginais.
preaillpllficador
---Par «u1»' ""*« ,\^>
"»'. drlnn 674. aplo 402 - Sta. Teresa
20.000,00 - Telefone 27-2880. , àparYlho deYv EMERsÕN"am.-!GRAVADOR.VM "^~Vi_n_loí
Remoto Contrnl. TV Emerson conju-(CONVERSOR
lhü ;,„ 8,.ne| o. Tel. 37-4912.
ligação
de grade corrente, tiansformai -, ._ Nflu sl! «tende por telefone.
—
è.
plufjs
para
3285
KA
nitllllh
bae
VenaOI
8')
tomada
índio,
pnrn
Çnnveiior
(fado com
'*°.':0"™\*«e
,„„,
3^L!nricnno, importado, de 171, rie mesa .WKMVAUUK-VWi
bateria de 12. volts]
l
1 » " "
«>
„!
novidades por
frha». luxo
•
Brande
Hl-Fl, profissional,^3'"" '"
Webster, HALLICRAFTER SX-62 - Vende-se I e.curu, com pouco uso e
Imagem Urgente,
com carga de 250
;GRAVADOR DE SOM
27.000,00. Plckcrin Flux Vaivc S^ w__t_
WEBCOR-! rj„ magnético. 6 mil cruzeiro», um cm ótimo estado, 16 válvulas. K faivníímaravilhou. Nfio é portátil. • "'
SOM
DE
embR.ca.an.iOHAVADOK
Prtóríô
Ver e
40
mil.
Preço
paia
recém-chegado
America,
som!modêloAires
S»l"IW?«»v«oprlo
manta e laflra, etc Rua
com! ROYAL, alta fidelidade com- 3 nlto-1 rnciio Zenith Trnnsoceanlc, 4 mil e de nndn. CrS ...000.00. Run Vlr.\ rie I te. Cr» 22.000. Aceilo oferta çwn'^$%th_ ou íltlo, Tratar
dmiha. 34 «pto. 201 (ptoto 5Kjfll^
mil'300
falantes, modelo 1057 novo, 25
Marechal Albuquerque 333. npto. 403-A Leblon. ida Alm. Barroso, n.° 6, aptío. H07."!«stertofonieo adaptável a .a-, ™tar » Av. Delfim Moreira
cruzeiros. Ver Rua
tel! .2.657ü
27-1105.
Rua Almte. Alexandrino, 1 Francisco de Moura. 222, apnrtnmen- •1'*>l¦ *~-~m*»1 «M
24 '.2 60 cruzei, iu.
27954 60 dj0t yjtrola eW,
ap. 401 — Leblon — Tel.
.
aparelha-830,
—! to 303 Botafogo, Tel. 26-8682.
—]
...
,.,.,
6fl8-4
.—.—.
=—— 674, apto. 402 — Santa Teresa
AINDA na EMBALAGEM - Grava-;
\i,ia Fidelidade Americana 2.jamplificador americano de on- mento para qravar conversas'27-1490.
C((
I MENDES.
Hl-fl. c/ remoto-control; HIGH FIDEL1TY - Conjunto recém- Nfio se atende por telefone,
dor RCA
'
Rndio-Vltrola
...
Zenith
•
som.de exJwm_L||___ n emen
17351
'__...,00! Móveis 4 altos falantes 1957 na- ,le
18150 Ull,
_.m__n Um
pm.rTT._nv
Ãmnti
£
_*. on«em - vende-seportátil ter re-, telefônicas,
i i ,i.
_m
n rádio Zenith Trnnsoceftnlcn; recém- chegado dos E. Unido»,
aparelho
.alta
p
por
X,cepclonal piuésa e fiel re_son.1n.la; TELEVISÃO ZENITH de 27 polega-TV —
Tcl: 52-7058.
'
— va chfKada da América custa iá I ce. Ido novos. 30 mil cruzeiros am80-AZ de 30 watts e pre.iniclioHados EEUU.
WALTER SCHWATZER
- _~
dar fitas partidas e 5 rolos Fischer
instrumento para conhecedor y«rdnV
Téenlco austríaco, c-om 33 ânus de 8.000. Vendo urgente pnr
pllficador Fisher 80-C. conjunto por
dc (|.lro (le música,
I.ÀDIO VITROLA - Em estado
tndue também rá- das, movei console, ' é um cinema em I
00. Ay.
Av. Prado
Pn
WliartcJúnior 186; v« í^iu? Av^Deinm Morci"L\".;
i fe"-; 75.000,00.
| pratica, em eletrônica
"lado1 grandes d« *i,a- Aceito ofer- CrS 25.000,00; Alto-falantes
nova,
som estereofónico, alto-falante (|lo
preço 50 mil cruzeiros. Pode casa, nova, vendo. Tel. 27-8fl0n.
apto. 101. Térreo
dale, um de 15" — Woofer. um RuTérreo
!<i82, apto. 203 tLeblon 1'" entrada
latllíaCSo, aplo.
2321 60 Jevlsore» a iua máxima
ta. Sr. ALFREDO
cIr 12 polegadas, plck up Garrard, gejl't\s\a __. experimentada á Rua Rai27-5005
'
e Cros3"
^^
H°C°r,C ' *™%W
per 8", um Tweeter Super
6Ü| B»rthol„u,eu Mit.e rias 14 Horas en..
tr.» velocidades, Tádlo excepcional -|nj,a Guilhermlna n. 240, apto. 202 — !a'LTA riDEUDADE- Vendo-urgen- Tel'
X--2:176
5848 60 lOVer 3-way, montados em caixa Ul-.i.cfoirm.
02330 60;„ le U|J, conjunto de alto falante Elei-!
!
Vendo. Rua Visconde Plrajá,_ 201
ZENITH
AMERICA'VÍ—\COMBINATION
H___!_
18431jll)|
traflex, conjunto, por Cr$ 30.000,00:
3933 60
—
Televlslio
admirai,;NA — TV de 17", excelente receptor >IJ,FI — Família Americana
Ipanema.
Vendo ótima Toca-discos Garrard,
tro Voice, modelo Georglan n." 105.1 VENDE-SE —
que dei- RADIO-VITROLA
301, profissioVBNDE-SÉ"*— V..'ndc-se Uma Tele
*_ÇJ5-S?JÍ_'^_d, „ !liP__fA,?*! *'£!. _.or" |com freqüência^ modulada c vitrola Xa o Brasil, vende Dueto Standard
.i
14
rádio
Provctone
dc
também
um
e;
Prú-Amplificador
transo
Zenith
íCfml
I.ATl__trAS~pãra"rídl'o
possante
nal, com braço inglês B. J., Super
Tn,°_^u mll£?_?*_?}? 'AmpllflcaJdr
'a»».. Preço ,1» mlí cruzeiros. Conj un- com plck-unp Cobra-Matic, -em belo Klcctric CrS 60.000,00,
válvulas,
alto-falante pesado de 12" 90 — Tangential e Unidade- Goldrin
com
radio,
.elePllot
>
Ruy
BarAv.
OmSoi rádio transls-;vls"° __W>?!_
oeíinlco a Cr» 1""
\
lta-ftdelidade Flcher, com toca-imóvel de mogno. Preço — Cri
aÇ?m Pé* palito, ainda na embalagem
22^
tq
'——
_L"D._DU
bosa 624. Apto. D0_.
.255 63 e com toca-discos automático Thor- com Mu-Mctal, montado em caixa
nghme a Cr»
tor marca Westlnghouse
dPi EE. _Ü, da !—,
disco
v'n?a, "".""JI
novo,'26.000,00.
Telclonar para ,37-8131 mar ,
garrat
novo, 26.000
rens, de 3 velocidades, em lindo mògarra de luxo. tudo
trirnsoceánlco,
_^!!_K%X^7%S3S_r">tr_£»eâ[nièi
transoceftnlco 1 vlnã*'iw»ntí»mtífttVi
Zenith
00; rádio
-I
_íie
í'S.Ph'1
rAdlo Zenith
7.000
7.00000;
de fórmica, por Crí 20.000.00 — Tudo
of
VM
dp
The
0cagia0
HI-FI,
TELEVISÃO
muslc
voice
e
aparelho
^^
montar Preço
americano, por
de ar condi vel envernizado, e com
p„eÇ(J
Am(i^ dQ
HO'
3151
55;. ando hora.
tampo de
— Tcl.: 47-3902.
com bateria a CrS »Sj™"W "Tí?,;.1
_. Ver e tratar à Rua Visconde de ultima novidade americana _ 4 ro- mil cruzeiros. Tratar - Tel 47-5340 3SÍ_.
~ado"s
—
Pinico,
último
ambos
tipo,
cristal. Ver á Rua Barata Ribeiro 63 novíssimo
jeionado,
¦ ;
14
venEVISAO
G.E
60
trola Emerson, cor marfim a cr»
polegadas
2405
Ltaçío, 2 agulhas de safira, 3 alto-fa2(H - Ipanema,
n, einba agem _ Vend -! Vp „3 loíl
25J a|)U
"rjJuplr
6iií_.EI'E
•
](i
08093
60
18310
Ver è Rua! „,'Bua Hnddocit Lobo
nbalagc
e uma na embalagem.
para ,
12.000.00; tudo novo. telefonar
mrl B0 Jantei cor clara. Embalagem orlgl. :t,Vp^n__ ,,far._^_.S,&i£ZL*_\\ÍV'f
140-A.
—
"HIGH
Ultimo
tino,
HI-FI
Radio-vltrola.
"Fidelis"
,
irahte Guilhem 96 apto. 301 teFIDELITV.Almir
VM27-7026.
_ . "48 W;
pr
T_
„ cmel4.0» _ In(0Kr.l APARELHO
01365 60j ALTA-FIDELIDADE
|560. com .1 alto-falantes, 4 veloclda- modelo 1957. Família vende urgente,
;
— Usados, mas perfeitos,, K"" i mação segunda até quarta-feira _i marra RCA Victor, em dois (2) hlon " Fone 27-7208. !81I3 «o
TfíCA DISCOS - Família Americana VENDO
1'l,li!"
'"¦'"¦
T.V.
,n.2m
Portátil
14
be
issierr.¦
Ides. parada automática, som mara- motivo de viagem. Possante apare_ de a até 4 horas com móveis, rom 5 alto-falantes,
Fone
ranto, um pré Pickering
Novas alta fidelidade
lho com 11 válvula . óllio mágico,
rá'-1 VENDE-SE
quc se retira vende um de alta flde-;
polegadas na embalagem. Preqq Cr$Ivilhoso, por CrS 20.000,00
MáquiPETER^°JU
CrS
23.000,00;
lM%*
mesa)
Pllot
1958
(mod.
trêa *»-£%*
?)(ladc com
dlo-vitrola
e gravador.
23.000,00. Telelonar das
Vende
ás 14 ho- un de escrever Reniington "Quiet- várias faixas de ondas, alto falanUm, \\
™*™%;
^ele roitátl?o ,.oT.« dli \SX
H-4A 1
Dehumidlíier
mod.
..Eletric
"Die-1se
"Di0
novft.de mesa
,
—
OCASIÃO!
de
portado estado
ras
som
Gravador
_tra45-5823.
"¦¦
para 46-6129. 18213 60 Riter", teclado brasileiro, por CrS .. le de 12 polegada?, dc alta fidelida££1D bü westlnghouse Cr. 18.000,00: Máquita.yuu.w -- Fora dal
,, ,, IPICKerli I uri.«Ya^nSrí
Elizabeth, »,£»$£*£«
Rainha Pit.«h»th
tar rua n.'i«vr.
toca-discos automático (tres roServe para serviços
1
Garrard e Wharfe- \~U\" francês
— 1 TV. 1 rádlola e 1 rá- 14.000,00 — Rádio de mesa "GE . de,
ifnha>
COMPRO
Remlngton
(Quíet
na
semi
portátil
,,ül-_
—
long play para 12 discos c|
.jale
super- Rtter. Ci$ 15.000,00 — Tel.: 47-04:13. (lio portátil. 38-5415.
também vendo novos, na em- comerciais (datilografia», com apare-TELEVISÃO EMERSON 195'
com tomada para toen-discos, por CrS taçfiesl,
Sr.
EDSON.
controle eletrônico, desligando autoe: luxo, nova, 21 polegadas
multimeter| jlmespecial^para telefone.^ yer
1988 ,-.?¦*/ .?' balagem
um
ende-se
TFXF.VISAO ZENITH
original
2.500,00 — Tudo ainda na embala5B70
Atendo
hoie.
18232
60
60
no fim do programa,
tratar
casa
máticamente
Perdigão.
Rua Sete
de;c-oin garantia. Cr$ 36.500.00. Facilito
— Tel.: 38-4095.
legadaa - control-remoto a distancia,. Fan!)tron AC e DC CrS 8.000,00. AM I
inteiramente nova com 3 meses de
RARA OPORTUNIDADE — Para vo- gem
i o pagamento. Rt p Senhor dos Pas-!FAMÍLIA AMERICANA que se reti
leia Ralban verdadeiro, cinomascopc ,. Fm tuner Fisher cum pré. mod. 1 Setembro, 107, com Sr. HERMES
2399 60
uso. Custou CrS 50 000.00 vendo ur- '
180,000,00. RC __q CrÇ 17.500.00. Recebi mais um
cê adquirir sua televisão. Apenas 15,
80|sos, 109, 1.» andar esquina da Avenidimensíio. Custou CrS
3"
22720
|rã"vênd_ televisão 21'"conjugado Rá mil cruzeiros. TV console,
— Vitrola HI-FI (RCA). gente por CrS 13.000,00, vendo tam—7'niiiJiii^ ^ : tla P«W«<
Emerson,'VENDE-SE
„'.
dio
vendemos por CrS 65.000,00, wm.de dós magníficos Quad II. pre e amp<.' _¦
e Toca discos. Marca WestinIransoceânico Zenith e máqui- bém o restante rie rico mobiliário ¦—
H!)78
GRUNDIG — Na;
60 -house - Com 4 meses de uso — 14 polegadas. Tel. 47-5398. |rádio
Alta Fidelidade. Ver a Rua Barata Cr$ 25.000.00 e ainda uns braços Pi-, LLL. TROLA
~-'Garantida
4ü39 60 ! na de escrever portátil Srmth-Coro- Ver á Rna Barata Ribeiro, 153, resi- Valor 90 mil Preen de
Ribeiro n° 153 - Residência -- tel:'cl.ering 190 D e a Fluxvalv.e tudo a; embalagem. Som espetacular. —í
¦ na, tudo na embalafrm — Telefone dí-ncia .Tel.: 57-3781.
57-3781 - urgente. 17249 60, bom preçn _ prof. Veiga. Assem-; Móvel belíssimo, formando con-1 HI-FIDELITY — Vendo alto-ralantc|vend;, 45 nijl
Rua Coilde de lr;ljà. VENDE-SE — Motivo viagem, U»!»! 27-2333.
1162
17246 60
60
.58 1.» - Tel. 32-1194 junto t bar, radio c vitrola. Tel.: Lanshig .15^ (Woofer-corneta e se- 103 _ Batafogo.
televisão
Invictus
21
modelos1
pois.
VFNDE~SE"Radio" Zenith transoceani-Hiléla,
80654 611 j
lonXn
ral parador), Braço grey 108-C e uni2392 60 ' 1H56; em estado de nova, com pouco TELEVISÃO G. E. de 14" nova venda ALTA FIDELIDADE — Vende-se, na
1-"•'" "VI
:i7-7485.
co preço CrS 14.000,00 e máquina de
Falrchlld
dades Pickering 240-D a
meses de uso, e com ótima imagem P. Ia melhor . oferta. _ última modelo, j embalagem original, toca-disco Gaiescrever Remlngton Quiet-Rlttcr. ITc- GRAVADOR — Ein titã Webcor Co
Isophase. Ver RADIOVITROLA móvel de pau mar- em ambos os canais.
\ — Kletróstntico
- Televisão 21 polegadas
Pode trazer'58 -Rua Aristides Espinola, 11 apto.; rard 98-4, amplificador Scott P9-C c
Fone: 34-8612.
Webcor Roval Colt 38 -EMERSON
O, Cr$ 14.000,00.
oiiet
ou
—
686
Elizabeth
17275
Avenida
Rainha
à
(Im com oito válvulas, tocadiscos au- técnico. Tratar tel, 48-6317, _1 - Leblon - 47-5061. 17286 60 alto-falante Altec 604-C — Telefone
60
32 — Carga dupla.l modelo 1957— Vende-se super-luxo Tel: 27-1003.
.
Smith & Wesson
dois
alto-falong-play,
de
tnmático
4416 60
37-4691.
5126 60 TELEVISÃO IMPORTADA
e cano cur.to.com garantia tela aluminizada en- j
,— Zenith,
b" lantes e som de alta fidelidade, tudo
SERVIÇOS DFTtÈLÈVISAO. a domi- cano médio o primeiro
cruzeiros,
—; trada 4 mil
prestações!
'
"r,«r,T.i_20!i,,'
estado de novo, vendo por 12.000 GRAVADORES: V.M. e um Revere 24 polegadas, caixa de aço recoberta TV. ADMIRAL Super-Caseadc, lmelllo. Conserte melhor a sua televl- o segundo. O tiros, novíssimos
tm
SeRua
cruzeiros
!
2
mil
mensais
de
,nk_
õl
_n_
,~.,
T,,,to_«
—
um gravador
cruzeiros. Rua Joaquim Palhares 180. — ambos na embalagem. Vende-se de nylon, nova, CrS 45.000,00 — Tcl.: portada, 21 pol., pouco uso, perfeito
sâo com o PEREIRA — Tel. 37-5533, Trocam-se os dois por
í nhor dos Passos, 109 - 1», esquina TELEVISÃO CAPEHART 1956
de fita Webcor Coronet ou Webcor
18309
60 estado. Wondebar Servel Eletric noou troca-se um filmador 16 mm por 47-3902.
pol. vidro Polaroid, cor marfim. - apto. 601. Urgente. Tcl: 43-4997.
máxima garantia. Preços baixo-;.
Avenida
Passos.
da
estão
—
Ambos os revólveres
20773 60 Royal
va 1957, luxo, côr coral e gravador
()3()38 60 | máquina fotográfica. Tel. 36-0980.
tain un I Perfeito funcionamento. Tipo mesa
—
transfaz-se
TOCA-DISCOS
a
Rek-O-Knt,
Rondie
na
3217
Webcor 5712 mod. luxo 1957. alta fl60
policia
registrados
. ;25 mil cruzeiros, fone 47-3034
ne De Luxe. Vendo novo. Cr$ 18.000,00 delidade novo. Importados. Laranjei4144 n(l UNIDADES PICKERING - 350DD e!-.^—.
TELEVISÃO conjugado Philco, mod ferência de propriedade -dos mesmos l'V ZENITH 21" — Vende-se, emba— Rádio- — Telefone: 37-7780.
VENDE-SE
5
mil
cruzeiros
lei iaffem
negócio - Tel
fabrica caso se faça o negocio
3.700,00.!
e
Cr$
CrS
4.700,00
Novas.
4
ras 83 — Apto. 501.
56. Lindo dormitório e sala labricaIOS.
ori_inal
último
originai.
»"»£ modelo CrS;
console. 3 rotações,
i vitrola
marca
1239 60
?£$»£ ? TELEVISÃO RCA (24 polg.) Impor- Telefone; 37-7780.
4.199 60
do Arte Nova. máquinas e&.rever, 27-4692 - Faz-se questão que o 8ra-;««em
• £'
_g.fl
ABC.
e
de
ferro
de
um
vanovo.
•".«««,
Rio
dei
seja
Ray-Ban,
única
no
e
grupo
conjun-1
1242 60!
vador também
costura Elna. colar pérola
60|lad!ii tela
ADMIRAI™!
VENDO
—
TELEVISÃO
mil
randa
ZENITH
e
200
60
50Õ~nõvo.
TRANS1TOR
cruzeiros.
Rua
.
por
_____
moluxo,
console,
tipo
de
.Janeiro,
ou
47-7167.
02.1b.
27-7448
tos cachlmlre.
' ' 195'
" " vende-se — Tratar Belfort TV PORTÁTIL 17" nova, último mo-! Senador VergueiFO,. 26,. apartamento Preço CrS 7.500,00. Telefonar das 81 pois., por apenas 32.000.00. Av. Copa¦ ;' '..
•TV ZENITH 21 Wonder Bar Servel >. delo
„.
20800 60j
— Modelo
cxI cabana, 400, apto. 302. Tel, 57-1230.
às J4 horas para 46-6429.
dêlo da america, super luxo 1958 — ; 202 — Flamengo.
40 - Apart. 803 (Lido»
Roxo
|aLTA FIDELIDADE
embalagem.
|
na
i
16
mm
Howell
Bell
&
60
60'
60
3261
2594
18210 601
5916 60 Fone:. 57-6568.
1186
VENDEM-SE 1 rádio e 1 televisão, clusivo, vende-se por preço de oca- 37-6451.
60
3181
__ __
tintar telefone 37-2018, _3271_60siâo. Tel. 37-8364. 18174J0
¦|

TádTo
¦

vitrola

TELEVISÃO CONJUGADA"
—

t

TV PHILCO

Vende-te urRCA 21 polegadas
;ente com rádio e toca-discos. três
original
da fábrivelocidades, móvel
ca — Preço base: CrS 48 mil — Tel.
60
25-5713.
17232

21 polegadas,
Vende-se uma de
recém chegada dos Estados Unido .
mogno,
¦ Mndêlo 56, ondas curtas toca dis- tipo Console, giratório, em na emainda
com controle
,. remoto,
,
CO) de três rotações, com duas agu-,.
37_3..67
J.
rei,
12 balagem.
lhos 33-45 e 78. alto falante de
2309 60
polg. Hl-Fl. Vendo praticamente sem]
urgente por 17.000,00. Tel:....|
uso,
60'
47-1013.
20769

TELEFÜNKEN

%l

RADIOVITROLA, COM CÂMARA
DE SOM SUPER ALTA
FIDELIDADE

COMPRO 1 TV
52-3011 -BARROS
80664

TELEVISÃO

60
Vendo pela melhor oferta um ZeWestlnghouse de
hlth de 21" e um
21". americanos originais, totalmente
Instalação de Antena todos os Ca.cm uso, mod. 1957 — Ver e tratar á nais — Temes técnicos especializados
Rua Gonçalves Dias, 75, Io. nndar — em tildas as marcas — Garantia 3 me60
18281
Bala 5.
?^
ses _ Te,. 4.-5C05.

CONSERTO TELEVISÃO"

"

Caixas

para

Gabinetes

—

marfim, modernas, Imbuia,
varladísslmo sortlmento.

Rua

Uruguaiana, 11, 2.° andar,
por cima da sapataria.
5237 60

TVSERVICE

GELADEIRAS

Tel.: 43-9232.

PHILIPS
ESPECIALIZADO

HI-FI

T«t.oi»»rái_tor

21"

/pgE___] /

Qj

IMPORT COM

.

LTDA

1 />?

1957

Seml-portátil. Caixa de pau marfim, 4 rotações. 2 agulhas de safi-í
novida-1
ra, 3 alto-falantes. Última
base 20.000,00!
de Importada. Preço
cruzs. Tel: 47-3572. 5045 60!

*Oi\_J
43V503
0.13»

FONES
43-9J03

43-2131
TOCA-DISCOS

ALTA FIDELIDADE'
RCA

7. Inttalaçõet
de antenns
"CIiSEVISWN"
"k no mesmo

Mod. 58-14.000,00

dia

VENDAS

TEL 52^516

Com garantia, rec entemente lmportada, controle i1 letrônico, desII. ando totalmente quando termina o programa Onze válvulas,
várias «mias. plrl<- up automático
eletrônico, alla-fide lidade. Vendo
Urgente pnr preço multo Inferior
ao custo aqui no K io — Rua liaTel. 37-.M3.
rata Ribeiro. 308
>o:&

60

Tratar

TUDO"

RADIOLAS

29568

60

Máquinas de costura, de lavar, de escrever, televisão, geladeiras, ventlPago * melhor preçu. Atendo
ladores, radiolas, toca-discos, etc, etc.
6338 611
a domicilio. ALBERTO — Tel, 43-7647. Mais 30Tr.

I

VM

nova.

COMPRO RADIOLAS

Oficina especializada — LOESCH Sc',
—
Av. |
TIMM LT_TA., Tel. 22-9651
1
Franklin Roosevelt, 115, sala). 801.
17144 60 1

Garrard RC-88/4 - cristal
Garrard IlC-88/4-unid. GE
Webcor mod. 140 unid.
GE
I.uxor sueco misturador
Munark/4 unid. GoldrliiR
Elironmatlr com cristal..
Simples -S" 3 r.ot. esto.i.
Instriim TESTE
SA.WVA 3II0-A 2 K-Olim/v
SÀNWA 300-B ..
K-Ohm/v
SANWA 3(10-G :.u
K-Olml/v
SANWA .05-.. E0
K-O.m/v

6 9(10.00
7 :!0U,(»I)
5.9011.0
4:800.00
5.400.00
3..SHÍ00
1.550,00
2.75l),Ò0
_ 350,00
. 450,00
4.930.OO

SANWA 320-X 50
K-Ohm/v f.....
5.850.09
KEW modelo TK-30-A .. 850,00
CK-76g.;;,.,..
380,00
Transistor
'
•
Material HI-FI ¦
Auiilha p/GE Diamante,. 1.490.00
Agulha p/GE safira
190.00
Unid, rclut. GOLDRING, 500,00
reGE
ag.
relut.Unid.
rers
:.i
450,00
Transistor CK-722 (716).. 160,00
Dlodo gemi. 1N-34/60/64. 70.00
MICROFONES
Piolieer cristal MC-Í ... 650.00
Pioneer relutan. MR-1 ... 950.«()
Oinámiro TM-.", 15 K-olim 1.8H0.D0
llinámico TM-6 40K-ohm 1.950,011
Cristal "S" moS*lo M-2 590,00
Cristal "S" modelo M-3 360-00
Ampliflc. Hl-Fl ,
delta muzlc-lover í.íW. 7.800.00
DKLTA golden-voice 25w 14.300,00
Sompur 15 W. trans.
EASA
13.600.00
Falantes HI-FI
Pioneer PAX-12A c/twet 5 600.00
Pioneer PAX-12B c/twet 4 600,00
1'ioneer PAX-1JJ ç/cqiil, 3 800,00
Pioneer tweeter PT-1 ... 1100,00
Pioiincr tweeter PT-2 ... 3.650,00
Onkyo PD-121 c/tweeter. 3 800.00
Eletro-Voice SP-12B .... S.400,00
El-Volcc tweeter T-35B.. 3.800,00
tsophon

12" c/ 2 tweet.. 4.300.00

B. WEISS, IMPORT. E COM. LTDA. Tels. 43-9203 - 43-2131
Matriz: Mar. Floriano 18. Filial: R. Uruguaiana 216 — Rio.

SEU RADIO? COMPRO TELEVISÃO
1'arou? Consertos boje mesmo, garantidos pnr técnicos estrangeiros.
Qualquer tipo de rádio, eletrola e rádios de automóvel. Adaptações. Knrolamentos. Preços mais baratos. Em sua própria casa ou nas Oficinas
de Itádlo da Una SSo José, 51. Pune 26-5946.
22665 f.O

TELEFÜNKEN - ALTA FINALIDADE
Importado diretamente Alemanha, modelo plano, troplcalliada, seis
alto-falAntes, 11 válvulas eom conjunto completo válvulas e agulha suplcmentar, Todas as rorrentes reculáveis com transformador automático
«- antena orleiu.ivet única Rio. Kua Serafim Valandro n, 19, apt". 501.
Tel 46-7187 — Botalono.
4236
6U

MARANTZ
Amplificador e Audio Consoletté; Tuner Fisher AM-FM
80R, Garrard 301, Braço c unidade G.E. e 3 aitofalan.es
Wharfedale com divisor de freqüência. Tel. 34-6617.

Máquinas de costura, de lavar, de escrever, motores, geladeiras,
ventiladores, radiolas, toca-discos, etc, etc. Pago o melhor preço.
Atendo a domicílio. Alberto, tel. 43-7647. Mais 30 por cento.
9986 60

"CONSERTOS

TV^INSTALAÇÕES DE~
ANTENAS — TODOS OS CANAIS

Temos técnicos especializados em aparelhos de todas as marcas, inclusive Philips e Bush. Atendemos diariamente, também
aos domingos e feriados. Tel. 58-4531. 17305 60

QUE IMAGEM !
QUE CINEMA !
COM

ALTA FIDELIDADE

3232 60

CINEVISION
tudo para alta fidelidade
Hi-Fi Aparelhos Eletrônicos S. A.
Barata
Ribeiro, 261 — Tel. 57-3970
Rua
Loja aberta das 10 às 22 horas
13004 60

ALTA-FIDELIDADE
Vende-se recém-chegoda dos Estados vjnidos, composta
"pick-up"
"bogen"
de: 1)
DB-20, pré e amplificador; 2)
Garrard modelo RC 98-L equipado com unidade GE Diamond-safira; 3) auto-falante University "louds-speakcr'. 12
"coaxial"
polegadas,
já colocado em caixa acústica Karlson.
Tratar com o sr. Ronaldo, telefone 25-214-8, à tarde.
74124 60

.1

CAIXAS

ANTENA PARA TV, instalada no mesmo dia, pele
concessionário exclusivo:

Telefone: 52-9516
TVSERVICE
Praça Tiradentes, 87 - 2.°
Consertos de Televisão e

ANTENAS

CINEVISION
Dentro de poucos dias:
VENDAS
«í

Tratar pelo tel:..
17142 60

MODERNAS

e LINDOS MÓVEIS

T.V. 24" PHILCO ROYAL 1958

Vendo uma moderna e belisslma rãdiovitrola, Hi-Fi, com toca-discos moderno, pegando qualquer tipo de disco, rádio com várias faixas de ondas com 0 desligue eletrônico no fim dos discos. Custou 55 mil cruxeiros, vendo urgente por 15 mil. Ver Av.
Atlântica n.° 3.301, apto. 1, terreo.
Modele 1958 — Urgente — Pósto 5.
17244
60

RÃDIOVITROLA RCA
ALTA-FIDELIDADE
Rádio ondas curtas e longas.
Alta-Fldelidade, em 2 móveis pau
Vários sistemas
cetim originais.
e
Interessantíssimos
eletrônicos
desconhecidos no Brasil e ainda
toca-discos de 3 velocidades conJugado ao famoso som de coneletrônico.
Discos
velhos
trôle
poderão ser ouvidos sem ruídos.
Estranhos nâo conseguirão fazer
funcionar uma eletrola sem sua
ordem. Vendo urgente por menos
da metade do custo.. Rua Pias. da
Rocha, 31 - casa 4' ("Esta iu;r lica
defronte ao Cine Copacabana).
202! 60

Vendo Rádio Zenith Transoceanlc,
novo. preço CrS 13 mil — Tel. 42-5440
— ELZIR — Das 11.30 ás 17 horas, a
partir de segunda-feira.
5533 60

RADIOLA DE ALTA'
FIDELIDADE

Vende-se o que há de melhor em
matéria de alta-fldclldade. com cinco
alto-falantes, Rom maravilhoso, de fabricação alemã. Lindo móvel em estilo moderno. Preço CrS 75 mil. Tratar pelo tel. 37-1750.
1205 60

ALTA FIDELIDADE
MAGNAVOX KI-FI

1310

«0

Cerâmica - Olaria
Vende-se uma funcionando, á beira
da Pres. Dutra — Maiores detalhes
pelo tel. 22-9433 com RIBEIRO.
4483

j

Visite nossa exposição, cor.'úc
ça os diversos estilo» apresentados e os nossos preços,
-e escolha o tipo Id .at para
seu lar, em Imbuia, jacarandá.-púu-marlim etc.
Expoiição e rendai:

ZENITH TRANSOCEANIC

TELEVISOR PHILCO -

AMPLIFI&DOR HI-FI

Vende-se um novis-.lmo modelo 1957
Bogen DB 130. 35 W, novo modelo
1957, amplificador e pre-amplificatíor americano, por preço de ocasião. -numa peça só o mais perfeito apare- Ver 6 rua Barfto da T.rre 309 ap. 402.
3472 60
lho em eletrônica . naturalidade de
som fabricado nos EE. UU. vendo urgente para desempate de capital CrS
13 mil — Av. Copacabana 1&, ap. 902.
5138 60

Com 3 alto falantes, 4 vcíocIdades, para qualquer tamanho
dó disco, som de controle eletrânico. Tudo automático, lindo
conjunto de 2 móveis pau marfim, sem uso recentemente lmportado, vende-se por 28.000,00.
Telefonar dias úteis — 46-4837.

Console côr marfim ainda na embalagem de exportação vende-se preço
tel:..
pelo
ocasião — Av. Copacabana 915 apt.
17143 60 301.
60
3916

llúdio, Televlsio, Máquinas de Costura, ár. Escrever e qualquer espécie
Enceradeiras, Ventiladores, Motores, Toca-DIscos, Cristais, 1'orcelani e
tudo que represente valor. Cubro qualquer oferta.. Atendo a domicilio.

Írente
Ray-ban.
Metálica
Tela
dourada. Ultimo modelo dc 1957 rebase
Cr$....
Preço
importada.
cém
45.000,00 a vista. Base giratória-, na
embalagem e/ 4». via — Tel:;
47-3572.

SERVIÇO

TRANSOCEÂNICO

«COMPRA-SE

ZENITH

1957

Vende-se novo.
47-9717.

Vendo ainda na' embalagem, dé 17"
- Ver á rua DoCrS 28 000.00 — Vendo Televisão'mod_
'mingos super-luxo.
Ferreira, 102, ap. 901 — Tel.
—
Tra 46-9901.
60
17927
60 móvel de mesa com garantia
vessa Carneiro n°, 8 casa 3 perto da
Rua Mala Lacerda. 6097 60

ur-

Televisão Philco 24 Polegadas

Gravadores de Som
projelores sonoros!
TV

TV - PORTÁTIL

T.V, RCA
NOVA

Zenith e Transistor Royal — Vendo. modelos 1958. Na embalagem de
Vende-se
fábrica — Recém-chegados EE.UU G-E. — Comprem dl- Tel: 57-7058.
62481 60 47-9717
Importador por preço
Rua Carlos Sampulo.
da Cruz Vermelha.
.1239- 60

CONSERTOS

toca Discos Philco — Alta
Fidelidade

~

"RÁDIO

Novo,
garanVende-se um
tia, 21" ALP-4, Cr$ 4.600,00. Rua Frei
60
17289
'_
Caneca, 250,

Pau

garantia,

Oficial do Exército que se transVende-se uma nova.
com pouco
c!etro'a
Standard uso. caixa marfim, por CrS 28 000,00
fere, vende uma
Eletric Super-Audltorlum. Nova. Acei- — Ver Rua Grào
137 —
Magrlço,
Temos variado sortimento de cal- ta ofertas. Rua Felipe de Oliveira 4, Penha Circular — Tel: 30 2194.
—
—
xas e câmaras acústica para Alta FiCoTúnel»
1206
(Edificio
60
2327
delidade. Preço de fábrica — Copa- |ap.
60
pacabana.
19151
cabana 387 ap. 209 todos os dias das
17128 60
8 ás 20 horas.

Victor nova d.' 21 ,po«
a-VA^Halo Smm
4160

TUBO TV— - NÕVÔ"
com

costuras

Máq.

nova

vendo

TOCA-DISCOS WEBSTER

Cerâmica ou
retamente no
ele atacado —
41 _C — praça

RÁDIOVITROLAS
Cr$ 1.850,00

í:

tem

TELEVISÃO EMERSON 21"

SUPER-AUDITORIUM

CAIXAS" PARA RÁDIO
VITROLA

TELEVISÃO

TELEVISÃO - CONSERTO
ATENDEMOS AOS DOMINGOS
TABELA. DE PREÇOS
Sem som
Cr$
650,00
Não fixa a iritegem
640,00
C:S
Regulagem
CrS
300,00
Sem ima_er.i
Cr$
600,00
Antena para os 2 canais
CrS, 1.800,00
Atendemos em todos os bairros do D. Federal, como no
E. do Rio; todo serviço tem garantia. Oficina à Rua Francisca
Vidal n. 114, Eng. de Dentro. Telefones de plantão 49-3111
e 49-2955. Todo serviço é feito em sua própria casa.
5190 60

Vende-se, motivo urgente vtagem, possante- rádlo-vltrola- mod.
57. Válvulas de ação dupla, várias
faixas de onda, controle para graves c agudos, stipersom dimenslanal, toca-disco automático para
12 discos dc qualquer tipo ou tamanho,
33-45-78 rotações, longplay, 2 agulhas reversíveis permanente, ¦•/ o moderno contrflle
eletrônico em lielissimo móvel dc
pau-marfim, c/ 3 meses de nso,
custou-me
Cr$ 48.000,00,
vendo
por Cr$ 16.000.00. Vende-se também o mobiliário e aluga-se o
apartamento. Ver k Av. Atlântica,
2.334, apt», 11, Pôstò 3 1/2..:
10011

21"

60

Vende-se Philco Importada, nova,
tela aluminizada. tipo de mefa. seletar aútbu)ãtiço de .'cantys. CrS....
Vende-se um ainda na embala sem
38 000,03". vista. Tratar pelp telefone 1 marca "Motorola" para Chevrolet 1955
• Tel. 27-0606.
47-8645.
5974
60
18455 60

RADIO DE AUTOMÓVEL

TELEVISÃO E RADIO-VITROLA

RÁDIO TRUCCO
Rua Viicondo im Rio Branca, 15-iob.
Ttli.i 38-3101 - 5Í-O900

00

SUPER-ALTA.
FIDELIDADE

Vendo um televisor Invictus 21", em magnífico estado de funcionamento, móvel de pau-marfim. Nunca enguiçou. Submeto a
qualquer prova. Também Rádio-Vitrola Phillips com pick-up em
três rotações, capacidade para 12 discos. Rádio de som estupendo, inteiramente blindado. TV: 30 mil. Vitrola: 20 mil. Run
Constante Ramos, 35, apartamento 1001. 1215 60

ivíôWrri

decoTrTçõ^?'

Canal 6 e 13--OÜOÍKT
RESPONSABILIDADE FIRMA COMERCIAL. Instala antena de TV.j
Consertamos tubo» quebrados ou rsKotados, garantia 1 ano. oficina especializada em T.V. Invictus, Emerson, Àálmlral o outras marca». —'
Rua Frei Caneca n. 250. Tel. 42-9072. Conduçio própria. 1720(1 fio

RADIOVITROLA ALTA FIDELIDADE 1957

FALTA DE ESPAÇO?

Familia de viagem vende linda Hi-Fi, móvel em pau marfim
moderníssima, c apenas 3 meses de uso. Custou CrS 48.000.00
vendo por CrS 16.000,00, ainda d garantia. Ver. Av. Atlântica
n. 2.334, apt0, 11 — PòstoJ 1 /2_— Copacabana.
4467 60

Se êste f o sen problema, a Mesa Trlplex resolver* tudo, Telefone
para Decorações Novo Lar, 42-SSlo — .12-1539 e mandaremos no»o rcpresentante para provar-lhe esta verdade — 4 utilidades numa »A ppçd
Acabamento de Iujío (alumínio e fórmica), Preço de fábrica (CrJ 1.400,00).
2550 _.V

-1

TÉCNICO EM TÊlEVÍSÃÓi HI-FI

ESTOFADOR

Corrige qualquer defeito em seu aparelho com emprego de
moderno instrumental de laboratório. Pagamento depois de um
prazo de experiência. Tel. 25-8867. 12012 60

TORRE PARA RÁDIO
Fabricante Blowknox, com 250 pés, em perfeito estado,
para entrega imediata. Rádio Jornal do Brasil — Avenida Rio
Branco, 110.
17321
60

Qíta-fideliêaée
EMIENE tem a satisfação
do comunicar que se acha
instalada com uma loja especializada em todos os
assuntos era alta-fidelidade

-^rn^je.—
Av. Rio Branco. 185, loja 9-galeria

RÁDIO - OFICINA PHILLIPS - AUTORIZADO
Especialistas em rádios europeus e americanos
— Consertos baratíssimos —
TESTAMOS VÁLVULAS — EXAMINAMOS E VENDEMOS
RÁDIOS E TELEVISÕES
RUA BENEDITINOS N.° 24-A — TELEFONE: 43-1393

"0804 60

OLIVEIRA
Móveis estofados em qualquer estilo. Fabricação e reforma
g'rupos poltronas, bergers, sumier e colchão de molas, stc.
CAPAS e CORTINAS. Serviço rápido e garantido. — Rua Josó
Vicente n. 107,

•de

TEL.: 38-6844

TfTílTRTAT
de

Revitaliza e .ejnvenesce, dá taúde. enertla, bem-eslar e alecrl*
viver. Informe-se pelo teL 57-4796. Entreja-se a domicilio.

..J*'21'

VARANDAS

Fabricamos e envidraçamos em duralumínio e em madeira,
Armários embutidos, cobertura, etc. Fábrica própria: Escrit. Rua
Araujo Porto Alegre, 56, sela 59: J. MARTINEZ. Telefone*
42-4339 e 52-5568.
17389

Artigos para Senhora
Casa comercial em organização, compra
por atacado calças, soutiens, anáguas, combinações, blusas, meias, jogos de orlon, etc. —
Tratar à Rua do Ouvidor 169 — 4.° andar —
Sola 416 — procurar Wilson. 18468

CORREIO DA

2.° Cndí-rno

M

Ó

V

MANHA,

EIS

Domingo.

18 de

Agosto

de

IS

19S7

DECORAÇÕES

VENDE-SE — Uma rica tala de Jan- VENDE-SE — Por motivo de mu- VENDE-SE barato movelt bom etta- VENDE-SE uma poltrona, urgente, MOVEIS USADOS — Vende*ie: 1 .....
tar a: ni,, colonial com um grande e dança, consoles, cama estilo Im- do, de escritório — Ver na Avenida parn desocupar lugar, Preço Cr$ . .. la de Jantar rústica de Imbuía ma1.000,00. Tratar á R. Bento Lliboa. a-la.-.a l"iaM| hllill, ll ÍM alai T ;a, mfj» f I
Preildente Vargas, 200, ---¦)-. 905.
lindo espelho — Tels. 38-8423 ou ..
4261_83 cadeiras. 9.800 cruzeiros. 1 estante3237 83 10. apto, 403,
58-6207.
04311
83 pério de jacarandá, autêntico, 1
biir espelhada estilo Chlpandele ....
cômoda D. João V, bombê em VENDO — Sala de
completa VENDE-SE — Sofá-Cama Probel, 5.900 cruzeiros. 1 grupo de pau-marVENDE-SE — Lindo dormitório ImJantar
—
miudezas
t
diversas
—
jacarandá
Tel.
47-1140.
cama
solteiro,
2
mesns
buia maciça:
(usada)
usado, em bom estado, por preço (im estofndo com tecido cór laranja18206 83
cabeceiras, grande armário, 3 corpos, Catete, 199 sob. Tel.: 2S-2320.
raioávcl. Av. Ataulfo de Paiva, cinza e preto com: 1 tofá e 2 polespelho interno, e gavetas e 1 cadeira
83 VENDE-SE 2 carnal americanas.
29738
tronas. B.900 cruzeiros, — Tratar cl
"completo
1.435, apto. 201 — Leblon.
por 12.000,000 cruzeiros, 1 eecrivani- DOItMITõRIO
D. HELENA á Rua do Catete 35.
segunda-feira,
Ver
desde
Rua
Santa
Chlpandale
83
5878
4.000,00,
1
biblioteca. 2
nha. cômoda
83
TELEVISÕES. 1057, novas, com ga8031
vidro lusennte 6,000,00 — Le- com 11 peças, novo, sem uso, Em Clnrn, 18, npto. 801. 3236 83
Imbuía peroba cedro, com espelho MOVEIS USADOS — Vende-se: 1 me- DORMITÓRIO CHIPENDALE maciço BAR MODERNO FORMICA TIÍÉS
rantia, a parti'- «ie 22 mil cruzeiros.
— Tel, 47-4?.19, de manhil.
Eortas,
lon
Estado de novo CrJ 23.000.00 — RANÇOS — Novo, valor: 0.500,00. —
Rua Ubaldln. -.'iu Amaral, 40-A, próca elástica com 1 taboa, 4 cadeiras
05003 83 gravado em cristal. Tampo com
"com es12 simples, 2 cadeiras de braços. — Com Telefonar p 45*8441.
ximo A Praça Cruz Vermelha. Centro.
pelho. Uma sala chlpandale
Preço; 4.800.00, Av. N. S. Copacabana,
~
—
JANTAR
Novidade
SALA DE
peças, nuffett com 2 motros, cadeira pouco uso — Vende-se barato
1150, apto. 1002, parte da manhft • à
por
5868_83
de
de
fórmica,
Madeira
revestida
lei
—
deseonlavrado,
espelho primeira
Excepcionais
cm sola
TELEVISÕES
3952
mil cruzeiros. Tratar com D. ME- iMÒVEIS — Vende-se com urgência, noUe.
83
os móveis mais funcionais, modernos no bar e cristaleira. As colunas en- 3LENA
tos parn pagamento A vista, e venou Sr. LUIZ, Rua do Catete estado de novo, sala em imbuía et- URGENTE, OCASIÃO — Vendi) ~1
e revolucionários que Já surgiram, talhadas feita dc encomenda e um n.°_S5.
das a longo prazo. Temos, i sua es3055 83 cura e quarto rústico mexicano, Tra- dormitório, solteiro cm
Jacarandá,
poderiio transformar o living em sala colcháo do molas Presidente. Por mocolha. Admirai. Phllco. Phillips. Zetar a Rua Felipe dc OUvelra, 4, apto. guarda roupa 3 corpos, cama
de Jantar « vice-versa, preços de ata- tivo desfeito noivado. Sala Cr| .... MOVEIS USADOS —
crlada
Vende-se: 1 405,
nlth, Emerson, Invlctus, RCA Victor,
Túnel Novo. 4151 83 mudo,
—
sem
compromisso
banqueta
cado,
conheça
Colonial
estofado
em
couro
Dormitório
CrS
18.000,00,
penteadeira,
18.000.00,
grupo
G.
Emplre.
E.,
por
Carlson,
Stromberg
NETTO — Rua colchfio de molas 3.500,00,. E uma má- plástico verde cnm: 1 sofá dc 3 as- QIÍARTO CASAL JACARANDÁ 30.000,00. 27-8627.
M. B. SAMPAIO
Windsor. Rua Ubaldino do Amaral,
—
—
34-0767.
Tel.
sentos e 2 poltronas
Afonso Pela 89 casa 1
9.800 cruzeiVende-se, feito de encomenda.
quina dc costura Croslcy CrJ
43-A. Centro.
8938-81
18251 83 5.000,00.. Ver e tratar à Rua Minei- ros — 1 sala de Jantar Chlpandele
de molas. Perfeito esta- SALA COLONIAL belíssima com 10
Colchão
com:
1
buffet,
1
.31.
fica
da
Facul*
mesa
Console,
ra
Esta
rua
6
perto
TELEVISÕES, cm vinte pagamentos,
VENDE-SE — 2 confortáveis poltroe
dormitório mexicano real
peças
cor imbuía 0 mll cruzeiros. do. Cr$ 35.000,00. Tel. 36-3612.
sem aumento no preço A vista, entrenas por 1.000,00 cruzeiros cada uma dade de Medicina em Sio Crlstováo. cadeiras
classe. Vendo urgente à vista
Tratai' com o Sr. LOUREIRO ou D.
17227 83 alta
ga imediata. Nüo percam a oportue uma copa-almôço com uma prate- liiiorm.-i-.se pelo tcl: 48-5154.
pela melhor oferta acima de 16.000.
83 HELENA — Rua do Catete 55.
nidade, por motivo de innuguraçiio
leira de parede, mesa e 6 cndelrns
— Executa-se serviços dc Tcl.: 27-7185.
16004
83 LAURINDO
de mais uma loja. Rua Ubaldino do COZINHA AMERICANA — Armários em estilo colonial, tudo por 1.500,00 MOVEIS DE ARTE — Vende-se 2
20822 RJ
Lustros
Móveis
encee
carplntaria.
5054
Amaral. 40-A, próximo à Praça Cruz avulsos e conjuntos sob medliLi a cruzeiros — Ver « tratar à Rua Vis
2072 83 Vermelha. Centro. 74222 60 domicilio, inclusive aos domingosraço conde de Plrajá 589, apto. 802 - piltronas Luiz XV. 12 cadeiras meda- MÕVEÍS USADOS — Vcndc-scTl bar rados. Tcl: 26-8520.
BIOMBOS,
mais
lindos
Rio. <n_
ns
do
lão 2 mezinhvs, 3 gavetas, 3 estante Chlpandele espelhado 4.800 cruzeiros
44S4 83 moderna decoração, feitos
sem cheiro de baratas — Ipanema.
p/ Hrtis83 cm piqula — Rua do Catete 166 fun- — 1 mesa elástica Chipandelc 3 mll
17160
RARA OPORTUNIDADÉ^Ven- VENDE-SE 1 dormitório c| 10 peças fosfatizado,
o
Os
Preços dc atacado — M. B. SAMde
sala
melhores
Escolha
tas,
preços.
cruzeiros — 1 sapateira dupla Chipan- VENDE-SE mobília colonial
de-se por motivo de mudança, dc madeira de lel, modelo Chipan- PAIO NETTO, há 10 anos projeta, VENDE-SE uma sala de jantar, estl dos — S. Jacinto — 45-5268.
em perfeito estado: uma scu. Para ver marque hora. 46-4973.
completa,
83
—
dele
1.900
cruzeiros
1
modas
Epcdn,
discoteca
de
dale
com
colchBes
•
16972
decora e vende cozinhas americanas lo de Imbuía maciça, 2 consoles, uma
5029 83
uma linda Console com tampo de
e um melo burcau para espreço de Cr$ 16.000,00. Tratar — Rua Afonso Pena 89, casa I — vitrine, 2 mesas redondas, uma me. CAMAS vendem-se 2 Patentes e 1 La. dupla Chlpandele 1.900 cruzeiros — poltrona
— Telef.: 57-1584.
Onix, contornada com um rico pelo
— duas camas de
VENDO
URGENTE
Telefone 1.250 tudante
na Travessa Frederico Pamplona, 25 Tel. 34-9767.
pnra
de sofá trabalhada, um mas para solteiro. Rua Baráo da Tor- 1 mesa Colonial
sa
de
frente
83
18252
1163 83 sqltciro, 1 armário dc 2 metros • uma
cruzeiros — Tratar com o Sr. AR-!
espelho bisoute belga. Vende-se — Telefone 57-0401. 17131 83
estilo Luiz XV re 85.
— Liquidamos mesas com grupo de jacarandá de
THUR — Rua do Catete 55.
DORMITÓRIO — Renascença de pau mesa de cabeceira, tudo novo, e_tiveludo azul
Dekapê, forrado
também um lindo Buffet guarne- CAMA e armário laqucados para FORMICA
em
17291
83
imperceptíveis com grande e um biombo chinês. Rua Miguel Lc
5056 83 marfim, 7 peças — Vende-se pur mo- to moderno, em Piqulá Marfim. —
eldo de um Bar giratório origi- criança até 6 anos. Perfeito es- defeitos
— Vende-se por motivo de
reduç&o de preços — M. B. SAM— Av. N. S. Copa- Vendo junto ou separadamente, ter* n" 131 apartamento 901. Tel:.... MOVEIS
MOVEIS USADOS — Vendem-se; 1 tivo de viagem
nal. Tudo trabalhado e patinado. tado. 47-5732. 4203 83 PAIO NETTO — Rua Afonso Pena 89 mos
os
viagem
todos
utensílios,
inclusive
— Apto. 1003.
ve também c/ mobília de casal. Prt«
1285
cabana,
36-0798.
Etager
Colonial
2
mll
cruzeiros,
Preço de verdadeira ocasião. Ver VENDE-SE dormitório, completo, an- casa I — Tel. 34-9767. 18250 83
83 ço baratissimo. Tel,: 37-5193 á par«
3416 83 televisão —— Ver Av. N. S, Copaca- berço com colchão 800 cruzeiros, 11
3947
Apto. 1301.
bana 400
e tratar à Rua Fernando Mendes, tlgo, de Imbúia, Leandro Martins. FERRO BATIDO — (Móveis) - Es DORMITÓRIO todo em
estante com 2 portas envldraçadas VENDE-SE — 1 mesa de tampo de tir de 2a.-íeira.
pau marfim,
4398 83 de
83
correr 2.500 cruzeiros, 1 cômoda cristal, pau marfim, lnca preta, 6 caRua SSo Clemente, 05. Para ver, te- tilo étásslco e moderno, diretamente tipo Imperial, todo dourado
18, apto. 701. Tcl. 37-7172.
1283
cacom
ao preço de atacado, gru- ma de casal, 2 guarda-roupas, 1 có- BIOMBO CHINÊS — Familia que via Chlpandele de Imbuía 3.500 cruzei- deiras forradas
branco — Vende-se mobília para mentna-moçade
couro
83 lcfonar 26-7301. 18245 83 da .'Abrlca
de duas poltronas com almofadas
27964
1 colchão já para a Europa, desfaz de lindo bl- ros — Tratr com D. HELENA — R. Fabricação Teperman — Pagamento laqueada em creme, constando de caRICA SALA DE JANTAR, po
e uma mesa com vidro CrS 1.850,00 moda, 1 rica penteadeira,
em laça preta, de 3 folhas, deco- do Catete 55.
VENDE-SE por motivo dc via- VENDE-SE
5057
83 a vista — Rua São Clemente 158 — ma, com colchão de molas, mesa da
executada em. ibúia entalhada, com apenas — Rua Afonso Pena 80, casa de molas, 2 cadeiras estofadas em ve- ombo
artisticamente os dois lados.
83 cabeceira, armário, penteadeira, esApto. 803.
1189
gem, um dormitório de imbúia, dois consolos, uma mesa e ojto ca- 1 — Tel.. 34-0767. 18253 83 ludo, 2 mesinhas, tudo com tampo de rado
Presta-se
estilo
dc
deVENDE-SE aparelho de jantar e
para qualquer
tante- sapateira c estante escrlva*
cristal,, custou Cr? 160.000,00. Vendeestilo Rcgcnce, cm estado de no- deiras, pelo preça de Cr$ 32.000,00.
novo,
de
esVENDE-SE,
em
estado
coração.
Custou-me
25
urmll,
vendo
chá d eporcelana fina Rosenthal critório D. João V, em madeira de ninha, tudo por CrÇ 15.000,00; quar30.
COLT 38 e Smith &. Wesson 32 — mos urgente por motivo de viagem
vo, constando de: um armário de Ver à Rua General Polidoro, 18220
10
mll
cruzeiros.
Ver
gentemente
por
Cr$
83 Carga dupla, cano íiiérljo c primeiro para a América do Norte, por
para 20 pessoas. Aparelho de chá imbúia e jacarandá, constando dc: to para dois rapazes (também serva
cinco portas, cama, penteadeira,
75.000,00. Ver à Rua Barata Ribeiro Av. Atlântica, 2334 apto. 11.
e
café com bandeja Fracalanza. • Estante de 3 corpos, burcau com 3 para moças) cm sucupira, constanO
tiros,
curto
segundo.
e
cano
o
duas
lugar
desocupar
4474 83
do de 2 camas, com colchão de moduas mesinhas de cabeceira c VENDO para
— Novíssimos — Trocam-se os dois n° 133. Tel: 57-3781.
Mesa
Chipendale. Armário estilo gavetas e tampo de vidro e poltio- las
ludois
e
um
sofá
para
17252 83 CAMA BELICHE americana com cole luz fluorescente, 2 mesinhas de
banqueta. Ver depois das 12 lin- poltronas
na fixa, com assento em couro — cabeceira,
•
colonial.
Armazém
estofados. Multo barato. Te- por um gravador de fita —Webcor Coc/
cômoda.
gares
dois armários guarda-roumolas. Cr$
3.000,00. Rua Balança
Ambos os URGENTE — Vende-se linda poltro- chões de
ronet ou Webcor Royal
ras, à Avenida Atlântica, 1.53G, lcíonar 27-4864.
Preço CrÇ 20.000,00 — Tratar pelo teFilizola.
óleo.
a
dois camiseiro-cscrlvaninha, I
Quadros
Henrique Novals, 22 apto. 101. Tel:
lefone 27-0370. 1156 83 pa,
02480 83 revólvers estão registrados na policia na moderna encarnada, 1 rádio para 46-6037.
apto. 401 — Telefone: 37-0169.
Abajours.
2 conjuntos por CrÇ ..
Mesa
cheiras,
os
de
cozinha.
Cae faz-se a transferência de proprle- cabeceira e 1 aparelho chá e café em
5929 83 deiras. Copos. Panelas. Tábua de VENDE-SE mesa de jacarandá com 20.000,00 (também se vende separaVENDE-SB 2 estantes 1 sala de vlsi- MOVEIS DE ESCRITÓRIOS — Grande dade dos mesmos caso se faça o ne- Cerâmica decorada e assinada. Tudo
do); mobília completa para quarto
tas, 1 radio-vitrola Zenith e 1 ma- variedade pelos menores preços. Rua góclo — Tel. 27-4692 — Faz-se quês- novo. Aceito oferta. Tel: 22-9811.
FAMÍLIA estrangeira que se retira, engomar e vários outros utensi- lm x 0,60 podendo ser aumentada de casal, cm imbuía estilo
chlppen*
tão que o gravador também seja novo.
320_ 83 vende uma pequena sala de Jantar. lios. Rua Sambaiba, 157, apt. 201 para o dobro, sem ser elástica, por dale
quina de lavar roupa. Junto ou sc- São José n. 54. 22-3281.
com cama, armário de 3 corpos,
—
03
dispositivo especial. Preço S.000,00
02368 83
parados — Fone 45-460G.
18368 83
Ver e tratar, por
4332
favor, i Avenida — Leblon.
83
2
cômoda,
de
de
arm.
sala
VENDE-SE,
a
janpentes*
portas,
Sen, Vergueiro 174 apto. 105.
17133 83
particular,
Bartolomeu Mitre, 541. NSo se atendeira, mesas de cabeceira, etc, em
1 tar rústica com 8 peças _or 8.000,00, de
SALA DE JANTAR E DORMITÓRIO r~BURH.AU 1.70x0,70, 7 gavetas;
MESA
SALA
telefone.
JANTAR,
por
preta
VENDE-SE uma mobilla de sala de DE CASAL — Vende-se uma sala de conjunto laqueado verde, apropria- conjunto de varanda em bambu por
dc ótima perfeito estado, pelo preço de CrÇ»
83 com enfeites de metal nas pernas VENDEM-SE duas poltronas
5874
jantar, com urgência por falta de es- jantar, tipo colonial inglesa de cam- do para copa; 4 cadeiras, 1 mesa, 1 3.000,00, duas cadeiras de descanso,
qualidade, precisando trocar forração. 25.000,00. Também se vende os ar— mários separado. Ver e tratar ,_ rua
1
4
—
4.800,00,
1
mesa,
6
CrÇ
bufet;
diancadeide
2a.-feira
em
Preço
de
2.500,00
(moderna),
tratar
á
Rua
Copacabana
1.200,00.
Ver
SALA
DE
JANTAR
cada
uma
CrS
grupo:
poltronas por
Móveis moderpaço. Ver e
constando de 14 peças. Um dor1 armário para livros, três te à rua Constante Ram * , 99, apto. nos, grande buffett e crlstalelra-bar, ras ferro com enfeites metal CrS Rua Senador Vergueiro, 174 apto. 105. Miguel Lemos, 17, apto. 801, Copaca12011 83 po,
723 apto. 801.
mltorio de casal, fabricação Lamas, trancados;1,50x0,30x1,65,
Todos objetos 1001.
74117 83 bana.
83 cm preto e branco, móvel para fa- 1.700,00 (cada). Tapete liso ver20821 83
portas,
5949
constando de 9 peças. Preço usados.
1 geladeira portátil (Roche'
SALA DE JANTAR — Vende-se, pa- antigo,
quelro, 'der cadeiras, combinando com
e
Cr$ 4.000,00 para cada con- do) para plckniclc,
semi-noma. Pre- MÓVEL DISCOTECA —Vendo" por qualquer mesa vende-se por Cr$.... de 44 x 3 CrÇ 8.000,00. Tudo com MOVEIS USADOS — Vende-se: 1 sa- MESAS — Frente sofá duas novas 83
ra desocupar lugar, sala de jantar, de ocasiãoTelefone
20-7251.
Ia de jantar Chipandele com Buffet, lindas. 57-8916. 20810
baratos. Obséquio telefonar de falta de espaço, linda peça decorati- 20.000,00, podendo ser pagos em duas 2 meses uso. Tel.: 46-9424.
estilo francês, moderna, com mesa. junto.
ços
17304 83 pois das 20 horas ,ou domingo tel:Tj va, completamente nova, em plquiâ
18276 83 cristaleira, bar, mesa, 6 cadeiras de VENDE-SE: urgente para desocupar
buffet, bar, mesinha e 6 cadnlras, cm
vêzcs.
Ver a Avenida
Copacabana
18463 83 marfim, estilo moderno, medindo 1,20 664 apto. 304.
Peroba maciça na cor imbúia — CrS e entregar .is chaves. Vitrinas, 1 baimadeira pau-maríim e c.icura, cm BUREAUX — Vcnde-sc 1,60x1,20, pe- 27-4618.
26
com
divisões
de
compr.,
FAMÍLIA
m.
para
AMERICANA,
deixa o 12.500 cruzeiros — 1 cristaleira de cão,
de
que
Gonzaga
acabamento.
Hua
fino'
armário, etc. Trntar * rua Do1160 83 Brasil, vende dormitório
colonial de sa- álbuns, lunar para colocar livros t.
mobilia
desmontável
VENDE-SE
9
maciça,
roba
gavetas,
de casal, em imbúia estilo Luiz XV fino acaba- mingos Ferreira, 29, das 10 às S da
Campos, 78, tcl. 29-7054. 4339 83 c/ cadeira de molas. Preço do con- la completa — Telefone: 26-3573.
Ribeiro
Rua
Barata
à
Ver
—
blbelots.
mogno, 8 peças, Crf 22.000,00; 1 mesa mento — 5 mil cruzeiros
Tratar tarde.
íüi-i3
83 n. 63 apto. 701. U199 83 SALA DE JANTAR e dormitório de
CrS 5.000,00. Tratar r. S. José,
VENDE-SE: Tudo dc fabricação ame- junto
3392
jantar, com 4 cadeiras, carvalho com D. HELENA ou Sr. LUIZ à
— Vende-se estido moderno, em americano,
17301 83 VENDE-SE mobilia dourada Luiz XVI,
Cr$ 3.000,00; 1 portn-ál- Rua do Catete 55.
VENDE-SE sala de jantar em jacaricana. Mobilia de quarto, mesa dc 50 —• s/302.
5053
83
randá massiça com mesa elástica, 1
ferro com tampa dc formica c seis
autêntica — Tratar à Rua Almiran- VENDE-SE — Somente à particular pau marfim, urgente, preço mui- buns de discos, CrS 1.300,00; 1 sofá,
Tereza, mobilia de sala de jantar de im- to baixo. Ver á Av. Rui Barbosa CrS 12.000,00; 1 poltrona de papai. MOVEIS USADOS — Vcndc-se:
1 táboas, bar espelhado, etager grancadeiras, pequenas mesas e saia c URGENTE, para desocupar espaço, te Alexandrino. 359, Santa
laqueado, pa- das 13 ás 17 horas diariamente ex- bula com 10 peças. Ver i rua Du- n. 636, apt. 705. Procurar chaves Cr$ 5.000,00; 1
lampeSes. Vários outros utensílios do- vende-se um dormitório
porta-bibelots. Cr? dormitório moderno Imbuía com 1 de e 8 cadeiras. Rua Barata RlbelRua Dias ra criança, com três camas, um ceto aos domingos — Tel: 22*3412.
vlvler 46, apto. 402.
mestiços. Roupa usada.
2.000,00; 1 escrivaninha, em mogno, grande armário. 1 cama com col ro. 691, Copacabana.
20795
1101.
no
apart.
Rua
Ver
à
mesinha.
e
83
guarda-vestldo
2544 83
Ferreira, 425 apt. 204 Leblon.
4.500,00; duas poltronas de fibra, chão de molas, 2 mesas de cabecel
__E014 83
18227 83 CrS
2333 83 Artur Bernardes, 14, apto, 305. CaCrÇ 1.000,00 c/u; 1 máquina de ta- ras, 1 penteadeira, 1 puff e 1 como- VENDO motivo viagem móveis frande jantar super remesa de MAJESTOSA sala
tete.
16965 83 VENDO URGENTE, uma
da
9.500
cruzeiros.
Tratar com D
a mão em SALA COLONIAL — Vende-se ur- crever Smith Corona, moderna, CrÇ
Luiz XVI, sofá e , duas
aço toda branca com cadeira estu liqulas, toda entalhada
GRUPO estofado em veludo fran1 cômoda, com 5 gavetas, HELENA ou Sr. LOUREIRO — Ru_ cêses, sala estofadas
em veludo verESTRANGEIROS — Em vá" fada, própria para médico, ver a rua pau marfim e dourada, estilo Impe- gente, completa 12 peças, bar c| es- 10.000,00;
poltronas
Catete
do
55.
5052
cês vendo urgente com apenas 1 TAPETES
CrS
1.300,00.
Av.
Rui
Barbosa,
624,
83
1
mesa,
rlal, 8 cadeiras tipo de thovo,
pelho cristal tendo também mesinha
tamanhos, feito à mão e em có- Assembléia 93 s/707. Tel: 22-7293.
de, duas cadeiras em veludo vermeapto.
902.
4254"
83
mês de uso fabricado pela casa rios
cristal,
1
ri—
todo
em
de
mesmo
—
bar
de
e
do
1
centro
abajour
1
buffctt,
pé
2x3
res diferentes de 3x4
2321 83
VENDE-SE guarda roupa, pau mar- lho, uma mesa laqueada e dourada,
,
Batista, sofá de 4 lugares e duas 2,50 x 2. Vendemos a partir de Cr$
. , .
co tapete. Custou Cr$ 160.000,00 — estilo, tudo por CrÇ 14.000; ótima —duas mesas Luiz XVI para lado da
de via- conservação, ótima ocasião e única. I B***B, — Vende-se dc imbúia, todo fim, mns-iço. .'tm, linhas modernas, sofá,
poltronas juntos o por peca. Pcla 1.000,00. Ver à Rua Barata Ribeiro n° VENDE-SE uma discoteca e um con- Vende-se urgente por motivo Rua
gravuras antigas e porcelanas,
5
amplas
espelhado,
CrÇ
25.000,00.
Rua
..
estilo
chippendale
portas,
por
43,
Bade
Castro
Rua Ministro Viveiros
metade do valor está nova. Av. 153. Tcl: 57-3781 urgente por motivo junto para escritório comercial, fa- gem por Cr$ 75.000,00. Ver à
rua Barata Ribeiro, 436, apto 902
Barata
Tel.:
Ribeiro,
596,
apto.
802.
4.000.00.
Tel.:
37-1338
Tel.
36-3818."
|CrÇ
9C2.
Lido.
Tcl:
57-3781.
apto.
—
n"
153.
20758 «•»
Tel. 25-3054. rata Ribeiro
brlcação PALERMO
Prado Júnior 186 apto. 101. Tér- de viagem.
20760 83
5987 83'36-0535.
11452 83I
17254 83
17248 83
. •
4224 83

VENDE-SE — Motivo de viagem móveli modernoa em estado de novo
bem como objetos. Tratar pelo telefone 37-5231 de preferência manhli.
B3
10103
POR MOTIVO DE VIAGEM vende-se
urgen te: estanto moderna, armário,
meta, «ala de jantar, maquina de lnvar roupa, geladeira O.E., duas poltronas "Bergere", cannpé du palhinha,
vários outrot objetos, movei de entrada Rua Dlat dr. Rocha 25 — 1001
—• Tcl. 37-8880. 12084 83
CAMA E ARMÃRIOein Imbuía para
solteiro, bom colchfio, vende-se Cr|.
í.500,00. Te..i 37-2317.
83
1201
DORMITÓRIO Chlpandele, novo, tem
uso, todo de peroba c imbuía, o quadro de penteadeira em 3 faces c. espelhoB gravados em cristal. Preco CrJ
15.000/00 e uma aala nova sem uso
maciça as cadeiras cm plástico. Preço
11.000,00. Vendo com prejuízo por
motivo de noivado desfeito. Vir e
tratar à Rua Vitor Meireles, 70, dlnriamente até âs 10 horas. Domtngu
nté 12 horas c. sr. SILVEIRA.

reo.

TELEVISÕES, de 21 polegadas, novas,
com garantia, a partir de Cr$ 31.000,00,
dns seguintes marcas: Invlctus, Emerson. Zenith, Admirai, Phllco. RCA
Victor. Phillips. Stromberg Carlson,
Standard Electric, etc. Vendas a pra7.0 gem aumento. Rua Ubaldino do
Amaral. 40-A, próximo * Praça Cruz
Vermelha, Centro.

URGENTE — Vende-se um grupo de
ferro batido para varanda, uma radlovltrola e dois tapetes. Ver A Rua
Artur Bernardes, 14, apto, 505. Catot-rv.
16004 83
URGENTE — Vende-ae, para riesocupar espaço, duas poltronas tipo LIly (Chipendale), em perfeito estado
rie conservação. Ver e tratar a Rua
Artur Bcrnordes, 14, apto. 505. Catete.
83
1600£
ESTANTES — Vendo três estantes
todas em madeira de lei, móveis de
luxo; uma delas mede 2,5 ir. por 2,5 m,
com gavetOes na parte Inferior, próprlas para grandes e luxuosas bibllotecas, As outras rim. com portas
corredlças medem 2,30 x 0,00 e 2m
x lm. Tôdat as três sãn desmontaveis — Preço das três CrS 34.000,00 —
separadamente — Telefonar
Vendo
83
05071
para 48-6336,
VENDE-SE~ — lima bicicleta pnra
moça aro 28 — Ver á Rua Dias Ferretra 147, apto. 202.
83
04253

_Z™J±

NOVILHAS

Vende-se uma estilo Chipendale em
estado dc nova constando uma mesa
elástica, seis cadeiras, duas poltronas
16 mll —
Vende-se a escolher lote de cem e um buffet — Preço Crt
S. d» Coparezes, o que há de melhor — Facilito Ver e tratar a Av. N.ALEXANDRE
—
som
sr.
cabana 683,
pagamento — Tel. 27-5467.
. 5887 83
63 Portaria.
17383

GERSE E HOLANDESAS

GO L C H Õ E S

;

FabrlAlmofadas c neolchoados.
ca-se com rapidez, do crianças desde
CrS 120.00 de solteiro desde CrS....
150,00 de casal desde CrS 320,00. —
•Tel: 26-5529 — MARTINHO.
119 83

DORMITÓRIO

Chipendale, completo, em ótimo estado de conservaçáo — Vende-so por
preço do rara ocasião — Rua do Bispo 295, tcl. 28-4776.
3354 83

- SUMIER

ARMÁRIO EMBUTIDO

SALA DE JANTAR

SALA DE JANTAR

Família estrangeira vende sala de
Jantar — Estilo Colonial, toda talhada em imbuía maciça, pela melhor
oferta. — Tratar á Praça Eugênio
Jardim n. 34, ap. 402 — Tel. 57-3121.
16039 £3

Executam-se qualquer tipo de armários embutidos e móveis com preços módicos orçamentos sem compromlsso — Av. Copacabana 268, loja 40'
D — Galeria Duvlvier.
14025 83

ESTOWoFRÕRfTNISTr
(OFICINA)
móveis a curiosos.

Não confie seus
Entregue-os a uma oficina especlalizada que os devolverá como novos —
Chame-nos sem compromisso e verifique os no___r, preço.. — Atendemos a
— Caminhão próprio
todo sos bairros
->, Rua Prof, • Quintino do Vale __.
62-B — Estado — Tel. 34-7881 - Obs.
Clilpeiulnlc, completo, em ótimo e,. ofertamos grátis aos nossos fregueses
tado de conservação. Vende-se por linda almofada decorativa.
11490 83
preço de rara ocasião — Rua do Bispo 295, tel. 28-4776.
3355 83

SALA DE JANTAR

PERSIAN CARPET ROYAL PALACE TABRIZ FOR SALE BY DIPL0MAT
LEAVING BRAZIL. LOW PRICE FOR URGENT SALE OF THIS BEAUTiFUL CARPET IN PERFECT CONDITION CR$ 150.000. AVENIDA
RUI BARBOSA, 310, APT. 1610. AFTER 10 a.m;
2481

83

FAMÍLIA QUE SE RETIRA VENDE:
veludo vermelho; cadeiras estofadas cm veludo; quarto solteiro; peças
quarto casal cm jacarandá; móveis laqucados com cadeiras forradas,
avulsas fino gosto. Av. Atlântica n. 3.940, apt0. 402. 18364 83

AMERICANA

.

83

MARCENEIRO - LUSTRADOR

LAQUEÃÇÃO DE MOVEIS

ESTOFADOR

ESTOFADOR

- novas e reformas — CortiA domicilio tel. 22-3753 — sr. WAL- nasPeças
— Forraçóes — E móveis moderConserta, reforma e fabrica móveis TER — Tel. 26-7595.
nos sob encomenda, tcl: 25-7163, rcpara
12069 83 cados.
prateleiras, estantes, armários
29870 83
cozinha, etc. — Tel. 27-7184.

Por motivo de viagem vende móveis e utensílios de origem americana. Dormitório com colchão espuma
de borracha, grupo estufado, meeinhas, abajours, tapetes grahde de
327 83
estantes,
la e chinll, escrivaninha,
cama Utillty, armários de aço, aspirador. ventiladores,
geladeira O.E.
de móveis cs2 portas 1957 porta de imã, máquina Consertos e reformas
tofados em geral — Lustra-se móveis
de lavar roupa, tapete pérsia marca —
—
Rapidez e períelçfio
Orçamento
XEDZ 340x460, piano Eplnct. rádio
Zenith Transocion, discos long-play, sem emopromisso — Tel. 57-5101.
—
MoRua
Prudente
quadro, etc.
rais 1.774 — Ipanema, á partir das
4185 83
10 horas.
Pintor de arte decorativa chinesa,
clássica, moderna, em laqueàdos. —
Enriqueça seus móveis — Chame o
decorador J. PIRES — Tel. 32-0720.
14C06 83

DECORAÇÃO EM MÓVEIS

'

Magnífica oportunidade
Vende-se diversas peças juntas ou separadamente, em ótimo
estado, inteiramente dourado a ouro fino. Ver ò Rua Resedá
n. 36 (Lagoa — Fonte da Saudade). 1299 83

rIROCAM-SE MOVEIS

Aceitamos os seus móveis velhos em troca doe nossos novos.
Temos grande variedade de dormitórios-, salas de jantar e peças
diversas para pronta entrega. Executamos também, sob encomenda, móveis de qualquer estilo. Pagamento auper-bcillitado com a «ua .mobília como entrada.

MÓVEIS

3541

CORTINAS

Confecção, reforma e lavagem —
Absoluta perfelçSo — Orçamento sem
compromisso — Tel. 57-5101.
3363 83

LAQÜE A-SE

Móveis brilhante ou'fosco, decorados e patinado. Pinta-se apartamentos. Rua Pinheiro Oulmar&es n°. 82
— Tel: 26-4152 — JOSÉ MARTINS.
83
18161 83

"COUROS" - PINTAMOS

DO CATETE, 137

Sofás — Poltronas — Cadeiras, etc, pelo mais novo
processo norte-americano. Técnicos estrangeiros — Telefone:
42-2652.
16990
83

TAMEES"
CORUNÁS

PARTICULAR VENDE

TWGIMOS TÂPIffS

Rua Gomes
5989 83

CrS
CrS
CrS
Cr $

6.300,00
9.500,00
9.300,00
9.100,00

FAÇA-NOS UMA VISITA SEM COMPROMISSO

DORMITÓRIO PEROBA MARFIM

AV.

MARECHAL

RANGEL,

N.°

915-B — VAZ

TAPETE SANTA HELENA

„

FAMÍLIA QUE VIAJA VENDE:
eom multa urcènria e rom irande prcjufio todo lindo mobiliário e demais pertences que compõem
mundial, per«•u confortável ..partamento. Rádio Zrnith Tr.insocean. mod. 1956, portátil, alcance
apartafeito nor CrS 5 000 00 — Graciosa sala de Janta r, de pau marfim, modelo especial para
em veludo
mento nova «m uso, com: b.r, mesa elástica, bufet t seis lindas cadeiras estofadas
tampo
rom
marfim
1957
em
de
rádio-vitrola,
mod.
pau
aparelho
Lindo
vermelho Cr$ :«000.00
de vede opallne necra sendo o aparelho dr rádio, m aravllhoso, de ondas curtas e longas, somdisco,
de
peja qualquer
ludo toea-dlsco \Vebstrr, lons-playlnR. para 11 dl scos, superautomátlco,vende-se
preço fixo Crs ...
tamanho variado, vale CrS 30.000.00 na loja. Impecável funcionando
"Hi-Fi", modelo 1958, marca
15 000 00 e também maravilhoso conjunto completo de alta-fldelldade
"Kcovox" o "Stradivarlus em Rádio*', tendo possante aparelho de rádio num belisslmo movei de
transfornau marfim, moderno c mais dois móveis, sendo uma caixa acústica, com controlers,
"EltromaUc , de
msdor de saida. twetters 4 alto-falantes sendo um de dupla funcio, toca-disco
desligamento
13
discos,
colocar
»CK"
agulha
permanente, podendo
de relutância variável,
unidade
Jmpressioeletrônico todo automático. O máximo em mat.r ia de alta-fldelldade, maravilhoso e chegar
por
nante som orquestral, vale atualmente Cr$ 85 000,00 vendo impecável ao primeiro que
noCrS 32 000 00 è favor traier logo o técnico, pois é uma verdadeira Jóia. Poltronas de veludo
uma.
cada.
J.W0.M
CrS
a
e
as
J.eea.W
a
CrS
3
pequenas
grandes
val sem úsó multo bonitas sendo
Belíssimo esTapete portucuês feito à mio, Belrlx, ton vermelho 2,50x3,5» mts, CrS 8 000,00.
CrS 6 000.00. Mesa conpelho de cristal francês em estilo venexlano. todo lavrado a fogo, por
baPanelas
americanas,
M.
com pei de garra, CrS 5.500
sole redonda, madeira escura encerada,
— Tacos de goUe,
tedelra Wrstlnghouse CrS 1500,00 — Liquldiflcr.d or mesma marca, Çr* 1.000.00
de bebi,
varas e Unhas de pese». Vasos de cerâmica e cristais, copos, trem elétrico Uonel, r.-.rnnlio
-Discos ameamericano, armário de co-inh», CrS 1500,00 - Todas cortinas do apt». CrS 4.300,0o
Aspirador
11.000,00,
de
campo
CrS
rlcanos Ct$ l_».o0 cada. Maravilhoso Gobellm francês cena
superluxo, Cltvlux. mod. 1958, sem uso, cora todos acessórios CrJ Í._0#.í0, enceradeira Cltylux Ulsem oso. madeira clara, com 3 gavetimo tipo. sem uso CrS 2100.00. Armário de solteiro, novo,
tas. 3 corpos medindo 1.65 mts de largura. Cr* (.090.M — Conjunto de mesinha moderna p/ refelci.es e 4 cadeiras estofadas em plástico CrS I !'M" o conjunto. Mesinhas de ferro batido com
tampo de opallne preta a Cr$ 3.000.04 cada. Abat-jour» vários desde CrS 500.90 o par, quadros
a éleo muito bonitos desde CrS 2.S0O.W, linda secretária laqueada de cima e dourado-, com Umde cores Liaas, cinia ou
po de vidro e poltrona CrS 7.000.00. Tapetes sem uso, de Li pequenos
atui. a CrS 508,00 — Máquinas de filmar usadas, miudezas, etc —* Ver até às II horas. * Av
—
telefone.
n23« M
Nio se Informa por
N. S. Copscabana, 1150, apt*. 1.215

LOBO
26900

13

EMBUTIDOS
Fabricamos e instalamos em seu Ap. com a máxima perfeição
e rapidez. Peça seu orçamento, sem compromisso. J. MÁRTINEZ
— Escritório: Rua Araújo Porto Alegre, 56, sala 59. Telefones
42-4339 e 52-5568.
17390 83

MÓVEIS DIRETAMENTE DA FABRICA
VENDAS A PRAZO — DESCONTOS DE 40%

Sala tlc Jantar marfim moderna
Dormitório moderno cm marfim
Armários modernos casal e solteiro
Camat modernas casal c solteiro
Cômoda moderna bem dividida

"...

13.000,00
16.000,00
desde
4.000,00
desde
2.000.00
desde
4.000,00

APROVEITEM

333 — KUA DO CATETE — 3.15
(Pertinho da Casa da Banha)
Aberto aos DOMINGOS até às 12 horas — Tel. 23-4396

E REQUINTADOS OBJETOS DE ADORNO
LINDA MESA FRANCESA, antiga, entalhada, dourada, em estilo Luis XVI, com o tampo
de mármore rose, r medindo: 0,75 m de altura. por 1,10 m de comprimento, perfeita.
Crs 13.000,00.
SECRETARIA-PAPELEIRA, francesa, antiga,
em gracioso estilo Luis XVI, com srade e apllrarães de bronze. Medindo: 0,75 m de comprlmentu, por 1,02 m de altura. CrS 35.000,00.
ESTATUA VENEZIANA, jmUga, esculpida
em madeira, representando escrava moura
"Blackamotir". corei maravilhosas,
proporções
perfeitas Medlddo, com lindo pedestal: 2,20 m
de altura. Belíssima peça. CrS 40.000,00.
TAPETE PERSA, Tebrli, lindas cores aiuis
sob fundo vermelho vivo. Perfeito e multo
alegre. Medindo: 3,50x2,50 m. Preço:
CrS

«».000.00.

SECRKTARIA-PAPELEIKA, francesa, antiaja, movei escuro com delicado trabalho de
marcheterle em marfim, estilo Napoleio III.
medindo »,7S de comprimento, por 1,45 m de
altura. Perfeita. Cr$ 3».000,00.
autêntico,
chinês
BIOMBO
RF.I.1SSIMO
eom áellcadas pintura» em relevo sibre fundo de laça preta, Tem quatro folhas, medindo
1.7$ m de altura por Z m de largura. Perfeito. CrS 30.eoo.00.
rádio
MARAVILHOSA RADIO-VITROLA,
com 4 faixas de onda perfeitn. montada em
estilo
em
requintadissirao móvel de Jacarandá,
Renascença, encerada cara portas de couro lavrado e tacheado. t realmente nm móv.l de
tatlor. Preço CrS 32.000.M.
ESPELHO francês autêntico, antiso, «em flguras de anjinhos, representando as estações

das com mmm

83
?<

VENDEM-SE FINÍSSIMOS MÓVEIS DE ARTE

Noto, lindíssimo padrfto — Quadros
estrangeiros, mesinha Jacarandá. demala adornos — Vendem-se em apartamento de luxo, motivo mudança dccoraçáo — Rua Constante Ramos, 82,
ap. 504 — Copacabana.
14012 83

Fiéam novos

IMAGEM E COHSBKOS :
UttftSE UUSfORM-

ARMÁRIOS

OVEIS MODERNOS
GRANDE VARIEDADE
Dormitório Rústico com 6 peças
Dormitório Rústico com 3 portas
Sala de jantar Rústica com 10 peças
Sala de iantar —- Ptrobã Marfim

Fauiica agora sob medida desde SOLT. 1.890, — CASAL 2.490,
com seu maravilhoso molejo de
aco sueco, TRIPLEX ESPIRAL,
duro ou médio, faces para inverno e verão, ventilado, indeformável, liso. Gar. 10 anos. Visite a
Exposição: Rua Uruguaiana, 11,
2o andar, por cima da sapatarla,
junto á Singer. Informações: tei.
57-9771.
3802 83

ESTANTE - BIBLIOTECA DECORATIVO
Novo, conveniente living-room moderno.
TEL. 25-3011

GLOBO

Instalações Comerciais
MÓVEIS FINOS
Exocutam-so prédios a apartamentos
Carneiro, 136 — Telefone: 27-9835.

COLCHÃO DE MOLASPULLMAN

Faz cortinas, capas e reforma
dc
móveis estofados at. a domicilio —
ADAM — Tel: 23-1411..
27960 83

COMPRAM-SE DORMITÓRIOS"
Tel. 28-6721

ARMÁRIOS EMBUTIDOS

MOVEIS
RANCESES

Guarda Vestidos:
com 2 portas CrS 4.400,00 — eom 3 portas CrS 6.800,00.
com 4 portas CrS 8.000,00 — eom 5 portas CrS 9.000,00.
Cama* de Casal CrS 2.000,00 — Cômoda CrS 3.000,00.
Penteadeiras CrS 1.600,00 — Mesa da cabeceira CrS 700,00..
FACILITAMOS O PAGAMENTO
,
RUA PRE. CANECA, 9 EU.
^

20497

3573

FAÇA-NOS UMA VISITA

i IJffi

""ESTOFADOR""

FAMÍLIA

Mobiliário Francês Luiz XVI

RUA

ANTES DE COMPRAR SEUS MÓVEIS

VENDE-SE

LAOUEAÇ&O DE MOVEIS

ESTOFADOR

VENDE-SE

cir^r/%amv^àg

cor, Um tapete verde de 3m.K2.5n por
Vendo ótimo, estofamento e molejo Executa-se qualquer serviço do ra- Em seu domicilio em qualquer
ca- rádio eletrola e televlsSo — Clareio 2.500,00 cruzeiros. Ver A Rua Vlsconperfeitos em estado de novo— — Ver mo, modifica grupo antigo, faz
—
Deixar
re- de de PiraJA 3, apto. 2 — Ipanema. 28-3475
móveiB
escuros
28-3475 das
Pede- pas e cortina, oficina á Rua Plnhcl- quaisquer
rua Sto. Amaro 20, ap. 42
cado para 28-4014 — XAVIER.
4142 83 mente.
5233 83 ro Guimarães n. 82 — Tels
se não telefonar.
19139 83
26-4162 — 26-0070. WALDEMAR.

do ano. Em cristal blsauté. Medindo 0.77 m
de largura por 0,80 de comprimento. Crf ....
9.000,00.
APLIQUES franceses de espelho tumé, eom
figuras gravadas e pingentes de cristal, medindo 0,80 de altura por 0,25 m de largura e
com 2 velas. Preço do par: CrS 18.000.00.
APARELHO ROSENTHAL para Jantar. Perfeltissimo e Impecável. Branco, com margem
azul e friso de ouro, estilo Império, com as
seguintes peças: 24 pratos rasos, 12 pratos
fundos, 12 pratos de sobremesa, 12 pratos de
pio, 2 travessas de carne, 1 travessa de legumes, 1 travessa redonda, 2 travessas de areitonas, 2 sopelras com tampa, 1 molhélra. Totalizando 69 peças. CrS 58.000,00.
2 LINDtSSIMAS BUREAUX-SECRETARIAS
em cdr mogno, flletados, em elegante estilo inglês Sheraton, sendo a menor com 2 gavetas,
puxadores de metal e tampo de couro branco
eom friso dourado, medindo: 1,20 m de comprlmento por o,60 de largura. Tem a cadeira
com assento de couro branco e no mesmo estilo. Preço CrS 17.000,00. A segunda no mesmo
estilo, porém com 7 gavetas, o tampo em couro
verde, filetado a ouro, medindo 140 m de
comprimento por 0,60 m de largura e com UMA
POLTRONINHA forrada no assento com couro
verde, do mesmo estilo. Preço: CrS 24.000.09.
Y..I.IOS VASOS DE VIEUX Paris, conJunto Rosenthal para bolo, peças de Saxe, e
Sevres, blbelots, miniaturas, quadros, gravuras,
espelho, mesinhas abat-jours etc. Ver até às
22 horas Inclusive domingo. — A Av. N. •. Cepacabana n. ttl, *. i«. S12. Defronte à Colombo.
1371 $3

28-13*26
•
':

8

ao

melo

dia,

diária4217 83

UMPEÕES DE SMSA0

De opallne branca lisa ou P-ntad»
„ mSo em armaç&o de bronzecomartlsUco — Vende-se para acabar rua esto*,
caroue pelo preço de custo na
valho de Mendonça, 12-0 Copacabana
Cr»
—
na
praça
Preço
perto do Udo Cr» 3.200,00.
4.500,00 nosso

ATENÇÃO
Oportunidade
GELADEIRA Cr$ 24.000,00
Vendemos tom grahde urgência e grande prejuízo
iodos os móveis luxuosos de
nosso supei luxuosíssimo aparlamento — Sala dourada,
tapetes, lustres, cortinas, rádio-vitrola alta fidelidade
etc, (om prejuízo.
AV. ATLÂNTICA, 3308,
AP. í; TÉRREO

4840*8*

17255 83

ESTOFADOR
B. LOPES

noMóveis estofados em quaisquer estilos reformo efaço
colcadeiras,
vos, grupos, poltronas, sofás, bergers, sumiers,
Perfeita
chões de molas e demais serviços concernente à arte.
"CAPAS, CORTINAS, ALMOFADAS".
confecção de
-^ ráP"-°;
Atendo em qualquer parte. Serviço garantido
16993 83
Rua Barão de Mesquita, 1.025. Fone 38-8648.

VENDAS DIVERSAS
OlIveUportAUl
Dormitório Lamas, sala J»ntar Arte Nova, máquina Televlsio
Pinico
—n* i dirá 22 r Studlo "i.rplrolas,
44. máquina Elna «upermatlc,
Cachmere.
Pullover.
e
conJunS..
««SjugaSoTdo
mll
B
™"
perfumes. - 27-7448 ou 47-7167.

VENEZIANA - PERCIANAS

, »
corda
cadarço,
Troca-se
alumínio.
de
Venezianas
Pinta-se
Sere aparelhos. Cadarço para venezianas vende-se a varejo.
em
a
domicílio
Atende-se
qualquer
viço garantido e perfeito.
- sob. —
bairro. Oficina Rua Senhor dos Passos n. 151
Jel. por
2493 83
favor 27-1760, sr. Antônio.

CRÉDITO VARANDIL
de;
Transforme sua varanda em lindo c útil jardim
inverno, inclusive mobiliário e cortina, e pague suave,
mente. Decoralar, fabrica Rua Humboldt, 71, tel. 30-2567.
Bonsucesso.
86341 w

ESTOFADOR FICHELI
FABRICA E REFORMA móveis estofados. Faz CORTINAS t
dispõe de competente decorador para sugestões. Acabamento
esmerado. — Atende* a domicílio para fazer orçamento sem
compromisso. RUA PEDRO AMÉRICO, 42 — Telefone 25-5490.

ESTOFADOR
Reformo t fabrico
taitm capas, cortinas e
b.lho a daralctllo e na
a 2M — leis. 32-ÍÍJí

tofás, poltronas, romlert. ">•*»"<« 2SS* w$£.
todos «nrlçot do ramo. orçamento» frMM.
- *
oHelna. Rua Franelseo Serrador n. *t
nm a..
— 42-S1S0 — P. Lourenco.

M

Correio da Manhã

DinKTon
Paulo rn.no

Avenida domei Freire, 471

2o Cndcrno — Rio de Janeiro, Domingo, 18 dc Agosto dc 1957

REDATOR-CHEÍE
ANTÔNIO i \i i aiio

CANAVIAL APARECE COMO FORCA NO
O filho de Radar continua na ótima forma que lhe garantiu uma colocação de destaque no "Brasil" recentemente
disputado - Jambolaio. Royal Game e Ulemá* os principais
adversários - Urge domina o campo do handicap especicd
de éguas-Programa-Montarias oficiaisForfaits - Palpites
A temporada Internacional prossegue com disputa do "Or. Frontln", prova tradicional do turfe carioca, na milha e mela e com a ele*
vada dotação de quatrocentos mil cruzeiros. Reunindo um campo sugestlvo, com a presença de nove competidores, é uma miniatura do
"Brasil"
recentemente disputado, pois quase todos tomaram parte na
grande carreira do turfe brasileiro. Falta, é claro, o vencedor Don
Varela e o nacional Caporal, terceiro colocado, que foi obrigado a desertar por ter sofrido um contratempo em Cidade Jardim.
Todavia, a carreira não perdeu o Inferisse, pois teremos novamente em açio Canavial, um ótimo filho de Radar, que obteve expressivo
segundo lugar para Don Varela e que i o líder da turma de quatro
anos, posição obtida ao levantar o "Derby" nacional e ratificada com
a atuação produzida na maior carreira do turfe brasileiro. Canavial,
que traz nas velas o sangue de grandes fundlstas, volta nas mesmas
condições de seu derradeiro compromisso. O defensor do stud Seabra, esta semana, produziu um trabalho dos melhores, quando rtglstrou 156" na milha e mela, terminando com boas disposições, com
parciais multo bons. Só Isto bastaria para lhe garantir uma grande
"performance",
não fossem também as grandes qualidades que apre'
lenta, que o faz salientar-se do lote que agora enfrenta.
Mas, se tudo Indica estar Canavial num plano superior aos demais, um fator, no entanto, conspira um pouco contra sua "chance": a grama pesada. E' sabido que neste terreno o filho de Radar
não se adapta multo bem, em virtude de ser um animal pesadão.
Acontece, porém, que tôda vez que Canavial é obrigado a enfrentar
a grama pesada já entra na rata derrotado. E' uma espécie de complexo que só deixará de existir quando êle conseguir apagar esta
Impressão. A oportunidade agora é das melhores, mas para Isso
•4 preciso que Canavial seja corrido como deve, Isto é, saindo
em
toada violenta para Impedir a existência de um "train" falso, o que
será difícil de acontecer em face da presença de um animal voluntarioso como Royal Game. Desta forma, em qualquer espécie de
terreno, Canavial dificilmente será derrotado porque e basta
que
confirme a atuação do "Brasil" para .iao encontrar maiores obstáculos ao triunfo.
Abaixo de Canavial, aparecem Jambolalo, Royal Game e Ulemá,
ficando os demais Inscritos em plano Inferior. Jambolalo vem
progredlndo a olhos vistos e seu último triunfo no handicap da semana
gorda foi Impressionante. E' bem verdade que em turma mais fraca,
porém nesta oportunidade Jambolalo demonstrou qualidade, pois,
com rara facilidade, percorreu a milha e mela, distanciando Leocádia
que é uma égua de classe. Esta semana, fazendo jús ao estado que
ostenta, Jambolalo produziu ótimos exercícios e acreditando na evolução dêste filho de Esqulmault, é que o colocamos em
posição de
destaque, sltuando-o logo abaixo de Canavial. Royal Game também
apresenta possibilidades de vitória. Animal de excepcional velocldade, não possui, no entanto, multo fundo, porém, sua atuação no
"Brasil"
foi das melhores e vem revelar a classe de que é
possuidor.
Para o compromisso de hoje, o filho de Royal Tlp foi submetido a
"entralnement"
severo
e Isto talvez venha a Influir no seu comportamento em carreira, pois os exercícios da semana foram
por demais violentos. Ulemá, finalmente, retorna
preparado de Cidade
"Brasil",
Jardim. O defensor da camiseta estrelada nada
produziu no
terminando perdido no melo do numeroso
pelotão, sem nunca flgurar na carreira. Por outro lado essas viagens de ida e volta à
paul),
cela não são multo recomendáveis, principalmente
quando se tratam
.de compromissos rigorosos. Mas, Ulemá candidatou-se ao triunfo
após
o apronto produzido aqui na Gávea,
que foi multo bom n ponto de
surpreender o observador.

ü
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PÁREO POR PÁREO
Bunty, de volta com exercícios
animadores, promete reabilitar-se.
Fuligem, se conseguir folgar na
frente, vai dar muito trabalho
no final e Janúsia, em boas condições de treino, deve ser encarada com algum respeito.
Valsa, cada vez melhor, encontra boa oportunidade agora, onde
Campeche, de volta à sua turma,
aparece como adversária mais
perigosa. Iaô, também novamente em seu meio, promete melhor
atuação.
<
Zc, vindo áe boa atuação, défendc-se.de Estuardo, cuja última
atuação não foi normal.
Ubi,
sempre assombrando nos exercicios. aparece com muitas possibüidadcs de vitória.
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URCVÓS— ÍfM$B&#
URGE
CINDERELLA — MAS-TIJA

SISLEY - tunuIanUA
Mmp ~1,mt^0LAI°
-

SiWiblRO
SIOTSTOâL — UMIRI _ PINTA R0YAL GAME
LORDE

1" PÁREO 1 -

AS

13,40 HORAS

í Btinty,

D. Moreno ..
Rosa Miei. a. Marcai .
blnliá Dona, O. Ullôa
.lainisia, J. Portilho ..'.
Fuligem. D. p* Silva
EgtaniptlhB, G. Queiroz'
Coligação. A. Santos ...
Narai;ê, M. Henrique .

2•j
a- 3
•1
3 - 5
H

2" PAREÔ
— 1
-r 2
-3
4—1

AS

14,10

56
56

3a
:",6

«3
56
5fi

Koyidara, d. v. silVa

1-

—

AS

Em

aa
3j

Em
Em
Em
Em

-,<•
53

Fanfafrfld, n. cunha

a

4'E3tuardo, F. Irigòvcn .,,, .=.3
B Abduzir, A. Santos
52
4 Ubi, J. Marchant ....
;,->
Bon Solr, O. Ullòa
5">
4" PAREÔ —

ÀS

13.10 HORAS

Cariiós, U. Cunha
Jabok, .1. Graça
- Caiboat.', F. Irigoyen.,,..
Garpanta, N*«o corre
- 3 Garibnlcli, ,1, Bsfílca
_ Emok, .1. Rimos
Lord . Affonso, A. Marcai.
—
Grajaú, E. Castillo
Louro, A. Reis
-

*.

i" PAREÔ

- AS 15.10

Urge. J. Marchant
1 - " "freta,
o. uiiôa

Mas Tua. .!. Baffica .,-.
Ilarmony, L. Rigoni ..
Cinderclla. A. Portilho
S 3 Rebeldia, A. Reis

fi Hunpi. f. Irigoyen

Egaltma. J. Portilho
Imperata, tl. Lima

6" PAREÔ
— 1
2
— 3
4
1 — 3
6
4 — 7
8
• 9

AS

50

16.10 HORAS

Sisley, F. Irigoyen
Condor. H. Cunha
Tripoli, M. Henrique ...
Revoltado. A. Caccvcs .
Reglo. C. Dias
Solúvel. L. Leighton ...
Tunuyan. H. Rebello ..
Mon Ami. G. Almeida
Bâlsamo, D. Moreno ...

Em
Em
Em
Em
Em
Em
Em
-

54

1
2718
,V
11-

341034310-

1.300

53

HORAS

9,°/}A
1"/13
7"/ 8
•IV 8
4«/ n

d,c
de
de
de
,*»

(Conclui

na (i.a

página)

Royal Game. E, Castillo ..
Burú. A. Porttthd ...-....,
Farolon, D. MQrcira..,,.,
Jírcz, L. Rigoni
Canavial. F. -Irigoyen
Jambolaio, J. Portilho ....
Diretor. D. P. Silva
—
4
8 Ulíma, J. Marcham;
9 Jublloso. A. C. Garcia ....
10 Caporal. Náo corre
PAREÔ —

AS

56
56
36
oci
36
5i
30
55
5i
33

17.10 HORAS

No melhor páreo da reunião dc ontem, Tii.vuty, nm filho de Fort
N.ipiilnin e Bélica, derrotou Nook, enquanto chegava cro quarto lugar
o favorito Acajou, que nio teve uma partida favorável.
Na eliminatória de potrancas fracassaram Inteiramente as favorita*
Noemi, Citadelle e Apry, vencendo a prova Gualisca, uma filha de
Guaycurú c Forjei, secundada por um grande azar, Gercbalta, cuja
poule pagaria Cr* 1.614,00.
Os demais páreos da tarde, foram ganhos por Ml.schief, Blonde, Love

si
tlpT.m

lUg^L^iál

Affair, ístr rm .bonita reação; Cardeal, também reagindo sôbre lamuralj
Cordeona e Jaguaribe.
A seguir, os leitores encontrarão os resultados completos 4* reunllo
de ontem.
VENCEDOR

DUPLA

1'oule • Ratelos

Poule • Ratelos

!
Col. — Animais — Jóqueis — Pèts'

1.* PAREÔ — 1.500 metros — A U.
19.500,00, 13.000,00 c 9.750.00.
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1.»
2."
3."
4.°
,"."
6."

Mlschlef. C. Dias
Jorale, L. Rlgonl
Malga, D. P Silva
Fronteira, J. Ramon
Itajubá, J. Graça
Tolosa, F. ü. Silva

5.1
58
56
56
5653

21.62!)
17.890
35.062
4.469
19.522
32.404

— Primlos:

282813-

Em
Em
Em
Em
Em

CRS

4447429644-

130.985

a
CO
¦MDImHu
o.
mm
I
7/jpSEF

?í*:».v

,«>*
, '
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PDRB QUE TODOS POSSAM COMPRAR
^-yf'

'% *¦ "'Vi

W\

^

_____ 1_W

_W_

1-1

í

" Nh

-^^

I-1

ri ^wK*56ã^.'' '.-*"'.- mBSSÊBKSIÊÊttmm t

WÊ

mim
I imiu
Entrada 7^00,

Entrada 999#oo

84.O00A)

- 25.000,00
11.600,00
6.000,00.
e Uxl cm 1.000 122" 2'5 AU
íò il li" £mh?"'°
Ri0 NcKro ém 1-400 84" 3/5
t', « HC |U00C .C e U1°
e"l 1-000 59" 1/5 GL GM.
17- ? HC oiíflC,eUo c Plnheli-o
em 1.900 122"
AM
t'nl ?it |ilm'!a"
0°^C1' e Ri0 NcRro em 1-400 84" 2/5
37í GM
7Á 7 «t I
c Pinheiro cm 1.900 122"
122"
2-3
AU
C//
n
5°
g-ilm-ian
7
dc
Karnal- c Crisbam em 2.200 141"
H
3/3 AL.
METROS - CR$ 70.000,00
21.000,00 — 10.500,00 - 6.000,00.
7-57
8 tle Garraíao e Voraz cm l.OCO 63"
25 AL
7-37
8 de Ganafao c Carijós cm 1.000 63" 2 5 AL
7-57
o dc Coligny c Tiroteio cm 1.500 95" 3
5 GL
Estreante
8-57 4'7 5 dc Dange-.ir e Tiroteio em 1.500
95"
4'5
AI
8-57
e Tiroteio cm 1.500 93" 4/5'AL?
"10 1C
6-57, í"',ií
ce P,a»8cur
Ivopar e Garrafâo em 1.300 82" 3'5
GL
"I 8 de Garraíao e .Carijós
7-37
cm 1.000 63" 2 5 AI
7-37 8"/ 8 de Garraf. io e Carijós em I.OOq 63"
AL.

— 2.000
Em
Em
Em
Em
Em
Em
Em
Em
Em

2»,
J"
4-/
6'3»'
2"
4y
Vi
4V

8
9
8
6
8
8
7
9
9

dc
dc
Ue
de
de
de
de
de
de

19.800,00 — 9.900,00

P-ítta-õ»*

1.498,00

fr*il.(l«i

c\

«¦

// Modelo Funcic

li

';

||

/''

Pujlaçõ»!

330,00

2.297,00

— 6.000,00.

dc Don Varela
dc-Don Varela,
de Don Varela
de Harmonic e
de Don Varela
dc Leocádia e
de Don- Varela
de Don Varela
de Don Varela
de Dou Varela

e Canavial em 3 000 185'* 3 5 GM
c Canavial em 3.000 183" 3/5 GM.
e Canavial em 3.000 185" 3 3 GM.
E. Violou em 2.OOO 143" 4 5 AL SP
e Caporal em 3.OCO 183" 3 5 GM.
Crisbam em 2.400 155" 2 3 AU.
c Canavial cto 3.0C0 185" 3-5 GM..
e Canavial em 3.0O0 183" 3 3 GM.
t Canavial em 3.000 183"" 3 5 GM. ¦
e Canavial em 3.000 183" 3/3 FM.

— 1.400 METROS — CRS 70.000.00
— (BETTING) —

— 21.000.00 — 10.500.00 - 6.000 00.

1 - 1 Sinistro, M. Henrique .... 36 Em
58 Km
Botafogo, A. Reis
Jaek Fruít. G. Almeidri .. 56 Em
56 Em
i Cris Craft. J. Graça.
Cascador. A. Marcai ...... 56 Em
55 Em
Wisnití. E. Castillo
rinta l^rde. A. Portilho.. 56 Em
56 Em
4 - Umíri. J. Marchant
iS Em
Fogareiro, J. Barros
4-10 Veleiixj, li,. Rigoni
56 Em
56 Ent
11 Banjo. II. Lima
U Solitário. D. Moreira
3$

RADIO
3 faixas de onda

Popular

Mod

— 30.000,60 — 15.000.00 _ 6.000,00.

1I118113723-

Em
4- 8-57 6-22
4- 8-57 20» 22
Em
4- 8-37 17-.22
Em
Em 28- 7-57 1» 11
4- 8-57 2» 22
Km
Em
3- 8-57 1» 10
Em
4- 8-37 11* 22
Km
4- 8-37 H»/*S
Em 4- 8-57 I0»/22
Em 4- 8-37 3»22

)l

TaiUva e Cinderela em 1.60o 93" 4 5 GM.
laia Formosa e Egaltina cm 1.500 91" 4 5
GM.
T-iiúva c Urge em 1.600 35" 4'5 GM.
Mas Tua e Benguarda cm 1.600 101" 3/5 AP
Taiúva c Urge Cm 1.600 95" 4 3 GM
Redoma e Maliciosita em 1.000 60" GL
Green Dcvil e Pall Mali cm 1.6C0 1C2 AM tSP).
Iai.i Formosa e Trcta Cm 1.500 91" 4 5 GM
laia Formosa e Egaltina cm 1.500 91" 4 5 GM.

METROS - CRS 66.O0O.iO
- (BETTING)—

3- 8-37 2-' 9 de Maneador e Malvino em 1.400 89" 2 5 AU.
3-1-57 7\ 9 de Maneador e Sinistro em 1.400 83" 2 3 AU.
11- 8-37 3» 11 de Urânio e Pinta Lorde em 1.6C0 68** 4-5 GL.
11- 8-57 3M1 de Urânio c Pinta Lorde em 1.600 98" 4/5 GL.
II- 8-57 4*. U de Urânio e Pinta Lorde em 1.600 98** 4 5 GL.
4- 8-37* 6v 9 de Palladium e Cris Crat em 1.40o 85" 3 3 GM.
*«•• A/i
GL.
11- 8-S7 2» 11 de Urânio e Cris Crait em 1600
20- 7-S7 6- H> dc Sinhô e Maneador em 1.600 101** SUS AP.
4- 1-5? 3** 9 de Palladium e Cris Cratt em 1.400 85*" 3 3 GM.
4- 8-5? 3* 9 de Palladium c Cris Craft em 1.400 83 • 3 3 GM.
lí- 4-3T S"/10 de Ibaf-er c üu em 1 300 M" 3 3 APEstreante

\\WÈ$t' \
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8-37
8-57
6-57
8-37,
8-57
8-57
0-57

8-57
8-37
8-57
-7-57
8-57
6-57
í-37
8-57
8-57

21.00
66,00
.19,00
86,00
57,00
59,00
771.01)
124,00

25.650
7.267
10.649
7.702
10.942
10.673
812
E-.063

46.00
56.00
30,00
233,00
53,00
32,00

KoUla em «-2W 76" 2/5 A
KoU,a
AL.
C Ko,,da c'" 10tlU 60" 1/5
OlRUinha cm 1.000 65" A CL.
em í.^üõ"
lünn 76"
ir.- 3/5 AU.
« Campeche env
e Konda cm 1.000 60" 4/5 GL.

1800 METROS — CRS 100.000 0
(HANDICAP ESPECIAL)
Em
Em
Em
Em
Em
Em
Em
Em
Em

63.000.00.

CrJ

• £¦¦

CRS »^MÇ
— 21.000,00 - -0.500,00 70.000,00 -„ „*,,,„.
^
Ijatinga e Sans Parell
1.300
1,5
GL.
ef,i"
Cercmita e Pensierosa
cin 1.200 77" 3'ã AL
Sans Pareil e .lamburana
em 1.400 90" 4/3 ÀU
Galadora
"r," e SWuMJia cm 1.400
«
8ü" GM
,*;

8-37 6 ,13 de Jangol e Tripoli em 2.200 143" 4 5 AL
8-57 12» 13 de .langol e Tripoli em 2.200 143" (..* AL
56
8-57 2", 13 de .langol e Bom Dia em 2.200 143" 4,5 AL
óa
8-57 7" 13 dc Jangol e Tripoli cm 2.200 143" 4'5 Ali.
54
1-37 8" 13 de Jargol c Tripoli em 2.200 143" 4 3 AL.
3.4
8-37 10» 13 de Jangol e Tripoli em 2.200 143" 4 5 AL.
52
8-37 8' 14 dt- Pai Springs e Galope cm 1.600 101" AL.
52
7-5,* 7- 15 dc Bomarsol e Lspscho em 1.500 96" 3/5 AU.
7-57 9' 12 dc Kcnny c El Valicnte cm 1.600 101" AP.
34
¦"¦* PARKO - GRANDE PRftMIO "DOUTOR
FRONTIN'- — i2* T ROVA DA TEMPORADA INTERNACIONAL) - AS 16,40 HORAS 2.400 METROS - CRS 300.000.00 - 500.000,00 - 15" OOt(OO 23 '¦«l<«
- iBETTINGi—
"
1 — 1
2
J — 3
4
J — 5

Tuyuiy derrotou Nook na melhor carreira, fracassando o grande favorito Àcajou — Gualisca venceu
a eliminatória de potrancas — Blonde. Cordeona e Jaguaribe confirmaram as preferências —
Mischieí. Love Affair e Cardeal os demais ganhadores

PERFORMANCES"

'2'M.1? 4« ?_e8'a C'»
?,C*,5EVC
tll t»', n t
7 37 4ÍA9 h2 Wl
c
7-5 i
S
. í, l.'.:l•¦Çt.PMWi
8-57
6-/10 de My five

2.00o METROS,-

Em
Em
Em

55
35

~

rr

FRONTIN

*» 1.400 80".
M B Ue lat^-en f^hí^ia cm 1.400 00"
4/5 AU.
1.300 METROS
CRS 70.000.00
21.000,00 _ 10.500,00 - 6.000,00.

.*)."¦,

14,40 HORAS

Sllurian. U. Cunha
Z«j. .1. Silva

2 r-

Em M- 7-57
Ein 28- 7-57
Em
3- B-57
Em 28- 4-57
Em
3- 8-57
Em
S- 8-57
Em 23- 7-5Y
Em
3- 8-57

HORAS

Dcsdcniondc. J Baf Ilca .,.
Inô. L. Risoiii
Valsa, A. G. Silva ,*,,
Can-pcchc, A. Caceres
3" PAREÔ

' !"° METR°S

"DR.

GERENTE
ai.inio nr. SAM.RS

RESULTADOS DA REUMÃO DE ONTEM

Carijós, no retrospecto, defende o favoritismo. Mas Caiboaté,
retornando em melhores condi-

E ÚLTIMAS
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PALPITES

MONTARIAS

pomiMin

—sr

ontem eram

í

Ü ¦ j%'

W--

'*,r\

v.

Caiboaté retorna cm mcBunty correu pouco da lil78.758
tima vez e agora retorna com lhores condições e a distância csNão correram:. Atencion c Walkyria.
tá dentro dc seus recursos.
trabalhos animadores.
Diferenças: 4 corpos e pescoço. Tempo : 97".
Urge continua melhorando
Sinhá Dona também nada
Vencedor: (7) 48,00. Dupla: (24) 59,00. Placés: (7) 28,00 e (4) Í4.00.
Wt
HE
l,M___wMM^r
v* ¦"-- SrW!
Movimento do páreo: Cr$ 2.448.430,00.
produziu outro dia. Cuidado por- e sua derradeira apresentação
'"1iiiHlffillilIrIÍÍTIiÍliílWii^" '"
boa.
que sabe correr mais do que foi muito
Cinderclla mantém o mes- X"l?liiTínF'i
aquilo.
Se Fuligem conseguir joi- mo estado, sendo um dos nomes
%m
\m ~Ji-i_WLmàmJS&:^mKJÊmm\K•aHW*í*^-rr^^UJ!i!lÇ!!?5!5^
gar na frente vai ser difícil al- da carreira.
5
Sisley quase caiu outro dia
^IT^C
¦n^Fr
cangá-la.
—- Desdemonde só correu uma e volta melhor estendido.
Tripoli ia surpreendendo
vez e terminou em último longe.
"
Valsa largou mal cm seu quando tinha um trabalho mui."¦""". .• ***^j,**-'*"s3*?>-ivY * ^^V~v^'^*^3^*5w*'Í1^'1' ^;°'"*i'
'";¦"¦ ¦;'>'/;:•¦¦ ':-:/-. '
'__W_W*^^BK™GKÊz&tF,y'i i; tíltimo desempenho e volta cm to fraco. Desta vez, trabalhou em IKmlIlMMMM^^
bons condições.
_\ ^yy^^^WF^
turma fraca.
Royal Game está muito sa*Campeche .não correu mal
MISCHIEF - - f.. c, 4 anos, Sfio Paulo, por Antonym e Hydé. Proem turma mais forte e agora es- pecado e talvez sinta êste "en- prietário: Stud El Rosai. Treiriidor: Justo Perez. Criador: Haras Faxlna.
tá novamente entre as de; sua trainement" rigoroso.
Canavial decai um pouco
força.
Zé atravessa excelente fa- na grama pesada, porém tem
QêmÈmÊiHÊ Mwlm
^M^Sk%'mmnÊÊmV^'^
rti, ...»..? ^v^jmrjL.-fiMMm&tW^^m^m^^^MMYMMW^^^.
Prêmios: CrS 50.000.00,
2.» PÁREO — 1.400 metros - A.U.
se e vem de boa atuação no pá- mais classe- que os adversários.
15.000,00, 10.000,00 e 7.500,00.
"tinindo"
Jambolaio
anda
Snooker.
reo
t-oicido
por
• wr* í* i *'•*''«P? " »'>Wtiw s>"•^¦•í'^^k^^kmmmÊMBWBmWmí'
Náo valeu a última corrida é vem de fácil vitória sôbre Leo- l.° Blonde, U. Cunha ....... 58 51.020
• 64.00
10.940
21,00
• 65,00
x'
nesta
10.794
mesma
67,00
distância.
cadia
foi
de
Estuardo,
2.° Dcscaida, J. Ramos
58 15.749
¦
que
prejudicado
•
>;1&&
^>-^*ti^iMMMW&gà&
• :.üo
ma«
Ulemá aprontou cm ótimas 3.° Diária, A. Santos . ....... 47 12.041
29.484
88,00
no percurso. Agora está na con625,00
1.126
25,00
.......
58
42.474
Saíra,
L.
Rigoni
..
4.°
ta, tendo aprontado, em ótimas condições, demonstrando melho- 5.e Lufada, J. A. Silva ...... 58 9.405 112,00,
100,00
7.045
iras acentuadas,
condições.
61,00
11.474
Sinistra vem de dois segun- 6.° La Mcli, J. Graça .' .58 1.891 530,00
p_W___Mj____\ .â^EillBaBgaiwÉpJKM
Ubi continua quebrando os
820.-10
858
"relógios" nas manhãs dc exer- dos consecutivos^.'
42,00
16.769
133.650
UmirLé superior a Urânio
cíciós.
"•enceú
88.480
Carijós é a fala do retrós- [que
jácü nesta compa'
'nliia.
Royal Garric
(Conclui na 6.* página)
pecto. .
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BUNTY _ FULIGEM _ JANUSIA
VALSA — CAMPECHE —
¦
IAÔ
ZÉ — ESTUARDO — UBI

' m ki

SUPERINTENDI**t.

josí

n-j"
.Cl

Mod

"LUXO*

'-«-ta-ie»

2.397.00

ê

Prtil.*<ti

1.857,00

9ADIO FONOGRAFO

*r*,m*4., 660,00

^______l4___f*T^4k

^oBg
i*J

*•"'-'¦".'- **a^^^ mT-^mm. J _J\ t •__!'* k.-4T,~T_ p^B

Tradição de garanti»
confirmada dia a dia
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CIDADE: AV
COPACABANA:

GRAÇA ARANHA, CSQ
AV. COPACABANA. 1175.
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3.« CADERNO - PARTE I
MOVIMENTO IMOBILIÁRIO
„,j

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Correio da Manhã
MOVIMENTO IMOBILIÁRIO

EDIFÍCIOS EM INCORPORAÇÃO

:y7:ii

mrro de teorias a conduções,
mali, ou menos esdrúxulas t em
desacordo com o direito. Pontes
de Miranda desenvolve bem a tese
e esclareceu sobrrbamcnte a problema:

Vemos estudado nestas colunas
os mais variados temas e negócios
Jurídicos e nêlei, nlo tenho dúvlda, que a percepçfto dos leitores
apreendeu a importância e pre"O ser humano vivo, que
ponderáncla do fator: homem, no
nio nasceu, Já é ser huainda
cerne desses temas c negócios. O
mano; o que é Indeterminado
homem, náo só criou o direito quc
é o sujeito do direito. O dllbe permitiu a vida equilibrada
rclto não é futuro por Isso; só
em sociedade, como também se
hi a Indctermlnação.
cobrou e é o centro ou o genes
. A transmlss&o do direito deudo próprio direito. Vamos vê-lo e
sc, mas ainda não surte efclestudá-lo como fator ou elemento
tos quanto ao sujeito, porque
do negócio Jurídico. Ao nascer
ainda não ie sabe quem é —
êle com vida, adquiriu aquilo que
ae o íiasciturno, sc outrem. A
chama personalidade civil, isto <¦,
Ignorância — nossa — é quanfica em condições de ser sujeito
to a fatos presentes (se esta
Por
insdireitos.
Isso
é
sc
de
que
em situação de nascer com vicreveu no nosso Código Civil a
da). A antinomia é entre o
regra, que é axlomátlca e vlglria
mundo fãttcn, no tempo, e o
ainda que n&o expressa cm lei:
alcance da nossa inteligência
"Todo homem i capar, dc direie meios de ciência e Investitos e obrigações na ordem civil"
gação. Para o mundo do dl(art. 2.°).
rcito, que é obra do espirito,
Assim, vê-se que a capacidade é
não há indeterminação" (Trauma projeção da personalidade.
tado, v. I, pág. 169).
Capacidade — deflnlu-a Henry de
"t—
Page
a aptidão de uma pesO que ocorre é única antecipasoa a praticar um ato Jurídico".
Cão de eficácia, antes quc os eleO conceito confirma a assertiva
mentos de fatos da pessoa se comfeita.
pletcm. Errar-sc-la cm só recoIlissomos que a personalidade c,
nhecê-la após o nascimento, como
conseqüentemente, a capacidade,
errado seria em admiti-la toda
se adquire com o nascimento com
desde logo. A melhor solução foi
vida; por Isso, há que esclarecer
o resguardo dos Interesses desde
a ressalva da lei cm relação ao
logo, Se o nasclturno não nasce
nasclturno, Nasclturno é, para o ] com vida é como se não tivesse
direito, o concebido ao tempo em | sido concebido.
Há, ainda, a figura do «nodum
que sc apura sc alguém é titular
de
depenou
conapti"
direito
pretensão,
(que é a prole eventual
de
dcmlo a existência dc que nasça
iapaz de adquirir, por sucessão
tcstamentárla), Não há aqui como
coni vida.
A ressalva da lei civil, assim esse entender que a lei quisesse ronferir personalidade ã prole eventi concebida: a lei põe a salvo
desde a concepção os direitos do
tual. O preceito se hi de entennasclturno. Corresponde êsse preder em correlação com a regra do
celto & parêmla orl ninaria:
art. 4.°. Se essa prole eventual de
"Nii.sclturiis pro iam nato babepessoa determinada se tornar imtur, quotlens de commodls eius
possível, a disposição seri ineflca/. Os Interesses dela serão deagltur".
Representa Isso uma negação ou
fendldbs pclo pretenso genitor ou
uma exceção do principio da pergenitores dela.
sonalídade como base da capaciProsseguiremos.
dade?
NSo, ainda que a doutrina sc
(Compra e Venda — Seção linotenha espraiado cm um sem núbillária — Correio da Manhã).

NO MOVIMENTO IMOBI! lÂRIO
da próxima quinta-feira, continuaremos a publicar as respostas das consultas sôbre :
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Centro
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CENTRO — AV, Presidente Var
gas, 418 a 50 metros da Av. Rio

1% branco ;— yencife-se, magnífico
ATENÇÃO! —-Cameriíio
^entré-j''coàltihtV
de 2, saias c^sanítáriò.
edifício para jprtífeia
'"" no local, salas 809 e 810 r
Ver
Taba
futura
lado
da
ao
ga
tratar à PREDIAL VILLARINO
Tupi, 12 pavimentos, vende* LTDA., Rua México, 148-Sobremps grupos de salas comer- loja. Tel. 32-9513 — Preço: Cr$
ciais, pequenas industrias, 900.000,00 sendo CrS 300.000,00 dc
sindicatos, laboratórios, etc,, sinal c o restante, financiado.
81728 100
com força, gás. luz e banheiros para ambos os sexos. Pe- CENTU0 _ vendc-sc apt. 2408
queno sinal e prestações in- _ Edificio itu — Sala-quarto
feriores a qualquer aluguel, conjugados, banheiro completo.
;
Tiatar com o proprietário - Kitchinette. Tel.: 57-4039.
úlij lu
CONSTRUTORA SILVA CARDOSO LTDA. - Rua do Ca- CENTRO — Vendo apto.
tetc, 248 - Tel.: 25-0605 onjfrente Rua RjachUelo 325 —
com o corretor autorizado:; Sa|a e quarto separados, baANTÔNIO H. OLIVEIRA, na. nheir0( coxinha, área e tanRua Rodrigo Silva, 18 - Sala que _ 650 mi| cruzeiros com
701 -- Tel.: 42-3539.
fongo financ. LACERDA CENTRO — Vendo em inicio de
construção lojas, salas c andares.
Tratar 27-9953 — 27-4768 DINOR AH. 20815 100
VENDE-SE ólimo apartamento
na rua Leandro Martins n.° 22
aplo. 517, constando de: uma sala, um quarto, coilnha e banheiro, Vazio. Grande armário cmbutldo. Ver no local. Tratar na
rua Álvaro Alvim n.° 31-19.° andar, tcl. 52-7861 com Mário. —
Construtora Rcbccchi Ltda.
4487 100
CENTRO — Vendo grupos p/escritérios ou andares no melhor
ponto da cidade. Plantas, preços
e condições com H. FERNAN-

57-4190 e 32-3949.
18362 100
CENTRO — Vende-se duas
magníficas lojas sendo um.
de esquina com as ruas Mayrink Veiga e Alcântara Machador com subsolo. Tratar cj
GASTAO MACIEL — Rua do
Carmo, 27, grupo 606. Telefones 52-5225 e 52-6698.
81748 100

CENTRO — Vcndc-sc apartamento dc
irente, com sala, dois quartos, copa,
cozinha, banheiro completo, todas as
171 —
peças amplas. Rua Riachuelo, —
In34 — Base: CrS 650.000,00
...
apto.
d. norma. Apto. n
DES. Rua Rodrigo Silva 18 S/905.!iormaçôes: com
16086 100
Tcl. 32-1235. 82729 100»
Jirrto
salas c loja mayrink.veiga
CENTRO — Vendemos
Benediponto co-j Avenida Rio Branco, esquina
mairnifico «««nelacm "'-*"'1
andares'cm
andares
tlnos. Vendemos loa dc esquina COM
nnancu :s0Bf,EloJA
Preços com
mercial.
outras
C;$ <i.Mo000,00
mento. NcrocIo seguro evanta-: 3M x a50 Cl.s 3.500.000,00 COM
IOS. ROBERTO E.sÒBRELO.IA. R
Rudolí Karlcr .<: Cia
josó. Consulte-nos
RONALDO CRAMER. Av. 13 dC:Utiil Ave. Hio Branco 173, solbreloja.
Maio, 47, sala 308. 42-Ulã.
n>|tcls. 42-4635 c 22-6315.
23110 100
817i)l 100;
CENTRO — Vcndc-se apartamento dc LOJA CENTRO entre Praça Mauá e
v(sc i„hau;vlj,. dc esquina. Vende«ala e quarto separado, no Ecilíicio,
Poços de Caldas, k Rua da Gloria J. 1 mog ,a7 m2 ÍOn, s,,breloja, 8.50x16,50
o
';«,-i
c
cruzeiros
250,CO0
RUDOLF
Entrada
facilitando, a construir.
alusuci,: KARTER
tante pode ser paRO com o sohrclol
b C1A LTDA., Av, Rio
tclt, 42-1835
em 5 »nos. Preço especial a vista. va- °T_ ,l"n3
,
Tenho apartamento alugado ou
23120 100
"
*j
ílo.Tel. 38-0698 sr. Jorge, ^ ^
—
— Prédio comercial — Ven[CENTRO
dc 2 pavimenCENTRO — Vendc-sc apto. edifício de-se, grande e soll-do,
arca
novo
sala. dois quartos, cozinha, |tos na frente c 3 nos fundos,ocupa13 m.
dc
tachada
flnis-1
útil de 847 m2.
Blinde Arca. tanque, wq emp.
simo acabamento — Ver domingo nio sem contrato, por nove milhões
1,
jo As 16 horas. Outros dias até!cic CrS. 50' faoilil*:!os. Av. Henrique
Semdo
nicio dia Rua Riachuelo 323 - Apto. \ Valadares 145. , esplanada de domanhil.
j",,J
111122- - 100 inf. c tratar, tel. 25-2534.
100
20885
—
ATENÇÃO - CENTRO - Apt. tipo
Bas-:
Cosia
Rua
Escasa. vendemos, na
AVENIDA RIO BRANCO. 52
tos n. 200. com garagem. Jardim, va- quina da Avenida Presidente Varco.
trís
Uvasala,
do
—
quartos,
Banco
saleta,
frente
ao
randa,
Em
e; eas
Jtinhn, banheiro completo, quarlo
sil, vend-:mos grupos de 2 salas com
ocupação
WC para empregada, entrada de ser- sanitário privativo para
viço e áreas, prédio de sóiricntc dois imeoiata. Crs 1.450.000.00. com gramtc
ent.
dc
longo
200.000
a
Cr$
aceitamos
«pts.
facilidade dc pagamento
o saldo oraro. — RUDOLF KARTE & CIA.
ÇrS 100.000.00 n combinar eTratar
nn LTDA. Av. Rio Branco. 173. sobreèm prest. dc Cr$ 6.607,50.
ORG. DANIEL FERREIRA - Edf. loja, tds. 42-4635 e 22-6545.
—
- 11416 100
BranRio
Av.
Jornal do Comércio
co n. 11". 2" andar — Telefones —
32-3638 e 52-3877.
DE INHAÚMA ns
•4163 100 RUA —VtSCONDE
Edifício Amazônia, em -Iecons50-54
sa„,
n„„„„J trução — Vendemos grupos
ANDAR — Avenida Rio Branco ,a^a partir tlc CrS 470.000,00. com
— Vende-se 8.° andar em ediu- grandc facilidade de pagamento, paci_. recèm-eonstruido, primeira lo- ra entreg» máxima dc 24 meses, tentacação, com sala de espera, 5 sa-do banheiro privativo para cada
2 banheiros !a. perto da B6L«a dc - Café < Minislões independentes.
com
Tratar
V.,r.t„í.,«rM*l»U«ka
nara bebe- tério da Marinha.
•»»|«,aí»B0,^í?
completos,
?eD?_ rudolf karter í cia, ltda
A3r800~OoV.oTnTratar,«£«"

SK£'CrS

B ^^

PUBLICAMOS ÀS QUINTASCOM APARTAMENTOS A VENDA
FEIRAS RELAÇÃO DOS

—centro - Praça AguhreEm cerda,]CENTRO
cons

Vendemos

em

inicio de construção, à Rua
Frei Caneca, esquina q Marquês de Pombal, apartamen*
•
demos ji na MjiJM
tos de sala e quarto conjuga\8rSA50?UaxRe«:
^0MJK
alvenaria no 4.° pavimento, 2£ÇJ4|!
dos, banheiro e kitch. e dc
-™por neste ponto de excepcional j
mítim
sala e quarto separados, banheiro, cozinha, wc e área de
CENTRO — Vendo andar ocupado',
con-| *
3500iooo.oo com 70-To flsem contrato, k Av. Graça Aranha] imediata. Fones Í2-5921 «...ida Norte-Sul magníficos
serviço. Sinal desde 20 mil
| 42-0997.
de sala, banheiro o nanclado. inf. MÁRIO R. PAIcom 360 ms.2 — Preço CrS
100;
18473
juntos
cruzeiros e pagamentos des5.000.000,00 com grande facilidade de
Silva, 18. *aárea -.mínima
-7 m2 - í. VA - Rua¦ Rodrigo
- 35
apanamcniu, a»- /¦-.- — •••
cE-NTno-vende.,e
eo.iaiR
CENTJfU — vennc-se ,p.ri^?nl5rSa--!jcitch,
,. u 5uede 3.500 cruzeiros — Sem
pagamento — Tratar com S. STOCK,ftT
•"'• D~ 1,,BLER — Av. Nílo Peçanha. 155 — S| la. quarlo, cozinha e banheiro à Ave-; Lado da sombra — Preços fl-,
81755 100
,;„,, r,„„uun Roosevelt.
juros — Área valorijadis805 — Tel.: 22-7221.
^«"«.J»Ixos, partir, d» 460 mil cru CASTELO — SALAS — Vendemos
5266 100 — Edifício Portugal
sima, com rentabilidade asav. Pres. zeiros. Habite-se em 20 meses grupo de 3 salas, banheiro e kitchos drs. ALSOR1NO i CID.
segurada, proporcionando-lhe
CENTRO — Vendo ótima loja i Rua Vargas, 140 9° - s/10/11 — Tel, .ieftm
Profissional, k Av.
muUa
contratual por neite no edifício 209,
Übaldino do Amaral, junto à Av. «;?«"•
o pagamen600.000,00, sendo: com ">""¦
*"«»
3.°
lucros desde
CrS
Braga,
pavimento.
Erasmo
loja
I
de
Mem dc Sá com 200 ms.2
A ¦im.i ou » combinar. 1 atraso — Construção de CLI- Entrega Imediata. Cr$ 1.100.000,00 es—
Veja hoje
sinal
faci.jCiS450.000.00
do
to
dc
subsolo,
grande
c 200 ms.2
prooosta de pagamento
_ 03405_ioo: MERIO V. DE OLIVEIRA — tudandb-se
lidade de pagamento — Entrega ime
as vantagens
local
no
mesmo
informações;
e
Visitas
facilitado.
dlala — Tratar com S. STOcC.!<L^' CENTRO — Vende-se prédio1 Fundações executadas por Es IMOBILIÁRIA LEMOS LTDA.
AV.
desta oferta. Incorporação,
155 ~ Si"a m
7.°. sala 702 antigo 2 pavimentos Rua dos taças Franki Ltda. — Tratar Nilo Peçanha, 26,42-9506
- Ter-N--07-2Í"çnnha
Construção e Vendas — IMO22-2483
ou
5267 íoo, Andradas, frente futura Av.: com PLANIL — Av. Almi- Tels.:'
86299 100
BILIARIA ARCOVERDE LI\ ( .hi-;ia N0rte-Sul. Tratar pessoalmen-. rante Barroso, 81-2.° andar
da
centro — Rua
— Esplanada do
—
— Rua México 158
Esquina
¦
¦--r
¦
MITADA
-r
,
rn «n-T-,
o-w/ta iTERRENO
apartamento ou sala com banheiro;
—' Senado e/ 34 mts. de testada. Arca eom JOCELIN MARTINS.
com
e 22-6670
""
Arquiteto Teixeira Tels.: 52-4077
^ ^
Grupo 304 — Telefone:..
-r^,^^^c^%rat^l£(^combi,1íincio
hora por.
Corretores diariamente *.£>$&.ft^ftf $»
lado da Av. Rio Branco — Tratarj Soares combinando hora
po, Corretores
— Vende-se em construçSo 32-7865. 81895 100
,,,»,,
114BQ 100 Uni pelo telefone 52-3052 — Vazia i«is 52-6812.
825V.4 JUU tar: 27-3898. Só atendo diretamente. CENTROdo Riachuelo
l0Cil1L!Z_V~JUM;
uma ótima soocupação Imediata - Facilita-se par-;
Bua
à
01247 100
— Apartamentos
— Vendo terreno entre 11 CENTRO — Senador Dantas vendo!
bre-loja cl 285 m2. Preço 3.000.000.00 CENTRO
le do pagamento.
I
CENTRO
1 ""'" ")0I vre 12x35
Vendo a Av. Henrique Va- sendo 10% de sinal, 10% em 6 meses.e de Cr$ 215 a 480 mil cruzeipreço 25 milhões tratar SIL- apto. c/ sala, qto. conj. banh. e ktt.jcENTRO
47-5418.
Preço 450 mil financ. 120 mil cm 15 j ladares apto. c/ sala, 2 quartos e dep. 10% em um ano, 10% no habite-se
CENTRO — Otlmo apartamento à j VIO FLEURY 47-2564
ros pagaveis. de acordo com
Preço CrÇ 800.000,00 - o restante facilitado e financiado em
01316 100 anos c/ WALDEMAR Assembléia 11 s/ empregada.
Avenida Beira-Mar — Vendo, parai
— .. 5 anos — Tratar com ..CABRAL — as
27-9953
Tratar
52-9640.
|
1002
tel.,
Aceito
financ.
possibilidades do compraentrega Imediata, excelente aparta-] CENTRO — Indus. vendo ou alugo a
18485 100. 27-4768 D1NORAH.
Telefone 43*0604.
4379 100 dor — Vendemos à Ruá Marinento com hall, 2 salas, 3 quartos,'B Fre| caneca montada em peq. loja
20814
100
banheiro completo em côr, depen podendo vender também a loja. C/| APTOS. NO ITU, frente 13 de Maio
n.° 171, junCENTRO — Vendo apto. pronto, nodências de empregada, armários em- WALDEMAR— Assembléia 11 s/ 1002 (sombra), 300 mil de entrada e 250 MORE E TRABALHE no Marquês do vo, de frente, andar baixo, com am- quês de Pombal
butidos, garage, etc. Preço 1 milhão tel.: 52-9640. 18486 100 mil em 60 prest. de 5.560 ou 250 mil Herval, comprando 2 salas separadas pia sala e quarto, banheiro e cozinha to à esquina da Rua Frei Ca' "ide
"
~
-00 mil
e C00 mil cruzeiros, com 50 por cenc
entrada'e 330 mil em 30 prest. de c/ coz. e barfh., 300 mil de entrada, __ p ec 7()0
mn àj vista — Chaves cl
Marquês de Pomto facilitados em prazo a combinar. CENTRO — R. Marrecas — Vendo 21 J2.787 — Eng.0 TITO LIVIO vende 400 mil em 5 anos e 500 mil em 15 anos CABRAL
4381 100 neca (ed.
43-0604.
Tratar com IMOBILIÁRIA CARRI- prédios alug. terreno 14x40 13 mi-142-1769.
bai), em inicio de construção,
20737 1001 _ Eng.» TITO LIVIO. 42-1769.
LHO. à-R. Uruguaiana, 118, 10". salas lhões. C/ WALDEMAR Assembléia 11
20745 100 CENTRO — Vendem-se ótimos con- excelentes aptos, de
saleta,
ESCRITÓRIO NO ITU, 300 mil de cn1008!B — Telefones: 43-9672 e 45-2472. s/ 1002 tel.: 52-964C.
èm construescritório
para
juntos
5.560:
HER
de
DO
60
em
MARQUÊS
250
mil
NO
trada
e
prest.
ESCRITÓRIO
separa- 3552 100
e
sala
100
18487
a grande
quarto
i-- Eng.» TITO LIVIO vende, andar] VAL, frente Alte. Barroso, barato, «ão à Av. Pres. Vargas, próximo
firma pri- dos, cozinha
completa, baCENTRO — Vende-se ou aluga-se fl
13 de Maio (som-,600 mil, parte em 17 anos — Eng.0 Rua Uruguaiana. Incorp.
medlo.
frente
Av.
—
CrS
—
desde
Preços
Rua do Rosário bra). 42-1769. Av. Riò Branco, 134.| TITO LIVIO vende, alugado, resto de meira ordem.
Av. Venezuela n.- 27, junto ao Cais CENTRO
--¦ nheiro completo, etc. e tam—
do Porto, o grupo de salas' n, 523 —- Quase esquina da Av. Rio
20732 100 contrato 17 meses. 42-1769. Av. Rio 46OCOO.0O — Pagamento —facilitado
Tel.:
....
—
OLIVEIRA
RTA
bem pequenos aptos, de enCrS,
.-,
Inf'
Preço
com banheiro privativo
20746 100
,.„_..
áíí~,-.
— Vendemos
ótimo ESCRITÓRIO: DE 3 SALAS"NO"TtU, Branco, 134.
22-8957.
182M 100 trada, sala-quarto,
500.000,00 com parte facilitada— ver,Branco
kitch. «
—
"0
—
Eng.° CENTRO
Próximo k Cinelàndia
900 mil, pagto. muito fácil
e tratar no mesmo endereço no
escritório
n
t
O
Dará
c
O
II
i
11
do
—
Marquês
—
construção,
Edificio
..
Servem
10.°
andar.
dè
no
Ihlclo
vende
Vendo', em
CENTRO
banheiro.
para resiandar, sala 812 — ICISA — Tel.: —/.,*." jl „„i«x., j- -- TITO LIVIO
1.330, de
saleta de es- 42-1769. Av. Rio Brarico, 134. Vende apartamentos de sala. 1, 2 e 3 quartos, Herval — Vende-se apto.kitchnete
renda,
43-6463. 3564 100 constituído oe
escritório,
pedência,
c
outros menores. 20731 100 servindo para escritório ou moradia. quarto, sala conjugados,
CENTRO — Vendemos à Praça Joio pera e 2 gratldeS Salas, S£H—Plantas e informações com OLIVIE- banheiro. Entrega imediata. Preço .. quenas industrias. Damos esPessoa, 9, apart. 1003 com magnifi- ,j0 uma _(_ frente e medindo ESCRITÓRIO NO MARQUÊS DO HER- RI, Rua da Assembléia, 104, 5.» andar, 650.000,00 sendo 300 mil à vista e o critura em cartório, de todos
ca vista pára Sta. Tereza, apt. com1
VAL, frente Av. Rio Branco, 650 mil, salas 512 e 514. Tels. 22-9562 e 42-8547. restante a longo prazo — Tratar à
185, sala 826.
os aptos, que estamos vendenquarto e sala separados, banheiro no total 74 ni2 de área útil parte a prazo — Eng.» TITO LIVIO
Av. Rio Branco, 17156
100
completo, grande cozinha e varan- _ preço: Cr$ 1.350.000,00 sen- Vende: 42-1769. Av. Rio Branco, 134. CENTRO — Vendo, no centro comerdo,
pois o terreno está totalda — Preço 480.000,00 sendo CrS ....1 .
6,50x17,10.
„_-ciai, prédio em terreno de
vista Vende salas no Centro.
cruzeiros ia ,'rlcimil ,„„;:.„c
OLIVIERI, CENTRO — Vende- à- Rua Santa Lu- mente pago. Firma incorpo200.000,00 à vista e o resto finan- do 675 —:i
20741 100 Preço CrS 2.500.000,00.
ciado em 5 anos,, prest. mensal. de e o saldo a combinar. — InRua da Assembléia, 104. 5.° andar, sa- zla, 799, cpnjunto 1.104, com 3 salas
mais idôneas, com
CENTRO — Vende-se a casas da Rua las 512 e 514; tels. 22-9562 e 42-8547. e banheiro. Entrega imediata. Preço radora das
li.227,20 — Tratar k AV. Alm. BarORcom
cm
construídos.
o
e
vendas
—
loja
50%
formações
—
de
edificios
vista
vários
Tels.:
118,
constando
801-2
32-6750
da
Alfândega,
S|
e
roso, 90
2441 100 1.200.000,00. 50% à
— Rua São e residência, no 1.» pavimento. — Trae 52-4330 — Aceita-se ofertas,
chaves na portaria — Tratar à Informações bancarias
comanos,
MACEDO
LAtfDO
na
2504 100
tar na EMIL - Empresa Metropolitana APTO. SALA, VAR., QTO.,, quase
Av. Rio Branco, 1135.. sala 826.^
com o
^ pletas. Ver no local
José, 90, 5.° andar — Telefone de Imóveis,
Ltda., Rua Senador Dan Av.. Beira-Mar, de frente, vlsta para
mar, junto à Cinelàndia 800 mil
RUA DA LAPA — Prédios com!22-9950 — Ramal 13diariamente
I tas '74; 12.» andar, ou pelos telefones! osendo
350 mil em 60 prest. de 7.784 CENTRO — Rua 1.» dc Março, junto nosso corretor,
'
17x50 — Vendemos, alugados sem
ocnfin-iflfl 52-9059 ou 32-0603, das 9 às 12 e das —
42-1769. Praça 15 — Vcndc-se um andar com até as 18 horas, inclusive doLIVIO
vende,
TITO
Eng.°
100
18
14
às
horas.
4457
_J_U_1UU
contrato. Solução rápida. Preço:
__
20744 100 7 salas com sanitários, Ocupadas sem
mingos —- Tratar com IMOTratar
com ESCRITORiO NO ITU, Í50 mil de *n- ESCRITÓRIOS1 NO NOGALES, de le,
CrÇ 4.500.000,00.
tprre- contrato. Preço —1.400 — Alm. BarroVende-se
DO
com-,CAIS
PORTO
—
IMOBILIÁRIA CARRILHO. Rualf^a e 330 mil em 30 prest. de 12.787)2 salas, desde 700.mil. pagto. a
BILIARIA CARRILHO — R.
22-5453
..
Tels.:
310
c/ 3.000 ™«.P> »«»*¦„e"tr,ega so 90, sala
i _ EngXTlTO LIVIO vende, andar al-: binar - Eng.° TITO LIVIO vende, no,
—
Uruguaiana, 118-19.°, salas 1008/
—
CURY.
37-3830
42-5072
- Infs. Sr. WELLMAN, 45-7399_e
Uruguaiana, 118, 10.° — sa'
to, lado da sombra, de Irente. 42-1769.1.42-1769. Av. Rio Branco, 134-Acel3358 100
9. Tels.: 43-9672 e 48-2472.
11477 100
100'22-8658
vender.
20743
100
ta
las 100819 — Tels.: 43-9672 e
para
85491 100 Vende outros. 20735
—
CENTRO — Grande oportunidade
4035 100
da Av 48-2472.
melhor

mà:i-'^i-.>:í^-y

100

— Loja» rua 7 SetemrFNTRO
HU. Vara»!
AV. Pres
CbNIKU — Av
__.-ll CENTRO
bro _ Vend0 ÓUmas l0JM m
Concelçío;
Rua
da
da
esquina
constrUçáo k rua 7 Setembro a
I Edifício "Campanela — Vert- .partir de CrS 2.<400.000,00. Inf.

CENTRO — Vendo salas para escri-1 CENTRO — Praça Paris
tório, com banheiro completo, em1
íoi Aptos, de frente para GuanaInicio de construção na Av. Getúlio
de Cr?T ...i bara com 1 e 3 quartos, ótima
Vargas — Preço a partir
'
540..000,0» com CrS
AK&SN* l""'08 •b-nh.jro d.
Irada e o restante fa
e demais deps.
tar com S. STOCKI.ler - Av níio empregada
" ~ Tel
Peçanha 155 — S| 805
600. e 1.400.000. com 50

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

28705

MOVIMENTO IMOBILIÁRIO

COMPRA É VENDA DE PRÉDIOSE TERRENOS

CONSULTAS
CAPACIDADE CIVIL

•

':.

3.° CADERNO - PARTE I

COMPRA E VENDA
1)

- ; •

'

.''¦-'

23U5' !°°

com sr. Sandoval. Tcls. 42-6539 CENTRO — Vende-se na ma« MayAtcantar
^O*9 - 100. 1 rink Veiga esquina com
OU 4S-*9I3.
.Machado, apartamentos de entraoa
.
Preços a
mr*. VISCONDE INHAÚMA 13t, 18.»-sala, banheiro e cozinha.TYatar
com
partir de Crt 430.000.00.
Mlii 1815 16 - As duas 700 mil com
Carmo.
-GASTAO
do
MACIEL.
Rua
laí «,il financiados em 13 anos
K*
W :m»-l«l - SOBRINHO -Até » » inipo 606. Tels. S2-K2S «
m
8l'°
hora*
SM» '«•
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Crie mais uma
Qpottunidade para a
compra vantajosa do
seu imóvel lendo
também

:^^^^^^Êl_m__M^S^'

fim da Av. N.S. de «tima.
trucloi Apartamentos de hall, saia,
1 c 2 quartos, banheiro, cozinha, área
de serviço com tanque Preços a p«rCrt
lir de O? 485.000,00. Slnnl desde saldo
39 200,00 — Pai te facilitada e
-e
cm' 60 prestaçõei, - Informações
-BIUvendas - CONSTRUTORA41.A.J.
3.« andar
TO S A.-— Hua México
- Fones: 32-7610 c «•*"»•,„„
m
—
SOOOCt.OO (Trezentos mil
CENTRO
_
CrS RENDA LIQUIDA ANUAL -mia
. Vende-se uma grande LOJA k
o
Tratar Av
Santana n. 154 _
32-9449
Branco 116. sala 1301 - Tel.: 5131
100
— PEREIRA MATTOS.
srln
CENTRO — Vende-se a única co',u
grande com banheiro c toilette 88. J."
pletõ à Rua Sete de Setembro,
— Frente para fins comerciais, construcSo da conceituada Firma S1SAL.
Preço rarlsslmo dc Cr» 880.000,00
Sinai Cr? 296.000,00 saldo a combinar
em 3 anos sem juros'- Tratar na
Av

•"

*•
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X

xy.ii

ponto
Vendemos no
Presidente Vargas, junto a zona ban- CENTRO — Vendo na R. Riachuelo,
eária, ótimas salas para escritório, 252, excelente apartamento de frente,
moradia e boa renda, em inicio de vaálo, com um quarto, uma «ala fceincorporação, com somente 30% em parada, banheiro completo, cozinha,
varanda etc. Preço CrS 400 mil, sen30 meses, 70% financiados em 5 anos,
— do
CrS 165 mil financiados para 10
preços a partir de Cr$ 570.000,00
IMÓVEIS
anos — M. Guerra — Av. R, Branco
Tratar com C. MIACEDO
LTDA. — Av. Rio Branco n, 185. rala 134, 4", s|407 - Tel: 42-6573' e 22-43BR
'
3333 100 - RS. 4é-2782. X ÍH?9 miB_______ 22-2671,
—
Em plerto CENTRO — Vendo à ruá" do Rosário,'
GRUPOS DE SALAS ,,
centro e para entrega imediata, ven- perto da Av. Rio Branco, andar inac telro com Í10 m2 em edifício do 60constando
do ótimos conjuntos
uma, mente
vestibulo. banlieiro completo,
8 pavimentos, está cm construduas é tres lálas * pequena kltçh. çflo, grande facilidade dc pagamento.
ém Tratar com o proprietário a Rua do
No melhor ponto da Rua Méxicb,
—
prédio acabado de construir — Paga- México, 74, sala 802. Tel. 22-6910.
Detafacilitado
17334 100
mento altamente
lhe* e informaçõe* pelbs telefones:
52-7573 ou 42-5641, com RODRIGUES. VENDE-SE — Avenida Rio Branco o
17174 100 Castelo, andares desocupados. Arca
locali—
26 - útil 500m2 cada andar. Otlma
Francisco,
São
L.
CENTRO
Serve para grande companhia
Edifício Patriarca — Vendo, de fren zação.
ou renda. Tratar com o sr. JOÃO —;
te, apto. 1514 com saleta, sala, varan- Telefone:
22-1244. 02474 100
da, banheiro e kitch. Financiamento
e facilidade de pagamento. Residen- ATENÇÃO — Centro — Quase tudo
ciai e Comeroial. Vazio. Chaves com já vendido dos aptos, sem entrada sem
DE
FIGUEIRA
porteiro — ELOY
parcelas, sem juros, sem reajustamenMELLO — Av. 13 de Maio, 23. sala to,
de sala e quarto separados, cozi513 — Tel.: 4Í-0193. 5112 100 nha, banheiro completo, varanda etc.
CENTRO — LOJA e SUB-SOLO — Pagamento somente em prest. módlas
Vendo em construção à Rua Senador de 7.000,00. Tratar L. Sfio Francisco,
Dantas, loja com 65 mts.2 e sub-solo 26 — 10.°, sala 100?.
02485 100
com 87 mts2. — Informações PÊRINilo Peçanha.;^ vj==r=- "Áv. R. Branco" 185 — 18.°
CLES DUTRA — Av.
is» sala
„,1» 612
«10 —
___ Tel.:
To! • 22-5911.
9!»S011 LMMiHU
155,
— Apto. com frente P/ essa
4343 100 pavto.
— p/
av. c/ saleta, sala, kict, banh.0
CASA — Vende-se de 2 pavimentos, 650.000,00 c/i parte financ. cm 17 anos
com 3 quartos, .3 salas, 2 banheiros, — Tratar na sala 1-823 c/ RUFINO C.
copa-cozinha, jardim, quintal, gara- FERNANDES, telefo: 42-1280 ou 100
04518
gem, dep, empregada, etc. Com 950 52-3795.
mil de sinal e 600 mil financiados cm CENTRO — Apartamento: Vendo 2
—
Tra10 anos — Rua Costa Bastos
(dois) no Edifício Farroupilha à e rua
batar SOUZA e SODRE' — Av. 13 de Taylor
n.° 39 com grande quarto
—
20
Tel.:
Maio. 13, 12.» andar, sala
sala espaçoca, vestibulo, coíí32-0058
3288 100 nheiro,
nha, alugados sem contrato— Facilito
APARTAMENTO — Centro — Ven 50S em 3 anos — Maiores detalhes pelo
dem-se nos 5.°, 6.», e 7.° pav. do edl- telefone: 38-4118, 0«z" !_00
rua Alcântara
ficio São Lourenço,
— Vcndc-so um prédio 2
Machado, 36 com quarto e sala con CENTRO
pavimentos, com loja para negócio.
complebanheiro
cozinha
e
jugados,
Rua do Senado. Preço Cr» 1.700.000.00
to, para moradia ou escritório — Pre- 50? financiados. Tratar A. Maga h&c.i.
ço 430.000 com grande parte finanTel: 52-7347 das 10 às 12 o 14 às
ciada — Tratar com HEMETERIO — 16 h0raS'
3205
Tel.:
X,
15,
11.»
....
n.
Pio
100
Praça
23-1791.
3311 100
2
c/
—
ou
apto.,
Casa
COMPRA-SE
CENTRO — Av. N. S. de Fátima — quartos, nas Imediações do centro.
entrega,
ótiVendemos para pronta
Dou terreno, de Cr» 180.000,00, cm Pcmo apartamento, com living, varan- tropolis, e Cr» 100.000,00 de entrada, 3 quartos, banheiro com box, co- da. Tel: 32-9776 sr. Eu.c,
^ jofl
pa-cozlnhai dependências dc empregada, etc. Preço CrÇ 850.000,00 eom
— Vendo amplo
DE
FÁTIMA
BAIRRO
5
Plantas
anos.
50% financiados em
separae Informações c| LOWNDES &¦ SONS, apartamento de quarto, sala,
vaLTDA. — Av. Pres. Vargas, 290. sala dos, cozinha, banheiro555completo,
mil cruzei201 — Tel.: 23-6047, 82580 K» randa pelo preço detratar à Av. N. s.
ros i vlsla. Ver e
CENTRO —• Rua do Rosário de Fátima, 74 com sr. Ribeiro. Tcl:
Quase esquina da Aveni- 32-9217 ou 22-8144.
4210 100
da Rio Branco — Vendemos CENTRO — Vende-se duplex no Ex- 21<> andar
ótimo conjunto para escrito- Palacc Hotel apto. 2129
c 804 financiado
entrada
dc
c/
396
de
rio, constituído de saleta
pclo Lar Brasileiro e 3 e 15 anos.
espera e 2 grandes salas, sen- Chaves na portaria. Tcl: 25-3388- .„.

do uma de frente e medindo
PORTUGAL — Vende-se vazio,
no total 74 m2 de área útil ED
cl sala e qto. conjs. banh. e coz.
Preço: Cr$ 1.350.000,00 Lado da Pres. Roosevelt, and. alto
—
frente c| bela vlsta p| o mar —
sendo 675 mil cruzeiros è vis- de
cj pcq. fin,
550.000,00,
Cr$
Preço
ta e o saldo a combinar. — infs. 45-7399 e 22-8658. ^
^
Informações e vendas comi
- vende—
a
rua^ko
In-lcoNJ
ORLANDO MACEDO
t_
!se.
.. 1.
salas, saleta, banh. próximo
Imo- !%£r 2 Luzi3f'and.
corporação e Venda de |__.
baixo, pronta en—
Preço Cr$ii 000.000.00 com
Rua São José 90, 5.°| trega
VeiS
^
"
andar. Telefone 22-9950 = «&&
45 ^-mn!
mm
100
Ramal 13. 86070 100

— R GUiFÁTIMA — Vendem-se juntos ou se--BAIRRO DE FÁTIMA
66 apto. los-s —
parados, 2 amplos aptos., na rua Monte lherme Marconl, familia
de «no_uaAlegre, 248, com entrada também pela Frente, vendo p|
motlrua Dom Sebastião Leme, com 113 m2 tamento entrega imediata pi1 salão,
2
qtos.,
de área utl! construída, com sala 3 vo de viagem cf
c| lugar pi gequartos, varanda, arca nos fundos, banh. completo,de coz.
serv. e| tanque —e
quarto e Instalações de empregados, ladeira, área
completa
podendo-se entregar um apto. vazio. dcp. e de empregada
slEntrada CrS 200 mil c o satdo em 4 Preço rarlsslmo de CrS 850.000,00
en? 3 anos
saldo
Tratar à rua Teófilo Otoni, nal a combinar e
anos.
a vis113 4.° andar — Tel.: 43-5143 — inIO- — Aceito proposta p! pagto.
e
ta — Ver no local c| o porteiro
VEIS SANTA RITA LTDA.
— w>
0349S 100 traiar na Av. Rio Branco, 116
- 32-0922
and SI 3 - Tcls.: 42-2723
CASTELO — No melhor ponto, vende- c| HAROLDO MARTINS
salas,
m
^
*e grupo de esquina, vazio, 3
amplo toilete com aquecedor, vestibulo
o
desocupado
Vcndc-sc
2(CENTRO
5
embutido,
janelas,
com armário
Severo,
telefones < 2 extensões. Cerca de 801 apto.. 1311 da Av. -Au*ust°
e Kitnette.
mí. — Urgente — MARQUES, R. La- 92, de frente de quarto sendo Crt ..
_ Prcco CrS 350.000,00,
vradio 210 — Tel.: 22-3613.
200.000.00 17323 100 Txooomk vista t Crt
Crt SM.MM0. com
ou
Impado,
PRAÇA PARIS — Vendo, na esquina Crt 24O.000.0o k vista e Crt •••••"•
da Av. Augusto Severo com Joaquim 80.000.00 financiado* -,"»\««™
tá °S£.AV°?
Silva. apto. de frente, de sala e £»u*r- o porteiro e tratar
to separados, banh. e kitch.. e de sa- SANTOS PARENTE - Av Nilo Peleta, quarto, banh. e kitch. respecti- çanha. 12 - Salas 413 e 414.^
^
vãmente de 450 mil « 350 mil cruzs. j
.a:-n,— .
DADff»
EstSn
ocupados; contratos
MO OVUMSU-5.
wunn vencidosVendí-»«. 2-00O
PORTO
DO
NoiCAIS
ed.
A
ERNANI ESPINDULA,
j
ms£ -WTra~ttr Pr. «oriana.». «»
£•
b,tf/m« 712. Tel. 23-0475.
17259 100 sala «. Tel. 42-45». 1*4*

:*%

5£il

CORREIO DA MANHA, Domingo, 18 do Agò»to de 1Í57

COMPRA
RUA DO RIACHUELO. 262, «Pto. 8.»
«ndar — Sala « qto, separado» (po(as amplas), coz., Area, banheiro.
Preço 480 mll rruzs.. Entrada 280 mll;
»e*to a combinar. Aceito propoMa
pag. A vlsta, NAo Intercsaa Institutos,
Tel 20-1134, SOBRINHO, ató 23 hi.

íoo

.m'i

COMPRO ESCRITÓRIO no itu ou nò
I. ¦¦-!•¦ ilace (Marquei do Herval) — .,
87-9074. D. CARMEN. Quero tratar
com o dono, Pode aer noutro edifício,
100
20785
APARTAMENTO NO CENTRO —
Vende-se A Rua Washington Luiz, em
eiUdo de novo, prcco Cr$ 350.000,00,
sendo Crf 100.000,00 financiados. A
vim.. CrS .120.000.00 — Maiores InformaçCes pelos tels.: 48-8465 e 22-6025.
100
3273
I SALAS EM ALTE. BARROSO, 620
mll cada, de frente, amplas e Independentes, novas, c/ banh. privativo,
andar baixo — Eng.o TITO LIVIO
vende, quase na Av. Rio Branco, ,.
42-1760. Eaolllta pagto.
20751 100
CENTRO — Escritório, residência —
Hall, 2 salas, kit,, banheiro, e outro,
1 ssls. etc. Crf 780.000,00; 680.000,00
sinal; 400,000,00, a 300.000,00. Parte ia.
cilltada; saldo parta financiamento.
— PRINCE CORRETORA, telefones:
22-6599, 42-3196. PÔRTO ou CíSAR.

VENDA

CENTRO — Loja -- Vende-se ótima
(70m2) de esquina, em const, adiantada p/ ent. em 20 meses, nn Av. Presidente Vargas, prox. rus Uruguaiana.
Preço ocasiio, pagto. facilitado. Inf.
R. T. A. OLIVEIRA, tel, 22-8047.
03459 200
VENDO LOJA — Edifício em constnir.iii com 237 apartamentos. Serve para qualquer ramo dc negocio.
Pagamento em 60 meses, com pequena entrada de Cr$ 62.000,00. Preço
total Cr» 620.000,00. Ver e tratar no
local: Hua do Riachuelo, 113-110, Tel.
42-4669.
81508 200
VV*»'\-«rfNi'%-'VV%/VV>_A*VS/Ni»>-'\»^^

Andaraí

RUA NISIA FLORESTA, 13 transveFsal B. Mesquita — Vende-se vazia
confortável casa 2 pavimentos, 3 salas, 4 quartos, area coberta, garage,
etc. Base Cri 17CO.noo.nn. Financiase 10%, Faclllta-ie — Chaves no n.o
7. Tratar R. da Alfândega, 357. Tel.
43-6307 e 58-8034.
2S8C9 300
RUA BARÃO DE MESQUITA — Flnal dc construçAo, aptos, com Jardim
de Inverno, sala, 2 quartos, banheiro,
cozinha, Area, quarto e W.C. criada
— Preço Crf 650 mll com 282.000,00
financiados por Caixa Econ. em 10
anos, mensalidades de CrS 4.035,90 —
Av.
Alm. Barroso, 90, sala 204 — J.
4446 100
C. FARIA — Tels.: 22-7936 c 42-4078.
4283 300

Lojas e escritórios
LOJA —- Vende-se uma no centro, em construção, no Edifício
' tos Vahlis, rua Senador Dantas, Sanmedindo aproximadamente 21 metros
Tratar
na
Rua
do
Ouviquadrados.
dor n.° 183, 2.° andar, sala 203. Tel.:
. 43-5369 ou 43-8639.
200
3268
IPANEMA — Loja — Vendo ótima
localização, com 50m2 — Preço de
ocasião. Rua Visconde de Pirajá 571,
loja B. Tel, 27-4975, U41_200
LOJA — TIJUCA — C/ 200 m2 vendepronta entrega R. Haddock Lobo
¦ se
252 prox. Largo 2." Feira preço oportunldade. Cl parte a vlsta parte a
comb. Tratar c/ J. CONSTANTINO.
Av. Rio Branco, 81 — sl 1107. Tels.:
23-2809 —' 23-3218.
16096 200

AVENIDA RIO BRANCO — Grupo de salas — Vendemos um grupo de 2 salas com sanitário pró. prlo. Facilidade de pagamento e
financiamento. Ver e tratar à Av.
Rio Branco, 2S7 — S/805. Tels
22-4979 e 52-2267.
4537
200
LOJAS PARA MAGAZINS NO
RIO E EM SAO PAULO — Ven
dem-se ou alugam-se várias em
conjunto ou separadamente, as
do Rio muito próximas da Ave
nida Rio Branco, e as de São
Paulo próximas da Praça Patriar
ca. Áreas totais, inclusive das sô
brelojas: 700 m2. as do Rio e
1.250 m2. as de São Paulo. Tra
tar com o telefone: Rio 32-5757 c
Sâo Paulo 36-6021. 4504 200
" LOJA —
Vende-se loja c sobrado com
ou sem estoque com 700 m2 a Rua do
Catete. Contrato novo de cinco anos
c aluguel CrS 15.000,00.
Serve para
. qualquer comercio ou Industria. Facillta-se o pagamento. Tratar á Rua
do México 148 — 6.» andar, sala 608.
Tol. 52-5777 o 22-2637. Das 15 às 18
horas.
03481 200
—
Vende-se duas novas esSALAS
curas — Bsres espelhados, 12 e 8
peças — Rua Drils de Dezembro, 103
apto. 102 — Catete.
4175 200

ANDARAI' — Vendo em prédio de
apenas 4 apartamentos, otlmo apartamento, vazio, de frente, constando de
sala, 2 quartos, banheiro cozinha, der;pensa quarto de empregada e arca de
serviço. Terreno com direito a ampllação do apartamento, Ci$ 650.000,00
com Cr$ 150.000,00 de sinal e Cr$..,.
500.000,00 financiados.
Ver na Rua
Souza Cruz 183, ap. 101, domingo durante todo o dla. Informes pclo tel.
42-5731, a partir de 2." feira.
03471 300
ANDARAI' — Vendo, na Rua Maxwell, apto. térreo de sala, 3 quartos,
banheiro completo e cozinha. Todo
pintado a oleo. Preço CrS 750.000,00,
cl .no-, financiados em 10 anos. Inf.
cl TAVARES, tels. 42-7456 ou A noite
48-1895.
05216 300
—
APARTAMENTOS
Vendem-se, em
adiantada construção, A Rua Souza
Cruz, ern ed. de 4 pavtos., dois por
andar, e com grde, living, 22ms,2; f
quartos, banh., coz., qto. e w.c. cria
do e Arca de serviço. Preços a partir
de CrS 690.000,00, c/ parte facilitada
e outra financiada cm 5 anos após o
habite-se. — Av. Almte. Barroso, 90
b/ 207. J. C. FARIA, fones 22-7930
4281 300
e 42-1078.

DE

PRÉDIOS

.... sala com varanda, 1 e 2 quartos, ba400 nheiro em cór, cozinha, dependências
de empregados completas, área de
BOTAFOGO — Vende-se em constru- serviço com tanque. Preços desde CrS
ção adiantada apartamentos sobre pi- 750.000,00 — Com sinal de CrS —
lotls com sala, quarto, jardim de in- 300.000,00 — Saldo facilitado e finanverno, banheiro, cozinha, fogão com ciado em 40 prestações — Aceita-se
quatro bocas, área com tanque e ba financiamento pelo IPASE'— Ver c|
nheiro. de empregada. Tratar com a
porteiro — Informações e vendas —
Corretora Deusa - Tel. 37-8748.
CONSTRUTORA A. 3. BRITO S.A.
400 — Rua México, 41, 3." andar — Fones
5906
32-7810 e 32-5301. 82124 400
—
BOTAFOGO -

sitas pclo telefone 42-7645 (base
3.500.000,00). 2401

Edifício
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PREÇO: CrS 398.000

^^^^í^n

lll

'H

\£Í|

QT^âSC^^^
||1
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Vendas no locnl
das 9 às 18 horas
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autorizado : TECNIMÓVEIS — Escritório Técnico de Imóveis Ltda.
Avenida Amaral Peixoto 35 — 9.° — Grupo 904 — Tel.: 2-3836
82192

BOTAFOGO -- Edif. da Enseada — Praia de ^Botafogo,
118. Vendemos aptos, de sae quartos separados, òu saJa
Ia e 2 quartos e demais dependências. Construção a iniPRAIA BOTAFOGO — Unlca opor- ciar-se ainda no corrente mês
tunldade. Apto. pronto com linda viS' — Preços
a partir de 516 mil
ta, apenas por Cr? 350.000,00. 503
financiado em 5 anos. Tratar c"m cruzeiros, com o sinal de 20
ESTER JAIMOVICH — Tel.: 48-35.13 mil cruzeiros.
Visitem hoje, o
ou 45-0525. ¦
85498 409 local e informações
pelos Te.
BOTAFOGO — Vendemos~tmi_I«.
/erreno à Rua São Clemente, cm.. fefones: 42-0873 ou 32-6531
.8,70m x 56,00m. — Projeto ai»_u- diariamente. 2577 400
atlo para 50 apartamentos ue BOTAFOGO -- Vendemos
ala, 2 quartos e dependências, , tamentos prontos, quarto, apari apartamentos de sala, quarm, banheiro e kitlnette, todos saia
dc
eparados e dependências. Preçt». frente à rua Serafim Valandro n.°
Jr? 6,000.000,00 (seis milhões au e.^Sinal CrS 158.000,00, nos três
rruzeiros). Carlos Mac-Dowell 01» ? j?« «_?* anos estações dc CrÇ
Josta Imóveis Ltda. — Av. hio 3.403,00 e o saldo em mensalidade Cr$ 1.260,20. Atenção!!!
franco, 108, 7.° andar — Tclcio- des
Últimos apartamentos à venda
tes: 42-2098, 48-2097 e 27-86»*. Informações
no local. Carlos
BOTAFOGO — Construção Mac-Dowell da Costa Imóveis Li
mitada. Av. Rio Branco, 108-7.°
adiantada (terceira laje)
andar. Tels. 42-2098; 42-2097
Vende à R. Marquês de Oliri- ;.
71797 400
da n.° 104, esquina do Rua BOTAFOGO — Humaitá,
60
Novo Mundo, aptos, dc sala, últimos aptos, dêsse edif. cont.
(3)
amplos
salão,
quartos,
• quarto separados, jardim
copa,
e banh. social em
de inverno, banheiro e cozi- coz.
Apenas (2) apartamentospores.
an
por
nha americana — Preços a dar. Constr. de primeira e todas
as peças são de frente inclusive
partir de 480 mil cruzeiros c1 de
serv. Cond. 70% financ. em
10 por cento de entrada. Tra- 10 anos
e
a comb. em cur
tar na EDIBRA —- Edificado- to praio. 30%
Aceita-se financ. de
ra Brasileira S. A. — R. Se- Institutos, Caixa Econômica ou
te de Setembro, 66, 12.° an- carteiras hipotecárias. Ver no Iodiariamente com n/cOrretores.
dar. Tels.: 22-9392 e 32-3567 cal
Tratar com PREDIAL BIG-BEN.
— Visitas no local, corretor Tel. 52-9719 e 52-0860.
autorizado. 2545 400
BOTAFOGO —
Clemente,
VENDEMOS, à Rua Huma"náTT5f~o 172 — Vendem-seSão
os últimos
apto. 901, de frente. 1.» locação, c/ sa- aptos,
com
(2) quartos, sala (um
3 qtos., depend. de empreg., tlc.
Ja.
Visita c/ o porteiro. Preço CrS ... conjugado), coz,, banheiro comU.450.000,00. com 50% finanes. em' 5 pleto, área de serv. com tanque
anos. — DcmaL* detalhes <;/ PENN- e mais (1) depend. extra que po
SYLVANIA-IMÔVEIS. à Rua Mexi™ dera ser utilizada como sala de
11 l,_grupo_504MclL 22-3033.
5058 400 almoço, quarto auxiliar, ou para
escrt. biblioteca, quarto
LOJA — Rua São~c!èmèntê, hóspede,
dc vestir ou mesmo quarto de
514 — Aceitamos propostas empreg. Todos dc frente, lado da
I.' a solução ideal para
para a venda da loja n. 514-C, sombra.
pequena familia pois, sendo apto.
situada na Rua São Clemen- de
baixo custo, atende perfeitate. Tratar na Av. Marechal mente
até quem precise de um
apto.
com três quartos e sala. —
Câmara, 171, sala 702.
Preço:
625.000,00
com 10% de siBOTAFOGO - Vendo óiimo"ãparÜ- nal,
40% até a entrey. das phamento de sala e 2 quartos, banheiro,
cozinha, area com tanque, quarto c ves e 50% em prest. mensais de
banheiro de empregada. Ver á rua fi 250,00 — preço fixo sem reajustamento de qualquer espécie. —
Barão de Itambl, 7. Inico de construção. Tratar pelo telefone 42-4669, Construção de M. HAZAN E NU
n« eventda Rio Branco, 131, 14.» an- DELMAN LTDA. Visitas no local
dar — grupo 1404. Preço CrS 770.000,00, com nof.sos corretores até às 23 hs.
com Cr? 77.000.00 de entrada e 73 Tratar com PREDIAL BIG-BEN
prestações de CrS 9.240,00. Domingo — Av. 13 de Maio, 47. Tcl.
pelo telefone 37-3182.
52-9719 e 52-0860.
85709 _-____:|
400
BOTAFOGO — Vendo apartamento de
e

quarto

separados,

banheiro, BOTAFOGO

81

Cfj _ar conTO
rttnta TinanciaCJOS
finaneiarlnc »m
em tanque, ladrilhada. Preço Cr? 950 mil.
," P0r
Cr? 300 mll, a combinar 250
60
meses, após a entrega das Amll vista
e financiados cm 5 anos 400 mil.
chaves, e grande facilidade — Tratar depois de 14 horas pelos
para a parte não financiada fones 22-4492 e 32-9538. 5183 400
Sinal de apenas CrS 19.150,00 ATENÇÃO — Quarto c sala separados, 2
cozinha <•/ lugar vi
dentro do sistema "Venda geladeira,entradns,
banheiro c/ box, banh. tle
empregada
e área c/ tanque. Preço
Tridivisional", máxima facili670 mil, a combinar. Aceita-se
dade para pagamento do si- Cr?
financiamento de Institutos e Cainal de compra, pagando em xas. Ver de 15 ás 17 horas, à R. Voda Pátria, 248, apto, 706. —
três vezes com todas as van- luntários
Tratar tcl. 36-0048. 1171 400

tagens. inerentes a êste siste— Praia de Boma, como: Prestações mensais BOTAFOGO
tafogo.
Vendemos um aparsomente 90 dias após o pagamento da primeira parcela do tamento de sala, quarto, basinal. Experimente
hoje a nheiro, cozinha, em majessensação de ser proprietário toso edifício, negócio excepde seu lar próprio, adquiriu- cional para renda ou.íevendo com a maior facilidade um da. Cr$ 350.000,00. Sinal Cr$
dos magníficos aptos, deste 10.000,00. Cr$ 18.000,00 ina asedificio. Vá agora à Rua Vo sinatura do contrato. Cr.$
luntários da
Pátria, 128, e 28.000,00 quatro vezes duranexperimente hoje ainda a ssn te a construção. 60 prestações
sação de ser proprietário e mensais de Cr$ 3.500j}0. —
ter resolvido o problema de Visite a nossa loja de exposimoradia de sua familia. Edi- ção e vendas à Praia dè Boficio Voluntários, à Rua Vo tafogo esquina da Sears.
luntários da Pátria, 128. Vi CONSÓRCIO BRASILEIRO DE
sitas e vendas hoje no local, IMÓVEIS. Rua do Cartno 17
das 7 às 24 horas. Informa- — 2.° andar. — Tel.: 52-8310.
ções e vendas ORLANDO BOTAFOGO ^~Compre
hoje
MACEDO — Rua Sâo José 90
— 5.° andar — Telefone ... o seu apartamento e pague
em 70 meses sem juros. Ven22-9950 (rede interna).
demos os últimos apartamen86072 400 tos de frente com sala, 2
BOTAFOGO — Vende-se terreno, ae
8x40. A Rua Arnaldo Qulntela, zona
de,4 pavs. Projeto aprov. Aceita-se
troca ern aptos, prontos. Base Cr?
1.800.00(KOO. — Tratar com WALDEMAR DONATO; telefone 52-2458.
• ;9178 400

BOTAFOGO — Final dç construção, com 55 por cento financiados em 5 anos após o
"habite-se",
entrega em setembro próximo — Vendemos
a 30 metrqs da Rua Voluntários da Pátria, magníficos
aptos, com sala, 2 quartos, banheiro, cozinha, quarto e WC
para empregada e área de serviço com tanque — Peças ampias— Acabamento primoroso com luxuoso "hall" de
entrada, moderna fachada em
pastilhas e lito-cerâmica S.
Caetano, elevador Atlas. Preços a partir de CrS 740.000,00
sendo 45 por cento facilitados
e 55 por cento financiados em
5 anos após a entrega. — Visitas no local è Rua São João
Batista, 21 e vendas com
PLANIL — Av.
Almirante
Barroso, 81 — 2o andar —
Tels: 52-4077 (rede interna), e
22-6670.
7U70_A00

BOTAFOGO — Loja — Vendemos" t
rua Voluntários da Pátria, 95, cm inicio ,de construção, mcdlrfdo 145 m2.
Preço ,Cr$ 2.700.000,00, com sinal dc
10% e o restante a combinar. Tratar
na IMOBILIÁRIA LEMOS LTDA., cl
Sr. FREIRE: Tels.: 22-2483 ou 42-0506.
86254 400

BOTAFOGO — Vende-se apartamento, saleta, quarto c banheiro
completo. Rua Bartolomeu Portela, 36. Base Cr$ 400.000.00 —
50 por cento financiados. Chaves
no apartamento 50".. Tratar fones: 52-4934 e 45-7075.

._

^Uf0

quartos, banheiro, cozinha,
quarto e WC de empregada.
Edifício de esquina. Construção de urna das mais conceituadas firmas da praça.
BRANDÃO MAGALHÃES &
CIA. LTDA. Entrada de apenas 7% — Infome-se ainda
hoje no nosso escritório no
local àRua Humaitá esquina
da Rua Desembargador Burle. CONSÓRCIO BRASILEIRO DE IMÓVEIS. — Rua do
Carmo, 17 — 2." and. Tel.:
52-8310. 86066 400

BOTAFOGO — Vendo;ótimo apartamento com garapem, três quartos
bons, com armários embutidos, 2 snlas (30 m2), 2 banheiros sociais, boa
cozinha c demais dependências. Está
pronto e vazio. Sinal CrS 340.000,00;
financiados cm 13 anos, 860.000 cruzeiros; saldo facilitado a combinar.
Ver na Rua Voluntários da Pátria n.»
127 ap. 116. Chaves com o encarregado, Sr. Magalhilcs.
Tratar diretamente com o proprietário, Dr. SYLVIO, pelos tels. 48-3020 hoje e 42-8150
nos dias úteis, cm horário comercial.
03624 400
APTO. PRONTO NOVO U.25Õ) — Vendo aplo. pronta entrega, em frente
as Embaixadas sala, 3 dorms. deps.
claras e arejadas à Rua São Clemente 371 apto. 301 — LIMA LEAL
Tels. 27-1818 ou 47-4455. Pode visitar
M ej_
01274 400
BOTAFOGO — Oportunidade Impar|
Vende-se *m edifício recem-construldo os apartamentos 702 c 703 da Rua
Serafim Valandro 6, junto à Embaixada Inglesa, dc sala e quarto conjugados, por Cr$ 3B0 e 420.000,00, parte à visla, parte financiada e grande
parte cm 15 anos. Ver com zelador no
local. Vendas exclusivas de SOCIL,
Av, Copacabana 861, sala 213, das 9/12
hs. ou 14/18 hs.
400
012B7

APARTAMENTOS NOVOS:_R.
Mena Barreto, 75 — C|: Hall,
living (25 m2), 3 lindos qts.
c| armários, banh. em cdr cj
box, copa-coz., dep. completas. Apenas 2 aptos. p. andar. Fino acabamento. Playground nos fundos para crianPreços
OS de Cr$
Cr$
ías- Ffe<.

BOTAFOGO — Vende-se à rua
Gal. Polidoro, 185, ótimo terreno pronto para a construção medindo 10,70x44,00. com proieto
aprovado pela P.D.F., de aptos
de le2quartos, informações comi
sr; David pelo tel. 37-2350 e 2.» 1,300.000,00 — Cr$ 1.230.000,00
feira no tel. 43-2305.
e CrS 1.330.000,00 c! 50% a
2454 400
combinar e 50% fin. em 5
HUMAITA — Vende-se apto. em anos. Ver no local c| Ignácio
final de construção à rua Humaitá 249, composto de sala, 3 quar- e tratar na MUNDIAL IMOtos, 2 banheiros, copa-cozinha c BILIARIA — Rodrigo Silva,
demais dependências.
Parte fl 18, s| 906. T. 32-6775.
nanciada.
ADMINISTRADORA
"ABRASA"
3352 400
— R
BRASIL S/A.
México, 158 — Sala 410. Tel.: ^>i^^wS^\_iS^N*N«^-^N_^_«^S*%_%«_íN*l\y\^VSi^-^.^«-^S^VV>^^«
22-3223.
81219 400
BOTAFOGO — ótima oferta
Vendo para entrega imediata. 2; CATETE — Rua Benjamin Constant,

Catete

^"^T^^^^Z^^

T
empregada, em construção A rua Ba-1 vista, constando de: hall. quarto, ba- l?"^^09^^
constando de: Wl»,-«nr-&£
banheiro eTcôr cooa-corif,ev"do:
banheiro e kilch. Magnífico
"• vPreço CrS ! nheiro, kitchnete. Sinal 200 mil W» to,
r«°»£eJUmbljnha dcp empr! *?M ,,"|?S com
553.000.00, com CrS 53.500.00 de entra- financ. em 3 anos.
Infs. MACEDO i neeocio. para renda OU residên-! tanque «araBem Prcco de ocailSo
«7! Prestaçftes mensal» de CrS & MARQUES - Tel. 57-33«n. | cia. Preço: CrS 380.000,00 e CrSjcom 500 mll <-c entrada, restante fú
Ja
:* no,í_?:".,_„e trfUr * av'"'
m. 420.000.00 com pequeno sinal e oínanclado rem juros. Chaves e tnUr
„.-»<«d
- mn
nida
Rio Branco, 131,14° andar — grupo _,rvr7ívv=õ
MESQUN
nua SSo Clemente ; restante, parte facilitada e parte escritório WALDEMAR
1404. Tel.: 42-48*3.
Domingo, pelo'B
financiada
em 15 anos.
A. J. ,7"A. Av. J^de^ Maio. 23. •.!., 341. Te1.400.000.00 com
MM>_MÍ_]'v*nd*mai
0,« por Cr»*-50ÍÍ BARRETrO.
Av. Nilo Peç
BOTAFOGO — Apartamento — Ven-iespaçoso apartamento em 1.» locação) 151,
»«1 S/201/2.
«/í>«l/? Tel.
t.i 22-3096.
99_.inoc
do na rua SSo Clemente. 127, o apar-ie fino acabamento, junto as varias j
400' CATETE — LOJA — Vende-se
tamento n.o 110, constando de sala, \ embaixadas, composto de grande sala.
71794
j
quarto, cozinha e banheiro. Visitas 3 ótimos quartos todos com armários i RUA HUMAITA'
vendemos ótimo' «paçosa com 2 frentes. Janto i
com o encarregado do prédio. In- embutidos, banheiro completo, grande!apt. alto. novo, frente,
. le, 2 qts.
sal.i. i praça José de Alencar ee muito
qt.--. 1 tala.
formações detalhadas com MANOEL coiínha, area de serviço com tanque coz. baah. completo, dependências de'bem localizada. Ponto ideal para
DE SOUSA SANTOS, rua do Carmo.; j e dependentias de empregada. Tratar jI empregada. Preço: Crt 920.000.00 sen-i Banco Confeitaria ou aualaucr
9. salas 1.104 a 1.109 — Teli.: 22-2828'¦ cora a LOCADORA NACIONAL LTDA.. do 320 mil de entrada e o resto eiti;com;r;io '«„ffiSSS^i
"2™° dt. m„vlmento Inrnrn-..
- «•"-.,
<*K»_«?:à Av. Rio Branco, 10S/8 - UP an- jprertaçóe. de_Crt 5.700.00.
LMOBI-: »Çá°
"n?,1""" M$*J*\T^
idar
ÍEKRSlOMcf
salas
1111/1113.
LTOA.'
TeL
42-3437.
A?'
CopadaP. DE BOTAFOGO terreno 7x75 en^
Podendo S
04546 400 na, 1150 gr. 303 tel. 27-0056 até 20! ««mento facilitado.
trega Imediata. Preço CrS 3.800 mil'
Tratar
| entreea jier antecipada.
c/ 50Í em 1 ano c/ WALDEMAR Ai-.BOTAFOGO — Vendo apartamento, 2 hs. inclusive domingos.
01361 400 i Av. Rio Branco, 134, sala 305.
sembléia U «/ 10OÍ tel. 52-9640.
quartos, sala, saleU, cozinha, banhei18196 500
1S432 4301 ro, área com tanque, quarto de cria-; aoTArr_r_r_
Vendemos na Rua NI——-mU com 400 i vista, f" ^ore."?
(da. Preço
t>. cons-;»,,.
*»ore«i2. residência com 4 qU.. 3! CATETE — Ótimo apte<. írent« ei S
BOTAFOGO — Vende-se apto
.«*,., WInclusive
i_..i,„w_.
___.__.i-_r_.
•,la
Tel:
45-6712
domingo
-_:..:* !
truçSo de primeira, edtí"
rt ; mias. coz.. banh, dependências com- quartos, sala. banh., coz., Ãrea eom
c! hall. grande sala. varanda envi-;
í***_,gvY;w; pleta»
garagem. Preço: Crt
tanque, armários embutido». Sinal
pleta* e garagem.
:
—
draçada. 3 amplos qtos.. banheiro BOTAFOGO
Vencemos luxuoto pi-"- 1.70G.Cú6,0S «endo SOO r_ii! de er.trtôaeiCrt 33.000.00 — Premei*. IO.Oòo,õf'
saciai d box, copa-cozinha, armi-.*lacete em centro de grande Jardim.ío resto em S ann*. IMOBILIÁRIA!— Prett. 5.800,09 — Financiado 50
rios embutidos, área serviço, qto. I Próprio p»ra família de alto tratamen- í OMO LTDA. Av. Copacabana. 1150 gr. i por cento wm juro» — Tratjw ESTFR
empreg., garaje -- Telefonar 36-6851 ! to. Tcl. 22-0734.
303 tel. 27-0056 até 30 h». inclusive do- t JAIMOVICH — 4S-13 e Í5-0K5.
S293 400,
18384 4O0jmingo*. 01334 4001
17J43
500

leiei!neJ.7'-M'

v\
x/\
xJI
\ c<\/
/
\ __<9_i
'\

Vende-se um apartamento de
cos
1 sala. 2 quartos, banheiro, cozinha,
área de serviço, quarto c WC de empregado. Prédio de pilotis com clevador, fino acabamento. Situado no
da
Rua
Eduardo
prolongamento
Gulnle, futura Av. Radial Sul n.
—
45
Entrega imediata, aceitando-se
financiamento do IPASE — Ver no
local e tralar com o sr. WYLLIAM
pclo tcl.: 32-9931.
18477 400
VENDE-SE — Apartamento no.principlo da Rua S. Clemente, de frente com sala, grande varanda e quarto, copa-cozinha com armários amerlcanos dependências de empregada,
área de serviço com tanque. .800.000
contos. Parte facilitada e o ¦ resto
financiada — Fone: 43-7391 ou —
46-4311.
17202 4110
BOTAFOGO — Vendo apto. vazio
Rua Voluntários — Base 500.000,00
S. e qto .separados, b. e coz. —
Tel.: 52-3000 — Residência — Sr.
CRISTIANO, 2527 400
BOTAFOGO —"Vende-se terreno Tíe
15x24,50, zona dc 4 pavs. Preço Cr?
800.000,00. c| facilidade de pagamento. — Tratar com WALDEMAR DONATO, tel.: 52-2458.
400
18462
BOTAFOGO — Oportunidade — Com
apenas cem mll de sinal vendo à
R. Humaitá, apto. dc frente, la. locação, de luxo. Salão, 3 q. grandes
garage, etc. 300.000,00 K combinar
e 1 milhão financiados cm 10 anos
— Tel.: 46-1929.
17374 400
BOTAFOGO — Vendemos à R. Mana Eugênia apto. la, locação de fundos c| 3 qtos., sala, cozinha, banheiro. área de serviço c| tanque, dep.
de empregada. Preço 1.100.000,00 —
Sendo 300.000,00 à vlsta e o restante financiados em 20 anos prest.
mensais de 8.808,00 — Tratar à Av.
Alm. Barroso, 90, sl 801-2 — Tels :
32-6750 e 32-4330.
400
2501

«inha. ,rea com ianque. toMZtoiV^^i'^^^™"?^

Vendedor

*r~

ta todo o restante a longo prazo —
Almirante Barroso 2, 15." _ Tel •
22-2931 e 42-9777 DR. GABRIEL
DE ANDRADE. ,-.

Mis
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(CONTINUA)

Vend«-»« rua BOTAFOGO ~ (Rua Voluntário» BOTAFOGp -» Vendo apto. na rtlll- BOTAFOGO — Aptos, de frente p/ BOTAFOGO — Vendo terreno em es-1 BOTAFOGO — Vendo na Rua Nlsia
da Pátria, 433) — Vendemos o ms lage, frente, apenas 4 por and,ir, entrega «m 1 meaes. Vendo na Rua quina, ronn de 8 pavtos,, servindo p/i Floresta ótlmn residência com 4 qts,,
Grande.* n" 62, aptos, de sala lojas, ç/ extensa frente e profundldsde j 3 ralas, cor., banh., dependências comapartamento n. 301 de frente — rua Marquís de Abrantes, com sala, eIteal
cozinha, banheiro, quarto e 1 quartos, e sais e 3 quartos, c/ arPnrte A vista e porte fiicll. Plan plcins e garagem. Preço: CrJ,
com 230 m2 — para entrega Ime- quarto,
mírloi
embutidos. Preços: Cr| 900 tas. e.scrlt.° RUFINO C. FERNANDES. 1.700.000,00 sendo 500 mll de entradn
banheiro
OcaslAo.
A
visdiata — um por andar — com as ts 220 mll empregada,
e Cr. 1.400.000,00 (Fórmula a Av. Rio Branco 185 — 18,° — s/ 1,823 o reato em 8 aros. Trntar Srta, EI.-e
a resisnte 170 mll durante mll
seguintes pecas: Hall — Galeria s construçAo. Trstar MARIO KCHE- combinar). Prldlo de B pavimentos, •- T. 42-1280 — 52-3795
SUFI tcl. .38-2020.
2 Salas — 4 quartos c/ arma- N1QUE - Tel,: 42-2884.
ei 2 aptos, pnr andar c/ 4 elevado04517 400
400
res.
Preços
fixos.
Inf».
c/
a
firma
—
—
18311 400
rios
Rouparia
2 Bonhelros
— Vendemos vários ter- PRAIA 0136.1
BOTAFOGO
—
Entrega
imedintn.
construtora
«
De
frenvendedoproprietária,
—
Copa e Cozinha
Quarto e BOTAFOGO — URCA — LARAN.IE1. ra Ary C. H, de llrltto c/ sr Fran- renns pnra ronutruçáo em runs comer- te, Ultimo pav. Vende-se ótimo e
Banheiros para empregada — RAS — Compro casa antiga com bom cisco
ciais e residencial, Tratar 22-0734. confortável apart. de saln e qunrto
Torres — 42-I79H ou 52-4432.
área de serviço c/ tanque — (a- terreno, parn Instalar clinica — Tra4195 400
18393 400 separados, kitchnette, banh., vnsto
—
MARIO
tar
ECHENIQUE
Tel: ..
ragem — Preço CrS 2.500.000,00 42-2584.
BOTAFOGO — Vendemos apto, tendo terraço cle 26 m.2, de grande apro—
IJOTAKOCiO
Vendo
apto,
1R313
400
quarto,
com ADMINISTRADORA
veitamento. Vista maravilhosa. Pre.
sala de S x 4, banheiro completo, co- I snllío, 3 quartos, co/.., banheiro c j
PRAIA DE BOTA- .Inha, varanda, Arca do t>ervlço, na mais dcp. com gniagem. Tratnr ..j"-'0 CrS 750.000,01». sendo CrS 378.000 em
BOTAFOGO — Vendo vazio, óti IMOBILIÁRIA Limitada — Pra- APARTAMENTO
—
*OGO
Vendo, vazio, 3.» andar, de,|Ul, nr_ Sm„„ Lopcli TraUr segunda- 22-0734.
18:m:i 40ü fl0 Prest. mehliU, Fnclllln-_c p.iRto.
mo apto. de frente, andar alto, ca Floriano, 31/39, 2o andar — frente,
em prídlo antigo, de luxo, • reira das 12 As lt horas cm 23-2817
!•¦
ida pnrte A vista. Tratar pelos tels.:
'A
Telefone:
32-3069.
—
Rua Real Gran-!4..5i52 ou 37-1674,
de vest. boa sala, quarto separa3 quartos, sslets, 2 salas, 2 banheiros com Roma. Preço 650.000,00, metade BOTAFOGO
—
82159
400
deza
Vendemos magnífico apto. de
do, coz., banheiro e magnífica va
20127 400
sociais, armArios embutidos, copa-co- k vl«ta e a outra a comblniir.
frente, ótlmn localiznçAo, constando del^;
c dep. emp. etc, NAo
randa. Ver <7 o port. o apto. 703 BOTAFOGO — Vtndo à Rua zinha, quartos
22737 400 hall, gde. sala, jard. de Inverno 2 gdes. BOTAFOGO — Vende-se o aparta—
Água
Preço Crf 2.2C0.000,00
mento 102 da rua AssunçAo, 346, comdo Ed. Campanha, à Rua Soroca da Passagem, 72, andar alto, falta
Corretor UTINGUASSU' — Ru» d» BOTAFOGO — Vendo apto. de fren- dormlts. vnrnndn em toda a frente, pondo-se de
grande sala, 2 quartos,
ba, 411, csq. da R. Voluntários
copa-coz.,
compl.
dcp.
arcn,
e
le
à
entrega
Rua
SAo
Magde.
Assembléia,
104,
311,
sala
fone
32-0142.
pronta
social, magnífica copa-cozi
da Pátria. F. P. VEIGA Ss FARO da fronto, entrega imediata,
' nha,
18250 400 nuel, esquina de Rua dn Passagem, »/ empreg. Sinal 400 mll, parte -ajb?nhtlro
quarto de empregada e area coMACEDO
sala, coz., bnnhelro comb, e rest. financiado.
FILHO. Av. Almte. Barroso, i composto de: vest,, sala, quar BOTAFOGO — Apto. — Vende-se R. com 2 quartos,
berta com tanque. Preço CrS ,
depend. empregada — Preço .... & MARQUES — Tcl. 57-3360.
s/ 1.106 — 42-7144 e 42-5412. to, banheiro, kitch. (Linda vis- General Polldoro 196, 3 quartos, ss- e800.000
850.000,00,
sendo Cr? 550,000,00 à vlsta
— Aceita-se flnnnc. de Ins18410 400
— la, cozlnhs, banheiro, dependências, llluto ou Caixa,
e CrS 300.000,00 financiados a juros de
mediante sinal —
_16153 400 ta para praia de Botafogo)
tanque, 2 Áreas com 8 m2., uma loja Infs. c| EDGARD — R| Rodrigo Sil- BOTAFOGO — A Rua Volun- 12< a.a. Fular com ORION.
Fone
BOTAFOGO — Vendo apartamento Preço 350 mil cruzeiros, sinal com 180 m_
01232 400
fixos, sem juros va. 18 — Sj 005 — Tcl.: 32-1235 — tários da Pátria, excepcional- 57-8304.
de frente cm fase de pintura, en- 170 mil o o restante financia- financiado —, preços
Ver no local com por- Domingo p| tel.: 46-0373.
CASA, EM BOTAFOGO — VèndõTà
trega em 30 dias, com entrada, sala,
teiro — De 700.000 ,• 800.000, sinal
localizado e . nas me400 mente
i Rua Viúva Lacerda n." 17, casa com
quarto (separados), banheiro tocial dos em 3 anos. ROSA FILLER 10%.
,,
..
.
82267
17172 400
com box, cozinha, Arca rom tanque,
APTO. BOTAFOGO — Vendo opo"r- lhores CondlÇoeS, iniciamos O - pavimentos, com 5 qunrto,", 3 salas
Rua Sete de Setembro 66, i'RAIA
DE BOTAFOGO, 340 - (unidade cl quarto e sala conjuga- semana de pró-lançamento do varando^ banheiro completo, cozinha,
quarto e banheiro de empregada.
copa. Preço Cr? 1.200.000 cruzeiros.
Cr* 650.000,00, sendo 330.000,00 finan- 4.° andar. Tel. 52-0532.
Í.DIFÍCIO RANIII — Onde esti dos, varanda, banh. coz. Preços i'r<
ciados cm 15 anos, juros 10" a.a., e
pagamento. Alugada sem
71019 400 _>endo construído o cinema ôperA 400.000,00 cj 130 mll cruzeiros de en- magestoso Edificio Volunta- Facllita-so
o restante A vista. Tratar pelo fotrada, restante financiado em pres- rios, magnífico prédio moder- contrato. — Tratar com DR. ARY
transfiro
contrato
—
COUTINHO.
de
apto.
de
Av. Rio Branco, 173. sala
o\
Vende-se
terreno
BOTAFOGO
ne: 32-4253,
—
tnçfics
de
Cr?
5.361,10
mensais
400
19128
em 801; tcl. 52-8844. 3769 400
esquina
com casa velha rua .rente para o mar no último an Vazio, entrega Imediata — Ver R. no e funcional dividido
BOTAFOGO — Vende-se à R. Mar". Capistrano12x15
Abreu 44 com rua Marques .•ar, apto. 1.202. Sala, quarto con Passagem 159-A apto. 301 — Edif. dois blocos independentes. — BOTAFOGO — V. apto., frente, novo.
Fco. de Moura, (transv. S. ClcmenNa parte de manhA tel. 47-3850.
Tratar
salão, 3 quartos, garagem. Cr? 1100
banheiro e kit. Sinal Jl Nelly —Chaves c| porteiro,
te), 2 lindos lotes c| 2 frentes e esq. Base 1 mllhío
50P mll. Aceita-se ofer .ligado,
Carmo, 38 s| 403-4 — SÉRGIO Com apenas dois ótimos apar- mil. com Cr? 360 mil entrada. — DR.
<nil,
o
saldo a pagar a construto R.
podendo construir lojas com Area tas.
400
—
—
tamentos
andar,
de
am2
CASTRO
42-0192
32-9089
DIRCEU ABREU, Av. Rio Branco,
por
16088
de 820 m2. — Preço 3.500 mil, po_a. Tratar com o proprietário 2552 400
22-3651.
5177 400
sala espaçosa, 2 120. s/loja. 42-1330,
dendo estudar proposta — Tratar cl VENDO — A~Rua D. Mariana, resí «jandido, Av.
pios
quartos,
Graça
—. V. apto., frente, 2 saAranha,
BOTAFOGO
20tk,
ba
3
dencia com 4 salas, 6 quartos,
o sr. LIMA - 43-7174.
BOTAFOGO — Vendo apto. de fren- varandas, banheiro completo,
—
saia
313
las,
2
2
Tel.
cozinha,
com fl52-9074.
nheiros,
copa,
Cr?
650
mll,
quartos
quartos;
te, varanda, sala, dois quartos, etc,
2286 400
empregados e garage, terreno
Rua das Palmeiras, 93, apartamen- inclusive box e banheira, co- nanciamento. DR, DIRCEU ABREU,
401
86283
BOTAFOGO — Vende-se confortável para
—
WALTER WEINSCHEN13,10 X 62
Rio Branco, 120 s/loja, 42-1330,
704 — Ver no local crim o sr. An- zinha, area e completas
de- Av.
residência com 3 quartos (mais 1 nó CK — Tels. 42-6437 c 26-0626.
BOTAFOGO — V.. perto do Túnel to.
22-3654,
5160 400
drc. Tratar pelos Tels.: 47-3453 —
aótSo) sala e saleta conjugadas, co—
400 Novo, ótimo apto. de frente, final de 52-3889 e 37-5916
de'empregada.
—
Procurar
—
sr.
27942
ROBOTAFOGO
— PronVoluntários
o
cozinha
conjugadas (cozlha de
pa
— Rua Humaitá. 18~— construção, tendo: 1 sala. 2 quartos- DOLPHO.
2557 400 Pendências
reco desde 820 mil cruzeiros ta entrega, frente, andar alto, venazulejos),
garagem c| quarto-lavan- BOTAFOGO—
banheiro com box. cozinha. CrS ....
Ótima vista para a fio- 723.000,00, sendo Cr? 300.000,00
do apto., c/
deria c| 2 tanques ladrilhados, etc. — PRONTOS "play-ground",
2 quartos, sala,
á vis- bòtafogo — Funcionários Púbii- nas melhores condições, com banh., cozinha,sancas,
com hall,
Tratar c| o sr. Mario e marcar vi- resta, belo
dep. empr., área c/
—

Botafogo

0UART0

TERRENOS

uh!l?.?rfD0,LI.!_0ES._r
Vitorio
da Costa n. 81, apartamentos
ds 2 quartos, aala, banheiro, cozinha
quarto « \vc de empregada, Area de
serviço e tanque. Alugado sem contrato. Aceita-se financiamento de Caixan e Institutos, Tratar com o proprletArlo A Rua México 148, sala 204
Tcl. 82-1006, 21034 400
TERRENO - COMPRO — Medindo
15 x 40 em ruas transversais de V.
dn Pátria ou SAo Clemente pagamento
a curto praeo —
WALTER
WEINSCHENCK — Tels, 42-6437 e
26-00'.6.
27945 40U

BOTAFOGO - Vendemos, em boa
vila na Rua SSo JoSo Batista, junto
a Voluntários, a primeira casa,
entregar em 30 dias, construção para
recente, tendo: 2 salas, 3 quartos, banheiro completo, cozinha e área. CrS
800.000,00 apenas, sendo metade em 8
anos. A vista vendemos pelo excepLOJAS
Local
cional preço dc Cr? 650.0C0.00 — Tcl.privilegiado. Ótimas lojas com 21 BOTAFOGO — Av, RUI Barbosa — 22-2931
e 22-9167 - DR.
GABRIEL
metros quadrados de area cons- Vendemos luxuoso c amplo apto. com DE ANDRADE.
truida. Excepcional emprego dc 2 amplas salas, jardim de Inverno cf
capital e grande facilidade de pa piso dc mármore tomando toda a BOTAFOGO - Grande negócio Ven^V^^W«W^^^A^^^^^_WW
do edificio e descortinando-sc demos, na
gamento. Informações: rua da frente
Rua Sfio Clemente, em
lindo
da enseada de Bota- prédio de
esquina, excelente apartaQuitanda, 30, sala 916. Telefones fogo, 4panorama
quartos com armários embu- mento de frente,
vazio, tendo 1 gran52-1582 e 42-2033, com o Sr. AL- tidos, 2 banheiros cm côr, toilette, de
varanda, hall, 2 salas, 3 amplos
quartos para empre- dormitórios, banheiro
ATENÇÃO! — Vendo apartamen BERTO MENEZES DE OLIVEI- copa-cozinha, 2 etc.
com box, co— LOWNDES &
83049 400 gnda. garage,
cozinha diversos armários embuto de frente, edifício novo pron RA.
SONS LTDA. — Av. Pres. Vargas, pa.
tidos,
c
W.C.
quarto
de empregada,
to, à Rua Voluntários da Pátria, PRAIA DE BOTAFOGO — Vendo apt. 290, sala 201 — Tel.: 23-6047.
ótima garagem. São 160 metros cuacomposto de: vestibulo, sala, qto., de alto luxo c. porta em ferro tra1
drados.
Preço
1
milhão
—
e 500 mil cruVendemos zeiros
todo pintado a óleo c. aca- BOTAFOGO rr Praia
varanda, cozinha americana!. Si- balhado,
sendo apenas 430 mil à vlsta
bamento primoroso, armários embuti- para pronta entrega à Praia de Bota' —
Todo
nal: Cr$ 100.000,00, na promessa: dos
em diversas
tendo: Jard fogo, próximo A Sears, ótimo aparta' Telefone: o restante a longo prazo -DR
Cr§ 100.000,00. O saldo financia de_ inverno, hall,1 peças,
2 salões c. piso de mento de sala, com jardim de inver- GABRIEL 22-2931 e 22-9167 DE ANDRADE.
do. Tratar telefone: 26-0281. ANI mármore, 4 quartos sendo um duplo no, 2 bons quartos, banheiro em cór,
2350
2
banheiros
400
etc.
TA GELBERT. Vér no local. — more, copa, sociais sendo um em már- dependências, para empregada,
cozinha, área de serviço Vista para o Corcovado — CrÇ .... BOTAFOGO - Vendemos pronto, c
Oportunidade! 6079 400 e garage." Preço
Cr$ 3.000.000,00 c. 850.000,00 financiando-se CrÇ
1 sala, 3 quartos, copa-cozinha, ba500.000,00 A vlsta e o restante em 510.000,00 em 5 anos — LOWNDES ic nheiro em côr, dependências emprtBOTAFOGO — Casa — Lindíssima e 5Cr$anos.
—
Av. Rio Branco, 151, s. 406-7. SONS LTDA.
Av. Pres. Vargas gada. CrÇ 1.400.0C0.00 sendo 30% ã
pitoresca no alto da Rua Marechal RAUL BEBOUÇAS, 25747
400 290, sala 201 — Tel.: 23-6047.
vista, 70% em 10 anos, ALDA FRANBento Manuel 400 m2, de construção
~
Aranha 206, sala
trís andares e terreno. Cri
82578_400 312
BOTAFOGO — Terreno — Vendo à
SS — 32-9715
J^;. Graça
_ 22-6763.
—
3.500.000,00
Tel.: 37-'783.
Rua Bamblna medindo 940 metros BOTAFOGO — Vendem-se aptos. la.
21070 400 quadrados com frente de 14,30 para locaçSo, sala, 2 quartos, banheiro, co400
4318
Bamblna
20 metros pára a futu- zinha, dep. empreg,, área com tan- BOTAFOGO - Vendemos andar altí,
BOTAFOGO — Vende-se 2 prédios em ra radial e sul.
Podendo o referido que, peças amplas e claras. Facill- frente, com 1 sala, 3 quarto, cozinha,
ótimo terreno que serve para indús- terreno ser edifleado em toda a sua ta-se
pagmo. ent. restante (55%) fl- ¦banheiro, dependências CrS '56%
tria Rua General Polldoro, 296 e área — WALTER WEINSCHENCK — nanciado
em 5 anos — Informações 1.300.000,00, sendo 50% à vista
296-A. Tratar no local no 298, Sr. Tels. 42-6437 e 26-0625.
R.T.A. OLIVEIRA — Tel.: 22-8957. em 5 anos — ALDA FRANCO — Av
DOMINGOS. 3313 400
27949
400i
. .
18220 400 Graça Aranha 206, sala 312 — 22-3763
— 32-9715,
4317 400
VENDO APTOS. - De sala, quarto",
Kitchnete, banheiro completo, á Rua
da Passagem, Apenas Cr? 12.500,00
de sinal, amortizações mensais de Cr?
3.500,00
e aptos, de vestibulo, sala
ampla, jardim de Inverno, fluarto, cozinha e banheiro, a partir de Cr? .
400.000.00, sinal Cr? 20.000,00, amortizações de Cr? 8.500,00 mensais Informações e vendas — PAULINA M.
Rua Cel. Moreira Cezar 101
GELBERT -r Rua México, m, nr
¦ 4,60 m. - 'Í0M0Ã
andar, grupo 1.108 — Telefones: .
I
22-5840
e 22-1648. 3319 400
OUarto
I—J :-H+i-H-):^K

—-
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COMPRA
I.AÍ.GO DO MACHADO N,« U, apar*
tsmento 201 — Vende-se ou alugaae. ótimo ponto, Consultório » deuttsta.
271)31 500

—
APARTAMENTO
Vende-ie, de
frente, A Rua Btntn LUboa, novo e
•com quarto, banheiro, cozinha
Preço Cr» 330.ooo.iH) — Av. Alm. Bar*
roso 00, aala 107 — J.C. TAMA —
Fones: 22-7038 — 42-4078.
800
43.8
CATETE — Vendo terreno, com 2.000
ms_ com 2 frente e com 2 caiai velhas. Próprio para loteamento ou casa de aaúde. Linda vlsta para o mar.
— MILTON MAGALHÃES — Av.
Erasmo Braga, 255, sala 404 — Telefone 22-812B.
18057 500

CATETE —- No ponto da mais
acentuada valorização, vcn>
demos cm incorporação a
preço fixo, apartamentos de
sala, 2 quartos, banheiro, cozinlia, área de serviço' com
tanque — Todos de frente,
acabamento dc primeira, pré- 11KMTO LISBOA 24 — Cido direitos
apto. em construcío, adquldio sobre pilotis, entrega em compra
rido ii.i 10 meses, 5° and. frente, tala,
24 meses estipulada em con- dois quartos, dependências empreg.
c| tanque, copa-cozinha — Pretrato. — Negócio excepcional Arca
ço 830 mil cruz.., com 65 mil entrada,
moradia,
ou para invés- 3,500 p. m. em 30 m„ resto em prest.
para
de 25 mll — Tcis 26-1134 —
timento. Compre hoje e pa- trlm.
BETY.
11368 500
gue em 70 meses sem juros. ÜÃTETE —
Vendemos terreno_
Preço fixo: Cr$ 635.000,00.
Incorporação e construção itua Bento Lisboa —com 10,00 \
«8,50, duas írente.
Preço: CrV
da CNAP. Cia. Nacional de «.500.000,00. Carlos Mac-DoweU
Administração e Participa- aa Costa Imóveis Ltda., Av. Kli
108, 7.° andar. Telefonei
ções. — Vendas com o manco,
CONSÓRCIO BRASILEIRO DE 42-2098 e 42-2097.
71741 501
IMÓVEIS. Rua do Carmo 17
2.» andar. — Tel.: 52-8310.
CATETE — Otlmo negócio — Apto.
86667 500 frente
com quarto, sala, banheiro, co~
CATETE — Final de construção
Vende-se apartamentos composto de
sala a quarto separados, cozinh», banheiro social, irea c/ tanque e dependências de empregada. Ver -i Rua
Andrade Pertence, 32. Preços a partir de Cr» 530.000,00. Tratar Imobiliaria Kelmo Ltda, Av. Hlo Branco,
151 11» andar s/ 1.102. Tel: 32-7845.
17912 500

ENDA

V

zinha. área com tanque. Sinal Cr$ ..
24.000.00. Promessa Cr» 35.000,00 —
prestações 3.800,00. 50% financiados
em 4 anos sem juros — Tratar ESTER JAIMOV1CH — Tel.: 43-3513 —
45-0525.
17180 800
CATETE — Vendemos apto. em final
de acabamento, tendo salão, 3 quartos
e rnais dep., andar alto. Tratar —
22-1(734.
18386 500

DE

PRÉDIOS

LOJAS — Prtdio já na ulti CATETE — V., Junto i Rua Silveira
Martins, ótimo apto, de frente, vario,
ma laje, para onfrega em 20 tendo: 2 aalas, 3 quartos,
banheiro,
mosos — Não deixo para ama cozinha, quarto a W.c. de empregaetc. Cr» 1.300.000,00, sendo CrS ..
nhã o qua poda fazer hoje — da
500.000,00 a prazo — Tel.: 22-2031. e
So o Sr. ó comerciante ou pre- 22-0107 — DH. GABRIEL DE ANDRA2330 500
tende ser, compre a tua Io* DE.
BENTO LISBOA — Apto. frente, saln,
dé
e
não
uma
fortuna
por 2 qunrtos, cozinha, banheiro. 465 mll
|a
um conrato qua nunca será cruzeiros, com 242 mll entrada, reaa 5.680.00 p, m. — Teli: 28-1134
tua. Portanto, pente bem —¦ —to SOBRINHO
— Até 23 hs. — Está
Para teu
negocio ou para alugado por 5 mll. 3315 800
renda, êste é o melhor em* CATETE — Vende-se à rua Benesq. de Arthur Bcrnarprego de capital. No local que to Lisboa,
des, no Edifício Rio Belo, os
é prosseguimento do Catete. aptos.
1009, 409. e 1006, compôs- Lojat — com 3,20 x 6,80 toa de sala-quarto
separados e saPreço fixo, a partir de 620 la-quarto conjugados, para entremil cruzeirot, com somente ga dentro de 30 dias. Ver no loe tratar com REVIL CONS30 mil de sinal, parte facili- cal
TRLTORA E INCORPORADOtada em 24 meses. Prestações RA à Av. Rio Branco, 43-18.°
mensais desde 4.500 cruzei- andar. Fone: 43-2305.
2456 500
ros após o sinal e 50 por cen*
fo financiados em 5 anos após TERRENO 7x18
Junto A r. Catete por
a entrega das chaves, na Rua 2 milhões no inicio
de Pedro AmeriMarquês de Abrantes 26 — co para loja, sobreloja e 14 aptos. —
TITO
LIVIO
vende. 42-1769.
Construção da SERVENCO — Eng.o
Av. Rio Branco, 134.
20753 500
Informações e vendas a carAPARTAMENTOS E LOJAS — Alugo de AURÉLIO e ORLANDO gam-se no edificio Atta no Largo do
no próprio local das 9 às Machado 11. apto. 1001 com sala e 3
quartos e dependências e as lojas G
20 horas -— e à Av. N. S. Co- ei. Chaves e Informações na portaria.
01220 500
pacabana 1017 — N. B.: ou CATETE — Vendemos, no Largo do
2 ótimos apartamentoa, com
depois das 19 horas pelo Te* Machado,
1 sala, 3 quartos, arms. embutidos,
demais dependências, com alguma falefone 46-5790.
—
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Copacabana
COPACABANA — Barata Hlbelro 74.
vendemos lindos aptos. ns. 1002 e .,
1013, com 48,50 mü., todo pintado a
fino gosto, tendo saleta, saln. quartn, banheiro, cozinha, Jardim Inverno,
sancas. plafonier — Prcco 650.000,00,
com entrada de 300.000,00. restante n
combinar — ESCRITÓRIO WALDEMAR MESQUITA — 52-5551, 32-3631
700

RUA SA' FERREIRA - Vendo ur.gente ótimo apto. 3 quartos, sala. dependências, fundos com vista livre —
Preço 1300. — 700 mll financiados —
15 anos — Visitas fone: 57-2388 —
NSo atendo intermediários.
4244 700
COPACABANA — Pôsto 5 — Vendese apto. de luxo, novo, sobre pllotis,
de frente, lado da sombra, com hall,
sala de entrada e jardim de inverno
com pisos de mArmore, 2 salas grandes, 3 quartos grandes com armários
embutidos, 2 banheiros, aquecimento
central, ótima copa e cozinha com 7
armários embutidos, 2 quartos e banheiro de empregadas, área e garagem. Todo apto. atapetado c pintura
a óleo em cores modernas, água com
fartura. Rua Leopoldo Miguez, 116,
apto. 802 — Para visitar, favor matcar hora pelo tel.: 57-8197 — Preço
Crí 3.250.000,00, sendo: à vista 45 _
e o restante facilitado e financiado
cilidade.
IMOB. LAVRAS. 22-22.15 até 9 anos a combinar,
5075 700
4432 500
e 52-9975.
COPACABANA — Vende-se apartamento, pronta entrega, de construção
finíssima, um por andar
(fundos),
composto dc: sala, 3 quartos, copacozinha t» todas as dependências —
í$M Informações das 13 às 20 horas. Tel.
3323 700
37-4954.
COPA — Vende-se apt0 de luxcTem
andar alto. à rua Leopoldo Migucs,
composto de 1 sala c| jardim de inverno, 3 bons quartos, banheiro c1
box, copa-cozinha, área de serviço c
tanque, dep. de empregada e garagem
— Preço CrÇ 1.200.000,00 com parti;
financiada em 10 anos — Tel.:
.
47-9491.
2363 700
COPACABANA — Prédio novo. pilo*tis, play-ground — Apto. írente, andar alto, claríssimo, 2 bons quartos,
sala,-, grande- banheiro completo, esplêndida cozinha, área envidraçada,
dep. empregada, sancas e armários —
'>^?1*
Rua Domingos Ferreira, 81, apto 302.
_BI
é
Tem parte financiada e parte facilitada 2 anos — Entrega imediata — Nâo
falta água!
4237 700
COPACABANA — ótima oportunidade, motivo de vagem, vende-se
urgente apartamento no 8.° andar,
Rua Leopoldo Miguez, n.o 26, compofto de: saleta, sala, Jardim de irjverno, 3 quartos, banheiro em côr,
louça Ingleza, copa-cozinha, dependencias de empregada, área de serviço com tanque, garagem e telefone. Parte à vista e parte facilitada.
Ver no local com o porteiro Bcniardino e tratar pelo telefone: 32-6142,
sr. HELTON.
700
4361

9%,cfi*ii{r rffy&ô W§^Ê
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E

CATETE — Vende*»* apto., _ gr»,
qtos.. salão, suleta. deposito, copa*
cozinha, varanda, banh. compl, • dep.;
qtos, e depi. orladas: área serv. com
tanque. FaciUta-se pagamento, Inclu*
alve financiamento, Tratnr Pr. Fioriano, 65, 3.*, ti 4; tel, 42*4511.
18331) 500
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TERRENOS

BUA CINCO DE JULHO. 349 - Vendemos apto. novo, frente, 2 qts., 1
sala. varanda envidr. banheiro com*
pleto cl box e deps, completai —
Preço Crt 850.000,00 com 300 mll fle
entrada a combinar e o re-to financiado — IMOBILIÁRIA OMO LTOA.
Av. Copacabana, 1150 — Gr, 303
Tel.:.27-0030, até 20 hs. Inclusive
domingo».
1345 700
—
AV. ATLÂNTICA
Grande oportunldade, vendo no último,
otlmo
apartamento, ocupando todo o an*
dar, com living medindo 70 m2.,
4
quartos, 2 banheiros sociais, cotlnha
ampla etc. Maravilhosa vista.
Cr»
4.000.000.00 com uma entrada de Cri
2.800.000,00 e o «aldo em 3
anoa
Tel, 46-6B37

RUA RODOLFO DANTAS — Vende*
mo* apto. 1 aala iflx4>, 3 qta. (8x
« 3x4i, saleta, banh. completo, coz.
ires con\ 140 m2, depi. completiu
— Preço: Of 1.100,000,00 -rendo 80
por cento em 5 anos — IMOBILIARIA OMO LTDA. — Av. Copacabana. 1150 — Gr, 303 — Tel.: 27-0036
eté 20 hs. Inclu «ive domingos,
1343

700

POSTO 2 — Vendo apto. novn, 2
qts., 1 tala, coz., banh. completo,
dependénciAu de empregada na Run
Felipe de Oliveira, 7. aptn. 802 pot
CrS 800.000,00 sendo 300 mil de entraoa, 2(10 mll facilitados e o resto
em 4 ano» — Ver com o porteiro —
Tratar Srta. ELSUFI — Tel.: 36-2020
1341 700

COPACABANA — Vendemos
na Rua Pompeu Loureiro 32,
festa rua começa na Xavier
da Silveira e, termina na
Constante Ramos em paralela
com Barata Ribeiro) em majestoso prédio recém-cons(ruído, aptos, com 2 salas, 3
ou 4 quartos, 2 banheiros sociais, copa-cozinha, etc. GranCOPACABANA — Proprietário.*
de
Imóveis nós podemos vender a sim de play-ground. Preço 1.700
propriedade em tempo recorde,
fl- mil, tendo 650 mil financiananclando reformas, pinturas
etc,
para obter melhor preço de venda, dos pelo Lar Brasileiro (7.150
temos um
departamento
jurídica p! mês) e o saldo facilitado
para legalizar o seu imóvel, adiantnndo as despesas (se fôr o caso), e em 2 anos. Aptos, de 1. louma série de vantagens lhe oferece* cação. Informações no local
mos. Entrega-nos o seu prédio, terreno ou apartamento e fique certo diariamente das 9 às 17 lis.,
de ter uma solução 100% criteriosa e com os corretores da PRINsatisfatória. "SOTIC". Soe. Téc. de
Imóveis e Construções
Ltd.
Rua CE CORRETORA IMOBILIASenador Dantas, n° 76 salas 703'4 Te- RIA S A. fones 22-6599 ou
lefone 32-1619. Fundada em 1951.
Loja-Leblon,
81346 700 42-3196 ou na
Ay. Aiaulfo de Paiva esq. de
VENDE-SE
o apartamento n.n
103 da rua Júlio de Castilhos n°. Bartolomeu Mitre.
102, constando de: uma sala, três
82116 700
quartos, cozinha e demais
AV. RAINHA ELIZABETH - Grande Oportunidade, vendo ótimo apar*
tamento de frente, com 121 m2., com
2 grandes quartos, 2 ampla»
aalas,
varanda, copa,
cozinha,
armários
embutidos, dependências de empre*
gada. Todas as peças bem grandes,
construção de la. Preço Cr$
1.250.000.00, pouco mais de 10.0000,00
o m2. Aceito financiamento de Cal*
xas e Institutos, com um sinal de
dc 20%, Telefonar para 46-6837 ou
32-1610.

dependencias. Ver no local das 13 às
18 horas. Tratar na rna Álvaro
Alvim n.o 31-19.» andar, salas ..
1901-2001. Tel. 52-7861 — Construtora Rebecchi Ltda.
4490 700

COPACABANA — Vende-se aparta
mento de alto luxo, de frente, à rua
Pompeu Loureiro 42, andar alto. cons
tando de vestibulo, galeria, 2 salas
separadas, 4 quartos, copa, cozinha,
2 banheiros sociais e dependências
de empregado; preço Cr$ 2.500.000.00
com 40% financiados e o restante fa
cintado durante a construção;
obra
em inicio de construção. Informações
com o enR. à rua México 148, sl 507
Tel. 22-6110. 18451 700
AV. RAINHA ELIZABETH — Vendo
apartamento de frente, em 7» pavi
mento. com sala, 3 quartos, diversos
armários e guarda-roupa embutidos,
jardim de inverno, banheiro completo, cozinha, dependências para empregada, área de serviço azulejada
e envidraçada e direito a uma vaga para automóvel na garage. Preço
1 milhão e 500 mil cruzeiros. ANTONIO DE CASTILHO GAMA. Rua Miguel Couto 7 — 4° . Tel. 42-8921.
18433

700

COPACABANA — Vendemos,
V rua Miguel Lemos. 88, apartamentos 101. 301 e 801. com 2 sal;»s e 5 auartos. 3 banheiros snr.iais. tona e cozinha, dois ouartos de emnregada
com banheiro
eomnleto 'e rouoaria. A partir de
CrS 3.300.000.00. Obra. na última laje. Carlos MacDowell Ha
rnsta Imóveis Ltda. Av. Rio
Branco. 10R-7. .-.mlar. Tels.: ...
42-2097 e 27-8684.
gs.ft. !_

COPACABANA — Vendo
construção de Souto de Oliveira, apartamento de 2 gran
ues salas, 3 ótimos quartos, _
uanheiros sociais e demah.
uependências para família dt
tratamento. O edifício tem
dependências para festas de
propriedade dos condôminos.
Muito ar e muita luz. Acabamento esmerado e preço excepcional. MAGALHÃES ....
27-6751 diariamente até às 13
horas. 82504 700

(CONTINUA)
COPACABANA — Pronln entrega —¦ Vende-se o apartamento n.n 604 da Rua Gomes
Carneiro n. 124 -» (Edifício
Bartholomeu Bueno), com saln, quarto, banheiro, cozinha,
quarto e banheiro de empreida c área de serviço. Pro»
curar no local o sr. AUOUSTO.
COPACABANA----- Pronta entrega -— Vende-se com gran*
dc financiamento, apartamen»
to novo, com saleta, salaquarto, banheiro completo e
Kitch. Av. N. S. Copacabana,
387, procurar o sr. AUGUSTO.
82721 700
LOJAS DE ESQUINA — R.
Barata Ribeiro —- Localização
excepcional 50% facilitados
em 6 meses e 50% em 40
prestações sem juros. Plantas
e mais detalhes na IMOBILIARIA GUANABARA, Álvaro
Alvim 31, grupo 1802.
R. XAVIER ÒTSILVEIRA —
Andar Alto de Frente —- Aca»
bamento de Luxo — 2 amplas
salas, 3 quartos, garage e de»
mais dependências. CrS
2.200.000 com financiamento
e facilidades, Combinar vi»
sitas com a IMOBILIÁRIA
GUANABARA. Álvaro Alvim
31, grupo 1802 — 32-9672 e
86386 700
32-5968.
RUA MASCARENHAS DE MORAIS.
92 — Vendemos .apto. frente (250
m2í. lado da sombra, 4 qts., 2 laias,
2 varandas, cor. dependências « garagem — Preço: Cr$ 2.600.000,00 sendo 1 milhSo de entrada, 400 mil a
combinar e o resto em 10 anoi —
IMOBILIÁRIA OMO LTDA. — Av.
Copacabana, 1150 — Gr. 303 — Tel.:
27-0056 até 20 hs. inclusive domingos.
1348 709
90 —
DA
SILVEIRA,
XAVIER
RUA
Vendemos apto. novo, luxo, 2 qts.,
1 sala, coz., banh. em côr, dependencias e garagem — Preço: Cr? ..
1.000.000,00 sendo 50 por cento em ¦•
anos — IMOBILIÁRIA OMO LTDA.
Av. Copacabana, USO — Gr. 303.
Tel.: 27-0056 até 20 hs. IrteluíIVB do700
mingos.
1342
—
P. 6— VenCAIXA DO IPASE
demos apto. 3 qts., 1 «ala, coz., banheiro completo, dependências e garagem e 2 áreas exclusivas com 110
rn2 — Preço: CrS 1.000.000,00 com
pequeno sinal. Ver com o —porteira
Apto.
na Av. Copacabana, 1302
102 — IMOBILIÁRIA OMO LTDA —
Av. Copacabana 1150 — Gr. 303 —
Tel.: 27-0056 até 20 hs. Inclusive domingos. '
1356 700
COPACABANA — Vendo aparts. dí
quarto e s". sepa. arm. embut. área
cl tanque., dcp. de empr. Frente.
Tenho outros de 2 e 3 quartos, dep,
e garagem — Detalhes: 37-1142 —
CAVADA.
20840 700
COPACABANA — Posto 4 — Vendese luxuosa residência, rua particular
Preço de rara oportunidade, detalhes com Sr. COSTA — Telefones:
32-8457 e 22-8157. 21990 700

COPACABANA — Vendo apartamento
c/ 2 quartos, sala, cozinha, banheiVENDE-SE o apartamento 9Õí, ro, área,
dependências de empreganovo, sem uso, da rua Paula Frei- da e garage. Preço Cr* 580.000,00 RAUL POMPÉIA. 180 — Apto. 305 —
tas, 44 — Copacabana. Chaves sendo Cr? 200.000,00 à vista e o res- Vendemos apto. novo, 1 qto., —1 sala,
CrS
com porteiro. Tratar com Borda- tante facilitado a combinar. Ver à coz. tanque, banh. completo
Rua Raul Pompéia, 180 apto. 104 c/ 500.000,00 sendo 150 mil de entrada,
lo, rua Teatro, 37.
o porteiro e tratar ,i Av. Rio Bran- 50 mil a combinar e o resto em pres17169 700 co, 151 s/ 400-7 c/ RAUL REBOUÇAS. tações de CrS 4.200,00 — IMOBILIA21122 700 RIA OMO LTDA. — Av. CopacabaCOPACABANA — Rua Cinco de Julho 266 — Vendem-se os 2 últimos
na. 1150 — Gr. 303 — Tel.: 27-0056
apartamentos compostos de grande COPACABANA — Av. Atlântica i- até 20 hs. Inclusive domingos.
1370 700 COPACABANA — Vendo por
sala, 3 grandes quartos, etc. etc. S5o Vendo em edifício de construção rede
«ovos e prontos para habitar — Edi- cente, apto. de luxo, c/ frente para
— Luxo! Vendemos final CrS 490.000.CO ótimo apartamento
4
POSTO
a
e
a
Praça
Lido,
do
com
praia
para
ficio em pilotis. Sintuação privilee «ala (separados) banheiro
3 quarto
1
andar
in2)
construção,
p.
(180
novo,
varanda,
hall,
2
salas,
4
—
em'edificlo
quartos
p/
área,
cozinha e
Fones 33-9498 e 32-9163.
giada
í garage. Preço Cr?..'.. qts., 1 salão: copa-coz., 2 banhs.
entrega ainda não habitado, 700 empregados
24638
5.000.000,00 aceitando-se apartamento sociais em côr, dependências com- pronta
cento, em «
vlsta e 50 por
a
50%
na Hua Raimundo Corrêa — anos. Ver a rua Raul Pompéia. ChaCOPACABANA — Vende-se o de 3 quartos e sala, como parte do pletas
o restante facilitado a Preço: Cr$ 2.200.000,00 sendo 600 mll ves a rua Francisco Sá 39. Tratar rua
apt. 502 da rua Sá Ferreira, 156, pagamento Av.e Rio
Branco, -151 s/ 406-7 de entrada, 60O em março de 58 e o México 74, aala 802 - Tel." i*jgj*)fá
composto de 3 quartos, 2 salas e combinar.
resfo cm 5 anos — IMOBILIÁRIA
RAUL R-BOUÇAS.
—
demais dependências completas. Av. Copacabana
21123 700 OMO LTDA.
1150 — Gr. 303 — TeL: 27-0056 até AVENIDA ATLÂNTICA - Vend»
Ver no local e tratar na IMOVIL COPACABANA — Vendem-se
os 20 hs. Inclusive domingos.
apartamento ocupando todo oi» pav.
Ltda. á Av. Pres. Vargas, 417, ti aptos. 520 e 720 da Rua Barata RI1358 700 com 4 quartos, 3 salas,, 2 quartos para
1101. Tel.: 43*8092.
—
beiro 200
c/ sala, quarto e cozi2 banheiATLÂNTICA — Vendemos, empregada, grande cozinha,
4470 700 nha. Sinal de Crf 235 mil e o saldo AVENIDA
grande área de serviço,
j
financiado. Tratar ba Administradora no n, 3.940, no edifício Ipiranga, ros sociais,
a óleo, «ancas etc. Preço cr»
COPAC. — Vendo apt. novo, Go- Slon Ltda. Rua da Alfândega 331 — ótimo apartamento de frente, no no- pintura
com parte financiada em
300.000,00
3
no
com
varanda,
pavimento,
grande
mes Carneiro, 96, esq. de Caning, 2° andar. Tel: 23-6336.
a vista e parte facilianos,
10
parte
duas
dois
etc.
Preço
salas,
quartos,
700
por
salão, 3 qts., depends. completas.
10157
1.550 000,00 com apenas 750 mil cru- tada. Também aceita-se permut*
1 por andar. Ed. 7 andares. Cr? COPACABANA — ConstlugSo- ae z.iros à vista e o restante financiado. imóvel na zona Norte ou carro novo.
Lg, Carioca 5 1.400.000,00. c/ CrÇ 870.000,00 fi- COSTA PEREIRA, BOKEL, ÉNG. E Ver somente ás quartas-feiras, das 17 Tratar — com GÓES,
ou 42-7023 à
52-1590
Tels:
ediflr'818
às
19
horas,
com
o
do
porteiro
nane. 15 aa. Ver local ei Porteiro. CONST. S.A. Rua Miguel de Lemos
-M
— Tratar na PREDIAL noite.
sr.
Luiz;
»3i°a
cio,
—
Vendem-se,
amplos
apartamentos,
Negocio LACERDA. 57-4190 e
SAO JORGE, LTDA., com o sr. Freiem
2
apartamentos
de
Vendo
prédio
por
—
pa2
Pôsto
32-3949. 18361 74)0 vimento, tendo tôdas as
à Rua Álvaro Alvim, 21, 11» an- COPACABANA
peças de tas,
esplêndido apartamento em andar alto
frente, composto de: hall, living, sa- dar, j.iUOS-3 —. Tel: 52-6713.
com
quarto grande, ar17925 100 e de frente,
de jantar, jardim de inverno, 4
dep. completas pôr
PARA ENTREGA VAGO —. laamplos
2 banheiros sociais, RUA BULHÕES DE CARVALHO, 412 márins370 embutidos,
quartos,
mll, negócio Oí^pcaWSp.' .rCrS
Apartamento situado á R. Fi- copa-cozinha, 2 quartos e banheiro — Vendemos apto. novo, frente,
gueiredo Magalhães, no 11° an- de empregadas e garage. Elevadores qts., 1 sala, coz., banh. completo,,2 Tratar com MOZART no teí^OSM.
dar, de fundos, constando de: Sa- Otis. Parte
do preço financiada. Preço: Cr$ 570.000,00 sendo 370 mil
la e quarto conjugados, banheiro Tratar pclo tel. 42-8130. Ramais 210 de entrada c o resto financiado — COPACABANA — Vende-se 'os grupos
223S6¦ 700 IMOBILIÁRIA OMO LTDA. — Av, ns llll e 1112 próprios para escritocompleto e kitchine!.., Preço: e 429.;
Copacabana, 1150 — Gr. 303 — Tel.: rio - Av. Copacabana 563, preços a
Cr$ 390.000,00 c? 50 % facilita- COPACABANA - Pôsto 6 - Vende-se 27-0056
até 20 horas inclusive domin- partn' de Cr? 380.000.00 com parte fado. CIVIA — Trv. Ouvidor, 17 o amplo e magnifico apto. 508, frente, gos^
1344 J00 cilHada. Chaves no local ft partir de
1391, a 80 ms. da
(Sec. Vendas, 2o and.). Telefone: Av. Copacabana
na
244 — Vendemos 12 30 horas — Outraa informações
c|
BARATA
RIBEIRO,
muita
água
e
muita
condu* 52-8166, de 8,30 ás 18,00 hs. praia;à
Av. Venezuela n. 27 sala 813
çSo
porta. Lugar sadio c sossega- o apto. 402 (tôdas peças de frente), ICISA à 43-6463.
ggggg Ji09
82249 700 dissimo: saleta c| 2 grs. estantes, 2 c| Sita., living, var., 2 qtos., etc. — — Tel:
amplos salões c] porta de ferro ar- Prédio c| 6 p. vtos. de esq. Apenas COMPRO apartamento três quartos ou
COPACABANA — Pôsto 6 — Vende- tistico, 2 amplos dormitórios c| grs. 2 por andar — Contrução Pedernei- residência Glória, Flamengo, Botafose no Edifício "Rivamàr", à Rua Go- arm. emb., banh. compl. ampla coz. ras — Preço Crí 1.200.000,00 c| 50 por
cerca 150 ma
— go, Leme, Copacabana,
mes Carneiro n. 181 magnífico apar- c arm. emb. dep. empr, e área ser- cento fin. Chaves cl porteiro
milhões, pagamento A vista.
tamento de frente com ampla sala, viço envidrj, corredor ci arm. desp. MUNDIAL IMOBILIÁRIA -. Rodrigo até dois tel:
25-6040, 17375 7_)
Ofertas
saleta, varanda, 4 dormitórios e de- Entrega imediata. Preço excepcional Silva, 18 s|906 — T. 32-6775.
11129 700 COPACABANA — Vendo apartamento
pendências de empregada. Desocupa- Um milhão e trezentos, sendo meta
ver
do e pintado de novo. CrÇ
de a vista a combinar e metade fi
sala, quarto, banheiro e kitch
1.8O0.OOO.0CO, sendo parte facilitado. nanciada em prestações.
Aceitamos AV. ATLÂNTICA — Num dos apartamento n. 319 da rua Ministro
Tratar à Av. 13 de Maio, 37 — 1» — proposta para a venda a vista. Ben- mais suntuosos e modernos edi- Viveiros de Castro, 15 - Tratar pelo
700
Tel. 42-6402.
3497 700 jamin Ferreira, 'rua Hilário Gouveia fícios
da praia, vendemos luxuo- tel: 52-3032. ™°5
30, apto. 402. Tel. 57-7926.
—
ótimo
Vende-ae
.1146 700 so apartamento de frente, com 3 COPACARANA
COPACABANA — Rua Felipe Olivel
apto. vazio com 3 quarra, 7 — 9» — Vendem-fc apartamen COPACABANA — Vende-se apto. de salas, 3 dormitórios com arma- para renda, sala.
completo,
banheiro
tos, ampla
"toilette"
tos ns. 901 e 902, pronto-, sobre pi
2
banheirios,
social,
quarto, banheiro c cozinha. Cr? ....
e dependências de empregalotís, c| sala, sala de inverno, 2 quar 350.OO0.OO
-— Tratar c| Dr. Gildo — ros de mármore, copa, cozinha, 2 cozinha
da. Tratar pelo tel. 42-0202 (segundatos c| armário embutido, dependen- 58-9043 ou 58-1139.
quartos e banheiro completo pa- feira) — Sem intermediário.05274 700
cias completas para empregada com
2315
700
ra empregadas e garage. — Cr$
áreas azulejadas. Cr$ 980.000,00 e ..
Cr? 890.000,00 com 60% financiados VENDE-SE
terreno
rua
Siqueira 4.000.000,00, com 40% financia- COPACABANA — Vende-se urgente
— Tratar nos dias- úteis telef. ..
—
Telefone dos em 10 anos e facilidade da ótimo apartamento de sala * quarto
Campos junto ao rt. 298
43-1833 e 23-2330. dc preferencia das 27-0387 pela manha.
cbzinha. Quarto
— IMOBILIÁRIA separado, banheiro,
8 às 12 e das 16 às 18 horas.
700 parte à vista.
2310
de 15 m2 e sala 15 mts. Está vazio.
SCL-AMERICANA LTDA., Rua Preço Cr$ 600.000,00 sendo Cr$
700
3505
COMPRA-SE na zona sul um peque- Assembléia, 104,
salas 613 e 615. 300 000,00 a. vista e o restante em —»
AVENIDA
ATLÂNTICA — Vendo no apartamento para renda: Sala,
19224 700 anos. Tcl: 42-9202 (segunda-feira). 700
luxuoso apartamento,
pronto para quarto. Kit e banheiro —— Pagamento
sem intermediário. 05275
Telefonar COPACABANA — Situação
ser habitado, todo
decorado com a vista até 330.000,00
privile— Ruã Henrique
sancas e florões, com 2 salas, 4 gran- para 47-3351. 3212 700 giada. próximo das
de Ipane COPACABANA
praias
Irendes quartos, 2 banheiros em côr, ga—
ma. Arpoador e Pôsto 6. em centro de Dodsworth. vendo no 5° andar.
-*6
POSTO
COPACABANA
3 quartos,
leria, vários armários embutidos, comagnifico terreno, vende-se aparta te um apart. c| 2 «alas,dependências,
—
ve
Vende-se
casa
(Arpoador)
cozinha,
emdependências
e
demais
de
pa
de frente construção quase em copa, cozinha e
lha em terreno de 10,50 mt. de mentofinal,
Preço Crf
pregada e garage. Preço
composto de três quartos, tudo pintado a óleo.
3.200.000,00 — Euclydes de Mello — { j.ite por 28mt. de fundos por 4 fase
1.500.000,00. Com entrada parle fasala.
copa,
corlnha.
e
depenquarto
—
Av. Alm. Barroso, 91
sj 402-3
in lhões à vista, sem intermedia dencias de empregado — Sinal de cilitada e pequeno financiamento.
Tel. 32-7610. 3507 700 rios, informações
Domingo das 360 mil cruzeiros e o restante facili- Aceito financiamento de Caixa. TraAPTO. —¦ Copacabana — Vendo R. 10 às 12 e das 15 às 16 horas, na tado e financiado. Oportunidade uni- tar ci J. GOULABT, pelo tel:.42^7624.
05260 700
Sa Ferreira 228, apto. 105 frente, no- Avenida
Rainh.. Elizabeth, 675 ca — Rua Barão da Torre. 42 — Travo. vazio. En:. sala. qto. conj., banh. com sr. Sequeira.
tar i Rua da Quitanda 62. 4.° — Fo- COPACABANA — Vendo desocupado,
Kitch. CrS 370.000,00. 50 _ a vista
magnifico apartamento de frente à
700 nes: 42-5331 e 42-8205.
Ver c porteiro
e fac. do restante.
,180
«3497 700 rua Figueiredo Magalhães. 27 apto.
M. ROCHA — Av. Rio Branco 185 COPACABANA — Vende-se óti1002. constando de 2 salas, jardim de
s, 1.309 — T. 42-0279.
VENDE-SE o apartamento n.° inverno, 3 quartos, banheiro em eflr,
3516 700 mo apto. de frente (1005), à Av. 201 da rua Barão
dc Itapagipe n.° cozinha, quarto par* empregada, granCopacabana n. 748, com 3 quarCOPACABANA — Vendo na rua Ba- tos, com armários embutidos, sa 514, com uma sala, 2 quartos com de irea de serviço e garage. Preço
Chave»
excelente
apartamento,
Ribeiro,
irata
anexo, copa-cozinha, banheiro so- CrS 1.650.000,00. facilita-sc.
I pintado de novo, decorado com san- las, demais dependências inclusi- ciai,
com o porteiro e tratar c| OSWALDO
'cas,
e
banheiro
de
emprequarto
lustres de cristal, 1 sala, 3 bons ve de empregada. Pecas claras e
SANTOS PARENTE — Av. Nilo Pedependências de espaçosas, não falta água. Preço gada, terraço de serviço com Un- çanha, 12 salas 413 e 414.
iqiiívíos, cozinha.
que. Frente de rua. Facilita-se o
18442 700
empregada e garage. CrS 1.500.000.00 CrS 1.700.000,00 sendo CrÇ
Facilita-se o pagamento. Euclypagamento. Pode ser visto das 1.
—
sala, vade
Aptos,
restantefi500.000,00
à
vista
e
COPACABANA
o
às 18 horas. Chaves no local —
; des de Mello - Av. Alie. Barroso 91
quarto se402-3 - Tel. 32-7610.
nanciado. Ver no local e tratar Tratar na rua Álvaro Alvim n.° randa. armário embutido,
parado e banheiro. Prédio sobre pilo. 3506 700 pclo tel. 57-9133 ou 57-3080. — 31-19.°
andar — Grupo 1001. tis
e apenas 2 por andar. Localização
— Ed. Ritz — Para cônsul- SOBRAL & SOBRAL S. A.
Construtora
Rebecchi
Ltda.
OCASIÃO
Tel.
Preço 550 mil com grande
excelente.
j
—
em
Para entrega
tório ou moradia
52-7861. 4489 700 facilidade e bom financiamento. Ver
salas,
de
4
conjunto
vendo
16 meses,
BAIRRO PEIXOTO — Vende-se
Leopoldo Miguez 80 — Tratar
COPACABANA — Vende-se con- icomRuaWALDEMAR
ocasião apto.
rua Roj juntas ou separadas. Preço deVer
vestide
prf.u-.no
quarto,
fortável apto. com 2 salas, jar- drigo Silva, 18 í,504DONATO.
obra,.
— Tel: 52-2453.
por motivo dc transferência.
cozinha
americana
e
bada Av. Copacabana 6ío—Mais infor-jbulo,
dim de inverno, 4 amplos quar18463 700
.; mações a Av. Rio Branco 151 s 1811 — nheiro. Preço: 350.000.00 a com- tos, 2 banheiros completos, grande
— Rua Bulhões
COPACABANA
Tel: 22-2213.; 03377 700; binar. Tratar pelo tel. 57-9133, de copa-cozinha,
% quarlos de Carvalho. 547, apto. 701. de frente
COPACABANA — Vendo apartame..-! Ver no local: Rua Décio Vilares empregada, garagem. Construção constando de 2 salas, 2 quartos. Jarto a Av. Prado Júnior de frente eomjn. 253, apto. 203.
de Costa Pereira Bokel S/A. Té- dim de Inverno, cozinha e dependen,.r,i
•«« das aa peças de frente. Ver e tra- das
saião. 3 quartos. 2 banheiros, depen-1
completas para empregada, vendencias de empregada. Preço CrS...
1* _í
no lor ai. diariamente, a partir de-»e em construcio multo adiantaria.
2.500.000.00 com financiamento. Tra- AV. ATLÂNTICA — LEME — Lindo tar
ta parte do rebouco. Preço Cr*
tar com GÓES. Lg. Carioca. 5 s,818 — apartamento, frente paia o mar, ven- de 2.*-feira. Rua Leopoldo Mi Já
850.000,00 eom Crí 530.000,00 à vista
Tels: 52-1590 ou 42-7023 i noite. ide-íe urgente. Vaiio, 2 salas, 3 quar- mês, 150 — Apto. 201.
restante» em 50 prest. mensais de
03587 700, tos, banheiro completo em cAr e com
5222 700 eCrSos 8.200.00
— Ver no local e tratar
cozinha,
bae
grande
quarto
jbox.
RUA DOMINGOS FERREIRA — Ven-1"hearo de empregada, área com tan- LOJA NA AV. COPACABA- cl OSWALDO SANTOS PARENTE —
413 e 41f_
do apto. frente, novo, vazio, 2 sls..j
Sancas e plaíoniers artl«tlco«. NA — Entrega imediata, 300 Av. Nilo Peçanha, 12 salas 18448 709
3 qtos.. dep. emp. - garage. Tratar [que.
iG.rage
e
.
Marques
íílefcn«.
B.
LaDr. Orlando - Tel. 32-5004.
rr>2 de area útil. Ponto ex COPACARANA — Apio. õe frente, la;vrtd:o 210 — Tel. 22-3513.
17324 700 Cepcional para todOf OS ramOS <1° °» sombra com entrada, «ali. l.
RUA LEOPOLDO MIGUEZ — Vendo!
2 quartos, banheiro oornple-.-,__,--.;-. rreço
__ COmerCIO.
D,.,. trS
r_e . inverno,
apto. írente. novo, vazio, esq.. 4 qts. i COPACABANA — Vendo ótimo apai CM
.. . ,0 g b-.x. co-inàa.
ire» eom tanque,
: ais.-, 2 banhs. garage. dep. empr. tamento de frente a Av. N. S." de;
!
IMOBILIA-! dep.' emprega-Ja, lpot*_f»t. PriDr. Orlando tel. 32-OB04 — 42-5661. Copaeabar.a. em edlíir.o que pode 8.500.000,00 ""¦"*¦",A
.instalar escritório. Pronta e_tr«j».
SOSR__OJA DE FRENTE — Vendo Entrada, sala, quarto, cozinha, ire*
TADA — Rua Asssmblcia n.° nancuraento. Ver * rua Leopold-» Mlnova. vazia. ;ado aombra, área ....!fle serviço, e banheiro. Preço
3*_2. so melhor ponto __i__ere_aj -i55í WO.fw* com (rande faeffldaíle. —> 1 (14
_1 _ _ Al -.
Por.»* r-« *>* Tratar com WALDEMAR DOVt, «_!_•
S.
Av. Copacabana. Or. Orlando — Tel. fSaa México 74. sala *». Tel. 2S-«*10. .- a£M t 013 • 6,3_— _0"J:!-íA.O. rua Rodrigo Ríiva. 18 s.504. -32-e004.
2440 K»i
27834 700ít_: 52-asa. vtm «o
173»
700 42-8092,
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LOCAÇÃO
tAV. ATLÂNTICA — Po»!» 3 — OUrho apartamento, eom 3 quirtoi, 1
«>1», varanda, banheiro, cozinha e
demais dependência*-. Preço 720 mil
cruzeiro*. Avenida Almirante Barroao, SO, al 910. Tels. 2a-0'.M, 42-bOVi t
Cury.
,31-3830
AV. ATLÂNTICA — Esquina Duvl/vier, apartamento, com 2 quartos, 2
varandas, toda» dependência»
preco 800 mil cruzeiro». Avenida Almi—
rante Barroso, 00, u\ .110. Tel».
22-S453, «12-5072 e 27-3830 Cury,
'AV. ATLÂNTICA — Polio 3, apartamento, com
salas,
quarto», 2
'grande varanda,2 com
todas depen'dencias. Preço 1 mtlhSo e 800 mil
cruzeiros. Avenida Almirante Barroao, B0, »| .110. Tels. 22-5453. 42-5072
< 31-3830 Cury.

DE

COPACABANA — Compro pe- A V. N S. COPACABANA N»I
quena Loja na Avenida Copa- ,017 —
_ Uora
ohrài 70
nnrenln
14
CCIIIO ja
/U pur
, abuna,
,i,,„-. IlataU
!•,, ,1, Klbelro
iniv-i- r.. rua»,.
,«..\mvll
,,
éiitreirue
traníveraal». Milton Magalhari,,c,,M' Para, SCV c,nrcKMc em
Avenida Erasmo Braga, 255, «ala Uin ano. Vendemos a preço
404 — Telefone: 22-6128. fixo, os últimos apartamen-

teurenos - Vendem-» lote», na
Av< Copacabana. 7».-10x48. e .mu..Av. Almte.
em ruu tran»ver»a|», —- A
Barroao. no. »/207. J. c. FABIA. tonM 2í.703« ««2-4818.

PRAÇA DO LIDO — Edifício Lord
Nelson, i Rua Belfort Roxo, 40 —
Vende-if, novo, o de n.» 1403, c/ vl»inverno ba*!'" P|,ra ° mar e Br Jardim de inverno, living, .1 b»n« quarto», banheiro
com ,, oft L/

21755 700 tos dc quarto, c sala (separa

APARTAM

E

CASA*

COPACABANA — Vendo à Avenida
Copacabana, 1891. o apartamento 507.
Com entrada, sala, 2 quartoi, 2 varandas, banheiro, cozinha, quarto e
WC para empirgadas. Vazio. Entrega Imediata. Chaves com o porteiro
Preço 8.10 mil cruzeiros, com 50
pnr cento financiado*. Eloy Figueira
de Mello — Avenida 13 de Maio, 13
S| 513 — Tel. 42-010.1.
5110_700

COPACABANA — Avenida Atlantic»
e«psc»>o
confortável e
_ Vendo
o mar
«nartamenlo eom frente pava
H»*
ü Com hall, Ulii.l qrf«. <1*í'nro. cozinha « dependência
CABHAU
preaad» Tralar com sr.
toga 700
Tel. «-M2I.

ENTOS
SUPER LUXUOSO e confortável apto.
»umuu»o premo novo — Vazio, pron.
tu para ser habitado, andar alto,
ocupa todo pavimento, local tUUT* re»i(ii-nciul, laao da somora, c/ vestibuiu, 3, maravilhosos salões, jardim de
inverno em mármore, 4 otimu* dormllurloa, sendo 2 com varanda, granues armários embutidos, 2 luxuosos
banheiro» em cor, magnífica topa e
i'04inna, apartamento privativo para
criados com 2 quartos c/ armarlu», e
H..¦ i,.i , i„.., grande terraço serviço, garagem c/ box privativo, ion»lueraüo o mel.ioi apto. Ue Copacana. tWa bale (tu preço). Preço: Ci>
4,ti00.000,00 com o pagamento a com
Omar — Visitas pelo tone 36-3313 —
MUNIZ. Pode sei vitlo hoje.

(CONTINUA)

COPACABANA
v'v"
«^«"««W —

VeildeilIOS

magnífico apartamento todo
de frente, à Kua Leopoldo
Miguez, esquina de Miguel
Lemos, 1 apartamento por andar, constando dc living, 3
quartos, cozinha, banheiro,
uependencías de empregada.

* R>'» «•
COPACABANA - Vendo e«q„
3 6Uprédio de
Ribeiro em
freme. sento
COPACABANA — Veiide-siTuri. lu- mos apartamentos de Mimo
t,
,
quarto,
tntreija CIR 14 I11CSCS. 1 .CÇO*
xuoso apartamento de
frente,
(l.e 2 com 1 ampla «ala.
andar, á Rua MinlMio Viveiro de banheiro e pequena M«««»Ü.VelM
Cr$ 1.390.000,00 ™ Scild.0 Cr$
b™1"""
Castro, pronta entrega, com ampla •nla t quarto conjugados,
, „!,„....»„„ „„
U-0
cruzeiro»,
1.000.000,00 cm 20 meses c o
mil
«nla, 3 grandes quarlos. com arma- kit Preços 420
c|
cruzeiros.
mil
550
e
lios embutidos,
banheiro,
"o mUiro»
cozinha, ml
restante
financiado em 5 anos
ros
dependência de empregada, etc, —
ml! cruzeiro,, 220 m.l cruze o
T.P. a juros de 12% a.a. Para
Aceita-se oferta. Urgente. Entrega- e 250 mil cruzeiros de gradai
MAGNÍFICO APTO. — Novo, vazio, ln*w;
tt decorado. NAo falta água. Entrainforma»
Ua iniunna»
anuar alto. local residencial, lado ua ma|or eficiência da
da 700 mil cruzeiros. Tratar com a
«aieta,
sombra,
saião,
favor
ótimo
o/
citar
a
referencia
e
jarçao
CONSTRUTORA EOREL LTDA.,
á DRADE.
alm de Inverno em mármore, 4 ain-in„ fi74 t/ondac cnm ORI AN.
Álvaro Alvim, 21. s, 601. Tcl
6 e de Jantar. .1 bons quarto», banhei- Rua
AV. PRADO JR. — Apartamento, la. para sala de aulas, salão
de prestações
- Posto 6 - Vende- pios oormltórtos _-i nnurioi tiuuuli-; "• °'4, VCnaas COm UKLAN"
52-C247.
COPACABANA
todo uu», 2 banheiros em cor, copa, cozi-! DO MACEDO — Rua São JOSC
Jocaçio, com 2 quartos, rom anna- barbeiro ou cabelereiro, casa|mil cruzeiros após o sinal, ro c/ box, copa-cozinha. Area e de700 moi 2 ótimos «foarUmentMper
depend. de criadas, garage — |on Cn _„j__ T«i«fr,««
rios embutidos, t| dep. garage. Prependências. Chaves no local, o] o por£330
com sala, t ?lu»r,0*\ Y, nha,
com
financiamento
Arpoador.
dc
50
de
Avananu-mo luxuosun, pli..ur«» a •*»« — «"»• anaar — lilCMMll
modas,
magazins,
José,
comerpor teiro, sr.
mediante apresentaçü j COPACABANA — POSTO 6
cozinha.
boa
côr.
co 1 mtlhSo de cruzeiros. Avenida
em
banheiro
deste anúncio. Sinal CrS 600.00000 <• Vendo magnifico apartamento 50 randa. e WC de empregada MMl 0| óleo, sancas, luz indireta, preço Cr$| 22-9950 — lia mais 10 C 13,
Almirante Barroso 80, s| 310. Tels. — cio em
geral. Pela quarta par- cento aPós a entrega da cha- saldo
quarto
c pagamento a combi-,
22-5453, 42-5072 e .17-3830 Cury.
em parti* financiada e outra flde grande ocaslüo pa- 2.8w).ouú,tiu
veConstrução
da
SERVENCO
nar. Visitas pelo rone 36-3513 CCdllUnniniDiui
te do preço de uma loja V.S.
c_ i.
nancladw cm 5 anos, — Av. Almte. m da praia, pronto para habita tanaue Preço
700 mil cruzeiros tendo MUNIZ.
un?
cada
ra
Acabamento
C
luxuosíssimo.
Cão.
ser visto hoje. |COPACABANA -— baia
Pode
—
R. DUVIVIER
Próximo à praia tem uma sobreloja no melhor'— Informações e Vendas a Barroíõ, 80, «/ 207, J. C. FARIA, fofinanciado». Tfis^
Agua própria. Construção sobre .100 mil cruzeiros DR.
— Apartamento vista para o mar,
22-7036
DK
noa
e
42-4078.
Vendemos
separados.
GABRIEL
quarto
e
22-0167.
cargo
de
AURÉLIO
;>2.2D31
e
ORLANMA„Avlul0Sü
com 3 quartos, 1 aala, todas drpen- ponto comercial deste bairro
pllotis. Um por andar.
Enorme
-j ums, uuvo andai, alto, toca» .,. os tiltiuitis c magnificos apardencias. Preço 1 mllhiio e 300 mil que
ser utilizada para'DO — no próprio local das 9 APTO. NOVO — A Rua Djalma Ul- sala pintada a oleo, 4 grandes ANDRADE.
pode
316, vende-se o do n.» 101, em quartos muito claros e arejados,
escruzeiros. Avenida Almirante Barro-1 ,,oras e a Kua Marquês rich,
I EME — Vendo apartamento (le
F&a&tó ía.":rlV'i?;;r!^mentf > ««» Silva Castro,
edificio sóbre pilotis, com sala, dois 2 banheiros com
to, 90. s| .110. Tels. 22-5453, 42-5072 e qualquer ramo de negocio ¦bl»?
armários, uma quina, 2 frentes, vista para o1 mar,
em mármore, 4 amplos dormltorlus, 2 48, proxiliins a Rua I*lgUCI—
de
Abrantes
banheiro,
áreu,
26
B.:
cozinha,
sala.
N.
ou
quartos,
37-3830 Cury.
quarseu desejo. Preço fixo, para
saleta,
luxuosos, banheiros cm cur, copa, i.i- ,.,,,i,. ,i„ íYlagainaes,
toilette, separada.
Grande copa pronta entrega, tendo dependências,
Min:.1hnf>c
rnnctan.
w.c
cruto
criada.
750
e
Preço
1
mil
COnStan,*/
«¦'—¦
entrega em um ano — Con- depois das 19 horas pelo te- meiros. com S0 por cento em 3 ou S ladrilhada até o teto, vários ar- 3 nuartos. demais cruzeiros sendo linha, 2 quario. e banneiru paruI "00 Ue
R. HILÁRIO GOUVEIA — Primeira
300 mil
e
cr-auo*.
sólida
construçAo
sala
u
do
de
COm
milhão
garage,
de Itl*
—
jardim
lefone
46-5790.
anos.
marios.
72684
Vi>r no local.
Tratar à Av.
700
Cozinha ultra-moderna
locação, com 3 quartos, 1 sala, t| dições excepcionais: Sinal 10
a longo prazo. Tel». 22-2031 melhor au Hio», acabamento es"ie-lu(,rnn
,,,ii,l,,
armárln
mm.
Almte. Barroso, 90, «/ 207. J. C. FA- com armários e agua quente. — metade
.11111.1110
emDE AN- rado — Preço Cri 3.500.Ü0U.OO com'verno< QUartO,
dependências, garage. Preço 1 mtGABRIEL
DR.
22-9107.
e
cento,
6
meses
após
10
COPACABANA — Aptos, de lu- RIA. 22-7ÍM6 e 42-4078.
Grande area ladrilhada com tan- DRADE.
Ihíio e 500 mil cruzeiros. Avenida por
iiiiu„«.iaiuento e tacilidades butido, banheiro COm bOX C
.....ide
—
cento,
na
entrega
—Visitas
das
xa
Vendemos
em
fase
de
aca.iu
Almirante Barroso, DO. sl 310. Tels. por
de mármore. — Quarto e
pagamentu
pelo Fone:\uttr,u
. .... r..in.in:.. . _l- Am
APARTAMENTOS DE LUXO — Av. que
— Vendo i Rua X. 36-3313 cum muniz. Pode ser visto Kltclií, com geladeira, pia de
22-.M53, 42-5072 e 37-3830 Cury.
chaves 10 por cento e 70 por bamento aptos, de esmerada Atlântica
— Vendem-se, com 3 salas. banheiro de empresada. — Ga- COPACABANA excelente
apartamento
hoje.
|
Silveira
construção,
da
apenas
ferro
esmaltado
e fogão de
2
—
ragem.
por andar,
Preço: CrS
H. PAULA FREITAS — Apartamen- financiados em 50 prestações tendo: vestibulo, saleta, salão, 4 4 quartos em cór com piso *m márde frente, vazio, de luxo, tendo: sacopa,
more,
coz.,
2
2.900.000,00.
Sinal
cria2
bocas
30
quartos
Finanbanheipara
2
magnífico
—
apto;
novo
posto
%.
to próximo i praia
(conjunto Kitchnete).
Vista penna- após o sinal com juros depois quartos com armários embutidos, dos com banheiro, área
leta 2 salas, 4 quartos.
e garagim. ciamento de 5 anos. SANDRA. — rus,
dependências 6 - Locai .ioos*, residencial, proma|Obra
ampla.
Tiente, com quarto, sala, separados,
cozinha
na segunda
laje.
•
já
J-, PreJ
do
habite-se.
Pintura
a
¦
Construção
óleo,
porta principal em Atende diariamente
da 2 banheiros sociais completos em
..
.,
.
..
52-9477 — completas. 2 milhões e 300 mil cru- entrega, c/ 2 utinias salas, jaraim dei
jardim de Inverno, com box, cozinha
-r Area com tanque. Preço 620 mil SERVENCO — Informações e côr e c/ louça de porcelana bran- ferro batido. Rouparla. Preços a par- 32-6S18 — 42-0348.
1 milhSo de cruzeiros inverno,, 3 magníficos dormitórios c/!ÇO ÍIXO. I'ara HUtlor etiCÍCnsendo
zeiros
com
Ur
de
CrJ
4.500.000.00,
finan.-laDR.
22-9167.
e
cruzeiros. Avenida Almirante Bar- vendas a cargo
almoço, copa, cozinha, mento. — Av.
d« informação, favor ci700 à vista. Tels. 22-2031
de AURÉLIO ca. sala dede empregada
Almte. Barroso, 00. ti
rác^aS;:Ír\.ípbadeCc^(S;fia
roso, 90, s| 310 —
Tcls.
22-5453,
GABRIEL DE ANDRADE.
c-í armário 207. J. C. FARIA; fones 22-7036 e COPACABANA 4274
etc. — preço cr» ...;tar referencia n.° 526 — Ven— POSTOTTl
garagem,
^
^
e ORLANDO — no próprio equarto
42-5072 e 37-3830 Cury.
dependências,
arca dc 42-4078.
2.500.000,00 — C/ pagamento a com-1,!;,, rnnl (_n\ \__nri MAfF.
Vende-se o apt. 403 da rua 5
— das 9 às 21 noras e serviço <• tanque grande
binar — Acabamento esmerado; visi-ir" COm UKLAINUU mAUI."
e instalações p
— local
R.
CONSELHEIRO LAFAIETE
— (Edificio Tama- COPACABANA — Rua M. Viveiros tas
de
Julho,
343
com MU.N1/. — Tel. 36-3513. Po-DO — Rua SaO JOSC 90
—
apartamaquina
dc
ótimo
lavar
roupa
—
Vendo
e
à
APTO.
rua
Marquês
de
garaDE
LUXO
Castro
Abrantes
Apartamento, grande., de luxo, um
Vende-se o de ra) — Para
entrega com de
de ser visto hoje.
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banheiros,
copa-cozinha,
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da Sil- Atlântica. 2806. apartamento 102.
da Almt, Barroso DO, sj 310 Tels
— os dias das 9 ás 21 horas, inclusive etc. Preço visitas com Aguiar
LOJAS — Vendo na rua Barata ?u.°. tratamento. Preço: Gr*
lacrescidas de juros de 12%
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Sr. BULACH, á rua do Ouvidor,
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3. salas, e demais per-luxuoso
Andar alto, vasio, 450 m2 com hall, eficiência da
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COMPRO APTO., 1'ôSTO 6 — Dese- quarto e WC de' empregada, area de
copa e cozinha, dependenjo comprar, em ruas do posto 6, serviço. 850 mil cruzeiros e 900 mil 22-9043, entre 11 e 17 horas.
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apartamento dc sala e 3 quartos ou cruzeiros com 50 por cento financia80835
,
700
salas e 2 quartos. Pre/jro. novo e dos
em 5 anos. Ver nxi; local,"-y—
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ISAAC
"; •___^
17099 700 sala 311 — Tel. 22-5619.
apartamento 1004 com sala, quarto espalhados pelos diversos coí^^è
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quente, dependenarmário embutilamento recem-terminado com saía, 3 cozinha comboa agua
(com
gada
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OI),
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armários
2
4
de
frente, cl visTflfl
29918
g.ande jardim de inverno, em 18 meses. Informações ei.Dodsworth.
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frente, qto..-saia, cor., ban., 50',; fin. j früçSo soTidissima
^i,lc!°
8 anos. Preço
de
P<ay-grouna, salão
era 13 anos. Ver das 10 as 21. baba- 3 miihões e 500 mil cruzeiros,
com 50 CEDO-Rua São José, 90-Í50m
do e domingo o dia todo. R. Raul
d?
™ndotmi^
consOcupaclo
imecento
financiados.
-1™*,™°,
por
5.»
andar
Tel. 22-9950
Pompela 1S5. apto, 306.
diata. Corretor UTINGUASSU, Ruai
16U20 7W); da Assemhleia. 104, snla 511. — Tel.[ Ramais
10 e 13. [andu°.de ha"' -SaJa' 3 qua,rt.os'
:banheiro, cozinha, armários
COPACABANA Compro no 32-6442
i8a8 700,COPACABANA — Vendemos embutidos, área de serviço
mesmo Edifício, dois apartamentos dee sala. 2 quartos e mais de-! hua domingos ferreira - Edi-I magníficos
apartamentos à c! tanque, dependência de
pendências.
^
Rocha, consti-empregada e garagem
JÍS&Sff^^
Dias
Milton
»«*»]?»«• Avenida
Magalhães.
A""M» Eras- conjugado, banheiro e cozinha.
Pre- tuídos de sala. 3 quartos, co- Preço CrS 1.450.000,00 — 700
¦"
mo Braga,
2aa. sala 404 — £«¦Fone:: Co 450 mil cruzeiros. 1(0 mil cruzei- _. h_ K,ni,„-^ -...-*„ - ti; r mil -r..T«>*rnc ò vic** r-t
22-6128.
quarto e W.C. mil cruzeiros à vista, Cr$ ...
2ms 7i*& i^^^
e i5° cruzeiros, restante faciii- de empregada, e área de ser- 372.000.00 facilitados. Cr$ ...
/•/«»bã>ãi
—ít.'~i—;.t!mil
No escritório de vendas de
COPACABANA-DjalmaUI-.^do^Traiar n. ai-x^iadora^
VÍÇ0 comBfanque. Preç0. Cr$ 378.000,00 em 20 anos pelo
rich
COMPRA-SE apto. de 2 qto»., cõmjdos),
de
dpe. empregada, Copacabana - Ipa- \nu*trn jardim
.n,!_u
cozinha,
nema ou Leblon .Tel. 27-4002 ou .... nheiro,
box. copa-coitnhi, irea e depen(4,80
47-831)0.
302» 700 m2) COin bOX
déncias. Chave» nc.localU/ <i> porteipara
fíeladeira
a* r«_
.1 .„ cotn
«
ro, «r. Francisco. Sinal CrS 500.000.00,
VENDE-SE — Apartamento Rua Vl-'e« Ar-nr,
área UC
de
serviço
tnnmip
UICa
C0U1 ,alul"e
n saldo em parte facilitada e outra
velros de Castro 110 - Sala, 3 qua
quar.í,1;.
tn» etc. por 830 mil cruzeiros, ln- com e sem WC e quarto de finam iada e mi anos. — Av. Almte.
Riirinsn, 90. »/ 2117. J. C. FARIA,
formações — Tcl. 37-2007, 37-2824 e empregada. Preço a
partir de fones 22-7038 c 42-4078.
37-7842.
1207 7ou 600 mil cruzeiros, com somen- PRAÇA
DO LIDO — Edifício Duque
AV. COPACABANA 1017 — te 5 por cento dc sinal, parte de Oxford, Rua Belfort Roxo, 20 —
'"ÃZ.l'j-~~B Vendem-íe, novos, os de ns. 403 e
Vendemos ótimas sobrelojas facilitada até o habite-se,
804, dispondo de vest., sala visitas,
.,.....(.,.-,.
~~*-.r-tr desde
mensais

PARA SUA FAMÍLIA PASSAR 0 NATAL EM UMA NOVA RESIDÊNCIA!

ENTREGAMOS EM 4 MESES
um EDIFÍCIO DE ALTO LUXO
¦

no bairro aristocrático
0S^^^t3^ãSiP
' : "v .''.."¦.
M-i^
>X;J -'ri: \W }'0'r '
¦
àRua Marquês de FííÍ^içó^ 57

Construído sôbre pilotis
Com elevador Schindler de luxo
Escadas e pisos de mármore
Banheiros em côr
Vaga para carro ;F;
Área pastilhada
Salas com sancas e florões

2 TIPOS DE APARTAMENTOS.

t uma localização excepcional junto
à condução e em meio a tranquilidade de um bairro residencial &w^
clima de montanhas. Com duas frentes, cômodos espaçosos, êste luxuoso
Edifício está quase terminado. Visite, hoje mesmo, o local das obras.
É o melhor presente de Natal para o
íuturo de sua família.

com 3 quartos amplos, espaçoso living grande cozinha, banheiro social,
com box, em côr e pintado a óleo.
Dependências de empregado, e área
com pastilhas. i

A PARTIR DE Cr$ 1.200.000,00
com 2 quartos amplos, sala espacosa grande cozinha, banheiro sociai, completo, com box, em côr e
pintado a óleo. Dependências de empregada e área com pastilhas.

A PARTIR DE Cr$ 850.000,00

Condições
de pagamento

50 % afé a entrega das chaves
50 % financiados em 5 anos.
Aceitamos financiamentos
de Caixas e Institutos

Reserve hoje mesmo
seu apartamento
no local, diariamente, das 8
às 18 horas ou

U I (m D B Corretagens e
§1 I Vl\ I Representações Ltda.
Av. 13 de Maio, 47 - Grupo 802 -

Tels. 42-0873 e 32-6531.

316, .m Ed. recem^ons-^^^A.
truido magnífico apto. com 2
quartos,

cozinha,

social, dep.

de

11.250.000,00 — Sendo 50% du- LA.P.I. Para maior eficiência
is-» m rante a constrUçao
e o sa do,da informação, favor citar resala, banh. Copacabana loja - vendo io- ._ 7 anfts TP ^rn_ .,„. ^A!ferência n "Í7S
'
ano$
Vendas
'ycom
juros de..lerencia n. 0/8
quadrados a R.!e™
empregada,j&~» 3S.2J metros *?r"«^'"í

í>"nín'kos FeiíeVra""
mShSo|12% a.a. — Os apartamentos com ORLANDO MACEDO —
cruKiro». lníormaçôes —,\íL Oi — o A-, Arm-, M„i,„!
on *»•
So andar
,«•„
KuaT <5(. toei S0,
- Avenioa nüo t,è£nr.94J m2 de area construi* Dna
i— parte «vista e parte acom- péricles dütha
, „„JÍ"'
~ r su ~ ™
—
Pcçanha'
lss
Tel.
22-9950
E«í"ga
Ramais
em
14
meses.
Pa-;—
10
F*-*****
Irinãr
P«n»? Síswi V
e 13.
86062 700
maior
eficiência
da
infor42So7
18472
700^^J?°i»
42-gyy/.
18472 /00;AV
ATLÂNTICA - Vendo *Vfn3-,m&cS.0
•
area

COm tanque

— 7ln"la:í:
750 mil - 40O mU

favor C''3r
citar """ífi*',AV.
r-f-rAnHa
laV0,r.
ATLÂNTICA. P. 8 _ Vende-»
COPACABANA - Rua Bolivar^ mente.. pronU ei.trefa em edifício:"1 fS™Prnrvta entrega — Vendo apto. frent-f' *» >«n pof andar (Poeto S). com t;Tl* 57S — Vendas COm OR-santo, de fiente. íólida construção, cl
*
com
ínra"°*
andar alto. com tala .S.50m5i, kiU.;»»,»:
"'*. * quartos, banheiro em
2"*^°!:
,em- LANDO M\CEDO — Rua São!*»>«««•
"ò-. e<«inha. area
e dep. empreitas,
; quarto conj. i21m2i banheiro, co*!-: bundos. 2 banheiros, copa. cozinhar;,^ ««
c. andar --r i
inha com box para geladeira. Preço:'*^c.. « garage- 3 mlllides *_S0O_<nll JOSt, W — 5.*
ICle-iSala • quartos de frente e cj arm*"
57» isitl. aenáo un » vlsta e SO?. fi- cn;zeiro». IníormaçSes — PÉRICLES IO"5
embutidos.
*.)n^
»30
~
mil cruí. m viit*
fon.
22-Q(lS0
Ramait
túitf*
£i"vvov
KamaiS lu > ,«,
Inanctados «tn « anos. InformacAes DUTRA - Aventda NiV« Peta S*.
m„ „,„
anos. Kctrefs-ie
-.«tejMtt-^das I* hora» — Fones^**a-!S3il 1S5 — *, «12 — Tel. 22-!í3#, J< 13.
ívazio — Tel-: 2Í-237
2ÍJI.
Jl f 2Z-U32.
51S2 7«0.
4342 1001
l»ll T00

8.* Caderno

CORREIO 1>A MANHA, D»minf», lí c?» Agosto «.« 1957

(Parte I)

COMPRA
POSTO
gado >
conj. •
37-3008

3 t I — Apto. sala conjuseparado — Preços MO mil
MO mil separado — Tel.: —
— Sr. JORGE.
80775

700

AVENIDA ATLÂNTICA — Magesto(n edifício em Inicio rir construção
ni Av. Atlântica, Pôsto 3 — CONSTRUÇÃO COSTA PEREIRA, BOKEL,
KNG. K CONST. S.A.
Vendem-se,
•m edifício de um apartamento por
pavimento, apartamento constante de
nall, galeria», grande living, blblloteca, grande sala de jantar, chnpelaria, toilete, magnífico Jardim de lnverno, 5 grandes quartos, todos com
armários; embutidos, 3 banheiros rociais em mármore, 2 copas, cozlnna,
despensa, 4 quartos e banheiro completo para empicgados, área de «erViço com tanques e garagem para 2
carros. Sendo dotado, ainda, de ar
condicionado, Instalação central oe
água quente, telefone interno, 2 ampios elevadores Otts, pinturas a óleo
nas pecas principais e pisos de mármore no hall, galerias, jardim de
inverno *. banheiros sociais. Outras
Informações, pelo ¦ telefone 42-8130.
Ramais 210 e 42».
2.385 700
COPACABANA — Posto 6 — Vende
«a apartamento novo, de 2 quartos,
«ais, banheiro, cozinha,
dependén
cias de empregada e de serviço, ar
edificlo
marlos, varanda etc. Belo
¦obra pilotis na Rua Júlio de Casti
lhos esquina de Raul Pompein. 900 mil cruzeiros com 90 por cento
financiados. Tratar na Rua do -Car
mo I sl 605 — Tcl». 22-5784 e 52-5425.
3370 700
COPACABANA — Vende-se belissi
com
mo
apartamento com terraço
Area de 550 metros quadrados, para
família de tratamento, ótimas acomodações, descortinando toda a prata
da
Ipanema
Avenida Atlântica e
todo pintado a óleo e ótimos arma
riba embutidos. Posto 5 a localiza'
ção. Preço 4 milhões e 500 mil cruleiros com pagamento a combinar
Tratar com CABRAL — Tel. 43-0604.
4380 700

VENDA

DE

PRÉDIOS

TERRENOS

(CONTINUA)

R. SA rERREIRA — APTO. DE LUXO (um por andar, novo) — Com
hall, 2 salns, jardim de inverno, 4
quartos, 2 banheiros, copa e cozi*
nha, garage ele, Preço 2 milhões «
400 mil cruzeiros, com 50 por cento
financiados, Venda MUNDIAL IMOBILIARIA — Rodrigo Silva, 10, i'
006. Tel, 32-6775.
700
3361
APARTAMENTO DE LUXO -T Pasto
fl, Rua Sá Ferreira, 204, apartamento 901 (andar inteiro). Pronto para
habitar. Dois salõe. ornamentados. 4
com armários
qunrtos
embutidos,
forrados, decorados, com espelhos o
CDfre. Sancas, dois banheiros sociais
de luxo, copa-cozlnha toda azuleJada com armários, íogiio de luxo
e exaustor, dependências para empregada, com armários, boo área c
galeria, garage. Preço 2 milhões
e
600 mil cruzeiros. Parte a visla e
financiada a combinar. Ver com sr.
Geraldo no prédio. Tel. do proprletarlo. 37-3(125.
4337 700

COPACABANA - V«nde-.t à Rua POSTO 1 — Apartamento,
entrega COPACABANA — Vende-s» aparta— Aparta- ro^A?*Aí*.T:.Veri,-H,pt0v_¥uiÇPsTo • - «.«miM-di rmncis»
Siqueira Campos esquina de Avenl- imediata, Vende-se em edifício nn- mento de fino acabamento, com 3 COPACABANA
da Atlântica, apartamento de quar. vn, de um pnr andar, de ótima cons- salas unidas, atapetadas e com cortl- mento duplex de luxo — Ven- — *,um ü>a *-runia MO lUIIl > . i .1:.(... ,',., A EtUA HUlhfiM fi* f_______V__miA 2^0
C2(,0nm.i
"^
*»•
to e sala totalmente separados, ba- trução e bom acabamento, composto nas, Jardim de Inverno, hall privatlOOmVqts.. I ».
..,;•. 2(io mil. Tà?*°a-~PtnTJm
?PÍ°-| inv V™"
Chaves c porteiro. — ha,
..-,-%.,„¦
tórl*. .. . *.
nheiro e cozinha, quarto « banhei- de 2 grandes Mias, 4
esplendidos vo em mármore, 3 ótimos quartos, de-se magnífico apartamen* ¦mal
45-1763,
manha
.
A
noite
pela
IRIro de empregada, área tom talicwe. dormitórios com armários, 2 banhei- snletn, 2 banheiros sociais em cór, lo recém-construido
JVde'"..nl^m V .V^rioV e^
à
Rua
Nl'v
84S7700
butidos
Preço rarlsslmo de 550 mil cruzeiros ros sociais em côr, copa-cozlnha, de- copo, cozinha, quarlo de empregndo
Preço Cri 1.400.000,00 —
Toneleros n.° 199 apto. 1001, RUA GOMES CARNEIRO, 124 — Sendo
— Sinal de 240 mil cruzeiros saldo pendências de empregada e ótima e dependências, éreu de serviço
parte financiada e restante a
azua combinar em 3 anos. Tratar na área de serviço. Preço 2 milhões de le.ada rom dois tanques, «ancas e constando de salão — 3
apto. novo, frente, 2 qts. combinar — Chaves com o porteiro
Vendemos
quarAvenida Rio Branco, 116 — 9° an- cinzeiros, com 80 pnr cento financia- florôes em todos as dependências —
coz,, banh. completo C| box, — Tratar tel. 37-429B.
tos — ampla cozinha — com- saia.
dar s| 3 — Teli. 42-2723. 32-0922 e dos em 5 anos. Ver diariamente com Vários armunos embutidos,
deps. completas e garagem — Preço
1281 700
água
o porteiro. Sr. CJcero, á Run Bnra- abundante, i aparlamentor por nn- pletas dependências de em- Crf 920.,00
57-0208 com JOCELIN MARTINS.
sendo
CrS
500
mil [ COPACABANA — Vendo ótimo apt.
—
2393 700 tn Ribeiro. 253, e tralar exclusiva- dar, gnrsge amplu com entrada e
de
o
entrada
e
resto
financiado
frenle, desocupado, A rua MlnlsArea Ver c o porteiro o apto. 702 — dc
mente com a ENIR Lida. Rua dn s.iida Entrega Imediata — Run Ani- pregada — garagem.
COPACABANA — Posto 4 — Vende- Ouvidor,
tio Viveiros de Castro, 32. apto. 603,
—
80,
5.»
andar.
IMOBILIÁRIA
ta
OMO
LTDA.
útil
de
Tels.
—
Av.
220
23-0662
Garibaldl
m2.
43,
apto.
Preço
601
Ver
Cr$
no
su do lado da sombra, frente para e 23-0B0R.
c| «ala e quarto Inteiramente separaCopacabana, 1150 — Gr. 303 — Tcl.: dos, varanda,
local. Preço 2 milhões e 600 mil cru- 2.500.000;00 com
uma Praça, os últimos apartamenbanh, e coz. otlmo
faci- 27-0056
grande
até 20 hs. inclusive domingos.
zeiros,
80
700
cento
vista,
à
o
respor
tos á Rua Barata Ribeiro, 425 de 2.
"00
preço 50 por cento financiado — Sen33M
lidade de pagamento, infortante a combinar.
. 1353
do a vista grande redução — Chaves
quartos, sala, banheiro, cozinha, Area COPACABANA — Para entrega Ime18318 700 mações e venda: CONSÓRCIO ED. YANKEE —
— Tratar ¦ partir de
e banheiro de empregada. Em final dlata, vendemos magnífico
apartaAv. Copacabana, c| o porteiro
de acabamento, Preço rarlsslmo de menlo de frente, lado da sombra ul COPACABANA — Vende-se flnnl dc
— Apto. 802 — Vendemos, final 2a. feira fone 37-3193 diretamente c;
DE IMÓVEIS. 750
680 mil cruzeiros. Sinal 180 mil cru- 3 salns conjugada., jardim de inver'- acabamento A Rua Barata Ribeiro, BRASILEIRO
o
proprietário, 1282 700
frente, novo, 1 qto.. 1 sala.
zeiros saldo facilitado em 5 anos »| no, sn Ia de almoço, 3 dormitórios cl apartamento de quarto e snla, totalDEPTO. DE COMPRA E constr.,
— Preço: CrS "EDIFÍCIO PAULO
banh.
coz..
completo
ROBERTO"
A
juros ate ns chaves — Pessoa no In- armários, 2 banheiros em côr, lou- mente separados, banheiro e cozi- VENDA. Rua do Carmo
sendo 200 mil de entrada Run Francisco SA 93, t 93, prox. Aa
17 — 450.000,00
cal e tratar na Avenida Rio Bran- ça Inglesa, cozinha, dependência de nha. com lugar para geladeira, deo
e
resto
com
de
Cr$
....
prestações
praias de Copac.-Ipanema e Arpoaco, 116 — B.° andar s 3 — Tels. — empregada e garage. Preço: 2 mi- pendências de empregada completo, 2." andar. — Tel.: 52-8310.
3.900,00 — IMOBILIARA OMO LTDA
Aguardem mnls éste grande
42-2723. 32-0022 * 57-0208 com JOCE- lhões e 600 mil cruzeiros com finan- Inclusive quarto e Area com tanque,
— Av. Copacabana, 1150 — Gr. 303 dor!
lançamento
de CARVALHO ROCHA
86068
700
damento de 1 milhão e 400 mil cru- preço 580 mil cruzeiros. Sinnl 80 mil
LIN MARTINS.
Tcl.:
27-0056
20
hs.
inclusive|_V'ótimo
até
aparts. p< renda, revenda
zeiros em 5 após,
IMOBILIÁRIA
700
cruzeiros,
saldo
em
forma
de
alu.700jou
domingos.
1354
moradia. Magnif. local, c toda
— Grande
apartamento,
COPACABANA — Vendo ótimo apt. POSTO 2 2396
— Apartamento, entrega SUL AMERICANA LTDA. — Rua da guel em 8 anos. Trator na Avenida POSTO 4
comércio, cinemas, A por— Apto. condução,
posto 6 com 2 quartos, 2 salas, ba- Imediata — Vende-se á Rua Mlnls- Assembléia, 104 salas 813 e 615. — Rio Branco. 116 — 9.» andar sl 3 ~ novo de 2 salas conjugadas, 4 quar- LEOPOLDO MIGUEZ
107
Todos possuem: 2 quartos, 1 laal
completos, 806 — Vendemos apto. frente. 1 qt.
nheiro, cozinha,
Tels. 42-2723, 32-0922 e 57-0208 com tos, 2 bnnhelros socinls
dependências
de tro Viveiros do Castro, andar baixo' Tel. 42-8692.
la,
de
inverno, banh. cozinha
jard.
cozinha com 2 pias, quarto e bnempregada, garage. Preço 1 milhão e bastante claro e
17207 700 JOCELIN MARTINS.
cozinha ampla, banh. comple- área serviço Cl
arejado, composto
nheiro de empregada, Area com tan- 1to sala,
qto. e WC emp. etcl
500 mil cruzeiros, sendo 800 mil cru- de
e
área
CrJ
sendo
500.000,00
2398 700
espaçosas salas conjugadas, 3 GRANDE OPORTUNIDADE — Trapor
2
que ladrilhado. De írente para um 150 mil de entrada, 90 mil a combl- Preços a partir de 623.000 —CrS sem
zeiros financiados em 15 anos. Tel
ótimo
grandes
banheiro vessa Saint Roman
Inf. e
quartos,
juros! Sinnl apenas de V"r
43-8550.
da Rua COPACABANA — Atenção fundo- belíssimo Play-ground, lado da som- nar e o resto prestações de CrS
completo, grande cozinha e WC de Sá Ferreira. Pôsto 5 esquina
vendas
exclusivas de CARVALHO
— Apartamen- nário do Banco do Brasil, eom cre- bra. Preço total 1 milhão e 700 mil 3.120.00
—
Ver
700
o
com
o
apt.
porteiro
empregada e boa Area de serviço. — to novo, de frente,
fã
18303
"tcJneLEROS
Raimundo
cruzeiros
1 sala, dito pela Caixa de Previdência — cruzeiros, sendo 650 mil
— IMOBILIÁRIA OMO LTDA. ROCHAI —Escrlt. A Run —
— Vendo~ótimo Preço 1 milhão e 150 mil cruzeiros etc. pintado a' óleo,3 quartos,
RÜA
37-6573
Tels.: 57-5771
Corrêa 9
financiados pelo LAR-BRASILEIRO, 806
em cores mo- Vende-se apartamento 804
—
—
[fundos)
Av.
Copacabana,
1150
Gr.
303
com
—
50
cenlo
apto. à rua Toneleros
financiados em S dernas, cada
1230 700
3.° andar,
por
de uma cor dife- Rua Bolívar 84. primeira locação, — 15 anos, lO^c, 500 facilitados em 2 — Tel.:-27-0056 até 20 hs. inclusive i e - 57-7786.
todo de frente e de esquina, com ano.*. Detalhes cxrluslvan.ei.te com a rente, vazio, peça
para ocupação Imedia Sala, 3 quartos, banheiro, cozinha, nnos. 500 à vista na escritura e 50 mil domingos.
1357 70" AV. ATLÂNTICA — Apto. luxuoso,
entrada, saln, 4 quartos, 2 banheiros ENIR Limitada. Rua do Ouvidor, 86, ta. Preço a vista, apenas 1 milhão e dependências
dc empregada, Area c| de sinal. Ver no local, R. Pompeu
vende-se no Ed. Queen Mari um por
sociais, demais oeps. e garagem. Pie 5.° andar. Tels. 23-0662 e 23-6088.
100 mil cruzeiros: a prazo, preço c tanque, garage: Pecas amplas e cia- Loureirp, 32 — Edificio "Maria Qui- RUA RAIMUNDO CORRÊA — Ven- and. cj 12 metros
de frente. Salão
teria",
bloco
3385 700 condições a -combinar. Marcar hora ras; Preço 1 milhão e 250
B.
apt.,
402.
ço CrS 2.100.000,00, com metade â visla
Chaves
na
ótimo apto. frente, 3 amplos'de 8 x 7, jard. de inv. 8 x 2.20 bimil cru— demos 2 salas, coz., banh. completo bliotcra
e o saldo a combinar. Infs. LAUDEpara visita. Corretor UTlNGÜASSUj zeiros. Informações RTA. Olivtira, — Portaria. Tratar, Tel. 27-9582, sr
de 9 X 3,50, saln de almoço
qts..
UNO MARTINS — Tel. 46-8800.
PIERRE.
SA' FERREIRA, 228, apto. n. 828,1 -- Rua da Assembléia, 101, sala 511 Tcl. 22-8957.
dependências e garagem — Preço: bar, 3 quartos de 6 x 4 c arms. em18219 700 CrS 2.000.000.00 sendo
19970 700 novo, vazio, com ótima vista, amplo: — Tcl. 32-6442.
50 por cento butidos, 2 banhs. sociais c box, co700
banheiro completo, cozinha [
1T..1
— pa-cozinha; 2 quartos de empr. gaOPORTUNIDADE -- 310 mil cruzei- quarto,
___'•
18257 700 COPACABANA — Pôsto 6.— Vende- COPACABANA '— Siqueira Campos, financiado com parte em 20 anos
vendo, urgente, por.!....
o porteiro no n. 36, apt. 402]ragem etc. pode ser visitado hoje
ros, urgente, Barata Ribeiro, 809, prin- americana",
Ver
c;
COPACABANA
Vendemos
mos
—
Av.
àr_RÜa;
Atlântica,
com
de
a
135.000
entrada, 73.000;
apto. 180/200
próximo
500 mil cruzeiros bom fiIMOBILIÁRIA OMO LTDA - Av. das 9 _._ 12 e das 2 i.« 6 horas
cipio construção, aplo. 801,. frente, sa- 360.000,
fino de frente, and. alto. composto de: nanciamento, vazio, frente, quarto e
financiados em prestações de 1.150 e Constante Ramos, cm edif. de
1150 — Gr. 303 — TeL: Av. Atlântica, 1218 — Apto. 601 —
la c quarto separados, banheiro, co- os restantes 150.000
em mensalidades) acabamento, magnífico apto.- compôs-'; hall, gde. sala, varanda em lôda a sala, separados, banh., coz. 57-5040. Copacabana,
27-0056 até 20 hs. inclusive domin- Tratar cj VITAL A. SILVA - R.
zinha. Passo contrato venda 60 mil a combinar. Ou
CrS 320,00, com! Io de: hall, gde. sala, iard. de inv.l frente, galeria. 3 dormts., banh, so5922
por
700
1359
700 Buenos Aires
66-A — 3." — Tel.:
cruzeiros e 110 mil a combinar até 245.000 de entrada e 75.000 financia-j 3 amplos dormlts. banh. soe, cozi-!• iciai
gos.
ciai em cor.
côr. copa,
cozinha, area
cozinna,
área
52-0676.
março, resto. 5 mil mensais. Tratar dos em prestações de 1.130. Tratar' nhn, gde área,, depend. compl. a] dep. p empr. Sinal 300 mil, parte: COPACABANA — AVENIDA — Ven20728 700
com sr. MARIO, encarregado obras, pelo telefone 28-2891 — Sr. Osvaldo emprep.. e garage. Inís. ' Macedo Sc fácil, e parte {<r">v>r=r1'j r ¦ '0 anos i de-. * uma Loia. com 8 metros de ATLÂNTICA — P. 4 — Luxo! Venduplex, 4 qls.,- 2 salões,
sábado c dias úteis até 4 horas.
— Chaves no local, com o porteiro.!| Marques — Tel. 57-3360.
fnfí. Macedo & Marques. Tel
frente. AVERBUCK — Tel. 32-9449. demos apt.
DE
APTO.
FRENSALA,
2
QTOS.,
sociais, copa, coz., de28075 700
18408 7vO'
18337.7001
5129 700 bar., c' 2 2 banhs. empreg.,
, 18399 700 57-3360.
2 garagens — TE, 250— mil de entrada e 200 mil •
ps.
qts.
Eng. TITO LIVIO vende no
Preço: Cr$ 3.950.000,00 sendo 1 mi- prazo
lhão de entrada, 1 milhão em Pôsto 4 12, de frente, lugar alto. à
r.
Sta.
Leocádia,
36 (chaves no apt.
—
Sem juros e o resto fi5 anos
OMO 301) — 57-9074 e 42-1769.
nanciado — IMOBILIÁRIA
20748 100
LTDA. — Av. Copacabana, 1130 —
Gr. 303 — Tel. 27-0056 até 20 hs. APTOS. FRENTE S. FCO. XAVIER
Inclusive domingos.
JUNTO A MARIZ E BARROS, 739
1347 700 mil facilitados e 313 mil em 10 «nos
— Eng. TITO LIVIO vende, laia, S
FELIPE DE OLIVEIRA, 7 — Vende- var., 2
e boas dependências —
mos apto. novo, í qts., 1 sala, coz. 42-1769 —qts.Av. Rio Branco. 134.
—
bnnh. completo e deps. completas
20752 700
Preço: CrÇ 800.000,00 sendo 300 mil
de entrada, 200 facilitados e o resto ÓTIMO APTO. JUNTO A PRAIA
financiado — Ver cl porteiro o apt. NA R. BOLÍVAR, de frente, i salas.
602 — IMOBILIÁRIA OMO LTDA. 2 qtos. e dependências, 700 mil d«
Av. Copacabana, 1150 — Gr. 303 entraria e 600 mil a combinar — D.
•('• _>
Tel.: 27-0056 até 20 hs. inclusive CARMEN vende, alugado sem condomingos.
1349 700 trato — 57-9074.

JL.ojinhas e conjuntos de escritório com .50%
financiados após. a entrega das chaves.
Construção em fase de acabamento

Apenas Cr$ 20.000,00 de Sinal

ASSIS BRASIL, 80 m2 — Vendemos
la. locação, 2 amplos qts.,
apto.
grande sala. coz., banh. completo cj
box, área de serv. cj tanque, banh.
de empregada — Preço CrS
900.000,00 seridó 370 mil de entrada e
o resto em prestações de CrS 5.300,00
—
— IMOBILIÁRIA OMO LTDA.
Av. Copacabana, 1150 — Gr. 303 —
27-0056
até
20
hs.
Inclusive
Tels.:
domingos.
1350 700
—
Vendo
COPACABANA
aplo. qto.
sala, banheiro, cozinha e área —
Preço ocasião — CrÇ 550.000.00 com
apenas CrÇ 275.000,00 de entrada e o
restante em insignificantes
prestações de Cr$ 3.200,00 — Entrega imeurgente
diata. — Tratar
SILVIO
FLEURY — 47-2564 — 47-5418.
1320 700
COMPRO — Zona sul Edifício novo
pronto, entrega, pagamento rápido —
Tratar pelo fone 47-2564.
1318 700
COPACABANA — Vendo pôsto 3,
apto. todo pintado a óleo por preço
de ocasião sala 20 ni2, jardim de inverno, quarto separado, cozinha com
box. para geladeira, banheiro, área
de serviço com tanque do írente, 3
andares — Rua Barata Ribeiro 232
Apt. 302. Tratar SILVIO FLEURY — 47-5418 e 47-2564 — Não atende
intermediários. Preço Cr$ 650.000,00
Aceito financiamento de .caixas.
700
:1319

•:

Com estas garantias para o seu negócio?
Preço fixo e irreaju jtavèl
Final de construção
'

3 elevadores de
grande capacidade
Edifício só'de

'

'"'¦¦'''•¦¦'

v

«scritórios!

VENDE-èE apartamento á Rua 5 de
Julho, todas peças de frente., sala, j.
inverno, 3 quartos, dependências empregada, aquecimento central — Cr$
1.600,00 sendo 550.000,00 financiados
15 anos — Tratar tel.: 27-9443.
20824

700

XAVIER DA SILVEIRA. 22 — Vendemos apto. 1 p| andar, 4 qts., 2
salas, 2 banhs. sociais e outras dependências — Preço: CrÇ 2.300.000,00
sendo 1 milhão de entrada e o resto
ém 5 anos — Aceitamos Caixas- —
Ver com o porteiro o apto. 201 —
IMOBILIÁRIA OMO LTDA. — Av.
Copacabana, 1150 — Gr. 303 — Tel.
27-0056, até 20 hs. Inclusive domin700
1348
gos. .
CONSULTÓRIO EM COPACABANA
— Vende-se em adiantado estado de
construção um grupo de sala, saleta e toilete em edifício especializado para médicos e dentistas. Entrada Cr$ 230.000,00 e restante facilitado com nequeno
financiamento. Tel.
¦' ••'
20797 700
47-7933.

jjjtt j&w
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700

1

VENDE-SE um ótimo apartamento d«f
frente á Rua Anita Garibaldi 9. apt.i
201, vazio, todo pintado com 3 oti-*
mos quarlos, 1 com armário embuti^
do, sala, jardim de Inverno envidra-*
çado, banheiro com box, cozinha c|í
armários dependências • ri»,
vários
Água
em»
empregada,
garagem.
abundância — Chaves no loeal —|
Tratar pelo íone 27-5049.
1258

700t

A AV. ATLÂNTICA, vendo magnif.
apart. vazio de frente p| praia, an-J
dar alto, c| linda visla, todas peç_.«
mt. claras, cl hall, 3 qts.. arm. tnw
boxbutidos, 2 sais, bnh. em côr clC| hoxú
cozinh, área serv. cj qto. et \VC.|
—
emp. garage
Preço: Cr$
1.850.000,00 — Êste aplo. fica no Le-{
n.el Inf. e chav. a partir de 2».j
KO-*
rlt. de CARVALHO SO-j
feira, no escrlt.
CHA, à Rua Raimundo Corrêa t. .ml
"Cas
—
asa Sloper''
Tels,: —(
frente à
Í73, 57-7786.
57-5771, 57-6573,
TTrtl r_tit*.is
tm .,< i #Mt?
ou,
Ótimo vti
APART. VAZIO!
p' renda
moradia! Todas peças amplas, elaJi
rua;
1
bom
frenle
ras, de
quarto*
p|
sep. de 1 gr. sala, banh. cozinhai
completa, área serv. c| tanque! Pre-Í
ço mobiliado: 720.000 CrS — Inf. »!
chav. cj CARVALHO ROCHA
Tels.: 57-577.1, 57-6573, 57-7788 S par-f
tir de 2a. feira.

A RUA RAIMUNDO CORRÊA venuo
magnífs. aparts. p| renda ou mora
dia ótimo local! Prontos em dez. 38
— Possui: 1 q|o. sep. de 1 sala, lardim inv. — Banh., cozinha completa,!
área serv. cl entrada Independente,
cl qto. e WC emp. etc. Preços: —
430.000 CrÇ sem Juros! Jnt. a partir
de 2a. feira — 57-5771, 57-6573. 57-77BÍ
cj CARVALHO ROCHA.

COPACABANA — Pôsto 2 — Vendo
apto. de frente c[ 2 quartos, sala e
ótimas depend. armários etc. — Alugado sem contrato — Aceito pag.
por Caixa (750) — Tel.: 27-7076.
5986 700
COPACABANA — Vendo aplo. t*rreo elevado c| jardim, 3 salas, 3 qts.
e dep. completas. Fino acabamento A RUA MIGUEL LEMOS 54, vendo!
dt
em Início de constr. a cargo
(1.600) — Tel.: 27-7976,
5988 700 "Penna Si Franca" — Otlmo apart
em excelente local. prox. à praia. a(
BAIRRO PEIXOTO — Vendo apto, todo comércio, cinemas,
e fartura
de frente c| quarto e sala amplos, de condução à porta! Possuem: íl
separados, cozinha, banh. e varan- amplos
qts. c| arms., 2 salas. 2 ba
da — Alugado sem contrato — (550)
copa. cozinha, gr. área ser-1
— Aceito pag. por Caixas — Tel.: nheiros,
c| qto. e- WC emp! Preço: Crtl
27-7976.
5987 700 viço
sem
900.000
juros! Garage » parlei?
ótimos Vendo outro no mesmo edifício de»
COPACABANA — Vendo
apartamentos de duas salas, 3 quar- frente p' Rua, c' hall, 3 bons qt..,I
tos etc. e outros de sala, 3 quartas, 1 gr. armários, 2 salas, 2 banhs. cop»)i
dependências de empregadas — , In- cozinha/ área serv. c' qt. e WC —f
formações telefones 32-3043 e 22-2991 (Garage a parle) — Preço: Cr* ...,}
—. Sr. MOURA. 1266 700 1.300.000,0 Osem juros! Inf. 57-577!,f
57-6573, 57-7786 Cj CARVALHO RO-f
AV. ATLÂNTICA — P. 4 — Apto. CHA.
{
andar alto. pintado a óleo, frente
todo prédio, cj garage, 2 carros, 2 APART. VAZIO OCUPANDO TODO»
salas, 4 qts., sendo um duplo. 2 O ANDAR! Prox. * praia, cinemas,?
banheiros copa-coz., etc. — Vende e todo comércio! Esmerado aeabs-i
ARMANDO PEREIRA IM. Av. Chur- mento: Todo a óleo, e| hall, 1 _*•»
chil 94, gr. 505 — Tels.: 22-3411 — 15o cj 80 m2 todo de "Parquet" —í
20786 700
26-236^
Gr. jardim de inv. c: frente de V)%
COPACABANA — Vendo magnífico ms.. 4 quartos, 2 banhs. em côr, ro-j
e| amplaj
apto. de frente, com quarto, sala, pa, cozinha, área, serv. —
Preço:J
banheiro e cozinha — Preço CrÇ — qto. e WC emp! Garage
em IS»
de
financ.
3.500.000,00
facilidades
cj
CrÇ
600.000,00 com. grandes
à Rua Cons- anos! lr,f. e chav. » partir de 2a.•
pagamento — Situado
tante Ramos, 53 ¦— Apto. 702, onde feira cj CARVALHO ROCHA — Tel il
horas — 57-5771. 57-0573, 37-7786.
pode ser visto de 13 is 16
I
Tratar com sr. CABRAL — Telefone
57-8828.
5973 700 APART. QUASE NA AV. ATLAN-{
Vazio! Em Edif. novo sobrei
Av. Atlân- TCAI
EXCEPCIONAL APTO.
vendo de fino acabamento:,
tica (Pronta entrega) — Vendo dois pilotis,
todo a óleo, c1 lanças., especiais —_
aptos, novos: 1 com 450 m2 e ou- "Parquets" hall de mármore cj porta,
LEAL — rie ferro batido. 3
tro com 250 m2. LIMA
qts.. 1 gr. arm*-*
Tel.: 27-1818 e 47-4455.
marfim, 1 lindo «alio e|{
1276 700 rio de pauvista
belíssima
p' praia, sala jantar,}
PRAÇA EUGÊNIO JARDIM — Ven- 2 banhs. em corei. copa. cozinh.,!
Ga-,a
:área
emp »*¦¦
2
salas,
4
" n* c"i'K<
2
apto.
novo,
i
tjH)
serv.
. VJ
«ir.n sei
c] * qts. re WC
do magnífico
chav.I
quartos, 2 banhs. — etc. LIMA LEAL ! rage! Preço: 3 milhões! Inf. e57-6573,J
— TeU.: 27-1818
47-4455.
a partir de 2a. feira'___5"-57_.L_
127f 700Í57-7788 c! CARVALHO ROCHA
1229
NEGÓCIO OCASIÃO — CrS
1.600.000.00 -¦ Vende-se cj financ. !RÜA SA FERREiha
Vendo ótimo!
Cx. Econômica, apto. pronto
! apartamento par» renda, com «1»
~
Varanda, sala 3 . quart0i
cori
Constante Ramos
banhelro e pequena
dormts. todas deps. — LIMA LF.AL;nha Prfco 380 „,!_ cruzs., c1 »n mil
— Tel.: 27-1818 ou 47-4455 — Ertre-:fin; rhavea c' Cabral. — Tel. —
1278 "ftn ] 43-0604
ga Imediata.
437» in
—
Vende-se
ótimo
COPACABANA
apart. de frente, com grande quar- !
4 «par*
Vende-se
to. banheiro completo, e Kit., arma- \ f0PAf ABAJ"^„-.
rio, embutido» ,om espelho, etc, * j ___,?> «ZS^rr^g. VLj
ru. Ministro Viveiros de CMtro.'99'>,W-^?°K — Tel. z.
-H*s».
%£**?
- Apto. 1201 — Ver com o porteiro' AV EHBLCK ^°E|f
3I3S 10
Cardoso e tratar com ARNALDO)
—
VendeAv. Rio Branco. 144 — 14*
Pôsto S
.n-irisK»
Si 141 - Tel.: 52-5640 - Preço: Crt COPACABANA
c£MWO< *, prlmej.
""jo
»'
«
3SO.000.00 à vista ou Crf 400.000XK):
i™p,rtímento por andar,
com flnenciamento.
j "'*»*C„S;40iP 2 salas toda pintídi

^M__B^ """ __«_«éjIhS^^^^

..^^^^
Você ganha comprando
Preços desde Cr$ 350.000,00, e nestas excepcionais
condições:

Sinal
Cr$ 59.500,00
8 prestações de
CrS 7.000,00
Chaves „.. ,Cr$ 59.500,00
50% financiados após as chaves em prestações desde
CrS 3.892.00 inferiores ao aluguei.
São
Vá
das
Av.

poucas unidades. Não perca!
ainda hoje à nossa loja no local, aberta
8 às 24 horas.
Copacabana, 610, quase esquina de Siqueira Campos
Incorporação e Construção de

PREDIAL FRANCO BRASILEIRA
Informações t ventUs

imSBRUBBRASILEIRO OE IMÓVEIS

3.4.

-

700

ATLÂNTICA ,- Vendo em óti- dependências de empregafl«-|
tr.o edificio, apartamento de frente, pleta e área com tanque.. Vreçn
sndar
ar «lto. construção nova. aluga- rlsslma «casilo LufHííi _ra_*_M_a^3
do aem contrato, composto de sala.' cruzeiros. Sinal 4_» mil «"JXBW*
«M
rto feparado. banheiro e -tó*- -WMóJ.» fama <« alujMl »f*2™
americana completa
Inclu»vej ano*. Tratar na Avenida Rto
nha
«««ladeira. Preço 756 mil cnizeíroí ¦ftM - »» »«»•_*___ J;2LT
jncHJÍ
'«
5.-02S* e«n
«tia hiiormaçóea — Cabral — Tel. 33-0<»M «
«$~MM,
í MARTINS.
K36 «•
4S7J 700
AV

Bepmvrtamtnto dt Compra t Venda Rua do Carmo, 17-i.0 andar «TeU ja-ty* •

/

20749

COPACABANA — Pôsto 4 12 —
Vende-se lindo apto. de frente. UlUmo and., sala de 15 m2, varanda,
quarto separado de 12 ni2. banh. ern
côr c! box, coz., quaito de emp.
de 2.00 x 2,70, garagem e ares com
tanque, J>\ 800 mil cruzs. c 350 mil
financ. — Ver k Rua Constante Ramos, 164. apto. 1001. tratar c| VITAL
A. SILVA — R. Buenos Aires 68-A
— 3.o — Tel.: 52-0676.
20729 700
COPACABANA — Super-luxo —
Vendo na rua Ministro Viveiros da
Castro, 128, maravilhoso apt. ocupando todo o 4o pavto., para pronta entrega constRndo de vestíbulo, 3 saIas, 3 quartos, armários embutidos,
2 banheiros sociais, copa, cozinha,
garagem e demais dependências completas — Esmerado scabamento —
Preço de Cr$ 2.750.000,00 com SO1^
financiados — Para visitas marcar
hora diariamente com o corretor «u«{
torizado T. PIMENTA il Rua Bolivar»
115, 6» and. tel.: 27-2122
1224 700*

CORREIO OA .MANHA, Domingo, 18 de ArôsIo <!•• 1957

DE

VENDA

COMPRA

3.° Caderno (Parle I)

PRÉDIOS

TERRENOS

(CONTINUA)

COPACABANA — LEME —
Vendc-ie os últimos aptos, do
Ed. ESCORPIÃO cont. (2) quartoi, «ala, banheiro <¦ cozinha. —
Condições dc vendas excepcionais
para quem deseja adquirir o seu
apto. CrS 6.000,00 para qualquer
tipo dc apto. Constr. de S. MANELA E CIA. LTDA. Entrer:
em (30) meses. Visitas no local
até 23 horas. Tratar com rilEDIAL BIG-BEN — Av. 13 de
Maio. 47 — Conj. 2.101. Tcl.:
52-0710 e 52-0800.
85712 700

— Rua Barjta Ribel. APTO
APARTAMENTO SUPER LUXO AVENIDA ATLÂNTICA — COrACADANA
DUPLEX DE
LUXO COPACABANA — Vend*.»a k Rua
ro 233 - Junto á Pça. Inlungi, ven.
Com todos qs últimos requlsi- Posto
Carneira RR, esq, dc Canning,
Copacabana — Vende-it Gomta
—
Vendo-se
maravi6
demos
apto.
luxo,
lemos
de
alto
um
por
edif, c| 1 apto. pj ana. o apto, 301
tos técnicos para o conforto — só
nio. fl no acabamento, mag.ilftca vis.
saia, 3 bons qtos., banh..
c|
grde,
familia
lhoto
da
tratamore
alto
apartamento no penul- ta, composto de: hall, 2 gdes. salfles para
para familia de alto tratamento
roí., deps, da criada e gar. Preço
um por andar — 443 metros timo pavimento do Edifício,
¦ocs. jard. de Inv,, galeria, roupa* to finíssimo apartamanto du- de ocaslüo. 1.4X0. c| 1.000, financ.
quadrados — preços a partir de 5 com hall, living de 45 m2 di- rin, 2 bnnhs, soes., em- rAr, 4 dormits. plex, no 0." andar do Edificio em 15 ano*. Chaves no local cj o por*
irea r. dpend.
ampla cop-.coilnha
milhões. Em construção acelera- vi..nulo
leiro Joveltno. Tratar c| Lulr Oliveitoda a orla da Ave- p| emprg. Sinal 800 mil, e o res- Angel Ramirez, da frente pa- ra. Av, Rio Branco 118, :v and,, gr,
da por firma Idônea, 3 aalões, 4
tante a combinar, Mairrio ,'- Mar- ra a Rua Republica
801
\ l - ¦ Tel. 32-3058.
do Paru
quartos, espetacular Jardim de nida Atlântica e do Arpoador, quês. Tel. 57-3360. 10104 700
inverno, galeria nobre, 3 banhei- tala de refeições, 4 quartos,
a
metros
30
Av.
da
Atlântica. COPACABANA — Vende-se a ru» Ba.
COPACABANA — Vende-se Rua Sá
ros principais, 3 quartos criados, copa,
Vista
20
(FlUlrlo
Preço a rata Ribeiro 531, o apto, de frente,
231
Fererlra
cozinha,
apto.
n,
depen*
privilegiada.
graivio
garagem para 2 carros, ar conp| habitar n. 801 e| J. de Inv,
Lux) - apartamento quarto-xjla, co- condições
com SIMER LTDA. pronto
dlclonado, água quente central, dências de empregados, arma- zlnha cnmpleta. Ver eom porteiro,
grde, saia, 2 bons qtos., banh., coz.
Av. Pras. Vargas 509, 13.° deps. de criada e area cl tanque. Ver
pintura a óleo c tudo assim. Ver rios embutidos e garage. — Tratar cum Almiro fone 32-3486,
todos os dlss no local cl o
700 -r trntar juntn c antes do edlfi- Acabamento
• Av.
23-1229. 3249.700 Moacir. Tratar cl Luiz Oliveiraporteiro
2574
esmerado,
"Rochedo"
pinda
Eugênio
cio
—
praça
—
apto,
2
Vende-se
COPACABANA
Apto. duplex —
AV. N. S. COP.
Rio Branco 118. 3» and., grupo BOI
tura a oleo fosca, marmoro quarto*
Ju5
de
Mus
APARTAMENTO
salas
clc.
na
—
sala.
da
2
Luxo — com 4 quartos, 2 salas, 2 ba- Jardim 0 ou T. 42-3407. Di fun4
x\ 1. Tel. 32-3056, 4461 " 700
nheiros, copa, coz., área c/ tanque, dos para bela floresta própria. de carrara, azulejos na cozi- lho. Prcco Cr$ 850.000,00, trâtsr n» o__._.nf_l0.
3 átimos eiuartas
quariOS, 1_ COPACABANA — Vendemos"à Av.
tel:
27-5411.
sr.
Oscar
dep, )>.' empreg. garagem, Cr
da
mtnhá
?ra"
parte
Sem
Intermediários,
OTimos
nha e na area de serviço até
S. Copacabana, apartamento de
42317001 banheiros a magníficas
1.800.000,00 — Facilito, Tratar A rua
da- N.
4579 700 o teto com instalação
frente, 1* locaçSo. todo pintado a óleo
México, 41, sala 804 — Tcl. 82-3840.
—
—
para
Vendo,
«e
um
ótiCOPACABANA
Vendeda
por Cr» 650.C0O.O0 rom 50% finan5148 700 COPACABANA — Av. Atlântica
maquina de lavar independen- mu apartamento, novo, 3 bons quar- fiendencias
ciados em 5 anos, aceitamos propôs—
rente,
—
com
Premair.
apto.
de
330
Vendo
m2.
garagem
—
Sá Ferreira 204
UM POR ANDAR
tos, sala com saneai c florões, 2 ba- ,
>.---, .«„ „„„ „„ ta para pagamento a vista. Compôs,
— Vendo apto. 801, dc luxo, novo, com ou sem móveis, TV. e deco- te dos tanques, elevadores de nheiros sociais, <• box, e um de c6r, ço base da
Cr$ 1.600.000,00 to de sala e quarlo separados, balndcvassável, com 2 salas, 4 quartos ração. Mais informações com II. luxo OTIS, água própria.
1 cozinha, e
cozinha, irea de
dep. de empregada, e __ Conarnhnna
nprtn
dn nheiro completo,
CJO
P«rtO
demais depend. garagem. Cr»
Fernandes, rua Rodrigo Sllva, 18 por andar, entregue dentro portío de ferro batido. Preço Cr» . *.Opacaoana,
serviço com tanque c dependências
—
facilitados.
Detalhes
Tel.^51540
2.000.000,00
Loca,1,400.000,00 parte financiada. Ver •!praia
,n ..
„. ,
para visitas de empregada. Tratar com a Brant comjnua
s/9057 Tei."32-Í235'
ae, 00 dias. Diretamente
Barata Ribeiro 427. Tratar tei-.i Tolefonar para 46-1401
dora Nacional Ltd»., .. Av. Rio
1111-1113
salas
andar,
11°
co
106-8
8502700
Rua' .AIvaroj™
COPACABANA — Aptos, de COPACABANA — Lindo apto. o proprietário:
^
Tel. 42-3137. 4545 700
frente para o mar, alto luxo com com 220 m2. e 10 anos de finan.
- Vendo luxuoso apar-1 COPACABANA" - Vendem* apto. dc COPACABANA
— Apto. tm local
UltPOADOn
(3) quartos (2) salas (2) banhei- Base, condições e visitas com H. U_-lm
T_l_._
-"lòo-rô— leiorono //-//OU e tamento, cm
prédio novo, dc 4 anda- frente, para pronta entrega, a Rua previlcglado - 5° psvto. Predio dc
ros sociais, apenas dois aptos, por Fernandes. Rua Rodrigo Sllva, noras
Santa
Clara,
402,
117.
aplo.
com
1
contendo:
2
andar,
grande
por
na residência 57-2325. Ires,
andar, Preco a partir dc CrS .. 18, S/905. Tcl. 32-1235.
etouina, à frente p| Pça. Cardeal Ar•ii\Á- living, 3 amplos quartos, armários cm-,cala. 1 quarto, separado, banheiro, co- coverde, à 2 salas. 3 qtos. e demais
17-nn
1.800.000,00 com 10% de sinal,
l/UUy /UU butidos cm pau marfim. 2 banheiros zinha. Sinal Cr» 300.000,00 e em 2 dependências. Acabamento dc 1» - PI
50% com grande fácil, até a en- COPACABANA — Vendo suntuo- Run Bol7va7~n7T73 Kel""' "mpla cof^,<>^' COm, "'I __&!?«' T^-Ka^mibliSfriaTe0 1.800.000.00 c| fácil. Tratar c! Rufitrega das chaves c 40% financ. so apto. no melhor ponto do COPACABANA
- Vende-se o apartamento
no C. Fernandes - Av. R. Branco
partamonti n. 1001 !»4r.105 cl".dc ¦«» Inoxidável c nm^^XSS^Sl-^Hl^iffi?KS&&
Visite ainda hoje até às 23 horas Pôsto Seis para familia de alto com saleta de entrada,
empregada
garagem, mos 'i(Ltda., à Av. Nilo Peçanha 26, 185,. 18» - Sl 1.823-Tels. «jlMO.^
living, banheiro
grande
2.
Tels. 22-2483 ou 42-0806.
para não perder esta oportunida- tratamento. Cm por andar. Visi- saleta de circulaç&o, quatro quartos, O apartamento está todo decorado. sala
de. Rua Domingos Ferreira, 34. tas preços c condições com H. copa-cozinha, dois banheiros sociais, O terraço faz parte do condomínio COPACABANA — Vendemos aparta— VendeCOPACABANA — Pôsto 2
esti aparelhado para reuniões soTratar com PREDIAL BIG-BEN. Fernandes. Rua Rodrigo Sllva, 18 dois quartos c um banheiro para em- eciais.
3.200.000^00, sendo mentos de saleta, quarto e Kttch., mos apartamento de frente, atapetaPreço Cr»
pregadas, área dc serviço c garagem
Av. 13 de Maio, 47 conj. 2.101. — S/905. Tel. 32-1235.
dc
(rente,
ocupado
sem
contrato,
Rua
à vista c parte facilitada, Tr»do e com cortinas. Amplo quarto, toasubterrânea: acabamento de luxo. - parte
.
82728 700 Preço
Bolívar, 162. Aceitamos financiamen nheiro e cozinha com fogão de 3 bôTel, 52-9719 e 52-0860.
facilitado cm tres anos. Pode|tar pelo telefone 22-7249,
85711 700 COPACABANA — Rua Júlio de ser visto. Tratar à Av. Franklin Roo3194 700 to dc Caixa ou Institutos. Preço Crf cas. Prcco CrS 480.000.00. Tratar de460.000,00. Detalhes com a Imobilia
pelo Tel: 42-1786.
03536
— Vendo Castilhos n. 30 — Apartamentos sevelt 30 - s. 602-4, diretamente com POSTO 6 — Vendo magnífico apto, ria Lemos Ltda., à Av. Nilo Peça- pois de 16 horas
DOMINGOS FERREIRA
700
apto. 3 quartos, sala, saleta depen- prontos de luxo •— Um por an- os construtores, S, Batalha, Miranda esquina, dois por andar, Cr»
702.
Tcl.
22-2183
26,
ou
sala
....
nha
8c Cia. Ltda. — Tel, 52-3938.
— Vendemos terredências criada e GARAGE. Cr» 1.300.
12-9506,
8G292
700
no
Ver
e
tratar
2.500.000,00
facilito.
COPACABANA
—
Vendemos os' últimos a
3432 700
Apto. de frente cm. prédio com pi- dar
das 2 cm diante com o pro- COPACABANA — Av. Atlântica 416 nos para incorporação, 13 x 37. 20 x
Tratai
lotis — Tels? 36-2828 c 37-8129,
partir dc CrS 3.000.000,00 com COPACABANA. Posto 4. Ven- mesmo
prietárlo. Av. Copacabana 1338 apto. aptos. 702 - 802. Vendemos p| pron- 32,12 x 23, e vários outros.
14030
700 parte facilitada c financiada. Ver
501 e.'.qulna Joaquim Nabuco, ione:.. ta entrega, aptos, dc frente, 2 por 22-0734.
18394_7CU
de-se em construção, magni- 27-7881.
and., magniiica vista, composto ce: POSTO 6 — Vendem-se os últimos
— de segunda-feira á sábado no loFERREIRA
RUA
DOMINGOS
3177 700 hall, salão soe.
jard. de inv., gale- apartamentos, dc frente, para pronta
Apto. frente, 2» andar, sala, quar- cal com o sr. Bacellar. — Tratar ficos grupos
p| consultório,
sal.i,
constando dc saleta.
tos, 1.250. Metade a vista I— Aceito com Gcmaco Ltda., Rua Visconde escritório ou residência com: COPACABANA Av. Atlântica — Ven- rln 3 Rdcs. dormits. banh. soe. cm entrega,
banheiro, cozinha, Jardim de
Caixa
gde. área dep. p|
Econômica —
.financiamento
do em edifício de construção recen- cór, copa-coz.
âv Rio Branco, 120, a/loja -'4™
'"' COPACABANA — Vendo. Rua Xa- Tel. 26-1134 — SOBRINHO, ate 23 ho de Inhaúma, 134, 19.° andar — 2 salas (sep.), cozinha e banh. te, apto, dc luxo, c/ frente para a empreg. garagem. Sinal 800 mil e quarto,
completas de
inverno dependências
32-3654-;'"-'
vier da Silveira 00, apart". 83. Novo ros.
6856
700 Tels.: 23-2080 e 43-9696.
c para a Praça do Lido, com o rest. financ. cm 4 anos. Macedo empregada e área dc serviço c| tannovo
prala
completo.
cruzeiros
a
500
mil
apto.
V.
-*E_vo.
SCA VIER SILVEIRA
-Cr» de sala, 2 quartos, mais dependências
varanda, hall, 2 salas, 4 quartos, 2 & Marques. Tcl. 57-3360.
que. Preços a partir de Cr» 760.Q0Q.00e
11
5040 700 660 mil cruzeiros. Preço fixo banheiros
— Comêco da
e garage, Tratar FERNANDO 32-9239 COPACABANA
pôsto 3, 2 salas. quartos
sociais, ampla cozinha <•/
18405_7_»0 sendo CrS 580.000,00 a combinar
—
—
COPACABANA
Posto
2
Vende'MO mllY com 400 mil A vista — DR. e 47-0653.
17898 700 lad. Tabajara. Vendo no fi." anfinanciados cm 5 anos.
Branco.
se um excelente apartamento do fren sem reajustamento. Condições dois quartos p/ empregados c gara- COPACABANA — Bua Sá Fer- Cr? 200.000,00
SSc-Crar ABREU,-Av.Rto
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apartamentos
os
Ver
3.000.000,00,
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apto.
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de
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frente
belo
Ed.
22-3654.g
ge.
—
COPACABANA
42-1330
Edifício San
tc, lado da sombra, com mobília mo- 10 por cento sinal, parte mui- se apartamento de sala o tres
reira. Vendo confortável aparta- Castilhos EO, c tratar diretamente
m, S/loja
com
^ Nicola — Rua Aires Saldanha, 76 com sala, 3 quartos, jardim de derna funcional,
quaradaptada esppclálmcn2 amplos sa- os Proprietários e Construtores a Av.
tos corno parte de pagamento e o mento, constante de
to
facilitada
restante
e
o
em
inverno,,
e
completas
dependên
-V.
te
apto.
composto
1
—
dc
sala
3
—
esquina
de rua Miguel Lemos
Tels:
quartos, cozi-RUA TRANSVERSAL
restante facilitado a combinar. Av. lõcs, saleta, 3 grandes quartos, 2 Rio Branco, 173 — 14° andar
3 fluamos-CrS A 30,metros da praia. Os últimos cias —¦ 1.100.000,00 parte à vista nha, arca com tanque é dependências 50 prestações mensais, a par- Rio Branco, 151 s/ 406-7 — RAUL varandas sociais e demais depen- 22.0850 e 32-0119. 04584 700
,nvo. pôsto 3, 2 "Ias. —
DIRCEU
de
Agud
empregada.
DR.
financiada.
e
em
abundância
Fone
52-5921
parte
combinar
a
6 apartamentos todos de frente,
930 mil.
tir de 6 mil cruzeiros — RO* HEBOUCAS.
dências, inclusive garage. Arca
•ABREU
- Av. Rio Branco Ho. J/loja com sala e
18471 700 Prcco 1.300.000 com financiamento c
21090 700 útil de 160 mts2. Preço base CrS LOJA DE ESQUINA NA AV.
quarto conjugados, e 42-0997. .
700
facilidades. Rua Duvivier, 37, — Ap. SA FILLER — Rua Sete
de
.^OPORTUNIDADE
J2-1330 — 22.3654.
5158
banheiro completo com box e AV. ATLÂNTICA — Motivo mu- 412 — Informações pelo telefone ..
com hora COPACABANA — Vende-se
— Ed. Queen Eliza- 2.000.000,00. Visitas
-V. apto. sala. 2 kit., com fogão de
Setembro, 66, 4.° andar. Te- COPACABANA
"
ou .. vazia à Av. Copacabana esr
42-0873
bocas.
En1230
alto
tels.
Av.
Atlântica
beth
and.
marcada
%
pelos
43-5454,
dias
úteis.
'""'
!'«uartos, etc. Ocupado sem contrato. trada de 20%
proprietário vende apto. de
700
esq. Belford Roxo — Vendo neste 32-6531.
e o restaní. facili- dança
— DR.
22719 700 lefones 22-8392 e 52-0532.
deslumbrante,
8.°
anfrente,
vista
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• CrS 600 mil, metade 5 anos
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familia
magnífico
dc
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quina com Rua Duvivier n.°
—
700 tratamento prédio
.-Av, Rio Branco. tado e financiado'sém Juros. En- dar, construção ótima, 2 salas, 2 COPACABANA — Vendemos
Paula
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ànto.
COPACABANA
mar
4
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vista'
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JPIRCEU ABREU
71017
p|
trega
em
fevereiro.
Incorporação
Chaves com o Sr. SA22-3664,^
37-D.
42-1330
s/loj.
—Bem perto da praia,
%
quartos, banheiro de côr vl box, tendo 1 sala 2 quartos e níalsdep.
COPACABANA — Postos 2 c 4 — qtos., 3 salões, 2 banhs, cm côr, 2 Freitas
ú RICARDO SEABRA PINTO c aparelhos
¦..:...
de
empregada.ou
nãoTratar
ingleses, 2 grandes va- 22-0731. , . . ... 18379. 700 Vcndcm-se 2 apartamentos, de sala e qtos. de empregada c garage. total- vendemos grande e luxuoso apto. LIM à Rua Duvivier n.° 21.
- CÉSAR SEABRA RANGEL. Tra•FINANCIAMENTO INSTITUTOS
randas,
todo
pintado a óleo e toquarto conjugados, sondo um pranto mente revestido —de mármore grego de com 370 m2., um por andar, to- Tratar
à Rua Buenos Aires,
tar à SOCIEDADE IMOBILIA- das as dependências,'
Preço
rarissimo
V apto. mais variados tipos e preè o outro cm construção adiantada. 1» qualidade.
Copac.
perto
do pintado a óleo, atapetado, ten- 55 — Telefone 43-0820.
COPACABANA
—
Vcnderrios
apto
fl
•''cos, à pessoas que disponham de
4,OCO.000,00
motivo
de
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Cr$
RIA REDENTORA, Vú- Mayrink Palace. Parte financiada, Telefo- tendo 1 salão, 3
pi
cen50
Preços
Cr$
550.000,00,
com
c/
por
Ecoquartos. coz-.,-ba
'e
sinal 30ÇÓ e 50 por- cento cm 2 anos do hall, cm mármore, 3 salões,
28-2.° andar, sala 7 — nes: 32-1775 e 57-0144.
700
nanciamento. Instituto ou Cx.
nhelro
mais ,dep., ' com garagem to financiados em 5 anos. — Detalhes ou Cr$ 5.Q0O.0O0.CO
sinal - Veiga, 43-4071,
sinal a combi- 135m2., grande jàrd. inv. c/piso
3187
nômica, e ImportâncU para
e
43-9992.
43-8715
Tels.
d
23-0662
e
tels.
Ouvidor
n.°
86.
5.".
.
Tratar
22-0734.
.
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Rio
com
2564
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Av.
—
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a
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saldo
em
5
ABREU
amplos
qtos.
à^
nar
mármore,
e
dc
Vendemos
DR. DIRCEU,
COPACABANA
e visitas com a ENIR, LTDA., Rua OUNo local oom F. Pimenta, inclu— AEC.
Branco, 120. s/loja, sala 13
— Vendemos" apto vidor n.° 88, 5.^, tels, 23-0862 e 23-0888. local c tratat na Av. Rio Branco armários embutidos, 2 banheiros Barata Ribeiro em edificio de 1 por
stve
sábados
e
domingos.
COPACABANA — Motivo viagem — COPACABANA
116, 9» andar, S. 3. Tel. 42-272!, c sociais completos, copa, cozinha, andar, magnífico apto. c| i fllo»-.
Ribe}.
3387 700
}
.COPACABANA - Rua Barataalto
8250 700 Vendo apto. inicio. construçSo,' rua tendo 1 sala, 1 quarto separado, coz-32-0922 c| Haroldo Martins.¦
lusalêo, 1 ótima sala, 2 banheiro 433 — Vende-se apto. de 250m2,
Barata Ribeiro 809-B13, 5" andar; Sa- banheiro e dep. de empregada.'
11488 70D 2 qtos. e banh. empregada, gran- grande
•
.
1 cm côr), lava(sendo
EM
sociais
COPACABANA
ros
APARTAMENTO
<4o. ocupando todo o and. e|
700
.tanques,
18381
Tratar
22-0734.
2
com
—
baserviço
e
separados,
cozinha
de
área
e
la
quarto
— Vendo à Rua Paula Freitas, apararms. PARA ENTREGA IMEDIATA
— Vendo vários aptos, garagem para 2 carros. Preço Cr$ tório; sala dc almoço, copa-cozinnn,
.'mármore e parquet Paulista,constanótimo apartamento com 55% fi- nhelro, 140.000 a vista, restante presCOMERCIAL COPACABA- tamento com quarto e sala separa- COPACABANA
de empregada e garage.
embuts. em todas as peças, um mag- r.anclado em 15 anos, constando tações dc 5.000,00. Fonc 48-3380 O. CENTRO
de
frente
à
R.
Barata Ribeiro 267 a 6.000.000,00, 50% ã vista e res- dep. completa
— Vendemos, à Av. Copacabana do, benheiro completo, cozinha. Pre50 por cenígo de luxuoso hall, living,
700 NA
varanda, banh. tante financiado cm cinco anos. Preço 2.900.000,00 sendofinanciados
Vargcs.
18354
c
sala.
sep.,
269
c|
qto.
em
¦nifico salSo, sala de .estar, «ala Pi de: Hall, amplo salão cóm,26,00
apto. para escritório ou. .residência. ço 460.C0O.C0, 50% a vista e restante coz., dep. dc empregada e, área c'
to à vista c o restante
Escritório 5 anos c| prest. mensais de 32.248,00.
Saleta. sala, banheiro e área. Tratar em 6 meses. Tratar com dr. Ary Couinv.. galeria, 4 am- m2., 3 ótimos quartos, banheiro POSTO
—
de
vende
Propr.
togos,
3/4
jard.
¦ 'pios dormits.. 3 banhs. soes. em côr, completo em. côr ecorj box, copa,
Av. 13 de Maiores detalhes à Av. Alm. Barrotcl: 42-1786. tinho. Av. Rio Branco 173, sala 911. ers 670.000,00 sinal a combinar e sai-l Waldemar Mesquita,
apartamento de frente, novo, depois dè ¦ 10 horas pelo
03534
e 52-4330.
8170_700
700 Tel. 52-8844.
I Éopa, cozinha, área. depend. pj em- cozinha, área de serviço com tando cm 4 anos. Tratar na Av. Rio Maio, 23 — S/341. Tel. 52-oaal so, 00 s',801.2. Tels. 32-6730
alandar
da
sombra,
lado
pronto,
3537 700
32-5634.
pres. e garage. Macedo * Merques que, quarto e.dep. dc emprega- to, perto da praia, 2 sls., 3 quar- VENDEMOS, i Rua República do PC- COPACABANA — Vcndc-se um Branco 116 . 9o and. s| 3. Tels
. Tcl. 87-3360. t8*07 ..,0_°
42-2723 e 32-0922 cl Firoldo. Martins.
COPACABANA — Vendemos A R. 5
'4 - Vende- da. Area construída de 155,00m2. tos, banheiro c/box e todas de- ru, apto. de frente, novo, duplex, alto, ótimo apartamento de esmerado
11483 700 COPACABANA — Vendo à rua dc Julho em inicio de construção, edi2
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e
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sociais,
3
c/
lado
da
sala,
living,
Situado
qtos.,
83
deslumbrante.
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COPACABANA - Posto
san
(corte
a
óleo,
Dodsworth
acabamento,
pendências.
Henrique
pintado
ótimo fundos.
sôbrc "pilotis", ótimo apartamenmos lunto a Ar. Atlântica,
Ver o apartamento à Av. Preço excepcional e facilitado — arm, emb.,— garagem e demais depends. cas, constando de um grande sa COPACABANA — Vendo magnífico Cantagalo) apto. 104 — Térreo ficio
de
frente c| sala, 2 qtos., cozinha,
ol^te*»
to
mar.
o
Visitas
demais
detalhes,
e
luxo.
apto,
ípto/cl vista Pi
andar, com- de frente, elevado, primeira locaCopacabana 661, apto. 603. Cha- Aceita-se financiamento pela Cai- De
dc ln- apto. dede frente, 2 depor Inverno,
banheiro, dep, de empregada, área
•irea utu, comv—
c/ PENNSYLVANIA. IMÓVEIS, à-RUa Ião de 72m2. com jardim
2 sa—
grande
j.
¦'Snl.,
a
zeladora.
CIVIA
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42-5301
e
..
posto
comcom
TeL
metros
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e
ba
xa
quadois
amplos
verno, três
de serviço e| tanque. Preço 850.000.no
quartos,
> gdes. dormits. banh.
ias, 4 qtos., 2 banhs. sociais, copa- cão. Setenta
Trav., Ouvldor, 17 — (Sec. Ven- 57-0144. 2565 700 México, 111, grupo 304, tel. 22-3033.
emb
1 quarto, sa- sendo 170.000,00 de entrada, 60 prest.
ampla
luxo,
útil,
co
dc
de
área
nheiro
social
drados
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c,,
serviço'crq.,
área
de
coz.,
#etõ eop8a ei arm.empreg.
*
cozinha
500 das, 2.° and.) Tel.:
e
Sinal
52-8166, de
«irea a depend. p
zinha americana, armários embu e tanque, Cr$ 2.100.0CO.OO. Facilita- leta, sala, quarto e banheiro de mensais de 10.000,00 cada s| juros
em 8 8,30 às 18,00 horas.
A Av.
COPACABANA — Rua Anita Gari- tidos, dependências de emprega se o pagamento. Vazio. Chaves c| F. empregada. Grande área azule- o resto à combinar. Tratar
ATLANAV.
mil parte Yactl. • 80% financ.
APARTAMENTO
—
Marques.
Tels:...
82593 700 TICA — Vende-se de ótimo aea- baldi.n. .43 — Vende-se o apto. n. dos e garagem. Informações pelo PONCE DE LEON. Informação lada. Três armários embutidos. Alm. Barroso, 00 s|801|2
Xm. Inf.. Macedo Sc
IMOOJW
BOI, de frente, com duas grandes sa- . ,______.„„-__, -» a-ni
|frei. 87-8380.
2448 700 Tel. 87-7820. 11480 700 750 mil cruzeiros, sendo: 50% à 82-4330 e 32-6750,— 02502_._700
ái-ji*i.
— Vendo apto. cm bamento, construção esmerada c/ Ias, 3 quartos, copa, cozinha, varan- ,ciclone
COPACABANA
carestan- POSTO 1 — LEME Vendo linda m2.
de
"fcOPACABANA - Apto. c|
frentodas as pecas principais
da. jardim de inverno, banheiro soATENÇÃO — Copacabana — Vendo vista 200 mil financiados,
luxo duplex c| 380
área de entrada, sala e quarto separados, co-e te, hall, 2 salas, 2 varandas envl- ciai,
c| box. J-jÉftRJ,
empregada, COPACABANA — Rua Bara apto. c| sala e quarto, separados e te facilitado. Chaves na portaria «á nova de
dependências'
banheiro
com
.box,
zlnha,
«spaç. aala, banh.. empr.
pura
quarto
rlGrande
facilidade
Desocupairea construída.
ierv , cozinha, dep.
para" creada, área'de serviço com draçadas, 3 grandes quartos e de- irea dc serviço e garagem sub terra- ta Ribeiro, vendo em finai de dependências à Rua Paula Freitas, com ò sr. Benonl. Entendimen- de pagamento — Tel: 37-3520.
«m_^ WC
nea; area 190m2. Preço de oportu4ovV.r à R. Siqueira
Guimaà praia. Pronto para habitar, tos com o. proprietário
rua
tanque. Am construção à rua Fran- mais dependências.
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à
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«ou.vi
P|
de: sala, 200 mil cruzeiros a vista, 100 mil fa- ráes. Tel. 23-1260 — 23-8054.
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encar. sr. JoSo.
cisco S* 39. Frcço Crf 620.000,00 — Djalma Ulrich, 23, apartamento nidade, facilitado em três anos. Fo- construção, aptos,
— POsto S — Vencl Huflno C. Fernandes
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e
o
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em
cento
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COPACABANA
e
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Sinal.lf>por
350
por
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(conjugados)
2595
S| 1.823.
401. Chaves com o porteiro.
por
-Bio Branco 185 - 18»
Franklin Roosevelt n. 39 quarto
de CrS 7.151,00. Tcl. 42-0915 sr. Ivo.
demos A R. Xavier da Silveira, ótimo
6 anos e meio. Rua México 74, sala
4438 700 àsl Avenida
52-3795.
mil cruzeiros e sala, quarto
2548 7C0 TROCA-SE os apartamento! 301 apto. de frente c| 3 qtos., sendo 1 du602-4. Tel. 92-3938.
802 — Tcl: 22-6910. 17337 700
ifÍB, 4--1280 ou
.
3431 700
^J^
living, 2 banheiros, co(separados), banheiro, cozi- AV. ATLÂNTICA *— Pôsto 5 — Ven- e 302 à rua Saint Itomain 271 por pio, grande completa
apartamentos à
COPACABANA — Vendo por CrS ... VENDE-SE ótimos
''COPACABANA -_ Corrução ,
dc empregada.
dep.
dc apartamento maior ém Copaca- zinha,
Hilário Gouvea, apar- rua Duvivier, com o habite-se em ou- VENDEMOS, à Rua Souza Lima, apto, nha, area com ianque, W. C. demos magnífico
Bua
930.000,00,
à
apartamento
f
de serviço c| tanque e garage.
ENGEc| arma- bana, Leblon ou Ipanema com o Area.
TOSTA PEREIRA. BOKEL,
tamento ainda não habilitado, entrega tubro. Tratar com a Corretora Deusa de frente, novo, andar alto, c/ 2 sa4
cj
2
salas.
frente
quartos
à
sendo
S.A.
empregada a partir de 560 rios embutidos, jardim de Inverno, 2 minimo de 2 quartos, grande sala Preço 1.950.000,00 combinar600.000,00
700
5503
&HAWA B CONSTRUÇÕES de Fi- imediata, com 2 salas, 3 quartos, ba- - Tcl. 37-8748.
Ias. grande varanda, 2 qtos. e dimal»;
c o resvista, 400.000,00 à
esquina
296,
de
—
cozinha,
nheiro,
Toneleros,
dep.>eompleta
cruzeiros
com
creada,
Rua
Visitas e demais .detalhe? mil
quarto para
grande par- banheiros sociais,
— Vendo ótimos aptos. depends.
e demais dependências ajustando- tante financiado cm 5 anos. Tratar n
-gueiredo
uMígalhUes - Vende-se
WC e área de serviço. 50 por cento de COPACABANA
empregada e garage. Preço
Tratar com Fer- Av. Alm. Barroso, 00 s|80112 — Tels;
ROSA FILLER 3.600.000,00
Inf. tel. 36-0519. c/ PENNSYLVANIA. IMÓVEIS, à BUa te facilitada.
ar condlc o- sinal e 80
e o res- se a diferença.
vista
a
50%
com
504;
tcl..22.3033.
cento financiados, Tra- pi pronta entrega.
xuoíò apartamento com
México,
Ul,
grupo
poi
700
6.a-feira
pelo te- 52-4330 e 32-6750.' O2508 700
a
2.»
de
no
.10»
nando
—
construir
de
5028
Rua Sete de Setembro 66, tante financiados em 5 anos, prest,
tar à Rua Móxico 74, sala 802 — Tel:
5059 700
nado acabado
17
horas. COPACABANA. — Vende-se ou aluga8
às
da
30-0660
de: hall. g«ie- 22-6910.
Av.
lefone
Tratar
à
composto
38.027,00.
de
17338
mensais
700 COPACABANA — Terreno 6,70 x 35
pavimento,
4.° andar. Tel. 52-0532.
700 se apto. duplex, República do.Peru 72
Alm. Barroso 90, r,\ 801-2 — Tels.
AV. ATLÂNTICA — Para pronta enHa em mármore, living, sala de janN.
S.
Copacabana
Av.
vazio
1263
pôsna
— 1014 a 30 mts. da praia. Grande li•tar. jardim de inverno em mármore, COPACABANA — Vende-se s6 dire- to 4-5 .
32-6750 c 52-4330, 2570_700
de lojas. Preço • 8.500 trega, vendenioa magnífico apartacomercial
no
ponto
centro
VENDE-SE
armacom
tamente, apto. pronto, frente, 1 sa- com 50?» facilitado, em d|nh. Somen- mento de frente, andar alto, com 3 sa- COPACABANA""— Magnífica
ving, 3 quartos c| armários embutido--.
quatro amplos quartos,
esou
— Vende-se à Rua Copacabana consultórios
sociais,
COPACABANA
la,
2
salões,
3
banheiros
aramplos
J
com
varan2 banheiros sociais, dep. completas dr
quartos,
rios embutidos,
te' pessoalmente, deliwr nome e en- 16cs, 2 grandes dormitórios "toilette" oportunidade — Vendo diver- Republica do Peru 72, ótimo apto.
...
Preço
almoço,
40
de
n>2.
banheiro
com
sala
côr,
coniar,
da,
critérios
avistando
chapelaría,
empregada, todo pintado a óleo côr,
em
,!fi>tlete..
ser pro- mários, banheiro
48-8492
toi;
deríco
no
para
2
de
3
quartos,
cozinha, área. e dependência, só- curado.
580.000 cruz. parte financ. Tel Visitas de 8 is 12 — Inf. 37-8S98 — O
7C0 social, 2 quartos de empregadas, »• sos aptos, para entrega den- de frente, duplex,
cozinha, dois --uartos de empregados,
8231
2
banheiros
emcozinha,
salas,
de
Preço
ida
2.250.000.ÍO c|
fia. construção.
grande
terraço, cozinha, dois quartos
vanderia e garagem. Preço Crí .....
37-6062. 20820 700 JUD1TH. 03545 7
1.250.000,00 financiados o o restan- COPACABANA — Bara oportu- 3.200.000,00, com financiamento de Cr$ tro de 6 meses, sitos à Ave- aociais, toilete, dependências de empregados, terraço de serviço e garaem- COPACABANA — Terreno rua COPACABANA — Vendo - Av. N..S
óleo
armários
Pitura
a
com
estar
610
combinar.
Tratar
57-9340,
te
a
S.
de
pregada.
Copacabana,
nida
N.
salão
a
Testo'
terraço:
No
ttfíi
— Apartamento composto 1.200.000.00 cm 10 anos eij.'o
1292. apartamento de
¦
18 35 m2. lavanderia, banheiro, esn.° 50, vendo Copacabana
700 nidade
4469
— Tratar pessoalmente ns (Posto 3) compostos de: sala, butidos etc. Preço CrS 2.250.000,00 Gomes Carneiro,
de grande sala, 2 ou 3 quartos, combinar.
financiamento em 15
"'ÍHtórlo
.com grande
quartos, sala, cozinha e banheiro con
informa
4:500.000,00,
619.
Cr$
613
e
104,
salas
da
Assembléia,
e mais 140,32 m2 de área des.
preço
Rua
de fundos no -4° andar. Pre
— POSTO 6 — copa-cozinha, banheiro completo
slhal de CrS
e .... pleto,
17209 Í00 quarto, banheiro, kitch. Pre- anos, aceitando
nelierta'; I^Jes contra ruídos, Insta- COPACABANA
Cr| 850.000,00 com CrS 400.000,001
Tratar c] Góes no Lg. Ca- ções pelos fones 32-3043
em600.000,00.
de
Elevae
dependências
box
Vendo
ótimo
com
em
apartamento,
de
água
quente,
icno central
sen- rloca 5 - 8» > s| 818. Tels. 52-1590 bu 27-2184 sr. Miranda. _
Também aceita-se uni car»
.*.*ores Otls. Parte do preço financiaandar elevado, para entrega em pregada, (94 metro; quadrados). COPACABANA — Entre as Ruas Sl- ços a partir de 310 mil,
1267 700 vista.
como parte do pagamento. Para vc
domingo. Pode ser visto de
,-ila. Tratar pelo telefone 42-8130
fins de setembro, constando de: 50% facilitados em 20 meses e queira Campos e Figueiredo Maga- do grande parte do pagamen- 42-7023
às 13 horas dc domingo.
— Vendo a Rua Xa- procurar as chaves no apto. 404 i
vendemos apto. efe frente,-..no to facilitado sem
uros. Tra-, 10
11499 700 COPACABANA
JJrmals 210 e 429.
grande sala, jardim de1 Inverno, 50% financiados cm 8 anos após lhôes,
dona AURORA. Tratar c| GÓES construção na 4V» laje, cóftT
vier da Silveira, apartamento de lu- Lg. Carioca, 5 — 8° — s|818 —
8.»
andar,
sôEdlfcio
das
chaves.
entrepa
a
banheiro
soTels:
9
às
20
tar
hoje
no
local
das
2
ba3
sepa2
salões,
hall,
.COPACABANA — ÍGO.OOC.OO * com- quarto (separado),
quartos,
xo,
c/
de
Inverno,
—
quarto
Vende-se apartajardim
COPACABANA
da Bocha sala,
52-1330 ou 42-7023 domingo.
binar e todo o restante financiado, ciai, cozinha, qto. c banheiro p/. bre pilotis. Bua Dias
rado, armários, banheiro e cozinha horas com ANTÔNIO ou GO- mento de quarto e sala
separados, nheiros sociais, ampla cozinha c/ ar70(1
sepa03584
tratar
e
e
sala
40..
empregada
n.°
e
area
de
plantas
serviço
c/
Apanhar
quarto
vendo apto. de
instalada, inclusive cem gee pequena cozinha. Ver i mários embutidos e prateleiras cm
DINHO. — ROSA FILLER — banheiro
cons- americana
Vidos, saleta ou jardim de Inverno, tanque. CrS 680.000,00 com .... diretamente com a firma
varanda envldraça- COPACABANA — Otlmo apart. CrS
famármore,
Cr$
530.000,00>,
grande.
84,
com
ladeira.
de
Castro,
Viveiros
'-rpzlnha
rua
.Ministro,
grande
grande, quarto e banheiro de 300,000,00 financiados cm 5 anos. trutora
A. NEUMAN, nà rua cilidade dc pagarnento,-,--""UrDA..
IMOBILIA» Rue Sete de Setembro, 66 apto. 1202. Chaves com o sr. Viccn- da, 2 quartos para.empregados e ga- 1.300.000,00 — Vendemos com 50 por
.'r-h-mregada e área de serviço e| tan- A. J. BARRETTO — Av. Nilo México n.° 98, sala 305. Fones: RIA SUL-AMERICANA.
na 4.°
te.' Tratar pelo telefone 25-6237 — ragom. Maiores detalhes a Av. Rio cento financ. cm 5 anos, nu a combiL.
Detalhes
52-0532.
Telefone
andar.
5fiO.COO,00.
j_4«. Preço
Branco, 181 s/ 406-7 RAUL REBOU- nar, no comtço da Av, Copacabana,
Preço e condições a combinar.
42-4572 e 22-2758 (10 às 12 c 14 Rua da Assembléia,' 104; salas 8l3- e
"m
• 10° andar, sala Peçanha, 151 S/201/2. Tel
26
Francisco
2571 700 ÇAS.
de
Inverno,
71018 700
'1ftC3.
2186
21107 700 6o andar, com jardim
2419 700 615. Tel. 42-8692. 17211 700
¦
700 22-3096.
71795 700 às 18 horas).

COPACABANA — Av.
Copacabana AVENIDA ATLÂNTICA — Vendem•**• Vandemoa òtimoa aptea. com tala se luxuosos apartamentos a serem
• quarto aeparadoa _ J. Inv., banh., construldoa na Avenida Atlântica, cm
manha, área, com tanqua e qunrto edifício de um apartamento por an•mprefada. PrAxImo ao Cina Metro. dar, pilottH no térreo e garage no
22-22.15 térreo e subsolo. — Contendo cada
Preço: 800. IMOB. LAVRAS.
700 apartamento:
amplo
82-807»
44331
bali,
galeria,
biblioteca, living
VKNDE-SE — Apartamento à Av. Jardim de Inverno,
Copacabana n. 1.003 apto. 1.004, alu- sala dn Jantar, toilette social e chaaaleta,
rouparla,
quatro
gado itm contrato, com aaleta, aala- pelaria,
sociais, copa,
qunrtos, 2 banheiros
quarto conjugado, varanda, banheiro
—
e
banheiro
com3
cozinha,
quartos
« cozinha. Acabamento primoroso
, 'Preco:
Crt 480.000,00 à vista ou Cri pleto para empregados e Aren de ser.850.000,00 com 80% de entrada e o vic.c>. Sendo dotado, também, de ar
central
de
restanta em 8 anos. Ver no local e condicionado, Instalação
tratar com Dna. Margarida — Tels. água quente, telefone interno, 2 ama
Alço
Otls,
elevadores
pinturas
a
42-4868.
4*ÜJO0
pios
36-0878
—
V. apto. nas pecas principais e pisos de márPOMPEU LOUREIRO
mores no hall, galeria, jardim de in1.700
novo, 3 aalas, 4 quartos. Cr»
verno e banheiros sociais. Constru.•mil, com 800 mil a vista — DR. DIRde COSTA PEREIRA, BOKEL,
CEU ABREU. Av. Rio Branco, 120, çSo
E
CONSTRUÇÕES
ENGENHARIA
s/loja - 42-1330 — 22-.1854.
700 S. A. Tratar pelo telefone — 42-8130,
....
8159
Ramais 210 e 420.
aa23207 700
' PÔSTO • — V. apto. Irente V. 2 m Ias. 4 quartos, garagem. Cr» 2
—
Vendemos
—
AV.
3114
ATLÂNTICA,
DR. DIRCEU
lhoes. metade 6 anos
'ABREU
— Av. Rio Branco, 120, xl ótimo apto. 10.» andar de frente, com
mais de 250 m2., tendo 2 salOes, jar- 42-1330 - -2-3634.
, loja
fá ^ dlm Inverno, 2 varandas, 3 grandes
quartos, dep. empregada, garagem —
PÔSTO — 5 — V. apto. novo, 8', sa- Preco e Informações — ESCRITÓRIO
ta-quarto, ete. Cr$ 350 mil. com 120 WALDEMAR MESQUITA — 32-5551
'mil entrada - DR. DIRCEt/ ABREU
32-5634 — Visitas diariamente •__ Av. Rio
120, s/loja —
Branco,
'42-1330 —
2343 700
22-3834, 5168 700 tarde.
- V. apto COPACABANA — Av. N. S. de CÓMINISTRO V. CASTRO
383, aalas 1006, 1007 e 1008
.frente, 6», ti. qto. (sep) etc. Cr» 520 pacabana
Vendemos ótimas salas para escrifinanc. - DR. DIRCEU
mil. com
tortos
com
banheiro e Kltch. Ver no
sala
ABREU — Av. Rio Branco, 120,
local e tratar na Empresa Brasileira
:,oJ.-42-1330-22-3654.
^ ^ dc Administração Ltda. à rua da Quitanda 47, 3° andar, salas 1 a 4 — Tel.
— Novo, o
PÔSTO 8 — Um por andar
proprietário, fone 52-5207 — Sr.
• frente, 2 salfles, 4 quartos, garage. MOREIRA.
16971 400
—
DR.
financ
' CrS 2.«00 mil, grande
— Sltuacüo privlléCOPACABANA
Branco,
—
Rio
Av.
ABREU
DIRCEU
glada, próximo das praias de IpaneS/loja - 42-1330 - 22-36^
J»,
^ ma, Arpoador' e Posto 6, em centro
•'AV. ATLÂNTICA — POsto 6 — 8*. de magnífico terreno, vcnde-sc apartamento de frente construção quase
andar I. 385m2 2 salo>s, 4 em fase final, composto
,úm por
de
três
dormitórios. Cr» 4 mllMes.*metade
copa, cozinha, quarquartos, sala,
-'financiado. DR. DIRCEU ABREU
to
e
dependências
de
empregado.
-«-1330
" Av. Rio Branco, 120, s/loja
Sinal de 300 mil cruzeiros e o res
— 22-3654,
5174 JKH> tante facilitado e financiado. Opor
PÔSTO 4 — Hua Domingos Ferreira, tunidade. única. Rua Barão da Tor
¦apto. 11», frente.
salSo, 3 quartos, re, 42. Tratar à Rua da Quitanda,
Cr» 1.600 mil, com 600 mil 62, 4,o — Fones: 42-3531 e 42-820S.
ãaraíem.
"?ta
-f
- DR DIRCEU ABREU16210 700
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preço fixo

Edifício lôbre Pilotis
Apenas 4 aptrrâmentos por anoar
QUARTO e SALA ¦
realmente «eparado*
Jardim de Inverno
Coánha com espaço para geladeira
Banheiro completo
Area àt serviço com tanque

Sinal

sem

cr$ 43.000,00
(facilitado)
Final de estrutura

cr$ 44.000,00
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armários
grande sala, três quartos,
embutidos, 2 banheiros sociais, cozinh i
è demais dependências. Tratar com
a rMOBILIARIA CARRILHO, rua Urugualana n. 118, 10° andar, salss 10080.
— Tela: 43-9072 e 48-2472.
03558 700

COPACABANA — R. Djalma Ulricli
Já na alvenaria, vendo
apto.
dc
frente, Junto ao mar c| sala, 2 qtos ,
dep. de empregada etc. Preço
830.000,00 sendo
300.000,00 de entrada ao resto'facilitado e financiado em prast. mensais de 8.840,00 —
Tratar à Av. Alm. Barroso, 90 olBOl 12
Tels: 32-6780 e 82-4330,
02500 700
AV. ATLÂNTICA — Vista"permanente para o mar. Vende-se luxuosíssimo
apto. em andar elevado, tendo 3 salaa,
1 escritório, 3 qtos., sancas e florões,
piso de mármore, banhs. em cór, ampias dep. de empregada. Preço dc
ocasião. Ver hoje (domingo) no local. Av. Atlântica 1250 c| Sr. GREGORlO. Man informaçfiefi a Av. Rio
Branco 151 — s>1811 — Tel: 22-22ln
70n
03578
COPACABANA — Vendemos por lntermédlo da Caixa ou Institutos, ap
de frente ocupado x\ contrato, cl 3
grandes quartos, grande sala, dependêncla de empregada etc, próximo
da Av. Atlântica. R. Miguel Lemor,
25. Preco Crf 1.300.000.00. Detalhes
na Imobiliária Lemos Ltda. - Av.
Nilo Peçanha 28. 7o and. Tel. 22-248.1
OU 42-9506.
86291
700
MAGfnncO APTO. NOVOt (Finan.
50%) — Dum salas distinta», faleria mármore, 4 dorms. c| arms. doset. 2 banhs. luxo, toilette social, 2
qiof. criados, ótimas deps. • garagem fl por andar). Vendo, na arlntocrática Praça Eugênio Jardim. (E*tuda-sa financiamento Caixa Económlca). LIMA LEAL tels. 27-1818 ou
47-4455.
1277
700
COPACABANA — Rua Dias da Rocha — Vendemos magnífico apto. de
frente, em edif. de 2 aptos, por and.
excelente localização,
composto -ria
hall, 2 amplas salaa conj. sala de
Jantar, galeria. 3 gdes. dormits. cj
ar#. emb. banh. rompi, cj box, eopa eecinha, gde. área azulejada, lavanderia, depend. pi emprg. garaga. Sinal SOO mil, parta facü. e o
raatante finane. tm 10 anos. Inís.
Macedo Sc Msrques. Tel. S7-33S0.
<
TOO
18403
COPACABANA — Vende-se tefrenõ
plana dt 19,5-1 x 100, com lindo palaeett. wrrindo part grande Incorporaçio, escola ou retidincla arfsto»
criílca. Lugar lndcvassável. GabaritoTlO portas — Prtço: 12.ono.000.fin.
pa;ameflto a combinar. — Menteiro,
telefone 17-8778.

{COPACABANA — VWdejajt 2 <p»
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CORREIO DA MANHA, Domingo, 18 de Agosto de 1957

3.* Caderno (Parle Oi)

COMPRA
APARTAMENTO NOVO — Otimo para renda ou moradia. Apenai 4 p/ andar, linda vlita, à Rua
Silva Castro n. 22, o/ sala <¦ ótimu Jardim inverno, quarto separado, banheiro completo «7 box,
cozinha «7 fogão. Sinal 200 mi).
Facilitados 100 mil. Restante financiado em prestações. Renda
terta: 6.S0C00. Visite no local <7
o porteiro sr. Haroldo. Tratar dl-

VENDA

DE

TERRENOS

PRÉDIOS

(CONTINUA)

aparta ATENÇÃO - Av. Atlântica n* 1250. LUXUOSO APARTAMENTO — «J0
Vendo
COPACABANA COPACABANA — Edifício APTS. COPACABANA — Apro- mento
de 2 salas, 3 quartos e de Vilta para o mar — Vendo o último in. i — Copacabana. Vende-ie um os"Rio Araguaia", à Av. Rainha velte. Vendo últimos no Posto 6 mais dependências.
novo, a| apto. tendo amplo lalfio, saleta, 3 IImIiiio c/ praticamente 2 frente* *•
com quarto e sala separados, ba- pllotl» — Ver com o Predio
k Rua quartos, sancas • tloróes, banheiro linda vlita sôbre o mar, CrS .......
Elizabeth 485 — Posto sei.. nheiro,
cozinha, qto. e banh. Pompeu Loureiro, 77 porteiro
apartamento todo em cór, cozinha, área de lervl- 4.200.00U. Tel: 26-3456. J. GUALTUR
Obra já iniciada. Apartamen- empreg. e quarto e sala conjuga- 202, Tratar com o proprietário A Co com tanque • dep. completa de l.Isl/V 18164 700
banh. com ou sem Avenida Presidente Vargas, 433 — empregada. Preço dc ocaslào CrS ..
toi de hall, living, sala, sala dos, cozinha,
Obra já ini- lBo _ aala 1505 — Ttl. 43-5899.
1,600,000,00. Sinal a combinai e o ATENÇÃO Construtores e Incorporadode
empregada.
qto.
0211 700 restante em 3 ou 5 anos — Hoje res — Copacabana. Vcnde*se de o.--grande, três bons quartos com ciada. Preços a partir de Cr$ :.
(domingo) — Ver no local com ar. quina, esplendido torreno do 360 inarmários embutidos, dois ba- ..36.500,00 a 380 mil rruzelros c/ RECEBO oferta venda urgen CREGORIO
e tiatar diariamente à com no*, por apartamentos. Tel:,.'..
nhelros, sendo um comple- apenas 10% de entrada o restan
ranço
131, 18.* andar — 20-3456. J. GUALTER LIMA.
Av*.
«jfc*
apart.
600
m2,
c|
1816» 5C"i
COPACABANA — Vendo ótimo apto. to, copa-cozinha, dependén* te em 30 meses como vT S.lü-te grande
Parfinanc, Posto 6. Tel.
der pagar. Ver R. Antônio
em final de construção, dc luxo, A rua
grande
72691 700 AVENIDA ATLÂNTICA —
2
de
completas
Vcnd«)*|e
emprereto telefone: 43-3090.
cias
Anita Garibaldi, 15, composto
reiras 48, frente ao Hospital Co-! 47.1580
para
1843F_ 700
magnifico e luxuoso apto. de hal),,2
salas, 3 quartos, com armários embuRua
—
—
-í""
encontro
merolárlos,
1.»
locação
perto
COPACABANA
de
área
serviço
com
|2l*i_____!__
-ò
Jardim de Inverno, 4 quartos,
banheiros sociais, copa, co- gadas,
COPACABANA — Vendo à rua tidos, 2dependência
com Fran- COMPRO apartamento ou easa até Vendo magníficos apartamentos, 2•alócs,
banheiros nobres, 2 quartos p< nude empregada, ga- instalação para máquina de Bulhões de Carvalho
milhões, pagando um mllhfio e melo
Gen.
da
Traça
100m.
AV. ATLÂNTICA — Vende-se Barata Ribeiro, apto. de frente de zinha,
cisco
Sá.
ã
ou
renda
Bolivar,
à
Entrega
Rua
sôbre
pregadas,
garage, etc. Tel: 26-3436. _",
para
rage. Edificio
pilotis.
à vista e 500 mil cruzeiros 24 meies
apartamento de sala, 3 quartos «¦/ 2 salas, j, de inverno, 3 quartos, cm 10 meses. Preço Cr» 1.600.00O.OO. lavar. Água quente e fria em Osório. Tratar rua Carmo, 38 —
após, compro casa ou apartamento cm moradia de: vestibulo. sala estar, GUALTER LIMA.
—
e todas as peças inclusive as S/403/4. SftRGIO CASTRO.
181163 »0
Copacabana, Ipanema, Leblon, Laran- dormitório, sala jantar, banheiro
armários embutidos, banheiro em banheiro, copa-cozinha, depen- com CrJ 650.000,00 até as chaves
b5O.0CO.00 financiados em 5 anos de serviço, e
52-9089 e 42-0192.
Jeiras, Botafogo ou Cosme Velho. Pre- em cór, cozinha com box para COPACABANA —
côr, cozinha e dependências de dências de empregada e garage. Cr»
Aca*
garagem.
Av.
Copacabana....
Crf
de
mensLis
em
700
2555
ciso 2 salas e 4 quartos, ou 3 salas e
prestações
1.600.000,00. Tratar à rua
empregada, todas as peças de Preço
21.128,00. ConstruçSo da SI AC. Ver bamento de luxo. Otlma loquartos e garage — Negócio direto, geladeira • tanque. Acabamento Para consultório ou eicrltórlo — VenMéxico,
1710.
3.
Sala
do
novo
e
vazio.
Otlmo local. Aptp.
frente. Preço: Cr$ 1.350.000,00 c/
hoje no local, até 17 horas ou a par- caüzação. Grandes reservatósem Intermediários. Telefonar para primoroso. Amplo play-ground.
COPACABANA •— Revendem-se 47-1917,
c| saleta estar, ampla sala, Kitch. à Avenida Rio Brande 9 ás 12 horas.
5957 700 tir de amanhã,
60% à vista e o resUnte a com
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mil
550
cruzeia
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completo.
ótimos
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financiada. 42-4069.
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Entrada
nobre
131
rios
co
16179
AV. COP.
700 ros,
Vendo apto. de sala, 2
binar. Ver e tratar no local à Av. qtos,,
com 50% financiados em 3 Infs. cl Edgard. R. Rodrigo Silva
81504 700
ou de fundos, dois por andar.
banh., coz.. dep, de empr.
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e
sob
-s
—
18,
t\
905.
.
Tcl.
32-1233.
Domingo pepilotis.
Atlântica, 478, apto. 106 — Tels Alug. ¦] contr. Cr$ 820 mil c| sinal
V e n d e
e anos. Construção e financiamen
Entrega em setembro. Com hall SOBRELOJA
CrS 230 mil. Cl Waldemar • Assem- COPACABANA — Av. Atlan- construção de CHAMIÉ S. A. living, sala, jardim de inverno, 3; otimamente localizada a 20 ,0 de: Empreendimentos Imobi lo tcl, 48-0375. 82364 700
37-2365 c 32-4534.
02. Tel.
Tcl. 52-9640.
.
CONSTRUÇÕES E CO bons quartos, banheiro, área dei meiros . aa av.
— Posto 4 — Vende-se
Panamc Soe. Ltda.. Ven- P«_"*lrO 6 — Vende-se à Rua Júlio
3372 700 bléia 11, s| 1002.
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InS„ BreRr._ dc Castilhos 35, apto. 912, frente, veserviço com tanque. 15% a vista,
das com
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de:
MÉRCIO
Tratar
à
Av.
composto
Rir
apto.
ótimo
—
Vendo apto,, sala, qto
COPACABANA — Apartamento no- AV. CIP.
35% até a entrega das chaves c'em centro comercial ja fei- ves e Mário R. Paiva, Rua Ro- zío, novo, sala, quarto, cozinha -o
—
2
sa—
emb.
coz,,
Alug.
.
*
Preço
mtl,
salas 1.406*9 50% financiados. Ver na rua t0, servida de escada e ele- drigo Silva, 18, sala 506 — Tele- banheiro. Preço Cr» 150.000,00 a \i._390
contr.
Branco 185
com grande arm.
vo
Vende-se á Rua Paula Freitas
ta e os restantes financiadoa em-5
31, Apartamento 1209, quarto, tala, 60% financ. c| Waldemar - Assem las espaçosas,
— Preços a Constante Ramos 182. Informa- vaaores,
Tel.:
inver.
de
52-6224
vnJnr_rnm «.anü-irin
nrA fone: 52-1448.
jard.
anos. Ver no local com o porteiro
sanitário prócom
banheiro, cozinha com tanque, va- bléia 11 - sl 1002. Tcl. 52-9640.
da
banco
acxiliar
no
ções
çoes
Bernardo e tratar Av. Rto Branco 183
de Cr$ 1.900.000,00.
randa, todo pintado a Óleo, com san18489 700 em toda a frente, galeria, 3 partir
S.A. na Trav. do prio, vitrine e varanda para
81951 700 - 6o - s. 605. 5207 "TOO
cas. Tratar no local SRE. PIRES
AV. ATLÂNTICA 928 — Apto. 1211 bons
dormitórios, banheiro Condições: Entrada, parte du- PRODUÇÃO
—
52-2220.
Tel.
a
rua
no
—
ver
local
Ouvidor
12.
à
Rua
COPACABANA
Vendo CrJ COPACABANA — Vende-se aparta,
1200 700 — Vendo apto. de frente c| amplo
18427 700 Djalma Ulrich 57, e tratar com 570.000,00, na Rua Paula
soe. em cor, toillete, coz., area rante a construção sem juFreitas, mento pronto com sala e quarto conVarto-sala. conj., banh., cozinha.
AV. ATLÂNTICA, 1910 — Apto. Preço CrS 400.000,00, c| Cr$ 200.000,00 com tanque, depend. p| em- ros, parte financiada em cinco
— Vendo apar- o proprietário —- Rua Álvaro junto à praia, apartamento aca- jugado, por Cr» 530.000. Rua Joaquim
928
ATLÂNTICA
AV.
combinar
—
100.000,0o
de
entrada,
Cr»
a
H04
Vende-se, com 2 quartos,
o
de construir, com 1 quarto, Nabuco - Tratar das—- 15 ás 10 horas
garage — Preço CrS anos. T. Price juros 10% ao tamento novo, frente, vista para
restante em 26 prestações
Alvim 27 s| 31. 22-2780 das bado
148
6° andar, aala
2 salas, banheiro completo, área em 4 meses,
1 sala, armários embutidos, 1 ba à608.RuaTel.México
mar. quarto, sala (separados), saleta
600
4.448,90,
vencendo
a
de
de
com
mensais
Cr»
sinal
?regada,
mil
e
demais
.500
Ver
ano.
52-5777 c 22-2367. 5
envidraçada, pintado a óleo, deplantas
, com 13 às 17 horas. 17010 700 nheiro completo, cozinha,
banheiro
e
cozinha
de
CarJantar,
Tratar
R,
a
22-9-57.
varan
primeira
700
pendências de empregada, todo mo
3489
38, s| 403-4 — Sérgio Castro — mil, parte fácil, parte financ. informações no local da obra armário embutido, geladeira, persln- COPACATbaNA — Altõ-luxo — da. Condições: sinal CrS
mobiliado com geladeira, tapetes 42-0192 — 52-9089. 2551 700 em 5 anos. Inf. MACEDO & diariamente inclusive à noite. nas e lustres — Preços Cr» 700.000.00
—
Dispomos
imediata. Vende-se à 300.000,00, restante em presta COPACABANA
à vista, entrega Imediata negclo dl- Entrega
e cortinas. Preço CrJ
X CASA — Deseja- MARQUES — Tel. 57-3360.
700 reto. Inf. porteiro, até 11 horas (dlns rua Constante Ramos 110 o apar- ções mensais de CrS 10.000,00. - ainda ,de alguns ótimos • mo1.650.000,00 financiado 50% ou si seAPARTAMENTOS
85388
700
comprar casa grande, Leblon oit|
Úteis).
4924
tamento 201. Preço base: CrS .. Theophilo da
18402 700
POR Cr* 340,000,00 — Vendo apartamento de snla e quarto,
banheiro
completo e pequena cozinha. Ver a
Av, Prado Júnior n, 335, apto, 702.
Financiado, Tel; 37.8609 Sr. LIMA.
11906 700
ENTIU.GA IMEDIATA: — Vendo Undo af>to, de frente de «ala e quarto
separados, hanhelro completo, cozinii-i c. fogão de 4 bocas, ârea c, tanque, quarto e banheiro de empreitadas
e grande área exclusiva e indevaiiâvel.
Vér e tratar na rua Maestro Francisco
Braga, 336, Chaves com o porteiro.
700
lliHJ
5146 700

COPACABANA — Vendo apartamento em construção, de laia, quarto aeparado, banheiro, cozinha, Area com
tanque e banheiro de empregada. —
Pieço Crf 570.000,00. com Cr»
87.000.CO de entrada, e 60 prestaçOcs mensais de Cr» 8.550,00, sem Juroa. Tratar pelo telefone 42-4609 ou
& Avenida Rio Branco 131 - 14» andar . grupo 14C4, Domingo pelo tel.
lefone 37-3162.
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Silva Graça, Av.
COPACABANA — 1.» locação —
vendido pela Rio Branco, 185, 3.°, sala 310 — dernos apartamentos no Edi*
— Avenida Atlanti* 4.300.000,00; será
COPACABANA
—
aptos,
ficio Provença, em construção
Vendo
Sala e 2 quartos
apartamento de frente vendo c melhor oferta. Detalhes pelo tel. Tel. 42-6366.
à rua 5 de Julho 349 de: vesti- 3ca, salas,
na espaçosa e moderna «ve2 quartos, 2 banheiros so* 27-4952 com o proprietário José,
dois
bulo, jardim inverno, Bala,
dais. cozinha grande, 2 quartos pa- depois das 12 horas.
—
COPACABANA
Lindo
nida
criada com o alargamenapartaquartos, banheiro em côr com ra empregada, área dc serviço, gara22997 700 mento de esquina, 3.° andar, la- to da rua Figueiredo Magabox, cozinha, área de serviço to ge etc Preço 2 milhões. Informações ATENÇÃO! — Raro negócio
pa do da sombra, edificio de luxo,
da azulejada, dep. emp. e gara- Tel. 36-0519,
5926 700 ra fino gosto, somente 1 apto. por aonde residem só proprietários, Ihães n.° 741, entre Toneleros
ge. Preços a partir dc 850 mil
andar. Edificio à Rua Santa Cia área de 250m2, tendo hall dc en- e Bairro Peixoto. Local apracruzs. com 50% financ. ou 5 anos.
— POSTO 2 — ra, quase esquina da Rua
Tone trada, galeria, 3 ótimas salas e 2 zivel e de extraordinária vaMARIO R. PAIVA — Rua Ro- COPACABANA
leros, composto de: hall privati grandes quartos de frente, mais lorização.
Proximidade
drigo Silva, 18, sala 506. Tel. .. Vendo apartamentos noRuaEdifício
de
Bara- vo, saleta, 2 amplas salas (35m2), um outro quarto de fundo,
52-1448 — Corretor diariamente MONTES CLAROS, à
bondes,
ônibus,
grande
lbpontos
estão
obras
no local de 9 às 16 hs. inclusive ta Ribeiro, 160, cujas
jardim de inverno envidraçado, 3 des banheiros sociais completos, tações e taxis.
Residências
magnifide
Trata-se
700
laje.
9.***
na
hoje.
banheiros
soarmários
2
ótimos
embutidos,
quartos,
copa-cozi81756
19143 700 grande varanda. Chave na
de sala e quar- ciais, copa separada da cozinha, nha, área de serviço independen- confortáveis para famílias peCOPACABANA — Compra-se
ATLÂNTICA — Vende-se apto. cos apartamentos separados,
apto. de frente, c/ 3 qtos., 2 sa- COPACABANA — Entrega imediata portaria e tratar na ADMI* AV.
jarcompletamente
to
área c/ lavanderia, quarto e ba- te, quarto de empregada e
quenas e para renda, compôsde luxo, andar alto, 2 salas, 3 dorlas e mais deps. Postos 4 ao 6 Rua Santa Clara 229 (Esq. de La* NISTRADORA FLUMINENSE mitórios, etc. Preço CrJ 1.900.000,00 dim de inverno, banheiro, toilete nheiro empregada e garage.-Pre- ge. Tudo claro, indevassável,garacada uma de: sala com orita
não
Detalhes c| sr. Costa — Tels.'.... independente, cozinha com fogão
Base: Cr$ 1.800.000,00. — Negócio cerda Coutinho) — Vendc-sc aparta- S. A. — Rua do Rosário n.°
ço a partir CrS 1.300.000.00. Si- falta água. Preço: Cr$
balcão florido na Jane*
700
22-8157.
17297
sae
32-8457
com
2
andar)
luxo
mento
de
(5o
direto com o comprador, sr. Cos
de 4 bocas e forno e lugar para nal CrS 100.000,00, na promessa 2.700.000,00, tendo financiamento Slinal
Telefone:
sociais, 129, 1.° andar —
a,
2
banheiros
las,
3
quartos,
quarto separado, armário
ta, tcl. 47-9837. 1213 700 cozinha, dependências de empregaCOPACABANA — Vendo ótimo apto. gcladciia, área de serviço com CrS 100,000,00, prestações de CrS de CrS 1.130.000,00 em 10 anos,
52-8281. 72686 700 41111
embutido,
banheiro, coziniia
3
salas
.varanand.,
(poempregada
grandes
de
por
Um
tanque,
aporcentral.
10.000,00. O saldo em pequena resto a combinar. — Tratar com
quarto
FRENTE CINEMA METRO, Av, Co- da. Aquecimento,
idas 3 amplos quartos 2 de empr. novo dendo ser também quarto para
¦ __¦*. i a r,—
ki
completa, quarto e banheiro
tamento por andar, prédio de esqui- LOJAS
Tratar
Leon
diretamente
tel.
ou
Theophilo
parcelas.
750.
Nas
13.3__o-.0011
vende-se
da
Silva
43-1424
edificio
Copacabana.
financiamento.
Gra
Yan*
com
pacabana
com garage no sube WC. Construção sôbre 26-0281. ANITA GELBERT. -- ça, Avenida Rio Branco, 185, sa de empregadas e area de serkee apartamento 811, ótima constru. na sôbre pilotislocal..Preço
CrS
Ver no
Ruas Barata Ribeiro e Ronal- saraiva. mui 700 solteiro)
belíssimo jardim. Atendo diariamente, das 9 às 20 la 310 — Telefone: 42-6366.
ção, ser entregue dois, meses, quar- solo.
—
tendo
viço com tanque. Louça vitripilotis,
facilitados,
5.-7.
com
— Vendo grande ap.
to-sala, banheiro completo, fogão tres 2.000.000,00
Preços a partir de 560 mil cru- horas. N. B.: Todas ãs peças ciacom o sr. Aristides ou Nunes do de Carvalho para entrega COPACABANA
av.
At.
com
outro
na
ficada e venezianas metálicas
4.200.€00
bocas. Procurar local Afonso Pereira Tratar42-5374
por
ou (à noite) 38-1251.
fone
em 30 meses. Preços a par- 630m2 novo. 43-1424 SARAIVA.
zeiros, com apenas CrS 160.000,00 ras, ótimo local, edifício selecio- COPACABANA — Apartamento coloridas.
Telefonar.37-8618 e 57-9606.
18481 700
Preços fixos sem
e
o
restante
à
17280
100
Rua
Leopoldo
de sinal (facilita-se)
Miguez, 7.° andar
,-'¦'¦¦' 39C3 700
nado, somente 1 por andar. Otitir de 1 milhão de cruzeiros,
reajustamento, a partir de
em presta mo negócio!
COPACABANA — Vendo apartamen- sinal de 25
financiado
de
fundos,
indevassável,
totalmente
com
2
res
cento
e
o
com frente
por
PRAÇA EUGÊNIO JARDIM, ções de CrÇ 7.820,00. Incorpora
AV.AfLANTICA, 2.856 — to em edificio de luxo
6077 700 salas conjugadas, lindo jardim de 600 mil cruzeiros. Parte fia Av. Atlântica e Av. Copaca- tante facilitados em 40 pres
— Nesta aristocrática Pça. çáo de RODOLPHO DE PAOLI,
inverno, 3 quartos, arm. embuti- nanciada sem juros. Constru
31
COPACABANA — "Palácio para
ultino
duplex,
bana, cj 600 m2
próprio para Embaixadas tações. Informações e Vendas de Copacabana, estão a venda Avenida Rio Branco, 151, grupo ATENÇÃO! Vendo apto. pronto, do, banheiro social com box, em
Champs Elysées" — Magnifi* mo andar, familia.
Preço CrS
por motivo justificável, à rua Sá côr, gde. cozinha americana, óti ção adiantada. Vendas • ingrande
com ORLANDO MACEDO — os últimos apartamentos do 1.612. Tels. 52-6213 « 32-3635.
co apartamento, andar alto — ou
Ferreira,
5.600.C00. com grande facilidade no
ótimo, composto de sa- ma
—
de serviço envidraçada, formações, no escritório do
Tratar c| Góes. Tels. .. Rua São José 90, 5.° andar
luxuoso Edifício Flamingo, cj COPACABANA — POSTO 6 — leta, 2 salas, jardim inverno, 2 dep. área
Vando nesse edifício um belo pagamento.
empr.
Preço CrS 1.800.000,00 Edificio King (em frente ao
52-1590 otf 42-7023 domingo. N. B. - Telefone 22-9950, ramais 10
quartos, banheiro, copa sendo CrS 500.000,00
apartamento, um por andar, só atendo ao interessado c para videz pàvimentos sôbre pilotis A poucos metros da praia, Rua ótimos
financiados Provença), ou na sede .da
separada
cozinha, área ,dep. em 8
86073 700
mim. e 13.
com as seguintes peças: hall sitas somente acompanhado por
anos, resto a combinar ou Companhia PREVINAL COCada apartamento ocupa Júlio de Castilhos, 35, vendo pa empregada.da Preço
de
oportunida3591 700
entrega imediata, apartamen de: 890.000,00 — Sinal 150.000.00, troco por. terreno ou residência MÉRCIO E INDUSTRIA
social em mármore, 3 magnium pavimento e consta de ra
S. A.
tos de frente, com sala, quarto, na promessa
COPACABANA — Vende-se aparta- COPACABANA — Rua Bara200.000,00. O saldo na zona Norte. Tratar com Leon Rua da Assembléia 11, 12.°
saficos salões, todos com frente mento vazio, um por andar, à Av, ta Ribeiro, 255 — Apartamen- grandioso living, grande
apenas
com
e
cozinha,
banheiro
Tratar tel. 26-0281. Zagury ou Theophilo da Silva
S. Copacabana, e outro na rua
lão de jantar, galeria de en- 160 mil cruzeiros de entrada, 100 financiado.
para o mar, quatro amplos N,
Anita Geibert. Atendo diàriamen- Graça, Av. Rio Branco, 185, sala andar. Tels.: 42-4737 e ..?.
Raul Pompéia. Tratar na Av. 13 de tos em final de construção,
—
Tel
cruzeiros facilitados e o res- te das 9 às 20 horas.
dormitórios, todos com arma- Maio 47, 26» . gr. 2606
22-3606.
21094 700 310. Tels. 42-6366 ou 32-4124.
estando em fase de pinturas trada pavimentada em már* mil
rios embutidos em madeira 52-8721. 5295 700
more, verdadeira sala, toille- tante em prestações de CrS .... NEGOCIO DE OCASIÃO — Vendo
700
dezembro;
entrega
em
86280
Ver no local, das 8,30 às lindo apto., entrega imediata de saLOJAS — COPACABANA £i
de primeirissima qualidade, 2 COPACABANA — Vendo apto. p| fa- para
te social, degagement, quatro 4.448,90.
APARTAMENTO EM COPACABANA
17 horas, e aos domingos, de 9 às la e quarto separados, cozinha «*. fo- —
de alto lu- com: sala c| varanda, 2 quarfino
tratamento
de
milia
Dispomos
de ótimas lojas tio
Vende-se o apto. 201 da rua Babanheiros completos, sendo xo, qto. e sala sep., banh. em cór, aos c| varanda, banheiro, co- magníficos quartos com ar- 14 horas, com o sr. Araújo. Tra- gão e forno a gás, banheiro complerata Ribeiro, n. 467, de frenlc, cl Edificio Provença,
de consto,
armários
embutidos.
Vér
e
traum em mármore, toilete social coz| azulejada até o teto, área c| tan- zinha, área de serviço,
badois
embutidos,
marios
tar com RODOLPHO DE PAOLI, tar na Praça Edmundo Bittencourt, sala, 3 qts., banheiro completo, coa
de
empregada,
quardep.
adiantada
• para
trução
pintada
que,
já
também em mármore, bonito óleo, mármore de primeira qualidade to
Rio Branco, 151, sala 85. Portaria. 10146 700 zinha, qto. e banheiro de empre_.-•¦-_
de empregada, es- nheiros sociais, ampla copa- Avenida
e
W.C.
área
12
meses,
de
na csentrega
em
serviço,
gada,
edificio
—
dc
Tels.
52-6213
e
3U-3635.
1.612
c|
llnmobillado
totalmente
bar, grande cozinha com co* na sala,
cozinha com armários, espa........ paçosa
BacoSa e moderna
moderna avenida
do bar, cortinas, armários embuti- merado acabamento todo pre71977 700 APTO. ALTO LUXO — Propr. ?°^sír!_,_S.5?-nova*.I,reí-'.cr$
1.200.000,00,
sendo
e
adega,
despensa
serviço,
2
à
de
vista
área
e
parte
grande dos, linda vista p| o mar, luz Indipa,
quarvende no melhor trecho da rua
financiada
para pintar a óleo cosa
8 anos. Chaves criada com o alargamento da
areà de serviço com tanque reta. R. Belford Roxo 58. 6° and. - parado
tos para empregados e de- GRANDE OPORTUNIDADE — Ter- Ministro Viv. de Castro, novo, c|parteo porteiro e em
tratar cl Mesquita, Rua Figueiredo Magalhães h.
empreinclusive
de
de
motivo
melhor
oferta
Preço
p|
quarto
1
lado
2.000,00
mil
metros
—
rua
de
Bomandar,
renos
—
1°
pronto,
de
Março
por
quadrados
duplo, 3 quartos de empregar viagem.p| Proeurar sr. Miguel na por17,
5° andar, aala
O a 40 minutos da
Garage
Sinal de reserva .... pendências
água bra, andar alto: revestido, c 5, fone 43-7771, menos domingo.
741, entre Toneis, os • Bairpraça Mauá
dos com banheiro completo. taria e tratar na Av. Rio Branco 116 gada.
inteiramente
edifício
ficará
mil mármore, porta ferro batido, 2
luz e destacado preço 5.000,00
17211 700 ro Peixoto.
- 90 and., s| 3 tels. 42-2723 e ...... 50.000,00 com facilidades
e
Ótima situação,
viagem.
motivo
Se
cruzeiros
de
Tubulação de ar condicionado 32-0922 cl Haroldo Martins.
fi- concluído em dezembro. Pre- liquida porpor300,00 mil cruzeiros dá- salas, 3 quartos, sala de almoço, APARTAMENTO EM COPACABANA valorização vertiginosa. Lado
11486 700 financiamento. Aceita-se
em todas as peças sociais —
banheiros
cozinha,
so2
3.100.000,00
de
a
Vende-se
grande
o apto. 902 da rua Prapartir
se facilidade tem ônibus à
ços
porta
Júnior, n. 181, no Edifício Mar- da sombra. Vendas e informaAcabamento de super-iuxo, p| COPACABANA — Vendemos apar- nanciamento de caixas. Ver e cruzeiros — Condições de pa- maia informações Telefone: 27-7221, ciais de côr, 1 com duchas, vários do
tinica,
construção
local
hoaté
tratar
moderna, cl hall çoes, no local, ou na sede da
às
17
no
buffet
armários
16980
700
embutido, gran- de entrada,
e
com 2 quartos
familia de fino trato. Todo tamento c|de alto luxo, embut.,
grande sala, 2 ótimos
gamento a combinar — Tra1 sala ra^
de area com dois tanques em qts.,
amplos,
armários
81927
700
PREVINAL CObanheiro
em côr, qto. Companhia
pintado a óleo, garagem para dupla, jardim inv. e demais dep. pre
tar com a proprietária Cons- VENDE-SE o apartamento 1.002 da mármore. Todo pintado a óleo. — e banheiro de completo
empregada,
INDUSTRIA
S.A.
E
grande
MÉRCIO
60
em
vista,
restante
sala,
2
650
mil
a
saleta,
Lima
4110,
APARTAMENTO
Rua
Souza
EM
COPACABANA
ço
dois carros. Visitas e demais
trutora Continental Ltda., à quartos, banheiro com box separado, Terraço com bar, jardim e sala área de serviço c| tanque ladrilha- — Rua da Assembléia
prestações de 12 mil por més sem — Compro p| minha residência, prondo.
Preço
WfCr»
1.200.000,00,
de
recepções.
Preço
sendo
e
excepcional
informações, somente hoje e juros.
parTratar na Agencia Anglo-Ame- to p. habitar, base 2 milhões aprox, Av. Nilo Peçanha 155, 3.° an- dependência completa de empregada.
e parte financiada em 10 12.° andar — Telefones: .**.
facilitado. Tels.: 57-0144 e 32-1775 teanos.a vista
rua México 148, sala 804 — 200m2, rua com água, lado da som
Cr»
no local com Sr. Ròmulo, das rlcana,
— salas 302-305 — Tele- Entrega-se vazio. Preço
Chaves oi o porteiro e tratar
17116 700 c| Mesquita,
Tel. 42-2482 entre 10 e 6 hs.
bra. Pago a vista. Tel. 27-5205 ou . dar
com parte financiada.
850.000,00
à Rua 1«* de Março 17, 42-4737 e 22*3606.
80842 700
10 às 18 horas.
11500 700 32-8103, Dr. Bruno. 3434 700 fone 22-4989. 82412 700
3221 700
5o andar, sala 5 - fone 43-7771, me
COPACABANA — Av. Atlan- nos domingo.
• 17314 700 COPACABANA^- Pronta entica — Vendemos magnifico COPACABANA — Vende-se
aparta- trega — Vendemos em otlmo
apto. de frente, andar alto mento de sala e quarto separado, co- local è Rua Anita Garibaldi,
banheiro. Rua Ministro Viveicom 200 m2, constando de zinha
ro de Castro. Preço Cr» 650.000,00. confortável e luxuoso apartahall, 2 salas, jardim de inver Facilita-se o pagamento. Tratar das mento em andar alto, compôs18 horas à Rua do México 148
no, escritório, 3 ótimos quar 15 60às andar,
salas conjugadas,
sala 008. Tel. 62-8777 e tos de: 2
3483 7C0
tos, 2 banheiros sociais, copa- 22-2^
de inverno na extenjardim
cozinha, dependências comple- COPACABANA — Vende-se" grupo são da frente, saleta, 3
quarescritório ou consultório prontas de serviço e garagem. En- para
to com 40m2, de frente para Av. Co- tos, 2 banheiros, copa*cozinhp,
trega imediata. Informações pacabana, esquina Siqueira Campos
Edificio Comercial. Preço Cr» .... quarto e banheiro completo
com PLANIL — Av. Almiran 630.000,00,
Facilita-se parte e finan- de empregadas, grande area
te Barroso, 81, 2.° andar. Te cia-se o restante. Tratar das 15 às 18 de serviço,
garagem com enhoras. Rua México 148 - fi° and. —
lefones 52-4077 e 22*6670 e sala 608. Tel. 52-5777 e 22-2637.
trada e saída. Preço CrS ....
em Copacabana à Rua Barata
3484 700 2.600.000,00 —
PREVINAL
Ribeiro 354, esquina de Hila- POSTO 6 — Vendemos à Rua Raul COMERCIO E INDUSTRIA
Pompéia n. 14, ótimo apto. de frenrio Gouveia— aos domingos te, com as seguintes peças: sala, 3 S. A. — Rua da Assembléia,
informações pelo tel. 37-4580. quartos, banheiro, cozinha e - demais 11, 12.° andar — Telefones:
dependências - Preço Cr»
1.200.OC0.O0. Tratar com Alcides de 42-4737 e 22-3606.
COPACABANA^- Posto 6 — Moraes
Sc Cia. Ltda. — Tel. 22-0504.
64453 700
3469 700
Vendemos, aptos, prontos c{
entrada, quarto, banheiro e COPACABANA — Vendemos no me
local diste bairro, apto. sobre Estácio
kitch. Excepcionais para ren* lhor
pilotis, sito à Rua Sta. Clara, com
—
Informações
da
com PLA* posto de: hall, gde. sala, jard. de ESTÁCIO — Vende-se o apartamen2 amplos dormi ts.
c[ arms. to 201 da Rua do Estácio n» 115, eom
NIL — Av. Almte. Barroso, inv.,
embuts,, banheiro compl. em cór, 2 quartos, sala, ibanhelro comple<¦
•
coz..
área
depend. empreg. slnal to e demais dependências, de frente
81, 2.° andar. Tels. 52-4077
500 mil, parte fácil, e parte financ. Preço Cr» 750.000,00, sendo 350.000.00
(rede interna) e 22-6670 e em em 8 anos.
Macedo Sc Marques — à vista c o restante facilitado. Ver
Copacabana à Rua Barata Ri Tel. 57-3360. 18406 700 no local com o porteiro. Tratar à
Nilo Peçanha, 151 — 8" andar,
beiro, 354, esquina de Hilário COPACABANA — Vendemos à Rua Av.
#
Const. Ramos, em edif. de fino aca- sala 804. Tcl. 42-3860, c| ALEXANDRE.
28781 800
de Gouveia ,— Informações bamento, magnífico apto. composto
aos domingos pelo Telefone: de: hall, gde. ssla. jard. inv, 3 am- **V-VVVVVVVV*»/*i»^*^»*V******^r*»**^A»*AA***a»*^^***'
*
pios dormits., banh. soe, cozinha,
flamengo
37-4580. .
,
depend. compl. p| empr.
gde. área, "Infs.
e garage.
Macedo Sc Marques
— Vendemos apto. em
COPACABANA — Edificio - Tel. 57-3360. 18-HU 700 FLAMENGO
*
incorporação, entrega em 30 meies,
Porto Rico — Vendemos à R. p lls80? .
Rua Silveira Martins, junto i praia,
RUA POMPEU LOUREIRO 98 — aem edifício
sóbre "pilotis" com aaFigueiredo Magalhães, 91 — AAPTO. -303
— Edificio Pérola Marila c quarto separados, banheiro, com
na.
Para
entregí'em'S
Venmeses.
Riboi*
esquina de Rua Barata
de serviço com
iste maravilhoso apto. tendo jar- box, cozinha, área
de empregada. Preço
ro, magníficos aptos, de fren- do
dim de' Inverno, ampla* sala, S quar- tanque e W,C— 10% de en630.000,00
partir de
te, com saleta, sala, quarto tos, arms. embutidos, banh. ent eflr, Atrada
c facilitado e financiado. Plan?
dcp. compl. dé empregada. Garagem
separado, banheiro, cozinha . preço cr» í.sso.õooío -*¦• sinaf so tas e detalhes com MENEZES e PAUcento e o restante em 5 anos. LO SANTOS ã Av. Alm. Barroso, DO,
com fogão de 3 bocas WC p pôr
*
Ver diariamente no local c| sr. DIAS. sala 80113 — Tels.: 32-6750 e 52-4330.
2._05 900
de
empregada. Obra em fase
Mais informações a Av. Rio Branco
revestimento — Preços fixos 152, a) 1811 — Tel. 22-2213. 80899 700 FLAMENGO — Apartamentos
— Vendemos á rua Paisa partir de 510 mil cruzeiros.
COPACABANA — Vende-se aparta- de luxo
Tratar com PLANIL — Ave* mento n. 904 da rua Paula Freitas sandu n. 334, Inicio de construcom vestibulo, living e jardim cão, 1 por andar, 380 metros quanida Almirante Barroso, 81, K.
de inverno
conjugados. 3 grandes drados, sobre pilotis com: hall,
—
Tels.:
22-6670
e quartos, sendo o menor de 15.30
2.° andar
me-, grande living, sala de
bitros quadrados, bsnhíiro em cór, co- blioteca, area das saiasjantar,
52-4077 — e em . Copacabana
m/m 100
... ,?-ir.ha com 3 armários embutidos
embutidos e
•i-j'*» j dependências de empregada. Acaba- m2, Jardim de inverno, 4 quartia barata KlOeiro,
R.
esquina de| Rua HilaHo
d» mento esmerado com pintura a óleo. tos, 2 banheiros sociais, toilete,
-,
eam-_a, florões. espelho carreai) e grande copa, cozinha com 23 me—
vista pela melhor oferta. Chaves
com o encarregado, no edifício.
Tratar pelos telefones 23-5715 ou
57-0335, com sr. Pedro.
27963 700

Ipanema dando de entrada 3 ótimos
apartamentos para rendr- ou moradia LARGO DE VERDUN — Vendo o
com grande financiamento. Inf
prédio comercial, à Rua Barão de
47-7643.
2169 700 Mesquita
n. 1051. Otlmo ponto para
bancária. Locação sem conAV. COPACABANA — Vendem- agência
47-1425
SARAIVA:
trato.
COPACABANA — Posto 6 — Vende- se aptos. 201/202, à Av. Copaca9086 300
ie ou aluga-se apartamento de 2 qtos., bana, 1.175, de hall, sala, living,
armários embutidos, 2 salas, varanda, 3 quartos, banheiro, cozinha e COPACABANA —
Vende-se
banheiro e dependências de empregaPreço: o apto. 303, à Rua Bulhões
dados. Inteiramente mobiliado e de- dependências empresada.
«•orado — Preço de venda 1.500.000,00 Cr-S 1.250.000,00. Aceita-se oferta de Carvalho n.° 633, compôsAluguel mensal 15.000,00 — Tratar à vista. Tratar diretamente com
das 11 às 14 horas pelo telefone: .. proprietário, à Rua 7 Setembro, to de sala, 3 quartos, cozinha,
47-1846,
3320 700 81, sala 901. Tel. 32-4534.
banheiro, deps; empregada e

•¦¦

/

...

FORMIDÁVEL!

Apartamentos prontos para habitar por preços de incorporação
PRIMEIRA LOCAÇÃO
Copaiícabana - Rua Bolívar, 118

¦¦' V
Vestibulo
Sala de Estar
Dormitório
Banheiro em côr
Cozinha com Box Geladeira

* Tanque

Acabamento esmerado Ferragens La-Fonte de luxo
Maravilhoso Play-Ground para
seu filho
Construção e financiamento de:
Empreendimentos Imobiliários
Panamé Soe. Ltda.

EXCEPCIONAIS CONDIÇÕES PARA VOCÊ ADQUIRIR HOJE 0 SEU APARTAMENTO
PREÇOS DE 550 E 590 MIL CRUZEIROS COM 50% FINANCIADOS

C-Ouveia

VENDAS COM OS CORRETORES
H

Informações aostapliques

de

bronze no living.

cofrejtrog

quadrados, 2 quartos de emlembutido, cortinas
etc. Preço Cr» ___—,,j,
»-_-.i„. „„,i,,,i_,i,..
o
rlo-nin-ios pelo Telefone
de eritrada. P»**eada, armários embutidos, 2
Ji.7oo.ooo. com 500.000

JOÃO BREVES E MÁRIO R, PAIVA
Rua Rodrigo Silva, 18 -Sala 506-Telefone: 52-1448
CORRETORES DIARIAMENTE NO LOCAL DE 9 ÀS 16 HORAS

82108 91

37-4580.
82597 700;parte
e parte financiada, vagas na garagem, etc. Preço sem
___—_________—¦•-.-- Tratar facilitada
diretamente com o proprietá- reajustamento: 4 milhões de cru»„V
P deso-jp^c
_.AP* ri0* dr- P|IU-0' Pel0 ••**•• 52-9-M9. nalzelros, c* facilidade de pagam«m'02 —rç__V,^B**_r,4í!
Vende-se de trení.,
da tarde.
*»L-«ilo. Construtora LEMOS Lida. —
rupado com entrada, saia e auar- COPACABANA
- Vendemos apto. Detalhes com Imobiliária Carrito conjugado, cozinha com fogão para entrega imediata, i Av. N. S.jjho.
Rua Uruguaiana, 118,10° anc b-nl?«iro. Chaves trtrta porteiro:
c
««.«pendências
tratar pelo Ul. 46-6*3IS.
empregada.)
quartos
700 Preço Cr» 1.250.OC0.0O. sinal de »p;C 48-2472.
4530
por cento e o resUnte a combinar, a T E N C A" O
FLAMENGO! —
COPACABANA — Vende-se a Aceitamos financiamento por Caixa -_._.,,_,£,,,rom í*rS 30 000 00
rua RepábUca do Peru 335. Apto. ou Instituto». Tratar na ImobiliariaíVpo ,u . ade_
?.s„
il rtt
301. todo de frente com sala, 2 Lemos Lida., Av NUo Peçanha 26, de sinal e prestações de CrS
— Tel. Si-im ou 42-S50Í. Í4.7
..06,00 o senhor pode adquirir
quartos. 2 varandas, banheiro, co- 7»
um apartamento de quarto, sala,
zinha. dep. empregado e garage COP. — Vendo ótimo apto.
separados, jardim de inverno, ba5fi*"ij2
Cr$ 1.1*9,00 com 300.000.00 fi- quarto,, dep, de emp, Prjço_Cr»
«JO.^*TomBietT
Tcorinha".^
nanciado, Te!. 27-5353.
mil ainal Cr» 100 mtl rest. Por Cal-;;1286 706 xaa ou Inst. ej Wtldemar - Assem-:lugar para seiadelra, area de s-er11, s; io« — TU. a-9640.
iviço cora tanque e dependência».
AV. ATLAN7TCA — Vende-se aplo. bléia
tco;preço Cr$ 360.000,09. Grandes fade frente com lir.-Ja vista sobre o
1S483
mar, com saleta, 2 talas separadas, OOPAC-USANA — Apartamento -Icilldades de pagamento. Plantai
2 banheiros, 3 quartos, copa, coti- Vendo a Rua Santa Clara s apto.le informaçõ*» de vendas no local
nha q. e b. de empreg. CrJ
«3. desosupado, com duas aalas, »;m rna Marquês de Abrantes, 168,
l.SCO.OOO.O.. Está mal alugado, —
25-2122 e 42-9393. Incorpo*cnfftoÍ?v.eBf™!'on«
-nchuive P»" Plantas e ineorporaçóes il Av. Pres. * í!_f.!í^eíi^,;n;i,tfp*•
ependendas.
^^ da SCÍCAL. N. B~ Lado da
Antônio Carlos 607, g. í*t das H às empregada. Ver e UaUr no local.
256» «09
n dias úteis.
3t2» 7» ¦ sombra.
MM 700

8

CORREIO DA MANHA, Domingo, 18 de Agosto de 1957

3.* Caderno (Parte I)
—^——

COMPRA

VENDA

D

APARTAMENTOS DE ALTO LUXO

!

fone 25-7250

MALAFAIA
Fone:

43-9195

as
Elevadores União Ltda.
Conservação e reparação de elevadores, compra e venda
de elevadores usados. — Rua José dos Reis n.° 2024-B —
Telefone: 29-332S.
3513 91

I

JUIZ

Av. Rio Branco, 128- 13.°-S. 1309/10
Tels.: 22.Ç&12 e; 22-0236

• 80 prestações de Cr$ 3.625,00

Ou no local, aos sábados e domingos,
dás i\0 às 18 h

i

^

::CBEQ
.- •'imi-,?y,

lIHfUNOS On MIM
s v.'.ii'ii;/f,':r:. j|sjy«M

ne Mfficte

(separados)

aarau

VERNO,

BANHEIRO

PONTO —-.tôdas ás conduções da
Zona Sul à porta *
proximidade de inúmeros centros de diversões.

'

BOX, QUARTO E W CEM-

70'/. FINANCIADOS
HÉLIO

PREÇO FIXO

AGUEÜfl

Buo México, 74 - S.* • sota 802

de

Tel. 22-6910

IRMÃOS DE PAOLI
Ltda.

At. N. I. Copacmbui», H1-4.*
Grupo 4M • 403. 1.1. 37-S333

SEM REAJUSTAMENTO*
I

'

\KtitpWHtt <<•
*v

»
• ' Também no

Plantas

e

informações:

loc»! di obra, diariamente, tncluilvi
* domin. oi, entr» S,3p .£ 2.1.06 íioras,

lábadns

ROMEO de PAOLI

wwmriwit

RODOLPHO DE PAOLI
VENDE
com as obras na 9* laje — Apartamentos no

EDIFÍCIO MONTES CLAROS
(Sobre pilotis)

Menezes. Própria também

para

conjuntos comerciais e
residenciais.

Construção e incorporação de

Facilita-se o Pagamento
em:v5^ANOS

BRIZON, ENGENHARIA LTDA.
Vendas exclusivas»

F. PONCE DE LEON

;'•••*-¦

\.

TRATAR: AV. RIO BRANCO, H.' 43 -17.» ANDAR
1 .'COM ARMANDO - TELEFONE: 23t51?8
\.

82582 91

Rua Júlio de Castilhos n.° 35
"PE
FRENTE"
APT°S
SALA
QUARTO
BANHEIRO E
COZINHA

Vendo a Rua Mariz e Barros, 1024, uma magnífica loja
com 220 m2. Tratar pelo tel. 52-1842, com o sr. Nelson
Magalhães.
86056

Vandt-st k Rui Jac-.rel n.° 196, próximo da Avtnlda JoSo R|.
balro, tarreno da esquina, com 4.200 mt. (70 x 40) sarvlndo para
Indústria eu lotaamanto. Tem galpão o Agua, luz a fôrça ligadas. —
Preço basa da 4.000.000 da eruialros, acaltando-ts ofertai da preço
* condições da pagamento. — Tratar paios talefonas: 4MI40 •
4242 91
58-4494 com Edmundo.

V

RARÍSSIMA OPORTUNIDADE
SOMENTE ATÉ 31 DÊSTE ÉÈS
Pagamento em 90 meses - Entrega em 24 meses - Preço Fixo
Fórmula de pagamento para os apartamentos de Cr$ 360.000,00:
SINAL
4.000,00
Cr$
/i
°
NO 13 MÊS
30.000,00
//
- 30.000,00
MA3 VíllAVEj .....
, . V , V
,.
H;
29 PRESTAÇÕES MENSAIS DE Cr$ 4.000,1
116.000,00
.

TOTAL

em 78 prestações mensais.

VALOR — o edificio terá elegan»
tes lojas térreas e categorizadas lo.ias em
plano superior. O
movimento comercial
ainda mais valorizará o local!

Engenharia

AREA SERVIÇO

20% «ml praitafits «emosíral*
'

Lobo, com 54 mts. para essa rua
e 20 mts. para a Rua Bezerra de

TERRENO PARA INDÚSTRIA

COM

COM TANQUE

COPACABANA

etc. Composta de 3 lotes juntos e
todos de frente para a Rua Vaz

LOJA-TIJJJCA

ENTRADA, JARDIM DE IN-

esm eptnsn 10% de final.

REÚNA NUMA Só COMPRA
2 GRANDES PROVEITOS: .'/.,

Área: 1.100 mts. própria para fins
industriais, construção de galpões

DE FORA

FRANCISCO Sí. 33 • 35 e 39-

No Pôíto 6

—¦¦¦¦¦—

(CONTINUA)

.ir

PREGADA.

Conitrtitto

..L.i.n i-nJ Sf La.Lj " \m*k

QUARTO E SALA

.j^mtm JI t oiljjL

— -ii ¦ ¦.¦ um-

¦'¦'JW^^y"-¦'

V6 .conhecer o melhor oportunidade de^
tuo,vldat uni apartamento de tala. 2
quartos, banheiro completo, cozinha espaço*o, óreo de serviço; quarto de empregada, WC e tanque, em magnífico edificio com "playgrpund" privativo, no
melhor ponto de Méier • à Rua Intendente Cunha Menezes, 46, junto à Dias
do Cruz • pelo melhor plano de pagamentot
\. .-...:¦¦

Vw.de-se outroe»-»e, por apartamuito no Rio. nma grande loja alugada «em contrato, no melhor centro comercial, perto do P&lace Hotel e Rodoviária. Qualquer Informa;to favor enviar carta para êste jornal tr. 3209.
3209 Bl

<S^^^^^0 *WL —H

—¦,¦-.¦¦..-

VENDE-SE

5% de entrada,apenas, por um
apartamento de sala e dois quartos
no valor de C$ 580.000,00

VENDAS EXCLUSIVAS!

Av. Pres. Vargas, 417-A, Sala 410

ni

TERRENOS

vim m¥i*W M^TÍ&KiWirmT^^mi ^&EfiS9MdH EÜ

I Comercial e Imobiliária Irmãos Campos Lida.

J.

i

-mP"- y3PM3mmwF**WÊmme?*i
#'''.>'"'

í\m^-

iTerreno de foro remido — Propriedade e Construção da

*

I

¦

Belíssima Esquina em
Vaz Lobo - Madureira

1

'

•-—•-•--

p-«"

(ENTREGA EM DEZEMBRO)
PINTURAS, A ÓLEO, SANCAS, PARQUET PAULISTA NOS PISOS, LOUÇAS DE CÔR NOS BANHEIROS SOCIAIS, AZULEJOS DE CÔR E BRANCOS
NAS ÁREAS DE SERVIÇOS, BANHEIROS E COZINHAS, NESTAS ATÉ O TETO,
COM ARMÁRIOS NAS PAREDES E MÁRMORE NAS VARANDAS. ANTENA
COLETIVA PARA RADIO E TELEVISÃO.
APARTAMENTOS DE SALETA, SALA, JARDIM DE INVERNO, 2 QUAR
TOS, BANHEIRO SOCIAL COMPLETO, COZINHA INTEIRAMENTE MOBÍLIA! DA E AREA DE SERVIÇO COM TANQUE, QUARTO E BANHEIRO DE EMPREGADA — TÔDAS AS PEÇAS MUITO CL ARAS E VENTILADAS.
PREÇO — CRS 1.200.000,00 MODALIDADE — CRÇ 200.000,00 da sinal na «criMura *lr ' prúmt».
¦ rt*
á
y'yy
'fia;;
100.000,00
CR$
terminada a alvaVi..
—
.'
.'#'HS
naria;
CRJ 200.000,00 no habita-ia;
%¦
—
't
—
CR$ 600.000,00 no prazo da 5 anos
am praitaçõas e
começarem
dedo
habitepois
'
se, pela Tabela
Price.
VISITEM E CONSTATEM O ACABAM ENTO E CONSISTÊNCIA DO ÚLTIMO
EDIFÍCIO CONSTRUÍDO PELA FIRMA, NA RUA BUARQUE DE MACEDO, 64.

saia 4,

e

HOJE. NO MEIER!

RUA DAS LARANJEIRAS, 243

Rua das Laranjeiras n.° 371,

Prédios

E

:

PRONTA ENTREGA
y»-»-»^

DE

50%

.

•

»

.¦'..

II

»

.

.

.

.

.

.

.

.

.

'¦'.

•••.....

180.000,00

SALDO DE 50% FINANCIADO EM 5 ANOS
Esta é a grande opprtunidade para
os que sonham passar juntos á familia fins de
semana tranqüilos e bem aproveitados.
Bem pertinho dc casa estão todos os encantos
do maravilhoso

lo--a m

BAIRRO TIJUCA MAR
MJIB

BARRA DA TIJUCA
com suas inigualáveis montanhas ,, .
praia belíssima ... ar puro . , ,
Pois é justamente nesse exuberante local
que vamos iniciar imediatamente a
construção dos apartamentos do

BANHO

EDIFÍCIO "MON AMP

QUARTO

AV. OLEGARIO MACIEL, 340

Rua Barata Ribeiro,
160
J»rdlm di lnv«rno
Sala ttpirada
Quarto ttpirado
Banhtlro cempltlo Indtpind*ntt
Tolltttt
Caiinha. (ogte com 4 bèe*s •
box para gtludolra.
Arta cem lanqu*
Quarta • W. C. rfi «mpragida

(um:

,^^^i

j<sQ
^^

"Perto

CRS 560.000,00

OCWtfl
11 M»

ti

th

S
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DE ENTRADA

Informaçóet t Vendai
dlr*tam*nt* na

Cr$ 100.000,00 facilitados e o restante
em prestações de Cr$ 4.448,90

RO DE PA

Av. Rio Branco, 151 — 16.e «nder
Grupo 1412
Telefones: 52-6213 e 32-3635
nm ti

I

da Praia"

CRS 160.000,00

(facilita-**)
E O RESTANTE TOTALMENTE
FINANCIADO EM PRESTAÇÕES
DE 7.110,00 — PREÇO FIXO

COMERCIAL E FIDUCIÁRIA LTDA.
Diretor: Rodolpho De Paoli

'm-hi-i*.
l^n ,oí-fi:i-*''i6

COM APENAS

COM SINAL

Cr$ 160.000,00
il
bt • *
jr *

fen

pesteT

A PARTIR Dí

llt Ml

i^nTr

VISITAS NO LOCAL diariamente tom PROVENZANO.
it 8.30 às 17 horas — Domingos até 14 horas
PAOLI
miTftll
RODOLPHO DE —

IKAIhKÜ

«r,

AV> R,° BRANCO, «Sl

GRITO l.*12

Pendas Exclusivas ELIAS
AV.

RIO

BRANCO, 151-

BICHARA
SOBRELOJA —^SÀLA 203- TELS. 52-8926 e 22-8110

VISITE

AS OBRAS NO LOCAL.

80837 91

TELEFONES: 52-S213 E S2-3835

&.

i%

3.8 Caderno (Parle I)

CORREIO DA MANHA. Domlngoi 18 ri« AgAsto ú» 1957

COMPRA

VENDA

PRAIA
DO
FLAMENGO n. 72 Vendemos apartamentos OU, 024 —
tendo hall, sala, quarto, banheiro
completo, cotlnha — Preço 320 mil
fruteiros tendo 204 mil crur.elrns 11nanclados em prestações de 3 mil 520
eruxelros e o restante a combinar
»- Tratar com COSTA RIBEIRO ou
.ÍOAO MARTINS — Vendedores cxcluslvoa — Avenida Nilo Peçanha n.
12 — tala 1018 — Tel.: 32-7620.
17303 non

RUA SENADOR VERGUEIRO - Belo apartamento novo — Vendo om
edifício acabado de construir, 4.' andar, frente, vazio, hall, 2 lalat,'oa-4
quarlos, aendo 2 conjugados, 2
nheiros sociais, dep. de empregada,
área'com Ianque .Preço: 1.431).000,00
Unanciado 50% em A anos.— Visitas com IMOBILIÁRIA CARRILHO
Rua Uruguaiana, 118 — lo.o andar
salas 1C08J9 — Tels.: 43-9672 e ....
48-2472.
3355 000

AV. RUI BARBOSA — V. apto. 2
«alai, 3 quartos. Crf 1.150 mil. grande financ. - DR. DIRCEU ABREU
Av. Rio nranco, 120 sjlnja 42-1330
22-3651. 3113 non

FLAMENGO - V. apto. hall, aala,
quarto etc. CrJ 350 mil, com financ,
DR. DIRCEU ABREU — Av. Rio
Branco, 120 llloja 42-1330 — 22-3854.
5166 000

PRÉDIOS

DE

FLAMENGO — Vende-ie apto. de um
r.uarto « >.ii.. separadoi, armário ain»
butldo, banheiro completo, ampla cnzinha, área envidraçada, quarto e Imnheiro de empregada —; Preço: Crf
660,000.000,00 com Crf 180,000,1)0, em
>-,., i,,,.¦•¦ . mentais de Crf 3U3U.1A e
o saldo parle 4 vista e parte -facilitada — Ver Rua Dois d« Dezembro.
137, «pto. 308 — Tratar Av. nio Branco, lOB.sala 1810 — Tels,: 42-3016 e
22-2408.
25B6 800
'
—
FLAMENGO
Vende-se.
Aparta,
mento de luxo, na Praia do Flamengo — Preço base clnep milhões, —.
Informações e visitas peln tel.. -w
. .
18348 »00
»-MU.
'

FLAMENGO — Vendo ou alugo, na
Rua Paissandu, 130, o apto. 101, cnm
aaleta, sala, 3 quartos, cozinha, ba*
nheiro, deps, de empregada — Chaves
cnm o porteiro t tratar na Rua Rodrlgo Sllva n. 16, fl." andar, sala 608, cl
F. GOULART DA SILVEIRA.
2452 000

E

COMPRA-SE — Apartamento ^atlo
de quarto, sala separados, ou dois
quartos e dependências, até 4.* andar,
nn Flamengo, Laranjeiras, Leme, Botafogo — Informar condições 43.6121
nn domingo a qualquer hora ou na
semana dai, 11 ái lt horas.
6209 fiOO

PRAIA DO fLAMENGO — Vendo] APTO. - Vende-se á Ilua Almte. Taapartamento quase pronto, de quai-.mandaré, 4», ótimo acabamento, va
to com 17,00 m2., cozinha e banheiro zlo, hall, 2 Jardins Inverno, grande
completo, Preço Crf 480.000,00 com,sala, 3 qts., banheiro completo, co252 mil em 13 «nos em prestações de'zinha, dependências empregada, árca
3.023,00, «aldo á vista nu a combinar el tanque e
Preço Crt
— Tratar com GÓES no Lgo. Cario-j 1,200,000,00 i garage.
vista - Ver e tratar
ca,"1-sala RIR — Tels, 32-1300 nu .. Av. Rio Rranro, 183 - 0° and. «/803.
42-7023 a noite. ,1386 601)1
J208
UOO

TERRENOS

SENADOR VERGUEIRO - Vendo em
conttruçio apto. da tala e quarto secozinha e banheiro complefurados,
o e dependências de empregada —
Preço Cx_ 400.000,00 a combinar —
Tiatar com J, GOULART pelo íoi ;
42-7624,
5230 800
FLAMENGO — Apto. Av. Rui Barbnsa 3 qts., t, var. gar. Vende-se
- 1.700 — Tratar 22.6231.
3-Uifl sou
FLAMENGO — Vende-te apart. fallanrin aómente 2 meses para termlnar c| quarto e sala separados IR.
Cnrréa Dutra) e nutro nn Largo do
Machado nn valor rie 600 mil. Fnne:
45-1181).
4442 t>00

FLAMENGO — V. apto. 2 talai, 3
quarto» p| entrega dezembro — Crf
750 mil, metade financ. — DR. DIRCEU ABREU, Av. Rio Branco, 120
llloja 42-1330, 22-3631.
5164 «00
FLAMENGO — V. apto, novo, frentr. 7", tala, 2 quartos, etc. Crf ....
750 mil com 330 mil 3 anos — DR.
DIRCEU ABREU — Av. Rio Branco,
120 s;io|a — 42-1330 - 22-3634.
5161 800
FLAMENGO — Vende-se terreno pl
Incorporação de 10 \ 40 peln preço
rie -t.500.000,00 — Fnne: 45-1180.
4445 900
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(CONTINUA)

APARTAMENTO DE WENT» — K»
r.-m.i do Flamenfo —. Vende-M com
facilidade
(rende
de
pagamento,
frande quarto com hanheiro anexo,
corredor onde cabe seladelre, coilnha
americana com arinArtoü, varanda de
frente, magnífica vlata sôbre a Guenabar«-4 Cr$ 880.000,00 sendo Cr$ ..
300.000.000 em cinco anoa e o restante a combinar, arc!iando-se nlcrtaa
Ver * Praia do Flamenco, 402 —
Chaves com o sr. CARLOS na portaria. (apto. 1201) — Tralar com a
proprietária * Rua Francisco Serrador 00, l!)f-2 — ClnelAndla — Tcl : —
«-14Í3 — DR. CHRYS.
2.1.12 «on
FLAMENGO — Vendo apto. ftenle
em adiantada construcSo, com aala,
2 varandas, 2 quartos, banheiro, copa,
cozinha, demais dep. com facilidade
de pagamento rom WALDEMAR —
Assembléia 11, aala 1102 — Teli ,.
J2-P640.
18481 MO
—
FLAMENGO
Rua B. Icaraí 02 —
Vendo para entrega em 10 mesee •
apto, 801, com um aristocrático t*rraço c magnífico aalSo, prédio «obre
pilotis, com 2 elevadores OTIS, acabamento de luxo, pintado a óleo, »ncas, floròes _ armários embutidos, 3
salas, 3 quaitos. 2 banheiros em còr,
copa-cor.inha. áre» com tanque, dependências de empregada e garagem
— Preço: 2 milhBes, 80% à vista, o
restante cm 10 meses —- Ver hoje, no
local, com o sr. GUSTAVO, até Al
14 horas — Tel.-. 28-3113.
17356 00o
FLAMENGO — Rua R. dc Iraral 32
Vendo para entrega pm 10 meses
o apto. 802. rom 2 salas, 3 quartos, 2
banheiros em èôr, copa-cozinha, irea
com t.-nque, dependências de empregada e garagem. Prrdio sobre pilotis. 2 elevadores OTIS, acabamento
de luxo, pintado a óleo, sancas, fiorões e armários embutidos, vista permanente (lndevassável). lado da so.nbra — Preço: 1.500 mil, 507- A vist»
o restante em 10 meses — Ver, hoje,
no local, com o sr. GUSTAVO, até
As 14 horas — Tel.: 28-3113.
17357 900
COMPRO — Apartamento, três quarto», ou residência, Glória, Flamengo,
Botafogo,' Leme, Copacabana, cêrc»
150 m2. — Até dois milhóes, pagamento A vista — Ofertas telefone ..
25-S040,
17376 000
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Comemorando 25 anos de atividades
imobiliárias, a CIA. CONSTRUTORA REGIS
AGOSTINI lança agora o ED. LIBERALLI,
mais um da série de incorporações do
JUBILEU DE PRATA. O ED. LIBERALLI será
constituído de apartamentos residenciais,
com acabamento esmerado, em prédio
de 10 pavimentos, sôbre pilotis. Preço
fixo, sem reo/usfomenfos e prazo certo
de entrega.
SINAL

$$^$1^$$^^

...

483.000,00

.

FRENTE: 2 quartos, tala, banheiro complefo, cozinha e dependiflcias de empregada.

até Cr$ 900.000,00

';VV

Pnpríêénée • lampênfr . CMííhrííe

CIA. CONSTRUTORA REGIS AGOSTINI
Vendas

Exctaivan

CYttO ULCtRDA — Rua

da

Quitanda,

30-13.» — T*L:

52-4199

«00

FLAMENGO - Vende-se apartamento
de Mia. 3 quartos, cozinha, banheiro ¦ dependências de empregada i
entregar em dezembro de 1957. Preçe Cr» 1.200.000,00. Facilita-se o pagamento. Ver, com o encarregada.
Rua Dois de Dezembro, 123. Tratar
das 15 is 19 horas, i Rua do México. H* - fi" and. Sala 608. Tel:
S2-57T7 e 22-2637.
3488 900
ESTACIO~^v7n"dõ~apto7~de- sala. t
quartos, banheiro e cozinha. Financio
SOU. Inf. el Tavares - tel: 42-7456.
800
5209
BüÃRQÍJE DE MACEDO — V. eptô".
lateral, salet». sal*. 3 quartos tle.
Cr% 950 mil eóm 4fW mil à viste —
DR. DraCEU ABREU — Av. «il
Branco, 120 fíloj» — 42-13». 22-S6-M.
m
5170
FIAMINGO — V. iptfl. nove. — tmt*
Crf
íe. uli». 3 quartos, gífigem
1.JS9 mil. tniiS» fMsnc. — DR.
Diacro ABREU - Ai-. Rio BranM 1» s!lej» - 42-15» - 2*-3*M.
ISSÍ

^V

t

IKK)

FLAMENGO — Vendo apto. d«
«ala, 3 quartos etc. por 870.000
financiando uma parte. Entrega
em 9 meses. Tratar com Wilson
pelo tcl. 34-9846, 18223 900
FLAMENGO — Vendo de frente
grande ocasião para renda ou moradia, apartamento acabado de
construir,
prédio sôbrc
pilotis,
composto de entrada, sala com 21
m2., banheiro completo, kitch.
Muito claro e arejado, vista par»
o mar. Água com fartura. Preço
Cr$ 498.000,00. Entrega 250.000.
Financiamento Cr$ 186.000,00 10
anos. Restante, a combinar. Ocasião única
no Edifício 8andra
atende das 10 às 15 horas. —
42-0548, 52-9477 e 32-6318.
_4275 900
FLAMENGO - Rua B. deTtcaral^- Vendo apto. de frente, 2 por andar, em
final de construção, galões, 3 qts,, 2
banhs, sociais, garage e dependências.
Preço 2 milhões el fin; financiados.
Deixar nome, para ser procurado.
4ff-8492.
5232 900
~e
FLAMENGO - Vendemos
aceitamos por intermédio de Caixas
ou
Institutos a quem JA tenha empréstimo concedido. Apartamento a Ru»
Machado de Assis, alugado com contrato vencido. Fundos, mas com pcçaa amplas e claras, 2 salas, 2 ótimos quartos, banheiro completo, cozinha, área dc serviço com tanque,
dep. de empregada e porta mala».
Preço Cr$ 950,000,00. Para particular
com 50Í financiados em 5 anos. Tratar com a LOCADORA NACIONAL LTDA., A Av, Rio Branco, 106/»
- 11° andar salas 1111/1113 - Tcl:
42-3437.
_ 4542 "^
FLAMENGO -"Vazio apto. 224. Edlf!
Varsóvia, sala grande, banheiro, kitchnette e, armários embutidos - Cr$
340.000,00, sendo 140 mil cruzs. A visto
e 200 mil financiados cm 3 anos
Pela manli*'. 30-2640.
145b HOU
3456
1100
FLAMENGO - Vendç-iee 2 apartsapartamentos prontos de frente i para o mer
mar
Junto ou separados, podendo transforma-los em um só, Constando cada um de sala, 3 quartos, cozinha,
banheiro, quarlo c banheiro de empregada e garagens. Preço por earis'
Cr$ 1.600.000. - Faclllta-se parte e
financia o restante. - Avenida Rui
Barbosa. - Tratar das 15 As 19 horas
A Rua do México. 148 - 6o andar sala «08 - Tel: 52-5777 e 22-2837.
_ 3430 900
FLAMENGO - Largo do
Machado.
Vende-se apartamento pronto com sala e quarto separados, cozinha e banheiro, Preço ÇrJ 730.000,00. - Tratar
dai 15 Aa 18 horas A Rua México, 148
8o and. sala 600. - Tel: 52-5777 e
22-2637.
3485 000
FLAMENGO - Vende-se apartamento
pronto com sala e S quartos, cozinha banheiro quarto o banheiro de
empregada. Preço 1.100000. Facilitase o pagamento. Rua Paissandu. Tratar das 15 As 18 horas ã Rus México. 14S - 6n and. sala 608, - Tel:
82-5777 e 22-2637. 3479 900
FLAMENGO - Vende-se apertamento
pronto de írente com sala, 3 quartos, cozinha, banheiro, quarto e banheiro de empregada, e
garagem.
Preço Cri 1.800.000,00. Facilita-se parte e financiamento o restante. Av.
Rui Barbosa. Tratar das 15 As 16 h"ras, A Rua do México, 148 - 6" and.
«ala 608 - Tel: 52-5777 e 22-2637.
.1483

FUNDOS: í quarto, sola (seporadoi), banheiro, cozinha e lanifério de empregada.

í

FLAMENGO — Vcndc-se pequeno
apartamento vazio — Praia Flamengo 402, aplo. 908. grande facilidade
lratar no local porteiro CARLOS.
SOO
4583
PRAIA DO FLAMENGO — Aparta^
mento de luxo, cm final de construcho, vendem-se, constando de 5 c,uartos, 2 s a 1 ft e s, 2 banheiros social»,
grande varanda ocupando toda oxtensão do apto., com vidro Ray-Ban,
copa-cozinha, 3 quarlos para criados,
com banheiro c com grande Area de
serviço — Preço de Cr$ 4.000.000.00
— Ver no local com o encarregado,
na Praia do Flamengo, 140 c tratar
diretamente com os proprietários e
construtores, na Av. Rio Branco, 173.
14." r- Tels.: 22-0859 e 52-0119
4585 900
FLAMENGO — Proprietário
vende
apartamento
último andar, «ala, 3
2
banheiros,
quartos,
cozinha de Iuxo, construção sólida, varanda de 11
metros por quatro, garage — Informações — Rua Almirante Tamandarc B3 — Porteiro FRANCISCO.
M 900
.
52
FLAMENGO — Vende-se apart. nevo, na Rua Dois de Dezembro. 73,
apart. 908, com sala-quarto, banheiro completo e Kitch, Preço Cr$ ....
530.000,00 sendo Cr$ 240.000,00 flnanciados pela Caixa Econômira e o
restante facilitado. Ver no loeaf e
Iratar pelo telefone 45-8514 p-',-i manhã ou A noite.
i ,.. ill
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VENDA

COMPRA

DE

FRinimCO — Vende-se ótimo lote.l
80 metros de frente, área ds 1250
metroí quadrndoi, Rua SSo Paulo — Terreno 7.500 m2 para Industria. — Vende-se de aala e quaro separada,
Bairro de Bela Viata — InformaçOes etc, a 100 metro1, da variante — Ven- para entrega Imediata em bom edlflelo — Preço Cri 800 mil — Tratar A
— Comei. Tels. 43-1074 e 87-7718.
de-se — Tratar 29-3517.
18027 91 R. Araújo Porto Alegre, 78, 3o. andar
7180 91
snla 303-0.
18337 01

RIO PETROPOLIS

APARTAMENTO Copacabana

Apartamentos de Luxo

ILHA DO
GOVERNADOR

(PRONTOS)
Vendem-se um por andar, tôdas as peças
muito claras e pintadas a óleo. Ver e tratar
hoje na rua Santa Clara, 132, com o Snr. Mateus até às 17 horas. Durante a semana informações até ao meio-dia, pelo tel.: 38-1573.

PREÇOS FIXOS
SEM REÀJUSTAMENTO

TIJUCA

LOJA

Todos os apartamentos
têm: copa-cozinha, quarto
e banheiro de empregada,
área de serviço com tanque em azulejos brancos.

EDIFÍCIO

"ORDEM

E

PROGRESSO"
INFORMAÇÕES EVENDAS NO LOCAL: À
RUA AFFONSO PENA

N. 66, COM PRO-

____hh1_-. ^nn

VENDAS :'•:¦''•

-'

— Sala de 15 m2.
..*'
•
;\~ Quarlo (separado) de 11,10 m2. ,;
M Cozinha
,£
banheiro completo :;|
Área, de serviço com tanque ?

RUA GENERAL RIBEIRO DA C0STAr 38
LEME - Perto da praia

:*,\;

Informações e Vendai
T0NDELA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA
LTDA.
\-v.-

\;

Rua da Quitanda, 30, salas 206- 208 — Telefone: 52-3022.
Av. Rio Branco, 108, sala 504 — Telefone: 52-5494.

PRIETÁRIO.

ZY6MUNT BEITLER

r> \

ISO RIVAL GOMES IS|1

*3^W!lwmÊÈÊ0mÊmM -I

mimammwmm£?*<

PREÇOS A PARTIR DE CRS 465.000,00

COMO TODOS POR NÓS CONSTRUÍDOS, SERÁ' ENTREGUE ANTES DO
PRAZO.
Apartamentos prático e confortáveis, de esquina com sol pela manhã. Sala,
quarto separados, varanda, cozinha, área com tanque, quarto e banheiro de empregada. A partir de CrS 485.000,00 com CrS 200.000,00 financiados em 5 anos
depois das CHAVES, e o restante em 30 prestações sem juros. OBRA JA' INICIADA.

9M__£lãÉ___£L

' »*E^HnKP_Kl_fi_J^9l

\

Rua Benjamin Constant, 104

/M&éw&k 8l___»«_. '

¦•¦ WMfMKàWjímJ

50% FINANCIADOS EM S ANOS
30% de entrada -

Edifício GU ACY na Glória

__sSi_l&»__.

'

Vendemos no Ed. Marquês de Pombal à Rua Marq. de Pombal n.° 171, junto à Rua Frei Caneca início de const., c/: hall, 1 sala, 1 qto., (separados) de 15
m2 cada, banh. cozinha, etc. E outros aptos, com: ent. sala, qto., cozinha t banheiro.
Preços de 215 a 480.000,00. Damos escrituras das vendas. Ver no local,
diariamente e tratar com Imobiliária Carrilho — Rua Uruguaiana n.à 118 —
10.° andar - salas 1008-9. — Telefones: 43-9672 e 48-2472. 8Í$09 91

A PREÇO FIXO

jftm:'À .>_.'"'-¦.,' ¦•¦í.w

jyWi*MmiÊmmm

APARTAMENTOS
PRONTOS

C/SINAL DE APENAS Crf 15.000,00

RANOUILIDADE

Propriedade registrada no 11.° Of.
do Reg. de Imóveis às fls. 115 do Livro
3-AD, sob número 16.830, livre de qualquer hipoteca, foro ou dívida.
Referências bancárias no cadastro do
Banco do Brasil (Agância Saúde)
Banco Andrade Arnaud (Agência Rosário) e
Banco Regional S. A. — Rua Candelária n.° 2.

com 9 metros de frente Dará a
praça, CrS 2. .00.000,00.

TIJUCA — Terreno — Aceltamos propostas para a vcnda do lote n." 9, situado nn
Rua Professor Hclion Póvoa,
continuação da Rua ltacurussá, com área dc cerca dc
COPACABANA — Compra-»c terrenoi C90 m'2. Tratar na Av. Marcdo Pôsto dois ao Pôsto cinco. Para chal Câmara, 171, sala 702,
Incorporarão. Tiatar com a Corretoitel. 32-8055, ramal 243.
Fl Deusa, Tel, 37.8748.
85361 91
91
S905

vn
de sala doía quartoa, bom
terraço com tôdas depcndinclai, no
ultimo andar, A n. daa Palmeiras. Eitá vaclo e pode aer vlato a qualquer
hora — Tratar a It. Araújo Porto Alegre, 70, 3a. and.
1835(1 «1

CENTRO APTos.

COM QUASE 50% FINANCIADOS
EM 5 ANOS APÓS A ENTREGA
DAS CHAVES

wmÊmwfMw:* WwWmmK I r*lm

Av. Princesa Isabel, 126-A — Tel.: 57-0536

NO LOCAL, DAS 9 ÀS 22 HORAS

TODOS OS DIAS, ATE'
18 HORAS
INCLUSIVE DOMINGOS
ATE' 13 HORAS

Incorporação

e contru ção de JOSÉ' MIZRAHY

DA CASA PARA O EMPREGO A PÉ !
80833

(CONTINUA*

APARTAMENTO BOTAFOGO

APARTAMENTO PEQUENO
VENDE SE

GALPÃO

PRONTAS

3 Salas, 3 quarlos
1.200.000,
2 Salões, 4 quarlos (2 banhelros sociais) 1.350.000,
50.000,
Garagem no subsolo. Vaga

CASA - MADUREIRA

TERRENOS

Vende-se facilitada com CrS 300 mil
do entrada — De avenida com 1 qu.
copa, cozinha, banheiro, etc. — Vazia Quarto e sala separado com bela
— Ver A Estrada da Portela 109. caia vista * dependtncta de empregada —
1 e tratar 11 Entrada da Portela 107 Rua Marquèa de Abrantes 16, 12°. andar, chavo com o portotro.
com Da, ROSA — Madurelr».
11
3067 «1
U30
AREA CHANDE com 310 alqueires,
Nova Iguaçu, no perímetro urbano TERRENO NA TIJUCA — Vendo 2 vende-se na linda praia do Rio dat
por multas Unhas de
Tende-se ou aluga-se — IuformacOes lindos, planos e bem localizados, ten Ostras, servida
'rua Senador
Dantas, 71.
na Run da Quitanda 163, sala 603 —ido I còm garagem — Tratar 37-3878 Ônibus,
3600 «1
Tel. 43-9621.
425701
3050
01

ESTRUTURA E ALVENARIA

Últimos e luxuosos apartamentos
— Ferragens La Fonte, portas com
molduras, fachada em pastilhas.

RÉDIOS

TERRENO
Compra-se terreno na Zona
Sul, para construção de pcqueno prédio. Tratar pelo telefone: 27-4568.
83169 91

Terrenos sem entrada e
sem juros em prestações mensais de CrS 2.000,00, em ruas
calçadas, vendem-se os ultimos lotes na Rua Visconde
Delamare. Procurar no local
o Sr. Heraldo. 62691 91

Praça Afonso Pena em frente
ao mais lindo Jardim da

P

3.° Caderno (Parlo I)

71792

I

91

(ATENDEMOS HOJE NA OBRA
DE 10 ÀS 16 HORAS)
27157 91

Mais um empreendimento seguro
••: ¦ ¦ ¦¦

Iffl CONSTRUTORA MARUBá LTDfl.

¦$swl

EDIFÍCIO

AGUARDEM

compre com

'
.-. , h i;.

«55
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GALPÃO
A 150 mts. da Avenida Brasil — Habitação Imediata — Vendo
magnífico galpão para Indústria ou depósito, acabado de construir
recentemente, em terreno de 8,00 x 30,00 metros, com irea dé construção de 220 metros quadrados, muito claro e arejado, entrada por
3 porta, de ferro tipo esteira, frente murada com portão de ferro,
instalação de lux e fôrça, 2 caixas d'água com capacidade para 25.000
litros, tendo grande jirau, prestando-se o mesmo para escritório ou
depósito, com piso taqueado, escada de mármore e armirio embutido, ?. ótimos banheiros, 2 tanques, área externa cimentada e murada. '
Preço: Crf 1.500.000,00, sendo Cr$ 500.000,00 ã vlsta e o saldo em 5
anos, peta T. Price, juros de 12% a.a. Tratar com

i_l^i^«l__i_ii-_-WPiiÍMÍl|M-_~----W.

__-_________H!Pni ^ÜS^^^_^P*%W_^v<

^_______________W_-___4N-Mw__7vScw^â_ik9ÍÍHH BHfSvÍK^ÍKiwí^^Jtò

(W?KyB__________r:v_

^lll^\55l^.i__^^

^^__________.^fi__^__S__l j^g:^^^^^_^^^^^^^J[^^jgj^^^^^^^^^^^H8|WW f^T^ir^BB^M

ÁVILA RAPOSO
na rua Senador Dantas, 74 — 10.» andar, sala 1.Ò07 — Tel.: 52-057»
•1501

.
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0 seu apartamento de 1 ou 2 quartos
wtcaZ'
no ^tmafr ^axÉ yff
Roa Sã Ftrrtiro, 178
o mtlhor ponto residencial d» Copacabana t ... «.com o probltma d« água
rotolvidol

Aproveite estas novíssimas condições
de pagamento e adquira o seu apartamento no local mais aristocrático
de Copacabana. Você não encontra
outro mais fácil de pagar. Compre
preços e especificações:

X Mocos independentes
lado da sombra

e£esu> por 2 ruas
ptaygrourids com jardim
*,#ntrada de serviço
^4 elevaàorts

Apartamentos de 2 quartos, sala, saleta, jardim de inverno, banheiro completo, cozinha com espaço para geladeira, área de serviço com tanque e
dependências de empregadas.

Projeto e Construção de M0YSÉS

KAMPEL

Vá hoje e diariamente à loja no local, das 8 às 22 horas: Rua
Sá Ferreira, 178

Vendas ^xclusiüo. e Incorporação sob a garantia de

Administradora S. A.
/(

Aí. Rio Branco, .3..7.« andar . Tt!., S3.517*

r

A ¦
Vtnha escolher o terreno .1
#
para suo coso no novo
4
,-S.
aristocrático bairro
PARQUE DAS FURNAS' O ;P

1
|
i

Também apartamentos de sala e quarto separados- com dependências de
empregada.
/

Jo'conto com oguo* foz

f

¦ #
forço, a margem do novo
Estrada dos Furnas
coneretoda * iluminado.

'

'I

Pagamento o Longo Prazo

I
I
I
I
i
I
i
e
i

¦

>.'.

¦ -r^n- «trf w—

i^ü^P^^i^^^^^^^^My.
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,

¦-

____.£_ -i.i.'.'.
Aceitam-sc reservas mrA
-*»* AJ-77.--,A>,7
*•»**-«. _?!_«_«>
5.<> andar /W O prOXlMlO Ultt
Av. Rio Branco, 151
Tels.: 22-4215 n 22-4227

Preço fixo ;
set: reàjustamento
e máxima
facilidade
em 8ü meses
desde Cr$ 4.500,
e Cr$ 6,606, mensais

_.;.¦
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f
|
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CORREIO DA MANHA, Dnminfn, 18 de Agosto de 1957

3." Cnrfcrno (Parte I)
. r-

VENDA

COMPRA

DE

11

TERRENOS

E

PRÉDIOS

(CONTINUA)

- EstaniOS FLAMENGO — Vende-se o aparFLAMENGO - Excepcional opor-1 FLAMENGO — Rua Correia M.AMLNCiO — E VOCft... .U FLAMENGO — Vendemos à FLAMENGO — Rua Paissan- COPACABANA
tunidade, pnr mudança do pro- Dutra 73 anta SOI — Últi- AmovEiTOU sua grande Rua Sao Salvador, excelente du 162, apto. 914, ótimo apto. fazendo, hoje, o lançamento lamento 1003 do Edifício Santa
OPORTUNIDADE? — Pois alu"Edifício Piscina", excep- Amélia — Praia do Flamengo,
pi
194 — Facllltu-se o pagamento.
¦i-i restam alguns, mas ótlnin. apartamento com 170,00 m2 de frente, entrega imediata, do
apto. 002 (terraço), vende-se ma120 vista. Edifício moderno sôbre apartamentos, no Edlf. MARCO de frente, constando de hall, constituído de vestlbulo, sa- clonalmentc localizado n Kua Pode ser visto diariamente entra
apartamento
ravllhoso
com
in ' de i mi.-, ir in..in, contendo duas "Pilotis". Sala,
13,30 e 15 horas. Tratar na Casa
quarto separa- si:n(ilo, Itua Senador Vergueiro, 2 salas, jardim de inverno, 4 la, quarto, banheiro, kitch. o Barata Ribeiro, 62. Prédio dc Rançaria Rocha Miranda, Filhos
salas, 2 quartos, jardim de inver238.
compostos
de
varanda,
so450
crusala
banheiro
Preço
mil
(17,S0ir>>.
aprimorado
acabamento,
com
inverno.
do,
coxinha,
banheiro,
de
área
quartos,
j.
no, banheiro, coilnha, copa, des& Cia. Lida., com o Sr. SAMsennradn. armário embu- ciai completo,
copa-cozinha, zeiros, sendo sinal de 250 mll lindo play-ground de 5C0 m'2 PAIO. Praça Floriano, 31/39, 2«.
pensa, depósito, cofre embutido serviço com tanque com má- ouarto
'¦¦•
banheiro,
área
tido.
cozinha,
Flchet, armários, bar e dois quarárea de serviço, dependências cruzeiros e o restante gran- c piscina. Dois tipos dc apar- Tcl.: 22-7690. 82580 900
lavar. Ver no local. —
tos de empresadas. Possui mais Suína 700 mil sendo 200 mil •ervieo como' tanque, e banhei'1" de empregada e
Cha- tamentos a sua escolha. Tipo FLAMENGO - Vendemos ni praia,
''•¦
quatro arma- demente facilitado. —
reco
emnrerada. Preço ainda d"
quatro terraços com 50 m2. e um
apartamento de 3 salas, saOS...
Preço:
ves
com
Sr.
José A — Constando dc sala c magnifico
rios
embutidos.
na
anartlr de Crf ....
portaria
coberto para serviço, com 40 m2. de entrada o saldo financiado. incorooracão,
leta, varanda, 3 dormitórios, banhei"05.000,00,
Ramos, diariamente, 9 às 18 quarto separados C quarto de iro em côr <¦ demal» dcpend.ncl.is.
com apenas CrS 30 mll 2.500.000,00, sendo CrS
Preço Cr$ 1.100.000,00 e praxo Tratar com o proprietário —
Alugado »cm contrato. Preço Crí .
ótimo, dc pa*amen»o a com binar. Tratar CAND)D0 _ Av, Graça Ara. '<" sinal e o restante em prol''- 750.000,00 de sinal e o saldo horas, exceto das 11 às 14 empregada
. mnr. i.-iil-i eo Tlnn
npo ri —Cnm
Lom tl„oo.ooo.oo,
com sinal de ers soo.ooo.oo
icicroA

FLAMENGO — Vendo Cr$
..000.000,00, i ii Caplharlbe, 12.°
andar, de frente, descortinando
-.toda a praia do Flamengo, com 4
quartoa com armário* embutidos,
h,2 ítala» grandes, 2 banheiros complelos, copa-cozinha, dependendas de criados, garage, etc. Facl"llto Cr$ 1.000.000.00 em 5 anos.
tabela price. Theophllo da Silva
Oraça, Av. Rio Branco, 185, 3.°,
sala 310. Tris. 42-0360 e, 32-4124.
"FLAMENGO
"apartamento

— Vendo
dc frente, com 1 sa-' na rua Frei Caneca, .05,
Ia, 3 quarlos, 1 banheiro comple-1 nes .2-6036 e 32-4458. com o sr.
as In
to, quarto empregada, copa-cozl-! Cunha, que prestará ostddas
Interessanha, etc. Preço: CrS 1.500.000,00.; formações e levará
hora.
tendo 379 mil cruzeiros em 18i dos ao local, qualquer 16992 OOP
'—'
anos, juros de 10 por cento. In-'
Vende-se magnífico
formações com Theophilo da Sil-1 FLAMENGO de frente
com 200 m2
apartamento
Av.
ou
Leon
Zagury,
va Graça
quarde acra, com i»let>, 2 sal.es, 3 4 varimItlo Branco n. 185, sala 310. Tc-, tos com nrmarloe embutidos,
cozinha
lefone: 42-6360.
das, 2 banheiro, «ocl.ls, copa,
empregada, todo
86281 000 e dependências paiaPreço
2 milhões e

An7, -õcs de Ci-s 6.000,00 mensais, :•"•<• de CrS 1.000.000,0 financiado!horas — ROSA FILLER. Rua Sala C 2
Tel: 52-9074.
e o resto a longo praso. Tratar pesquaitOS e lambem 'sonlmcntc
'uros. — Informaçoe» e vendai
á TI. da Assembléia, 104,
nuarin ue
ilo
,>mm-i<n -i,l-i
com quarto
86234
900 .DMINISTUADORA WAISMAN. em 60 prestações mensais de Sete de Setembro 66, 4." an- rnm
cniprcnaaa.,tnlM
ooo
ei5 72119
fll3
"T"
-_-_...,.-„—„
Telefone
52-0532.
Para
efi-'dar.
Cr$
22.240,00.
maior
Ótimas condições de pagaFLAMENGO — Vende-se oti- LTDA., Rua da Assembléia, 104.
Vendem-se,
cm
IAPARTAMENTOS
,.,.„(, com
.«-. apenas
o„_-«_ 5%
col dc
An. Sj.1
71020 900 mento
sala 1.109. Telefonar ciência, favor citar referencia
lncbrporitfo I rua Silveira Martins,
mo apartamento de 2 quartos, 11." andar,
52-2300. Diariamente corretores no n. 609. Vendas com ORLAN- FLAMENGO — Vende-se o apto. nal e prestações mensais des- Junto a praia, c el saleta, sala, qu.r'to
sala,
inverno, conha, 206 s'313.

jardim de
zinha e dep.
completas
de
empregada.,
Preço
previsto
750 mi| cruzeiros. Em construção à Rua Paissandu, junto a praia. Tratar à Rua Mexico 21, grupo 501. Telefone
22-6704. 82195 900

local, até às 10 horas da noite.
81938 900
RUÃ MARQUÊS~DÍ~AÍRÃNTES, 26 — Flamengo — Predio já na ultima laje,
para
entrega em 20 meses — Vendemos a preço
fixo apartamentos a partir de 500
mil
cruzeiros — Veja como é facil V. S. comprar o seu apto.
Para renda, revenda ou moradia a 10 minutos do centro
da cidade muita condução à
porta. Apenas 6 aptos,
por
andar servidos por 2 elevadores; aptos, de 5 peças independentes:
quarto, sala, va

cozinha,
(separados), banheiro,
a onn an Preços
n .
... a- .»--r1103 da Praia do Flamengo, 168 d„e /-..Cr$ 4.200,00.
&vcn\,e;.vlço c iv.c. criadi. Preço >
'ia,partir
composto de 3 Quartos, % salas, 2 tir de Cr$ 510.000,00. V
de Cr$ 630.000.00. Financiabanheiros sociais, cozinha e área ...>.„...-,..,-,.- .. .... ...1-..,..:., j_. íiiiento c facilidades. Av. Almte. Bara excelência des- |roso TO s/ M7 J-C< rARiA 22.7036 •
de serviço, amplas dependências comprovar
de criadas completas, box priva- te negocio. Visite, hoje ainda, «-4M8.
.Bí™J_°
pintado a oleo.
tlvo para guarda de carros nos à Rua Barata Ribeiro, 62 Pôs1 milhfio e dusendo
mll,
vende-_«
duzentos
por cr|..T.
jklamengo fendo Cr$ 000.000,00
ATENÇÃO! Otimi' ncjjócio no zentos mll de entrada e o restante
andares. Ver no local com o pori vi«ii.ooo.ooo.oo,
to
2
Corretores
das
8
às
22
i_
_..
u«
rt_*.|u
wimviu
o
_rS
LTDA.
tratar
na
IMÓVIL
e
teiro
Honórlo
—
Rua
Vendemos
mais fino ponto do Flamcn- a lonun prazo. Ver"01,na
FLAMENGO
e
m m m Mnanc|-d0l| um
—
G/
417
Vargas,
Prcs.
Av.
Para
à
o
melhores
tioras.
com
porteiro
(nior-|ôtl_iò apartameuo pintado a oleo.
Barros. 41, ap.
magníficos
apartamentos
à 1101. Tel. 43-8092.
go! À Rua Senador Verguei- dc
Augusto c tratar pdo.i telefones
Sr
mações
e
vendas
LAURO
DA- dando soi pcia manha, com saieta,
—
»ro vendo todos apartamen- __-2.«: e 32-7439 ^
FLAMENGO
Rua Buarque de MaPraça São Salvador, para en471 900
.
—
luxuo61
Vendo
j£ cr.do
pequeno; e
tréqa eni 24 meses constando FLAMENGO — Vende-se o apto. MASO-NELSON MAGALHÃES fe ,. tóá&Vr' itó bSüí-íL.
| tos dc frente; Edifício dc alto
sos apartamentos próprios ' para ca— Rua México, 111 — g' 902 coxinha, drpond.nclas de empregados,
—
Eni
tipo
sal
renda,
sala
com
armário
ou
Venãe-se
no
luxo
de 2 quartos, sala, cozinha, ba- 704 da Praia do Flamengo. 168
cm
com
construção,
flamengo
peT_i.
co ia_o
l"rca Interna envldraçada, na Rua
<!_ aana
j
(iMI.S »(1 52-I.4J.
Bncpcndl n'- completo, banheiro, cozinha c tanleis. _o
de
Conde
!Mart|ns
Rua
a
Perl,
nibeiro n.° ia, «part. 702.
e dependências de composto de 2 quartos, 2 salas, 2
nheiro
i ças claras c amplas, compôs- 34, o apto. 601, de Irente, com ves- qur, todos pintados a óleo, saneai
na
portaria. Estando vazio
1-r.nhelros
KlUir,",
Qnn
Chavei
e
demais
depensociais
oouoo
e
nos
etc,
»u«lpodcrA
banheiro
de
Preços
a
parquet
paulista
pnr
empreqada.
salas,
pisos
3 ótimos quartos tíbulo, 2 salas, 3 quartos,
partir
flcr ctrcRue imediatamente.
| to: 2
dências completas, box privativo
ha- CrS 400.000.00, sendo 100.000 no ato
e
f-omplet".
copa-rozinha,
quarto
21923 SOO
com apenas para guarda de carros nos andaCrS 880.000,00,
i com armários embutidos, dis- nhelro de empregada, Arca de servi- da posse. 100.000 em prestações scApartaOCASIÃO ÜNICA
som juros e 200.000'no prazo
mestráls
armasinal
e
o
88.000,00
de
lio
local
res.
CrS
côr
com
Ver
enxugador,
2
em
e
porteiro
ap.
banheiros
tanque
Vende-se
luxuoso
com
presFLAMENGO
—
pensa,
ço
dc frente
Vendo com
}
de cinco (5) anos. com juros de 12 por
e tratar na IMÓVIL LTDA. à Av. mento
embutidos, inclusive no quarto cento
ll° andar, de frente. 3 silas, tri*
tações mensais de CrS
«sala
1 quartos,
nini-lns hna
r- (lemas
ri.mal. ,1p."°
i copa separada da cozinha rios
_
««-idormlt6l.,os
tabela
Price.
Antena
coleDoa
sala
ria
e
óleo,
venc_
a
—
—
Tcl,.: 32-8S57 e
G/1101
Vargas, 417
de emp. todo pintado
clc,
dc rádio e tclcvlsfio. Ver nn
23409 900
7.100,00 — Vendas com OR- Pres.
pendências, com muitos melhora- ;,2.8137
lustres, triturador de lixo. ga- tiva
43-8092.
4472
900
Tel.
J área com lavanderia, depen- zínnas. lncinerador
e,
¦
local
c
tratar
o
c|
encarregado
-J—~——
———
— Edifício recemmentos. Preço excepcional dc CrS1";« dências de empregada e ga- rage,
J. Malafala, av. Prês Vargas, 417-A
— Es- UD0000 00cMmmfina,;ciamcn.^MI|NGa
DO
FLAMENOO
PRAIA
construído. Ver no local e tratar na s|410 — Fone 43-9195.
~
,m--ve,s
I ragem. Preço a partir.dc: Cr$ PROLAR S. A. A Av. Rio Branco n
quina de Machado dc Assis, vcu- lo c facilidade no sinal Local K. V(,Rtíe.,e pi.on,a entrega cm andar al11110 -00 mente 5 pòr cento de sinal,!Ia5aoc-e Xen?a0Je
5o andar dc-se excelente apartamento so- Marq. dc Abrantes. Informações to
114 — 9.° andar.
880.000,00. Sinal Cr$
t'c frente com linda vista para o
noo FLAMENGO"~~Vcndò.-riV Praia do 24 prestações desde 3.500 eru-j^^JÍ0^0^,?0
4157
-—Tel: 22-9950 — Ramais 10 bre pilotis, com salão, 3 quartos, pelo tel. 45-5523 e 42-3552. |mar, excelente t confortável apto. todo
Flamengo, 12, apto. de frente, com reiios
™.,,>c após
,„„_ on sinal,
c,„.. .,¦..._,
J 100.000,00, promessa Cr$ ....
a
parte
— Vendf-sr na Rua Ba- varanda, sala e quarto conjugados,!
,,
gff064'ilO 900 pintado a oleo com sancas, próprio pa9QQ e . demais dependências comple» 100.000,00. Prestações mensais FLAMENGO
•m 13.
familia dc fino gosto, com hall. 3
tis, um por andar, acabamento
rfto do Flamengo, ap. duplex, último grande cozinha e banheiro — M1L-I combinarem 2 anos, e 50 por
:ra
independentes, Rrande Jardim
1 de Cr$ 9.000,00. Saldo em pe- andar, om grande tala. 4 quartos. 2 TON MAGALHÃES - Av. Erasmo!
... __»•»_."#<.»_ — Vcndc-sc
»,
salas
— Vende-sc na rua Se- dc luxo, com CrS 854.000,00 fi- FLAMENGO
cento
36
meFLAMENGO
financiados
em
'
aparo
dep.
e
dcôcobortps
invCrno. 3 ótimos quarto» com arBraga, 253 sala 404, tel. 22-6123. .
¦ quenas parcelas. — Tratar dl- b.nhelro.. 2 áreas
|
com a rua nanciados em 15 anos pela Sula- tamento 1002 do Edifício Sanla dc
Vergueiro
nador
esquina
—
Tcl.
cha45-9223.
trabalhados, saleta para cosses
após
a
das
marlos
entrega
de empregada
21757 «00
Tucuman, apartamento com 2 sala», cap, a partir de amanhã, pelo tc16140 SOO
tura, 2 roupeiros, 1 banheiros comI retamente com ANITA GEL:
— Ter- ves. Construção da SERVEN- 4 quartos, 2 "banheiros, g&rage, etc. lefone 25-8287, diretamente com Amélia— Praia do Flamengo,
FLAMENGO
E
ADJACÊNCIAS
«BERT. Tel. 26-0281. Atendo
194. Facilita-sc o pagamento. —Iplctos cm cor, copa, cozinha, com arPreço CrS
AVENIDA RUY BARBOSA - Ven- reno ou casa velha. Compro à— vista CO — Informações • vendas Pronta entrega.
agua quente, grandii
fi- o proprietário. 17325 900 Pode ser visto diariamente entreimariosdc c serviço,
2.100.000,00 com CrJ 700.000,00
DR.
apar diretamente do proprietário.
e
luxuosos
últimos
os
às
20
hs
das
9
dem-ie,
diariamente
ouarto e- banheiro
!
Tratar FLAMENGO — Vendemos apar 14,30 e 16,30 horas. Tratar na arca
42-6707. , a cargo de AURÉLIO e OR- nanci.dos a longo
25-4086
e
Avenida
WALDEMAR,
tels.
prazo.
à
construçüo
em
tamentos
criados
s garagem. Grande íiN. B. Lado da sombra, todos Ruy Barbosa, em. edifício dc um
do tamento situado no sétimo andar, Casa Bancária Rocha Miranda, para
MACIEL. Rua
17041 900 LANDO — no próprio local com GASTAO
Visitas com GOMES
27 grupo 606. Tels. S2-5225 contendo sala. dois amplos dor- Filhes &. Cia. Ltda. com o Sr. nanclamento.— Telefone
por andar, pilotis no an- FLAMENGO
45-2684.
— das 9 ãs 20 horas e à Av. Carmo,
AZEREDO
J os aptos, de frente. Raro ne- apartamento
—
em
Vendo,
62-6698.
e
no
sub-solo,
c
térreo
garagem
900
'—
gócio! 16856 900 dar
mitórios, banheiro completo em SAMPAIO. Praça Floriano, 31/39
16094
1017
contendo cada apartamento: hall, ga- edifício de cxceociotial a,c»- N. S. Copacabana
— Vcndc-sc apto. de
rua côr, cozinha, area cora tanque e — 2o. Tel.: 22-7690.
na
FLAMENGO — Vende-se
toielFLAMENGO
inverno,
de
leria,
amplo
jardim
» ALM. TAMANDArt-! 41, apto. 515, vaN. B.: ou depois das 19 ho- Paissandu ótimo aparto com saleta, WC de empregada. Ver no local
82252 900 ,a^—, sala, quarto, banheiro dc luxo,
e chapelaria,' biblioteca, livine. hamento. luxuoso aoartamerI 7.I0, sala-quarto, kitch e banheiro. lete
varanda,
2 salas, 3 -quartos,
etc. í rua Corrêa Dutra n. 56, apt. 64.
cozinha, quarto de empregada, WC.
rouparia, 4 amplos tn. próprio
ras, pelo. Telefone 46-5790.
diolomata.
paraI Preço á vista: Cr$ 360.000,00. Tratar sala de largar,
a Tratar na C. N. A. P. — COM- PIIAIA DO FLAMENGO — Suntuoso e área de serviço c| tanque — DcPreço CrS 1.700.000,00 condições
2 banheiros sociais comple» -omposto
900
72685
5076 noo quartosi
salões,
de
2
imediata.
grandes
Tratar
JI íone: 26-5721....
combinar. Entrega
tos, cop», cozinha, 3 quartos c baapartamento em edificlo de luxo, talhes cl sr. COSTA — Tels.: 32-64,17
do PANHIA NACIONAL DE AD- ocupando toda a frente c descortl- e 22-8157.
com GASTAO MACIEL.- Rua
17298 900
VENDO — A Avenida Rui Barbosa nheiro completo para empresados e 1 amplos quartos.?.banheiros ¦FLAMENGO —
MINISTRAÇAO
E
PARTICIPAótimo Carmo, 27 grupo 606. Tela. 52-5225 e
Vende'-..
com ampla FLAMENGO — Vendemos and ar a vista,
nando
maravilhosa
'¦•''•
'
«parlamento com 4 quarlos, 3 salas, área rie serviço. Sendo dotado, ain- «ornais,
de
invernoHall,
an17,
3o
Apartamento de centro, çom
81745 900 COES, á rua do Carmo,
52-C69IT
jardim
varanda, 3 salas, 4 dormitórlBs, tolcopa, da, de ar condicionado, instalaçíio
I grande varanda, 3 banheiro.»,
qUa,
par- o0 mar na quadrada
para
sala, quarto-grantíe. cozinlía e badar ou tels.: 52-8318 e 52-8319. lítte, 2 banheiros sociais, copa, co-, lorai-vls[a ,-,nartamcnto
cozinha, 2 quartos para empregados central de ásua quente, telefone iji- varandas, garage. amnlas de- nhclro-complcto
com 2 salas, :»
—
Ver•
Sen.
Vende-,
R-.ia
PRAIA
DO
FLAMENGO
3461 900 zinha, dependências dc empregada e|quar(os "2 banheiros, copa-coc.inha
,
» — WALTER WEINSCHENCK — Tels. terno, 2 amplos elevadores Otis, pln» 42-6437 e 26-0626.
900
27041
« I5LAMENGO — Compro apartamento
tfttla. ou dois quartos, inclusive: Catete, Laranjeiras ou Glória — Propôs« tas para fone: 3_-ft.ll. 8546 900
>

¦¦-

¦'

——

tura a óleo nas peças principais e pisos de mármore no hall, galeria de
inverno e banheiros sociais. Construçüo de COSTA PEREIRA,. BOKEL,
ENG, E CONSTR. S.A. — Tratar —
pelo telefone 42-8130. Ramais, 210 é
428.
22384 900

netidências de serviço. Cr$
3.000.000 cnm .rande financiamento. MAGALHÃES .
27-6751 diariamente até às 13
horas. 82503 Snn

DO MACEDO
e Vendas de
São José 90
Tel: 22-9950
13.

guelro, 106 (Edf. Inagé) Base: Cr$
300.000,00 à vista, CrS 120.000,00 ia140.000.00
cilltado e o restante CrS
financiado pelo Lar Brasileiro. Cr$
Garage
1.456.00 mensal,
psóprla.
Maiores informações Tel: 2S-6397.
16985 l)f>n

— Incorporação
Imóveis — Rua
— 5o andar —
— Ramais 10 e

sc o direito e ação à compra do apartamento de frente n". 1102, Vasio, COMPRA-SE' apartamento' hq Fiada Praia do Flamenco n", 164, em lel mengo, Glória ou: Catete, andar allão pelo PALLADIO, dia 28 de agô:- to,.com sala e 3 quartos,, claro, csto de 1957, às 16 hs. nn local. Char.pacoso e ventila lo. Dá-se entrada de
ves por íavor, com o encarregado do CrS 550.000.00 é o resto, a eombhiT.
900
7283
edifício.
4367 900|Tel: 42-B802.

garagem. Alugado sem contrato. Cr|i]uxuosai arca anlpia serviço 2 quar4.500.000,00. com «0% financiados, em j,os empi.cgaaai garage. i por andar.
10 anos « facilidade da parte à vis- CrS 2.200.000,00 sendo 50% A vista,
ti. Tratar pessoalmente na Rua da 50% cm 3 anos — ALDA FRANCO —
Assembléia, 104 talai 613 e 615.
Av. Graça Aranha, 206, t. 312, ....
24495 901 22-6763 e 32-8715. 4319 900

l

I.

T-<.->

*'(.'-

,„ ¥?.

¦¦v.KÁiki.U','*1-:!'-. '¦•vifi.tf&viti.

ül ÜBH

. .,

Í*(M. KA ^tl,

f *,

í «}»

':-wt4mmmmmmmmmmMmLiimmm

^i^Hi IK

'¥&& Ui ,- _í**^^_OT_í_Wí'':.';

''-y,-'. '-,'-¦;¦•'

W&>M&ife>

::

^__C_E_Q^WQ___________Hi

:-:¦-:>:,y.

- — ^^

I E

qualidade
e conforto

;"

.iií-í^.:^

--K_5-g_.
"JÍB«è2_2S_<
- '"^ÍM^#A^P^^^«#W|_^_M-Í--

!
mWmk\mmm^mWÊmÊ^mmM.^^tm^y
...»_.^wb.IBWWB-BBB-iePqffiS^ • ¦'."•àfe? mSfkmWmm
. ¦ y--'y^y&&3i>fr:---.¦ • j.-¦¦ vt.?JAr;i"v.V_'.%:^-f::y~ymlfa}'&?nZmmmmmW.y.í,

:.; i

.y^y tm^m-^mm '¦¦m^mÃA^mmmmWãm.^^w^mt ***&

's>

B_i_li_i

' ¦ ^
>__P__i__w^l_tiiMB^S^4fl_P^
*' «y¦
__Pr?i_fB____P^Ít mwt>*r W

„T„_5_

%¦

na bela paisagem do aristocrático

¦ r,;i

!':{<*&

.;;«;

6IS-^_SS^t^^_íSk_S*^Í_íSÍBÍá_^

4

'

\-^:^'^'ÊM^ÊÊam\éy f/jÊBmK~'¦'' "' //_____¦

WiflW/iiffM

. •¦¦

Wàjlií/ilim

j_->:

¦¦-v^trv

w~:yyy

:.r.\r^^^V^^:^Sh<èà^mBmgmmm%
*TkmWLW''- "WÈiMÊIÊÊm

'¦

'¦¦yyyy:-yy:^yy:.y

WmWii^m^SmfíWnBM % lWAW$®mm

______M_iB_#_HfS_Hn ¦-flsS"
_wív_B8
f_M___í
,%-j ; ''A.,'^'.___B.

n
-965

¦-

í;

¦ ¦''rrSV<'.:

¦'"

".

¦''".;,•.„ ,;''"{

' -1^I^^Í^Í^Si___wÍ_l

'¦

ntir

\/y ______M___2-__wVH____________£_%^__nl •í;w

!M9R| r,

__rk___^<CmI_1
¦hh^HÉH_»^^_______8H
n t.
ÍIIH^^'1Í''' :'^__$_9_____________l

^Hl - -r

a

. uímWSaaWmW^^^f-^ ^rylmm&k

mmmÊmm

^R t^*^a™*__Bfíli^^WirSffiiTWrr^^^

W-,

ÍHmttA.,..

'"^__S_Sjráê_iF

mm&
"*-mM

o moderníssimo
I

i

mmmtmvammiititumtttaJwmtaatii-amm^tMnlítti timmuimm^r^'.^-_¦¦>¦¦ ^jiimiwmww^wi^w-^tivijih*—wwiw** mi

EDIFÍCIO DALTON
(6.° vnidade do maravilhoso conjunto)

Hall.

PREÇO D0 ¦» «$8.976.00
3 ampfos

Salão

d«

criençaj,

brinquedos
localizado

paro

no pav.

Todos

os

apartamentos

de

do ledo êa sombra e indevossdvehj
Garage com box»
Elevador privativo para cada
apartamento^

£ AP. 02

wwwiipimiw-h—hu

si—»»^-

:'rlyfi4y

salões,

Salfio com-49,20 m},

embutidos

3 amplos quartos com armários ©tnbutidoí,
2 banheiros com box,

social,

Copa-corinho com 17,80 m2,

Sala da almoço,

2 quartos • banheiro da empregadas,

Copa-cozinha com 22,00 m.2,
Despansa
3 quartos o banheiro de empregadas,
ampla óroa de serviço,
2 garages.

io%

mf0 D0 «» «$ 9.78*,00 (5.- PAV.)

'¦

m2-:

com 138,00

ÁREA CONSTRUÍDA 284,55-m'

PREÇO • a partir de Cr$ 2.700,000,00

Rouparia,

Em 30/3/58,
Em 30/8/58...,...•

frente;

A

Sinal

(S.» PAV.)

ótimos quartos com armários
banheiros com box,

Toilleto

forma de pagamento

térreo;
it

5
3

estudados para V. S
Com maravilhosa visla
para baía de Guanabara, lago e para os 23.000m2
de bosques do Parque. Eduardo Guinle. •

'

í ÁREA CONSTRUÍDA 596,27 m»

PRÉÇÒ - fl partir de Cr$ 5.190.000,00

Eis uma nova realização que tios orgulhamos em
kjpreseniar. Aparlamenlos de alio luxo onde Iodos
os requisitos de conforto foram, cuidadosamente,

Características especiais;

iiiiiiiawnwnwiiaji

Vista, parcial do Parque Eduardo Guinle com um dos Edifícios já construídos \

AP.-Oi1

¦:lK'\

CONSTRUÇÃO

POR

EMPREITADA

ampla 6rea d» «erviço,
Garage.

DE

PIRES

E

SANTOS

S.A.

7%
?2%

¦*¦

Pi Èm r

4r- Pronta a alvenaria. ,^... 12%

Em 30/6/59 ...««^ 13%
Em 30/11/59 *M.
s%
Habite-se

Vendas

e

Jníormoçõen

LIARIA CffM S. L

5%

Em 36 prestações mensais

sam juros, o partir do sinol 36%

Isolamento acústico das talas.
Travessa

PR0JIT0 I FISCALIZADO D! «LM.lt tOKRTO

J:i

\

do Ouvidor,

M _*_ {Seção deVendaOj^a.» andar -_ Tels «52-8166

de 8^0 òs

18 horoí

' 3.° Caderno
(Parle !}

¦PWntETO BA lflM-TMA, Domingo, 18 de Agosto de 1957
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26.000 ms2.
Presidente Dutra - K-12
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Vendo a Estrada Sepetiba distando 3 minutos da Estação de Santa Cruz e igual tempo da Praia de Sepetiba (om
45.000 m2 de área plantada e plana 2 casas sendo uma
de 330 in2 de área útil, água, luz e força. Tratar Rua De3460 oi
brel, 23 grupo 611.

Com 180ms de frente, luz e força, nível superior ao
da Estrada, junto a várias FÁBRICAS.
Vende-se pela melhor oferta, tratar diretamente com
proprietário Snr. RAUL no Cartório do 1.° Oficio, Fone.: 249
— Facilifa-se o pagamento. 3598 91

*—m—_________________¦
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Assim
você

}

pode
comprar

' •¦
if ont.nr, nn-, eodo eanol
-MW_Wti.fi. I
f"*'*''~-^2"" Uma
RH ,|
BJB
f,<l ¦" ^- ' outro ooro Iodai o»
Wc rádio
^VHNU]
faixai

'•'•v',aa • '-*"**0 tm tdifleioi

Área em Campo Grande
Vende-se uma área de 200.000 m2, praticamente piana, na Estrada do Mendanha a 3 • meio km. da estação
de Campo Grande, passando à porta ônibus, rede elétrica
e telefônica e canalização dágua. O terreno se encontra
livro e desembaraçado tendo ainda, nos fundos, duas
frentes para o prolongamento, em construção, da Av. das
Bandeiras. Tratar à Av. Marechal Floriano, 124, loja —
Sr. OSMARINO — Telefone: 23-2923. 3264 91

ZONA INDUSTRIAL I

I

VENDO NA AVENIDA BRASIL N.° 2.180, PRÉDIO DE j
CONSTRUÇÃO MODERNA DE 4 PAVIMENTOS, COM 1.715
1 M2. DE ÁREA CONSTRUÍDA E CAPACIDADE DE 3 TONE1 1 LADAS POR METRO QUADRADO, SERVINDO PARA QUALQUER FIM INDUSTRIAL LEVE OU DEPÓSITO. PREÇO CrS I
!
I ! 12.000.000,00 SENDO 50% À VISTA E 50% EM I
5 ANOS, JUROS DE 12% AO ANO. VÊR NO LOCAL i
í
j j E MAIS INFORMAÇÕES COM:

í I

SANTA TEREZA I
Edifício LARAMA
Vendem.« apartamentos prontos, tala, 2 quartoa, banheiro em
côr, cozinha, dependências, pecas todas claras, 2 elevadores. Otlma
locallzaçio — 50 por cento financiados. Ver a rua Joaquim Murtinho,
n> 886 — Tratar L AM ART S. A. — Rua da Assembléia, 11 • 2.» pavimento — sala 203 — Fones: 52-2828 e 52-4934. 3500 91

I

|f H.

,

',.

tiabitaçoei

(continua)

coletivos. Em proitto.

r'' SmwiStB tM ^"'°

i
I

Somente

j
|

Cr$ 15.000,00

de

e Cr$ 3.541,70

mensais

entrada

Apartamento para casal, no CENTRO.
Preços fixos ssm roajustamentos, a partir de.V,
Cr$ 270.000,00, constant» da escritura.
Você pode comprar com a economia feita*:j
em condução e almoço na cidade.

OLIVIERI I

APROVEITE

| | Rua da Assembléia, 104 — 5.° andar — Salas 512 j j
I
e 514 — Tels.: 22 9562 e 42-8547 I

ESTA OPORTUNIDADE

Compre

já o seu apartamento.
INFORMAÇÕES*

80516 91 J

| j

Consórcio Industrial* Imobiliário Lida.
Kua Míxico,

IU- grupo 906 • Tel. ¦ 52-Í539 • 42-0952

to ja - Ar, Copacabana

TÈREÍSÔPOLIS

250 M2. — ENTREGA IMEDIATA

Quatro (4) magníficos lotes no JARDIM DO GOLF, medindo 18x40
metros, cada. Sendo nn» cóm casa a terminar. Vendo ou troco por
casa ou apartamento no Rio: Base: Cr$ 1.000.000,00. Negócio direto.
Nâo aceito Intermediários. Telefonar para Dr. Geraldo Martins, dai
10 as 12 horas, impreterivelmentc. Sábado, domieo e segunda-feira.
Tel. 32-1332.
29931
91

Trecho Confeitaria Colombo — 20% de entrada restante
5 anos a combinar. Base cem mil o metro quadrado. — Tratar sr. Stefan — 52-9826.
53341 91

Edifício 'e,m.:.
Albatroz
5?|í

i

illiii PETRÓPOLIS
r

Terrenos
industriais
i/o

;;/-'K|||! RUA CORONEL VEIGA, 942
SITUAÇÃO PRIVILEGIADA com ônibus do RIO e local à porta

APARTAMENTOS
DI FRENTE

Na Avenida Brasil os lotes custam milhões ©
«ão vendidos unicamente à vista. Mas, agora,
a 5 minuto!, da Avenida Brasil e a 20 dà Praça
Mauá, com estrada asfaltada e várias indústrias
já funcionando no local,-nós lhe oferecemos
LOTES INDUSTRIAIS, * partir de Cr$....„
310.000,00 com 10% de sinal e o saldo em
60 prestações mensais SEM JUROS.

PREÇOS DE CRS 480.000,00
A CRS 515.000,00
PJ

'

$
¦

_

*

Venha construir a sua indústria AQUI
!

Estrada Velha da Pavuna, 1331
próximo ao Largo de Inhaúma

QUARTO

\\

:.SALA

'

HALL

5% de sinal
;
55% durante as obras
40% financiados após
a entrega das
chaves
r

Propriedade dè Fiação e Tecelagem João Lombar d i S. A.
O melhor negócio do ano
Zona reíidenc.al, comercial o Indus.
ífiol Está localizado num dot mais
populoso» bairro» da Zona Nor.o.
Água, kix, (orca, tolelohp, ônibus e loto»
çò*j_ direto* à pca. Mauá • Candelária.
£stet e multo, outro* •ttobelecimen.
to* Induttrioi* conitruidot na* vizl»
<<rt-ançai do loteamento- Equipamento*
Woyn« do 8ro*il S A. » Chris.iani Ni.
Silo 5. •**-.
•Iien
Vmâu «»_Iuíiv«m

r

I,

SEM REAJUSTAMENTO

Rdlnarlo
.JR
¦
) —^-.
Init Mongulnhoi
ir.it
Monoulntioi
SL/iÍkHH.»
_£__£.

jM

H8H» «8 Co»lr,hO Í__j55*-*-

«»C»M»UI
/V"^«--QX
^^^
I tOWDrt CUI //
-vRâ-k
^vvSHBy

~~jjr fu(
\X(f
\'
Mtrcodo Municipal
No»e y«rt .'..'¦'
V_X*
\
\X*A», todrlgud A_v»|
\
V
If

flVILB RAPOSO

I

|

*»¦»*««"

INFORMAÇÕES E VENDAS:"

:j
j

RIO

"_
^^"

do Engenheiro SYLVIO PERDIGÃO

I

«e ».»»..

INCORPORAÇÃO * CONSTRUÇÃO

PROPRIEDADE

Largo d» lohalffl*

|

Senador Dontat, 76 • <0.° andar
«/1007. T.I.« 58-0579

PETRÓPOLIS
Av. Rio Branco, 185 — Saia 328 Rua Paulo Barbosa, 142 — S/Loja
Telefone: 52-9029

ESCRITÓRIO DE VENDAS, NO LOCAL, ABERTO DIARIAMENTE DE 9 ÀS 17 HS.

Telefone:

4278

^—^m^^^a^^^
k Venha hoje

52096 íl

•

Salefa, sala, jardim de inverno, 7 ou 2 qi/orfos
dependências completas, com quario ê W.C* dê criada.

TIJUCA

í^S

^

ver, em final de
estrutura, seu
apartamento
«instruído em
ritmo acelerado

URUGUAI nüi 184/196
*

2 tipos de apartamentos
para você escolher nos
EDIFÍCIOS
.ERRA GRUDE 8 SERRA NEGRA

TRAGA APENAS

CR$

lo.ooo,.»

de sinal

para qualquer tipo de apartamento
o 70 meses para pagar o saldo em prestações da

cr$ 6,100,00

Cowfrvção da
R1VIL- CONSTRUTORA E WCORPORAOORA LTDA.
• t«roffi5« ét 25 tibtm %xtmte4tt

MILTON BASTOS IMÓVEIS
Sue México, 111, er. 907 - TeL: 22-2529
COtHETOKS NO lOCAl WÀBWrUWTf DAS t te ?3 htm
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$.• .Caderno (Parte

CORREIO DA MANHA,

V)

COMPRA

VENDA

DE

Domingo.

IR de Agosto de 1957
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(CONTINUA)

\ ENDE. i: na Qáve» apartamento GAVKA — Apartamento -- Vande-IJ. BOTÂNICO — Vendo ótimo apar. GLÓRIA — Vende-»e magnífico apto, ATENÇÃO: 10 anos para pagar. Preço
de frente, com Und» visla com tala mo» á Praça santos Dumont n. 160, tamento de frente com 2 ialai con com sala, quarto, banheiro e kitch fixo M-iii reajustamento. Em Inicio de
e quarlo separado», nor ut). corre- . apartamento {01, de frente, para jugada*. 3 quartoa, banheiro em cór para renda ou residência, A rua da conatruçto vendo «xctlent* apto. de
dor, varanda, área de isrvlço com entrega Imediata.' Dua» aala», jardim com box. cozinha, dependência» de Glória, 3. Apt. 922. Chaves com o ze- Jardim de Inverno, sala a quarto aePreco de ocmlfto: 000 lador. Tratar Banco IrmSo» Gulma- parados, cozinha, área de
tanque e prateleirai, banhetro com- de inverno (mármore), 4 q\iart0s, com empregada.
c/
3 banheiros sociais (louça mil cruzeiro», com metade em 8 anoa. riies S/A, Adm. Bens., Rua da Qui- tanque e W.C, e quarto de serviço
empregapleto com dua» caixa» dágua priva- armários,
cozinha,
Inglesa
«in
cór),
copa,
granvende-se por SAO mii cruzei- tanda, 80, tel.: 52-4163.
. começo da
A
viata
da,
Todos
tiva».
imie.........,...
do.
apartamento
oa
aptos.
—
FLAMENGO
Xum edifício r<cilada» — roa. — Tel, 22-29.11 e 22-3167. DR,
1100 Ver dlirlamente no local a Av. VISE.tni.l» de Santa Marlhhn, S, apto. d« Area, 2 quartos e WC fie
18289
financiamento
autar.•i.ll-ron-.ti lllilll, siilin- pilotlS, lin
CONDE DE SANTA IZABEL 271, Pre302, uo final dn rua Marques de Sáo Acenamos
¦ em geral, Preço CrS 1,800.000,00 GABRIEL DE ANDRADE,
•
vende-.iiGLORIA,
apto,
de
e ço a partir de
nuqto.
10.° pavimento a poucos metros
1001 sala
Cri 405.000,00. Mala InVicente, (Jjlven. Chavet com d. H1L- IMOBILIÁRIA LEMOS LTDA, Av,
2331
banheiro,
separados,
cozinha,
formações à Av. Rio Branco 161 —
da praia. Tem uma linda vlsta,
DA, no tr.rreno ao lado do edifício. Nilo Peçanha 26, tala 702. sr. FREI- OHAIAU — Vendo a Rua Vliconde ótima entrada
colottrvt
que
para
1811.
Tel:
22-2213
Tratar pelo* telefones: 42-4576 e BE. Tel.: 22-2483 ou 42-0506.
— Apartamento
tr. Jayme.
Indeva.ssável
de Sanln Isabel, magnífica e luxuosa car uma estante, etc, Rua Benjamln
32-0420.
...
72690 1200
composto de 2 salas e 3 quartos,
1001 residência, pronta entrega, cm centro Constant, 102, apto, 407. Telefone:
~Casa
_3344 lm
08253
4310 1100 GRAJAU" — Vcnacmos terrinoplarom armários embutidos, copa-coRUA RUBENS VAZ —
em" pé- GAVEA • ¦ Vendemos terrenos no de terreno, com acomodaçfie» pata fa- 23-8791.
de alto tratamento. Construno com 27 m de frente, 80 m de iunzinha, 2 banheiros sociais, e dequeno -terreno,. rua. 2 pav,, 3 saias,
Parque", i e«tr»da da Gávea milla recente,
1 'reco 2 milhfie. e 600 RUÃ D~A GLÓRIA, 3 — Vende-se" dos alargando para 43 cm para conrCr$ 42Õ.0ÒÕ.C0 — Vendo pequeno «p. 3 qunTtnu, demais dep. — 1.500.000.00 ri.4Gávea
pendências de empregada. São 2 com
142 (contlnuaçiio de Marque» de çfio
apartamento pronto de frente de sa- 11 in.-...)
mil
cruzeiros,
tendo
1
milhão
de
crue
telefone:
entrada.
imediata, baso Crf 2.000.000,00
Oe
com
600
mil
Resto
em
geladeira
írente,
8
—
Local de residência»
Sáo Vicente)
apartamento* por andar com ele- no Flamengo. Detalh.s, telefonar
ii vista e todo o restante em li, quarto, separados, banheiro e co- com facilidade ati 5 anot. Ver no
pa- ano». Tel. 2Q-1131 - SOBRINHO, até luxupsa», cercado de mata. Base de zeiros
zinha.
Tratar
tel.:
37-0389
vador social privativo. Pieço ... ra 4C1401.
ou
pelo
8304
10
anos.
22-9167,
. Tels. 22-2931 e
DR.
local á Rua Borda do Mato do lado
18181 1001 Cr» l.OOO.OO por metro quadrado, ci
1100 23 horas^
42-1873.
4264 1100 direito
1.700.000 cruzeiros: 50 por cento
LEMOS GABRIEL, DE ANDRADE.
Junto, antes da casa da esquiIMOBILIÁRIA
— Vende-se ótimos iates, GAVEA — Vcnde-sc magr.irico ter- facilidade.
335a
1001
à vlsta e o restante a combinar TERRENO
—
—
GLÓRIA
Apartamento
á Av. Nilo Peçanha, 26, sala
VerT- na Rua Marianooolls. RUDOLF KA!.em ruas transversais ao Catete. — reno na praça do kloique da Vista LTDA.,
— Pode ser visto à rua Almirante Almte.
—
TER
t
ou
—
CIA. LTDA., Av. Rio Branco
lei.:
22-2183
42-9306
702
Vendo mag- do um de quarto r sala cem Jar., JARDIM BOTÂNICO
Barroso, 90, s/ 207. J, C. FA- Chineza, cj 2.725 m2, c| Jl ms. fren88252 1001 Único palacéte c| linda vlsta, próprio dim de inverno
173, sobreloja, tels.: 42-463S • 22-6545.
Tamandaré 38 apto. 1002 — Cha- RIA, fones 42-497B e"'22-7936.
te para estrada asfaltada. Tratar ...
baconjugado,
42«6
ves com o porteiro on no apar8U2.1 1001 GAVEA
Vendo terreno» exclusiva- |p| família estrangeira — Preco 8 mi- nheiro completo c kitchlnetc, rua
900 22-5883.
23118 1200
tamento 1102 — Tratar pelo temente residenoiali, final Marqi|*s S. Ihfies e 200 mil flnancla-se parte — Cândido Mendes 227 apto. 307. GRAJAU' — Rua Visconde Santa Isa—
JARDIM
BOTÂNICO
Vendo"
na
—
Av. Rui Bar- Hua Engenheiro Alfredo Duarte, ter- Vicente, com fin. Tratar MAHIO Inf. Tel.: 36-0519.
lefone 25-5490, com o sr. LEONI. FLAMENGO
bel — Vendemos lotes residenciais no
3927 1001 Chaves com porteiro tratar com trecho entre o fu da rua • a rua
3274 900 bosa, 454, apfo. 701. Venda- reno medindo 1$ ms. de frente, com ECHENIQUE — Tel. 4£-.'5B_
IMÓSEIBEL
&
GCIXSBUUG
V
18313 1001 JARDIM BOTÂNICO — Vendo na
desde CrS....'..
tottil de 445,80 m2 — MILTON
VEIS. — Avda. Presidente Var- Canavieiras.com Preços
FLAMENGO — Vende-se o apto. mos esta excepcional aparta- área
apenas Cr$ 40.000.00 de
MAGALHÃES Av. Erasmo Braga n° 'da,
GAVKA — Apartamento aem entra- rua Nina Rodrigues, quase esquina tas 435 sala 1006. Tel. 43-5457. 400.000,00
101 (Edifício sem pilotis) da rua mento de alto luxo, com ma- 255, sala 404. Tel:
entrada
e o saldo em 6 anos., RU22-8128.
sem Juros, ainda não habitado, de J. Botânico, aparls. de 2 tipos:
Ferreira Viana 32 (um apto. por ravilhosa vista sobre
KARTER Se CIA. LTDA., Av.
de 3 quarlos, sala e depends. e de
—Vende-se magni- DOLF
a baia
^_ £ 21738 1001 entrega Imediata. Vende-se por Cr$ pala,
GLORIA
Rio
Branco
173, sobreloja, tels.: ....
andar). Preço Cr$ 1.900.000,00
amplo
banh.
cozinha,
CrS
quarto,
— Vende-se na E»trada da MO.OP.on, em 50 prestações de
cj tanque (este podendo au- ficos aptos, de frente, ponto 42-4633 c 22-6545,
facilitados. Ver no local com o de Guanabara, constando de GAVEA
Gávea quase em írente a Embaixada 10.009,00. Ver à Estrada da Gávea, área
o
23121 1200
— (Chaves com o portelrol. Tra- iitiii.1i í, ii
de pecas), respectivaencarregado. Tratar na Adminis- hall, 2 salas, 3 amplos
do Canadá magnífico terreno
com B4(i
esquina, la— Tcl. 42-8026. mente de Crf 1.200.000,00 e CrS .,.. maravilhoso, de
tradora SiON LTDA. Rua da AI- 2 banheiros sociais, 2quartos,
três frentes c éiea de 420m2.. Tra- tar com HUMBERTO
—
— 10
AGORA
GRAJAU'
varando
da
sombra,
sala
730.000,00,
facilitando
e quarto
1001
parte. Aceito
tar com GASTÃO MACIEL. Rua do
do fândega 331-2.° andar. Tel. ...
4270
— Preço fiInst. ou Caixa — Prédio, sem eleva- separados, banheiro, cozinha, anos para
das,
FLAMKNGO - Vende-se à Praia
copa,
cozinha,
—
despensa,
Carmo,
27
com
600.
Vendo
Tels.
e
52-5225
BOTÂNICO
fungrupo
23-633G.
16156.900
JARDIM
c
pagar
dor — ERNANI ESPINDULA — Tel.
Vlamenso, 70-2 aps. de frente
vlsta
4
para a Lagoa, 23-0475.
em- 52-6698. i>x 81746 1001 deslumbrante
17260 1001 W.C. e quarto de empregada, xo sem reajustamento. Apar*
do. anda. alto k partir de 140.000Ver APARTAMENTO —• Flamengo. quarto e banheiro para
nova,
em
terresidência
magnífica
longo
à
prazo.
—
G-ÍVÉX
GOLF c
vi»ta e 6 restante
Consultórios —
GAVEA - Vendemos residência em e area com tanque. Constru- tamentos
frentes —
Tratar Vendo dois, com sala, quar'o, (se- pregadas, area de serviço com junto deste vendemos.COUNTRY~"CLUB
magnífico terre reno dc 11 x 51 com duas
iahad' da. 13 às «.for», Mb.
— Pelo menor" preço e
banheiro, cozinha e de- tanque e garagem.
Lojas
CrS 5.(100.000,00 ~ OL1VIERI;acabamento, tendo 2 salas, 4 quartos, ção iniciada. Preço 485
Preço
parados)
.ata
Entrega
185.
mil
no
Branco,
Rua
Capury
Rio
com
fundo
o
Av.
à
para
^ pendências para empregada. An- imediata.
da Assembléia, 104 — 3.' an- 3 banheiros e mais dep., eom jarUm apartamento Golf Club tendo 3.600 m2 pronto para —dar Rua
Finan- o maior financiamento, ven*
—- Salai 512 e 314 — Tels.: — jdlm. Tel: 22-0734. 18387 1001 cruzs. sinal 24 mil.
construir. Base CrS 6.000.000.0Ó, faci.
por andar. Preço CrS ...... lita-sc. RUDOLF KARTER . Se CIA 22-9562 e 42-8547.
JARDIM BOTÂNICO - Vendo aptos, ciamento em 5 anos depois da do excelente apto. de 52 m2,
2442 1001 prontos, de frente, c/ sala, 3
4.000.000,00 (quatro milhões LTDA., Av. Rio Branco 173, spbrcloqts., entrega das
chaves de 200[tendo sala e quarto separados,
—
**&*'.•
resi- banh. em cftr, dep. emp. etc - IV
ií-tet»..
tcU'
suntuosa
Vendemos
LAGOA
de
cruieiros)
com
fael.J>l
o
restante em jardim de inverno, quarto de
cruzs.
E
mil
parte
CrÇh^ados, â rua Marques de Abraiidência dc alto luxo e esmerada cons- 900.000,00 cl 400 mil fácil. Escrit. RUempregada, área e tanque. Preço
litada
C. FERNANDES, Av. Rio Bran- 30 prestações sem juros. Da-'.empregada e W. C, ampla coe
finíssimas
residênclas.FINO
—
rua
de
••••••--'
BOTÂNICO
tfticao,
Cr$
Barreparte
IAPC
—
grandementeJARDIM
rua
Mario
Uma
Deve
à
Tratar
7so.ooo.dfl
.
de terreno medindo 13 x 47 x co - .185 - 18° - sala 1.823 _ Tels: talhes e inf. no local à Rua|linha e area de serv. comple
Tratarj tes.
750.000.00 de financiamento.
4„ _ Tijuca 3393 900 financiada. Chave com o por-joferta duplanieBte preciosa: centro
89 x 16 ("49 ml), com 2 frentes, des- 42-1280 ou 52-3795. 4515 !0(U
"Waisman"
tel 42-2733 COSTA PEREIRA
2 ;VENDE.SE à Rua Fonde d Sau_a., Benjamin Constant 104,
.3347 900 FLAMENGO — Rua Corrêa Du- teiro. Tratar com PLANIL — A Predial
das ta. Preços a partir de 495 mil
tem a cortinando belíssimo panorama._ de dc:f,
jardim
4J Q apartamcnto
203 com 3 quar. 9 às 22 horas, ou Rua da Qui- cruzeiros. Construção a cargo
tra, 73 apto. 801. Ultimo andar, Av. Almirante Barroso, 81 — satisfação de apresentar seu pavimentes, tendo noi-.,
Cruz
»
—
Oswaldo
Av.
FLAMENGO
inverno enorme e todo e'iv>draçado, , ;
Edifício
vista.
,
dependências para em- tanda 30, salas 20ó 8 — Tel. do Eng. MUNIZ LEVCOVIT7.
_- Vende-sc em inicio de construção,- de frente, linda
"Pilotis". Sala, 2.° andar. Telefone 52-4077. mais novo e sensacional lan- 2 amplos aaiflW, hall. 1 quar o copa. da _ Vcr $iàvUmente Sas
10 às
sôbre
moderno
Ver diariamente no local à
cozinha, quintal -,n30 h0
(FUNDAÇÕES) na rua Gabrieladc Misdespensa.
grande
,
j consenti. 52-3022. Av. Rio Branco, 108
sa- quarto separado, cozinha, binhei
Edif£»°s Ma"0 Fá- Casa independente para empregados.
trai n". 2, os últimos aptos,
-informações
FLAMENGO
Vendemos
à
t
d
no
orador
derua
Visconde Santa Isabel 271
cozinha,
tanque
£?„mentoj
com
banheiro,
—
Tel.
52-5494.
sala 504,
la. 3 quartos,
No 2". pavimento: apartamento 204.
~
ro e área de serviço
box. de garagem
ftSges Bali,
Almirante Tamandaréi^r: M£rc° £9).
Construção
nénd. de empregada. Prédio sôbre com máquina lavar. Ver no lo- Rua
3 ótimos dormitórios bem graniniciada —
1100
71749
4491
1001
»«« Ministro Ar hur des, 2 banheiros em cor, louça inplay-ground cal. Preço 700 mil sendo 200 mil otimo apto.
pilotis. Abrigo p/ carro,
Mais informações è Avenida
para entrega ime- R?„a.as
—
com
box
e
armários
luxo,
na cobertura. Apenas 2 aptos p. an- de entrada o saldo financiado. —
dc
LAGOA
Vendo
casa
de
dois
—
;;lc.sa,
c
mlnistr»
J°a»
Vendemos apartaGLÓRIA
diata com quarto, banheiro •KftteJS
dar? Preço A partir de Cr» 035.000,00.
embutidos, 1 rouparia. grande terra- pavimentos, tendo ainda 1 apart. mento de sala-quarto, banheiro c Rio Branco 151, s| 1809J11 —
A,°"to, 1Q?, com a mais ma ço'—
Tratar com o proprietário. CANfeito maia na
Pode
ser
facilmente
_
Incorporação, Construção ç Vendas
cozinha
com
foqão
e
forno
206
base:
OS
externa,
—
Aranha,
Tel.: 22*2213 — Corretores
parte
preço
Av. Graça
c a ECREL LTDA. R. Alvaro Al- DIDO
quarto. Escadas em mármore de 4.300.000,00. Informações telefo- kit. Preços a partir dc Cr$ ....
Excepcional nara renda. p|n.|™vilhosa vista da Lagoa e do um
295.000,00 sinal em duas parce- diariamente no local das 9
— Pinturas a óleo grafitex,
Garrara
vim, 21 .. 601. Tel. 52-5247. ^ ^ S/313. Tel. 52-9074.
C°rc°yado. O mais saudável abundância de'água — Preço Ci..... nes 32-3043 é 27-2194. Sr. MI- las de Cr$ 14.750,00 prestações dc
86286 900 tura nova. Tratar
çom PLA- c
mais fno Ponto do Rio 5.000.000,00 lendo o excepcional fi- RANDA. 1268 1001 CrS 3.600,00 e apenas uma par- às 22 horas. 71016 1200
—
DA
—
MORRO
de FLAMENGO
NIL
Av. Almte. Barroso,
FLAMENGO — V. à Rua Buarqueapt.
de 60 por cento cm 5
cela de 10% durante a obra. — GRAJAU — Aproveite! — tltiótimo
454
Praia,
—
Barbosa,
Apartamentos, todos de fren- nanciamento
VIÚVA
Macedo pertinho da
(Av. Rui
anos ou em aptos. 22-0167 e 22.2931 — LAQOA i— Vendo otimo terreno Carlos Mac-Dowell da Costa Imó- mos à venda! — Negócio excep81,
andar.
Tels.:
2.°
52-4077
tendo:
vazio,
—Vendemos
enimediata,
para
apto. 701)
para residência ou edificio ate 10
paia entrega
— Aos dominoos te, de sala, 2 quartos, depen- DR. GABRIEL DE ANDRADE.
•hall, 1 ampla sala, 3 quartos, banhei- trega imediata,
2333 Í001 pavimentos,' c-' linda vista, duas veis Ltda. Av. Rio Branco, 108- cional em construção, próximo á
apartamento dc e 22-6670
Pça.
Tel.: 42-2098.
de
empre*
dências
completas
to, cozinha, qlo. e WC de empr. e frente, um por andar, constante — Informações
frentes. 616 mi (12,89 x 50,50), 7. andar. ¦;-.- 71781 1100 apts. Malvino Reis, confortáveis
pelo Telefode frente, fino acabamento,
JÀRDÍM7 BÕTÃNÍCQ -Aptos, èm
Serviço. Garagem. PjMWr Cr»w,...
2 varan- ne 37-4580.
de
serviço,
e
área
co4
salas,
e
saleta,.2
18
R.
Jardim
aclive.
a
m
da
hall.
de:
á
82596
90Ò!Çàda
400.000,
CrS
pra. 100 000,00 com
à rua Barão do Bom Retiro, 1455,
salão,
3
2
com
2.'
c
900.000,00,
facilitaBotânico.
»70 ou Cri 1.O00.OOO.OO á vista. 22_0.il das, 3 dormitórios com armários,
CrS
quartos,
—
a
automóveis,
úl
os
berta para
Vendemos
par*
GLORIA
constituídos dc: vestibulo, ótima
galeria,
completos,
ARNALDO. 57-1742.
k 22-0167. dr. gabriel de an- 2 banheiros
tir de apenas Cr$ 740.000,00, banheiros, sociais, comp. dep. dos. Dr.:-,-¦<
apartamentos (iftdevas* sala (18n.'-.), com jardim invertimos
11491
(drade.
1001
copa e cozinha, terraço, depene garage. Peças amplas, const.
Edificio no, 1 e 2 ótimos quartos, varanpara empregada, garage,. JARDIM BOTÂNICO — Vendemos com 5% de sinal, 5% quando
à rua sáveis) do magnífico
da, banheiro completo, ampla co'PKAIA DO FLAMENGO — Vende- dências CrS
— Ende primeira ordem — Ed. de JARIM BOTÂNICO — Vendo
3.500.000,00
Preço:
financiados
e
90%
Frontin,
V.
de
Paulo
quiser
Getúlio das Neves. n. 56, apto. í|04, Henrique
magnífica casa Rua Batista da Cos•nm excelente apto. em prédio dc eszinha com.box. para geladeira,
restante
e
o
sobre
850.000,00
3
trada
Cr$
e
depenpi!otis,
ta,
play- constando de sala,'3 quartos
16, vislt-ü ho local a qualquer
?quina, construção moderna, 1 p. anpavtos.
desde Cr.
em final de alvenaria. Ves- ótima área serviço com tanque,
ADMINISTRADORA hora é. tratar rua México, 98, sala em 84 prestações,
ajardinado. 860. a... dêntias de empregada. Preço Cr$ Íá
c. salão, 3 ótimos qtos. facilitado.
ttlar^noVo,
— 1-.06 telefones: 42-2454, 32-48P2.
7.900,00 mensais! Início imesala com jardim de in* dep. completas para empregada.
LIMITADA
financiatibulo,
¦riepa. compl. CrS 500.000 à vista. .. IMOBILIÁRIA
cento
com
50
850.000,00
por
com financ. -— dos. Tratar c| oswaldo santos i
fixo sem aumento. Sinal c/
?round
.290.000,00
and.
854.000,00
4350
CrS
1001
e
c
bá* Preço
31/39-2,°
.
Informações
combinar
Praça
a
diato
obra.
000
Floriano,
da
Verno, auarto separado
_46
<
escritura imediata. CrÇ 30.000.00.
. ,
Parente — Av. Nilo Peçanha, 12 — l™'_v' Mu«" .w.
C.
Econo*
negocio
Aceito
_m 15 anos É5 Tel. 22-2931 e 22-9137; Tel
32-3069. 86288 900
pela
com Prestações desde CrS 4.000,00 duADMINISTRADORA
LAGOA — Vendo ótimo apto., eom- vendas:
C DR. GABRIEL DE ANDRADE.
— 52-5921 e 42-0997. salas 413 e 414. 18439 1001 nheiro completo, cozinha
900 FLAMENGO - Rua Senador daVergueirante e após a construção. Raro
posto de sala ampla, 3 quartos, 2 "WAISMAN", LTDA. —Rua mica
lugar
bocas
e
2355
4
de
fogão
—
para
Vende-se
Cons
um
BOTÂNICO
Edif.
JARDIM
em
cVndemos
Iro
r
copa-cozinha dependência
18474 1001 apartamento acabado de construir c|
negócio. Vendas: Rua Uruguaia—
cm banheiros,
corri
serviço
de
Sala
área
104
da
•FLAMENGO — Rua Paissandu 287. frutora Pereira Bockel, entrada
Assembléia.
empregada e gara»-m. Belíssimo visgeladeira,
•ant 308 Vendo c. grande saln. am-,mármore, otimo apto. de «J811-. J°e ta, 2 DO-' andar. T-i*..» ns neças t.Vn 1.109 - Tel. 52-2800, e Loja MARAVILHOSA CASA NA GAVEA! habite-se, tendo uma grande sala. 2 tanque de azulejos, dependên- na, 118-6.°, sala 601. Tel
43-3090. Informações no local,
gde. banh. coh.pl. llümihfl'ç3 ¦ d're.a. Preço: 2 milhões.
Vista dcalutrtbrantç! Clima de mon- quartos, cozinha, banheiro com box
Ifc quarto, boa cozinha, banheiro sala, 3 bons dormlts área
e depend1 p/ .em'o 1 ¦ in'1'..f.n em 1"' anos é n res- dos Imóveis — Av. Copaca- tanha e água própria! Especial-para e dependências p| empregados, pin- cias de empregada e armário diariamente, das 15 às 20 horas.
e WC. de emprega- c/ box, copa-coz
Completo,
quarto
esmerado —
•cia Ver no local. Traiar Av. Gr.iç:i enrircí. Preço 1200 mil, binai »i'"|t;inte a r(.mbin.r. - Tels. 4.-.r,31 "u bana, 664..—. Loja 22
e domingos, 9 às 20 hoFAMÍLIAS • DE .ALTO TRATAMEN- tura a óleo acabamento
embutido. Preços a partir de Sábados
(Ga- TO!
''Aranha
ras.
>1002 1200
íiglssimo aca- Vista para a Lagoa — Ver à Rua Ge1001
LUXO
Grande
e
4'Í53
206. sala -311. tcl. 22-5G1D c. mil. pnrte fácil, c Parte «"g&^-MJ57-373_ SR. Ft.AVIO.
—
com paga*
•:
.-Tel
leria Menescal.
fcnr ISAAC
11 anos.'Inf . MACEDO Se JãlfMWVt» _._
bpmênto: TODO a OLEO. sendo no fíilio das Neves,. 56, 4," andar. apto. CrS 644.000,00,
—
Vende-se
casa com 2 paGRAJAÚ
P00
- Tel: 57-3360, 18400
rUl
-I
CAVEA -- Vendo hela casa e bem 37-3S63,
em 46 meses. vimentos, todo conforto.
diariamente até 22 l.° andar: living espetacular, varan 2<H, diariamente até às 16 horas.
Para fami3544 1001 mento facilitado
— Barão do Icnrai 1. « \Mv_r.n - Vendemos apto. na' Ipca!i7-da com linda vista em piade'al__ço>
.sala
da,
de
SALA
jantar,
«FLAMENGO
FLAMENGO
(rua Cândido lia de tratamento lem uma linda
»Apt. no terraço. Vendo c. grande
rua exclusivamente hs., inclusive aos domingos. "toilette", cop_.-cozinba,ga. age para 2 GAVEA — Vendo à Hua Marquês de Visite a obra
do
em
co/..,
2
salas,
tendo
Terreno
vist,,
c
¦-^»»
da
15 x 60.
garagem.
praia,
,„ largo a»
píèv
dn Preç0 3 mllhõc?,50J
u.Kj„ oo
"de empregada. Tra- }íresidencial,
num terreno de 10 m No local, hoje e todos os dias, carros. No .2,° andar-.- 4 amplos quar- S. Vicente, apto. vazio, de quarto c Mendes
.8, ;.,„»„
íala, ótimo quarto cozinha e banhei- quadra
financiado», Ira|UntO ao lama
7
',._
ns
financia::
Ver
30
m,
coiu
plan2
serviço.
de
grande
FINOS
armários,
baárea
.100
parte
com
ío.
tos todos
ladrilliado Glória) c procure a proprie* tar, A. Magalhães. Tcl; 52-V347 das
22-0734
"""•.
sala. banheiro completo
' 1831)1
da em 10 . ios. Aceito corno parte do até às 10 da noite.
¦
ta» e informações à Av. Graça Ara-,1."—^
nheiros em cores com pisos de mar- em câr, ktch. espaçosa com local pi
j
n,
10 às 12 e 14 As,
18 horas.
'
«•. - I pagamemo apartamento
Paissandu,
Rua "_£-*_!*"?"*!
api
¦ • . . '
pronto. PaTERRAÇO, completa geladeira _ fogão com forno, magni- tária. incorporadora em tons1001
nha 206. aala 311. tel. 22-5610 com;FLAMENGO - R,-S
roupiaria,
82507
more,
3206 1200
.£t__P«ía™«J>tò
*
'"
haveria
.
necessidade
ra
descrevé.ig
DO
ÍSnr ISAAC.
Vcndc-se andar alto de frente, conç-!
-r-Av,
TUDO
.1
etc.l
salão,
—
lavanderia,
montanha
fica
vista
local
a
t
COCIBRA
para
trutora
,Jm. folha' de jornal. Ba- JATIDIM BOTÂNICO — Na Rua Ge- MELHOR1 Preço: 8 milhfies — Inf.
lando de boa sala, duas; varandas, 3 de ncUpar
IPANEMA—Lagoa
Rodrigo
de Freicupar uma
bastante ensolarado para corar e secar
ee se de Cr$ 2.600.000.00. Tel.: 47-9491. túlio das Neves, em edificio novo,
57-5771. 57-65731 57-7786 com CARVA- roupa, por CrÇ 400.000.00, sendo CrS Rio Branco 257, sobreloja 201 tas — CrS 20.000,00 de sinal de reJTLAMENGO — Av. Ruy Barbosa. 20.4 quartos, banheiro em côr.de cozinha
empregaserva, mais 80 mil. cruzeiros'na escrivendemos apto. de 2 salas, 3 quartos LHO ROCHA. 1231 1001 80.000.00 de entrada, CrS 48.000,00 em — Tel: 42*4066.
dependências completas
MARIO OU JUAREZ.
;Apt. 201. Vendo: c. hall, 2 salões,
tura de promessa « CrS 100.000,00 em
varanda envidraçada, copa-!tta. Entrega em 3. meses. Acabnmen2364 1001 e demais dependências, por Cr$ ....
.quartos,
— Vendemos 12 meses e CrJ.270.000,00 em 15 anos
--.--!- 2• banheiros
1.....1.. -,.,.í..í.
rf«i.on_ito primoroso. Eelevador privativo.
BOTÂNICO
JARDIM
cento
financiadezembro: ó saldo em 15 anos. Vende50
depen
com
sociais,
p."0.000.00
por
—¦
Ouvidor,
Jrorlnha,
303
3.
183,
sala
andar,
—*
Atenção, «rs. cò* mos és últimos apartamentos do préAceita-se oferta pa- JARDIM BOTÂNICO — Vende-se ca- dos. IMOBILIÁRIA SUL AMERICAr- apto. novo na Rua Getúlio das Neves. Tel,: .3-5340.
3627 1001 GLORIA
jtiínclas de empregada, grande área Preço 1.450.000,00.à vlsta.
- Tratar com sa quase nova com quatro quartos NA LTDA.'. — Rua da Assembléia, 56. vista para Lagoa, 2 salas, 3 quárn« 314,, da Av. Epiticlo Pessoa,
.cie aérviço. garagem, play-ground. ra pagamento
Vendemos três dio
merciantes!
-.
—
.
banneiro
3
armários
embutidos,
sb^
42-8692.
tos,
em frente ao Clube Caiçaras, ,com sa*
Branco
.116
2
Fone:
em
banheiros.
615
GAVEA— Vènde-s_ residência
104, salas 613 e
(um de'rouparia),
'2 -Rio
,Cr$ 2.700.000,00 com Cr$ 1.500.000.00 o proprietário. Av.
Cândirua
da
e
início
completas.
42-6613
de
cozinha,
deps.
no
1001
com
completo,
Ia,
três
lojas
tels:
copa
armário
o
Travarandas,
22,00
x
com
las,
2
dé"
100,00
Cr$
sala
terreno
quartos, cozinha, banheiro •
Chaves
andar,
poit.
fio
preco
financiadas.
16630
Preço Cr? 950.000,00 sendo 450 mil 1.500.000,00 detalhes com'er. COSTA do Mendes (n. 98), construção irea com tanque, tendo alguns com
mármore, 2 quartos e banheiro de emftar Av. Graça Aranha 206, sala 311, 52-9704.
Tel.: 32-8457 e 22-8-57. .
4506_900 pregada, abrigo de automóvel, entre GAVEA — Vende-se
apto. de de entrada e o resto financiado. Ver
quarlo e W. C. para empregada. Pn«tel. 22-5619 com Snr. ISAAC,
900
os clubes Hipica e Piraquê. Preço frente na rua Faro, c/ saleta, sala, com porteiro — IMOBILIÁRIA OMO
17992 1001 adiantada em local densamen- ra visitas, procurem no local o sr.
— Ver para erer -. 2.800.000.00
""
' 4337
— Av. Copacabana. 1150, gr.
FLAMENGO
finandas 10 as 17 horas — Tra1.500.OOO.OO
LTDA.
sendo
'
2 qtos., banheiro completo, cozi- 303 — Tel.: 27-0056 — Até 20 hs., in- TERRENO LAD. DO SACOPA — te povoado. Tratar com os Alfredo,
tar na Org. Daniel Ferreira — Edi.PRAIA DO FLAMENGO, 70 e 76 — Apartamentos pequenos em cons- ciados, entendimentos com o proprie—
•
—
1.000
e
dep.
comarea
com
tanque
nha,
a
curva
COCIBRA
após
2a.
—
Vende-se
Vendo apto., para trução adiantada
ç/,
1001
ficio J. Comércio. Av. Rio Branco
para revenda, tario .26-9279, 24607 1001
clusive domingos.
lEdifício Araruna
m2. Preço 1.200.000.00 -»- Informa- proprietários.
pleta de empregada. Entrega ime- J~BOTÂNICO ¦*— V. 1351
n° 117, 2° andar. Tels: 32-3638 o
, entrega em dezembro, composto oe renda on moradia. Preço fixo, foaplo. írente. ções sr. QUEIROZ — 32-8658 e .... Av. Rio Branco 257, sobrelo- 52-3877.
—
salacom
Apartamento
3
e
completo
VENDO
quarPreço:
banheiro
CrS
650.000,00,
com
diata.
i*ozinha,
ro remido, com escritura imedia- tos. sala. banheiro, cozinha i e desala, 3 quartos, etc. Cr| 900 mil, com 45-7399.
11476 1001 ia 201. —Tel: 42-4066.
«uarto. Fundos. Preço 546 mil cruzs.,
diária pendências para
no
"""_._,local
4_1G5_I200
""j»^.í_„-«
Informações
ta.
¦
— uma parte facilitada. Planta e 450 mil em 6 anos — DR. DIRCEU
emoregados,
«aendo 224 mil na promessa, 26 mil em mente,
?_"~.;".-.,y.7,.
GAVEA —
GRANDE
RESIDÊNCIA
maiores
informações,
com
FONCBNTRO — Vendemos magnífico o
inclusive
aos domingos WALTER WEINSCHENCK — - Tels,
ABREU — Av. Rio Branco, 120 sjloja 'Privilegiada situação
«ie«.mbro e 296 mil em 15 anos a 3.16o
.Iardim
alto
—
luxuosa apartamento, de frente, no
SECA. Tel.: 32-9839,
22-3654.
42-1330
Telefone* 42-5356 ou .... ate as 22 horas. Rua Bento Lis- 42-6437 c 26-06..6.
Ijsor mès.
3150 1001' Botânico) — Venda, motivo viagem, GLORIA — Já em alvenaria, edifício do ex-Palace Hotel, Avenida
10309 1001
27917 1001
4551 900
4359 900 boa n.° 76.
I6T-373R. SR. FLÁVIO.
3 salões. 7"sedormitórios, 4 banheiros,
"Edificio Jaci", esplendi- Rio Branco, esquina de Almirante
_'•
admite intermediários) no
etc. (Não
Barroso. Andar alto, com belíssima
e vista. Escritório, consultório ou moMarcar visita pelos tels.: 47-4455 ou dos apartamentos de sala
27-1818. Negócio direto LIMA LEAL
Fino acabamento. 000 mil cruarma* radia.
1275 1001 quarto separados com
zeiros, com metade financiada. — ..
coziTels. 22-2931 e 22-9167. DR. GArio embutido, pequena
nha e banheiro completo. — BRIEL DE ANDRADE. 2356 1200
— VENDO CASA n. teiNão é uma promessa, mas GRAJAU':
reno de 10 x .0 à Rua Araxá n°. 304
GLORIA —¦ Vendemos apartamentos úma magnífica realidade. — c. 3 Salaá, Varandas, 4 Quartos, ,1
de 1 sala, 1 quarto, banheiro e coziBanheiro Ktr. Cr$ 2.500 mil c. 2.COO
nha, ocupado sem contrato. Sinal de Vc. poderá pagar o sinal de banheiros, eto. Inf. PERICLES DUem
ve100.000,00
anos
55,000,00
e
3
Cri
10 por cento em quantas
TRA — Av. Nilo-Peçanha, 155 — s.
em 10 anos- mais CrS 65.000.00. Rua
até 012 — Tel. 22-2430. 4341 1200
Santo Amaro, 175, apto. fl. Plantas e zes quiser, 40 por cento
detalhes na IMOBILIÁRIA LEMOS o fim da construção e 50 por GRAJAU' — Rua Canavieiras. 220 —
no
mais aristocrático do bairLTDA., Av. Nilo Peçanha, 2D, 7,° —
cento em cinco anos pela Ta- ro. ponto
Apartamentos de quarto e snla
Tels.: 22-2483 Ou 42-9506.
banheiro
com banheira e
'área
bela Price, juros,legais. Pre- separados,
com tanque t dcbox, Lo.ii.l_..
GLÓRIA — Vendemos apartamentos
a pendências
^_#__rv >> S_____COi lfrTf '\ ¦''^•nS ^e
reajustamento,
sem
fixo
empregada.
Esmerado
de
de sala, 2 quartos, banheiro e cozi- ço
nha, ocupado sem contrato. Sinal de partir de 450 mil cruzeiros. acabamento, obra na 4*. lage. Prci;o
desde CrS 520.000,00 apenai 8% dc
Cr$ 150.000,00, 150.000,00 em 5 anos e a obra, -•¦„ruaHermene*
entrada, Prestaçóes â partir de Cr$
fi
«r
CrS 100.000,00 em 10 anos, pela Tabela i Visite
.v:
,
n
lntorm;n.'õcs e vendas: —
e
¦
pro- 3.000,00.
Price 10-! a. a. Ver à Rua Santo Ama-! gildo de UarrOS, 43,
CONSTRUTORA A. J. BRITO S.A.
ia
A
I
os
ro, 175, apto. 4 — Planta» e detalhes cur«
««m
compromisso
*tJ"
Cüre'
Rua Méxicp, 41, 3". andar. Fones:
na IMOBILIÁRIA LEMOS, LIMITA-1
è 82-7640 e 32-5301. «2128 1200
DA, Av. Nilo Peçanha. 26, 7.°, tels.: proprietários/construtores
IMOBILIÁRIA GRAJAÚ - Vendemos residência em
22-2483 OU 42-9506.
financiadores
de 11,50x40, 3 salal, 4 quar.TRUTORA
JACY
ui
JMUi LI.jterreno
«
CON&1KUIUKM
banhclros ec majs
mais dep.
tM 2 banheiros
den Tratar
TrBlI)r
tos.
GLÓRIA — Vendemos apto. de fun- ErnM
apto.
Assem22-0734. 1838B 1200
dos, * Praia do Russel, 724.
MITADA., Rua da
2
1
sala,
contrato,
sem
803, ocupado
15-Á, 5.° pavimento, te- VENDE-SE ótima casa - em centro de
quartos, banheiro, cozinha, Cr$ .... biela
terreno a rua Grajaú
preço: 2 ml52-6528 e 42-2332,
650.000,00 com metade à vista e melefones
c quatrocentos mi», traseiros,
iT-irto
linn,lh5eB
tade em 5 anos. Tabela Price —
lyU grande financiamento pela Caixa Eco1/OVO
l
à
IMOBILIÁRIA LEMOS LTDA..
' nômica. Trata-se de segunda-feira e n
Av. Nilo Peçanha, 26, sala 702. Tel.: .GLORIA - Vendemos no Edif. P"-; diante, pelo tel: 58-5471.
n°''
M327_1200
22-2483 ou 42-9506. .
LaP^
da
1100!ços de Caldas, na rua^
86300~fr_n.e,
.. GRAJAU — Vendemos os ultiGLÓRIA - Apto.', vazioTde"
j
jaoartarnen.o n° 10M. .Kjoi CrS
tra-jmns
e
apartamentos com elevador,
com
porteiro
Ver
entrada.
Tradicionalmcnto o mais aristocrático
de
o
000.00.
250.000,00
56o
vende-se com
AMERICA-1
SUL
banheientrada de
so|, pilotis, luxuosa
IMOBILIÁRIA
separados,
na
sala
|tar
_
Com quarto
local residencial, ofereça a melhor
104.
i marn,ore. com ~ t 3 quartos am
ro • completo, armário embutido. ôtl-jNA LTDA. Rua da Assembléia,
42-8602.
¦oportunidade
Fone:
di
sa,as 613 e «15.
mo apto., por 550.000,00. Ver k Rua
pira V. adquirir um apar*.
^ pia sala, jardim de inverno, baGlória, 3. apto. 610. — Tratar à Rua
nheiro completo com box, boa
43-4433.
Tel
tamento da mais alta elas»». 0* emtf
808.
118.
Uruguaiana.
- Vendo cozinha, quarto e banheiro para
4356 1100 GLORIA - RUA TAYLOR
preindimentos imobiliários i Rua Paisapt. de saleta. sala-quarto, banheiro empregada, pronta entrega em 31
GLORIA — Vende-se à Rua Taylor, e Kitch. Preco CrS 250.000,00 c. Cr» de agosto. Preços de 750 a 850
•andú sâo prontamente colocados por
seapto. de frente com sala e quarto
200.000,00 i vista c o restante a comPrcco binar. Av. Rio Branco, 151. salas .. cruzeiros, 50 por cento facilitados
i
ee tratar de loeal que proporciona exceparado, saleta. banheiro e kit. vista
e «6-407 - RAUL REBOUÇAS^ - na entrega das chaves, e 50 por
i
.•.80.000.00 sendo 200.000,00 á —
Tracento financiado, em 5 anos. Ta?'
pcional conforto pala proximidade de
o resto financiado em 5 anos
801,
«
bela Price. Ver í rua Tcodoro da
tar i Av Alm. Barroso, 90, sala
amplo
*
comércio
e
sorvido
conduções
*______B___l________________E__fl_____^^
apartao
—
por
52-4330.
Vende-se
___B1___________I
GLORIA
Silva, 958, tratar ao lado 962 com
802 — Tels : 32-8750 e
II
"Edifício
1100
2499
Santa
múltiplas para qualquer deatino, estando
mento n. 706 do
os proprietários, fica próximo da
Benjamin
rua
á
Praça Verdun e Malvino Reh.
GLORIA — Vendo apartamento » Constanca"
a minutos do centro da cidade.
£
Rua Cândido Mendes 94, a ser en- Constant, 102, composto de uma
3542 1200
c.uarto,
cotregue dentro de 1 ano. com
saleta, um quarto e uma sala, e
i
coziinverno,
de
GRAJAU' —Em ruar sossegada, Junsais, grande Jardim
zinha e banheiro, completos
li
nha completa, banheiro completo, de- WC de empresada. Ver e tratar {O â A.v. Júlio Furtado, vende-se p!
pronta entrega, em centro de grande
pendências completas de empregada
228 1100 terreno,
luxuosa • confortável resie área com tanque, de frente. Preco no local.
vista
a
díncla, nova. indevassável, de % pav.,
Gr| 750.000.00 com 286.000,00
durante
saldo
e
o
da
sombra,
descortinando lindo
lado
parte
ou facilitado
a construçSo * parte em 3 anos, menpanorama, própria para família de
saudades de Cr$ 4.000.00. Tratar di— Vende-te ótima casa com fino trato, c| Jardim, varanda, duas
retamente com proprietário sr. GÓES ORAJAU'
banheiro com salas, 3 quartos com varanda, dois
copa, cozinhei e demais
— Domingo á Rua Hermenegildo de sala. saleU dois quartos,e banheiro pa- banheiros completos em eflr com srcozinha, quarto
bojt,
42-7023
dependências completas.
ou
tels.:
102
38,
mários, aala de almoço, copa e coziapto.
Barros
empregado e boa área — Preço Cr»
— nha'em cftr. com armários, grande
__S0 *_ ra
,e 52-1590^
«90 mil — Tratar á ma Orsjau. 88
1200 quintal, quarto e banheiro de empre'•GLORIA 16142
Preço previsto
Vendo apto. térreo ei ra- c»s»
r;.el _ e garagem. Grande financlsmrnárea
cozinha,
banheiro,
2
*
Av. to — Tratar com GOMES AZEREDO
la.
apto.
quartos,
rnATAÍv
Vende-se
a partir de
cl tanque e mais 1 quarto c/ banhei- JJWJ*£".
302
_S_ _^Í__S_s_ffiii_____.'H
202,
.1,
Tel.: 45-2684, 519» 1200
201,
apts.
Furtado.
rur
_. separado
._._—j. do
.i„ apto.
...... Preço
p.r,-,. CrS
rr* juuo
. 3|'aBi.Ã.*á_-fifc'1.
______________^^^Ri^^«_^_8_^___l
.ro
todos de 2 qtos. e de- ; wwwwwwww^vwwwaww
FLAMENGO — Rua Corrêa Dutra, 129
— Elntl d» conrtruçSo, 3 por andar,
Mali, aala, 1 • 2 quarto», banheiro,
rozlnha, dependências de empregados
completai, área de «ervlço com tanoue Preço» A partir de CrS ¦•••••¦•
?no.ÒO0.00. Slnal de CrS 130.000,00
Habito» - Cr» 250.000,00i. Saldo e,„
CO prestaçôf» à partir de Cr* 4.700.00.
Ver no locai o 6*. pavimento. InforA.
maçflt» e vendas: CONSTRUTORA 3».
J. BRITO S.A. Rua México. HI,
.ndar. Fones: 32-7640 e 52-5301. ^
MARQ. PARANÁ" -- V. apto. p| entrega 10 nwses. 3 quarlos, g.i™«
DR.
etc Cr» 1.100 mil,-- facilitados. BranAv Rio
DIRCeU ABRKU
- 82-3004.*
«o. 13Í lllOja 42-1330
^
FLAMENGO — Vendem-se em Inicio
d* construção ótimo» epartamçntos
de quarto e aala separados, cozinha,
banheiro e área localizados PA«tiniu.
Preço
partn
da
praia do Flamengo.
_ _. »n __/__ It/t com
Ml'.
de entrada e
630.000,00 ..,.,.. 10..
de
5
cm
financiado
e
«arte facilitada
Telefo
¦ no*. Tratar com CABRAL. 4370
900
ne 43-0604
apto
FLAMENGO -_ Vende-se bom
a sepafrente grande, quarto e sa banl.eiro
"«dos.
Srmárlos, cozinhas
completo. Rua Machado de Assis.
Tratir até meio-dia. Tel: 3M095.

FLAMENGO — R. Paissandu — Grd.
Palacéte próprio p. embaixada. Centro — de Terreno. Servida p. elevador. Prç. 12 milhôe». Alm. Barro10 DO, ». 310. T. — 22-5463 — 42-5072
- 37-3830, CURV. 33.17 900

FLAMENGO - Vende-se ótimo apto. de 3 quartos, sala,
jardim de inverno, copa-cozN
nha e dep. completas de em*
pregada. Preço previsto 800
mil cruzeiros. Em construção
na Rua Paissandu, junto à
praia. — Tratar à Rua México 21, gr. 501 - Tel
22-6704. 82174 900

Gávea Jardim Botânico

86i4L_L10-0

Glória

Bem junto à praia,

'&$

MM PíllSSfllDU.4i

Kl'

Éjern nova oportunidade no

j

FLAMENGO

I

i

apartamentos por andar
constituídos de:

1 ou 2 salas,
ou 4 quartos,

_§______________. ^t-

Bj|M^!WBÉjfc

•-•'-¦--

Gra\aú

CrS 800 000,00
grandemente facilitado
durante a construção.
Depósitos em conta
bancária vinculada.

,
-£323- â^AfStnSft U- m ».¦. dèp? dência,. Tei, 32-8676,J
3368 1200i /nonemo
42-74M.
Tel:
tf
\2
;andar
50213 "MjATENÇAO _ Maravilhosa opor— Compro urgenIPANEMA
.
eoníor.
à
—
com todos os
-

Vendo
Vendo tunldade
apto - gloria-catete
« v,sj«' *""„.*
™ e
pronto. R. Santo Amaro. 33 - Oti- apartamento para a Praça Ed - TÍVel Pa9°
;,
088 Tran«V«rsais
uma
Oftl
sala.
qto.
tf
construção:
frente,
grande
mo novo
munâo Rego. já em
cornp.
cornp.
banh^
coz..
saparado.
v.sii.ml
. da Rua Prudont» de Morail O
grande
composto de
ve^r o^ptó<.**• )fe adiant_da,
en- imediações, com poquono tervaranda
Mla
(24JU2),
ainpIa
grmtãõM.
- Tei: 42-02-9. vidraçada, 2 ótimos quartos .14; fé c 5 2.500.000,00 —•
S515 1100 m2) com varandas, copa-cozinha11?"°' V9 j:.-«I *Z*TMAGA.

Foro remido
- -"

-\

'

Sobra "Piiotle"
"PI-»y-grQundn ajardinado
EI*vador«t privativo»

''

da luxo.

Fino Acabamento.

^MHÉ_H___^ aH

________

INCOIrOIAÇÂO, COM$T»UÇÃO t VfNDAS,
•>. ¥>

CONSTRUTORA

mmim

«ua Mâxico ai «ala ao» • teu* aa^7©4

O
j«M>

nas cha- sté às 13 horas.
^aplão imediata, tendo 3M finan- escritura CrS 50.000.00.
1300
dedo, a combinar. Prsço 550.000.!». Ves CrÇ 50.000.00. — Prestações 82717
ver i Rua de Glcrlii. 3. apto. 1012.; mc^ja de Cr$ 5.060,00. O saldo
——
«sr*
Vendo
Pl_
c/
Raro ae- praia arpoador 2 salas, »?»¦•
financiado
9£ÍSi
»,..,cm ,.,6 ,-anos.
M - sn»
L. SSo fraacisco. m
prietário no ^«IV^M.S,
fl~„i
AVI. tamento frente praia,

2483 1100
eoiinfca.
-r^Rrix
and. - sala 1003.
«Su. a fcsnheiro». copa.
SS«^iiri.
XA^ GF.L_t.HT. Atendo
diária- !!*'„_*««;*ai
! __
empregados, tiragem —
AUGUSTO SEVIRO -- Ttm»,yen- ^.^ djJ 3 i% ,fl horas_ KC^AtíSSSo* J.»UHW - ísjlelom -

i»43 uto para a praça.

6542 12Mi

UM

1300
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VENDA

COMPRA

DE

PRÉDIOS

> JJ.# Caderno (Parte I)

TERRENOS

(COISTIMJA)

IPANEMA — Otlmo aparUmento — IPANEMA — Vendemot mao- IPANEMA — Compro, á vista, 2 1 IPANEMA — Apartamento d» luxo, AVENIDA VIEIRA SOUTO, 546'JARDIM LARANJEIRAS - nua
Vencle-SB á Hua
Hun Gome»
Gomes Carneiro nonoVende-«e
... -».-«•-*_. 1 ,,„ rW I «Parlamentos contíguos, ou no mes- junto Av. Vieira Souto — Vendemos — Prala •*> Vendemos
otimos l-eltâ° d» cunha. 18 apto. 301. Aluvo, em ed. de 8 pavtos. -4 por andar ninco aparramenro a rua uo-mo andar, de frente, com 2 quarto», d nu» Earme de Amoedo, um por ,„„!
de s. env. 3 quario»,
,,.., enm
dni» e- quatro
niiatrn «*•»* amplo armário,
rom apui
e c, fala, 2 qtos. bnnli, c. box e co;. mes Carneiro, em edificio dei*»lB- banheiro, coílnha o quarto de1-andar, área m|m 180 ma. com hall. apartamento»,
Ampla
e
demais
dependén-,árejl
sala
empregada,
nu
comcom
quarios,
pintados à óleo, área, qto. e WC ..,„ ,,_,.¦ -,.,,1-,.. Constando
prontos,
2
snlbes,
3
j-l
tom |n„ p,ra maq de Uv;r(
,-»...-»-,,.,u ae;(ruç|io
grandes quartos, 3 bicriada. Av. Alie. Barroso 90, ». 207 um por andar,
a terminar em fi menes. nr. nheiros sociais,
copa, cozinha, lugar cias — ConstruçSo da maior soll- qU!irl0 e „anh. empr. Cede-se te- rei: 229707, de 13 à» para guardar carro. etc. Preço de dez. conforto e luxo, inclusive lefone a quem interessar. Chaves no
— J, C. FARIA — 22-7936 e •12-ÍB78. vestibuio, 2 amplas salas,
jar-l oswaldo
2Õ60B 1300
hom'
mo
custo m|m l.OOO.ono.OO c| facilidade
os domésticos. — Vendemos!soa. Detalhes; 2J-028fl.
dim de inverno, envidraçado,!15
noo de pagamento, Tratar e| IMOBI- para
??10.ÍÍ22
também o elegante apto. comi
4
2
banheiros
sociais,
MARIA
CARRILHO.
Rua
Urugunlana
—
IPANEMA ótimo terreno de esquina
R. VISCONDE PIRAJÁ, 111
quartos,
terraço do mesmo prédio, com laranjeiras -- Vende-«e terreno
—
—
—
118
10»
salas:
Tels.:
l.008|B
20,00 por 35,00 por CrS 3 mlApto. 218 — Ótimo para ren* copa-cozinha, deps. de empre- com
170 m2 de jardim, com dcslum- na Cidade Jardim Laranjeira com
lhões (fórmula k combinar), na nua 43-9672 e 48-2472.
com 60; á vista 80* em
85495 1300 brante vista para o mar. Ver no «<° tnJ
da — Semelhantes alugados gada, área de serviço c| tan- Alberto cie Campos junto e depois do
™J0T4l,
uluatitba - Preços »» "°r J0.?1
Edifício
—
Karme
de
n°
64
da
Rua
esquina
vaga
—
e
na
ToIPANEMA
PRUDENTE
MORAIS
M aplos- Te!"?U," S8,ípro"
garagem
por 4.500 no mesmo prédio 3ue
de Cr$ 1.250.000, com B0jv,d» p,ra
Amoedo,
c./
aprovado
—
1
partir
projeto
p/
Vende-se
10
Imóvel,
x
50,
zona
Sala-quarto, banheiro e o apartamento é pintado a prédio cl 4 pavlmentos, cl 6 aptos, de 4 pavlmentos, vazia. Tratar na por cento financiados em 5 anos.,----——-—— ——^""ilM
— ••
por andar, de aala, 2 quartos, clc. Praça Florlano n. 55, 3.° andar, sa- Tratar à \venlda Vieira Souto LARANJEIRAS — Vende-se casa á
Kitch. Cr$ 400.000 com paga- óleo e possui diversos arma- Ini.
cl FRANCISCO TORRES —... la 4 — Tel.: 42-4511.
,,n. «obi
.... ***.
«,„ ln»». Prens. Cailos de Campos, çom
com o„ rf- p,..Ia »»*
398 ou
mento a combinar. Visitas nos rios embutidos, além de bar 52-4432 ou 42-1790.
laloti, 2 salas, 2 varandas, quatro
1R.T40
1300 delra, ua rua da JV.vraUlO
n.
80, Çurtoi, 2 banheiros, cop», cozinha,
Quitanda
vestibuio.
1300
Preço CrS
dias úteis com o sr. RAUL. no
4192
IPANEMA — Vendo em Edifício de 9a andar.
1300!
garagem, dependênclas de empregaIPANEMA — Entrega imediata — quatro andares, grande apartamento
IMOBILIÁRIA GUANABARA, 2.800.000,00, sendo CrS
dos e demais instalações — Tratar à
—
—
magnifl
Vende-se
IPANEMA
Rua
de
Sá,
Sadock
22
(transver—
cl
Preço
cl
garagem
móveis
Crf
Av.
1.500.000,00
Erasmo Braga 223 — 6." andar
vista
à
rese
o
—
Álvaro Alvim 31, grupo 1802
Junto a La- 3.200.000,00, i|. móvel» CrS
sal à R. Montenegro
co apartamento em final dc eons-jpYiò feFífone"«.aiaiTcom ír. BARa
tante
combinar.
de
Para
local
mais
sossegado
Ipamaior goal, No
32-9672 e 32-5968.
2.900.000,00 pode ser visto hoje das (ruçáo á rua Visconde dc Pirajá,IrüS.
183úi 140O
imo
nema, vendo em Ed.
de alto luxo, 14 1|2 ás 17 horas — Mais informa- 8, apt. 203. composto dc sala, »-|laranjeiras
LUXUOSA E CONFORTÁVEL eficiência da informação, faEdif.
acabado dc construir, os Apto:,. 401 e çóes com sr. MARTINS
no
Vende-«è
—
pelo tel.:
ving, quarto com armário embu Maranib.,i... á Rua das Laranjeiras
102 com entrada, bar, 2 salas, 2 ba- 26-3902.
5153
1300 tido, banheiro,
RESIDÊNCIA — Cr$ 6.000.000 vor citar referência n. 606 — nheiros,
copa e cozinha, n.o 417. o apto. 603, c| 3 talas, 3
grande cozinha, quarto e W.
Vendas
com
ORLANDO
MACombinar visitas com IMOC. para empregados e garagem. Pro- IPANEMA — V. apto. frente, um pi area de serviço, quarto e WC de dormitórios, banheiro, saleta almA—
Incorporação e Ven- jeto M.M.M. ROBERTO. ConstruçSo andar! Esquinai sala, 3 quartos, Cr$ empregada. Construção esmerada ço, cozinha (água quente e fria),
BILIÁRIA GUANABARA CEDO
1.300 mil. com 50O mil á vista —
empregada, área servi— Rua São Jo- de GRAÇA COUTO, 2 Aptos por anImóveis
da
de
de primeira qua- dependências
dar, 4 pavlmentos com elevador — DR. DIRC'E UABREU .— Av. Ria e acabamento
32-9672 c 32-5968. 86388 1300 sé, 90 — 5o
ço com instalaçüo para máquina Iaandar — Telefo- 50"ó íinaclado. Chave c. porteiro tn- Branco. 120 s]loja 42-1330 — 22-3654. lidade. Preço Cr$ 695.000,00 com var roupa, garagem.
Peças ampla»
5171 1300 CrS 300.000,00 de sinal e o saldo e arejadas, apto. ainda nílo habitado,
clusive aos domingos. ELOY FIOU 101IPANEMA — Edif. "Geribá" ne 22-9950 — Ramais 10 e 13. RA DE MELLO — Av. 13 dc Maio, IPANEMA — Compro casa velha ou financiado. Ver no local e tratar pronta entrega.
Agua
abundante,
86058 1300 23 — S. 513 — Tel. 42-0193.
- Rua Antônio Parreiras, 71,
terreno, com 10 a 15 metros de fren- pelos tels. 47-0357 com Dr. Ladis- fart» eonduçio á porta. Preço: Crj
5114
1300
1.500.000,00
i
(com financiamento de
le — Gabarito de 4
Pa- lau ou 26-0115 e 43-4165, com 50Cc,
vendemos, em incorporação, PRAIA DE IPANEMA — IÍLTÍ- IPANEMA — Rua Prudente
de Mo go a vista Cr} 5.000.00pavimentos.
prazo e condições a combinar)
o m2. Negócio Sr. ALONSO.
— Aceita-se oferta para pagamento
magníficos apartamentos em MOS APARTAMENTOS — Ven- raes — Vendo ótimo j\plo
61590 1300 à visla — Chave c| o
no
porteiro, para
104 ~J°.
moderno edificio, sobre pilo- demos para entrega imediata, 3 quartos
uiartos sendo 1 dupl
duplo e umfc.fi.i&SSfW
— Quase na esquina da visitas — Trattr pelo te!.: 23-2156
i.(
^.L"
IPANEMA
Salas
512
e
314
Tels.;
22-95C2
e
apartamentos de sala, rios embutidos, banheiro e cozinha.
c|
DR.
2
MURILLO
tis, com jardim e play-ground magníficos
ou Sr. MAX, a
pavimen2443 1300 praia, vendemos casa de
banheiro e dependências. 2°, Pav: grande sala com bar e ba- I42-6547. .
tos. moderna, elegante c confortável, partir de 2a. feira (dia 19).
constando de sala, 2 quartos, quarto,
Ver à Rua Aníbal dc Mendonça. nheiro privativo..Grande terraço con j-.ANEMA - Vendemos terrenos para para pronta entrega. CrS 3.000.000,00.
191321400
banheiro com box, cozinha e 14 (segundo prédio da praia), c/ vista para as praias de Ipanema. Lc- ,0nstrUçfiò, 15x28. 10x50. 15x36 c ou- com financiamento de 60ri. Marcar ÁGUAS FÉRREAS — Vendo apto.
1Und0S
lavalld=nairos. Localização privilegiada.
Tra visitas pelo telefone 42-8692. ou na térreo, rua Ibltara 120, preço base 90»
dependências completas de os srs. JORGE ou MIRANDA, $l0ü,e.,L=g0aVv.0S
2 quartos e WC. para empregados. T,,.r _ "
o2-aru
6 1(n!)2 1300
1wft Rua Assembléia, 104, salas 613 e «15. contos. 45-2770. 18033 1400
Uü
?™a
serviço. Excepcional localiza- diariamente, das 8 às 11 e de 13 Garagem. Preço: 2.400.000.00. ELOY
17219 1303
FIGUEIRA
DE
MELLO
Av
13
dc
RUA DAS LARANJEIRAS, ISO* -^
às 16 horas, inclusive aos
J?ANEMA - Vendemos palacete
de „,„.,.,, ,
ção a 100 m da Praça Gene- gos. Preço a partir de Cr domin- Maio. 23 - S. o!3 - Tel. -12-0193.
Ed. re Vendemos luxuosos apartametitos em
em
Aptos,
iuxo, tendo 4 salas, 6
4 ba-]IPANEMA
nll3 1300 nheiros, com salio requartos.
ral Osório. Preços fixos a par- 420.000,00 com facilidades de
cont.
recepção, 3Ícem-construldo
(2) quartos,;construção, com sala,'jardim de ihpaquartos dc empregada e mais dcp.(sala e vestlb,, cozinha, banh. com- vernó, 3 quartos, banheiro fbmpletf
tir de 810 mil cruzeiros, com gamento. Tratar à Av. Rio Bran- IPANEMA — Av. Vieira Souto — De Tratar
- 22-0734.
pleto,
ed. sôbrc pilotis, vendo aptos.
de serv. c' tanque e c°m box- copa-cozinha, área de ser»
amplos qtos,, 2 banhs. completos,! dencial, sôbre pilotis. Preços grande facilidade de paga- co, 108, salas 201-3 — Telefone frente,
ü: in ' i>0iquarto area
viço com ajulejos, quarto e W. *>.
de 200 e 150 m2., cont. dc 2 salões,
Preço a par- criada
empreg;.
dc
.
,«
com box individual.
ótimas deps. de serv. e excepcio-.«faí e,0 mil "««>««.,
;„_^ , „..,. "„ ,,
mento — Informações e ven- 42-3617, com a COMITÊ Ltda. 3 grandes quartos, tolllette, 2 bs. so- APT°..,Vise. „,"
—cond. CrS Prédio e slgarage
cru7eiros
\ot
550.000.00
de
CrS
tir
Vende-se
PiPilotis, cl aquecimento
emp.. área e garago. Tem
nal garage privativa. 50% finan- financiados
82874 1300 ciais. 2 qs.embutidos.
£ux,°
—
com PLANIL
£/<,
JM
das
exclusivas
CrS
banheisinal
3
3
<lllart01i.
2
100.000,00
de
saIa,scentral,
salão
festas, ferragens
de
da
entredepois
armários
Entrega
18,rala
em
ciados em 5 anos. F. P. VEIGA &
Av. Almirante Barroso, 81 IPANEMA — Vendemos luxuosa meses. Infs. Srs. ROMULO ou FER- ws, copa. cozinha, ete.e garage. Pre- 100.000,00 na escrit. e uma par- La-Fonte, portão de entrad;. dos
íacie
60%
Bar
Almte.
Av.
¦8M.000.00
FILHO,
Cr*
1
800
financ.
FARO
grandemente
mil
ga
d
Av. Alte. Barroso, n». 2,l«°
cela nas chaves e saldo financ. apartamentos em ferro e com t, tra2.° andar — Tels. 524077 residência à rua Barão da Tôr s,NANDO.
1501. Tels. 42-0110 e 42-9911 |Cx- Econ., 0 saldo a combinar, Alu- em 36 meses. Entrcg. em derem- diciohal acabamento da incorporaroso, 90, sala 1.106 — 42-7144 e litados. Plantas e informare,
N.
da
à
Praça
Paz
S.
junto
entrega
em
outubro
à
R.
dora e proprietária EMIL-EMPRÊprox.
iSad0,
e
Copacabana,
4330
1300
42-5412, 16151 1300 ções no escritório da firma e 22-6670
Tratar R. S. José, 50 - s/302 - tels: bro. Constr. de HAZAN E NU- SA MERCANTIL S. A. Tratar direPreço Cr$ 8.000.000,00. Carlos IPANEMA —
esquina
354,
Ribeiro,
Apartamento
PREBarata
novo.
em
c/
Ltda.
Vendas
—
22-6526. 17302 1300 DELMÃN
Vendo apto. novo com construtora à Rua Mayrink
IPANEMA
Mac-Dowell da Costa Imóveis edificio constmdo em centro de ter- 22-6344
tamente com a Proprietária à Rua do
DIAL B03-BEN ~- Av. 13 de Carmo, 9-S/1201, fones 52-8276 e ..
3 quartos, S nalas conjungadas, jarLtda. Av. Rio Branco, 108-7.° reno.
— 11.° and. Tels. de Hilário de Gouveia.
vendo por Cr? 1.270.000,00 sen- IPANEMA - Procura-se comprar um Maio, 47,
dlm d» inverno, demais dependén- Veiga n.° 4
Tcl.:
52-9719
52-4832.
218S6 1400
conj. 2101.
80705 1300 andar — 42-2008 e 42-2097.
do 50% financiados em 5 anos. Cons- apartamento cm boas
ou
cia» • garage. Ver a rua Visconde de 43-4059 e 43-9990.
diária- RUA LEITE LEAL — Casa de 3 pa71778 1300 tando de sala com 25 mts.2, 3 quartos uma casa, em Ipanema, proporçQes
dando-se em c 52-0860. Visitas no local
Pirajá, 29, apto. 403 e tratar pelo te83840 1300 IPANEMA — ARPOÀDOR — Bela IPANEMA — Vende-se
de 12 mts.2, banheiro, cozinha, quar- pagamento ou parte, dois apartamen- mente até 23 horas.
vimentos, centro de terreno, 3 salas,
lefone: 47-7013.
residência de to e W.C. de empregada, área com tos,
1300 vestibuio, 3 quartos, demais depenna Glória, tendo cada um, ves5100 1300
casa. Visconde Pirajá — 251, esquina, 2 pavimentos, de 3
85710
2
salas
tanque
e
em
quartos,
dencias. Construção esmerada e soIPANEMA — Vende-ae apartamento
garage
prédio de 4 pa- tibulo, sala, 2 uartos, varanda, baredor — Ia. Pav: saleta,

ExceATENÇÃO! Oportunidade única. IPANEMA — (Arpoàdor)
apto. de alto luxo, próprio p|
Vendo todos o; apartamentos de lente
e| crianças, c| aaleta, 3 quarfrente perto da Fraca General familia
tos, 3 salas, banheiro em mármore,
Osório, à rua Antônio Parreiras, copa, cozinha, dependências
de emtodas peças de frente, edifício em pregada, terraço privativo c| playconstrução, composto de vcsliliu- ground. e garuge. Ver á llua Joalo, ampla sala, jardim de Inverno quim Nabuco 107, apto, 102, até ás
por Cri
envidraçado, ótimo quarto, ba- 22 horas. Vende-se
nheiro, cozinha com lugar para 2.600.000,00 — Facilitado e financia22-IHl
1300
geladeira, área de serviço, ba do.
nheiro e quario de empregado IPANEMA — Vende-se ótimo aparPreço CrJ 350.000,00. Sinal CrÇ tamento de (ala, 17m2, quarto, 17m2,
30.000,00 na promessa 30.000,00; cozinha, cabendo geladeira, hanheiro
prestações mensais de 5.000,00; complelo, pequena varanda. De írenEvaaldo em pequenas parcelas. Tra- te. Vazio. Preço R.10 n-.ll & vista.
celente negócio para renda. Dá 6 mil
tar 26-0281 Anita Gelbert das 0 cruzeiros
de aluguel, Pequena taxa
negócio.
às 21 horas,
•i ótimo
5002
1300 de condomínio, Ini. 47-53D8,
1300
4368
VETÍDO CABA na llua Baráo da Tôr— Rua Visconde de PiraTe 33 fundos, Ipanema, com 5 quar-2 IPANEMA
já 29 — Acabado de construir, vento» • 1 laias sociais. 2 cozinhas,
e * banheiros. de-ie o apartamento 203, de entraquarto» d» empregada 27-7603
ou Av. da, 2 salas, Jardim de inverno, 3
Tratar no local tel:
dormitórios, com armários embutiBlo Branco "1-310 - 22-1742^ ^ do»,
banheiro com box e azulejo»
em cór e demala dependências, Parte
—constr.
ém
Vendo
IPANEMA
financiada e parte facilitada. Ver e
adiantada no modernisslmo Edi- tratar pelo — Tel, 58-1539.
4372 1300
"Arpanema".
aptos, c/ máflelo
ximo conforto, de sala de entr., IPANEMA — Praça Gen. Osório, esbanh., ti box, sala de estar, var, quina rua Vise. Plrajá, 111. vendo
apartamento com entrada,
envidraçada, qto., c/ arm. emb., ótimo»
kitch., banheiro completo e amplo
boa eoz. e área cl tq. Visitas no quarto
claro com bela v:.ta. Aptos.
local à Rua Vise. de Pirajá, 22, 412 e 612, ver com encarregado do
c/
Tratar
Osório.
Pr.
G.
apto. 213; tratar com SEIà
no
prédio
Junto
F. P. VEIGA & FAIIO FILHO, BEL & GUINSBU IO IMÓVEIS, Av.
Vargas, 435, sala 1006. TeiefoAv. Almte. Barroso. 90, a/ 1.106 Pres.
ne 43-5457. 17205 1300
— 42-7144 e 42-5412.
16152 1300 RUA BARÃO DA TORRE 213
IPANEMA — Vendo magnífico — Vende-se apartamento em
apto. duplex de fino acabamen- construção, de ampla sala,
dos 2 últito, ocupando a frente
separado, banheiro
mos pavts. do Ed. "Diamantina", quarto
em
côr,
cozinha,
área de serk R. Vise. de Pirajá, 30, tendo
vest. hall, salão, sala de j„ toll viço, quarto de empregada,
social, copa, coz., Z var. cnv., 3 em prédio estritamente resi

IPANEMA — Rua Visconde
de Pirajá n.* 8, pertinho da

vazio, com boa sala, quarto sepa
banheiro,
rado,
eozinha completa,
varanda, área de serviço com tan
Aceimil
600
cruzeiros.
Preço
Q"6.
Prara Uen.
fipn Osório
venue «-ti*
USOriO, vende-se
Hraça
Instituto.
financiamento por
lindOS apartamentos a preços, Visitas com hora marcada. Rua Vis-

fixos sem reajustamentos, em; ^5nd£c?e2£!4r$5a "• S71, aPartamcnt0
1142 woo
final de construção com elevadores provisórios, já ins- IPANEMA — Vendem-se em edlde 3 pavimentos. próximo à Latalados composto de 2 salas, ficio em
rua sossegada, três esplendi2 quartos, cozinha, banheiro goa,
dos apartamentos térreos, compostos
sala e quarto separados, cozinha
e completas dependências de de
americana e banheiro completo. PrePreços
a
empregadas.
partir ços 450.000 e 500.000 cruzeiros, com
facilidade de pagamento. Os
de Crf 940.000,00 com parte grande
estão alugados, sem
financiada após a entrega apartamentos
contratos. Visitas e maiores detalhes
com a ENIR LTDA. Rua do Ouvidordas chaves do apartamento. 86,
23-0662 e 23-0683.
Informações e detalhes no lo- 5°. andar. Tels.
3388 1300
cal è tia PREDIAL STEIN- VENDE-SE — Magnífico apartamenBERO LTDA. à Rua Sete de to à Rua Gomes Carneiro, perto da
trecho sem bondes, andar alto,
Setembro n.8 141 —- 2.° and. 20praia,metros
de frenle, com vestibuio,
sl. 24, tels. 43-4165 e 23-5795. 2 amplos salóes, jardim de Inverno
4 quartos c| ann. cm61506 1300 envidraçado,
butidos, 2 banheiros sociais, copaIPANEMA— Casa compro
te, preço com apartamento,
vo, jíSo habitado na Av.
e. garage. Ini. prop. tel.

pago parluxo. noAtlântica
27-0257.
2382 1300

e
cozinha, dependências completas
garage — Preço Cr? 3.000.000,00 —
sendo Cr$ 1.500.000,00 k vista e o
resto a combinar — Tel.: 47-1231 ou
47-3629.
62479 1300

jardim em
sala, coz»., S arm., hall, dep. p. crda.
hall, 3
quintal, garagem; 2». Pav:
qtos. 3 terr. WC. Area — 10 x 12.
Cr$ 2.500.000,00. 17223 1300

banheiro dc luxo e etc, na
Rua
Farme de Amoedo n. 47, pelo preço
de 2 milhões e 200 mil cruzeiros. —
Ver no local de 10 às 15 horas e
tratar com J. MALAFAIA — Avcnlda Presidente Vargas, 417, sl 410, —
IPANEMA — Apartamento de luxo, Tel. 43-9195.
—
Vendemos
junto Av. Vieira Souto
11111 1300
à rua Earme de Amoedo, um por
ar.dar, área mim 180 m2, com hall,
2 salões, 3 grandes quartos 2 banhei- LOJA — Ipanema — Entre
ros sociais, copa, cozinha, lugar para a Praça Gen. Osório e Copaguardar carro, etc. Preço de custo
m/m 1.900.000,00 c/ facilidade de pa- cabana — Vende-se magnifigamento. Tratar c/ IMOBILIÁRIA ca loja à Rua Visconde de PiCARRILHO — Rua Uruguaiano, 118
— íoo salas: 1.008/9 — Tels. 42-9272 e rajá n. 8, em frente às Ruas
48-2472.
11345 1300

IPANEMA-TERRENOS — À rua
Antônio Parreiras (zona de 8
pav.) na blfurcação das ruas
Jangadeiros e Barão da Torre,
muito próximo da Ftnça, General
Osório, vendemos 4 lotes em conjunto ou separadamente, medindo
cada lote 12,00x 68,00 (sendo parte do terreno acidentada). Preço
de cada lote: CrS 1.800.000,00
com CrS 1.000.000,00 facilitado
em 3 anos. CIVIA — Trav. Ouvidor, 17 —- (Sec. Vendas, 2.°
and.) Tel.: ? 52-8166 de 8,30 às
18,00 horas. 82250 1300

vimentos com elevador. (Entrego pin- nheiro social, cozinha, depósito. W.C.
tado a gosto do comprador). Ver á ,de empregada e área de serviço com
rua Alberto de Campos n». 65. Ero-| tanque e vaga na garage. Telefone
curar o Sr. JOÃO no prédio n«. 63:52-4199.
5236 1300
para mostrar. Tratar com MARIOl
REI na Av. Rio Branco n". 135 — |VISCONDE PIRAJÁ", 523 — CrS ..
2". andar — Sala 208. Tels. 22-5538 e 520.000,00! Frente, novo, 1 quarto, 1
47-3221.
4307 1300 sala (separado),
banheiro, cozinha,
tanque, quarto e W.C. de empregada,
IPANEMA — Rua Prudente de Mo- com financiamento
sem juros. Charaes — Vendemos ótimo apto. vasio, ves diretamente no apto. .709
— IMOcom 1 sala, 3 quartos, varanda, cc- BILIÁRIA OMO LTDA — Av. Copazinha, dependências completas para cabana, 1130. gr. 303 — Tel.: 27-0056,
empregada, garage etc. Preço Cr$ .. até 20 hs., inclusive domingos.
1.000.000,00 sendo CrÇ 505.000,00 à vis1352 1300
ta e Cr$ 500.000,00 em 5 anos. em
mensalidades de Cr$ 11.122,50. LOWN- IPANEMA — Entrega imediata. ConsGomes Carneiro e Canning, DES & SONS. LTDA. Av. Pres. trução dc primeira. A Rua Saddock
13, aptos. 103 e 202, vendo magsem colunas, com area total Vargas. 290 — s. SOI — Tel.: 23-6047. Sá
nificos aptos, tendo:
de inde 200 iti2, e area descoberta IPANEMA — Magnfica residência. verno, ampla sala, 2 jardim
bons quartos,
Vendemos
Rua
à
Redentor
n".
dep.
completas-de.
312,
empregada.
Prédio
nos fundos ou galpão c! cer
ampla varanda, living, sa de 4 pavimentos, entrada em pilotis.
ca de 100 m2, para entrega possuindo
la dc jantar, 4 quartos, 2 terraços, 2 Ver diariamente no local c| sr. AMEsociais, garage com 2 quar- RICO — Mais informações à Av Rio
eni 6 meses, sendo parte fa- banheiros
tos, para empregada, toilctte, despen Branco 151, sala 1811 — Tel.: 22-2213.
cilitada e financiada. Ver no sa, cozinha, jordim, etc. Própria para
3619 1300
de tratamento. Preço Cr$
local e tratar na PREDIAL familia
4.200.000.00.
LOWNDES & SONS, IPANEMA — Compro 2 terrenos
STEINBERG LTDA., à R. Se- LTDA. Av. Pres. Vargas, 290 — s com 10x20 e 12x30. Zona de 4
te de Setembro n.° 141, 2.° 201 — Tel.: 23-6047. 82575 1300 pavimentos de. Visconde Pirajá
andar, sl 24. Tels.: 43-4165, MAGNÍFICO APTO. PRONTO — para praia. Solnção rápida. MIL(Praia) 2 salas, 4 quartos, 2 banhei TON MAGALHÃES — Avenida
23-5795 e 52-4611.
ros — Tels. 27-1818 « 47-4455 — LIMA Erasmo Braga, 255 S/404. Tel
61582 1300 LEAL.
1273 1300 22-6128.
4705 1300

concretize na Barra da Tijuca
Venha ver no local o ritmo acelerado das obras.
Av. Olegário Maciel, esquina de Av. Sernambetiba
(Av. Litorânea).

220 mil cruzeiros!
C^ jÉl^fflPP^

1

^re?0S íi^os, sem reajustamento

IPANEMA — Vende-se terreno de lida. 2 milhóes, com 900 mil entrada,
18,00 x 35,00. Preço de ocasião, deta- resto em 5 anos. Aceito propostas —
lhes com o sr. COSTA — Telefones Tel. 26-1134, SOBRINHO, «té 23 hs.
32-8157 e 22-8157. 17293 1300
1400
5863
IPANEMA — Rua Nascimento Silva, LARANJEIRAS — Vendo magnifico
—
casa
Vendo
x
20
15
p!
266. terreno
terreno, com projeto aprovado para
familia de fino tratamento de alto construção de prédio de 8 pavimenluxo, com 4 dormitórios sendo 2 du- tos, apto. de luxo, com piscina e 40
pios. banheiro cm côr, 3 salas sendo m . de Jardim, junto ao Parque EduI salâo-hall de mármore, copa-con- ardo Gulnle, na Rua Gago Coutinho,
nha, grande fogão no valor de Cr$ 62 por Crt 4.000.000,00. Faclllta-se pa100.000,00 sinal a combinar o saldo gamento. Tratar à Rua SSo José. 90.
em 3 anos ou 5 anos — Aceita-se sala 2.003. Tel: 52-3190.
aptos.' pequenos para renda ou casa
17098 1400
menor — Ver no local e tratar na Av.
—
COSME
VELHO
—
Vende-se
magni3
sala
116,
9.°
andar,
RJo Branco,
Tels : 42-2723 e 32-0922 com HAROL- fico terreno de- 485 m2. nesta rui,
c|
20
ms.
de frente, plano vista paDO MARTINS. 11485 1300
norámica espetacular. Fone: 22-5883
IPANEMA — Casa térrea terreno 10
1400
6027
x 50 com garage, vende-se preço ba— Vendo ólimo terse 5 milhões — Trata-se à Av. Chlif- LARANJEIRAS
c/ 11,00 de fronte por 90,00 de
chill 94, sala 505, das 11 às 12 lis. reno
extensão na Rua Gago Coutinho n°
pessoalmente. 20787 1300 62, c/ projeto aprovado p/ um préIPANEMA — Vendo terreno de 10 x dio de 8 pn\ Iniento» c/ 1 apto. por
50, preço Ci? 2.800.000.00 — P»ga-|andr.i\ 4 quartos, 2 salões, ele. posmento facilitado — Tratar 27-9953 — [sulndo play-ground, piscina, etc. Pre27-4768 — D1NORAH. |ço: Cr$ 4 milhões e/ 50Í de sinal •
20813 1300 io rest. à combinar. Inf*. dlretameníe c/ a firma proprietária ARY C.

™ B*'™
• -Tranco
^^^^S^t^^i £T0R»^
- 52-4432 ou 42-1798.
sàfasr4"quart0ostcC0árSoSda';u'

mas dependências, 2 quartos criados,
garagem, etc. — LIMA LEAL — Telefones .27-1818 ou 47-4455 — (Trocamos por casa menor).
1272 1S00
IPANEMA — Apto. de grande oportunidade, sala com jardim de inverno, 3 grandes quartos, banheiro, cozinha, área, dependências. Vista para à lagoa. Preço CrS 1.250.000,00 —
Tratar''S7-3906 — SR. JORGE.
1300
20774
DUZENTOS E DEZ MIL CRUZEIROS
DE SINAL — Entrega imediata, ven2
de-se apto. de frente, com sala,
quartos c dependências — Telefone:
42-6364 das 9 às 11 horas e das 2 às
5 para 47-6791. 21924 IS0O
IPANEMA — Apartamentos
para
pronta entríga. Vendo os últimos em
edifício novo de 4 pavlmentos com
elevador, Jardim de inverno, sala c.
25 m2, 3 otimos quartos, com 15 m2.
banheiro em côr. cozinha, área com
tanque, quario e WC de empregada
e garagem. Todas as peças com sancas e florões, taqueados com parquet
paulista. Preços a partir de Crf ....
1.240.000,00. Aceito financiamento pela Caixa EconOmica. Ver na Rua
Alberto de Campos, 83, com o sr.
JOÃO. Tratar com o sr. MARIO REI,
na Av. Rio Branco, 135, 1». andar,
sala 208 — Tels: 22-5536 e -47-3221.
2067 1300

Laranjeiras

4191 1400
VENDE-SE — Ótimo terreno i flua
Senador Pedro Velho, tratar à IMOBILIÁRIA E IMPORTADORA ROTSEN LTDA., à Rua Álvaro Alvim, 31
21.° andar. Tcl. 42-1569.

LARANJEIRAS — CASA —
Vendo ótima á rua Ipiranga de 2
pavimentos, tendo em cima grande saleta, 4 amplos dormitórios e
banheiro social e em baixo, 2 saIas, saleta, sala de almoço, cozinha, armários, dependências de
empregadas, grande varanda e
porão. Preço Cr$ 2.500.000,00 c'
60 % financiado em S anos, Informações: tels. 45-0969 e 42-2638
entrega imediata.
S445 140»
LARANJEIRAS — Excopcionais condições de pagamento
para novas unidades de 3
agora projetadas no
quartos
"Solar das Laranjeiras".
Magnifieas residências com 3 ótimos quartos, grande living,
vest., ampla cozinha, banheiro completo, dependências do
serviço. Todas as peças principais de frente e com iluminação direta. Prédio moderno

LARANJEIRAS 475, proprie- ?m "n*ro— d? Íardin\ cfJ"
Area construída
dade, construção e financia- «2.000 m2
apenas
16/» da área
ocupando
mento da CONSTRUTORA
do
f«rr«n°'
Gabarito do
SILVA CARDOSO LTDA., queí,°tal
«Sio
construindo desde 1888, temjfl"* ™"cc
,d.° SK
P.el° DjPai'
a satisfação de aprcscntar>#nte
«"•
"iJíISllSf
mais um dos seus empreendi-W111.6"**
a Ía«
mentos com a garantia de I ?vuF'í e.m compensação è eonpontos iniciais de condução, rf rf
Sriídí

SS

c $ 1>030<00000 com

! / «£"«*£r°"fnSlhori. ê mais facilitada^

condições de pagamento. SIíí
5ÍS; w£-^«,S'rK
tunidade
para aquisição do "Í8,e^
, dJ d "Víndfl
cffi m QQ ,
Trí-divíeio«xo iainafSve0l HXS!
CrS 8.000,00 com apenas
ROO S O 4
C ASn1"1'
dürant9 , eò^„.
parce|a$
LTDA. à Rua do Catete, 248
vencendo-so a primeira
çâo,
Telefones 25-0605 e
«penas 1 ano após o sinal do
..--.,
,,
ou com o corretor
4o-8oo2
Cgmpra Visite hoie o local '(aa
autorizado ANTÔNIO H. OLI- RuapM;rio Portela n. 61
VEIRA à Rua Rodrigo Silva, 60 metros da Rua das Laran18 sala 701. Te!.:
^g9- jeiras) e experimente hoje a
sensação do ser o proprietá__...„ írzli—atenção! — Últimos ã venda! rio do melhor apartamento no
— No melhor oonto de Lairanjcl- gênero no Rio de Janeiro —
"s
com ORLANDO
moradia, *• i-nA inrH»Mr..:«
apartamentos para m»™!í?.">Ín'ormaçõoi
cao ^ÍéÍAIS*-,™
«i
renda ou revenda, composto deMACfcüO —- Incorporação •
vestibuio, ampla sala, varanda en- Venda de Imóveis — Rua São
vidraçada, quarto, banheiro, cozi- Jf)St)i 9Q — 5o andar — Tel:

í-noA5
MIA
i ORA InvT

AKiVtAS:2"»50 - *JmJh 10 • '*

AURICIO

KOGAN

Vendas exclusivas

ELIAS

BICHAR A

Av. Rio Branco, 151 - sôbre-loja s/203
Tels: 52-8926 e 22-8110

\
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LARANJEIRAS - Vtndam».
íffir^ieffifíEtó 2Sft
«o
Jardim Laranjeiras, è Ru»
—
Atendo diáriata GELBERT.
mente, das 9 às 20 horas. Belisário Tavora, apsrtnmento.df fren.,e **%*!&*» d'f',h8],'
ATENÇÃO! Ra7o nefócio com fisalela,- sala d« estar, sala de
Vendo
anos!
em
18
nanclamento
edificio de alto luxo á Rua das jantar, 3 quartos, 2 banheiLaranjeiras composto de vestibu- r08 sociais, copa-cozinha, quar.
w.,» .
Io, ampla sala pintada a oleo »•
*..»«
empregada, éree
• WÇ d* r«,,.*«».J«.
jardim inverno envidraçado. ttH
!sdnde
serviço
com
tanque
«rótimos quartos com varandas,
mários embutidos, dois banheiros!lhado e vaqa na garagem. Ar«ociais em cor, eoj» e cozinha, mirift,* «mbuíltlat
«m 5 exumr,
"I
área. d*p. empregada. Sinal Ct*-™.
.' .jq
1^
tos
armários
no
corredor
e
(v'> ....'¦
70.000,00;
"0.000,00; na promessa
chaves Cr$
Preço CrS IJQQ.000,00, stn"0.000,00, nas
Prestações de CrS ...; do CrS 400.000,00 de sinal,
6.000,00. O saldo em 18 ant» em r , 444.000,00 financiados cm
mensalidades menores que o pró- ,ÇrS
prio aluguel. — Tratar telefone 13 1 2 anos pela SULACAP e
26-0281. -ANITA GELBERT 0 ssldo a combinar. — Par*
Atendo diariamente, das 9 as 20 —.:„..• *f;cjA»c;. A» informahoras, * na Voluntários da Pá-.n!a,<* *"c'*nc*» «a <í"?rma«ria, n.o 221, apto. 593 oportu- Ç*«, «ver citar referencia nunidade! HOM 1488 mero 608. Vendas com ORlaranjeiras - Vendo m»*nUia© LANDO MACEDO — Incorpo-

«ptf. de duas'tala*, quarto, banheiro.
cotir-ba, irea « dependência* de empregada*, s» Rtu CrW6vío Barcelos

?-.,ptoití2ta7uuu

ra»s_
"?8<* -* Vanrla
V.*nTa«»#4* !rnAw*I*
'«10VelS —
Ru» SÁO José, 90 — 5" andar

t0s,Of:ò'- T«l: 22-9950 — Ramais 10

m

!_• Orlerno (Parte I)

CORRKIO DA MANHA, Domingo, 18 de Agosto de 1957

COMPRA
EDIFÍCIO SONIMAR - Rua
das L_._njoir__ 197 (em frent_ à rua Pcreir.. da Silva) —
Vendem-so os últimos apartnmontos com 2 quartos, sala,
varanda, banheiro c| box, coxlnha, quarto empregada c|
•erviço, tanque e Área Em fInal do construção. Preços a
partir dt Cr$ 830 mil, sendo
metade pago ató a entrega das
chaves, e o restante financiado
om 5 anos. Ver no local com
o informado., e tratar com
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA VILLARINO à rua MéXicon. 148 —tel: 32-9513.
1400
71971
• LARANJEIRAS — Vende-se á
! '804
nm das Laranjeiras, 417, o apt.
eom garagem, Z salas, 3 quartos, copa, cozinha, banheiro princlpal, area de serviço, dependeui cias de empregada. Construção
nova, já com habite-se. Pecas
amplas e bem iluminadas. Grande parte financiada e parte facilltada. Ver no local, chaves com
o porteiro. Tratar á Av. Rio
Branco, 257, s/ 805, com o pro. prietário. Tel.: 22-4979.
-.
4539 1400

LARANJEIRAS — Prontos para
morar! — Vendemos magníficos
apartamentos de: sala, 2 e 3 quartos com armários embutidos, banheiros em côr, copa-cozinha com
7,60 m::., pintados a óleo, jardim
de inverno, garage demais dependências. Preço desde: 880.000.00.
Vendas diretas com LAURO DAMASO - NELSON MAGALHÃES
no local, à rua Soares Cabral, 48,
ou no horário comercial, à rua
México 111 salas 902/903. Tel.:
42-6808 e 52-1842.
86069 1400

LARANJEIRAS — (Parque Eduardo
,,Guinle) — Vendemos suntuoso aparta,mento no Ed. Nova Cintra, com 3 salõcs, ampla sala de almoço, 4 dormitórios e armários embutidos, dois ba. nheiros sociais, grande cozinha, despensa, dois quartos de empregadas e
demais dependênclas, Inclusive «aragem. Preço Cr$ 5.500.000,00 — Imobiliaria Sul-Americana Ltda. Rua da
¦Assembléia,
104, salas 613 e 615. Telefone _2-3692. 07286 1400
i ^LARANJEIRAS — Vendemos magnl••¦íicos apartamentos R. das Laranjel•¦ras. Aptos,
já em fase de revestimen•.'tbs ainda por preços de lançamento.
Tenho ainda apartamentos c| 2 e 3
Salão, grande coz., 2 banheiquartos,
jos, armários embutidos, etc. Preços
8 partir de Cr$ 780.000,00 c| 50 por
cento até a entrega das chaves e o
saldo financiado em 5 anos a partir
da entrega das mesmas. — Tratar com
' os vendedores exclusivos ALBATENIO
e JAMIK — Tels; 32-0321. à noite e
Dom. Tcl: 40-4921, ou pessoalmente à
Rua
México, 3 — 17° andar grupo
1702.
17361
1400

Cosme Velho
para EmbaiSaúde 20x80.
4223 1400

"¦*_/.:

-I*
¦!_
_/„•*,

LARANJEIRAS — Apto. grande com
slnal da CrS 350.000,00, vende-se na
ma Alice, com aala, varandn grande,
3 quartos demais dependências e kurage. Reatuntr iflnanclado. '.Tratar
22-5784 e 5XS425, 3377 1400
VENDK-SB — A Rua d«» Laranjalras, 210, ap, 1,411, com 3 quartos,
sala, cozinha e dependências de empregada. Preço 1.100.000 60% i vista e 50% financiados em 5 anos, Tratar a Av. Rio Branco, 185, aala 820.
17158 1400
LARANJEIRAS — Por motivo de viagem, vende-se um terreno com 502
metros qund. com linda vista à rua
Dr, Júlio Otoni Junto ao n", 67 próprlo para residência moderna, Pode
ser visto no local com o sr. ONOFRE no n-, 57. Tratar diretamente
com o proprietário no Largo da Carloca 9, sala 605, tel. 42-6552.
4347 1400
LARANJEIRAS — Vende-se Junto ao
Largo do Machado, apartamento de
luxo, andar alto, ampla vista na rua
das Laranjeiras ¦— Duas salas. 3 qts,
banheiro de côr com box, cozlnhn,
grande área de serviço dependèncias de empregada armários embutidos e estantes metálica, biblioteca
uma vaga na Garage — Preço 2.300
rontos parte financiada — Tels.: —
22-6340 e 46-5309.
2428 1400
LARANJEIRAS — Vende-se
ótimo
terreno com 20 mts. frente por 80
de extensão, em frente à nova igreJa, no melhor ponto da rua das Laranjeiras, com uma casa que se cntrega vazia —• Preço de rara oca«Mo — Informações com sr. MANOEL — Tel.: 37-8349 ou 43-4063.
2431 1400
LARANJEIRAS — Vendo á Rua dns
Laranjeiras apto. em andar alto c|
saleta, quarto, banheiro e Kltch. —
Preço Cr| 300.000,00 sendo CrS
50.000,00 de entrada. Cr$ 50.000,00
na entrega e Crf 2.100.00 mensais s|
Juros até a entrega. Av. Rio Branco, 151, salas 406-407 — RAUL REBOUÇAS. 21111 1400

—

LARANJEIRAS
Coimt Velho —
Vende-ie terreno com 2 frentes medindo 19,95 x 28,50 e c| projeto «provado, Preço de ocasião. Maiores detalhes cj J. Gonçalves da Costa —
Rua SSo José 50, fl grupo 602 — Tels:
32-B457 e 22-8157. 17300 1400
APTOS. Junto & r. Laranjeiras, sôbre
pilotis, sala, 3 qtos., servldfio para
carro, 1 mllhfto, pagto. fácil — Eng.
TITO LIVIO vende — 42-1709 — Av.
Rio Branco, .134 — Avalia e vende
Imóveis.
207.18 1400
GRANDE APTO. LARANJEIRAS'-(último andar c| terraço) — Vendo
magníficas salas, bar, 4 dormitórios,
2 banheiros, rouparia, 2 quartos criados, garage, etc. (tudo amplo e confortavel) — LIMA LEAL — Tels;...
47-4455 ou 27-1818. Marcar visitas.
01271 1400
LARANJEIRAS — Terreno 12x32, c|
mag. vista p| o mar. Vende-se na R.
Campo Belo, Junto e depois do n. 199,
prox. ao Parq. Eduardo Guinle Infs.
c| Vital A. Silva — R. B. Aires 66-A
3» — Tcl: 52-0676. 20730 1400

Leblon
LEBLON — Av. Ataulfo de Paiva n." 926 — Apto. 501. Salão
<* .. ótimos quartos, banheiro em
côr, cozinha ampla com armários
de aço, mesa dc pia em granito
preto, pia de aço inoxidável. Instalarão para máquina de lavar
roupa. Porta de entrada de ferro, lustres, soalhos Parquet Paulista. Apartamento de alto luxo,
pronto para habitar. Preço Cr$:
1.830.000,00 sendo 50% de entrada e o restante em 5 anos, estudando-se propostas de facilidade
para a parte à vista. «Ver com o
porteiro e tratar pelo telefone:
22-0460. 22725 1500

5 lÉf

Reolmente, é o melhor de todas" os oportunidades
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DEL CONSELHEIRO
RUA

FERRAZ, 172
"Nazareth",
Em frente à Água Mineral
Entrado
também pelo n.°465 da rua Lins de Vasconcelos

CONSELHEIRO
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LEBLON — Vendemos à Avenlda Ataulfo dc Paiva, magnfflco
apto. de frente, todo pintado a
óleo e atapetado, constando dc:
um grande aalfto, três magníficos
quartos, ótimo banheiro social e
demais dependênclas completas.
Garage. Preço: Cr$ 1.500.000,00,
sendo Vi. 750.000,00 slnal, Cr$
450.000,00 a combinar c o saldo à
Cr$ 3.700,00 mensal. Informações
e vendas com LAURO DAMASONELSON MAGALHÃES, à Rua
México, 111, salas 902/3 — Tels.:
52-1842 e 42-6808.
1500
86055
—

TERRENOS

LEBLON — Luxuoso apartamento — Vendemos de frente
para o mar, maravilhoso apartamento duplex. todo pintado
a óleo; ar condicionado em tôdas as peças; área de 600 m2.
Ricamente mobiliado em estilo moderno, com lustres e tapetos; constando de hall em
mármore, living com 47 m2;
sala com 34 m2, jardim de inverno com 20 m2, 6 amplos
quartos, 4 banheiros, sendo 2
em mármore, armários embuLEBLON
Apartamentos c| lÜTrãS
— Rua Timóteo da Costa 209, bela tidos em todas as peças; copavista entrega novembro — 300 contos cozinha com 2 geladeiras, 2
fncil. financiados — BRASOTEC —
de empregada, área
22-4584.
2307
1500
e serviço em azulejos com
LEBLON — Vendo, na R. Cuper- 3__rtos
tino Durão, próximo à praia, la- armários embutidos, garagem
do da sombra, magnfflco terreno, para 3 carros etc. Preço CrS
medindo 10x38, pronto para cons-l 12.000.000,00 com facilidades.
truir. Theophilo da Silva Graça, Sito à Rua Delfim Moreira. —
Av. Rio Branco, 185, 3.°, sala 310. para m_a,°r
maior enciencia
oficie ncin aa
da in.
inT_t«_ 42-6366
_______ e_ 32-4124.
_--_---_ V
Tels.:
formação, favor citar referenLEBLON — Av. Ataulfo de cia n. 605. Informações • VenPaiva, 1.174, em início de das com ORLANDO MACEDO
construção pelo eng. JOSÉ — Rua São José, 90 — 5o anMIZRAHY, aptos, para ren- dar — Tel. 22-9950 — Ramais
da ou moradia c| 2 sls. e 2 10 e 13.

I.KDLON — Apto. por Ur» BÍO mll
à vista, Vendo c/ sala, i quartos,
banheiro, coiinha, dep. de empregada e irea c/ tanque, possuindo garagom, n'um prédio de 3 pavimentos
c/ apenas 2 aptos, por andar, alugado por Cr» 4.500,00 (contrato termlnado), na Rua Almirante (iullhcm n°
383 apto. 204 em otlmo estado rie
conservação.
Inf».
c/ FRANCISCO
TORRES 42-1798 ou 52-4432.
1500
_
4108
LEBLON — Vendo apto. sala, 3 quartos, etc. CrS 1.100 mll, aceito financ.
Instituto. DR. D1RCKU ABREU. Av.
Rio
Branco 120, s/loja
42-1330 —
42-3654.
80661 1500
i.-iii.o:. — Av. Bartholomeu Mltre
637 apto. 102 de frente, vende-ie entrada, aala 2 quartos sendo um pequeno, Jardim de Inverno 2 x 180 arm.iilii embutido grande, coulnha, banhelro, irea com tanque W.C. e banhelro de empregada 2 entradas. Basc 680: 300 k vista, parte financiada
k 2.170 — o resto a combinar. Ver
aòmcnte aos domingos de 14 às 18
horos. Tel: 47-172».
16186 1500

LEBLON - Vendo-ãptõr_e~»_la, 2

(CONTINUA)

LEME - Rua Aurellano 1..M. ».
apart. 003. Vende-te com I salas, •
¦in..i*i* . demais .u ¦>* ndíiu Ias. cr»..
1.700.000,00. Tel.;
32-8678.
»363
160.
__M_ — Ocuslio — Vendemoa ótimo
apto. de esquina, 2 frentes, vista para
o mar, pronta entrega, tendo: aalata, 1 snla. 3 quartoa, demala denaCrJ l.noo.ooo.QO aendo metade a longo prazo. 2_-_)31 e 22-9167. DR. GABRIEL OE ANDRADE.
KM
N****VV***-*****W>*NlA/**-**^^ 2357

Lins Vasconcelos
RUA LINS VASCONCELOS — 889
mil cruzeiros — Vendo neaia rua,
em vila que tem apenas 1 caia • S
aptos., o apto. térreo (tipo casa), vâzlo, moderno, com varanda, sala, I
quartos, cozinha, banheiro e quarto
empregada, preço 580 mll cruzeiros,
com 280 mil cruzeiros de entrada •
o aaldo a combinar — Infs. Telefona
46-88!l!L 13Q71 1700

LINS DE VASCONCELOS"!Aptos. — Vendem-se, em edificio novo, ainda não habitados, para entrega imediata,
ótimos aptos, (todos de frente), com sala, quarto, cozinha,
banheiro completo, etc, è R.
Azamor n.° 104, a 100 metroí
da Rua Lins de Vasconcelos.
— Ver no local e tratar no
escritório de JOAQUIM SANTOS PARENTE — Av. 13 dt
Maio, 37 — 1 — 42-6402.
3494 1700
LINS — Vendo casas de Vila rui
construção à rua Aquldabã, 881.
Somente 4 casas. Vcr o tratar na
obra dc segunda a sábado com 0
sr. JOSÉ. 86287 1700

e
ou na Loja-Leblon da PRIN- LEBLON — Vendemos aparta LEME — Apartamentos prontos, sala cquarto
dois quartos, com todas M
CE CORRETORA E IMOBI- mentos compostos de sala, 1 de sala, quarto separado, banhei- demais dependências. Preços a
LIARIA S/A,; Av. Ataulfo de quartos, banheiro, cozinha, area ro, eozinba e área de serviço com partir de CrS 252.000,00, com
de serviço, quarto e WC de em- tanque .— Rua General Ribeiro apenas CrS 9.000,00 de sinal •
Paiva esq. de Àv. Bartolomeu pregada,
e vaga na garagem. — da Costa, 38. 50 por eento finan- prestações mensais de CrÇ
e
....
Fones
22-6599
Mltre.
Construção já em fase de acaba- ciados em 5 anos; 30 por cento dc 2.520,00. Vá hoje mesmo reservaf
42-3198. 82490 1500 mento. Ver á rua Carlos Góis, 96 entrada. Pregos a partir de 465 o seu! Informações diariamente
e tratar com ECIL, á Av. Rio mil cruzeiros. Tratar na Tondela no local ou pelos tels.: 32-6531 on
LEBLON — Av. Ataulfo de Branco, 257, s/ 805. Grande faci- — Construções e Engenharia Ltd. 42-0873.
5283 1700
Paiva n.° 734, em frente a lidade no pagamento e parte fi- Av. Princesa Isabel, n.° 126-A. /VWVVVVV_VVV%WW-'WM^^AMM
57-053G. Atendemos aos
linda Praça Antero Quental, nanciada. Tel.: 22-4979.4538 1500 Telefone
domingos na obra, das 10 às 16 São Conrado Barra
sem
vende-se a preços fixos
5706 1600 ÕTÕRTUNIDAnei Vende-se te"_rõn_
— Vende-se terreno horas.
reajustamentos ótimos apar- LEBLON
-*¦LEME
Rua
General
Ribeiro da de 1.600 m2 nn Barra dá Tijuca, fren10
x
construir
de
38.
para
66, rua Particular, n.° 16, apt, te ao Itanhangá. Facllita-sc, Tel:....
tamentos em construção bas- pronto
Rua Cupertlno Durão junto ao n. Costa,
101 e 102, sala e quarto separado, co- 27-3463.
tante adiantada composto de 109. Tratar na rua Santa Luzia, zinha,
4199 180»
banheiro, garagem. Grande flnanclamento. Tel.: 32-8676.
2 quartos, duas salas, cozi- 798, sala 910. Tel.: 42-7975.
-.
4540 1500
3370 1600 BARRA DA TIJUCA Jardim Oceânha, banheiro e completas denico. Vendemos terreno, c. 645 ml.
—
LEBLON
Cr$
300.000
—
com
LEME
a
Vende-se
ótimo
empregada
apto. à Próximo ao Corsário, Preço de oporpendências de
tunidade 350.000,00. Tratar ESCRI150 mil financiados em 5 anos Rua Aurelino Leal n. 16, cons- TORIO
WALDEMAR MESQUITA —
partir dè Cr$ 895.000,00 com —
tando
de
3
—
sala,
demais
— 32-5634.
quartos,
maravilhosa
Vista
52-5551
Saótimas condições de pagadependências inclusive de empre1800
2347
mento sendo parte financia- la, quarto, banheiro, Kitch. _ada. Preço: Cr.'. 950.000,00 sen—
lotei
BARRA
DA
TIJUCA
Vendo
1
da após a entrega das cha- Final íssima de construção. do 50% a vista, 20% facilitado _ próximos à ponte da Estrada da Bar*
ves do apartamento. Detalhes IMOBILIÁRIA GUANABARA. 30% financiado. — Tratar pelo ra. Preço ric ocasião, por * motivo urTratar dias úteis à Av. Rio
e informações no local e na R. Álvaro Alvim, 31 grupo telefone: 57-9133 — SOBRAL & gente.
124 9° andar, sala 906, das 11
SOBRAL S.A. 1190 1600 àsBranco,
PREDIAL STEINBERG LTDA. 1802. 32-9672 e 32-5968.
18 horas. <7 D. Dora.
3489 1800
1500 LEME — Vende-se à Hua Gustavo
à Rua Sete de Setembro n."
86385
Sampaio, 528 o apartamento 1102 em BARRA DA TIJUCA — Vendo ótima
—:
LEBLON
Vendo
apartamento
sl.
24,
tels.
....
and.
por
141 2.°
de sala, 2 quartos, cozi800 mll cruzeiros. Rua Aperana 67 construção
e dependências em- casa, com todo o conforto dc alto •
43-4165 e 23-5795.
apt. 102, s., 2 qts., coz., banh., qto,, nha, banheiro
no li» andar de frente. — baixo, terreno 2.000 tmX cl varanda
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quartos, 2 varandas, banheiro, cozinha e dep, de emp. Preço Cr$ ,,,,
800.000,00
c/ grande
financiamento
Pode ser visto hoje no local. Av.
—
—
Apartamento
LARANJEIRAS
Ataulfo de Paiva, 044 apto. 803. Inf.
Vende-ie o apto. 101 da rua Profesc/ Tavares. Tel: 42-7496 ou, a noiSor Estellta Lins, 99, constante de sala.
te 48-18D5.
5215 1SW
2 quartos, banheiro, cozinha, quarto
LEBLON - Vendemos
i Rua""cãFlõs
c banheiro para empregada. Visitas
'de
Góis, ótimo apto,
fino acabamencom o Sr. Ary, na portaria. Detalhes
to, constando de: hall, amplo talão,
no escritório de MANOEL DE SOUSA
dormit. ou 2 sls. e 3 dormit.
3 gdes dorlmts., cl arms embs. banh,
SANTOS, rua do Carmo, 9, salas 1104
—
LEBLON
soe.
em cór, cozinha, área,
Vendemos
à
terraço
Avee dependências completas.
a 1109 — Tel: 22-2628,
depend. compl. p/ empreg. Slnal mm
036.17 1400
nida
Ataulfo
de
Paiva,
lado
Abastecimento dágua prómil, rest.. a comlbnar. Infs. MACE
da sombra, excelente loja me- DO Sí MARQUES. Tel: 57-3360.
LARANJEIRAS — Apartamentos: Em
Preços
fixos
sem
prio.
quais18412 1500
edifício recém-construido e de fino
dindo 98 m2, no pavimento
quer reajustamentos de Cr$ térreo,
acabamento, sito na rua Álvaro ChaLEBLON - Suntoso palacete em pce
mais
um
subsolo
ves, n. 28 (esquina da rua Moura
850.000,00 a CrS 1.100.000,00.
dra - Vende-se residência de alto luBrasil), em frente ao Fluminense Fumagnífica localização, 2 andares,
Entrada de 10% — 50% em otimamente arejado com 100 xo,
tebol Clube e a 53 metros da rua PiLEBLON — Vendemos luxuosa cade terreno, fino
acabamento,
m2 e 2 toilettes. Preço CrS centro
magníficos
nhelro Machado, vendo
sa, rua Leônclo Corrêa, transversal suaves prestações durante a
constando de: Jardim de Inverno., em
apartamentos constantes de ampla sade Vise. dc Albuquerque, em cen- construção e 40% financia- 6.500.000,00 sendo CrS
toda a frente, 2 amplos salóes soe,
Ia, 1 e 2 grandes quartos, banheiro
tro de terreno: CiS 13.000.000,00. Mais
sala de música, salão de
recepção, LINS DE VASCONCELLOS — Vende»
completo, cozinha c quarto de empre- LARANJEIRAS
— Vende-iè detalhes Gilda Joppert. Telefones: dos em cinco anos dpeois da 1.500.000,00 à vista e o saido sala de Jantar, amplo hall de már- mos apto. tendo boa sala, 1 quartos)
em
6
meses
a
combinar.
Acei
gada. Os apartamentos de 2 quartos magnífico terreno à rua Stefan 42-2454 c 32-4892.
more,
banh.
cór,
soe.
em
entrega. Plantas e informaquarto dc cozinha, banheiro e dep. de emprega*
tém todas as peças principais de fren- Zwelgr.
4349 1500
ta-se proposta para venda à mordomo, tolllete, -copa, cozinha, da. Tratar tel: 22-0734.
Cidade Jardim Laranjeinos
te. Facilita-se a entrada em 2 ou 3
Escritórios
de
WALexterna, 2
1701
ras, 375 m2. Preço CrS ........ LEBLON — Vendemos apart. Gen. ções
gdes
vista. Informações e vendas comp. lavanderia
18385
parcelas, Para visitas procurar o Sr.
c/ arms. embuts., rouparia e mos
magnlflca
casa
bairro
do
cacm
encarregado do prédio. 350.000,00. Tratar sr. Alves Av. San Martim, 2 salas, 3 quartos, tipo' DEMAR P. S. MOREIRA, Av. com ORLANDO MACEDO — quartos
Raymundo,
Instalações,
2
espaçosas garagens, páresidenciais,, com 2 pav. sendo no
Informações detalhadas com MANOEL Nilo Peçanha, 12, sala 801. Tel. casa com jardim: Cr$ 1.600.000,00. — Almte. Barroso, 91 — s| 406
tio ajardinado em toda volta. An- sos
dencial,
Incorporação
com
sendo
no
1*'.
Venda
e
de
Imópavimentos,
DE SOUSA SANTOS, rua do Carmo, 42-5737.
5073 1400 Aceita-se financiamento da Caixa. — Tels. 52-6994 e 52-7312, ou
dar Superior - escadaria em már- Io
pav., saleta,, sala. Coz., varanda,
n. 9, 11° andar, salas 1104 a 1109 —
Detalhes e informações te).: 42-2454
—
—
more
veis
rosa,
Rua
hall
São
em
José,
90
5
gde
parquet,,
área coberta, dep de empregada o
LARANJEIRAS -- Parque Eduar e 32-4892. 4352 1500 no local da obra, das 8 às
Tels: 22-2628. — 42-6286.
gdes dormlts., c/ arms. embuts., banh.
5o andar — Tel: 22-9950 — soe.
2a pavimento, 3 ótimos quar»
03634 1400 do Guinle. Vendemos no luxuoso
todo em mármore Carrara, gde quintal,
1500
hs.
22
banheiro completo de cór • va72687
Ramal 13. 86057
Edifício Nova Cintra, à rua Gago LEBLON — Vende-se - apartamento
1500 varanda privativa dos dormits. e sa- tos,
randa.
Preço
CrS 1.200.000,00 com SOS
—
—
Vendo o único lote Coutlnho, 66 apto.
LARANJEIRAS
Vendemos para LEBLON — RUA GEN. VENÁNCIO guâo. Slnal 1.500. mll, em 12 mêses, financiados em
502, duplex, pronta entrega, composto de sala, ba- LEBLON
5 anos.
Aceitamos
vago à rua Pereira da Silva, junto ao possuindo: jardim de inverno, sa- nheiro completo, cozinha e espaçoso
2
mll
e
rest.
5
em
Infs.
anos.
MA—
FLORES, ,.80
Vendo os apts. 203 CEDO & MARQUES - Tel: 57-3360.
proposta para pagamento a vista oil
quarto. Ver — Avenida Ataulfo de entrega em 12 meses, aptos, —
541, plano e entre duas belas resi- la de
—
Intermédio
de
de
Caixas.
Tratar
com
estar
e
303
403, de sala, 2 quartos, etc.,
formando Paiva n. 1175 apartamento 603.
jantar
dências, medindo 12,80 x 30.00. Magde sala dupla, 8 quartos e laterais,
8069O 1.00 por
a LOCADORA NACIONAL LTDA., è
novos e vasios, por Cr? ....
nífica c rara oportunidade, para cons- úm só conjunto, galeria, toilette, Tratar com o proprietário sr NEY
- Grande área com frente Av. Rio Branco, 106/8 — 11» andar
trução de magestosa residência. Tra- 4 amplos quartos, (sendo 2 com — Tel. 27-4309. Preço 490 mil cru- demais dependênclas. Acaba- 780.000,00, sendo 300 de entrada, sal- LEBLON
do a combinar. Tratar c. J. MALA- de 40 mts. (1.240 mts2) com soberba salas 1111/1113 — Tel: 42-3437.
tar c| OSWALDO SANTOS PARENTE armários embutidos e 2 com va- zeiros, Facilita-se pequena parte,
louça
em
luxo,
com
mento
de
- Negócio direto - Rua
vista
Vendo
FAIA. av. Pres. Vargas, 417, s. 410,
4549 1709
5918 1500
— Av. Nilo Peçanha, 12 — salas 413 randas), banheiro completo, copacôr de fabricação alemã, pi- ione 4C-3195. 11112 1500 Thimoteo da Costa, 18 mts. após o AMPLA CASA NA R. ISOLINA «RI
18441
1400 cozinha, dependênclas de empree 414.
azul
do
fim
da
.1
prédio
rua
esLEBLON — Apartamento de so do banheiro em mármore, LEBLON — LUXUOSA CASA — em querda - Maiores detalhes, 38-4110. terreno de 11x36 — Eng. TITO LIVIO
LARANJEIRAS — Vendo no fim da gada, garagem, etc. Preço CrS ..
terreno de 32x28, junto a Av. Visquasi esquina de Hemengarda
1500 vende,
— 42-1769 — Av. Rio Branco, 134 —
Vende-se cozinha revestida de azulejos conde
rua Cosme Velho, n. 345, 3o apto, de 4.000.000,00. Visitas diariamente Luxo na Praia —
de Albuquerque, rodeada de
_i524_
frente constando de 2 quartoa, sala e no local, plantas e mais InformaAvalia
LEBLON
e vende Imóveis ,
inoxivarandas
em
aço
nos
2
Rua
Almirante
até
o
teto,
GuTlhem.
famílias de alto trato, fitoda
pavimentos,
pia
dependências de empregada.
Preço ções com LOWNDES & SONS, para
JT^OO
revestida cm pedra, contendo salão, 383 apartamento 102. - Vende-se èsse
20734
Cr$ 850.000,00. Tratar c| OSWALDO LTDA. Av. Pres. Vargas, 290 — níssimo apartamento (tipo re- dável, com banca em granito 2 salas, escritório,
5 quartos,
arma- lindo apto. lateral, com ampla sa- ÁREAS 5.500 m2
"habite-se",
S
•
mllhSes
SANTOS PARENTE — Av. Nilo Pe- S/201. Tel. 23-6047.
por
a
rios embutidos, em todas as peças, la, 2 quartos conjugados, com I7m2,
sidência) já com o
preto da Tijuca, pintura
em Baroneçanha, 12 — salas 413 e 414.
banheiro completo, cozinha e área de 11.000 m2 por 10 milhões
banheiros em mármore,
rouparia,
1400
as
todas
—
sancas
em
ocupando
óleo,
todo
sa
o primeiro pade Uruguaiana
Eng. TITO LIVIO
18440 1400
pe- grande sala de almoço, lavanderia, serviço e garagem. Preçoç Crj ' .'.., vende
82581
— 42-1709 — Av. Rio Branco
- Vendo residência vimento
LARANJEIRAS
sendo
do "Edifício Nobles- ças, antena de TV e rádio co- 2 quartos para empregados, garagem 600.000,00,
associado
da
~ 42-"69 ~ AvalU e v2e"d4Ç
TERRENO — Cosmo Velho — Vende- em terreno de 12x40, 2 pavs., tendo
2 carros, enfim casa para fa- C.A.F.E.S.C: Cr$ 350:00.00 fInancladol'"1
ttfc
nro
se próximo à rua Smith de Vascon- 3 salas. 4 quartos, 2 banheiros e mais se", sôbre pilotis, a Av. Del- letiva, 8 armários embutidos para
milia. de fino tratamento,
20747
entrega Tratar á Av. 13 de Maio 37 - io and. ,-SJ_
celos, perto da Emb. do Japão cj 23 dep. Tel: 22-0734.
1400
fim
Tel:
1.130.
interessante
disposições.
Moreira
42-6402.
3496
em
Condições
imediata. Tel. 46-6837.
15001APTO. NA R. GRÃO PARA. sala c|
18380
m. de testada e área de 1.200 m2. —
- Vendo em rua perpendi- de
LEBLON, vende-se Rua Dias Ferrei- var., dc frente, 2 qtos., dependências,
Preço 1.500.000,00 — Inf. Sr. QUEI- TERRENO
pagamento a combinar — Estrutura em conclusão e al- LEBLON — Proprietários de
cular, a Laranjeiras, magnífico terra, 147, apto..404, 2 quartos, sala, co- garage, muita conduçSo — Eng. TITO
ROZ 45-7399 e 22-8658.
IMOBILIÁRIA PRIMO LTDA. venaria no 2." pavimento. So- veis — Nós podemos vender a Imósua
reno
medindo,
12,80x30.
Preço
CrS
,.
zinha, banheiro, dependências empr., LIVIO vende 400 mil de entrada •
11474 1400 1.500.000,00. Tratar
pessoalmente com Rua México 148 — 7o andar mente 9 aptos. Prédio com 2 propriedade em tempo recorde, íi*= vaga na garagem. Primeira locação. 450 mil cm 60 prest. dc 10 mll —
nanciandj reformas, pinturas
TEODORO MILTON DE CARVALHO,
etc , Tratar com Almiro. Fone: 32-5486. 42-1769 — Av. Rio Branco, 134,
frentes. Preço fixo sem rea para obter melhor preço
APARTAMENTO de 3 qOar- na rua da Assembléia, 93, sala 704, — Tel: 52-2593.
na venda.
20740 1700
2575 1500
um departamento
3450 1400
Jurídico
82241
1500 justamento a partir de Cr$ Temoslegalizar
tos, sala boa e dependências.
o seu imóvel, adlan- VS. ALBUQUERQUE — Vendo ter- LINS DE VASCONCELOS —
para
Vendo, vazio. De frente. Com LARANJEIRAS — Edifício Jussara, LEBLON — Rua Cupertlno Durão, 1.620 mil. Facilitados e finan tando as despesas (se fôr o caso), e reno de esquina c| 44 metros de tes- MEYER — Rua Vilela Tavares,
fim
da
Rua,
General
uma
série
Glicério
e
vantagens
de
lhe oferece- tada. Area 500 metros quadrados, ga- 374, final de condução! Comercio
ponapto. 2 quartos, 2 salas, banheiro, co- ciados. Incorporação da IMO
garagem — Edificio São João to de ônibus — Vendo, pela melhor zinha,
mos. — Entregue-nos o seu prédio, barilo 4, zona estritamente residendep. empreg., abrigo auto.
— Visitas no local, à Rua das oferta, grande apto. térreo, salão c/ Vende-se:
S/A
e,
BILIARIA GABEL
terreno ou apartamento e fique cer- ciai. Plano 5.800.000,00 cruzeiros, com á porta. Oportunidade excepcio*
1.200. Tel.: 22-6231.
ms.2, 3 quartos, todas dependeuto de ter uma solução 100%
crite- 50 por cento em 1 ano — Tratar tel: nal para moradia, renda ou re1500
construção
da
CONSTRUTO
Laranjeiras 391, apto. 301 — 34
3405
venda! Vendemos apartamento*
cias, inclusive de empregadas, área
rlosa e satisfatória. "SOTIC", Soe. 27-3898. Só atendo diretamente.
Chaves com o encarregado — njardinávcl, de írente. Ver c/ Ave- RUA ITIQUIRA, 15x50. terreno Juntq RA GOMES FILHO LTDA. Téc. de Imóv. e Construções Ltda.,
01248 1500 em inicio de construção, a prctina, apartamento S-204, tel, 45-0273. ao 118 — Vende-se — Tratar com RA Ver hoje das 9 às 17, hs. à Rua Senador Dantas, n° 76
salas
Tratar pelo Tel. 46-1401.
ços fixos e irreajustavcls, com»
— Tratar à Rua 7 de Setembro n.° MOS DA LAGOA — Tel: 26-7578 703|4 'i.i. 32-1619.
Fundada
em
tando de quarto e sala conjuga8503 1400 69, 6.-, sala 61. 16160 1400 Facilita-se. 01371 1500 Rua Dias Ferreira n.° 486, 1951.
81347 1500
sala separados a
dos;

— Vende-se
. LARANJEIRAS
apartamento de luxo junto ao
Largo do Machado em lindo edificio á rua das Laranjeiras, com
3 quartos, 2 salas, grande cozinhâ, banheiro de côr, ampla arca
dc serviço, dependências dc empregada, armários embutidos e
vaga própria na garagem. Andar
alto c linda vista. — Preço: Ci*S
2,300.-00,00 com parte financiada. Entrega imediata. Telefones:
45-2618 c 22-6340.
1400
4501
"

. i ¦ •¦-._

VENDA

LARANJEIRAS — Prontos para
nun .ir! — Vendemos magníficos
apartamentos
de: sala, 2 e 3 quartos com ¦-.-nunios embutidos, banheiros em còr, copa-cozinha com
7,60 m".. pintados óleo, jardim
de inverno, garage e demais dependências. Preço desde:
880.000,00. Vendus diretas com
LAURO DAMASO — NELSON
MAGALHÃES, no local i. rua
Soares Cabral, 48, ou no horário
comercial, à rua México 111 saIas 002/903. Tels. 42-6808
52-1842.

— Vende-se na
rua
' . LARANJEIRA Ferreira,
residência
Marechal Pires
térreo;
tendo no pavimento
garage,
3 quarto.., 1 banheiro; no Io pavt".;
-' 'grande terraço, 1 gala, living, sala de
_ Jantar, copa, cozinha e toilete social;
"..no V> pavt os. hall, 3 quartos com
armários embutidos, ctc. Preço CrJ
w4.500.000,00 com grande facilidade dc
com
GASTAO
..pagamento. Tratar
.-MACIEL. Rua do Carmo 27 grupo
.606. Tels. 52-5225 e 52-6698. 8174. 1400

VENDE-SE à rua
residência própria
xads ou Casa de
Tel. 25-5054.

E

li

m CUSTO REAL
DA OBRA

Apartamentos de
sala, quarto conjuga"
do, banheiro e cozinha
americana com a sua
geladeira já embutida!

Vendas e .nformoçôes.

"^-"-¦l

\WWJf

147.980,00
E

parte

Cr$8.000#00

grandemente

o construção e o saldo

EDIB RH

facilitada

e WC p| empregada e garage, 300' mll
cruzeiros n vista, e 276 mil cruzeiros cm 15 anos pela Caixa Econômica
e 224 mil cruzeiros em 2 anos. Tel,
27-7071. diretamente c| o proprietário. Pode ser visto das 14 às 17 horas
62475 1500

Rio Comprido-Catumbi

preços a partir de

Sina!

pregada
Preço 800 mil cruzeiros fixo sem rea* e aala de estar, 2 qto_.,. «ala, banh.
cõr, dep. de empr. •
justamento, sinal 420 mil cruzeiros, completo emvisita.
Preço Cr$ 4.50O mll,
prestações mensais de 7 mil e 200 quarto para
cruzelroa e o restante facilitado du- c/ 50% de entrada. — Infs. ADM. VIC
rante a construção. Tratar à Rua 7 TOR GOTELIP, Av. Pres. Vargat,
de Setembro. 81 —l 9o s| 90112 — 417-A, Sl 1304; tel. 43-8463. 88644 1800
IRMÃOS TOROS - LTDA — Tel BARRA DA TIJUCA — "Tijuca-Mar"
LEBLON — lütimos aptos na 32-4531.
— Vendo urgente 2 terrenos,
apt1C00 nas 400 mll cruzeiros à vista. por
— Mala
Av. Ataulfo de Paiva, cont. (2)
3395
quartos (um conjugado), sala, LEME — Rua Anchleta, 19 — Entre- detalhes, 42-5356 ou 57-3738. SR. FLAbanheiro e cozln., arca de serv. ga imediata vendemos os aparta- VIO.
c ¦ ' tanque, etc. Preço: a partir de mentos 1103, 1105, 1106 e 1204, de sa- TERRENOS, em SSo Conrado, S mtconjugados, banheiro c|
Cr§ 650.000,00 d CrS 100.000,00 laboxe equarto
Preços a partir de nutos do Leblon, vendo, em ótima
de entrada, (3) parcelas de CrS 380 mil cozinha.
( ao lado do Bar-Restaucruzeiros sendo 60 por cento localização
50.000,00, e prest. mensais de CrS a vista e o restante em 5 anos em rante "Bem"). — Mais detalhei, tele6.000,00. Constr. de M. HAZAN E prestações abaixo do aluguel. Ver fones 42-5356 ou 57-3738, SR. FLÁVIO.
7 de SetemNUDELMAN Ltda. — Prom. de no local — e tratar à Rua
DA TIJUCA — Loteamento
BI
9° s| 90112 — IRMÃOS TO- BARRA
Vendas PREDIAL BIB-BEN. — bro.
da "Tijuca-Mar" •— Vendo terreno
ROS LTDA — Tcl. 32-4534.
Tel.: 52-9719 e 52-0860.
de 12,5x42 ms., frente praia, fundos
3396 1600 praça. Preço 600 mil, cruza., com 309
—
LEME
Vendo
á
Rua
Gustavo
—
Sam. mil de entrada; restante a combinar.
LEBLON
Últimos aptos, de
2 aptos., sendo um de fundos, — Telefones 42-5356 ou 57-3738. SR.
(1) quarto e sala e (2) quartos, paio,
com saleta, quarto, banheiro e kit- FLÁVIO.
43G0 1800
cozln., banh., ctc. Preço: CrS.... tchnette: e outro de írente com ta- V<_VV'\<>'<''-'>''-*-''''''-.*,-V>^^^-NAiM^AA<^>yV^^/VM*>|
450.000,00 e CrS
550.000,00 lá, quarto, banheiro e kitchnette.
cond. 30 % de sinal e 30 % fa- Preços CrJ 320 mll e 400 mil, ríspèc- Praça da Bandeira
cil. e 40 % financiado. Visitas no tivamente. Estão alugados sem contrato. Aceito financiamento por Ins- PRAÇA DA BANDEIRA -Tvend_mÕÍ
LEBLON — Av. G. San Martin. Ven- local diariamente até 23 horas v.i títulos — MILTON
MAGALHÃES. apartamento vazUr para entrega ImeRodrigo
OtaAv.
n/
corretores,
do em terreno dc 12 x 30, ótima re
AV. Erasmo Braga, 2S5, t\ 404; te- diata, de frente e composto de salaao
Jockey
Club
226,
2
m2
vio,
em
com
dividida
300
sidíncia
junto
lefone 22-6128. 21760 1600 ta, sala, varanda, 2 ótimos quartos,
apartamentos dc hall, sala, varanda, 3 Tratar d PREDIAL BIG-BEN. •
banheiro completo, cozinha, irea it
LEME — Vendo, em Inicio de cons- serviço e dep. de empregada. Preço
quartos, banheiro, cozinha e depen- Tei.: 52-0860 c 52-9719.
dências de empregada e garagem.
trução,
apto.
com
saleta,
s«la,
Crf 800.000,00 com so; financiados em
quarto,
1500
85713
Construída para ser uma só- e bebanheiro, cozinha, quarto e dependèn- 8 anos.
Tratar com a LOCADORA
lissima residência com pequena e eco- LEBLON — Vendem-se 2 apar cia de empregada por Cr$ 590.000,00 NACIONAL LTDA., i Av. Rio Branco,
nòmica adaptação. Preço: 3.800.000.00 tamentos de sala, banheiro com com Cr$ 50.000,00 dc entrada. Vcr no 106/8 — li» and ar, salas. 1111/1113.
— ELOY FIGUEIRA DE MELLO —
e tratar ã Rua Sio José, 90, Tel: 42-3437.
Barto- local
Av. 13 de Maio, 23 — S. 513 — Tel. pleto e kitch. Ver na Av.
sala 2.003. Tel: 52-3190.
4548 1900
42-0193.
5109 1500 lomen Mitre, 399, apts. 205 e 308.
17 100 1600
BANCO ACXIno
Informações
JARDIM ALLAH - Leblon — Ven- LIAR Ií.*- PRODUÇÃO S. A, na LEME — Na Rua Gustavo Sampaio,
do com 4 quartos, 2 salas, 2 banhei- Tv. Ouvidor, 12. Tel.: 52-2220,
esquina de Anchleta. Vendemos aparros, apto. frente, esquina vista para
tamento de S frentes, com salão, 3 RÍO COMPRIDO — Comprê"iiõji~t
1500
o mar, garage, dep. completas. Tra18430
dormitórios e. demala
dependências more hoje mesmo em prédio novo em
Rua
RodriDr.
ORLANDO.
com
tar
LEBLON — Vendo á Rua Dias Fer* Preço Cr? i.70\i.coo.OO. eom 50% flnan- Ia locação com fino acabamento e|
42-5661.
Tel.:
804.
Silva,
18,
sala
go
325. o apartamento 503. de fren- ciados em 5 \\nos. Imobiliária Sul- a entrada e escadas todas em marmo1500 reira,
te, constando de 1 sala. 3 quartos, de- Americana Ltd*., á Rua da Assemblé- re preto e branco, com as paredes re2439
completas para empregada ia 10-, salas 613 _ 613. Telefone 42-8692 vestidas de paralelogramos de mirLEBLON — Vendo maravilhoso apar- pendências
1600 more com. estilo moderno. Apto. de
e garage. Preço Cr$ 1.300.000,'50 c|
07290
tamento com vestibulo, salão. 3 quar- 700.000.00
2 e 3 qtos., c! sala pintada a óleo c|
"Tratar
k vista e os restantes ficom
tos. têdas estas dependências
"
Vendemos,
sancas c florões, banheiro c| box se
entrega
tmepara
c]
ÓmALDÓSAN-Jí'i*ME
nucUd-s.
grandes varandas e um Xormidável paPARENTE — Av. Nilo Peçanha. dl_t_. apartamento no 12.° pavimen- parade, em cór amarelo c; metais cronorama, para a lagoa c montanhas, TOS
— salas 413 e 414. 18445 lS00|to- com living, «ala de jantar, toi- toados e louça dc primeira qualidade.
átimo banheiro cm côr e instalações 12
lette, cop», cozinha, área de serviço, Copa-coiinha ci 4mx22J0ra, área da
para máquina dc lavar roupa. Piso AV. ATAULFO DE PAIVA — Aptos, quarto e w.c. de empregada, hall, 4 ccrvlço tfida azulejada c! tanque, qto.
em parquet paulista de luxo formando pequenos novos, pronta entrega t*| quartos com armário, boa vai-Kid* e Kiiii.-.-*. ile. empregada. N. B. —
desenhos; não falta água — Informa- saleta, sala, quarto, banh. et box. cor.' 2 banheiros sociais e gar_«en_ Ó inte
prídio só ttm li aptos. « todo»
cortinas Paramouat. Peça» amplas. — «pajUmento* tem aproximadamente! v 'rente, Traiar pelo tel. «-»*"•*
çées pelo telefone 47-7172.
^*
1500 Preços desde CrS 420.0WMJ0 — Exige- 240;bj3. «ina! de Cr? 1.800.000
S_. Res- Frcçoa a partir de .50 mll. Acelta-ie
03579^
sc sinal e o saldo aceita-se financia- tantes CrJ £00.000.00 em 5 ano*,
p«- tína._ei-jj_-nto;
LEBLON — Vista permanente para o mento de Caixas e Institutos — Infs
231 2001
"p^UpleVíl*.
mar na Av. Delfim Moreira. Para faGATrí*m\C\'
"**
d*
Paulo
P
A-.
dstV-t"
R_Õ~CÕ_ÍFrIdÕ"
!
Vendo
excelente .* J_P
milia de fino gosto.
'• __ ?__SBOd?£_n?_,__l'ní
~
n_JI_.P,,Í-ÍÍ18
fc••ra-,¦ chalri***
<--3*n
*,-,._.,-_..
_.•_-,. v
o fMUH
73» - Vendo aptos. em Inencarregado,
_ MWV• Frontln.
_?*>¦__¦«
_¦_.,___ _-_._-__.,
apto. tendo 2 amplas .alas, 3 qtos. c, 46-0375.
_______
SILVA.
Tratar
na
IMOBILIÁRIA «¦arporaçSei etn centro dé parque ej
_Í_-__S-J??0I»armários e demais dep. Garagem —
Para visitas marcar hora c| Sr. JAV LEBLON — R .JoSo Lyra, 12 terrenoj LEMOS LTDA.. á At. Nilo Peçanha, 30.000rn_ c. play-ground. pfacina. camME — Tel: 22-2213. 03576 1500 8x34 — Vendo casa p familia de fl- 28. sala 702, telefones: 23-2483 e .. pos de ««porte* • jardins. Desde Crf
no tratamento de alto luxo cl linda 142-8506, SR. FREIRE.
330.000,00 d «ala. quarto («ep.», ba88_8_ 1.60. r.briro «wnple-». cc.lnha « área •
LEBLON — Vendemos — Apar- vista p| o mar permanente c| 1 salão,
3
t
banhs.
Embaixo
1
saião,
l
desde CrS S30JBOOM cl «al», 2 querqtos.
tamento de sala, 2 qa*-t__, ba
LEME ¦— Vendemos apto. 3 «alas, 2
banheiro completo, coxlnha, área
nheiro, coiinha, dependências. — i „l^^s i-W.T.4rúf£____" pfrft-d^S qtos.. coz.. bar.h. eoir.nüeto, área c| to»,W.C
e
Pl -mpregsíla. Todo» rom pePronta entreta, a combinar. CrS!óleo. luz indireta — Preço CrS ..
tanque e outras dependíndas — Rua quena eníratfa e o restante em 60
S0_.000.00. com CrS 4IM).000,00 fi-i4._00 000.IM sinal a combinar o saldo. Gustavo Sampaio 128 — Preço CrS prestaç-*» sl Juro» ató a entrega dennanciades cm 5 anos ROBERTO'****11 3 anoi r~ Aceita-se aptos, peque-j l.íOfr.OOO.W «ersdo 50 por cento em 5 tro de SO mesta. Plante, e taformatr,aíf,f
ções: Stand ne local. v«n_as: Avenl-•
e RONALDO CR AMER. Av. 131"« *v.
f' "gí?
ív,* d_
.14 OMOJ:tda*
Jncr,,n?1]oca',
Rio 15Branco
116 — %,
»• and. ^k^?íh"
COPACABANA, 1150
rr. 303 — Tel:
Ji» i_i_ n*
Rio Branco. IH, salas 408-7. T<_j
*»»i_ 47,
í- ft.' 38o.
_»- «-1415.
__
_* Maio,
sj Sí -- Tels-.«-2723 c 32-0922 c| HA-i 27-0056 até 20 horas lncluiive
domin- 22-3302 • 42-1710. RAUL REBOUÇAS.
81752 1500i_OÍ__O MARTINS. 114*4 1500'fOt.
nXi
**¦» 2001
1800

VENDE-SE - Leblon, 1.° andar dc
frente, entrada, sala, varanda envi*
draçada, 2 quartos, barbeiro, cozi
nha e dependências. Armários. Prc
ço 1.100.000,00 a combinar. General
San Martin, 327, apto. 201.
1500
5197
LEBLON •— Confortável residência —
Vendemos para entrega imediata, excelente residência à Rua General Artigas, de 2 pavimentos, tendo: 4 saIas, 3 quartos, cozinha: lavandaria, banheiro completo, 2 terraços, 2 jardins,
garage com 2 quartos independentes
em cima, terreno de 11 x 34,30 m!m
etc. Tratar com IMOBILIÁRIA CARRILHO. Rua Uruguaiana, 118, 10» andar, salas 100819. Tels. 43-9672 e ...
48-2472.
U343 1500
LEBLON — Terreno de 24x38. rua
José Linhares próximo a Ataulfo de
Paiva, c| as fundações Iniciadas e
plantas aprovadas. Preço CrS
7.200.000,00, com parte facilitada. Detalhes
na
IMOBILIÁRIA LEMOS
LTDA., av. Nilo Peçanha. 26 — 7« Tel: 22-2483 cl sr. FREIRE.
86260 1500

durante

em prestaçõei de

Crs 3-240#00
Vendedores autorizados no local

EDIFICADORÂ BRASILEIRA S. A

Ruo Sete de Setembro, ó6 • J2.« andar - Tels. 22-9392 • 32-3567 e 32-52U
___*
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. RIO DE JANEIRO, DOMINKO, 18 DE AGOSTO DE 1051
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Na serra e a dois passos do RIO

Aplique seu capital

IDMINISTRIClQ
DE BENS EM 6ERIL
||; ZIRTAEB ll
|] Uu.'milad(L II

PALMARES

«tf
V.

ífl
p
tt

s

mi

LOJAS NA AV. COPACABANA

Df mÓVÍIS PABA RÍHDA
Dí COHOOHÍMOS

Aproveite os preços e condições no inicio das obras. Vendemos junto a ci*
nemá e teatro, boas lojas com 56 m2. OBRA JA' INICIADA. — Construção de
CLIMÉRIO V. DE OLIVEIRA.
Tratar na Av. Rio Branco, 116 — 9.° andar, salas 2 e 3 — Tels.: 52-9704 e
91
52-3195.
82194

INCORPORAÇÕES
Agènciamenlo de compra e
venda de imóveis
«va da Atlâitdege, 101 • I.V ansiar
Ul. 23-3996 . «le da Jemlre

lançando o 8o lotaamantol

está

RENOS

Região belíssima!

ZIKTAF.It

Clima jalubérrlmol
Magnif Ico»

lotei

d*

VENDEMOS

Água encanada, luz elétrica a
talafonel

¦
.

conhecer PALMAR ES. E' um lindo pastelol'
Temei - condu ção própria.
com a Proprietária:
Vandat e informações
Vá

A LU GAMOS

PALMARES IMOBILIÁRIA LTDA.
c.

GRAÇA ARAN HA, 226 — SALAS 1110-12.
FONES: 32- 6556 a 52-5239.

COPACABANA — Alugamos
Av. N. S. de Copacabana,
(rupos de ns. 701, 702,e
saleta,' duas amplas salas
com sancá, .acabamento
com o encarregado.

I

««. a-«
NO
BEM

I

\

CORAÇÃO

1

EDIFÍCIO COM LOJA E 3 ANDARES
Vendemos próximo à Av. Passos, sólidamente construído, tendo ótima loja e 3 andares para escritórios. Entrega-se vazio. Tratar
PESSOALMENTE com LOWNDES & SONS,
LTDA. Av. Presidente Vargas, 290¦ — Sala 201
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RUAS PAVIMENTADAS ÁGUA, LUZ, ESGOTOS 1

INFORMAÇÕES E VENDAS: I
1

Av. Rio Branco, 26-A — 3.° andar Telefones: 43-0870 e 43-2540 I

TERRENOS EM PIRAI
Vende-se dois terrenos situados no í.°J)istrito do
»' Município de Pirai - Estado do Rio, medindo respecti- Zona
vãmente 22.950 e 55.125 metros quadrados.
balneária, à margem da represa da Light, servida por
dez ônibus diretamente do Distrito Federal no espaço
interessados.
os
condução
Temos
para
horas.
duas
de
Luiz da
n Ver no local com o proprietário, Sr. Thomaz
Silveira e nesta Capital, informações à Rua México, 158
-Grupo 304.
mm

!

50714 91

9Í

CABO FRIO

na região de maloi yiiloruaSOBERBO ESPETÁCULO EM TERRAS Lançamento da Z.- Gleba
PUNTA IML ¦*\£St ^^UmA, M^JK*]"
«io do Brasil: CABO FBIO (2.» Distrito), a futura asfaltada.
—
LOTES DESDE Cr$ 30.000,00. SuainaBniflca Rodovia Amaral Peixoto, Ji totalmente
ves prestações mensais, sem Juros, a partir de Cr$ 300,00.

IMOBILIÁRIA NOVA CALIFÓRNIA LTDA
DA

ASSEMBLÉIA,

98

Cr$ 72.000,00 anuais
400.000,00
800.000,00 Cr$ 144.000,00 anuais

m ¦

EM PRESTAÇÕES MENSAIS DESDE Cr$ 5.366,70,
SEM JUROS, A LONGO PRAZO

Edifício LÜZIADAS
;; Rua da Passagem, junto ao n.° 142 -— Botafogo
Apartamentos de:

GANHE NO PREÇO
.
k GANHE NO ALUGUEL
*. GANHE NA VALORIZAÇÃO

Entrada - Sala e quarto separados - Banheiro social -Cozinha
completa - Quarto e Banheiro de empregada - Área de serviço
;
com tanque

Vendas diretamente no local
—A». Princesa Isabel, 63 -

Acabamento Perfeito
SOMENTE DOIS PREÇOS :

80841 91

Cr$ 460.000,00 ou Cr$ 510.000,00

CASA TIJUCA

EM QUALQUER PAVIMENTO

Preço Fixo Sem Reajustamento

VENDEMOS
Com sinal de Cr$ 350.000,00, vendemos cas« de
boa construção, de frente de rua, tendo jardim, varanda,
1 sala, 2 quartos, banheiro, cozinha e muito bom quintal, saldo financiado em 72 prestações.
Ver à Rua São Miguel n.° 383 e tratar na SETIL, a
- Tel. 3W2B5.
Rua México, 11 - 9/» - Grupo 901
86290 91

Vendas
CORfttTORA

ES

AV. BRÁS

Df IMÓVEIS

LOTES INDUSTRIAIS

Vettdf-se coralríPte par* a teferid* AvUtMie?.IH a 12.MJ »!.
e«m S8''» finaaelMlos era 5 anoi. ptenta e díUIhts i A». Efas»«jwwsa
tin n
tt. C7 — Sala UM — Fones «J-a»s t 4Í-337S.

7." — SALA 78 — TEL. 42-3997

SINAL

70%

Cr$
Cr$

—

OS ULTIMv
¦0o

RÁDIO

f

*

PÁULlQ

FABRICAS
SANtO ANDRÉ

Telefone: 22-9710

RUA

CONTRATO DE LOCAÇÃO
NO ATO DA VENDA

,.- ,J PEDROI j

15 OE NOVEMBRO

.A-

I

16 DE MARÇO b6i>á
' rHRlfm

¦.".

MA TRIZ

SÃO

9.° andar — Grupo 906

xx «! MOBÍLIAÒQS [ í';:"!,^
* ATAPETADOS
; * teleíone r-:
\

r-;iy-yy

Rio —Rua México, n.° 148

PARA RENDA
\\

*A:

JANELAS STANDÂRDIZADAS
AÀ'
, EM
ALUMÍNIO
E FERRO

APARTAMENTOS PRONTOS

['"''']

"•ji

wajs»_ajB__i___BjBj»jpajaj_B^^

COPACABANA

.-.''1

'A-\

'-*;',

I

¦

RUA DA ALFÂNDEGA

. .[PETROPOlISj

1 tó*°'¦¦&*'¦¦) \
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li

DE

FICHET
SCHWARTI1HAUTM0NT
. a* .*•}?:.
'íiAAAH;.

./''A'

¦

^<^

^çDY-

CATEDRAL
•«

fí

j
•ri

Vende-se, construção iniciada, magníficos
apartamentos de grande luxo, sôbre pilotis, 2
salas, 4 quartos com varanda em todos eles,
bar, toilete, 2 banheiros sociais, grande cozinha, 2 quartos para empregados> garage. —
Elevadores OTIS, etc. Construção de Graça
Couto. Tratar com GASTÃO MACIEL — Rua
do Carmo,-27 — Grupo 606 — Telefones:
81749 91
52-5225 e 52-6698.

I

/

Vende-se, por motivo da mudança do pais, 3 aptos, com sala da 30m2., 2 quartos amplos,
banh. social, varanda, coiinha, depend. da am preg., áraa de serviço com tanque da lavar. A
5 minutos 41 pé do bonda a ônibus de Laranjeiras. No alto da rua Alegrete. Negócio Imediato,
80845 91
só diretamente com o proprietário. — TELEFONE HOJE: 25-0929.

AVENIDA VIEIRA SOUIO

I
A
O SOSSEGO DO CAMPO
À DOIS MINUTOS DO CENTRO DA CIDÂÜÈ I |
LOTES PRONTOS PARA CONSTRUIR

^

salas no Edifício Dois de Maio, sito a
l.ioo em primeira locação, os magnillcps
703 para consultórios, nteliuri, tu-., tom'
separadas, banheiro completo e cczinba,
esmerado. Aluguel CrS 7.000,00, Chaves

RIACHUELO — Alugamos ã Rua 24 de Maio, 475, as salas hs. 213 a
'
218. Alugurl a partir dc Cr$ 1.900,00.
_.
—
Maio,
136, aluNormamlo,
sito
Rua
13
de
a
PETRÓPOLIS
Edificio
gamos o apt". n. :;01, com três quartos, 2 salas, dois banheiros
;• sociais, varanda envidraçada na frente, varanda nos fundos; e
pequeno Jardim exclusivo. Água'quente permanente e garagem.
Aluguel Crj- 8.(50,00. Chaves com o porteiro.
83363 91

| JARDIM |
IMPERIAL
v~^

Vende-se 3 Apartamentos com sala ampla e 2 quartos
Todos de frente — Edifício de 2 pavimentos, construído
e habitado —Avista: Cr$ 250.000,00; Financiados: Cr$
300.000,00 — 8% de juros. 120 prestações mensais de
Cr$ 3.638,50

PEDRO DO RIO — A 20 minutos de Petr6polis, vendemos terreno,
plano de 3.500 metros quadrados, com S0 metros de frente pela
Estrada União e Indústria, por Cr$ 230000,00, sendo Crf 50.000,00
de sinal e Crf 200.000,00 financiados.

Mais da cam caias construídas.

AVENIDA

LARANJEIRAS

CENTRO — Vendemos no Edifício Itu, sito a At. 13 de Maio n. 47,
os apt*.i. 1.508, 1309, 1.801, 1.109, 1.81o t 1813. Chaves com o porteiro. Crf 680.000,00.

jurei.

í"'

EDIFÍCIO RODEADO DE MATAS - VISTA DESLUMBRANTE!

a

1.000

25.00 mi, sem entrada a sem

:â

rua, honcilidodo

II

Exclusivas :

M FILLER

Rua Sete de Setembro, 66 - 4.° andar. Tels. 22-8392 e 52-0532
HOJE e DIARIAMENTE, no local, até ás 22 horas.

./'
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Correio da Manhã

II

ESCOLHA SEU IMÓVEL
lendo também às QUINTAS-FEIRAS
as ofertas do
Movimento Imobiliário

CO

M

P

R.

A

KIO DK JANEIRO, DOMINGO, 18 DU AÜÔSTO DE 1951

E

V

N

D

A

RUA PAULA E SOUZA, 208 — Vende-so prédio, necessitando de obras,
próximo do Colíglo Militar, Instltuto de Educação e Oepart. Animal Co
RIO COMPRIDO — Vende-se
~
•«'"»
Min. da Agricultura, tendo um íotvl»
«0 4 apartamentos. Bela
magníficos apartamentos compôs-'
-terreno c/ írente' para Av. Mara*"• Preço: 030 mil cruzeiros; parle de
(na do 1 sil iu 4 tluarl,0!i'
niinrtn. mna.l
c°pa
Tratar II. WILKES-IMO- cana, 0/ planta aprovada
'4 para.peque,
.„ i„.
»í
L'i ! completo, dep. financiada.
cozinha,
banheiro
de
pavimentos.
VEIS _ Eo, uai ke. s| 703 — Telefone no edifício. Zona
—
Arthur HerTratar
2.500.000,00,
de empresada e área de serviço 142-7581. ino63 2100 CrS
"«""ri
Z7r~7TZm.
NAADMINISTRADORA
na
mannj-,
tl tanque. Prédio dc 4 pavimen„..
Av. Pres.' Antônio Carlos.
tos con. elevador, Já na quarta ÇOMPItL o scu apto. dc um ou CIONAL,
2.* pav, tel: 92-1236, das 0 is 12
laje. Sem entrada, sem parcelas!?ols •"V^-JÍ* ,beJ° .Ed,fiei.° 613,
2310 2300
.
e das 14 as 17 hs.

Rio Comprido

—
ALEXANDRINO
RUA ALMTE.
Vendo belo apto, de sala, 3 quartos,
terraço, varandas e dep, completai.
solido — construção alemã
Edifício
_

intermediárias, sendo a prestaçãoj Leonardo da Vinci. de 4 pavimensal máxima de Cr$ 10.000,00.1menlos- -obre pilotis, com elevaVer à Rua Barão dc Petrópolis dor' no mc,hor ,ocal- de San?a
n.* 453, e tratar com os constru- Teresa, Rua Monte Alegre, 356
ti.ics e financiadores JOSÉ VI- Preço fixo a partir de Cr$
com muita facilidade.
TÓRIA DE CARVALHO & CIA. 300.000,00,
LTDA., a Rua México n.» 98, er. — Diretamente com Urbanismo,
Construções e Arquitetura "Urca"
201 — Telefone: 22-1679.
61587 2001 Ltda., Avenida Rio Branco, 185,
sala_2.105. 16107 2100
CATUMBI — Rua Queiroz Lima,
4G-A — Vende-se apartamento SANTA TERESA — Vendo ter. 30x80
CrS 10.000, de sinal, na escrit. CrS
com entrada independente, com- cl100.000,
e o rest. CrS 6.312,70 p/ mes.
posto de sala, tres quartos, ba- Ver à Est,
Mamede cm
nheiro, copa, cozinha, area c dc- frente ao n °D. 100.Joariuim
Tratar a Av. Alm.
pendências de empregada. Tratar Barroso 20 sob. Tels.: 42-2204 —
á Av. Rio Branco, 257, 8o, s/ 805. 32-9228 e 52-7105.
.19917 2100
Tel.: 22-4979. 4536 2001

n'lÒ-COMPRIDO - Vendo ter. 72x70 SANTA TEREZA - LAGOINHA r*i Cr?
r-y*f. 10.000,
in nnn de
,•.„ sinal,
«tw«i .*-•..•
Mte*e\r*r* na!Vendo
-_Us- *.
*.
cl
CrS 150.000,
para entrega,
prédio, c. 3
éscrlt. c o rest, CrS 3.000,70 p/ mes. quartos, duas salas, bauh. compleVer à Rua Sta. Alexandrina 1535 e to, cozinho, dependência externa, ter
tratar a Av. Alm. Barroso 20 sob. reno, 15 dc frenle p. 56 extensão, beTels.: 42-2294 — 32-9228 c 52-7105.
la vista, ótimo local, familia dò tra2001 tamento — XAVIER, 57-3931, das. 8
19016
ás 16 c 52-7472, das 11 às '13 horas.
R. ESTRELA 50 — aptõT304
5117 2100

— de frente — 85 m.2 — pilotis — elevador — entrega
em 12 meses — Sala, 2 quartos e demais dependências.
CrS 500.000 facilitados a combinar e 250 mil financiados.
Vagas na garage mais Cr$
50.000. Plantas e mais informações IMOBILIÁRIA GUANÂBARA. Álvaro Alvim 31,
grupo 1802, tels. 32-9672 e
32-5968. 8639U 61)

SANTA
TEREZA — (Dois Irmãos)
Vendo a Rua Almirante AlexandrIno, magnífico apartamento c/ hall, salão dc 50 ni2, 3 quartos, 2 banheiros
sociais, copa, cozinha e dependências
de criados. Panorama deslumbrante.
Grande
financiamento.
Tratar com
OSWALDO
MAIA, Rua Evaristo da
Veiga, 35 apto. 1008 — 22-5774.
4214 2100

Zona Industrial
ZONA INDUSTRIAL — Inhauma Vende-se na zona Industrial
pesada, à Estrada Velha-da Pavuha n.° 1089, esquina da rua
Engenho da Rainha, excelente
galpão construído em concreto
armado com uma área coberta
•de 500 m2., em terreno plano de
2.000 m2. Ver a qualquer hora
e tratar diretamente com o proprletárlo, à rua México, 148, sala 204. Tel. 52-1006.
21032
A 50,1 METROS da Avenida Brasil —
Um ótimo lote de terreno com mais
40OjTl2* R^, Iírnmin°
aa rua inoc m.i
mts. da esquina par ^Tu^NoemiS
Nunes, metade a vlsta e restante a
combinar. Tel. 42-7404-a partir de
segunda-feira e 29-1170 aos dominsos.
3277 2400
uma
—
sendo
áreas,,
2
VENDEM-SE
das Avenida Brasil à Avenida Briligação
gadeiro Trompowsky que faz
com o Galc&o com: érea de 3188 mee outra na Avenida
tros quadrados
'Trompowsky
até o mnr
Brigadeiro
com aproximadamente . 4000 metros
—
à
IMOBILIATratar
quadrados.
RIA E' IMPORTADORA . ROTSEN
—
LTDA, a Rua Álvaro Alvim, 21
21° andar. Tcl. 42-1569.
•
71985. 2400
.
.

AUE A AVENIDA BRASIL —
25.000 m2.— Vendo, negocio direto, área plana no km. 10, lado
direito (sem aterro). Tel. ...
42-7950, Sr.'Marques.
18086 2400

D

E

PRÉDIOS

TIJUCA — Rua Conde de Bonfim.
118, apto. 201— V n ir se este ótimo
apartamento.para entrega em 90 dias,
constituído de: 2 salas, 3 quartoi, coiu e cozinha, 2 banheiros .- -> um cm
côr, área de «ervlço, dependências dc
empregada ê garagem. Apto. todo
pintado a óleo, acabamento du alto
luxo. Preço: CrS 1.250.000.00, com VOO
mil cruzeiros à vlsta « o restanto ein
5 anoi. Ver no local. —¦ Tratar na
AV. Rio Branco, 114, H°. sl 1141; tel.
52-5640.
804» 2500
TIJUCA — Rua Silva Guimaraes^M
apto. 201 — Edificio sobre pilotis.
apartamenb de alto luxo, com 160
in.':!, constituído de: vestlbulo,. 2 salas, 3 varandas, 3 grandes dormltôrios, copa e-cozinha, 2 banheiros,'área
de serviço e dependências da empregada, com direito a garagem. Preço
de ocasião: CrST.80O.O00.OO, com f-0%
à vista e 50% cm 0 anos. Ver no local. — Tratar na Av. Rio Branco,
114. 14.\ 3/ 141. Tcl. 52-5640, 5046 2M0
TIJUCA —' Rua Palmlra Gonçalves
Mata. 11, apto, 303 —.Vende-se este
ótimo apartamento, coi.f sala, 2 quartos; banheiro completo, cozinha, aro*,
de serviço com tanque c dependências
de empregada. Acabamento dc fino
gosto. Preço CrS 750.000,00. sendo 250
mU cruzeiros financiados jem 12 anos
e o restante a combinar. Ver no :ocal, pela' manhã, cpm o sr.' Fragoso.
— Tratar na Av. Rto Branco, 114,
14.°, .«./ 141; tcl. 52-5640. 5017 2500
CASA PERTO DA ESCOLA NORMAL, quase Maris e Barros, 2 andartá, garagem, 1 milhão c 60 mil dê
charada e 1 milhão cm 60 prests. de
Cri 22.240,00. Eng. TITO LIVIO vonde.-42-1769. Av.-Rio Branco, 134. AvaHa e venda imóveis. 20756 £500
APTO. 701 da Rua Uruguai, 228, c/
116; ms.2, -inicio construção. Motivo
vlagBm. cedo meus'direitos bcií--.-imo
áplo.' dc fte,', 2' por andar, c/ gda.
gala. .3 qtos., banh. c/ box e deps.
CiS 960.000,00, sendo CrS 260,000.00 d
entrada b ò restantü cm prestaçCss
mensais de CrS 12.000,00. — Tratar
rei, 47-3842. N. B.: Cada condômino
tètp, direito,à.loja.. ,' . -.. 5370.2500

—
X TERRENO
APARTAMENTO
Troco apatiamento novo de luxo por
terreno na Tijuca. Volto diferença.
ícii.n in..¦-.-... com Tavarei. Telefones:
42-7456 ou i. noite 48-1895.
11267 2500

E

TE

R
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NESTE CADERNO
liicm

iii DE CABAS I APARTAMENTO!

R

E

N

O

S

CASA — Vendo na Ru* Agulsr, pró- TIJUCA
2 -e - 3- OUartOS
'
Largo da
ximo ao
Segunda-Felra,
ótima cata em terreno plano de 11 x arcas de 86 c 110 m2 — Pre
47, 2 pav. c/ 2 atlas, 8 quartos, 2 baa partir d» 750 mil cru*
nhelroji,
etc, Prsço
Cr$ 3.300.000,00 ços
Inf. cl Tavarei, Tel: 42-7456 e à not- ztirot — com 35 por cento
t« 48-1805.
durante a construção, sendo
2400
_
5210
sinal CrS 47.625,00 prestações
— Hu.
TÚÚCA
Zamenhoff n° 76.
de 4 mil cruzeiros — saldo
Vendo
aparttmcnto
202,
com
det'
lumbrtnte
vlsta, em
edifício novo. em 5 anos em prestações mende frente. Bom gosto no acabamento. Pisos de cerâmica na cotlnha, no sais. Vcncendo-se a primeira
banheiro, na área e no W.C. Etplèn- 30 dias apôs a entrega
das
dtda aala, pastagem, 2 amplos dormi6 pavitórios, banheiro completo, boa co- chaves. Edificio df
zinha com fogáo d* 4 bocas, magnlil- mentos
ji ná quarta laje, 2
co quarto e banheiro de empregados,
área de serviço com tanque. Preço: modernos elevadores. Hall soCrf 780.000,00 (Inclusive garage) sen- ciai todo em mármore. Entrado Cr| 280.000,00 a vlsta, CrS
serviço independente.
d,a.

TIJUCA — Na rua Antônio Basüio 34, a mais residencial deste
bairro, vendem-se apartamentos
de 3 ou 2 quartos, living, jardim
de inverno, copa-co Jnlu, banheira social em côr, dependências de
empregados, etc. Prédio de 8 andares, sobre pilotis, ajardinado,
duas frentes .elevadores social e
de serviço. Construção já na cobertura. Condições: 50% durante
a construção e — 50% até 5
anos. Tratar no local com o eni..o.o,m.(.n lacim.-.,!,,, i cs 4»n.iw.i»
genheiro e proprietário dr. JAI- financiados
em IS anot. Diretamente
RO durante o dia, ou pelos telefoBELL°" lnformM
nes 48-2783 até às 18 horas e ... pelolot*f: «FsmStl
'_! '3470
48-8138 depois das 19 hqras.
25oo
29974 2500 TIJUCA
vende-se residência" em

.'.

I-T-I-»

H ¦!•
KMPitKC.OS IIIVKRSOR
.....'
I"
1!
MODAS F. BORDADOS
lMI-t:.
AUTOMÓVEIS UE OCASIÃO
1.1 I.AIIl.llIAS
IS
IS
MfDICOS E SANATÓRIOS
II
VENDAS D1VKR8AB
1*
MAQUINAS DIVERSAS

£•
VlSlte-noS ainda ho|C, das 9
às 19 horas, no local. -- Rua
Conde do Bonfim,-765 — Ed.
Caprice —-Informações e^yen-

(CONTINUA)

TIJUCA — Vendo ótimo apt. vazio,
com 1 tala. 2 quartos, banheiro com

box, cozinha, deps. empregada. Piedio moderna sobre pilotis, lado da
sombra. Preço Cr$ 250.000,00 A vi»-.,
e CrS 550.000,00 A prazo. Almte. Barroso, 2, 15\ Tels. 22-2931 e 42-9777.
DR. GABRIEL. DE ANDRADE.
TIJUCA -i Vi a nia Prof. Laf. Côrtes, perto da Pça. S. Pena, ótimo
apto, p. entrega Imediata, tendo 1
sala, 2 qts. demais deps. por npcnaa
Cr$ 830.000,00 aendo CrS 600.000.00 fi»
nanciados em 7 anos. 22-2931 a.í
22-9167. DR. GABRIEL DE ANDRADE.
1
TIJUCA — V. na Muda ótimo apto.
para entrega imediata, tendo varan*
da, saleta, grande tala, 8 quartos, ar*
na, embutidos,
banheiro, cozinha,
quarto e WC de empr., área c. tan*
que e play-ground. Preço: Crí
900.000,00 com CrS 400. a prazo. Acel*
ta-se proposta — 22-2031 e 22-9167 —
UU. GABRIEL DE ANDRADE.

j
Bom Pastor, perde terreno de 37 a: 30 toqçi!das com ORLANDO MACEDOI&^ÊJV
,...„!,•.,„-„
^ena,
£""* ótima
6tllll, lesiuencia
¦ nn c o
arborizado.
'
Prédio com>, 4 salas, 5: ,
. 7.5 ' recentemente,
n
c,
an-jÇonstnUda^recentemente, de 2 pavs.,
JOSé VU,
pavs
90; O."
5." anvconstruída
í»oO JOSe
co-'— a« Rua SaO
quartos, 3 btnhelroa sociab.1 copa, co-1—
tendo no 1°.: jardim, 3 varandas, 2
ira 2 ,--i,-- ,1,^ — T-l 22-9950-—
OO OOCn
DamaU
zinha, varandas, gartge para
Ramais sabs
copaSi
cozJlnhlli
qulnU1 , tíara6,
ros e dependiricUs para emprega
',
|tendo:
SpreVadoi" ?*r
J«»copas, cozinha, quintal e ga4500W.OÒ 10'e 13ív.\<L:~T" ' . .
Negócio direta.-Preço: .CrS 4.500.QI.,.
rage,rempr<
"°.a?: ha";
-I
?,2'A
'
com Cr* 2.000.000,00 de entrada
,."
Seps86071 2500
.,
.
,
i:
°'í!ÍL,_-*íwv'1 Quartos 2 varandas e banheiro social
CrS 800.000,00 financiados em 10 anos —
Pequeno
apto.
térreo.
Um dos quar*
—
Vendemos casa em terree o restante a combinar — Maiores TIJUCA
detalhes pelo telefone: 38-4118. no de 10 x 40, 3 salas, 4 quartos, 2 tos é duplo. Preço: Cr? 2.300.000,00
cm
4525 2500 banheiros e mais dep., com jardim. tendo CrS 1.000.000,00 financiados
10 anos. vest. a comb. — 22-2931 •
Tel: 22-0734.
VENDE-SE magnífico
apto. 304 da
22-3167.
DR.
GABRIEL DE ANDRA18388 2500
Rua Antônio Basílló. 77, próximo da
DE.
2349
2500
Praça Sans Pena; sala, 2 quartos, co- AV. TIJUCA — 127.000 m2. — Vende— Rua Agostinho dc MeneTIJUCA
m2
com
com
127.000
se
irea
grande
zinha dependências de empregada Crf
800.000,00 com 50^ financiados. Cha- nascente, com projeto de loteamen- zes. Vende-se transversal à R. Barão
to. Tratar com o proprietário, Mil- dc Mesquita em frente à Rua Josò
ves no local. inf. tel: 58-7339.
2500 ton Ferreira de Carvalho, à Rua Eva- Higino,. linda casa. vasia, confortável
_2490
Tel: c. garagem, detalhes c. Sr. ANTO»
risto da Veiga, 16 — 17° andar.
'
PRAÇÃ~SAENS PESA — 100.000,00 do* 32-5757.
NIO. Rua Barão dc Bom Retiro 184,
,
. . ,
—
'
sinal,
apto.,
acabando'
de
construir
Rua
Barfio
18263 2500
Vendc-sc
à
TIJUCA
.-'4502 2500 c. 1. T. 29-5880. •
de Mesquita, 591, ap: 101, de fren- c/ 3 quartos, sala (19 m2), cozinha
—
TÍJUCA
2
Vendo
casa
de
—
pvt. com
CONDE DE BONFIM, 116
te, com quarto, sala, banheiro e ou- (8,70 ,m2), banheiro em cot, grande RUA
*J s;«las- 3 quartos e dependências cnde empregada. área de serviço, etc, sobre pilotis, Vendo nesse prédio, os aptos. 801 e trada
Iras dependências
carro,
para
jardim t quintal.
Preço 6ÍO.0O0 sendo 310.000 à Vlsta garagem, construção de l*-- qualida- 302, acabamento;de luxo, todo a óleo, Com faculdade
de pagmnt. Entrega
e o_restante em 3 anos. Tratar à Av. dc. Preço 850.000,00 tendo 50$ finan- banheiros em côr, 3 quartos, 2 talas, imediataa. Evaristo da Veiga 35. saetc Bom
cozinha,
garagem,
ciados cm 5 anos. Detalhes no Largo copa,
Rio' Eranco,' 185, sala : 826.
la 1,710. Tel. 42-99S8.
'
' .
17154 2Õ00 de • Sâo Francisco, 26 10° andar — preço e grande financiamento. Ver no
.,
43:ti 2300
Tél;
42-7456
tratar
c/
Tavares.
local
e
sala
1003.
''.
'2484
—
Vèndcm-se
à
rua'UruTERRENOS
i 2500 e à noite 48-1893.'
TIJUCA —, Vendo a rua Uruguai 339
Conde
de
Bonfim,
de
¦
5220
2500 apto. 302 de írente. com grande saguayv próximo
zona comercial, lotes de 11 x 70 c COMPRAMOS', diretamente' do pro3 la, 3 quartos, banheiro, cozinha •
20 x 74. Av. Almte. Barroso S0 8. prietário, apto. de frente, 3-quartos, TIJUCA — Vende-se , apto. com
dep. de empregada e garage. Preço
grande 1.400.000,00.
207 J.. C. FARIA. Fones* 22-7$36 e garagem. Preferimos Rua Conde Bon- grandes quartos, boa.sala,
Entrada dc 700.000.00 •
42-49787
4280 2300 tim. — Tratar com PENNSYLVANIA, cozinha e banheiro completo,' pinta- o restante financiado. Ver hoje dat
óleo, dependências dc empredos
a
México,
111.
à
Rua
IMÓVEIS,
grupo
10 is 4 horas ou marcando
tel.
TIJUCA — Vendo na Rua .Carvalho
.
5061 2á00 gada, área de serviço c garage. Mui- 38-8423 — 58-6297. ' pelos
4313 2800
Alvim 501, olima casa em terreno 504; telefone 22-3033.
Colégio Militar,
ta água. Próximo"
dç; 10 x 40, plano. Preço base CrS/.... TERRENOS — Vendemos, na Estrada inst. de Educaç&o c Pça. saenz PenFRAN2.000.000,00. Ver aábado e domingo, ná na' Barra da Tijuca, bem em frente na. Rua General
Marcelino 73 np. TIJUCA — ATENÇÃO.
'Itanhangá
Clube de- esquina, — 403
financiada pela • Caixa CO HAR A. lider absoluta du inparte da manhã e tratar ' pelo tel: ao
(parte -'Tratar
.'¦'
48-4272;
¦'
Plantas e vendas na PENNSYLVA- Econômica).
dustri» e do comercio imobilia*
pelb' l.tél:
24636 2500 NIÀ, à Rua México, 111, grupo 501; 28-4193.
4536 2500 dos da Tijüda, apresentam agora,
2500
5062
suntuoso Edificio "BELAS
TIJUCA — Vendo apto.,, sala; três teleíone 22-3033. • t
TIJUCA — Conde de Bomílftt ,ven- no
quartos, etc. Cr?. 900 mil, metade 5 TIJUCA — Apartamentos de do. esplêndido apartamento-,de fren- ARTES", R. Conde de Bonfim,
ABREU, Aveni
anos. DR. DIRCEU "sobrêÍoja."Tèíe-1
te com sala, 3 quartos, dep. e gara— lado da sombra, proluxo — Rua Conde de Bon- ge, preço 930 mU com 50% financia- 516/518
daURio"'Brancòr-Í2Ó.
Fraga Saenz Pena —
á
ximo
tel:.-.
com
MOZART
no
22-3G54.
...Jfim,
dos.
Tratar
42-1330,
fones:
577 — Vendemos com 22-0387.
3572 2500 apartamentos de % salas, S quar5162 2500
tos, copa-cozinha, banheiro social
amplo living, .3 bons quartos,
tijuca — nua Dr. Satamini, 84 —
.
„
PÇA. SAENS PENA — Vendo apto. , „ L
,
,
frente, 2 salas, 3 quartos, etc. Cr$ ... L BanheilOS, sala 06 almOÇO, Vendemos cm | construjao últimos completo c/ box, gde. area de ser-

TIJUCA — Vende-se um terreno com
casa velha, à Rua Saboia Lima, com
10,60 x 45.00, próprio para lncorpocruzeiros.
Preço: 1.600.000
raçiio.
Detalhes e visitas exclusivamente com
a ENIR' LIDA. Rua do Ouvido, 88,
5*.. andar. Tcl. 3C-3662 ou 23-0638.
339.1 2300
TIJUCA — R. Cond de Bonfim etq.
R. José Higino. Por motivo de íòr?á
maior transfiro o meu apartamento
pelo preço que me custou há um
;.m>, com carandá, 2 salas, 3 quartos,
decopa-cozinha, banheiro completo,
'gde. área
pendência de empregada,
de serviço c garage. Andar alto, Tratar c. Sr. BARRETO, R. Uruguay
380 esq.' Conde dc Bonfim.
5127 2500

centro

SANTA TBREZA — VenóVse casa de
2 pavimentos em "centro -<3e'; terreno
TIJUCA :—' Muda — Vendemos apar15 x 30, saleta,' sala,' copa, ,2 quartarnento, de -frente, cm edifício dc
tos, dependência, de empregado,-, badois por andar, j. dc inverno, salão,
nheiro social,
terraços, 'varandas e
arvores frutíferas — Telef, 32-7531 — ZONA INDUSTRIAL — Vende-se ter- 3 quartos, ,banheiro. cozinha, depenr
50% financiados. 28977 2100 reno em Bonsucesso próximo à Av. dênclás- de empregada, Rrande área
-r~
TIJUCA — Rio Comprido — Vendo à 11
Brasil de 45 x 50 r- 42-9739 e?.B7-0294. e. garagem. Preço CrS 850.000,00.
-.
rua Bar3o de Sertório, ótimo apt. em STA; TERESA;— Terreno — Situa8041 2400 Tratar depois .de 10 hs. pelo teleíone
424786.
3535 2C00
Ed. de 4 pavtos, c. ejcv.sôbrè pi-Ção privilegiada com 454 m2, ótimo
— Av. João' Ribeiro
lotis, 2 p. and. c' grande salaV. j. para.incorporação ou, residência. Fa- INDUSTRIAL
VALPARAISO.
RÜA
36 — Apto. de*
indus'cüita-se
oUmavarga
:—1
Vendemos
.o pagamento: Tel.; .42-0414. C4ü
inv0 e arm. emb. 3. qts. (1 c. vaquartos, grande sala, banheiro com2100 trial com 140 metros de frente, .num
randa) banh" em côr, cpz. a óler, \V.
4439
total de 7.700 m2, alguns construções pleto e dependências Inclusive de emC. qt. emp. e garage. Preço rnra
— Vendo magnífico aproveitáveis. Base Cr$ 5.500,00.7,00 pregada. Edificio em centro de terocasião, 950 mil c. 50% flnanc. Inf. SANTA TEREZA
"apartamento
•
dc frente pa- com facilidade de pagamento cm 2 reno s/ pilotis, 4 pavimentos c/ ciee amplo
43-1462 c. RIBAS até às 12 hs.
RUDOLF KARTER & CIA. vador e garagem. Construção adlanra a baia, linda vlsta, pronta . entre- anos.
2031
tada. Financiamos 40%. — Informa17797
tendo vestíbulo, jardim de inver- LTDA., Av. Rio Branco 173. sobre'
-quarCASA — Vendc-sc com 2 quartos. 2 ga,
ções c plantas cl D. JURACY. tels.
c 22-6545.
42-4635
no envidraçado, grande sala, 3
loja — Tels.
'
_
¦
3
16090 2400 43-6784 c 43-2359. 3527 2300
salas, cozinha, banheiro., grande área los, todas-as peças bem. amplas, bncom tanque. Com 27O.O0O|OO de sinal nheiro em cór, com box, copa, coziINDUSTRIAL — Area de 16 TÍJÜCA - Hatídõcic Lobo, — Vêmlêc saldo cm prestações dc 1.800,00 — nha,
empregada, ZONA
e W.C. de
metros quadrados — Vendo cm se o última apartamento, cora salsta,
Ver das 9 às 12 hs. à run Itaplrú GI. área c/quarto
armário embutido mil
tanque c
Casa 6. Tratnr: SOUZA c SODRÉ — diversos, t apartamento duplex, com Inhaúma, nesta Capital, à Estrada Ve- salSo. 2 quartos e depandéncias comviço. depend. completas p- emlha da Pavuna. Tem prédio no local. plet.03 dc emoregada. Sancas e fio- 1.300.000,00, com 300.000.00, à vista. Dr. cooa-cozinha e dependências ai)ts- dc ",to '"?°- la4° da s1mbr*
Av. 13 dc Maio, 18 — 12'. andar, sa- 130 metros "*mílhào"e"3Ó5'mií
quadrados, jardim tropi Serve .para qualquer indústria, dep.ó- rões. Ver na Rua' Hadd-ick Lobo,. 163, DIRCEU ABREU; Avenida Rio Bran-:"£".
c?mpostos dc: -boa B.ala' ***?"** U' pregada e garagem. Preços modlIa 20-tel. 32-0058.
T»."!-i.»!í,
AV»k.»T-!i
3289^001
c'ruz'ei
1
Acaoamen* ving, varanda, 3.amplos.quartos com cos e fixos sem nenhum reajusi para cmpregaoa
3.06,'cem o sr. Ad5o.' n-\ porta- co, 120 s/ioja, 42-1330 e 22-S654.
jô«í, preço"
sitp, fábrica de papel (tem um rio anto. '«''plantas
AVI PAULO DÉ FRONT1N, 751 —!'''". sendo 600 mil cruzeiros, financia- na
5176 2300 to de primeira, com sancas e armários embutidos, 2 banheiros so- tamento, sendo, parte muito faForça, luz, muita ções
cl D. JURACY.. tels.
Edifício Zurlck — Vendemos apar- jdus cm 5 anos. A vüta vendemospe- água.propriedade).
ciais, cozinha, irea de serviço, dep.
—
5210 2500
Tratar còm.a fone 48-1504.
Ver no local.
tamentos em construção, sendo 3 pori1" preço baralísslmo de 1 milhão e IMOBILIÁRIA CARRILHO, Rua .UruTerre- florões, portas com moldura, empreg. Preço CrJ 1.600.000,00 com cilitada no periodo de construção
TIJUCA — Oportunidade
—
—
—
Praça
Afonso
Pena
Tl.TUCA
—
....
Tcl:
22-2931
e
de sinal, 90 dias apôs 10%, 180 e o restante financiado a longo
andar, com 1 c 2 salas, varandas, li'100 mil cruzeiros.
Colégio
elevadores Otis de luxo. lnfor- 5%
guaiana, 118, 10.° andar, salas 1008/9. Vendem-se, cm final de construção, os no para Casa de Saúde terreno
dias 10%, 365. dias 10% no habite-se prazo. Informações e vendas, diáclima
2 e 3 quartos, banheiro, cozinha, de- 22-9167 GABRIEL DE ANDRADE
ílna . residência grande
Telefones: 43-9672 e 48-2472.
'
2471 2100
18 mações
diariamente no local 15%. Durante a construção náo tem riamente, exclusive sábados, no
èm
de empregados e área com
11342 2400 últimos apartamentos, todos de fren- salubre — Financiamento
, .
te, do edifício América, com 8 pavi- anos — juros de. 10%. Terreno exanque. Preços à partir dc CrS ,.,.
Íendíncias
prestações mensais, financiado. 50% novo escritório de FRANCO HAaté
as
CARLOS em
22
horas
—
—
magnífi
Vendo
TEREZA
Vendo
SANTA
aprlmomento/í s/pllotis, acabamento
10 «nos após a entrega das chaESTRADA RIO-PETRÓPOLIS
495.000,00.
Sinal dc CrÇ
cepclonal. Vendo em rua estritamen39.600,00.
será lançado, breandar,
em
3
apartamentos,
um
com
cos
m2,
esquina
domingos, e. dias RA, local onde "FRANCO
2
e
3.000
por
salão,
raiio.
constando
de
DA
COSTA
ves. Tratar aos
área
MAC-DOWEL
desaMa,
PretaçOes desde CrS 4.950.00, cm cin. residencial, longe de poeira, ruite
II ARA
o
úteis na parte da manhi e a noite na veüiente,
multa
quartos, ampla cozinha e banhei- dos
00 anos. Informações e vendas: — edificio somente de 3 pavimentos. En frentes, luz e força à porta — Preetc, entretanto, com
IMÓVEIS LTDA.
Av.. Rio Rua Dr. Satamini, 83. apto. 301 — CENTER", o maior empreendinão habitado, ço Cr$ - 500,00 o m2 — 47-1425.
cofarto,'
ro.esmaltados,
tendo
ês:e
último
azucomércio
CONSTRUTORA A. J. BRITO S.A. trega Imediata ainda
condução
perto,
4206
;¦'¦
2400 lejos em côr; fsrragens LaFontó,- área légios etc, área de 3.600 rh2; des- Branco,
108, saia 701,
tels: tel: 34-9351 com o ir- CARVALHO. mento imobiliário da Tijuca: ciua México. 41 — 3" andar — Fones: composto de vestíbulo, salão, 3 quarVendedores excluMvòs IMOBILIÁRIA nema. teatro, galerias, lojas e
32-7640 e 52-530K
panorama. Parte 42.2098[97.
82127 2001 tos com armários embutidos, grande ZONA INDUSTRIAL — Vendo área 2 azulejada. Garagem. Elevadores 'S>hin- cor 1/nando lind,o
côr, cozinha,
terraço,
MINERVA 8/A, Ruã-ído , Carmo, 38
banheiro de
elevada
e parte
junto ao-Codl<;r. Grandes facilidades no paga- plana
,.
*
-'nato),
apartamentos de todos os tipos,
HIO COMPRIDO — Vende-RiTão Lar- quaçto c W.C. de empregada, grande frentes, 2 prédios vazios. Negócio dl- mento
—
2°. andar. Tel: 52-6635.
Tratar
71790 2500
c grande' financiamento. — Tra- légio Sfto José (Interaato),
17380
reto. Tratar 28-5803, das 8 às 13 horas.
go, ótimo apartamento em pródio re- área de serviço c garagem. ..para
250& Rua Uruguai, 380, esq. da R. Conteleíone f2-3052.
tár
diretairjente,
cem
os
pelo
proprietários
4161
2400
sldanclal com 2 quartos, sala, depen- carros. Preço CrS 1.400.000,00, Parte
churrasca17364 2500 TIJUCA —
Ótimos «parta TÍJÜCA — Rua Radmaker — Ven- de de Bonfim (antiga
" ¦ Carouos Sadénclas de empregadas completas, facilitada "o parte financiada em 10 ZONA INDUSTRIAL — Galpão — Jar i\o.local da obra. à Rua
ria). FRANCO HARA CONStcl. 48-1504.
5245 2300
-—próximo
c|
entrega
aptos,
—
à
cozinha, banheiro e varanda, cons- anos. Ver na Rua Almirante Alexan- caré -.'—¦ Belo terreno. Vende-se só- fes; 102,'
grande
dó
e
Praça
mentos
Ruas Conde Bonfim
pronta
TIJUCA
TROE COM CAPITAL PRO— ;Rua Afonso Pena, 105 — Uruguai. Vendemos
tando ainda lustre?, armários embu- drlno, 827. Tratar à Rua México, 74, Udo
ótimos aparta- Saens Pena —' Vendemos em salão, 3'qualtos, copa, cozinha e' degalpão, cimento armado e alve- TIJUCA
28521 2500
— Pre- PRIO.
empreg.
e
aceitidos, e grandes armários na cozi- Tcl: 22-6910.
com
depend.
imediata,
está
Imobiliária
Nova
York.
garagem
A
entrega
mentos
1.600
terreno
de
para
de
300
m2,
naria,
Rua ços a partir de Cr$ 1.250.000,00 com PRAÇA SAENZ PENA — Apto. da
nha e no banheiro. Vôr diariamente
17333 2100 m?, frente de 45 mil, rua calçada. tando reservas para aoartamentos de 2 .ou 3 quartos, sala e. demais depen- inicio rie construção, à
dc 10,30 horas em dlanlc, na rua
(separados), banheiro; delicias, localizadas-a dois passos da Barão de Mesquita ri.0 455, c| CrS 43U-inil a vista e Cr$ 90.000,00 frente, em ed. de 4 pavimentos, com
quarto
Luz." água e telefone ll.iados. Entrego sajá.
financ. em 5 anos sem juros- e o
Aristidcs Lobo, 180, aoto. 202, acs STA. THEREZA — Vende-se grande vasio dia 30 novembro. Ver à' Rua cozinha; e de saio. 2 quartos,, banhei- Praça Saens Pena. Preços'-a', partir
elevador, pilotis, lado da sombra;
sábados a partir dc Í3.30 horas c residência no melhor ponto de Sta. Viúva Cláudio, 215, no Jacarczinho, ro,' cozinha e dependências de emure- de Cr$ 1.000.000,00 grandemente faci- 60 por cento durante a cons* saldo em 15 aoos — Infs. c| ED- amplo
j. de inverno, aala- com san— R. Rodrigo Silva, 18 —
GARD
domingo todo o dia. Tratar na EMIL Thcreza, com vista para toda a gua- atual depósito Hellogaz. Tratar c/ D. gada, área com tanaue. Preços fl.xai, litados. Visitas, marcar hora pelos trução e 40
arm
por cento financ. Sl 905 — Tel.: 32-1235 — Domingo cas e florões, 3 qtos. (1 com w.c.
.<
Empiísá Metropolitana de Imóveis nabnra, está vasla. tratar à rua Me- HUbcrta, 22-0281.
do Çr$ 525.000,00. com CrS tcls: 32-C531 OU 42-0873.';
a
partiremb.), deps. completas, qto. e
c|
combinar,
2530
a
5278
em
5
anos
ou
46-0375.
tcl.:
l.tda., run Senador Danias, 74, 12.° xico 148 s|301 — Tcl: 42-7445 c| Sr.
na
p
18141 2400 52.flOO.00 de .entrada. CrS 52.500.00
Vende-se ou
.
———'¦ '¦ -' - entrega das chaves e'50 nrestaçõíí
02529 210Q
82266 2500 de empreg., garagem.
andar ou pelos telefones 32-0603' ou DELFIM..
VENDE-SE o apartamento n°. 401 da saleta, grande living, 2 granaluga-se em la. locaçfio. Ver & rua
52-9059 das 9 ás 18 e das 14 às 18 ¦v**/»^*««>«^»«^»*»»^»**>«»^V»«^**^*^**>^»^^^^^^^^^''V BELÍSSIMO GALPAO-ZONA INDUS- mensais aem juros.de ,CrS 8.400 00. Rua Carlos tle Vasconcelos n». , 90
Adalberto Aranha, 57, apto. 302.
horas.
4452
2001
TRIAL — Vcnde-sc junto ao Início Ou escolha a sua tabçla. Vá ao Ideal (Praça Sachs Pcfta). contendo 3 quzr- des quartos, varandas, banh. TIJUCA — Apto. facilitado c
24640 2500
frenda Avenida Brasil, um dc 2
cozinha financiado, com 2, 3 e 1
emp.,
hoje. examinar as planta?, ou intir- tos, sala. cozinha binheiro e quar- compl., '¦ dep.
RIO COMPRIDO — Troca-se por ter15.000
com
capacltlrdo,
ampla
e
131,
tes
quar* TIJUCA — Junto ao Colégio Militar,
me-se na Avenida Rio Branco,
to de empregada, pelo preço de Or$ etc'.. — Preços fixos de 700
reno 110 Saco do São Francisco, óti- SAO CRISTÓVÃO — Vende-se o
ml Tel: 26-3456. J. GUALTER LIMA. 11.» andar. Tel. 42-4889.
to. Preço a partir de 350 mil casa com 200 m2 em centro do terSSO.OÒOMIO. sendo , 50% a vista e o
1110 apartamento cm prédio residen- dio da Rua Ana Neri 11. 209, em pre18163 2400
terO
apare
crucruzeiros
750
mil
em
3
anos.
mil
38, por apenas CrS ...
restante
pagâvel
ciai, próximo ao Largo, com 2 quar- reno dc 6x33, alugado sem contvato.
cruzeiros — Obra. a iniciar. reno (le 10 xcondições
— Vendo ¦ ófmo aoartamén tamento poderá ser visto na parte
a combinar —
2.500.000,00
zeiros.
Tratar
na
IMOBILIA*
tos, sala, dependências de emprega- Ver externamente e tratar c| o si. AV- BRASIL — lote industrial 20x40 TIJUCA Hácldoçk
'
'hi. Entendimentos
181,
em
na
OSIRIS
DE QUEIROZ
Detalhes
IMÓVEIS
NUNES
6ômente.
tardo
Sr.
to;'
à.Bua
com
da
LÔbo.
Inf.
22-6231.
Tratar
í.000.
'
das completa?, cozinha e banheiro. LIMA, telefone 43-7174. Preço dc 5«l bem localizado,
•.'¦
<
CA3400 2400 pierde construção, composto dé óttma pelo telefone 32-6140 com o sr. 2500 RIA CARRILHO— Rua Uru- — 22-1034 das 10 às 12 ho* à Hua 1.° de Março, 17, 2.» aala 6 do
.
Tratar na EMIL, Empresa Mclropo- niil cruzeiros.
2287 220U
2300
cobanheiro,
.,
24604
PUTTI..
<590
12
horas.
2
grandes' quartos,
«ala,
9 àa
litana de Imóveis Ltda.. rua Senaguaiana 118, 10.°, salas 1008 ras ou das 14 às 17,30.
ZONA" INDUSfRIAL~"^~Vendo' para zinha, área com tanque, quarto e ba—-.Vendemos,-p/ pronta endor Dantas. 74, 12.° andar ou pclos SAO CRISTÓVÃO — À rua LiTÍJÜCA
—
¦
—
621
43-9672
e...
e 1009-^ Tels.
Conde Bonllm
imediata ótimo galpão, pró nlieln rie empregada.' Preço de Kr5
_
entrega
18434 2500 TIJUCA
telefones: 52-9039 ou 32-0603 das 9
trega'luxuoso áptó: i". rUa C. BomVende-8e apto. írente luxuosamente
cinio Cardoso, 2 residências, cons-!ximo .a Av. Brasil. Preço l.200.00"0,00,]5áL0Ò0.00.wco'mrCr? 167.792,00'aa entrai fim, esq. Clóvis Beviláqua, comp. de: 48-2472.
4037
2500
18
14
horas.
às
às 12 e das
2
constr. pintado a óleo com hall,
de: 2 salas, 3 OLIVIERI. rua da .Assembléia, 104, da; pod-pdo ser facilitadas 24 pres- 2 salas, 3 dorm., banh. comp., copa,
uma
4451 2001 t^ndo cada
à aalas com varandas com aancad o
— Vendo apto, com 2 va- TIJUCA — Ótimos aptos,
e quin-15° «"dar, salas 512 c 514. Telefones:i tações de CrS 14.717,00. Ver no lq- coz., demais dop;\andar térreo elev. TIJUCA
banheiro,
cozinha
quartos,
42:8517'
-,,,
RIO COMPRIDO — Vendo apartàmen'pço: r. 1.600,030.00 — randfcs, urtia sala,-três quartos, cozi- Rua Radmaker n.° 41 ¦--- Ven* florões, 3- quartos, com arm., copa«J. - Tr?»r.*" •AV^nWAiBioJ5J?2S?i:
Ocupados com contrato ven- i22"9362 «
2400 13j ]4„ andar. .grupo 1404. Telcforle tipo àresidência^Ini.: Av.i Rio Branco. nhã, banheiro social ent cõr, quarto
nw
cozinha, dep. emp. e garage, com
tos de frente, prontos, ci acabamen- Mi
comb.
_-Z444
pto.
•
a
to ! esmerado, em edifício de linhas cido. Preco de cada casa: CrS .
e banheiro de empregada e área de demos para entrega imediata, box — ,Com parte financ. rest.
Domingo, pelo telefone'./....^ 277 — s/SOi— Tel: 22-SJ69.'- ,.
transver-!42-453!'.
Rua
BRASIL
AVENIDA
¦. <¦
;-.y
modernas, com sala, 2 ou 3 quartos, 600.000,00 com CrS 200,000,00 de
2542 2500 serviço, Todas as peças de frente. com 60 por cento financiado, combinar. Tratar com J. CONSTAN- <
. 2 ¦-,.
í
Vende-137-3162.
da
meema
metros
50
sal,
a
jf;
com sancas e Ilorõcs, pinturas a óleo, sinal e o restante financiado em
Parte financiada a longo prazo —
TINO — Av. Rio Branco 81. sala
...
.
os apartamentos n.°s 103, 105 1.107 — Tels.: 23-2609 e 23-3218.
banheiros cm côr, quartos c WC de 5 anos. CIVIA — Trav. Ouvidor, se- área de terreno completamente _,;.
apntamen- TIJUCA — Apartamento em 1». Io- Tels.: 47-8651 e 47-7357
Vendo otlmo „„^»,m„J.
TIJUCA - ,r
16093 2500
empregadas, área c| tanque nzulejado 17 -- (Sec. Vendas, 2.°^and.) plano, medindo 50x68, prçço de rara to, cm construção, á Rua Conde de ceç&o, c/ sala e 3 quartos amplos c/
12072 2500 e 206, com varanda, hall
gran*
oportunidade, detalhes com sr. COSBonfim. 722, com grande sala, 2 quar- armários embtuidos, copa-cozinha e TIJUCA —¦ Terreno — Compro de sala, 3
—
banheiro
TA — Tels.: 32-8437 c 22.-8157.
apto. 205
CONDE DE BONFIM 143
quartos,
___17299 2400 tos, banheiro, cozinha, dependên-ias banheiro a óleo''e demais dependên...
83248 2200 r\
na Cfccilla n. 38, esquina da Rui da noras,
de 1*. em terreno - èm ruas transversais á completo, copa-cozinha, dep. — Magnifico pontoI Acabado de consde? emnregada. Prçço Crs 624.700 00, cias. tudo era. acabamento
"pilotis".
de
inversala,
truir.
Saleta,
elevador
Estrela, com o zelador c tratar comL. CRISTÓVÃO
.
jardim
o
minimo
de
Bonfim,
còm
Conde
sobre
raioTnvm - (Juuto
,,„„,„ à n„,^,~l TERRENO IDEAL PARA INDUSTRIA eom CrS 108.700.00 facilitados e 30 prédio
Quinta
de criados, garagem, etc. —- no' (ou salão) com sancas e florGes,
F. GOULART SILVEIRA, nn Rua Uo-!SAO_
— Otlma Opoítuuidade LEVE, 13.20õm2, 2 frentes, ma fun- prt-staçOes. sem juros tle Crs 17.200,00. Otis, garagem e salão p/ uso exclu- de 20 x 50. Detalhes para 42-08Í3
Bõn
Vista)
da
—
6" andar, sala —
10
drlío Silva n
Ver e tratar a ou 32-6531, Sr. JOSE'.
Ver no local diariamente, in- 2 ótimos quartos, peças diretas para
Vciidcm-ic ft esplêndidos e espa- dos elevada permitindo fácil descar- Ver hoje no local. — Tratir pelo te- aiVo do Condomínio.
de
02451 2001
COO.
a rua, cozinha, banheiro compl. com
R'. Alzira Brandão, 30, ap. 102,
52Í0
çosOs apartamentos para entrega cm ga, égua,, luz, rua calçada transversal lefone 42-4669, durante a semana,
2500
ctusive sábados e domingos box, boa area, WC e bom quarto de
Preda
manhã.
na
parte
2500 preferência
81307
RIO COMPRIDO -- Vende-sc aparta- 120 dias, cm suntuoso edificio de- 3 est. Três Rios, pequeno riacho, base
2500
—
empregada. Aparelhos fluorescentes
1.300.000,00.
2535
Cr»
—
—
com
a
IMOBILIA*
Tratar
ço
TIJUCA
Vendemos
Terreno
mento com snla, saleta, dois quartos, pavimentos sobre pilotis, sólida cons- cento e cinco cruzeiros m2. Tratar
e lustres. Pronto para morar — Chavaranda, banheiro completo, cozinha, trução c esmerado acabamento, local com prop. COUTO — Av. Nilo Peça- APTOS.. NA R. URUGUAIÁNA, junto
18
x
conjugados,
com
2
Uru*
prédios
RIA
CARRILHO,
Rua
Praa
TIJUCA!
var.,
ATENÇÃO!
próximo
ves- no apto. 202 — CrS
Maracanã, de 2 e 3 qtos.,.
quarto e instalações dc empregada, aprazível e socegado, descortinando nhaí J51 -;3,o — sl 303'— Tel.: .. à'Av.
vendemos ôtlmo 70, localizados á, rua Conde de
ça Bàens -Penna.
1,050.000,00 — Entr, 300 mil — Esandar,
sa118*10.°
com armário.? embutidos, Arca de sev- linda vista e bastante ventilado; com- 22-5151 — Facilita-se 80'. ao prazo sala. Eng. TITO LIVIO vend": pagto.
guaiana,
de- Bonfim, quase em frente ao Tjju—
erit 300 mil, saldo a combinar
a combinar. 42-1769, Av. Rio Braiv apto. tl uma sala, 2 qts.. saleta,
viço com tanque, cm quarto andar de posto de ótima sala, varanda cnvldra- dc 5 anos. Tabela Price jJro 105.:
-—Telefones:
1008
1009
las
depend.
e
pendências sociais completa,
ROCHA — Tels.: 29-6516 e 29-3332,
ca T. C, ótimo para grande litco, 134. Avalia e vende 'imóveis.
edifício sôbrc pilotis, com lugar para cada, 2 esplêndidos dormitórios, senapt.
2
varandas,
4221 2400
cozinha.
empreg..
de
"andar,
das 16 is 18 horas (sab. e dom
; 7073á 2500
te- 43*9672 e 48-2472.
automóvel c servido dc elevador, sito do um com varanda, banheiro comclaro, visitem corporação. Informações pelos
lateral,' no 7».
)— Só telefone depoia de ver
— Br.
A rua Itaplrú n. 1529, podendo ser pleto, bon cozinha, grande quarto de ZONA INDUSTRIAL — Av. Brasil —
2500 54-0216
3561
—Vendo, prótfltno, à Pça. S, á Rua Bario de Mesquita, 595 — apt. lefones 32-6531 ou 42-0873
TIJUCA
o
apto. e comparar com outrosl DoVisitado das 14 As 16 horas. Preco o empregada com banheiro comolcto e Vendemos 3
2500
áreas, no
5279
magníficas
frente, 1.» 703. aceitamos Cr$ 230.000.00 na pro- JOSE'.
de
novíssimo,
em ordem p| quem já tlcumentos
apto.
Peíia.
à
Av.
Franklin Arca serviço.
condições a tratar
-93
em
Preço CrS 750.000,00 Trevo, uma com frente para a Av. andar, sóbre
pilotis. fino acnbammto messa, mais Cr*em 130.000,00mensais de TIJUCA — Rua Marquês, de Va- TIJUCA — Rua Antônio Ba* ver financ. de Caixa ou Instituto —
Roosevelt, 137, sala 601.
com 501;. facilitados c SO1^ financia- Brasil. Próprio para grandes indúse
o
"Edificio
dias,
saldo
prest.
complebanheiro
ém sancas e florões,
18475 2001 dos em 3 anos. Visitas
Nigri" Nio (¦¦ íorelro. 5003 2300
diariamente, trias. Tratar na Imobiliária J. Morei- to ladrílhado cm côr o/ box, cozinha Cr$ 3.300.00. Tratar na ORG. DANI- lenca. 57 — Apartamentos para süio, 127 —
J. Comércio — serem
dezembro
entregues
em
Vendem-se
ATENÇÃO — Vendo apartamentos re- , com o encarregado da obra os apar- ra da Silva. Tcl: 22-0734.
os
últimos
TIJUCA — Vende-se ótimo «pto., com
tanque trt- EL FERREIRA. Edif.
serviço
área
de
e
ampla,
— 2*. and. — Tel:
204 da rua
18378 2400
sidcncials, todos de frente, c uma lo- tamentos 201 — 203
sala, coalnha, banheiro,
próximo, com 2 ou A quartos, sala apartamentos, de 2
sala, 3 qtos.; Av. R. Branco. 117
talmenté ladrilhados,
2 3 quartos,
5303 2500
quartos,
ja. a Rua Azevedo Lima esquina da I Chaves Faria 390 (esta rua começa ZONA INDUSTRIAL — Terreno Ven- galeria, amplo j. de inverno em ce- 32-3638 e «2-3877.
nosdependências.
Vide
e demais
quarto, banheiro empregada e Ar'ca
Ri)a Itaplrú. 1470, no Rio Comprido, j no Largo da Cancela). Tratar exclucozinha,
copa,
depen*
salas,
serviça:
com
direito i garagem. Frenc
tenrm
condomínio
Inn°
50.
rámica, garsgem
Avenida Postal,
TIJUCA — URGENTE — Com- so- lançamento neste jornal. teli.:
Preço rigorosamente de custo com' slvnmente co ma ENIR LTDA.. rUa de-se na
te p/ duaa ruas. Ver i Bua Uruguai,
de empregada, prédio dc 4 pa_
do 11,00 x 50,00. Bom Sucesso. Preço: deps.
local
ou
formações
no
e
de
empregada
pelos
dência
r'"Ouvidor
8tíandar,
tcls.
23-0062
gara*
c
n
durante
feita!
proconstruçíò,
casa,
de
preferencia'nas
pasamento
pro
523, apto. 101. — Tratar i Bua SantaCrS
a par-'
32-6531 ,,.,.„....„
ou 42-0873. PreçosTi,„
3393 2200 900 mU cruzeiros à vista. A prazo, àjvimentos. c/ elcvedor. Preço
por administrarão. Pequeno sinal des- 2:-TS8,
Obra já na terceira Ia* na. 221. Tel. 32-2625. 28963 2500
h.150.000 00. s:ndo Cr$ 425.000,00 em 3 ximidades da praça Saenx Pena,
com
o
Tratar
combinar.
proprietário
ge—
de> vinte c cinco mil cruzeiros, Ver cAO cristovao — nu» skn Tal
850.000,00. com gran io, construção esmerada do
sem intermediários, anos e CrS 725.000.00. facilitado» em 6 còm 4 quartos e demais depen- |«r. de CrS
¦feW»iÍ?^^5? linda^casf^a pelo tel: 22-9139,
TIJUCA — Vende-ie • aparta,18397 2100 j meses. — Ouvidor, 183, 3.«, sala 303. tlenclas. inclusive earagem, pago de facilidade de pagamento, intòfô"l}a?feS2
I nli
™ÍÍWI
dois. pavimentos, aalas.
3526 2300 á vista de CrS 1.500.000,00 a Cr$ ciusive financiamentos pelas Cal Dr. Haim Nigri, sobre pilotis mento 801, da rua Haddock Lobo,
Tel. 43-5340.
^J^T^^tortiveX,
flrí.íf.
d" <
Sinal de 50 mil cruzeiros, 456. 1.* locação, constando dc:
quartos.'banheiro de luxo c. box; GRANDE AltEA — D. Federal, Apartamentos — Vende-S3 aptos, 2.000.000,00. Tratar pelo telefo- Ixas ou Institutos
UC ll as JíVJL7290
!« llOinS. rt»f.lh««
10 ás 12 ou 5LMil7Tc
AMTnMtr»
n„s
j\!
com Snr
Snr. ANTÔNIO.
Rua
detalhes rnm
5282 2500
17363 MOl ' Barão do Bom Retiro 184 c. 1. T. plana, 56.000 nVÍ a 10 minutos 56 e 18. no ed. Santo Antônio, à Rua^.
facilitada até a entrega sela, 3 quartos, banheiro comple28-0826, com Sr. ARTURO.
parte
5302
Av. Brasil, sempre no asfal- Conde de Bonfim, 782. — Trata-.-=a tcl.
cozinha, área cem tanque e
2500
—
:-:i-> COMPRIDO — Rua Cândido de! 29-5080,
o
Superando
TIJUCA
182Í4 2200 da
problechaves
• 30 por cento fi* to,
das
_Í__—dependências de empregada. —•
1219 2Ô00
Oliveira, ri, 46 — Vendemos aparta- S. CRISTÓVÃO - rua General Bra- to, igua na rua e água própria, 47-3916.
— TIJUCA — Aptos, na Rua Antônio ma do sinal, temos o prazer de
nanciados em 5 anos após as Chaves no apto. 502. Tratar peforça da Light na porta. Cr$
mentos cm final de construção tendo
— Rua Morais e Silva. 97 — Basilio n° 73. Vendo 0/ 2 salas, 3 lhes oferecer o apartamento que
2 quartos, 1 sala, banheiro comple- c.\ apto. sala, quarto, separados, ba- 110,00 por m. E' muito barato. TIJUCA
chaves.
Ver • tratar hoje no los tels.: S7-1237 e 43-8234.
depencozinha,
á
rua
do
habitar,
2
banheiros,
450.
com
tanque,
comprar,
você
kitch,
arca
nheiro,
Apsrtamenfos
para
prontos
pode
quartos,
to, cozinha, dependências de empre
82119 2500
22-4548.
47-0337
ou
DANTAS:
;•„,¦
de ser- Uruguai, 184/196, com sala, 1 ou local, ou
edlâre*
e
2200
de
empregada
em
fino
dências
Tratar:
22-623L
com
lTratar:
acabamento
de
gosto,
diariamente
fiada, irea dc Serviço c! tnnque. —
18420 2400 ficio sobre plVotls. constituídos: 2 viço c/ tanque, n'um prédio de 8 pa- 2
"NIGRf"
—
comple—
dependências
Preco CrS 730.(100.00 com 70 por cen-; SAO CRISTÓVÃO — Z. industrial
em edle
TIJUCA
Vende-so
quartos
de APTO.
Avenida 13
aptos, por anto financiados cm 10 anos, após a en-:_ Vcnde-sc imóvel 12x50. Tratar, Pr- ZONA INDUSTRIAL — Vendo area., salas. 3 quartos, banheiro completo vimentos c/ somente 2
de
ficio de a pen a- C aptos, 1 da frenWC
e
tas,
Inclusive,
quarto
sem
fixos
-—Tele*
de.
e
e/
serviço
preços
irea
de
dar.
47,
802
garagem,
em
Maio,
côr. cozinha,
trega das chaves. Ver no local —! Floriano, 53, 3.° sala 4. Tel. 42-4311. no início da Av. das Bandeiras, com
grupo
te, com aala, 3 bons. quartos, varane garagem, reajustamento a partir de Cr» ...... criada. Já em final de estrutura.
Tratar com COSTA RIBEIRO — JOAO
2200 4.500 ms.2. — Tratar tom S. STOCK- pendências de empregada
da, banheiro com box, copa-cozinha,
18341
à
comWnar). Traga apenas Cr$ 10.000,00 e te- fones 42-0873 ou 32-6531.
Cr$ 1.500.000,00
frente.
(formula
201,
de
vendem-se.
Apto.
R05.
<i/
MARTINS -- Vendedores exclusivos — j —
155.
Peçanha,
LER. Av. Nilo
terraço de serviço com tanque, qto.
2500
5277
980.000.00, Infs. diretamente c/ a firma proprie- rá até as cliaves para pagar 20 %
Av, Nilo Peçanha, n. Í2 sala 1018 -JSAO CRISTÓVÃO — Vendo apto. com Tel. 22-7221.
5268 2100 1.150.000.00, e apto. 305. Cr$
e banheiro de emp., com entrada ine Vendedora — ou 80
còm 50% A vista e SOÇi cm 5 .mos. tária, construtora
Tel: -~*--»-~~-~~~-k_
32-7520.
173?4
quartos, sala, banheiro e coilnha à
2001
% financiados em 70 meses. CASA CONFORTÁVEL — TijUca — dependente. Bua D. Delflna, 29, apt.
•* v.-^^^^w^-s^s^^-*^^
- -.-.-^ ^ ^-^,-v. v- !J;;¦,) Mourão do Vale 15 apto. 221.1 ZONA 1NDUST. — Junto a Av. Bra- Ver com o porteiro. — Tratar com ARY C. R. DK BRITTO c/ sr. FRANou
Visite-nos ainda hoje no locai
Vende-se. de dois pavimentos. em 301. Inrormaçfies, tel.: 38-3664.
IPrcço 680.000,00. com 50? à vista e 50? sil — Vindo 3 lotes dc 1.500 ms.2. jun o SR. ALBINO, na Av. Rio Branco.!CISCO TORRES - 42-1798 ou 52-4432. amanhã á rua do México, 111,
2500
ótimo estado, na Bua ''.têgo Lopes,
A194 Z500
14. 3, 14^ x?i. 52.5640
18332
!financiados » combinar. Aceito ofer- tos ou separados.— Tratar c/ WAL-|jj4
5948 2?00
gr. 807. Vendas exclusivas de com hall, salas de visitas, jantar e PRAÇA SAENZ PENA — ótimo neMarcar visita com ANTÔNIO SIL- DEMAR. R. Assembléia, 11. %> 1002:;
tas.
—
m!
de
Terreno
almoço, cozinha com armários emHADDOCK-LOBO
(MILTON 2541
BASTOS IMÓVEIS.
SANTA TKRKSA — Edificio "*"ònla"'VA a Rua Álvaro Alvim 24 — 7»-tel. 52-9640.
18401 2100
9500 butidos; no 2.° pavimento, quatro gócio, vende-se aptot. de frente, em
— 30? cm 8 anos 3a lace ywwy» TIJUCA — Rua Conde de Bonfim. m 482 m2.. na Bua Manoel Leitão, j
CINE- VV*VV*«-<VV»W****»**t*MS**t^
Aparta-- trrupo 703-B Tcl: 22-6084
enirega
_ Vendem-se os últimos apartaum
a
direito
7g
36.
com
ao
n»
quartos, armários embutidos, banhei- final de acabamento, para
mentos de saleta, ampla srla, 1 e 2;LANDIA.
— Vende-ae magnífico ter- ro em cór completo, jardim, varan- em 30 dias, peças amplas, const. de
construção. junto
de
de
inicio
construçSo
em
TIJUCA
mentos.
baixo,
em
espaço
para
armários
embutidos,
banhei-•
18373 2200
quartos,
mil reno, com 1.100 m2, bem próximo a da e grande área, tendo, nos fundos, sala, 2 ou 3 quartos, cozinha, banh.
850
Aptos, de írente. acabamento de ai- garagem. Vendemos por
desa- Praça Saens Pena, Bua Major Ávila pequeno apartamento com aala e sa- e dep. completas d« empregada. So
to luxo. constituídos de vestibulo, 1 cruzeiros. Plantas e demais
P*"r* 7mprho«ad^e id4r com" Unòúe ; CMTPÕnmlÃnrJmwTvfU:—
aptos salas, 3 grandes dormitórios. 2 ba- lhe« na PREDIAL. SAO JORGE LI- — Ver e tratar pelos telefones — nitário e, embaixo, banh. .completo temos S à venda. Preços • condições
honde^a Port_a. R. ARAÚJO PENA 38
SM-SElCA AHOgTIK^c,
WR 3X*^
v"v«,V",u,tóT"i»i*02
Ver planta na FINAN—
li
18 nheiros sociais, copa e cozinha, área MITADA, i Rua Álvaro Alvim n» 58-0126 e 43-6931, com srs. PESSOA e quarto e banheiro de empregada. magníficas. IMÓVEIS.
em
entrega
*
202
de
eom
apenas
1
entrada, [""n-Tivtn
!
ír-lro*.
Senador
Bua
NSo tem garagem. Preço: CrS .... CTAL DE
:™ÍrtKen.V'nüí*chS.v^r\>riAvT°R"BrInco. Í34- Maha"e ven- meses
elevador, pilotis. 2 jiia garagem. Preços fixos de Cr$ .. 42-7859.
23835 2500
1.600.000,00, com 600 mil financiados. Dantas, 45B, aala 407. Fone: 52-4851.
*
2434 2300
com Aceita-se oferta de troca por um
TIJUCA — Vende-se terreno,
tó^Vlto? d" órimte 3a dMmovc*: WMjm- andar> Saljlf 3 quart0s, \[ÜAããSfr V
— Vendo ou tro- 600 m2, W Rua Tiumbi, por Crf .... apartamento em 1.° andar, com granIbanhelros. demais dependên*[^"-"tt^^av! ^Branco5 HADDOCK LOBO voltando
(bonde Paula Matos A porta), corre-'
—
oportunldaRara
diferençt.
ótimo
co por terreno,
1.600.000,00, próximo i Usina,
de sala, varanda, dois ou trás quar- ATF.NÇAO!
tor no local ou diretamente & Rua \ kÀnrnmnn
Apto. de loxo e dc frente c. a aa- clima — Ver e tratar pelos telefo- tor, etc na Tijuca. Valores a combi- de! — Apartamentos no melhor
c!as completas, vaga na ga-jm h.«, s/ mu tei. 52-5640.5345 2500 laa
do Carmo, 3S sala 504. Tels: 52-3341 i /VlurOtUIIU
sn.
com
os
Parquet.
grande
43-6931,
em
corredor
e
e
58-012»
28-4380,
nes
ar. ponto da rua Barão de Mesquita.,
nar. Tratar telefone:
e 22-s:05.
—(varanda, 3
— Sossego e|rage, etc. Cr$ 800.000 COIH _
quartos c. armário? emb., PESSOA e ROBERTO.
ALMEIDA.
I9S56 2100 RUA JORGE RUDGE
todos frente, Edifício Momug
copa,
cor
tranqüilidade
|
Apt, de frente, com j banheiro e toilete em cor.
4147 2S09 Star. composto de: vestíbulo, amde sinal. 50% facilita* .TIJUCA
^mSu
dcn*n'i25%
"10
depen
—Kdlficio
demais
copa-corlnha,
Bra--quartos,
Si.NTA TERESA
mZ). 2 ótimos
- Vendo apto. de frente. PU «ia com a
*»- * salas. -^,an^'^^f'/-if^VS00CPc.' fi^^^SÍÍ,^Com:
a
CrS dOS durante a construção
í^o"0%^»"^.*v^c^-T.^'««"En- !TIJUCA
7ão — A dca minutos do La rto dências. play-ground?. jardins.
?invcrn0' COP*i
dep*/mpf"
varandas, eopa e
etc.
CrJ
700
2
3
mil.
com I quartos, com
- Preço ísala.
quartos,
enUada^
mil
Tel
Cheiro
184
TAV.RES.
Neto
i-JW-^«-eom^
vSta
c
UnVM.
Cotrin
bmar
r-omhinar
e
finan?"restante
Iltian
O
da Carioca com 2 quartos, sala.
26-1134 combinar
48-1893. ^'oSo.OO com Kuíor cento â vistais» mil i vista. Dr. TORCEU ABREU,Cozinha, banheiro, área com tanto a combinar — Telefone
Ç
^^
ae-OT-.?a.ÃVwVnrtíe
banheiro e cosinha com box para — SOBRINHO — Ati 23 horas.
e maiS dCia* v,ro. fVim 30 «í,
25*)]. „ ,«,.„ «m a «vt* — Ver e tratar Av. Rio Branco. 120 sobreloja, tele- „«j. ife-jendéndas para empregae gde.í
U2SS
de entrada
CiaaOS. Plantas
fl
nageladeira, quarto e banheiro
íflnanc. MOREIRA. 32-6227 c
GUA»
pelos telefones 58-0123 e «-M31 coro (fones: 42-1330, 22-3854.
na
IMOBILIÁRIA
.! da? Sfnal"somente" 30.000,00, ru
StSMUlfãi
—
-~-—
o
51«9 -^jixromessa
magniobras adiantadas.
ra empresada
£s srí. PESSOA e ROBERTO.
1S50Õ 25-0!ALU*GA-SE ou VENDE-SE
30.000.00, presUçoes dc
olegário^iNABARÁ.
conselheiro
«-31.j«-551».
Alvim
Bmí
Álvaro
R.
Actdnlo
-—ifico
Ru»
vende-se
da
preapto. S04
173S7 !iO0 TIJUCA. vendemos na rua Hadock
já na terceira laje.
em peqoenas
5 000,00. O saldo
Tijuca,
d»
proxi
rua
77
melhor
Ue,
resimagnífica
Vendo
Lobo, 1H m tiltimos aptos., com *>-i parcelas — Tratar tel. 26-0281 —
j
e.ni
.-om anrnas CrS
tn-l3 ouârto.. b.nn„ cozinha, dep. empre- Í32-596S.
c la, 3 qtos., banheiro», d box, de- í a^n^ Gelbert, Aiendo diàrtamen86SS9 SSOO ;?'níí*
-jmalí dípir.dencíai Aceitamos 1in*n-\.
,
trada. Ver e tratar a Ladeira de;„:,„ Cr«j 930.000.00. Aceita S*ArthSr
s à 20 horas. Preço a pardc fwnle Claude mirios embutldc^ dep d. «mprega- Segunda-F«lra. »*»«<« «^ «^ »
17

S. Cristóvão

*'«-«•••
^dípraQao.Pm«, nl"»!i ™a;
$ *&$$$

Santa Terezo

Tijuca

&"1Sr^

1802

- tels. 32*9672 e tijuca -

metros
TERBE^07»1r«rÊMSIQÜ^t7rcÂM. t^do
Sinta Teresa n.a 106 ou Escadl-, ciamento Institutos. — Tratar
POS, ej i írente* 3 rnilh** ^r. f»*lUd«de
£Z^ Teares.!
iS^^drar. ° asasoci
CrS 1&m.
» .**„*.**
»^i«t« «• wr
nhss de Santa Teresa que come- mrmanny. na administradora
mÍ™-^havVn*
/«^^^'V^^1
—
Assembléia, 104, 5.° an- Sb-TSJ»
da
Rua
««it» O"»^
acton. Erig. TTTO lãVIO
14
:ar•
«uins
lo*a
Antônio
Pre».
Av.
n.°;
«-.*» •m *» «a-ta
NACIONAL.
lc,:a7.
TÜ.
2MS«2e
Tels.:
31t.
s.!,u
Ca i ma Joaquim Murtinho
«2
•
134.;
dar.
Av.
fio
-sr*»-*
1,7» v^td«: «2-17®.
*-*»»«
^
24912309}
«-"2073* SSOOJ4Í-ÍH7.
2*45 SS06*
Hl. 6ü«o para rend.!^
1 SSOIAvalia c vende imóveis.
^^^^^
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COMPRA

VENDA

DE

PRÉDIOS

3.° Caderno (PhHo II)

TERRENOS

(CONTINUA),

ATi:NÇAO! — Rara oportunlda- ALTO DA BOA VISTA — Vende-se, APAKTAMENTO — Vende-so a Hua TIJUCA — Atenção!
FRANCO URCA — Av. São Sebastião RUA TEODORO DA SILVA, 564 — ATENÇÃO — Estaçüo do Encantado
3.° nndar, sala, 3 quartos, anOtlmo local - Rara oportunidade (próximo A Pra- Martins Pena, 43, em" írente A Pro- HARA, lider absoluta da indusde! — Vendo anto. de frente de A Run noa Vlita
-.
Magnífica residência com Apto.
trega desocupado, 030 mil cruzeiros Vendemot em magnífico local, bom
luxo, ii rua Marlg e Barros, j& em ça Afonio vi ni, terreno de 20 me- cn Afonso Pena, com entrada, aula, tria c iin comercio Imobiliários da
de frente por 250 metros de ex- 3 quartos, sendo um conjugado, ba300 de entrada, resto a 7.000,00 terreno,
plano e pronto a receüor JACAREPAGUA — Freguerla, Are*
frentes — Estilo americano com
construç&o, com todas a* pecas tros
or 2 ml!'¦"¦ "', com
em 18 «nos — Tel. 26-1134 — construção. Preço baratisslmo de Cri ¦Serrana de 200.000,00 m
parte plana e nheiro, cozinha, quarto criada e de- Tijuca, estão vendendo os ulti- 3
p.m.,
claras, composto de: vestibuio, 2 desmembrado grande
405 m2 de construção — SOBRINHO — Até 23 horns.
do prédio n, 58. Mais
— Molduras, florOes, pia- mos apartamentos do Edifício La280.000,00 com grande facilidade de lhões. o...-...... Telefona: 42-1789,
salas, 3 ótimos quartos, banheiro, Informações diretamente com o pro- pendência
16032
6032 3001
8837 2700 pagamento. Ver no local á Rua Joa<
fonlers, etc. O Edlficlo tem 8 pa- tino-Amerlcano
final
de Panorama maravilhoso — TÔ(em
Martins n. 311 com o ar. Men CASA NA TAQUARA — Vende-I« A
eopa a cozinha, área,
dep, em- prietário, A Rua Alvnro Alvim, 40 vimentos com apenas 10 npnrtamcn- construção) & R. Conde de Bon— Rua Senador Nabu- 3mim
VILA
ISABEL
—
Praça
da
&
Tel.
es
tratar
diretamente
¦alas
1010111.
52-1433.
Esdas
as
frente
e
de
tos construído a[
Ver no lo- fim, esq. da R. José Higino, ainpregada. Sinal 70.000,00; na propeças
co — Vendo apartamentos, constru- República n. 83 • 2o andar. Grupo Estrada do Outelro Santo, 1794, casa
5135 2500 cal, e tratar pelo pllotls.
Telefone 48-8600.
messa, ds
70.000,00 e prestada pelos preços de lançamento e paçoso living, saia de jantar, Cfto recento o aprimorada, com sale- 202. Tel. 42-1662 (junto ao H. P. S ; com uma aala, —dois quartos e demais
21018
50.000,00 de sinal-a
cões de CrS 7.000,00. O saldo em TIJUCA — Vende-se, A R. Eng. Er_2800 com excepcionais
condições de salão de jogos, toilete social, ta, aala, 3 quartos, banheiro, cozinha, N. B. Saltar 4 Rua Clarimundo de dependências
o restante facilitado. Ver no local
área e dependências p/ empresada. Melo e seguir rua Paraná.
pequenas parcelas. Preço
nnnl Cotrln, 165 (começa n, Uruguai, TIJUCA — Vende-se no melhor pagamento. Apartamentos de sala
com o Sr. GOMES e tratar 4 Rua
bar, chapelaria — espaçoso Preço Cr$ 860.000,00.com 501 financia700.000 cruzs. ótimo negócio. — 272), lindos aptos,, em final dc cons18233 2800
e quarto, 2 salas e 2 quartos, 1
México 148 snla 204 — Tcl: 52-1006.
do em 7 anos. Av. Rio Branco, 181
Tratar tel.: 26-0281. Anita Gel- truçílo, 2 qtos., 1 sala, demais de- ponto da Rua Hariock Lobo, em sala
dormitórios
3
ótimos
—
hall,
Ven
3001
ESTAÇÃO
DO
RIACHUELO
3
2
salas
3
—
e
e
quartos,
quars/
408-7
RAUL
REBOUÇAS.
Inclusive
31033
de
empregada
frente
rua
à
bert. Atendo diariamente das 9 pendências,
Campos Sales, no tos, todos com depend. complede-se apartamento com 4 quartos e JACAREPAGUA'
vaum
duplo),
— Tratar c| LIMA,
— Freguesia — Ven21110
—
2700
Ver
local
grande
no
(sendo
às 20 horas. Somente 2 apts. à
dependências. Preço Crf ....
43-7174 — Preços a começar magnífico conjunto em constru- tas, inclusive p/ empregada, e xa- randa. Um apartamento de VILA ISABEL — Vendem-ae, em demais
por 180 'mil cruzeiros, lote plano,
700.000,00 sendo 300.000,00 financia- do,
venda de frente. 9039 2500 telefone
com água, luz e pronto para ser consde 870 mil c| 50 por cento financia- ção, apartamentos todo de fren ragem.
Temos também, poucos
Incorporação,
na
combinar.
InforRua
o
a
Pereira
e
restante
dos
Nunes,
sala, 2 quartos, banheiro com- 385, apartamentos de 1 aala, 2
truldo, medindo 22 x 40. Também ven2288 2500
TIJUCA — Vende-se o prcdlo da Ilún dos em, 5 anos.
te, constando de 1 grande sala, apartamentos no Edificio Bela
quar- mações telefonar para 28-1305.
li.ir.in da Mesquita 477, tendo 17,20 m
dependências
e
cozinha
2800 do 2 esquinas com 638,00 a 838,00 mj,
3327
tos,
cozinha,
banheiro,
etc,
1
Flor,
R.
de
Bonfim,
557,
é
de
Conde
pleto,
—
Tro- 3 quartos com armários embutide frente por 33,50 m de fundos — TIJUCA OU IMEDIAÇÕES
sala, 1
cozinha, banheiro, ATENÇÃO — Madureira — Ótimo lo- por 270 mil cruzeiros cada uma. Ver
na Rua Retiro dos ArtisTratar com o proprietário A Rua Ha- ca-se apartamentos ou lojas no ma- dos, 2 banheiros sociais, cozinha, em frente ao Latino-Amcrlcano. de criados completas, total- Preço i quarto,
partir de Crt 460.000,00, com cal - Rara oportunidade — Vendemos etas,informar
luxuosos aparta- mente
Somente dois
1451 (entrar pela R. Edgard '.VorrSo da Mesquita, 470, c| 2. Prcco 3 gestoso Edlficlo São Lourenco, em
independente. Outro sinal dc 20.000 cruzs. para qualquer em magnífico local, bom terreno, piaconstrução, em Minas, por resldên- área de serviço e dependências mentos por andar, com 4 granneck).
22749 3001
milhões de cruzeiros.
de apartamento,
AVERBUCK,
também inde- tipo
a receber construção, o
2500 cia ou apartamento indicado — Fa- de empregada. Conheça as condi- des quartos c/ armários embuti- apartamento,
32-3440.
51302700 no pronto
— Praça
JACAREPAGUA'
Seca' ~
18120
300
memede
aproximadamente
lar
com
o
qual
importador,
dos, varanda, salão d 45 m2 dl- pendente de quarto e banhei- VILA ISABEL — Vendo, na
Vendo junto ou separado 3 lotes d*
TIJUCA — Vende-se apto. de frente — Rua Dna. Isabel, 40 sr.— CANDAL
medc
14
com
testada
tros
de
1
realização
Rua
quadrados
ímpar,
com
Telefone
ções
formando
terreno,
esquina
rua Ba»
da
de
Inverno,
sareal•o TTC com 2 qtos., demais dep. cn- 30-0049.
covidldo
em
de
jardim
ro completo. Lavanderia,
Engenheiro Gama Lobo, Junto ao n» tros. Otlmo para construçSo
17132 2500 entrada
trada de 100.000,CO restante financiapor 2 ruas, grande play- Ias de estar e almoço, 2 banhei438, 6 lotes de terreno, com 12 x 30 dencias ou edifício de apartamentos ronesa n. 219 c| a rua Ten. Frcdcridependências
cozinha,
Preço baratisslmo de 330 mil cru co Gustavo, tendo 31m. de frente pndo em prestações de CrS 15.600,00. - TIJUCA — Oportunidade única. ground, 3 salões de recreação, ros sociais, eopa,
cada. Preço 320 mil cruzeiros, com
cozinha, gde. pa,
Tel. 32-8676. 3307 2500
zeiros, com 80% facilitados. Ver no ra rua Baronesa e 39m. para Ten.
de criados, etc. 50 por cento financiados. — MILVendo no melhor ponto do bairro piscina e muitas outras comodi- area de serviço, depend. comple completas
Gustavo num total de ...,
MAGALHÃES,
Erasmo local à Rua Dona Clara 184 e tratar Frederico
Av.
TIJUCA — Vende-se lindos aparta- apto térreo tipo casa composta
empregada, garagem ao nl Preço: Cr$ 6.000.000,00 com TON
tas
possuindo
ja instalados
à Praça da Republica 93. 2° and., gru 1209 m2,
Braga, 255, s| 404, fone 22-6128.
mentos c| magnífica vista cm prédio de uma boa sala, com varanda, 3 dades para os condôminos. Cons- vel p/
água,
luz
e esgoto assim como cisto.do fio de pedra e circulação pagamento a combinar, faci21761 2700 po 202. Tel. 42-1682 (junto ao H. F na,
e| 12 aptos., Inteiramente de luxo, sltrução
regime
em
e
acelerado.
muros.
Servem
Vi2800
para viS.).
18235
social Inteiramente, isolada da de lidades e financiamento. VIportão
tuados em esquina dando frente pi - ótimos quartos, copa-cozinha e
venda de fino gosto para incorporar
ruaa, condução A porta, JA c| habite* banheiro completo e quarto e ba site e informe-se na nossa expo- serviço. Informa çóes e vendas no
—
de
8
terreno
Vende-se
IRAJA
çâo. Condições pelo telefone 29-8233
¦e, compostos de: uma sala e 3 quar- nhelro de empregada boa área de sição no local, à rua Hadock novo escritório de FRANCO HA- sitas somente com hora marde frente com 40 dc fundos, sito à durante a semana com o sr, Vlolante.
tos, e uma sala e 2 quartos, todai as Serviço com tanque. Ver diária
da
exclusiva
Conde
Venda
Uruguai
de
cada.
á
R.
esq.
RA,
3001
n.°
95
do
Guiratim, ao lado
3223
IRAJA' — Terrenos a presta* rua pronto
pecas c| saneai e florões, armários mente das 13 horas em diante — Lobo 309, atende diariamente até de Bonfim (antiga churrascaria).
para receber constru JACAREPAGUA" — Vende-se belisslembutidos, salas pintadas a óleo, ba- Rua José Higino 87 apto. 102.
às 22 hs. Incorporação: IMOBI- Nesse local será lançado, breve IMOBILIÁRIA GUANABARA, ções — 35 mil cruzeiros
de çáo, em rua toda edifleada, a 200 mo terreno, à Estrada do Gabinal, c|
hhelro com box em tôr, copa-cozinha
"FRANCO HARA CEN- R. Álvaro Alvim 31, grupo
— Vendem-se com metros
entrada
área de serviço c| tanque azulèjadas, Tratar com Seibel & Guinsuurg LIARIA BOKOR S. A., Rua Barão mente, o
da estação e próximo de 33 x 68, junto e depois do n.o 1220,
—
Tratar pelo tele- todo ou parte, facilitando-so — Traquarto e banheiro de empregada.com Imóveis. Av. Pres. Vargas 435, de Petrópolis, 347 — 28-2214 e TER", o maior empreendimento 1802, tels. 32-9672 e 32-5968. direito a
tôda
condução.
imediata,
magposse
sala 1006. Tel. 43-5457.
Preço a partlr.de Cr$ 750.000,00
da Tijuca: Cinema,
imobiliário
67872 2800 tar com o propr., pelo Tel. 27-4340..
86391
2600
42-3152.
fone
48-1986.
Construção:
Construtofone
facilidade de pagamento, tratar
18442 2500
Teatro, Galerias, Lojas e aparta RESIDÊNCIA OU EMBAIXADA-URCA. nificos lotes comerciais e re- REALENGO — Vende-se um terreno VÊNDE-SE um terreno de 24x70,
—
financiamentos.
Aceita-se
ra Tupy Ltda.
47-0491.
Avenida Presi- mentos de todos os tipos. FRAN
2500 ATENÇÃO — Tijuca — Vendemos em
Odllia Bairro m., rm Jacarepaguá, na FregueVende-se próximo à Praia Vermelha, sidenciais ao lado de moder- de 11x40 Rua Santa
2362
moderno edlficlo, para entrega cm dente Vargas, 446 — 16.° - Gr. CO HARA CONSTROE COM em centro de terreno, esplêndida c nas residências, em ruas no- Frei Miguel, tratar ,com Maia Rua zia, com entrada de Cr$ ......:
TIJUCA — Ótimo apartamento, 8 meses, ótimos apartamentos, to 1602 — 43-6285.
Preço 100.000,00 e o restante a combi3
VENDE
Ap. 509
confortável casa apalacetnda. Tel:.,
Washington Luiz
CAPITAL PRÓPRIO E
vas, dotadas de ótimo calça- metade
acabamento primoroso, composto dos de frente, lado da sombra A Rua
facilitado. 16973 2800 nar. Tratar 27-1241,
LOJAS A 26-3456. J. GUALTER LIMA.
E
APARTAMENTOS
18167 2600 mento, luz, água etc, situade uma boa sala, 3 magníficos Haddock Lobo 240, esquina com Rua
68763 2500 PREÇOS FIXOS, SEM NENHUM
3001
ENCANTADO — Conjunto de 5
Gavião. Temos ainda de
4304
quartos, com armário embutido, 3Almirante salão
INE
SEM
OU
INCORPORAÇÃORESIDÊNCIA
dos nas proximidades do pon- casar sendo uma com 1 sala, 4 JACAREPAGUA
—
REAJUSTAMENTO
TIJUCA
Vendemos
— Vende-sê á
etc. e de 3 quartos,
a prequartos,
—
Copa-cozinha, banheiro completo 2 salas
Vende-se ampla e confor- to final dos ônibus e lotações,
URCA
etc. Todos com banheiro em
quartos, banheiro e cozinha; e 4 rua Caviana, 56, Vila, 7 casas noreajustamento, TERMEDIARIOS.
com box em côr. Area de servi- cór, com box, boa cozinha, quarto e ço fixo, sem
28520 2500 tável residência em terreno de 14,32
com 1 sala, 2 quartos, banheiro e vas; 5 acabadas de construir, 2
7,
2
frentes.
Crt
dependências
a
receberem
constru*
e
x
30.00,
gnb.
tanque
com
ço
prontos
WC para criada c área com tanque apartamentos de alto luxo, c|
cozinha, em terreno de 22,00 x Já alugadas. Recebe oferta o prorende-se 2.200.000,00. Tel: 26-3456. J. GUALTUUCA —
APTO.
completas para empregada, ver azulejado, 2 elevadores, lnciner, etc 2 salas, 3
ção. Preços a partir de 180 66,00. Ocupadas e com contrato curador SEABRA, rua Jorge
quartos, armários frente de sala, 3 quartos com dep. TER LIMA.
na rua Zamenhof 5 apto. 405. — Preços fixos sem reajustamento, 050
com pequena vencidos. Ver à rua Joaquim Rudge, 112. Não trata por tele18168 2600 mil cruzeiros,
box, empr. com habite-se luxuoso
Chaves com porteiro. Tratar com mil cruzeiros e de 1 milhão e 100 embutidos, banheira c|
mil
cruzeiros,
sl
em
andar
qualquer
—
Av.
restante
facilita Martins 231. Preço: CrS ....... fone.
direito
entrada
e
o
com
garagem.
URCA
entrega
em
Imóveis.
acabamento
Apartamento
2450 3001
—
Guinsbnrg
&
cozinha
Seibel
e area de serviço
nal 10 por cento, o restante fácil, e
— 80 dias — Vende-se magnífico de
1.200.000,00 com CrS 250.000,00
Tel
financiada
1006.
—
1.150,
sala
Preço
parte
435,
Vargas
Pres.
do
a
longo
Plantas
—
5
JACAREPAGUA
FREGUESIA
Construção
financiai),
depois
das
chavea.
Ver
prazo
na
e
s/
terceira
larestante
facilitado
já
2500 tratar no local diariamente
Tratar com proprietário. Ver à frente para o mar, andar térreo ele- e informações diariamente no de sinal e o
43-6457.
áreas ml(lnclusl
17202
—
de 3 pavimentos,
em 37 meses e Vende-se lotes residenciais,
vado ém edificio
sendo
parte
Preço
1.600.000,00
Cr$
28.
Fr.
juros,
Figueiredo
jo
rua
Visconde
—
—
600 mts.2.
Boa residência*
Rara oportu- ve domingo) diretamente com o pro
ATENÇÃO — Tijuca
todo pintado a óleo, com sala, 3 quar- local — a Rua lldefonso Cys- parte em 10 meses.
CIVIA —• nimas
amplas acomodações, centro terreno
nidade, local excepcional defronte ao prietário. Informações pelo Telefone — Sinal: 5 por.cento, 3 me- S. Pena. Chaves com porteiro
tos, demais dependências,.inclusive de
17 — (Sec. Ven- plano 2.000 mts.2. — Ótima chácara
Ouvidor,
Trav.
2500
36-3507.
—
aparVende-se
Gonçalo.
19094
Tratar
com
o
sr.
Clube.
120
Tijuca Tênis
empregada e grande área serviço. neiros,
ses após, 10 por cento; 6 me2.° and.) Tel.: * 52-8166, de residencial, terreno plano 9.000 mta.2,
tamento de luxo, com 3 bons quar— Vendo próximo a Praça Preço CrS 1.250.000,00 com alguma
_v
10077. M0° ses após,
à Av. 13 de Maio das,
proprietário
18,00 horas.
boa casa todo con Mito, grandes jar,10 por cento; 12 me- TIJUCA
às
8,30
tos, tõdaa as peças com sancas pati- TUUCA — CASA -- Vende-se
de
2
facilidade
e
de
Detalhes
apartamento
pagamento.
Saens Pena, ótimo
A Rua
82251 2800 dins, casa empregados, cocheira, ganadas, cozinha e banheiro esmalta- S. Miguel, 146,
ses após 10 por cento e na balas, 3 quartos, copa, cozinha, — visitas com à ENIR LTDA.,— rua Ou- n.« 37—1.°. 3495 2800
elevado,
linda
saazulejos,
com
plano
tanque
e
área
dos,
23-0388. NILÓPOLIS — Vendo casa à Rua Coro- MEYER Terreno com Um x ltnheiro, piscina, patos, árvores frue WC para empregada e gara- vldor 86, 5°., tels. 23-0862
nova, entrega das chaves,
tiferas, laranjal ambas residêpsias
15 por Quarto
la e saleta pintadas a óleo com lus- residência dc 2 pavimentos,
3389 2600 nel
cruzeimil
e
200
1
milhSÒ
Preço
França Soares, 683, com 2 quartos, 29m. Rua Dionísio Fernandes, com Ultra Gás, etc. Rua calçada, luz
vazia,
em
ge.
Conterreno
centro
de
15
de
tre de cristal com 8 luzes. Rua
financiada a URCA — Vendo um apto. de 2 sa- sala, banheiro e cozinha. Lageada
cento.
Não
tem
ducom
ros,
parte
grande
e
60,
—
prestações
x
linda
Negocio
vista,
construçSo
esme303.
CrS
apto.
elétrica, telefone e multa água, próde toda condução.
de de Bonfim 470,
longo prazo. Tratar com o proprie- Ias, 3
cozinha, taqueada em terreno de 12,50 x 100.. perto
quartos, banheiro,
50 por tario
c em pria e da rua. Perto condução. Parte
direto com o proprlctArio pelo tcl. .. rada, 1» pav., 2 salas, sala de ai- rante a construção
entrada
tosem
207
330.000,00
Beviláqua,
Clovis
Rua
à
aceitando também pagaB8-1805. Está' vazio e pode ser visto moço, grande cozinha c| armários, cento, financiado em 10 anos, das as manhas ou pelo telefone — quarto e W. C. dc serviço com terra- Tem poço com bomba elétrica. Cr$
4.950,00. Tel.: financiada,
ço de 100 m2, podendo construir ou- 150.000,00 de entrada' e o restante a prestações de CrS
mentos Zona Sul. Tratar Snr. QUAdas D As 12 e das 14 As 18 horas no banheiro, 2» pav., 3 grandes qts. c|
REBOUÇAS.
RAUL
com
22-3902
22-4548.
'
—
local
tratar
à
das
Ver
e
42-5011
e
Financia-se
longo
no
apartamento.
armários
tro
parte.
após
a
das
segunda-feira
embutidos,.
chaves
c
prazo.
entrega
Estrada
3 Rio 625, tel. 299 Javarandas, ba
. _n/i DROS,
Babado, domingo
25751 2500 Tratar c/ sr. Léo' pelo tel. 22-8229 Rua Álvaro Alvim, 24 - 7o andar, gru28414 2800 carepaguá. 10088 3001
3087 2500 nheiro todo em cór. escadarias em
O ás 12 horas.
Vendas
com
a
IMOBILIÁRIA
—
22-6084.
mármore, grande quintal, dependên
TUUCA — Proprietários de Imóvel* ou 57-2616, ou Av. Rio Branco 157. po 705-B c/ Anlõnlo Silva
— Palacete c/ jardim
TIJUCA — Hua Maxwell — Vende- cias de empregada
— Preço, Cr$ . MINERVA S. A. — Rua
2477 2600 Segunda-feira.
CASA NOVA — Pronta en- JACAREPAGUA
do — Nós podemos vender a. sua "proliving c/ lareira, 4 quartos, -2 banheimos ótimo apartamento com 2 salas, 3.500.000,00, c| entrada de 1.500 —
18374
2800 trega — Vende-se com
record,
finantempo
em
—
dee
cozinha
priedade
Carmo
38,
2.°
Telefone:
granbanheiro,
ros
sociais,
copa,
cozinha c/ armaS quartos,
ou menos
restante a combinar,
ciando reformas, pinturas etc, para
ENGENHO NOVO — Jacarezinho
rios embutidos, quarto de empregaDtftidenclas de empregados. Tratar — Chaves e o favor
com
financiamento,
jarde
52-6635.
81893
2500
Tevenda.
no
na
n°M50
c
D
melhor
ADpor
DE
obter
preço
Vendo ha Rua Palm Pamplona, 1Q
da e nos fundos casa <•/ sala e quarna EMPRESA BRASILEIRA
— Tratar c| LIMA — 43-7174
mos mn departamento luridico para
MINISTRAÇÃO LTDA,, a Rua da LATIFE
— metros, depois do n° 666, magnífico dim, varanda, sala, 3 quartos, to c banheiro. Terreno 24 x 40 todo
' 2289 2500 TIJUCA — Rua Barão de Mes- legalizar
ATENÇÃO!
Oportunidade!
adiantando
4imóvel,
a
o
1
seu
salas
x
Preço
Crí
andar,
10
30.
47,
3o
terreno,
medindo
com
árvores frutíferas.
Quitanda
rua
Luiz 380.000,00, c/ parte facilitada. Tratar banheiro completo, cozinha, plantado
as despesas (se iôr o caso), e uma Vendo apto. pronto,
— Tel. 22-5827.
Prego baratisslmo 1.200 mil c/ 50,í de
oferecendo. Barbosa, melhor ponto da Praça pessoalmente com
em'
4390 2500 APARTAMENTOS — TIJUCA quita, em frente ao Colégio série de vantagens lhe
e banheiro para
TEODORO MILTON
entrada e o restante em prestações
oti Sete, composto de sala, 2 quartos, DE CARVALHO, na Rua da Assem- quarto
o seu terreno prédio
• Vendem-se em final de Militar — Vendemos o ultimo Entreguefique
com tanque e 10.500,00 mensais. Inf. Adm. VICTOR
área
TIJUCA — Vende-se, transversal de
de
uma
ter
pregada,
certo
apt"
e
Jun'
banheiro,
sala
704.
cozinha,
bléia,
93
quintal.
GOTELIP LTDA. Av. Presidente Var;
apartamento disponível, de
Rua Campos Sales, amplo aparta- acabamento
100% criteriosa e satisfató3452 2800 quintal. Rua da Chita, casa 7 gas, 417-A s/ 1304. Tel: 43-8483.
para entrega frente, alto luxo, em suntuoso solução
"SOTIC", Soe Téc. de Imóv. e to com o apartamento, um terre
mento, todo o segundo pavimento,
ria.
19133 3001local
Bangu.
no
nu
com
Procurar
construir,
planta
para
grande dentro de 30 dias, à Rua Lúcio
—
Independente, próprio para
NOVAS
Vendemos
CASAS
Rua
Senador
Construções Ltda.
4 aptos. Tratar casas de luxo acabadas de cons
aprovada para
família, com varanda de 2 x 7, sala de Mendonça, 32 (transversal edifício. Grande living-room, Dantas, n<> 76 sala 703 — Tel
82720 2800 JACAREPAGUA — StTIOS — Vendo
°_ Sr. MANUEL.
tel. 26-0281. ótimo negócio. Si truir em rua nova, asfaltada, com
sala de almoço, 4 auartos, 2 32-1619. Fundada em 1951.
de 4 x 6, escritório, três quartos de
o mais lindos e bem localizados Sítios,
—
Cavado com residências, piscinas, pomares,
Morro
Est.
GUARATlBA
..
8 x 4, 4 x 4, e 3 x 4, sala de almô- a Rua Mariz e Barros) bem banheiros sociais, dependên150.000,00,
81348 2500 nal CrS
promessa
água, luz, esgoto, etc. e eom far
15
Vende-se
642,
piaquadra
lote
etc, todos na Taquara, para tratar
ço de 3 x 3, copa, banheiro social de próximo ao instituto de Edua
150.000,00. O saldo
combinar
tissima condução a 30 minutos da no 10 x 50, esquina Rua VIT. Infor- com C. Joppcrt. Estrada Rio Grande
cias completas para emprega- ATENÇÃO! Haje mesmo V. Preço de 690.000,00.
4x2, cozinha de 3 x 3 com bancas
2082,
Postal
emCaixa
cação,
Colégio
Militar
e
Made
Roberto,
dependências
mar sr.
4.057 — Taquara.
de mármore,
21095 2700 praça Mauá. Varanda, sala, dois Rio
da e de serviço, garagem.— pode comprar com pequeno
3001
para ser procurado.
banheiro, cozinha, area
pregados com água quente, garagem racanã, em Edifício de 4 paquartos,
18193
4233 2800
Preço e condições de paga- sinal, o seu apto. a 20 passos VILA IZABEL — Vendemos últimos de serviço com tanque azulejado,
privativa para dois carros, terraço
GRANDE TERRENO — JACAREPAti*
somente
apartamentos
.Edificio
dc 5 x 4 lavanderia com dois tan- vimentos, sôbre pilotis com mento
a combinar pessoal- do Instituto de Educação, c| oito apartamentos. Prontos com ha- peças amplas. Entrada para auto, ATENÇÃO! — Av. Ernani Cardoso, GUA — Vende-se na Estrada dt Jaquês, abundância de água e grande elevador,
apartamentos de mente na CONSTRUTORA
Manso, Cas- carepaguá medindo mil e oltocentos
financiados bite-se, com tres quartos, sala, de- jardim e quintal. Pagamento ul- esquina d* Rua Pedro
área cimentada — Cr$ 1.800.000,00 —
importante esqui- metros dc frente, e com área de 83Q
acabamento de luxo, constan- MARABÁ LTDA., à Av. Rio 50 por cento Aptos,
Faclllta-se — Fone 48-6405.
pendências de empregada, área de tra facilitado, com sinal de CrÇ cadura. Vendemos
ideais
mil metros quadrados, pouco mais..
habite-se.
após
o
2500 do de: Sala dupla, 3
serviço tôda azulejada. Tratar com 120.000,00 e o saldo a longo pra- na de 38 x 84 Prestando-se o ponto
19118
grandes Branco, 151 s|505|7 — Tel: com 2 salas, 3 e 2 quartos, SANTANA.
incorporação, pfisto de ou menos. — A estrada é iluminada,'
ju
grande
te48-8841
para
Tel.:
pelo
iguais
ao
alu—
zo,
em
prestações
Vendo na Rua Pereira
TIJUCA
banheiro social em 224278 e 22-4227.
gasolina, etc. próximo ao futuro Via- está asfaltada, é servida por. lotahoras.
dep. comp. e garagem. Prédio lefone 43-9584 de 12 às 16 17070
de Almeida, n. 10, o apto. 201, c| quartos,
2700 guel. Ver á Av. Automóvel Clube, duto de Madureira. Tratar na Org. ção e Ônibus, fica perto do bonde •
á
de
CoeS quartos, sala, cozinha e demais de- cores, cozinha, área de ser4021,
defronte
estação
Daniel Ferreira, Edif. J. Com. Av. está ligada ao Grajaú pela bela es— moderno sobre pilotis, todos VILA ISABEL — Últimos apar lho Neto. 85117 2800 Rio Branco 117, 2» andsr. Tels: .... trada Grajaú-Jacarepaguá — Inforpendências, Sinal 50 mil, na pro- viço e dependências para em- PRAÇA
SAÜNS
PENA
de frente. Preço fixo a par- tamentos de 2 quartos, sala, comações com ANTÔNIO JOStf CEPE.
messa 300 mil e 100 mil um ano de32-3838 e 82-3877.
Vendemos o último aparta— Lotes de terre4164 2800 DA — Rua do Carmo, 71, salas 801 •
pois e o restante em 6 ou 7 anos — pregada. Preço Cr$
cruzeiros. Ve- zinha, banheiro completo, W.C. EM SANTA CRUZ
mil
970
tir
de
2500
de
no
centro
802.
51,17 8001
34-5846..
19090
cruzeiros
Tel.:
1.200.000,00, com Cr$
. mento à Rua Gal. Roca, 559, nha hoje no local das 9 às 17 de empregada, área de serviço c/ no a 500,00
todo comércio para morar com con- RAMAL DE3 MANGARATIBA — Ven- JACAREPAGUA' — Vendo próximo
TIJUCA — Vendo, na melhor rua da 400.000,00, de entrada e o res- todas as peças sociais de frende
Cr$
a
vende-se
partir
forto, com o corretor Néralr na Es- de-se terreno em Praia Grande 1'. íi Praça Seca à Rua Parlntins, jun-,
horas — Rua Senador Furta- tanque,
Tijuca perto da Pça. Saens Pena, ap,
450.000,00 à rua Jorge Rudge, 67.
ou no escritório Rua Senador estação depois de Murlqui. Tratar de to e antes do prédio n.° 239, um
de luxo, com 2 salas, 3 quartos c de- tante a combinar. Ver no lo- te, muito claro e arejado, em do 39, ou Rua México, 111, Sinal 10%, facilitados 40%, 50% tação
Dantas 71. 2«. f. em diante p. telef. 22-0874 à átimo terreno c| 22,00 x 82,00 ii.
mais dependências. Rua Taumaturgo cal diariamente e tratar dire- edifício moderno sôbre pilo3602 2800 noite.
5069 2800 projeto aprovado para a construção
20.° andar, gr. 2006 — Tele- financiados em 5 ano.. Edifício
tte Azevedo 12B, apto. 401. Preço 1
— Prcde 4 pavimentos. Construção basmilhão e 300 mil, com financiamento lamente com o proprietário tis, grande área ajardinada fone 52-3339.
— Vendo terreno 22 x COMPRA E VENDA DE PRÉDIOS de 10 casas e 4 apartamentos.
de 800 mil em 15 anos. Tel. 50-9101 adiantada. Entrega em 12 RIACHUELO
Cr$ 500.000,00 c| .CrS 300.000,0o A
tels. 23-5650 e 23-0379 de uso exclusivo dos condômim2 próximo a estação c/ E TERRENOS — CAMPO GRANDE ço
50
c/
1.100
17278 2500 tante
no
Esta rua começa no 532 de Conde dc pelos
e
informações
facilitado em lon:aeses. Vendas
e residência, ótima vi Jndús- — Vendo no Jardim Maravilha, dois vista e o arestante
Bonfim.
3328 2500 dias úteis e aos sábados e do hos, grande saia, 3 bons quarcombinar. TraUr à AvePres. An- galpão
prazo
tria ou Incorporação. Preço 2.200 mil lotes juntos, eltundos no Park-wty, go
TIJUCA — RUA CAMPOS SA- local eom EICA, Av.
Rio
Branco,
151, salas 406-407
comtos,
closet,
nlda
dependências
—
—
telefone
48-2341.
mingos
704.
ap.
bonaludo
TIJUCA
Vende-se urgente
grupo
pelo
c/ 50Í de entrada e o restante em a apenas 100 metros da linha
LES, 37, próximo à rua Haddock tônio Carlos, 615
a combinar e troco por — RAUL REBOUÇAS.
Construtores
Preço
gado sem contrato A rua Uruguai 339
de.
32-6986.
ADM..
VICTOR
s/
Inf.
de
Telefone
2
anos
empregada
e
2314
2500
juros.
venPena,
pletas
para
Afonso
e
Lobo
praça
— Edificio Del Monto — Com 3 qts.,
— Av. Pres. Var- carro ou jcep, dando ou recebendo RECREIO DOS BANDEIRANTES"
apartamentos de Incorporadores e Financiadores: GOTELIP LTDA
¦ala e demais dependências, inclusive TIJUCA — Rara oportunidade! serviço. Entrega em dezembro demos ótimos
a diferença. Tratar com ALFREDO Praia do Pontal, 3.° q„ a 15()m da
Leopoldo Bit- gas, 417-A s/ 1304. Tel: 43-8463.
Técnico
Escritório
e
—
dependências
mil
e
na
Sinal
Or$
300
vaga
sala, 2 quartos
garage
2800 nos dias úteis, pelo telefone 58-69S6. praia. Terreno de cerca 600m2, B.i"Condomí- próximo. Preço CrÇ
• ¦•••¦
PeçaNilo
S/A.,
Av.
tencourt
3549
seCrS 390 mil facilitados cm 20 meses e No majestoso edificio
sala
o
4245 2800 se 3 mil p. ni2. Cem mil à vista.
de
apartamentos
quarto
32-0805.
saldo CrS 310 mil em prestações de nio Dr. Orestes de Aguiar" à Av. 1.350.000,00, eom CrS
ALERTA — Irajá — Rara oportunibanheiro, cozinha e ser- nha, 26, S/205. Fone
parados,
—
—
2700
Terreno Resto cm 3 anos. Tcl: 26-1134.
Tratar diretamente na Paulo de Frontln. 742, em início 500.000,00
Crt 3.500,00
dade. Terrenos residenciais e comer- ENGENHO DE DENTRO
financiados em 5 viço com tanque. Obra já na 4.a
3001,
83163
Bento Gonçalves, vendo de
ADMINISTRADORA 8I0N LTDA. — de construção, vooê encontrará o
Rua
na
3424
e
arborlcalçados
—
ciais,
urbanizados,
ediem
Vendo
4
pavimentos APARTAMENTO
prédio de
anos após a entrega das cha- laje em"pilotis"
Rua da Alfândega, 331, 2°. andar — apartamento
Vaià porta. esquina — 49-9106 — Crt 250.000,00 JACAREPAGUA — Vila
ônibus
zados,
c/
lotação
•
imedeseja
comprar.
-—
entrega
andares,
que
de
2
para
ííclo
elevador.
com
2800
Tel. 23-6336 — Diariamente.
16992
facilitado. sôbre
queirc — Rua Guaranesla, 37 —•
de ampla sala, 2 Entrada 16.500,00 e o restante 1.650,00 /*
com ves e o restante
sôbre pilotis,
2500 Construção
ótimo negóoio para moradia ou diata, constando
de mensais (sem juros), Inf. e condu- ENGENHO NOVO — Vendo casa à Vendemos esplendida residência,
16150
e
dependências
áreas
de esportes Tratar
quartos,
play-1
ground,
quadra
a
na
CONSTRUTORA
renda. 60% facilitados durante
— Preço 500.000,00 — En- ção para visita na Adm. VICTOR
TÍJUCA — Rua Conde Bonfim, 118 e piscina, em ambiente tranqüilo,
do
— Av.
Presidente rua Bela Vista 74, 2 salas 3 quartos, estilo colonial, em terreno
LTDA., Av. Rio construção e 40% financiados em empregada
•pto. Vendo excelente apto. tendo 11- clima ameno, local aristocrático e MARABÁ
trada a combinar e saldo financiado GOTELIP LTDA
terreno 8,15 x 23,30 alugada sem con- 1.130 m2, todo cercado de muro
43-8463.
sem
s/
1304.
Tel:
417-A
fixos
Vargas,
ving, sala de jantar, 3 amplos quarCaixa
com
presos
anos,
5
de
2.604,00
—
em
pela
finans|505|7
prestações
Tel:
cm pedra, jardim Iluminado ;i
03548 2800 trato. CrS 700.000,00 com 50<
tos c| armários embutidos, varanda, privilegiado, a 15 minutos do cen- Branco, 151
qualquer reajustamento, com gà- Econômica — Rua Senador Nabuco
ciado. Visitas
gentileza do Sr. frente e ao fundo, carramanchões,
banh. e toilete, copa-cozinha, WC e tro, cm ponto final condução. — 22-4227 e 22-4278.
Tratar no lo- 284, casa 23. apto. 201 — Vila Isabel ESTAÇÃO DE ROCHA MIRANDA —• inquilino tratar por
contratual.
o
gantia
com
proprietário
dep. de empregada comp. Arca de Apartamento de um, dois e três
86064 2500 cal com o proprietário durante a ou telefonar para Clcber 22-5155.2700 Com 20.000,00 de entrada e o restan- Sr. JÚLIO, fones 43-5417 .ou 27-1298. sendo uma bonita casa com dois
135 m2. Entrega cm setembro. Ver no quartos com demais dependências
28900 2800 dormitórios, armários embutidos,
3233
te em 12 anos vendo os 2 últimos
local c| encarregado de obra e tra- a partir de CrS 350.000,00 com TIJUCA — Av. Maracaná, 546, semana e domingos na parte da
grande sala, banh. social comple,2500 VILA ISABEL —- Aos srs. pro- lotes da Rua particular sita à Rua
manhã.
"279
tar cl proprietário. Av. Rio Branco,
pequena entrada e o restante em lado da sombra — Entregamos
MARECHAL HERMES — Vende-se na to, grande cozinha, despensa, qto.
ao
105.
Trafrente
—
Viana
em
Paulo
151, s|1811, Tel: 22-2213.
Compro
e
corretores
—
Para entrega de: prietários
rua BeberibI n». 215, casa de mora- e banh. empregada. Garagem. —*
2500 60 prestações mensais. Informa- êste mês prédio sôbre moderno RESIDÊNCIA
com mais tar com Jerônimo 52*1116.
neste bairro, terreno
72692
17370 2800 dia com terreno de 25 x 50 mts., po- Preço CrS 1.800.000,00, sendo 800
ções e vendas diariamente no lo- pilotis ajardinado, com entrada socupada, residência situada a
cons—
frente,
de
para
metros
de 24
TIJUCA,
Loja com 72 metros cal das 9 às 22 horas.
mar e etc. Vêr no local e tratar c. J.
4363
social isolada, 2 elevadores de lu- Rua Garvalho Alvim e constando
mil de entrada e restante finan-.
Esquadrados — 1 milhão e 350 mil
2500 xo, abundância dc água, incine- de: 2 salas, hall com piso em mar- truir. Tratar diretamente no c/ VAZ LOBO — Vendo prédio cons- MALAFAIA. Tel. 43-9195, av. Pres. ciado em 4 anos. Entrega imediacruzeiros — Vendemos W Rua Batruido em centro de terreno, pos- Vargas, 417, s. 410.
4 quartos sendo dois deles critório de Rodolpho dc Paoli,
more,
Tratar
11113 2800 ta. Visitas diariamente.
Rio Branco, sulndo ainda 7 mela águas nos funrSo do Mesquita n.° 455, próximo APARTAMENTOS — TIJUCA rador de lixo e abrigo para auto- conjugados, 2 banheiros em côr, José Aragão. Av.
MESWALDEMAR
dos, bom terreno podendo construir
Escritório
móveis. Vendemos últimos apar- copa, cozinha, quarto e dep. de 151 —• Grupo 1612. Tels
W Praça Saens Pena, sem reajus- —
—
IGUAÇU
Area
ml.
82.000
NOVA
Vendem-se à Rua Visconde tamentos de ampla sala, j. inverfrente, estando tudo vazio e em
QUITA, tel. 52-5551 - 32-5634.
tamento, 60 por cento durante à
71976 2700 na
250,
Tratar,
bem
localizada.
telefone:
Abrigo- para auto- 52-6213.
empregadas.
condições de pronta habltabllidade.
3538 3901
3399 2800
construção e 40 por oento finan- de Figueiredo, 42 (quase es* no, 2 ótimos quartos, banheiro c/ móvel. Preço: CrS 2.000.000,00 VILA ISABEL —Vendemos jun Ver hoje, das 10
is 16 horas no lo- 22-6231.
,-..
ciados em 5 anos ou a combinar. quina da Rua Conde de Bon- box independente, ampla cozinha com 50% financiado. CIVIA —
FREGUESIA
JACAREPAGUA
de
Diniz,
com
OS130
cal,
à
Rua
Lopo
apartamentos
7,
to à Praça
CAMPO GRANDE — Terreno 225m2. Vendo urgente pela melhor, oferta o,
Tratar com IMOBILIÁRIA CAR- fim)
—
do
à
Rua
detalhes
WALDO.
VenOutros
17
com
água
(Sec.
fria
armabae
e
Trav.
Ouvidor,
quente
separado,
Saenz
Tratar 22-6231.
sala, saleta, quarto
Pinheiro
próximo à Praça
Joaquim
terreno da rua
RILHO. Rua Urugualana n.° 118
111 — 19° andar, sala 1905 Vende-se 70.
rio azulejado, área de serviço c/ das, 2.o and.) Tel.: • 52-8166, de nheiro, cozinha, quarto e W. C. México,
3403
2800 cm frente ao n» 501, medindo 13x30."
— Telefone: 52-9288.
10." salas 1008|9. Tels. 43-9672 e Pena, rua estritamente resi- tanque, W.C. e
horas.
8,30
18,00
às
grande quarto de
Obra na 2.a la6270 2800 ENGENHO NOVO — Oferecemos pa- TraUr 22-0812 a 22-0236 Sr. ADOLJ
48-2472.
dencial, Edifício de somente empregada. Todas
2500 para empregada.
300t
as pecas inde'
82246
Sinal CrÇ 45.000,00, prestara venda uma área magnífica, me- LHO.
,11481
je.
4038 2500 4
—
e
SAMPAIO
Vendemos p/ pronta en- dindo 207,O0Oiii2, sendo 40S da mes- JACAREPAGUA — Vende-se
vassáveis, acabamento de primei TIJUCA — Vende-se á rua, São
pavimentos sôbre pilotis
à
casa"
3.500,00
CrS
de
ções mensais
trega à Rua Alzira Valdetaro,, pró- ma
—
Vendo elevador, jardins, abrigo pa- ra qualidade, tomadas de antena Francisco Xavier, 254, em frente partir do sinal. CARLOS MAC- ximo
OPORTUNIDADE!
plana, na rua Bela Vista com de campo, no centro de 5.230 m3.
a Rua 24 de Maio, residência
sala de
estar*
apartamentos, todos de frente, à ra automóveis, construção já de rádio e televisão, sancas e per- ao Colégio Militar 2 ótimas lojas DOWELL DA COSTA IMÓVEIS c/ 2 salas, 4 quartos, todas as demais Conselheiro Joblm, muita conduçSo, de terreno. Ampla
embutido:,-,
rua Barão de Mesquita, perto da
90 m2 eada, em Edificio LTDA., Av. Rio Branco, 108, sala dep., terreno de mais ou menos 10 luz, água e força na mesma. Serve c| 3 quartos c| armários
slanas
americanas
medindo
coloridas.
A
mármore
lugar
de
da
de
c|
aparlaje
blocos
construir
copa
mesa
grandes
(alvenaria),
rua Uruguai, composto de: vesti- na 4.*
x 30, c/ jardim e quintal. Preço: CrS para
partir de CrÇ 750.000,00 eom par- cl 56 aptos., informações, plantas
apartamentos, indústria ou avenidas. geladeira, armário de ladrilho, dr.-.-.
42-2098 e 42-2097.
800.000,00 — c/ 250.000,00 à vista e o Toda
bulo, ampla sala (17 m2), varan- tamentos de: Sala grande, 2 te financiada. Aceitamos também c demais detalhes com REVIL- 701, tels.
documentação cm perfeita or- pensa, cozinha, Unque e WC em71791 2700 saldo a longo prazo. Inf. Av, Rio
da envidraçada, um ótimo quarto bons quartos, banheiros so- financiamentos de Institutos ou CONSTRUTORA E INCORPOdem e facilidade de pagamento. Tra- pregada, banheiro completo. Casa df
22-5569.
»/
805.
Tel:
277
Branco,
—
oü43,
separado, banheiro, cozinha com
baVende-se
Av. Rio Branco,
VILA ISABEL
2543 2800 tar domingo e à noite pelo telefo- caseiros c|q., sala, cozinha e
ciai em cores, área dè ser- Caixas. Informações na obra e RADORA. Fone:
sala,
lugar para geladeira,
ne: 57-5003 com MARIO ou durante nhelro. Galinheiro de cimento. Pa*
quarto de
de
43-2305.
grande
apartamento
andar.
mo
18°
—
empregada e banheiro de empre- viço, quarto e banheiro para com Abreu Engenharia Ltda.
2455 2500 3 bons quartos, banheiro comple- RIACHUELO — AparUmento novo, o dia pelos telefones: 32-2098 e ,. teiro. Piscina olímpica. Caixa 'I.iPoço
artesiano,
litros.
22-2445 com HUMBERTO.
gua 8.000
gada, área com tanque. Sinal só- empregada etc, para entrega Telefone: 32-4072.
to, cozinha, area de serviço, quar- pronta entrega, prédio moderno, 2
CrS
18335 2600 jardim, pomar, etc. Entrada:
2500 TIJUCA — Em edificio novo, to e WC de empregada, com 106 quartos, sala, banheiro social e W.C.
mente CrS 20.000,00, na promes- em 12 meses.
52091
facilitado
Preços
fixos
a
resUnte
3.000.000, e
vendeRua Esmcraldlno Bandeira, 39, apto.
a 20.000,00, prestações de
—
— Rua Antônio Basílío construído sobre pilotis,
financiada
Parte
útil.
um
ENGENHO
NOVO
de
TIJUCA
Vende-se
13
2606
na
area
m2
Av.
Tratar
combinar.
gr.
203.
com
103.
Chaves
frente,
de
de
nereajustamentos
sem
apartamento
mos
saldo
em
O
4.000,00.
pequenas
Monsenhor de Maio, 47 - 26° Telef.: 52-8721. .
n.° 63 — Vendemos ótimos apar
em 5 anos em prestações de CrS
5291 2800 ótimo terreno na rua -ua
Coronel
Amorlm, 22 esquina da
3001
parcelas. Tratar telefone 26-0281. nhuma espécie, a partir de tamentos, com 2 salas, 3 quartos, 3 salas conjugadas, 3 dormitórios, 4.875,00 mensais. Ver na rua Oito
5294
—
—
dependências
—
Vende-se
PRAIA
cozinha,
SEPETIBA
banheiro,
Atendo
Vasconcelos,
Genserico
diáriaárea to<
de
Anita Gelbert.
banheiro em côr. oom box, copa,
sendo
de Dezembro, 375, apt, 301. In- magnífico terreno, plano e elevado, tal do mesmo
Cr$
790.000,00,
DE LUXO NO PECHINCHA;
CASA
—
parte
CrS
o
mes3.300m2
e
sendo
garagem..
ótiempregada
20
horas,
de
das
9
às
mente,
cozinha, dependências para em— Terra própria, nSo é mo também industrUl: podendo scr em terreno de 40x39, junto à Estr.
formações no BANCO AUXImo negócio! 9034 2S00 durante as obras e o restan- pregada e garagem. Edificio sô- 1.400.000,00. IMOBILIÁRIA SUL LIAR DA PRODUÇÃO S. A., Tv. de 12 x 50
nem
forelro — Em rua asfal- desmembrado em 8 lotes. Tratar á Pau Ferro, c| var, de 22,11,2., salão
e
Assemposse
Rua
Ltda.
após
o
habite financiado
pomar;
bre pilotis, esmerado acabamen- AMERICANA
Tel.: 52-2220.
12. 18426
água
e luz e lotação á noite e domingo pelo telefone .... 6x4, sala, 4 qt°s,, jardUn,
do
Ouvidor,
Uda
com
Fone:
ATENÇÃO — Vendo apartamen615.
613
e
salas
no local diária- to, poças amplas e arejadas. Car- bléia, 104,
2700 porta. Entrada Crf 20.000,00 e o res- 57-5003 ou as tardes pelo telefone: lago para patos, galinheiro, horta **
to quase pronto de alto luxo pa- te-se. Ver
2500
vende,
milhão
1
TITO-LIVIO
Eng«
los Mac-Dowcll da Costa Imóveis 42-8692.
tante a combinar sem juros, Tel.: 52-5577, com MARIO.
12925
42-1769.
ra fino gosto, à rua Conde Bon- mente inclusive aos sábados
18499 2800
18336 2800 c 800 mil muito faclllUdos.
— Vendemos apartamen- V. ISABEL — Vende-se magnífica 27-0328.
Rio Branco, 134. Avalia e venAv.
fim, composto de: vestibuio, três e domingos tratar diretamen- Ltda., à Av. Rio Branco, 108-7.° TIJUCA
dois
vazia,
quarios, VILAR DOS TELES — Vendo" ótima
nova,
residência
42-2098.
andar.
bons
Tel.:
2
Bala,
hall,
tos prontos com
PIEDADE, Água SanU, vendo gr. de imóveis. 20757 300t
armários
ótimas salas, varanda emidraça
com
salas, cozinha
dias
2500 quartos, banheiro, cozinha, quar- duas
71780
da circundando apto., 3 amplos te com o proprietário:
americanos, banheiro completo com Casa, sala 3 qtos., luz e gás — Pre- área 48.000m2 com piscina, casa e JACAREPAGUA — Vendo à Estrada
c|
sinal
de
Crf
350
mU
CrS
empregado, ço
grandes melhoramentos magnífico paJacarepaguá, grande casa era canquartos, copa e cozinha, lavande- úteis à Rua Teófilo Otoni, 15 TIJUCA —
Em edificio" em to e W.C. de empregada. Preço: box, quarto e banheiro
— Hua Maxwell 189 150 mil rest. «nac. — Cl WALDE- norama próprio para colégio, ordem de
ria, área, 2 banheiros, dep. em- s| 607. Tel.: 23-0379 e 23-5650 final de construção, vendem- Crf 780.000,00, com apenas Crj belíssimo quintal
— R. Assembléia 11 — SI 1002 religiosa ou laboratório, ótimas nas- tro de grande terreno todo tratado.
MAR
Parque)
—
do
la.
dentro
I
C.
(a
— Tel.: 52-9640. 18494 2800 centes. Base: 4.000.000,00 com finan- Preço Crí 950.000,00 com metade verk
de sinal. — CARLOS Ônibus
pregada e garage. Preço Cr$ ... e aos sábados e domingos à
73 na porta tel.: 38-3857.
vista e metade cm 5 anos. Para
se confortáveis apartamentos 200.000,00
50% em 5
Pa*.
1.800.000.00.
DA COSTA IMÓMAC-DOWELL
2700
17348
eng. DENTRO — B. Caieairo de ciamento: 43-1424. 46-5044. SARAI- e tratar c/ Góes no Largo da Carioc
demais
anos o saldo a combinar. Tratar Rua Visconde de Figueiredo, de 2 e 3 quartos
2800
17282
LTDA. Av. Rio Branco,
ca 5 — 8o andar s/ 818. Tels: .....
Abreu — Vendo casa, sala, 3 quar- VA.
diretamente telefone: 26-0281. — 42 tel.: 48-2341.
2313 2500 dependências. Construção de VEIS
para loja to§ — Preço Cr* 360 mil cl WAL52-1590 ou 43-7023 domingo.
108, sala 701 — Tels. 42-2098/97 9x20 EM PEREIRA NUNES
Ramlro
Negócio de
da
Rua
VENDE-SE
casa
vende,
a
LTVIO
TITO
Eng
ANITA GELBERT.
aptos.
e
7
3001
DEMAR — R. Assembléia, 11 — SI Magalhães 164,
71790 2500
3583
por Cr* 600.000,00 senestuda oferta. 42-1769. — Av. Rio 1002 — Tel.: 52-9640.
oportunidade, construção fina de MEYER — Vendemos à rua Ca primeira ordem, sobre pilo—
Vende-se,
resperto^
JACAREPAGUA
o
entrada
e
200.000,00
do
de
CrS
Imóveis.
Branco. 134. Avalia c vende
com elechambi n.° 206, apartamentos de tis, 4 pavimentos,
gosto, ótimo negócio.
2800 tante
20739 2700
18493
pago mcn»almonte Cri 5.000,00. da Praça Seca, em grande área d*
2500 frente 1, 2 e 3 quartos e demais vador. Preços fixos, sem
— Io terreno de 22 metros de frente •
2002
qual— Vendo esquina c| CAMPO GRANDE — D. F. — Vendo Tratar i Rua da Carioca 10
facilidependências,
com
ISABEL
VILA
grande
103 metros de extensão, murado em,
reajustamento. — Pa- URCA — Vendo luxuosa residência 720 m2 — Zona 6 pav. Preço CrS ou troco por edif. de aparts., mes- andar.
TIJUCA — Vcndc-se vim esplêndido dade de pagamento. Um edifício quer
2800 toda a volU e completamente plano.
17322
mo
ocupados
na
zona
Norte
ou
apto. pertinho da Praça Saens Pena
—
Sul,
—
27-4768
TraUr 27-9953
em estilo moderno a altura do gamento facilitado e financia- ajardinada — 1» pav. cl living már- 3.500.000
grande casa com sete qusrtos, trér
eom 1 •»!«. 1 «rande quarto, banhei20812 2700 área com 1.171 (mil cento • setenta VENDE-SE a Rua Barào de Sto Fé- salas,
duas cozlnhss, dois banheiros,
progresso do Meyer. Informações do Tabela Price — Visitas à more, sala estar, sala jantar,2° copa, — DINORAH.
um)
lotes
ro social completo e cozinha — Rua
c|
e
aprov,
plantas
pela
de
1
antiga
terrenr com casa
pav. VILA ISABEL — Vendo a Rua' VÍs- Prefeitura
ci armários embutidos.
pa- uma varanda térrea e um terraço
Enes d» Souza n. 6 — Apto. 203 — diariamente no local ou em CAR- Rua Mario Barreto n.° 66 e cot.
esUção e Junto Ux,
da
perto
In2
38m.
banhs.
m
vimento
varandas.
4,5
2
medindo
5
—
amplos
coberto
ns snísr superior. Tem ainpor
qts.,
conde de SanU Isabel. 223. apartaLOS MAC-DOWELL DA COSTA
íiiqutna de Desembargador Isidro
2 qts. empregada inde- mento de sala, 2 quartos, banheiro. àc] Estrada das— Bandeiras — Detalhes formações i Av. Erasmo Braga, 277 da, duas outras casas, pequenas, uma.
TraUr eom Dr. FERNANDO — Tel.: IMÓVEIS LTDA. Av. Rio Bran- tratar na ADMINISTRADORA social cór,sóbre
CAVADA
37-1142.
s/ 311 — Fone: 42-2949.
a garage, acabamen- cozinha e área com tanque — Preço
de madeira e outra de tijolo. Lago
52-4677 • 57-9757.
2800
and. S/701. Tels.: .. FLUMINENSE S. A., à Rua do pendente
4471 2800 para peixes, grande caixa dágua. Ar-.
20841
to alto luxo. c| magnífica vista para
12042 5500 co, 108-7.°
745.000.00. com Crf 74.500.00 de
—
42-2098.
71758 3100 Rosário, 129 — 1.° andar, te- a Bala — Preço CrS 4.700.000,00 c| Cr|
ATENÇÃO
vores frutíferas e mulUs espécies
Estação
do Encantado
entrada. Cr» 74.500.00 nas chaves e
manga-lnga, laranja, limão, caqui,
1.700.000,00 financiado em 8 anos 600 presUções sem juros de Crt .. — Vendemos boas casas dotadas de
CrS
ATENÇÃO TIJUCA — Oportunidade
52-8281.
abacate, Umara,.
Visite k Av. JoSo Luiz Alves 292 9.933J0 — Entrega em 10 meses — saU de jantar, 3 quartos, cozinha, ba.
Ungerina, ameixa,
— Vendem-se os últimos aptos, novos TIJUCA — Grande oportunidade lefone n.°
nheiro, etc.
ótimos quintais. PreDas 16 as 19 horas — TraUr SER- TraUr
61341 2500
palmito, goiaba, abacaxi, banana, maacabado* da construir na Rua Dona apartamentos prontos, à rua H.
pelo teleíone 42-4669. ou a ços a partir dee 340
—
—
mil
cruzeiros
com IRAJA — Vendo ótimo terreno de mio, cambucá, tamarino, jaca, geTe.: 42-0192 _ Avenida Rio Branco, 131 — 14° anDelflna 162, • transversal á Rua Con- Lobo, 27. esq. rua Zamenhof, de TIJUCA — Na Sua Juruparl, vende- GIO CASTRO
2553 2S00 'dâr _ Grupo 1404 — Domingo, pelo grande facilidade de pagamento. Ver esquina, na Estrada Água Grande, nlpapo, figo. uva, maracujá, etc. Gran..
de Bonfim, prox. à Praça Saenz Pena, sala dupla, 3 dormitórios, copa, mos magnífico apartamento de fren- S2-S089.
no
local
á
rua
Joaquim
Martins
n.
sò
dois
em edifício de 4 pavimentos,
pronto para construir, junto de horta. Flores de multas espécies,
rocinha, banheiro em cor c/ box,
311,
o sr. Mendes e traUr á Pra- plano,
para pronta entrega, com saleta. URCA - Rara oportunidade! - Be- te,efone í"-316531506 2700 ça dacomRepublica
aptos, por andar, tendo cada um 1 quarto e banheiro de empregada, te,
i\ varias lojas. Facilito o pagamento. Banheiro com água quento e íria.em
cór,
banheiro
3
dormitórios,
sala,
»S.
2«
visU
andar,
com
maresidência,
la e grande
grupo
Fosso a gás Esso. Todo mobillado •
aala dupla, 1 sal» de almoço, ambas
dependências e_garage. Frcço rartlhosa, tendo 5 pavimentos, J pa- ] VILA ISABEL_ — Vendo Palacete á aca. Tel. 42-1862 (junto ao H. P. S.) Tel. 32-1619 81349 2900 com geladeira
elétrica. Luz da ligth;
com «ancas c flortfes, 3 grandes quw- área com tanque. Preços a partir demais
— IMOBILIÁRIA ra
N. B. - SalUr a Rua Clarimundo de LARCO DOS PILARES — Vendem- foro remido. Local Rua Dr. Bemar1-2SO.000.00,
de
CrS
construde
2
subAbacté,
1
tubem
Bua
Visconde
Sebastião
Av
sebastião
Av.
«
n
sio
a
Sio
930.000,00
50^
de
finnaclaCrS
tos, ótima cozinha cj box para gelaoa;to]o
na
Rua
Melo
e
seguir
LTDA.,
nia
Parar.»
cjn,
com 4 gran<jes
isolo,*mnde
grandes quartos, 33 sa-;çâo neva. primoroso acabamento, ci
sa ou alugam-se ótimos apartamen- dino. 559, essa rua começa na Rua
deira. banheiro social completo com do e n resto facilitado Se^crve|SUL-AMERICANA
Assembléia. 104. salas 613 e 615^ Tele- ilMi
13224 2800 hos, â Av. Suburbana. 672S. coraUmia Cândido Benldo, 1.505. Anibus, lotaliving, cozinha, banheiro e|2 varandas, taJl. 1 salSo. 3 salas, jar4«1U-1 ifones:
box, quarto • banheiro de emprega- hoie o ^aparUmento Aceita
43-8SS2.
J2S3_25O0
banhei-JVEÍDE-SE
O
terreinverno.
3
2
empregadas.
de
de
dim
quartos.
EM EDIF DE ESQUINA de graade sala, dois amplos quar- ção, • bonde para Taqusra e Frejdependências
da. «roa • tanque revestido de azu- mos financiamento de Caixa ou
— Tijuca — Alto da Boa'no nos fundos di para a Rua Manoel ros sedais, dependências de empre- _ j ótimas lojas dè 50 «s 54 me-!Us e/ armirlo embutido, baaheiro guetia. TraUr dlreUmenU coro o dr.
lejos • mármore. Preço 9*0 mil cru- Institutos
Ver e tratar diária- TEKKEXO
Vendemos, na Kua Ministro iNlobeL 32, onde pôde ser conrtruido j gada • garage. Preço 3 roHhê*s e 300 troa quadrados, para entrega em de completo, cozinha a área com ttn Joaoaim Slmíes de Faria â Rua dw
zetros facilitados, faremos desconto» mente no locai com SyWiõ Seibel Vista
rtú que. Ver no local — Tratar aa BIO- Rosário, 136, 3" andsr,' «/ 301, aa
Vlriato Vargas, o lote S (esU rua jun» edifício- — Vende-se por 2J690.O0O mil crureiros. sendo 2 milhões fari-j zembro. Preços a partir ds 1SS„ nül
com pagamento a vista, aceita-se fl57-6405,
37-0859
e
Tratar com o »r. DIAS, HUdos a combinar. Informaçíies aj emzeiros.
on
telefones:
TraUr no locai, i ftwa BILIAJilA DELAMABE. S. A- à Av. horário de 18 ea 12 eu de 17 às IsK
ctwneija ca Rua Dr Catrambl), Pian- cruietret
nanclamento IPASE ou outra Caba,
andar
s',i
—
ds!
Branco
131.
*.°
28-5263.
Avenida
Rio
telefone
Na
Cimvào
horas.
Hua
depois
das
19
Construção
Prt», Vargas. 444, 3.» andar. teWcne* j horas. Tel: 42-7290 ou » nolU pe!e>
ti
parta
í.ie*auiSa,
manbg
na
Pfnnsjrlvsml»,
pelo
vendas
p*ia
Us «
rtr a» local e trstar com os proprie406}407, eom RAUL REBOUÇAS,
4J!-ras .1 t3-lSíí, com o SR. AXJiOn.]telefone: 27-8023.
México, 111. grupo 504. Tel S2-3C33. manha.
]m p«»o — Tel. 27-1333
tarfoa faiea Tels.: 43-4'.-?. 43-3453 e de Goldfeld & Cia. Ltda.
2J753
Í7W!
2001
343S IÇOOi
IMI 28»
10313 2500
«SM 2K0
17361
68244 2500
28-08*1.
180S8 35«í

Jacarepaguá

Subúrbios da Central

Vila Izabel

Urca

Linha auxiliar

8.* Caderno (Parte II)

CORREIO DA MANHA, Dilminffo, 1» de AgAsto de 1957

COMPRA

VENDA

DE

PRÉDIOS

S

TERRENOS

(CONTINUA)

NITERÓI — Praia Sio Francisco — ICARAI' — A But Moreira Cezar, PAQUETA' - Vende-se caia da coni-! AS Ml .l.HORI S OASAS E TER-1 PETRÓPOLIS - Excepcional oporlu-: PKTR6POLIR - Vendo no Ingtlheln, .CASA EM TERESÓFOU» - VendeApartamenots frent» para a praia, com vendo apartamento desocupado com truçáo
snilrta em terreno de 90 x 42|
42! r.ENOS EM PETRÓPOLIS
ao solida
magnllie» casa em retoques finaia
t» magn
com- ti
Se "Idade para adquirir «eu terreno no casa com 3 quartos, tala, copa, cozie :<•¦-. quartos td.\ financiados • hall, aala, jardim de Inverno, 3 quar- metros,
frente is barca», deaocupa-l
desorupa-l »n(.0„tr_m
ros. írente
,ocal de
d* Petròpoll*,
Petrópoll*, s 10 ml-;
ml-, nha, banheiro completo,
.nro„tr»m tuSm
completo. Jardim ter-c.
ter- c. 110 jms2. coiutruçjo de 1.» quaMEIER ~ Vende-it casa d» constru- doi*
R-neitá Burrowes!m,>lhor
Frneatn
lturrou»»!melhor local
t..,m
— tos, banheiro com box, copa. cozinna. da. Praia dos Tamoio» 881 - Tratar
a
ri«
490.i>00,00
Crf
preços
partir
Tratar V',".
mitos do cí,ntro'
centro, £0,n
com **u*
itua •e 1"'.
.™.Í!T. W?5v°«TÍfl2_"l
luz.) reno J8 x W0.000.00.
Tratar! lidade.
lidade, ic. vários armários embutidos.
25. Cr» W0.ooo.00. Tratar
IvenlZ
1B de Vnvímhrn ; n,,,oi
tto moderna, com varanda, aala,
3 Plantas e detslhes com sr. Teixeira
Idíftl P»r* MrUl ? ""' d* ««mani.! com Dr. ARY COUTINHO Em Petró- íogào e aquecedor à gis, acabamento'
de serviço, .quarto e banhei- no locnl dia 15 » 18 diste, bal» 830 [»™
-i o \-j.
Vo? '-,,'
£.i
a ?otIí.'
quartoa ,dols armários embutidos, I*- telefone 48-7315 Hio ou nas ohraa Av. terraço
*e"
"fi
I cruzeiro», parte
empregados,
IN
ro
de
no
facilitaria.
?
Lotes
Crf
ultimo
a
de
160.000,00
i
nuRual6
de
Março.
partir
700,
pavi'" ciiioroso c. lareira, sancaa e fio*
IM.
tala
polia,
nheiro completo, copa, cozinha, fo- Quintino Bocaiúva 309 depois do Bar
prlmoro
i
eBi» arca de 1 ínn m2, 100', financia-! tel: 4681. No Rio, Av. Rio Branco. 173 rõet;
6016 3400 trópolis. Aberto aos i domingos
e.t" de 4 bocas com «is da Llght, Lido iunto i Igreja. 4324 3300 mento de edifício de 2 aptos, — por
pintura à óleo. irea c. tanque,
¦-,.
andar. Preço Cri 1.200.000,00
Ka- JARDIM GUANABARA — FraU feriados até 11.30 horas.
! cio em 10 anot. Ptanus e informações aala «Ol — Tel: .
r
etima garagem, quarto • banheiro de
quarto e banheiro d* empregada m—
Branco,
'empregada,
cillto
do
e
aceito
à
Av.
Rio
131
s/ 406-7 RAUL
OJICII 3300 dependentes da casa. Em centro dè
8219 3500
Magníficos apartamentos
pagamento
da Bica, rua Henrique Lacombe,
tanque de azulejos e mar- ICARAI
parte
terreno alto • plano c. magnífica vis*
more, jardim e quintal. Terreno de em edifício modernliülmo sAbre pl- proposta para negocio i vista. Posso 76 — Vendemo» ot aptot. 101 e ITAIPAVA — Vendo bela casa de REBOUÇAS.
CASA NA POSSE
(Petrôpollt) — ta,
vender
também,
nas
mesmas
condi21108
1800
—
com
dois
ótimos
lolls
«ala,
alto à rua Gonçalo d« Castro,
30
14 x
grande
Rua asfaltada — Preço:
campo, mobiliada, situadíi a 800 m.
Vendo com 4 quartos, armários emempregado*, çôes. o outro apartamento do andar. 102, Inteiramente concluídos, de da estação em iltuaçílo
dependência
Alto
de Teresópolis. Preço Crf ....
•00 mil cruzeiros, com parte finan- quartos,
butidos,
living,
lareira,
2
banheiro,
—
privilegiada.
2
—
ampla
sala,
dois
PETRÓPOLIS
cozinha
quartos,
CENTRO
Para
visita e outras informaçAes teciada em 4 anos. Entrega-se vazia. etc. etc. Rua Joaquim Tivora, 238
_ ,
Garage e moradia separada pavu cn- ..
_
empregada, casa para 1 300.000,00 com 800.000,00 financiados.
para
quartos
banheiro
lefonar
completo,
dependende
e
—
46-3032.
7
is
11
hoChaves na obra ao lado. Tratar c|
para
Tratar i Rua Buenos Aires n.o 100
teiro. Terreno de aprox. 4,000 m2' vanoemoí no ca. santa tar» caseira. Terreno 3.Í00 m2. Preço Crf Estuda-se proposta à vista. Informa»
cias de empregada, area de ser«.« andar, aala 47. das 9 is 11 e dns o proprietário «r OSWALDO — Tel. ¦ ss, com Mme. COHREA.
800.000,00 com facilidade. Tratar com çôes em Teresópolis pelo telefonai
21912 3300 viço com
32-2324 e 47-4091.
tanque revestido de
¦¦
'
' ¦' \« c.,,1-, uuitn
lí is 18, com o Senhor MURILO.
..'¦.¦•
...
»
:
DR. ARV COU11NHO. Em Petdópolls, 3338 com o sr. WALTER.
¦.-.•
—
mtico
apto.
de
frtntt/
—
2.3oo.noo,oo.
ICARAI
2367 3600
Pode
ser
visitada
17001
Instalação
de
Vendo
fogão
azulejo.
ótimo apto. térreo
de
Rua 16 rie Março, 158 sala 700 Tel:
3100
_3.100 ci,.
para
4208
frente i Rua Tavares Macedo, quatro hocas e aquecedor ultra- badn ow domingo ou durante a sema- entreaa
4661 Na R:o Av. Rio Branco 173 tala TERESÓPOLIS — Vendo «m eonjun»
acosto |"•"»""»«
em
"*s
próximo,
passa-se por 2:«).ooo.oo — Apto."na NITERÓI — Vendemos apto. primeimediante combinaçjo previa. Tel:.
.
\ ,aau,,u
001 Tel: 32-8344.
Rua Camansta Meier 260, c| II, apto. ra locaçáo, 1 sala, 2 qts"., copa, co-!com "'*• 2 quartos, banheiro, co- fis. Salão de festas e recreio cnm na
to ou separado, .«a parta central ri*
ba
Rio 46-2234 - Itaipava 131.
com sala, dois quartos,
e dep, de
empregada. Instalação completa de
03167
dependências. RuaiP*. cozinha
302, sala, quarto, banheiro, cozinha ílnha e demais
tolletes
zi: 3400 cidade, 2 lote» da terr*noa conti»
Preço
Cr»
800.000,00. Tel: 6906.
Mario Campello esquina Vise. de Mo
nheiro
cor,
em
COZinna,
—
• irea, entrego vazio.
i rua Captberibe. calçada com
Vende-se,
«uos,
quar-;MAGt
próximo i Es'trada
3246 3300 para praia. Ver no local e tratnr
rais, 8 - apto. 208. CrS 150 000,00 a
de 20 a 60 al-; «gua e \.z. Preço de cada lota Crf.
3100 .vista,
11984
na CONSTRUTORA CAVRÜ S A PETRÓPOLIS — Apenas 1 to t WC para tmprtgada t 'QU*1h>*.Rlo-Fnburgo,
Cr$ 180.000,00 a combinar, Crf NITERÓI — Vendo no melhor
Muita mat», boas agudas e 350.000.00 com 70J financiado». Tratar
pon — Av. 13 de Maio, 13, 5n, grupo apio.
nntn n andar
min. I arta
mrmi do
Am. serviço
cnr„,rr, com
™,« tanque.
i,„„,,«
ATENÇAO — Méier — Magnifico lo.iaW.OCO.OO em prestaçfies de Crf .... to
bobre pilopj atirfar —SAKro
eItrada den)ro ,,„ propilecUd% hl)le|com oswaldo santos parkntk
cal — Em uma das principais ruas!4 800,00. Tratar rua México 08, sala te da cidade ótimo terreno de tren42-94M.
52-1626
e
502.
Tels.:
—
—
de
esquina,
com
de
43
I.diluiu
mil cruzeiros o alqueire. Tra-i— Av. Nilo Peçanha, 12, laias 413 o
Parto financiada tm 5 anOS
Sla. .Monica
tlS
para praia e
deste bairro, em bonito edifício, dei 1200, telefones 42-2454 . 32-4802.
18:!5l 3400 Já na 8.* laje,
Area de 1370 metros quadrados, 18447 3600
e^
Mâí* com ° ,r- ] rEVES n* 14-4fino acabamento, vendemos os con3300
entrega
a
após
a
com
com-lUr
entrega
e
4351
parte
fortáveia apartamentos que se com- RArn nir. ô" frantibco" ~NitTr"õl Próximo as barcas e gabarito de 10 ILHA DO GOVERNADOR — Praia
binar. Tratar co.wfi^lS^
póem de: salto de refeições. 3 auartos SAV,° rB °- r ,1*5c , _ _,. L _ pavimentos. Preço 5 milhões de cru< das it.ccici ¦ i..- — Praia da Olaria e— prevista para 12 mN, Vc.
'SW.conduçío A porta. Vendo com finan*
tendo um de emp»Stfff 'bwhairo\Z yfí?<l,li£í,,'ÍÍÍnd?íni?,ih,}5tí?,*2l retrós, com 20 por cento de sinal e quina de rua Náutica — Vendem-?.? demos unidades constando de Avenida
Almirante Barroso,
o
restante
de
em
"""'"„*
rata"
3
anos.
Avenida
Rua.TlmblrM
Rio
completo, espaçosa cSainha. banhe ío
neste aprazível recanto em suntuosi hall social,
PETRóPOUS — Vendemos com"apê- ciamento e a preço de oportunidade,
i2V
—
Branco.
living-jantar,
151
salas
406,407.
31
de
2„p,avi?e!JRAUL
",,n4,Vemt0
Ttltfonts:..
andar
RE81,2.°
i
de empregada, área coberta com t«n°.
edificio de 2 pavimentos sôbrc pilonas Crf 11.000,00 de entrada e pres- "Penas Crf 50.000,00. Tel.: 45-4451 —
,terren10'
que, etc. — Posse imediata - Pre-!t0Sl 30° me,ro' da plala' 2?í, m2 dc BOUÇAS.
construçío bastante adiantada, es- amplos dormitórios com arma 22-6670 e 52-4077 e em
Co- tações mensais maravilhoso aparta! CUNHA.
25753 3,100 tis,
COS a partir de Crf 63O.O0u,c0 sen-i cons,ru?a?' co„m * 1uar|0»' "*'"*• CA
apartamentos
frehte
de
plêndídiis
mento de quarto, sala e demais de.'
3600
pa- rios embutidos, banheiro em
_M00
Ribanheiro PRAIA ICARAt — Saio.
Rua
Barata
varandas,
a
do 60% facilitados no prazo máximo pa' c,°*lnh"j 2
pacabana,
o
ii.ar,
compostos
ra
espaçosa
de
sa2
3
quartos,
pendénalas. O Condominio Normande 8 anos. Ver e tratar no local i rua' completo, dependências para empre- banheiros, etc, pagos i vontade
la, 2 bons dormitórios, banheiro com- côr completo com box, cozi- beiro, 354, esquina de Hila- dia oferece ainda sem aumento de!TERESÓPOLIS— Terrenos fl
Co
Magalhães Couto, 418, com o nosso *tdot- Tra,ar pcio Te!- 5Ü83'
cliente, — Tratar com JANUÁRIO. pleto, cozinha e abrigo para auto, nha, área de serviço t compreço as seguintes vantagens: ,.,'.,, ni-estneões
"J??. — VAndom.aa
rio de Gouveia.
3300 A Rua Joaquim
na
encarregado sr. Camilo ou i Praça da
venaem-se, no
depc?nd#ncias de empregada.
Preço
Távora, 80.
social, salfio de estar e projeçfies,! Çr ,.
24598
República n 93 - 2° andar grupo 202 SAMBA1TIBA
- Vendo a 40 minutos
CrS 5D0.000,00 à CrS 730.000,00 com pletas dependências de em*
de
n:;oo
terraço de veraneio, quadras de es- Jardim Olímpia, terreno com
I
— rei. 42-1662 (junto ao H. P. S.).:de
2U3B
! portes, piscinas, restaurante-bar, gr.
NITERÓI em Estrada asfaltada INGA — Vende-se apartamento de grande facilidade do pagamento du- pregada. Acabamento de luxo. PETRÓPOLIS — Indaiá_ ,
a construçSo e parte financiapiàyiKiund; etc condução & porta e frente para as Avenidas Al*
l»232_31u0J6tilna chácara com 20.000 m2., irea sala, dois auartos, banheiro completo, rante Maiores
Rua
Sao
SebasVendemos
a
Preço:
Cr$
com
1.060.000,00
da.
detalhes, plantas com à
«PenBs 10 minutes do centro. berto Torres, Coronel Santiaárea de serviço, quarto e dependfn- ENIR
tião W? OTima
ntimn casa,
caca COm
e«m »-j
ca. ?'sU,
LTDA. — Rua Ouvidor n\ 86, Cr$ 100.000,00 de sinal, par- TiaO,jyj,
vendedores exclusivos: I.MORILIAde empregado completas. Preço: 3». andar.
— Tels. 23-0:62 e 2L-3688.
Va hoje reservar a COmpra do ! tos grandes — cozinha com íogâo a cias
i
Ia, 2 quartos com armários ria minerva s/a, Rua do Cahap,i go (antiga Capiberibe), Feli400.000,00 financiados em 14 ánò|
- cerâmi- CiS
3390 2400 te, facilitada até a entrega
ciano Sodró e outras, dotadas
gáí r: ba"hclro completo
Lar Brasileiro e Crt 320.000,00 a
seu apartamento de l sala, 2 'ca
pelo
embutidos,
banheiro comple-!38- 2° *»d',r- Tel: 52-«33i...:n :,,m de
São Caetano — dependência de combinar. Tralar com sr, Fernando! ILHA DO GOVERNADOR. Vende-sc das chaves e Cr$ 600.000,00
-....»»_.
u.
i
,
'
ótimo calçamento,
agua,
quartos, banheiro COmpletO, empregada — chiqueiro — galinheiro José à rua México, i5fl. salas 809/11.1 uma ótima residência k rua Magno financiados em 4 anos. Mag- to, cozinha, quarto e W. C
PETRÓPOLIS — Variante
luz, etc, próximos de centro,
de
33001 Martins 67 (Fresuesia). Pertinho da
ampla cozinha, área de servi- — lago para patos — água própria -—
18013
oportunidade para re- para empreg, caixa-d'água p contorno - Terreno de 20 x 45m Preços a
com inúmeras
irea toda culUvada
— ICARAI — Vende-se apar- | gíjüjg Entrepa imediata. Irf telf. ntfica
de 240 mil
partir-»„,,_„.
ço com q. criados, WC e tan árvores frutíferas — coqueiro — ba- NITERÓI
mil a menos de 1 km da nova Va-'-_,.__:__« /L—
32-1906.
4260 3100 sidência, fins de semana ou 6.000 litros. Preço: 750
«-»-«
tamento
de
snla
e
separados.
quarto
—
com
—
entra—
laranjeiras
abacaxi
pequena
riante
naneira
no
lançamento
de
Contorno, clima frio e Ç,r"zeiros
das ven
cozinha, quarto e banheiro de empre-1 ILHA GOVERNADOR — Vendo ótimo renda. Informe-se ainda hoje. I cruzeiros com 350 mil cruzeiquo
— Preço Crf
mangueiras,
etc.
restante
•
facilitado
rlnm
•«">t.«..i..
i
ej
°
a
multo
tudo pintado a óleo acabamen-; terreno à Praia dr.s Pitaniiueiras —
seco
da
Derrubada).|da
(Alto
gada,
da»
dOS
apartamentos
do
Ed.
—
150O.OOO.OO com grande facilidade de to de luxo e ainda náo habitado. Pre- L. 11 Q. 11 do Jardim Luiz Carpen- ORLANDO MACEDO
Rua ros facilitados. Chaves no n.° Preço desde Ctj íoo.ooo.oo, sem
_as
—
Informações
longo
|
prazo
Bonclima à rua
Organização
A. SAMIntendente pagamento:
dc CrS 500.000,00. Ver com o por- ter — por 300 rsl! .'i.'r.facilitados. In- São José, 90 — 5.° — Tel.: 1337 — Tratar com PLANIL,
— Ed. D. José á Av. Amaral ço
••"! com o Sr. Leonardo,
teiro à Rua Presidente Backer n° 21 formações pelo tel. 28-9628.
Cunha Menezes, 46, junto à PAIO
CrS 1.500,00. Tels.: 42-5011 ela p„„
Avenida Almirante Barroso, r^QadAnínnemTpresta^s.«^sde;no
22-9950 (Rede internai
Peixoto, 171-A — sala 703 — Tel.:
<;-¦,,*;•,„„
«o
r«H«««l dillltiaqO
aplo. 403. Próximo à praia de Icarai.
3400
lago n."
2'2-4K4R mais
oerin!" kuo toronei
esq. da Rua Dias da Cruz. Edi- 6813 — Centro — Niterói.
3295
—
18418
3500
Tratar das 15 às 18 horas à Rua MéTelefones:..
81,
2.°
andar
Vende-se
RETIRO-PETROPOLIS
—
JARDIM
—
GUANABARA
A 300 me90
Tratar
no
escritório
da
ficio de linhas modernas, CUBANGO — FONSECA — Vendo xico, 148 — r." andar, sala 603. Tels: ¦ tros ria praia,
—
PETRÓPOLIS
Residência recém22-6670 e 52-4077.
terreno com 500 metrosI*"» industrial com cerca de 10.000
construída, bairro do Indaiá. Sala, JOAQUIM SANTOS PAREN"?2fi plano. Tratar pelo telefone 2
«Penas
ótimo acabamento, "plaing- no aprazível e salutar Bairro do' 52-5777 e 22-2637,
180
mil
cruzeiros
comi
P°r
14R7 3300
iinn
82598 3500 2 quartos, banh., corln, área, ba3487_
4Ux> 3a00
„0 ^ d^ entl.ada e jjj, prestações dei 32-9293.
TE — à Av. 13 da Maio
Cubango, Fonseca, ótima casa com
e q. empregada.
Garagem,
ground" privativo. Preços à varanda
— jardim — sala — 3 quar- ICARAI — Apto. em l*loeaçào para 14 mil cruzeiros sem juros. Inf. Sr. PETRÓPOLIS: — Castelânea: — Ven- PETRÓPOLIS — Vendo, próximo
a nheiro
Tratar
37 — 1.° — Tal. 42-6402.
—
sr.
JORGE
37-3306
Preço
—
entrega
no
ato.
Vendo,
—
—
a
100
metros
NUNES
DE
Telefone...
Pedro
Rio,
área
—
do
em
de
17
mil 850
QUEIROZ
bacopa
cozinha
do ótimo terreno dc 800 m2, plano
partir de CrS 580.000,00 com tos sociais
mlL
20777
3500
da
apto.,
com
sala,
3
23-2953
à
Rua
1.°
Março,
praia,
de
17,
2.°,
metros
casa
com:
37,50
frente,
água
w.c
8
quartos,
c.
muita
3493 3600
residencial
de
c^pW"
quadrados,
quarto e
apenas 5% de sinal. *Correto-inheir0
""" empregada
24605 3400 ônibus à porta. Preço CrS 480.000,00. quartos mobiliados, armários. embuti- PETRÓPOLIS — toda em lage e centro copa, cozinha e úep. nara emprega- sala 6..
.
.
. j
V<mdõ
itãipãvS
_£
dos.
Grande
res nO|0 no lOCal das 10 as Ide terreno com entrada para carro.
parte financiada. Ver JTín—nr, rmrénc.n^;
dos, banheiro completos, cozinha, gás prédio todo
Tel. — 22-3407 CASTILHO.
mobiliado,
geladeira VENDO ÓTIMOS LOTES no Jardim
Rua Miguel de Frias, 37 apto. 402,1 ^HA— ^?°Ym*'AJ>0Rr.- T,eríe*
empre- elétrica, centro de terreno,
17171 3500 quarto e banheiro
para
18 horas. Vendas exclusivas IPreço: cr* «w.000.00 com—. parte à na
Ve*ào no Jardim Guanabara,
pomar, Salaco. clima seco, lindo panorama,
•' 'lv-n 'no
j_
Plnnta
c
mak
infnrm-n-nM
lbJeS.!«Je
varanda,
sala
de
jan- tendo: 2 varandas, sala, 3 quartos, ja com agua encanada • luz eletrlpiscina,
Entrego,,-i™ «ií.J?*l*.
,,-,,-¦,,
e parte facilitada
.- ,,, -.,,., com
-u metros
,„,,¦ 10
esquina
,,
ui
tros para encn- PETRÓPOLIS: — Castelânea: — Ur- gada,
r"...^'06*na,Rua
*f°
de F. PONCE DE LEON — vista
d«
telefone,
tar,
casa
dep.
—
geladeira,
P»fvrihá,
criados
para
boa
A.
SAMPAIO!
vazio
Organização
f^gV^eítTad, do c^eà"
Preço ca.— Entrada 10 por cento e o resgaragem
ão, com uma gente. Vendo terreno dè 6,37' m2 em
,™»»¦«?.•
fruteiras, jardim, garage etc. 500 contos à vista e 250 facultados. tante em cem meses sem juros —
Av. Rio Branco 128 S 1309 10 ¦- **¦ D- -,0!íé ã Av, Amaral PcÍ::o- Assembléia, 93, sala 704
profundidade de 38,50 de um lado e situação elevada e residencial per- zelador,
3453 3300' 46,90
MACEDO.
de outro fechando com 17 me- to do centro, ônibus à porta b. gran- Preço 3 milhões de cruzeiros Tra- Inf. NATHANIEL
Av. Vendo terrenos, sítios, casas • aparcom /.KY COUTINHO, em Petró- R. Branco 117, 5° 52-2421 e 27-8584. tamentos: à vista e a longo prazo —
tros. Preço 450 mil cruzeifos.. WAL , „,
NITERÓI — Praia de Icaraí, 409
,,.,.,, multa
,...,., água. Preço 200 cru- tar
de vista,
— Av. Delftra
lt
à
153,
7"
Rua
de
Marco,
aí
polis
—
Vende-se magnifico apartamento, úl- TER WEINSCHENCK
leis, 42-6437)zeiros o m2. Aceito oferta. Tel. —
3500 PLÍNIO TRINDADE
20765
Moreira 306. Telefone IÕ93.
122-6407.
17170 3500 700. — Tel. 4631 (inclusive domingos PETRÓPOLIS
ICARAI' — Vendo ótimo e conforta- timo pavimento, de fundo, com sala, • 26-0626.
—
Hotel
Cremêrie~ãpt.
e feriados i. r.o Rio á Avenida
3600
CASA — Vende-se de 2 andares, com vel apartamento térreo tipo casa em jardim dc inverno, 2
Rio
copa,
_*;
19103
________ 27948 3400'. : PETRÓPOLIS
— Quitandinha — Ven- Branco, 173, a- s' 801. Tel: 52-8844. 204 — Frente, vazio com CrS .....
7 quartos. 3 salas, 2 banheiros, 2 co-jcentro de terreno de 13 x 32 cum: cozinha, hanheiro social quartos,
e dependên- TERRENOS
70.000,00 de entrada e o resto cm TERESÓPOLIS — Alto — Vendo 6Ü— do lote de terreno
Ilha
Governador
03166
tinhas, dep. empregada, jard., quin-jjardim — varanda — sala i -— 3 qúarvista
COn-„°
com
ótima
3500
|
qüar- cias, no melhor local da praia, Cons- Vende-se 2 magníficos lotes limio''d0
,
,"°rf
prestações de CrS 4.000,00.
Imobi- mo terreno de 11 x 50 4 Rua Melo
tal, garagem, etc, terreno 12 x 33. tos — copa — cozinha
Petrópolis,
— Vendo à Rua Mose- liaria
OMO Ltda, Av, Copacabana, Franco junto ao n. 1.416 — Tratar
Com 600 mil de sinal, 400 mil a com- completo — quarto e W
esgoto. Tratar PETRÓPOLIS
""..•.,,*"""'; " w*&*míoí
*""•..' •> ¦""' wUs
— la, casa com 3 quartos, varanda, sa- 1150 gr. 303 tel. 27-0056 até 20 hs. com o proprietário sr. OSWALDO —
-''«icom magalhaes
binar e 600 mil financiados. Rua Lino
magalhaes pelo
t
™Ma«%;«:illSitp.Xco-.«,Cr!»4íl«!:00áSftiSSil!»^!?^1?.:^:
Peio telefone
— terreno com servidão
fa.-iMiii.-i
Md •'¦> meses.
,,¦,•¦.,-¦
ii,.|.,ii,,., ,.
>u.ma em^
gran «...
Retalhes e e 32o nlli cruzeiros, facilitado e íi-128-5371 até 10 horas ou depois das lar, lareira, cozinha, jardim, quarto, inclusive domingos. 1355 3500 Tel: 32-2324 e 47-4091.
Teixeira 222. Tratar: SOUZA e SO- pregada
informações:
com
de
consConstrutora
aproveitamento
Concil,
Rua
banheiro empregada, banheiro compara
3600
I>Rft — Av. 13 de Maio. 13 — 12». trução etc. — Preço: Cr$ 1.800.000,00 México 148, sala 90s. Fones: 42-5312 naneiado. Trata-se Largo S. Eran-j 17 horas.
3353 3500
4209
—
pleto, garage, armários embutidos — CHÁCARAS RIO-PETRÓPOLIS
cisco, 26 — U>„ apto. 1410.
—
andar, sala 30 — Tel. 32-0058.
TERESÓPOLIS
Júlio
Na
Rua
Rosa
Vende-se
ótimo lote com 3.210 m2.,
com 600.000,00 financiados e o restan- e 42-4574 dr. Moisés.
17807 3400 TETRÓPOLIS — Casa próxima Terreno 18 x 89. Preço CrS
226 — Tijuca, vendo casa mobiliada
3290 3100 te a combinar — Organização
A.
2494 3300
1.200.000,00 — Tratar com DR. ARY duaa frentes, próximo ao Bar Tico- com
sala, dois quartos, cozinha, baGOVERNA í)OR — FREGUESIA — do Centro, na Rua Mosela, 492-A,
Tico.
Preço
de ocasí-So.
Telefonar
MEIER — Vendo, à Rua Aristides SAMPAIO — Ed. D, José à Àv. Ama- CASA EM TERRENO
—
Rua
16
Em
Petrópolis,
COUTINHO
—
DE
nheiro
5.000
m?.
completo, dependência
de
Vendo próximo da praia, sita na Rua com 3 quartos, 2 salas, 1 banheiCaire, próximo ao jardim, excelentes ral Peixoto, 171-A — saia 703 — Tel.: Vende-se serve
155, sala 700, tel: 4661 — para 43-0386 chamar Samuel, depois empregados e mais um
de
Março,
criação
e
Dutra,
para
Pio
164,
em
centro
plande térre- ro, cozinha, WC criados, despen- Na Rio, Av. Rio Branco, 173. sala 801 de meio-dia. 5983 3500
quarto na
apartamentos, acabados de construir I8813 — Centro — Niterói
tações em S. Gonçalo. Tratar
rua — NSo falta Agu* — Intrcga
Rua no arborisado, ótima residência, conscom 2 e 3 quartos, grande cozinha',
João Pessoa, 209. Niterói, à noite tando de sala, 2 varandas, 3 quartos, sa c varanda, construída em ter- — Tel: 52-8844.
PETRÓPOLIS — Boa oportunidade. imediata.
banheiro,
3300
dependências
03162
—
completas CENTRO — Vendo, magnífico tevrePreco:
Cr§
de
14
x'
55.
reno
:
17240 3300 copa, cozinha e abrigo para auto.
Vende-se
3600
casa no centro com
21)838
para empregados área com tanque l"0' pronto para incorporação sito: à
— Tratar com COSTA PETRÓPOLIS — Vendo, no Bingucm, três bons ótima
living, TERESÓPOLIS
quartos, grande
— Vende-se 700.000
etc, sendo todas as peças muito am- 'Rua Marr,ur-s do Paraná, junto à Av. NITERÓI — Praia da Boa Viagem — Tratar, com Teodoro Milton de Car- 520.000,00.
casa
com:
3
500
valho,
na
de
x
Rua
da
Assembléia,
em
área
23
sala
de
almoço,
93,
sa- SOARES & CIA., à Avenida Rio
jardim de inverno, m£ de boa terra, grande parte plana,
pias, claras, arejadas e com requin-1 Amaral Peixoto medindo: 25 x 280. Vende-se terreno ótimamente situasala cozinha, banheiro com- varanda, garage,
pequeno
jardim, com varias casas de colonos, a 20 mites de luxo. Preços a partir d- Cr$ Aceito por parte de pagamento apar- do à Rua Antônio Parreiras, iunto la 704.
Branco, 135, 9." andar, Edifício quartos,dependências
empregada,
empregada
de
3451
3400
para
e
—
quarto
dependen- nutos da Várzea, com abundância de
pleto.
mar.
ao
Tratar
ou
imóvel
com
Organi-j
sr. ALBERTO
700 mil com grande facilidade de ba-Itametttb
maior
Guinie — Telefone: 52-2142.
— cias) Entrada CrS 300.000,00,
carro,
água
entrada
própria.
para
—
BARB1RATO,
grande água, limitando com um loteamento
Adespachante
municipal,
—
SAMPAIO
Ed.
D.
José!
PAQUETA
gamento, aceitando-se financlainenlo izaffio
Apto saleta s. q. banh
11197 3500 Preço 1 milhão e 400 mil cruzeiros. financiamento a longo prazo e res- com lur. elétrica. Preço base do tevI Kitch. 350. Tratar 22-6231.
por Caixa c Instituto mediante si- * Av- Amaral Peixoto, 171-A — sala ] na Prefeitura de Niterói — Tel
Rua
DR.
ARY.
Coutinho.
à
com
Tratar
tante
a
combinar.
Tel.
47-7933.
reno 10,00 o metro quadrado - 80
nal. Mais informações: M. GUERRA, i™5 ~ Tcl.: 6813 — Centro — Niterói. p-H52 e res: tcl. R9J2 — Informações 1
Ô3401 —r,',3400 ESTRADA RIO-PETROPOLIS — Ven- 16 de Março.
155,
7" ti 700,8»
20796 3500 pòr cento financiados cm 10 anos e os
——
! no Ri° lel: 22-0918 de 19 às 22 horas. ir u a nn /~r>truT>vr »r,^r,
¦'" do o lote 29 da quadra 20 (Bar TicoAv. Rio Branco, 134, 4o saia 407
Tel:
52-8S44.
801.
s.
Pr°"
20
por cento restantes podem ser faTels. 42-6573 e 22-4368: :FONSECA - Vendo próximo ao Hor-1
330:1
17270
Tico) de 30 x ICO por CrS 240.000,00.
i^Lin ,-.S?V^AR0Kt
A
03135 3500 VENDE-SE em Mosela ótimo terre cilitados. Tratar pelo telefone
vende • terrenos situados
na Tü'
ons-, ,rnn
17.140=:
T
T(ll *'
J"v>
• ¦¦
"(m
3100 ;to Botânico e Cinema São Jorge, ca-j iCARAt - Vendo os últimos apts. prietário
¦
toda
no
condução
local
Praia
ei
no
da
Bandeira
46-9726.
e
«993
plano
ni Estrada da
— Vendo á Rua Bar^^ 4306 3600
Porteira. Preçüs e condições a com- VENDEM-SE — Apartamentos, sala e PETRÓPOLIS
de Gusmão, casa 3 quartos, Telef. 37-9021. 3526 3500 TERESÓPOLIS — Agora" sim,""você
Loja- Vendemos ótima loja com coca -cozinha - banhei™ comniri ^ry/an'eir?s' «"mero, 10. compôs- binar. AR4T MACEDO. Fone: 25-3451, quarto separados, varanda, banheiro, tolomeu
2 banheiros, lareira fogão a PETRÓPOLIS — Vendo
magnifico poderá udquirir, a partir de Cr$ ..
50% financiados em 5'Xnl ouai o e w7 de emoieead? _' t0„S de "PS^Wj 3 (»ualtos- 2 ba' sem intermediários.
sanitários
cozinha e área de serviço com ío- 2 salas,
armários embutidos tanque . gá- terreno junto a Estrada dã
União 423,00 mensais, área de terra de 1.090
SOcl5is' quarto e banheir«>
anos. Ver n Ru
lua Vereador Jansen;1"
8493 3400 gão e aquecedor a gás, no centro da gás.
- Prece?• c£Pa80
~_ír.5;
*
água
^A.
000
ÕS-1
2he"'08
lavanderia,
rage,
quarprópria,
Indústria com 1040 m2. próprio para a 21.000 ms2 para sua casa de camde empregada, cozinha, rapa com
-i?:?^;"";" .
cidadi, na Rua Duque de Caxias, a to '« banheiro de empregado.
?"..•, 1 .
Tratar
—
ILHA
DO
GOVERNADOR
Ven- partir de Cr$ 270.000,00, com 40%
construção de residência confortável. po, chácara ou pequeno sitio,, situapias _ área de serviço com tanque
DR. ARY COUTINHO. No Rio, Preço CrS
350.000,00 com
garagem, etc. Preços a partir de CrJ do 2 lo.ea no Jardim Carioca med. financiados — Lojas a partir de CrS Com
grande do no mais lindo vale da Teresópolis,
173,
sala
801.
Tel:
vista 470 mil com financiamento de 40 por Av. Rio Branco,
1.350.000,00 c. 50% à vista ou facilita- 10x46 cada. Preço 75 mil a
'IS.
GÓES de clima aèco de montanha, com
parte facilitada Tratar com
de
Em
Rua
52-8844.
6813
Centro
Niterói.
petrópolis,
tratar
com cento — Tratar na obra — Tel. 2167
Lg. Carioca, 3 sala 818. Tels.: 52-1390 riacho encachoeirado, aede, piscina •
dos e o saldo financiado. Ver no lo- ou 100 mil c) finan.
Dfirke, 5». andar s. Ô13 -Tel leI155,
sala'700.
Tèl:
4661.
Março,
WALDEMAR.
Assembléia 11
caI- em qualquer dia, inclusive dosala e 3338 — No Rio, na CASA HUGO, à
ou 42-7023 a noite. Também
42-0193
per- campo de esportes, a 20 minutos
5107 3100 ICARAI
.,„„„, rit:
„„, Alvarez
if-At,.T. — Vendo
Vo„,,„ àT Rua
, mingo,
03157 3500 muta-se
além da Várzea e ainda êste ano, a
com CARLOS, no apt. 102 ou 1002 tel: 52-9640. 18490 3400 Rua Buenos Aires, 91, — Tel.. 52-7133,
apartamento
por
pequeno.
—
MEIER
Vendemos excelente re Azevedo, próximo 4 Praia, casa de tratrr no
03075
3388 3500 1 hora e meia do Rio pela nova EScom o proprietário, va ILHA DO ' GOVERNADOR — Vendo
3600 PETRÓPOLIS — Vendo à Rua Alm
.
zidíncia de 1 pav. para entrega ime- VILA, vazia — completamente refor- Av. Pres. Hl*.
trada Rio-Teresópolls, onde enennVargas, 8o2 sob. Tei. 4Í-R880 casa novíssima e de- fina construçSo
diata, centro de terreno 16,50 x 42,00, mada com: 2 salas — 2 quartos
04434"
— Vendo confortável Sitldanha, casa, com 4 quartos, 8 sa- PEDRO DO RIO — Casa grande c| trará, nas suas férias, fins do sema3300 californiímo rie li-ndo
exterior,
3 TEREZOPOLIS
admfiço
banhei
varanda,
de
Ias,
sala
ótima rua, com Jardim, varanda, enor- cozinha com fogão a gás — banheiro
.......
todo
na,
feriados, enfim, o ano todo, os
mobiliada,
de
conforto,
em centro
piscina,
armários residênciade na2200Várzea,
me sala, 3 ótimos quartos, banheiro completo — W.C. de empregada —| ICARA1 — Saco S. Francisco, a pou- qts. amplos c\
grandes
garagem, jardim, água garage, terreno 7.800 m2. e mais
do campo. Para
um prazeres da vida
metros quadrados, ro completo,
—Preço
x
terreno
15
40
em côr, copa, cozinha, quintal e ga-ícom entrada para serviço, etc Com'cos minutos da praia, lugar alto, ter- embutidos, galeria, banheiro comple- terreno
alqueire c| boas nascentes. Preço 3 visitas aem compromisso de compra,
plano, ajardinado, com arvores própria,
— Tratar com
dr.
1.600.000,00
ragem. Mais 1 casa no quintal com!Cr, 550.000.00 à vista e o reotante, reno de 12x;J8 com água e luz, por to ladrilhado em cõr, cj box, 2 sa- todo
Crí
entrada.
Int. reserve lugar em nossa condução —
tendo grande varanda, es- ARY CONTINHO. Em Petrópolis, Rua milhões cl 50?; de
230w>0,<ii) condições a combi- Ias, sendo que a de jantar e r. co- frutíferas,living,
«ala, quarto, banheiro e cozinha. Pre- facilitado — Organização A 'Amar?l
¦ dorInformações em Teresópolis. Parqua
VICTOR
LTDA.
SAM-apenas
7
Adm.
GOTELIP
com
lareira,
paçoso
po: CrS 1.450.000,00. — DR. GA- PAIO — Ed. D.' José á \v
I nar- Inf- conl ° Proprietário á rua 1" zinha dão ambas para ampla varan- mitorios, 3 banheiros sociais, ótima 16 de Março, 155, sala 700, tel: 4851. Av. Pres. Vargas, 417 A — aala 1304 Regadas, loja 33, No Rio, Av, ErasMarço, 17 2" sala 6 ' tel. 23-2953.
da em cerâmica, atrás, centro
No Rio, Av. Rio Branco, 173 sala 801 tel: 43-8463. 3350 3300 mo Braga, 227, grupo 1013 — Tel:
BRIEL DE ANDRADE. 22-2931 e ..'Peixoto, 171-A — sala 703
de cozinha com fogão a gás,
Te}. .: de'A':
telefone
¦
'
22-916".
2352 3100 10813 — Centro — Niterói.
24606 330J terreno todo murado, ajardinado e etc. Garage para 2 carros, casa de -. Tel: 32-BS44. ... 52-0883.
16175 3600
entrada
. 03159 3500
c| arvores frutíferas,
p. easeiro com sala, quarto, banheiro
—
NITERÓI
TERESÓPOLIS — Vende-se lotes 7.,
Vendemos à Rua Cam- carro a 60 metros dos bondes e 011Llir-ARM- — v,.T*T~i,i„(n «a n,„„„ I
cozinha. Negocio urgente. Preço 3 PETRÓPOLIS — Vendo à Rua Cel.
20 x 60 já com água encanada pres-'
bus e próxima à Freguezia. Preço emilhões
e 200 mil cruzeiros, com 50 Veiga casa, 6 quartos, 2
banheiros
tações 680 cruzeiros sem IntermediaCrS 1.300.000,00, metade em 5. anos.
~
V'T~
tratar
facilitados.
Ver
e
ej
cento
—
por
BDXSUCES80
Vende-se rua C^-\T^I^lVTYJ^^.
completos, quarto, e banheiro de em- OPORTUNIDADE ÚNICA
rios. Temos lotes na Váreea 20 x 50'
— sala — 3 quartos — copa — ba- "b^° «I b<£ «>ep. còmWde em-" Ouvidor, 133 — 3- sala 303. Tel.... THEOPHILO
da
à
Francisco
LEAL,
Rua
terdoso de. Moraes n. 105, apto. de 1 sae 17 x 35. Inf. £6-2685,
pregf.da. Preço 720.000,00 sendo
43-5340.
3629 3400 de Sá 46 sala 101. Tels. 34-04 ou — pregada, varanda, ardim, garage.
Caixa
funcionários
da
Para
la. 2
1.200.000,00
15
Cr$
50.
Preço:
x
xeno
4035 360»
dep(remJ?J„ergnad^' ~AJ^**"'^ Brasileiro
/
ILHA DO GOVERNADOR — Vendo 28-42.
— Tratar com DR. ARY COUTINHO, Econômica Federal e servidocom apenas Crf 120.000,00 de entrada !*,*;£;,
320.000,0
e
à
combiTERESÓPOLIS — Fazendinha
com
ótima casa de campo, coníortabllíssie restante a combinar Entrega- «me-i*» «e^°-n e«^*™#.^WO.000.00. -;nar. Maiores detalhes i Av.
em Petrópolis, Rua 16 de Março, 155, res
Alm.
220.000 m2, nascentes, córrego, msta,
diata. Tratar no local das 0-12 horas £?™ Cl* ^«1.000,00 a vista parte fa-' Barroso. 00 sala 8012. Tels.: 32-6750 ma. em terreno de aproximadamente TEREZOPOLIS —
públicos em geral. Al- etc.
urgente sala 700, tel: 4.361 — No Rio, Av. Rio
Vendo
4 quilômetros da cidade, topo«asas motivo mudança proprietário
com sr. Eurico. Telefone 30-2706.
|cintada e financiada. Aceito negocio J __..y\o
linda Branco, 173, sala 801. Tel: 52-8844.
to de Teresópolis. Edifício grafiaa excepcional,
m.q «iflO 8.000 m2., tendo mais duas
vendo Urgente por
llJ*yA.'Z0
e vivenda no Quebra-frasco, em terremenores isoladas, para hospedes
17164 3200 Pel° IPASE com sinal e prazo — Or-1 -—...
03158 3500 "Éden". Para entrega ime- 600
contos
a vista ou 800 com finan—
VENDE-SE
Apartamento
208
ganização A. SAMPAIO
com empregues. A casa principal tem no de 4800 metros quadrados planos,
Ed. D.-1
—
de 50 por cento — Tratar
BONSUCESSO:
Vendo TERRENO José, à Av. Amaral Peixoto, 171-A — sala e quarto separados, W.C. so- 2
salas c| armários embuti- gramado, luz própria e da Ligth, — PETRÓPOLIS — Vendo, Rua Bingem, diata. Localização excepcio- ciamento
à Rua Manuel LcbrSo, 240 — Terede S x 44 à Rua 29 de Julho, distan- sala 703 — Tel.: 6813 — Centro — Ni- cial completo, cozinha e dependen- dos,grands
salão,
cj
nova,
3
va2
amplos
um
deles
casa
com
quartos,
qls.,
gran- Tendo a casa*grande living, com lasópolis.
18052 S800
tt 100 mts. da Av. Brasil. Cr$ .... i teroi.
cias de empregada. Ver rua
Vis- des armários embutidos,
banheiro reira, 3 dormitórios, com armários randa, terreno 15 x 23 — Preço CrS nal à Rua Jorge l.óssio em
ÍB0 mil. Inf. PÊRICLES • DUTRA —
— Tratar com DR. ARY frente ao Higino Palace Ho- TÈRESOPÕLÍS — Terreno na
conde de Uruguai 199 em Niterói a completo c| aquecedor de
luxo
a
1.200.000,00
Av.
espasociaif,
banheiros
2
embutidos,
' 155 ~
2 minutos das barcas. Informações,
Delfim Moreira com ll,50x2B,50 venD0 MARRAO - Vendo
e COUTINHO. Em Petrópolis, Rua 16
grande cozinha çj 2 pias cosa
cozinha, despensa, grande
TÍV
\JPn^r,'hARGO
22-2-13(1.
4340
Tel. «'mm"63200|Rua itaocara casa em centro de ter-à tel. 42-7607 de 2a. a 6a. feira após ultra-gá?,
e grandes armários, árvores frütile- confortável varanda. Casa de casei- de Maiço 115. sala 700, tel: 4661. No tel. Linhas arquitetônicas mo- do excepcionalmente por Cr£ 300.000.00
17349 3300 ras coqueiros produzindo, vários po- ro,: com sala, quarto cozinha e ba- Rio, Av. Rio Branco, 173, sala 801
e vasio. Tel: 82-8841
dernas. Apartamentos térreos desembaraçado
PARADA DE LUCAS - Vende-se í r-cno de U x 30 com iardim —~ pntra às 12 horas
— Financio 50 por cento em 3 anos.
varanda
sala
"comços c| bomba elétrica e água abuii- nheiro. Preço ocasião 1 milhão e 800 Tel: 52-8844.
terrenos rua Ferreira França metlin 3da para carro
—
235.000,00
de
Cr$
a
ICARAI
—
Vendemos
ótimos
aptos.
partir
copa — banheiro
quartos
i
S164 3500
dantíssíma, Inclusive da canalização mil cruzeiros, com 50
cento fado 12 x 46 e rua Carunft medindo
18051 3600
— cozinha — quarto e W.C | em, localização
Av. da rua, próxima de tôda condução'e cilitados. Ver e tratar por
previlegiada,
com THEO- CASA EM PETRÓPOLIS
SO x 27 perto da Av. Brasil. Tel pleto
vi: ooàlcom 100% a 60% ^e finan- VENDE-SE uma casa, recemEstácio
dç
esquina
Sá
—
da
Rua
Loempregada
de
Ji
vender
Barão.
Prefere-se
da
do
prata
PHILO à Rua Francisco de Sá 46 s Rua Olavo Bilac, casa com S quartos, ciamento
pequeno quhit?l
38-5423 — 5R-B297.
4-H2 VOO
',H),Prcço:
durante 20 e 15 construída. Vazia, toda mobilada.
compostos de: sala, 2 só metade
CrS 1.300.000,00 tendo CrS
da área c| 15x172x33, onde 101. Tels. 34-04 ou 23-42.
I Pes Trovão,
varanda, sala grande com lareira, dois
banheiro co
Preço:
2.800.000,00. Aceita-se
completo, cozinha se encontra a casa principal e uma
quartos,5' banhelro
1
RAMOS — Vendo propriedade ei 5; 380.000,00 financiados pela Caixa Eco-lS"
12996
3600
anos.
Restam
fogões, um a gás e lenha, cozinha, ga'3
poucos aparta- oferta. CrÇ
' " '
"" '"
dep.
empreg
Pagamento a combinar. —
aptos, novos, entrada para carro ren-1 nômica — Aceito apartamento com i Sí.ea
das menores, Preço global Cr$. ...
lavandaria,
% *&?rV"A°V
rage,
3
depósito
— Vale do Sol — VendÕ
quartos
virem
tipo
mentos
CÓRREAS
30.000,00
apenas
,õ0{
com
padrão
Ver no local. Rua A n. 1, bairro
da dc Cr? 19.300,00 facilitado. Tel: Quartos, próximo à Praia como parW £~$2;'_- • ,
2.000.000,00 ou a metade CrS
com para empregados, casa para caseiro,
B2-6565.
!te do pagamento - Visitas depois das i'"r í* sm^ ¦* ?, TfstantS, m"lto ía 1.400.000,00, metade financiado em 5 chalet em final de construção
de transferência de fi- Araras, Alto Teresópolis. Tratar
2 banheiros sociais, quar- jardim, horta terreno 12 x S0. Preço tude
Oríajlliàsao;A;'?gÁ3«? tn^^^AW&REttSfewa^"?* »"' anos. em ambos os casos. Ouvidor, 3to quartos,
19150 3200Í "3 horas e banheiro de empregada, living CrS 1.500.000,00, Tratar com DR. ARY nanciamento, com 2 quartos, no Rio eom MARIO â rua AtMINERVA S.A Rua 183 3» sala 303. Tel. 43-5340. I
'Opor- SA,10.-.??.D-- m 4 Av. Amaran^OBJUARU
de COUTINHO. Em Petrópolis, Rua 16
2° andar. Tel
gruPeixoto, 171-A
de vuro Alvim n. 31, 19° andar,
3630 3400 e demais dependências. Construção
APTOS. BONSUCESSO —
sala 703
Tel.: •• | do Carmo, 38
1»'. Terreno de 1.000 m2. Maiores de- de Março 155 sala 700 Tel: 4661 no sala com lareira, quarto
I 52.-6635.
17378 3300
po 1901. Tel.: 52-7861 •— CONSumidade, com pequena entrada,!0813 — Centro — Niterói.
Av.
Rio
Rio
Branco
173
sala
801
Tel:
em
côr|TRUT0RA
em
banheiro
630
A
COMBINAR
empregada,
MIL
CASA
talhes pelo telefone: 38-4118.
rebecchi Ltda
compre seu apto. c 1 ou 2 am-i
3500 52-8844.
Av. Estácio de Sá
es- Terreno 22x35, ônibus Freguezia, 2
J0653300 ! ÍCARAI
4488 3600
e demais dependências. Pre4523
3500
EITO-LIpios utos., grande sala, j. inver-' NITERÓI — À rua Paulo Alves^"'"8 da Rua I,0Pes Trovão — Ven- salas, var , 3 qtos. Engo
03156
FRIBURGO — Casa — Vendo rrtoder— u aiqs., casas, nassem
Branreajustamento.
fixo
vende
Av,
teresópolis
42-1769.
Rio
dc>rnos
confortáveis
apt«s.
compostos
VIO,
no. varanda, arca e tanque, dep?.' (Ingá) apartamentos
CASA.
DE
ço
VERANEIO,
PETRÓEM
de frente
na, de sala e quarto, mobiliada, em
imóveis -unnicentro
vende
Avalia
e
«>ntes.
riacho»,
de:
sala,
banhei134.
váraeaa. capoelrão.
seParad0S;
co,
~
>
quart?
POLIS
Junto
Estrada
à
Unlão-Inem
Neirócio
direto
COm
0
oroiviH
u
de empreg. A partir de 450.000,00
•>r'S
«»clw
predio de 3 pavimentos consde terreno. Preço Cr?
'.!
piuij7EOmil cruzelrot. _ CARVAUIEIItA.
1
i¥ - ! 400.000,00 metade i vista, restante a dústria e a 15 minutos do centro de
tando de:
*
e
fnclHiados
durante
Dr.
B
incorporador
tei.
22-5920.
...
4167 asoo
w;
^
Petrópolis. Sala, 2 quartos, banheiro priteano
f.%
^t^^^.^l^^^^^^^'
combinar. Tel: 32-5486 Felinto.
construção
dentro de suas posses rios embutidos,
banheiro, cozi-'apenas 10% de entrada e o restante
¦ ¦*n'''^**,,**'*'>***^
cozinha,
e
banheiro,
de
í>AIN,
emTrsivcsssi
BERNARDO
2466
3.700
r',e 50
muito financiados em!n''a> P dcp. de empregadas. — mu:to facilitado e financiado. Ver.pregada. Sinal 30 contos. Até finaT..
imobiliária
ITAIPUASSU PRAIA — Terreno 12 x lizar a construção, em 120 dias, 184
prestações menores que aluguel,1 Ocupados, com inquilinos, contra- i deriores exclusivos:
- Vende-se à Rua Dl- | 40
PETRÓPOLIS
cruzei80
raU
à
visU
vendo
Carmo,
MINERVA
S.A..
Rua
38
do
*os
por
contos em 5 parcelas de 36.800,00 ê 52-2500. Informações em Te-i
—JU
já. vencidos. Preços: CrS ...
Acabamento de luxo. Vendedores
1 MIGUEL PEREIRA
vino Espirito Santo — Parque t>«- j r0K. jacarepaguá. Largo do Pcchin- 270 contos financiados.
~ 2° andar- Tcl: 52-<i6M.
— Proprietário
.— Telefone
no local das 7 ás 22 horas diária- **0 000,00 a CrS 600.000,00 com
o
sr.
uma casa em terreno espa-, cna terreno jo ~míí"a
local,
com
rangola
no
resópolis,
so
vendo
80
mil
x
17379
3300
vende
área
de
2.100 m2, tôda ain-.
26-9319.
04414
3500
í
.ili
iiiuíiii. sin its o anos. CIVIA | »w»w»wwwwwwvw»iivw^ I
4
mente á Av. Nova York, 422.
varanda,
sala,
com
quartos,
çosõ.
prazo; aceito
|_e"entráda"e 80
da em mata, frente de
e iunto
'banheiro,
cozinha, com fogão a «*».[ oferta compra á vista. Tel: 43-9490. PETRÓPOLIS — Vendem-se 3 casas ADRIANO. 68912 3600 ao centro da cidade, em rua
Tratar R. Carmo. 38. s 403 4. —.— Trav Ouvidor. 17 •— (Sec. , ...
bairro resibem localizadas facilitando-se tratar
área com tanque e jardim e uma boa
2464
3300
SÉRGIO CASTRO. — 42-'0Í92 e Vendas. 2." and.) Tel: 52-8166,; IlhaS
—
Telefonar
Ary,
dencial.
sem inVende-se uma propara
22-6231
03404 3500 TERESÓPOLIS
garagem para 2 carros, luz e água —
52-9089. 25554 3200 d» 8-30 as 18-00 horas
alqueires no Km. termcdlário. 8404 3700
— Excepcional oportude
quatro
PETRÓPOLIS
priedade
teleou
no
local
—
tvatar
a
pelo
Preço
ILHA
DO
GOVERNADOR
Jardim
82247 3300 ;
a 20 da Estrada Tcresopolls-Serra do VENDE-SE — Em Paulo de Frontin
nidade para adquirir seu terreno no PETRÓPOLIS — Vendo próximo
fone 3757 com sr. Azevedo;
i
TERRENO
Vendo NITERÓI _ Vende-se bela casa nova.! Guanabara. Vendo casas terrenosB àse
Higienópol*
10 ml- Sao J°sé do Rio Preto, ótimo sitio, Capim, com muitas árvores frutife- dois ótimos lotes, bem situados perto
18121 3500 melhor local de Petrópolis, a "russo",
SES^tt^SSfíSMiS
com 4 alqueires, casa residencial mo- ras. Terra apropriada para lavou30/ 4 qts., sala, coz., b. e dep. emprega-1 io {one 2"-2313- ã tarde sábados e
belo terreno de 24m rie frente,
nutos do centro, livre do
cidade medindo 1397 m2 próprio
ARCADIA — Vendo apar com água e luz em abundância, ideal! desta, porém habltável, mato, 3 nas ra de legumes, com duas nascentes. da
m rie um lado. 32.50 m de outro S da, jardim e quintal, entrada p. au- dominíos
casa de campo. Preço íO.OOO.OO
no'"jardim"
Av Frinck- EDIFÍCIO
~ã
*q««s
para
banhei
1
sala,
centes.
Preço
2
CrJ,^
de
2
antiga.
2
tamento
construçSo
de
galinheiros.
galpões, par- Casa
quartos,
16 ni na linha de fundo, com área; to. Preço Crt 700.000.00 no Ctiban- ?o Aliei'
para férias e week-end. Lotes a parg3
.
600co _ T ,
£nn ro, cozinha, dependências
01166
para em- tir de CrS 150.000,00 com área de reira de xuxu, bananeiras, comedou-j 1.200.00 íhum mil e duzentos cru-;..,.*
de S96 m2. Rua Uniracl. antes do n°!go. - Inf. t' 20214 Niterói
370O
^_^
Wl. Próprio para incorporação
ou
100 m2. 100Í financiado em 10 anos. ro» Para pintos, frangas, e galinhas,; zeiros i. Tratar no Rio pelo telefone
18320 3300 ILHA DO
1 enadeira para SOO pintos, bela to- í25-919S e em Teresópolis pelo telefo-1 FRIBURGO — "Parque D. João VI"
à
Av
P.!^ b™.t NITERÓI _ Vende-se
Rio
e
informações
Plantas
SoSãTcMà. .?£* _?j?;*•?«££££ A }f"l!:.S',..4 CHENCK - Tels. 42-6437 e 26-0626. \%
HSM<Si±£;;
17199 3600[— Vendo dentro da ddado niagmfi
600 Mil Cruj.eiros. * vista.
Aceito em Icaraí c. 2
Branco 1S1 t/ 406-7 RAUL REBOUÇAS.] P°grafia. Preço 250 mil cruzeiros. — |ne 3078.
.lotes com 2 frentes, em rua asfalta27S46 3300;
cos lotes com água e luz. 26 casas
q.
2U06 350o'Entrada át 70 mil cruzeiros, o res43"4155 '
da.
tendo
água
»
luz.
Tratar
e
•"«•-«"«l
pelo
-Preço
»"to
enlrnda
—
..
"15.
PSITIOS de 20 a .. construídas, um lago central com
em 1 ano. Tratar com o sr, TERESÓPOLIS
Barb0!"''
2â69
3im qi,intal"
Cr. 800.000,00. Inf.
2UAM»
Mm™'**
VENDO pela melhor oferta dois PETRÓPOLIS — Rua Marques de Pa- tante
T. 20214 Niterói, j— Tel- 27*81
6.000 metro» quadrados. Preços mó200
metros
maia
de
m2.
com
Rua 16 de Março 155, 7» 50.000
S923 34O0 terrenos, cafla c/ 14 x 30, plano, raná — Vendo ótimo lote de terre- HEITOR.
8300
32-5466,
sl 700. Tel. 4661. Petrópolis.
prazo. Tels.
dè frente para auto estrada, nrôxl- dicos. Longo
1*323
ALERTA — P. de Lucas — Rara
03168 3500 mos â Venda Nova — K 18 — lança- FELINTO.
— Jardim moita água, bairro residencial, no plano 12 x 36 de esquina em frenoportunidade. Terrenos residenciais ] NITERÓI — Vende-Je aoto. em cons- ILHA
GOVERNADOR
Rio
n°
3700
205.
Informações
mento da Gleba 1 do Parque Barcel• conjerciais,.urbanizados, calçados ejtruç.lo 2 pts, a' coz. b. dep. emp- Guanabara — Terreno 14 x 54 — Com conducio ã porta. Tratar no lo- te ao prédio
11944
APARTAMEENTO EM PETRÓPOLIS los, onde será construído o aeropor- ARARUAMA — Vendo o* últimos íoa da, em Icaraí — pelo IPASE
arborizados, c lotaç.to e ônibus
Pre- água e luz.. Base 430.000.00 — Com cal. Rua São Sebastião. 337 — 28-2422.
3300 —Vendo apto. de luxo no
Hotel to comercial d* Teresópolis. Cr$ .. tei urbanos, arborizados, ei água, luz,
Entrada 16.500.00 e o restante ço Ctí 800.000.00. Inf. T. 20214 Ni- PEREIRA 26-7193.
4234
18385 3500
quadrado — SOÍJ na telefone e Junto ao comércio. Preço*
.630.00 mensais isnn juros» Inf» ejterot.
18322 3300
Forta.
3230 3400 Indaiá.
"do PETRÓPOLIS — Apto. sala. banheiro, Quitandinha, grande living, vestiário 6,00 por metro
50 prestações aem juros.
eonduçSo para visita na ADM. VIC-l
— Ao lado
100 mil pagáveis em 100 meses.
cozinha, cedo direitos compra um, pri- com armários embutidos, saleta. com escriturana e IMOBILIÁRIA
RIO-PETROPOLIS
—
BARCEL- partir
2
dois
armários,
embutidos,
Tratar
escritório,
Vende-se liçdtssima re-!lLHA DO GOVERNADOR — Terreno bar Tico-Tico vendo í lotes de 15 x meiro andar sob pilotis, construçSo,
Pres. |NITERÓI
TOR GOTELIP LTDA. Av.
LACERDA — 45-2412.
Presidente
Vargas
Av.
Vendo
banheiro
sidência
LTDA.
luxo
em
côr
no
Jardim
Icaraí.
i
LOS
de
varandas,
área-devidamente
4
salüo,
i—
legalizada 60 cada ou troco por automóvel — na primeira lage. Entrada 46 mil, resVargas, 417A sala 1304 tel. 43-3463
q.
13914 S700
17189 3600
americano piso com tapeçaria de lá, 534 — 2».
3347 3200 c- c. b. dep. ejnpregada V. e jar-,perto da Freguezia. com 3.017m2 icfL,.,'™
21069 3500-26-1134
to em 60 prest.2.900,00 — Tel.
CABO FRIO — Veado prédio mo—
todo
mobiliado
telefone,
dim — garage. Preço CrS 1.800.000,00. Kr$ 498.00 o m2, servindo para consquadros
..
'
23
horas.
SOBRINHO,
at*
APARTAMENTOS — Vende-se de| derno. Junto a mais linda praia da
trução de apartamentos, industria, em- PETRÓPOLIS
Vendemos terrenos
RONSVCESSO - HIGIENÓPOLIS —! Inf. CARVALHO T. 20214 Niterói.
11379 3500 Preço 1.300.000.00 — Entrada
950000.00 facilita-se a entrada a cri- quarto e sala separados, cozinha. cidade, cj Jardim, pergola e lago. —
Vendemos ótimos aptos., em cons18321 3390 ¦ presa de ônibus etc..' a SÕ metròsje granjas no afamado Vale Bonsu-j
da Av. Paranapuan. corri rua caíçã-1cesso, a poucos minutos da cidade1 fERESOPOLIS — Rua Carmela Du- tério do comprador c restante em 10 banh. e área c. tanque. Entrega em |Varanda," sala, 3 quartos, 2 banheili
truçSo adiantada, constando de:
-,
ENTRKGA IMEDIATA — PRAIA DE ria, água. luz, ônibus, lotação e bon- de Petrópolis — E' uma regiio «s-jtra — Apto. pronta entrega, sala, ba« anos
Tratar" Yo~ mdr ARV CÒÚ- ! 1* meses. Preço i partir de 275.000,00 ros social.", cozinha, dependências pl
complet
aala. í quartas banheiro
—
Vende-se
ICARAI
no
Ed.
Paraíba,
Entrada 35*í. e o restante finan-jseneíalmente de veraneio, a 700 m.| nheiro. ktich. 205 mil cruzeiros, pe- TINHO e m Petrópolis — Rua 16 de com 80>> atr o término da constru-! empregada, rouparia e abrigo para
cozinha, área com tanque e garage.
"
jde.
res-1 Março 155 sala 700 — Tel: 4361 (Do-ÍC^o e 40<> financiados após as cha-,carro — Preço Crf 1.500.000.00 ci;in
Preços a partir
de CvS 520.000 oo **• *nd- s. qto. varanda envidraça- ciado em 4 anos. Recebo também co- de altitude, perto de Corréas e de quena entrada, parte facilitada,
20.000.00.
com à"- °í^hi. coi. área sen', com ten- mo parte de pagamento apartamento' Boncl.ma. Um lotearrento Já feito, to em prest. de 2.633,7o — Telefone; mingos e feriados» — No Rio Av.jves. Tratar: SOUZA e SODRÉ — Av. |facilidade de pagamento o combinar
eendo de snal CrS
—
ou
automóvel
itar
ce 1953 em diante. Tra-:onde existem muitas casas de fino'a6-1134
SOBRINHO, até 23 horas. Rio Branco 173 sala 801 —Tel: .113 áe Maio. 13 — 12". andar, aala 20[— Av. HIo Branco, 151 — 3al»J 406grande parte financiada em 6 anos 1ue- Tratar Niterói telefone 7479.
3291 3600(7 — RAUL REBOUÇAS.
Tel. 38-4)058.
~- 52-RS44.
com o proprietário!gosto, estando as ruas abertas, ajar-; —- ——._—. ——
3300 jtar diretamente
03160 3500
«•«
Ver no local i ru» Ubiratá. m> 42
Aristót„e„les « fiSPETRÓPOLIS - Lindo sítio multo
AJ. Marechal
>>»recnai Flo-[
rio- dinadas
8361 3700
luz.! ™inuru"=
IT- "'"'"VL1"
3200 ;„_.-,._
dlnadas e servidas por redes de luz,
Sftr. Helv.
18476 > 3200:
z;—_:
rr—
J
ÍKTSn
^~_
nr-!sr—
— RAi
APARTAMENTO
-.
EM
PETRÓPOUS
—
VÁRZEA
TERESÓPOLIS
>ende-se magnificojnano 6. 12° and. T. 23-0086 ou emjàgua e telefones — Pagamento mui- confortável e de fino acabamento,
iICARAI
no
—
Vendo
—
Vende-se,
no
Hotel
ApartaFIM
DE
SEMANA
apar-!
RA
OPORTUNIDADE
ai'o,
»u*
Quitandinha
de
familia
—
Av.
residência
Paranapuan n. to facilitado — Informações detalha-,próprio para grande
a
Casa grandet. poriapartamento, de frente, composto
VILA DA PENHA
vendo uurgente motivo viagem. tamento com qrand» quarto, varanda, mento ainda nio habitado, pronta maravilhoso clima d» Conrado, et'd« i*!de
i
de sala.
aala. 2 quartos, banheiro,
preço de oportunidade, com metade
ce- íii64:.?iaJZ?menie a,té às 10 hoíM e da» em COARCO. à Rua México, so,»/"",
trem.
«
banheiro,
embutido, telefone, entrega. 2 quartoa, gala. jardim de trada Miguel Pereira, rodagem
for» — «-^TO
eu :Ar*a de 1S0CO m2, í6da era P*r1u* tapeçaria armário
Vp?UpJ.^.Un~r.em.4»5S0t.mSS
*?" d? "rTJÇV d'P*n-ihora"«^Go:-.d^ng°S * ""^ — ao
mobiliado Preço 640400,00 inverno, banheiro • corinba, ambos a 1,30 hs. do Rio. magníficos terre% i,nh»'
no toc£Tcom Edua^o Pu?ot'^ ^ J Jd.Hlinado • florido¦ P«uindo 3 b*.
Entrada 450.000,00 e aliada facilita com água quente. Entrada Crf
no» p« residências, sitio* • chácara»,
trada Uniáo Industria n. «.«.
SX.V^ a entrada como desejar a critírio do 213.000,00. sendo Crt 50.000,00 ainal e e. ou sere casas, prontas p* haWtar,
^||«dob'SS?««
coíinha. grande banheiro completo. P.lM * acabamento ¦gjgggg»*.- JMmS <«-A>ABARA
r.r*vÃwãFI
ü^T,
—
— «"»
Tratar com dr. ARV saldo facilitado em até 10 meses. água. luz • ífirça d* light. Negócios
tos. jartíirn de imvwno. etc. etc. In- comprador
entrada para auto bora jardim, quin-1 Ver na ma Otavto Carneiro. N, ÍJKES"
,. PETRÓPOUS — Vende-se uma óU- jtelMmente mobília.«OB com raeios. ge-; coutinho — Em Petrópolis, a Rua Restante em mensalidades de Crt .. de ocasiáo, pequwia «titrada » pre?*
'tÍvro
«•.,«"; 76 — Vcndcân o'ultimo mnto-™ ' Pitoresca casa no Btr.gen. «ladeiras e tudo o reais. Ampla pisd-jl» de Março 155 aala 700 Tel: 4WI 4.60OCO. Negócio urgente e dire-, taç6es sem iures. TrtsJa-se iJirgo SSo
Í?Í. v2?4 R âa loi^^Gutlberio TIXHO Z.U?t2l-f*«T
P*'0 te»*f0«>«
14*.. S. MM.
prôpriics, par- _ No Rio Av. Rio Braaco 173 sala to. Tratar d» 2*4 i 6». tefra. até lí! Francisco, SS
,%V,. 3300
,•»» 105
l«ÇI»fM«^ní*
n?«ntn^«
ÕS,r" ? Km do centro, em terreno de cír- na. pomar, najeentes
íw*Í«J?>i«: £\, « níviir. Bel» inteiramente Pronto,
de quar81482 *700
horas. Sr. SÉRGIO, tei. 43-0597.
j
de ^
Cr, 953 ooo.wiques. g«rat;e para vário* carros, tel- Ml - Tel: S2-SS44.
it,«fjq* n rr,^r,«^ ns 8. »T
81218
*?'c"1*1 COrinIU e ^nheíf0 COm-j_ TriUt pi!o tel: 36-I15Í. das 5 1,: M-SS41 - P;eço Cr$ 2.656.000^0 com
OJttBÕ
33«
3287 3800 caro
— Vendo 6«mo lot»
2T. o ,í « aiw^AÍ rivimea. ^t WrrrnnT
^^ „,..
a.
^C.
FRIO
^i?**
tUJd*.
Bâi
lA
p.
P^to e arca de serriço com tan- U 7 h(,rM da cone. .financiamento longo. 18050 3500
-I Sí; com
!í8;^.' * 34-5451.
ÍJ ?it-?Wn
isrreno. frente para a praia •
Viagem, dois obmot Vlotes de terr*-,-n
Ult^DO. íí^55
Í4-34PS
- Vendo a Rua Quis- TERESÓPOLIS - Quebra-fratces ~- [de
3300'
PETRÓPCUS
«vesüdo de amleio« Insta«S88
A
C52.
—
rnirega-se vaf.a. 4355 :'2vM nos. Base de 800.000.00 cora lOfr de |„5 JV. i»tí. . ,r™fi»
Desa« Mmâ. Ciisa co-n 3 quartos, 2 saias, ba- Proprietário de magnífica ire» de , de
CHÁCAR-iS - Corriam
J11IÍ
-—-~~
.e*quina'^
£LJ,^««n tu J?,t
l*W»"e>_
fojaoe
aquecedor
nltra-;VENDE-SE
qa*ár'i^Á ?. C^. L,«^.^
Ótimo lote tíe terre-* 130.MO c 1S.0O0 a WU - 10 ».netin^ro^^tío.i^^ioitoo^'ttrferAoo
vvwvs>vn^nnv»^v%^v*sain^^^ entrada * restam* ern 5 anoic
um. Tra™banheiro
lado do^iote'-Pi-" lr« ' ^txoi «^.*fi^^?f»l^a^2
*ai*o
de
festas
*
recreio
«**•
com.no
medindo 32 m e* ft-eme, 30 m ratem Juros. Pr&ximaa ao 3mk*y Oub; quarto
...
.•
tar
com S. Stockier. Av. Nilo Pe5S tratada com JardiritTugof etc
de
empteilda
S5Pirc*
iuados. Sl re. M lado direi- a 500 metro, da União tedfeMa -;?«no lí x 55 J*eçcAc*wWiX desrr.en-.b.-a pedK«?d. á«i'M«:
NlterQS
çanha 155. saia *« tel. »-7221 .isstalaçao compleU de tolletes'Imita d« '^
M^KOe
^"T'"^
«ACL
lAvCAS^'
5*5 Si««iWra praia. — Ver no tocai e tra- •«•• W ^
esquerdo. Es irada R;»-,Muita *g«« - .Ultima» a reitda -• ya«kt.-se e pagamento _
TraurÜ l OMmsi. Preço Crt l«W» o S. "l ' **-'
"
W»
do
rr.ftrct
o
Vend«-se I otuvas caXtTFUO*
Procurar
RAMOS
(WWtól
DA
LA-i
-ico»
DR
1H
com
ARY
COX7T1NHO.
Rio
Ne
íiaaariaáof
«»*
Tra-|
'ÍÍLtLJJr
COXSTRCTORA
5
anos.
CATRC l*:Ti>^°'v;,*^«nte
^^^r
— «.«»
— Prferato »a terre- GOA. à Rua S. Je*é 90 — i*. para Av. Rio Branca. 173. aala *» — Trt- ttr com I38WAUKI em
RIO-PETR6POLIS
i»*s no Lario do Ms.rio «paradas
SANTOS PA- MUWQUI — Ver.do. prtwtmo A pr*i*
.,
~J?
S A — *v 13 de Maio 13 5« ¦Mjneo-Ttap
"í im*. "S*1 e°-*t™,Ç«« iln^Si' >*¦ ***&**. &mm. fe^egrafiaa -] SS-SI44, ere P«rtrés»h.. Sua IS
reatOJflca «tnutruçío. O-» ÍSc1 CC^.W ifei- l*n2 Km 2*%-^^a *. PTn5rr' «mt*»
KtmZ, Ar. Nilo p«çw.h«. », Ml».».\ terreno 13 r. »- Trata» íe!.: 39-S1M,
S»"
Tel^V*
Ifi^fi
»
»;;«»-»
«.eftes • tratar j^e itlefctóe -'fc-!:*^íK*o «tpera qs» acabei Março, 155. aala m, tel: tf*." &*
s?»:.í* íaeiüdadt. T. $0914 Nitertí. * o ml. Tei. 37-SMi Sr-JORGRY)„i?tno
^.
41S« 411
:
da* 1* *a 18 Srwas.
20,7» M8í;4S-M99. 1S552 MHi
1»3£4 1300,
321S
3M0'
Ií«4
«•
««•
u„W
^„1Z-U3
S«e
245.»

Méier

f.T«5A^e^^rraC:aM'^;m.r' k R; "*•*»*•*, mag-

MEIER - ED. BOMCLIMA. rSl^'Sggtág,

' '
~ m:-"u ~
Téls: 22-0812 e 22-0236.
&»V™t-wS5,703
86393 3100

Sub. da Leopoldina

sagres; aS^a gg ífsaa vsrn^aMorbais

Teresópolis

^tosr^inii^ffid^. &m\mmm%tâèÇÉ^ - «ks™ «^^r^ira^s x

Petrópolis

^^M^^M\&ÍÈ 2%?r.l ^LtIr^EInT-Í^

do Ouvidor, 7-6.° andar. Tei.! Terrenos para veraneio

CORREIO DA MANHA, Domingo, 18 de Ag.sto de 1957

,> 3.* Caderno (Parte IT)'

.-

C

O

MPRA

MUniQUI — Vendo confortável c«aa, junto ao mar, com .1 qt*., 2 «ala»,
eozinh», banheiro, dependência* de
empregado, cercada de varanda —
Tratar tei.: 28-3194, das 14 à» 18
horas.
24820 3700
MURIQUI — Vendem-se 2 bon» lólê»
junto» ou «tparados, otimamente locallzRdo» e próximo» lt praia por
200.000 cruzeiro» financiados — Tratar dia» útel» 30-2340 ou diariamente
— Av. Altântlca 2736 — Apto. 104.
3700
11094
VENDE-SB — Sitio com 244.000 m2,
na «erra • 700 m. de altitude, com
ótima casa, com luz da Light. água
próprl», casa de empregado. Tratar
Ar. Rio Branco — 81 — 11". — g.
1108. Tel. 43-7445 — GAVAZZI.
18236 3700
TERRENOS j- Vendemos ótimamente situado», na Barro da Tijuca,
em frente ,.o Itanhangá e dc esquina; em Saquarema; cm Araruama,
cora cisa de quarto e sala e depend.;
na Praia da Luz. — Detalhe» na
PENNSVLVANIA. * Rua Mcxico, 111.
grupo 504; tel.: 22-3033.
3700
103U
TOIBURGO — Vende-se Hndã~re7ldência de luxo tôda mobiliada Inclu»iva telefone BAIRRO SANS SOU
CI, Terreno 1.860 M2 duas frente
Baia dois milhões. Tel. 42-5079.
3700
11417
JARDIM PRIMAVERA — Vcndõ" pró"ximo à Estrada RIo-PetrópolIs, um
magnífico lote de terreno c/ 13 x 29
metro», pronto para receber construfl o. Preço CrÇ 45.000,00 c/ parte facilltada a longo prazo. Av. Rio Branco, 151 »/ 406-7 RAUL REBOUÇAS.
21109 3700
COROA GRANDE — VILA GENI —
ótimo lote 50 metro» da praia com
SSO m2, pronto construir. Água, luz
• transporte. CrÇ 90.000,00, «endo 50
mil flnmciidos a combinar. EDUARDO — Av. Rio Branco tf 1414.
Fone: 22-1678.
18364 3700
PRAIA DE IBICUI — Vendo um terreno com 3 cisas — A principal com
3 quarto»,
aala, cozinha, banheiro
completo, jardim, estrada para carro,
mobiliada, égua com fartura e luz,
2 restantes de quarto e sala conjugados, banheiro, cozinha e varanda.
Pode aer vista com D. Rosa na casa
dos fundos. Tratar telefone — ....
23-2817 — 12 às 16 horas com Roma.
Segunda-feira.
22739 3700

EVENDA

SITIO — Para veraneio no alto
da serra no Município Miguel Fereira com 7 alqueires, casa moblIluda, luz elétrica, piscina, todo
conforto para familla de alto tratamento, vendo com pequena entrada, saldo à combinar rom o sr.
KURT. — Tel. 23-0887 o proprietário.
28681 3800

DE

PRÉDIOS

FAZENDA EM GOIÁS — Vendo
1 — 10,000 alqueire» geométrico».
Preço 2 mil o alô.. 2 F«zend* de 1000
¦lquelre», por CrÇ 3.800,00 alqueire.
Centro — vendem-»» 2 cata» em
S qulnhento» alqueire» por 4 mil o
alqueire. Tratar SILVIO FLEURY. — rua residencial — Uma tem 3 ati»»;
4 quarto» grande» • 1 pequeno; vaTel».: 47-5418 e 47-2864. Rio.
1317 3800 randa lateral ;eorredor; banheiro e
cozinha, No» fundos:
quarto
FAZENDOLA EM TERESÓPOLIS -. crlad acom W. C. a tanque — A para
ouVendo uma fazendola de 12 alquel tr* tem 2 »al«», S quarto», corredor,
res geométrico», do» qual» 80':ó plnno» corlnha e banheiro — Prrço d» cada:
e restante pequena» elevaçõ-S, Caia Orl 80o mil — Tra|«r 1 Rua General
de .." ni.-.i. i.i moderna, tipo Coin- P«dr» 24 — Tel. 2378 — Nova Prinlal. com 210 mtl.2 de construçSo. «a- burgo.
81216 3800
la de estar, aala de Jantar, 3 dormitória., 2 banheiros sociais, cop», euzlnha, armário» embutido», quarto e
vi mio á peito ad» tratamento, or ll ibanheiro de. empregada. Depósito para materiais, casa para idmintitra- stmo «ltlo para week-end, 25 minuto»
ii.v
barca»; 300 mil m.'. d» irea »m
dor, 5 boas casas para empregado»
e plantaçõe», água» própria»,
do campo. Todas estas constru;ões. pasto»
ótima sede, estibulo, depósito», »tc.
nova.», Iniciadas em 1954; distante da Presld.
Vargas, 446, sala 1606 — JOcidade de Teresópolls 12 qullômetros, por boa estrada de automóvel SE' BARROSO.
cm qualquer época. Possui um» peiiu"ii,i mata, com variedade madeira
de lei. Plantação de aUace. repo- Vendo k Estrada Rio Grande,
lhos, batata, cenoura, beterraba, na- k porta 20.000m2, plano, tendo ônibus
ótima
bo, vagem, mandioc», tomate, etc. ¦•.«ie. nova, Idem
caaetro, etc. —
Fruticultura: cerca de 3 mil pés de Facilito em 30 porpara
cento, Presld. Varbanana prata, 1.200 pé» de pêssegos, gas, 446, sala 1608 JOSE' BARROSO.
1.200 pés de laranjas natal, 4.000 pés
d» abacaxis, etc, Vária» nascentes.e
de fácil captação. Renda de mal» de
um milhão de cruzeiros por ano em —Vendo a 1 1/2 horas do Rio, altltufruteiras e hortaliças. — Tratar com d» d» 450 mis. com 200 alqs, geom.
DR. ARY COUTINHO, em Petrópo- em paattgen» para 500 reze» multa
11», Rua 16 de Março, 155. sala 700; águ», sede e demais benfeitorias —
tel. 4661. No Rio. Av, Rio Branco, 173, Pre*. Varga* 446, sala 1.606 — JOsala 801; tel. 52-8844. 5002 380O SE' BARROSO. 2576 3800

TERRENOS

(CONTINUA)

FRIBURGO

VENDO L OJA

ITATIAIA — Esta. do Rto. Vende-»»
uma boa e bonita chácara com grande e confortável casa de uma »ala
grande 10 por 6 ms. cinco grande»
quartos, duas cozinhas, copa e dep.
empregadas, grande jardim com árvores frutíferas e pomar, terreno de .,
4.000 ms. cercado com tela de arame forte, luz elétrica e água encanada
a 100 mi, da E. Presld. Dutra no
centro da vila, rua Telefone. Serve
bem para Clube, família grande ou
para pensão. Preço: CrS 600.000,00
com grande facilidade. Tratar no lugor.
27869 3800
FAZENDA — ESTRADA VIEIRA DA
MOTTA — Caminho de São José do
Rio Preto, a 2,30 hora» do Rio com
20 alqueires geométricos de magnlficas terras, a margem de estrada de
rodagem com extensas várzea» e ampias pastagens localizadas em suaves
aclives e plateaux cercados rom arame farpado, terras que podem ler
inteiramente
aproveitadas para os
mais diversos empregos, pela auséncia total de erosão, pedreiras e rampas forçadas. Cafézal limpo e bem
cuidado c| 12.000 pés de abacaxis;
pomar e etc. Diversas nascentes altns com pequena represa» c| 2 metros de barragem c outras de menor
importância, mas tôda» com bom vo- Vende-se magnífico com 48 mil m_
A 1 hora e 30 do Rio ônibus e Cenlume mesmo nas cstlagen» mais pro- a 10 minutos da estaçlo, tendo duas trai do Bratt! .clima sslubérrlmo —
longadas. Casa sede com ampla va- ótimas casas, duas piscinas, luz elé- Prédio colonial amplo, 7 dormitórios,
randa, grande sala, 4 quartos, ba- tricr. e água em abundância. Exce- grande varanda, saleta, living com lanhelro completo, copa, cozinha. Di- lenta p»ra colônia de férias. Inteira- relra, bar copa cozinha, mármore», laversas casas para colonos todas cm mente plantado com 1.500 pés de co- drllho» e azulejos. 4 quartos de b»Vende-se 1 bom terreno, plano, no
alvenaria. Preço CrÇ 2.400.000,00 com quelro anáo, 3.000 pés de laranja, nho em côr —' Rodeada de grande»
50 por cento a vista e o restante em 1.500 fruteiras— do conde etc. dando bosques, Jardins e pomar variado, — centro, Junto a todo comércio, ser- Na tradicional
estação de águas
Tratar pelo tel
Móveis completos, geladeira, rádio, luz vindo também
5 anos. Informações k Avenida Rio ótima renda
para comércio, tendo DE CAXAMBU, d» 2 qts., banh., ki5924 3800 elétrica água encanada
Branco, 151, «alas 406-7 — RAUL 45-6364.
abundante —
tcli. c/ água quente
em todo* os
Casa para empregado», cavalarlças — o mileo terreno a construir, com área aptos.
REBOUÇAS.
—
Aviário
au
de
14
Preço barato. de 230 m2 tendo
t afrente
.coelhelras
8360 3800
Passo ótima com vários galinheiros, Facilito pagamento — Detalhes com metros e com direito ao gabarito de
FAZENDA — Próximo k Rio Bonito criação,
— Av. Pre».-Vargas 435 3 andares — Preço Cri 900 mil cruSr.
SOARES
etc.
Casa
mobiliada,
grande
513 hectares, sede nova, casas, eng, — Aluguel
zeiros, aceita-se boa entrada, e parte
,Cr$ 4 mU — A quem ficar 9"., sala 903-A — Tel. 43-0655.
hidráulico, bananal, pastaria», matas, com as benfeitorias
de
230.000,00 50%
3441 3800 facilitada — Tratar á Av. Rio Bran- Preço 4 partir
— Rua Renato
várzeas, etc. Carvalhelra, Quitanda 20 Meira Lima n. 585. Largo do Tanque.
co, 185, 7°. andar, sala 707 — Tel.... facilitado»— — Rua da Quitanda, 3,
tala
60fl
Tel:
s/ 102 das 9 às 13 horas. Tel: 22-5920.
52-2675.
42-7173.
85493 91
4347 3800
29126 91
FAZENDO — 30 alqueires, frente etNa unlio Industria quilômetro 85,
trada Rio Bonlto-Araruama, sede anmede 30 alqueires em pastos matas
tiga, pomar, capoelrão, pasto, etc. Em Passa Três — Vende-se,
tem e lavouras, várias nascentes água po— Com 2
Carvalhelra, 9 às 13, Tel: 22-5920.
ônibus a porta
mais Informações tivel, riacho, residência confortável, Rua S. Clemente, 127
Í^_^AArf*AA_^%A_l^**^.I^F-.l^^-i--_^S_-^i_^^WV,WN*"S*W
totalmente quartos, 1 sala, banheiro, cozinha,
pelo telefone: 45-2606 chamar Mme 16 amplas dependências
Com 4m. de frento por ll m. de
—
FAZENDA 143 alqueires, em várzea» FRANCISCA, das 8 às 14 horas.
mobiliadd»s
Agita encanada — Luz área e qua.to de empregada. Pronta fundos — Entrega imediata
— Oporom Silva Jardim, matas, pastos, ria74113 3800 elétrica para empregados — 10 pa- enjrega _ Tratar Av.
Beira M»r 406-1*2SÍ«tde___a_:' —~_í.have!'.Av- Cop''ts colono». Armazém, prédio para hochos. CARVALEIRA — Quitanda 20;
Dias utels.
...
cabana 335-A
83715
tel com 10 quartos, aviário para 15 ASITIO — Vende-se, na Serra do Mar, das 9 às 13 — Tel: 22-5920.
911
3969 91
mU ave», pocilgas para 1.000 porcos,
4166 3800 Rlo-Bahla —
perto de Umberto Antunes, Estrada
18 — A 3 horas e estábulo bo mgado leiteiro — Cavade Vassouras, com 12.000 metros qua- FAZENDINHA — Compro em Juiz de mela do Rio, 53 Km
alqueire» geométricos lo» de sela _ Carroças, bois, ferradrado», casa de campo e emprega- Fora, retirado no máximo 6 a 8
Terras férteis, boa» várzeas
— Maiores detalhe»
qulpara la- menta»
dos, altitude 850 metros. Distante da lômetros, para renda, 20 alqueires,
— Pequeno cafezal — Pastos de com Sr. diversas
voura
SOARES — Av. Pres. Vargas
estrada 800 metros, acessíveis para mais ou menos, casa com conforto capim
gorduro, com água e cercados 435, 9°., s»Ia 903-A— Tel. 43-0655.
automóvel até a porta. Preço ótimo inclusive luz elétrica e
Lugar excelente para criação de
posslvelmenFaclllta-se. Para ver e tratar. —
3428 3800
te força, boas aguadas, pastos, pocll- gado leiteiro e porcos — Boa e conTel. 37-7637.
cora ou sem gado para lcl- fortável sede — água nascente — Caetc.
gas,
Vendemos apartamento ds luxo, dc frente, «m fi21063 3800 te, de fácil acesso,
alguma várzea sas para colono, pocilgas — RefrigeraNa União Industria, 2 horas e 30
TERRENO 18 x 26 — Permuta-se pj para cultura. Preciso sair do Rio, po- dor para leite — Luz própria — Ponal
de
construção, para entrega até o fim do ano. Rua 2
apartamento Rua Abelardo de Barros rém, tenho problema de educação de mar, armazém, etc. — Tratar com o do Rio — Frente pam o asfalto, mede Dezembro, 33. Constando de: saleta de entrada, amJunto ao prédio 31, — Tratar pelo filhos. Só serve negócio facilitado, proprietário pelo tel. Correias' 219 na de 90 alqueires geométricos, grandes
tel.: 38-7S40.
podendo dar entrada de 800 mU à rua Princesa D. Paula, n. 293, preço várzea» culturas diversas, capinciras,
pia sala, jardim de inverno, 3 confortáveis quartos, copapastos divididos, residência confor3800 vista e restante a longo prazo sem Orl 3.500.000,00 metade à vista, me- 6tável,
17139
tade á combinar.
água encanada luz elétrica, cacozinha, banheiro completo com box, área de serviço,
ICARAI — Vendo magnífico terreno juros,mêsprestação máxima de 10 mil
29137 3800 sa para empregados, 5 casas de boa
por
garantldísslmos. Cartas pade 12 x 33 fi Rua Joaquim Távora ra
construção, estábulo, cavalarlça, poquarto e W.C. de empregada. Fino acabamento, còm
Joel Pltta — Rua Miguel Cervanmar, estábulo carrapatlclda, bom ga-'
Junto ao n.o 258 próximo da praia. tes, 31 — Cachambl-Méler D. Federal,
pinturas a óleo, ferragens La Font, água quente e fria na
Otlmo para Incorporação. Tratar cl
do leiteiro, cavalos, burros,
e
Próprio para recreação, clube, co- aves — Maiores detalhes com porcos
« proprietário sr. OSWALDO. Tele- ou pelo telefone 29-7578.
cozinha e no banheiro. Preço: CrÇ 1.050.000,00 com
gr.
SOA3175 3800 léglo. clinica, etc. Tem cerca de 600 RES —
fones: 32-2324 e k noite 47-4091.
Av. pres. Vargas 435, 0»., »a50% facilitados e 50% financiados, após a entrega. Ver
m2
—
de
construída
la
903-A
área
Inclusive
sede
Tel.
43-0655.
3800 FAZENDA ZONA DE VERANEIO, —
343»
4207
de luxo, gado, porcos, galinhas, plan3800
no local e tratar na Av. Almte. Barroso, 2 — 18.° andar.
FAZENDA EM SILVA JARDIM-— vende-se, pertinho de Mendes. Deta- tações, etc.
Tudo
instalado a
Vende-se com 106 alqueires CrS .. lhes com o Snr. Evaristo, no Banco Água e luz e mtodo o sítio — gosto.
Dista
«.000.000,00 — Tratar com DR. GIL- Nacional de Minas Gerais, Av. Gomes 45 minutos da Praça Mauá
91
pela Av.
Freire 54, esquina de Senado. Dispen- da» Bandeiras — Base
^^^^^^^^^^
82244
DO — Tel».: 38-9043 ou 58-1139.
CrS 5 milhões
so intermediários.
— Mais detalhes com TAVARES Tel.
3800
2316
3800 42-7456 ou i noite 48-1895.
05156
Seis alqueires, 10 nascentes de água
VENDE-SE «ltlo
em Niterói, loTú
11264 3300 cristalina, maior parte plano. Atraaprazível, com possibilidade produção SITIO NA RODOVIA PRES. DUTRA
—
vessado por grande ribeirão com pôVendo frente para o asfalte a 1,15
mineral e aviarlo. Tratar tel. 42-0998
Preço ocasião.
minutos do Rio com 2 alq.
ço natural e cachoeira — Altitude de
3286 3800 boas águas e boa várzea — geom.
800 metros — Cr$ 980 mil — Grande
Preço
MAGE' — Vende-se, próximo à~ÊST- Cl? 350.000,00 __ Fone 52-4651 e 52-7165
financiamento — DANTAS — 22-4548
18415
trada Rio-Friburgo, de 20 a 60 alSR. MORAES.
3800
g 47-0337.
«uelrel. Multa mata, boa» agudas e
24560 81
Vende-se
uma irea c/ 130 mil me3800
17135
eitrad» dentro da propriedade. Base
tros quadrados, cl fonte de Água
45 mU cruzeiro» o alqueire FAZENDAS — Vendo nos seguinte» Mineral oficialmente analisada,
M
um
— J>reS°
Tratar em Magé com o »r. ESTE- municípios: Valença. Cr$ 4.50O009.0O, grande aviário, modernamente ins- Sitio com 9.000 metros quadrados,
VES na Rua Dr. Siqueira n. 315 — Cr$ 6.000.000 e CrS 8.000.000 — Vas- talado, <;/ uma
Jazida de minério todo arborizado com fruteira» em
Ca«a Lourdes — Fone 31.
«ouras CrJ 3.0000.000 e Cr$ 8.000.000 - teldspato. ou admite-se sócio .-Infor- produção ,— Casa com 3 quartos, tala
Vendo-se situada, cm Santa Alexandrina-Rio Comprido, cons17188
3888 Plrai Cr$ 2.600.000 e Cr$ 350.000 - maçõe» c/ o dr. PEPE. na Rua Se etc, fogão, aquecedor e geladeira a
trução de alto luxo t esmerado acabamento, com muitos quarto»,
nador Nabuco 18, pelo telefone... gé». Luz elétrica, ,casa para caseiro,
CrS 4.000.000 e Cr*
SITIO — Arara» (Petrópolls) vende- Passa Três
2-1988 — Niterói. 27401 3800 garage, cocheira, confinado para 1.000
— Paraíba do Sul Cr?
sala» a salóes (um mármore estrangeiro), banheiros completos de
•e. eom magnífica casa de madeira, 1.500.000
cabeças — Água super abundante. —
.500.000 —Barra Mansa Cr$ 4.500.00o",
luxo, cozinha multo grande, piscina de luxo para natação, pátio»
eom moveis, piscina, luz elétrica, fo- .CrS
Cachoeira
com piscina natural. Jar6.50O.00O
CrJ 1.500 — Bananal
com multo conforte • luxuosa pavimentação, varandas envldraIa? » Sá», água em excesso, posição CrS 5.000.000 e e Cr$
dlm,
horta,
—
depósito
etc
Vende-se
— Ipiabns
ou troca-se por Imóvel — Bas» Cr$
çadas, jardins, horta, árvores frutíferas, aviário moderno para 500
privilegiada, estrada cimentada, etc. Cr$ 600.000 e Cr$ 10.000.000
1.800.000 — ALCEU
—• Base 600 mil cruzeiros — Informa8.0 mil — Tratar com sr. MONASSA
aves, garage para 3 carro», apartamentos para empregados, am— Um corretor da zona ruMORAES
çoes pelo Telefone 27-9879.
Tel.
52-7655.
5261
pia lavandarla. A propriedade situa-se em deslumbrnte vale, onde
ral com bons negócios para você — Vende-se um com área de 115 mil 7
3800
3800 Só aceito fazendas
existe muito sossego, ar puro e ótimo clima no Inverno e varão.
16112
para vender que ms2, com dois pastos, ótima nesecn
—
ATENÇÃO
te,
uma
mina
d'água. uma belissl
Senhores corretores —
SITIO — Jacarepaguá —• Vende- sejam de preços razoáveis — Rua
Area do terreno cêrca de 5:500 metros quadrados com 85 ds teselétrica e gá», Grande oportunidade c| comissão de
Dantas n. 45B S. 407 — Fones- ma casa com luz
ee, na Estrada de Jacarepaguá, Sen.
tada. Dista 15 minutos d* Copacabana pele túnel do Rio Comprlconstando de 2 salas, 4 quartos, : 4% paga à vista em Imóveis dc fá52-4631
o
52-7165.
*ones.
4.582, com 137.882 m2. luxuosa
do, 12 minutos do centro ou da Praça Saenz Pena. Preço Crf
banheiros (sendo um em côr). pran cil venda. Não c loteamento —Apre.
S800
17136
residêneia, garagem, piscina mo9.000.000,00 com parte a vista, parte facilitada e o saldo finandes varandas, Jardim, horta, írutei- sentar-re em C. Macedo
Imóveis
TERRENOS
PARA SITIO ESTRADA ras diversas, 15 mil pés de eucaltp- Ltda. — Av. Rio Eranuo
derna, galinheiros, nascentes, rcdado em 5 eu 10 anos tabela prlce. Tratar diretamente com o
n. 185 _
SANTO ALEIXO-ANDORJHAS,
servatórlo, etc. Facilita-se paga- «opé
no tos, casa para morador, galinheiros, 4M•
03334
91
proprie.*ri» iàem intermediários) a partir de 2a. feira peles foserra
Pet.-Teresépol!s,
cocheira,
ônibus
pocilga e canil. Faclllta-se
mento. Tratar com sr. Sandoval. direto da Praça Mauá
nes: 28-4805 ou 34-1808.
3430
9!
o
Tratar
—
na
Av.
000
Rio
BranVASSOURAS
pagamento.
6
Altitude 400 mts. ótiTels. 42-6539 ou 42-7943.
m2 por cem mil cruzeiros, porta,
20% ,. vis- co, 151. 13°. andar,
sala 1.307, c/ mo clima — Vendo^casa de veraneio
—
3800
ta
restante
Tel: 42-0112.
prazo jtno 10%, escrltu- AMORIM
com 2 quartos, sala, varanda etc. e
12090
— 1 minuto» do trecho já as- ra definitiva. Tratar
6350 3800 casa do caseiro. Muita água e luz — ek^k^t^sm^ír^^mesmt^e^im^k*^
com
nroo
m MUM
faltado da Rodovia Friburgo-Rio, al- COUTO Av. Nilo Peçanha 151 - 3° —
CrÇ 350.000,00, — 57-9185
10.000 metros quadrados à quinze Sala 303 — Tel: 22-5151.
91
2°838
titude 1.300 metros, vendo lotes com
3800
04230
cruzeiros. Facilito pagamentos,
Vende-se fazenda com 18,5 alquel NOVA IGUAÇU — Vendem-se uma
In- LAGOA DE MARICÁ _
Vendemos re» (895.400 mts2.)
formações
— lindo
com JULIO — Tel
com mata vir- area de 5.000 mts. quadrados uma
praia
particular, gem, capueiráo, plantação de banana casa, com três quarto», sala, cozinha
M-6795.
17002 3800 ocupandositio,umacom
árca de 8.000 u_2, tô- prata, lavoura miúda, fruteiras, ca- e demais dependências
vários lotes
CHÁCARA EM VASSOURAS — °«Plantada e arborlsada, tendo mag- sa, animais para carga e montaria 12 x 40 a partir de 800 ecruzeiros
Vende-se á rua Álvaro Soares. 18 níflca residência construída, com 1 12 nascentes d'água de várias pro< mês. Tratar com o proprietário, por
Sr.
3 quartos, e mais dep., Estra(Madruga). Informações no local salão,
pedreira de granito de fá- Cesar. Rua Vitalina n" 328 — Vila
da asfaltada até quase a port» Tra- porções,
cli escoamento,
caça em abundân- Operaria — Caioaba — Nova Iguaçu.
ou pelo tel. 52-1137.
tar na Imobiliária J. Moreira da SU- cia. Ideal para loteamento ou inver'16092 3800 va.
Empresto a importância de CrS 300.000,00 em uma ou duas
91
Tcl;. 22-0734.
20726
nada.
Terreno íertllísslmo.
clima
— Casa nova Cons- parcelas, prazo máximo de 2 anos, imóveis no perímetro urNOVA
FRIBURGO
Teseco
e
fresco.
Estradas
ferro
de
AREA DE LOTEAMENTO — 311
3800
18377
resópolls, Leopoldina, rodovia
Rio. truçáo no centro de Friburgo — Ven- bano. Informações com: OLIVIERI •— Rua da Assembléia, 104
lotes e chácaras ç/ laranjeiras. — VENDE-SE sitio com casa, 2
quar- Campos, a 1.500 mts. da proprieda. de-ae por motivos familiares, tendo
— salas 512
53340 91
Jâ aprovada a planta pelo dec- tos, sala, cozinha, banheiro
e 514 ~ Tels. 22-9562 e 42-8547.
completo, de, parada de trens e ônibus, dista 150 mq. de construção do fino aca- l-ÍSi* andar
f' '-" "':
' "
lei 58, a dois quilômetros da cs- água encanada, demais benfeitorias, cie Barão
dê Mauá 30 mts. de trem bamento — Isenta de impostos para
80513 92
uma hora do Rio, ou alquei- Muito financiado, planta e demais 8 anos — Entrega-se com. telefone e 2. -'
taçáo dc Engenheiro Pedreira distando
_8gBCgCg»J-MXUl.WJ__»3S
separadamente, facllitando-se par- detalhes domingo _ Rua Quito, 38 — terreno imediatamente » comprador
\mmej}m__Jsy,.-mmmmt^r-msm-mjJJi
(antiga Caramujos). Preço de res
te. Tratar Rua Ernesto de Souia, 162 Penha. Tel: 30-3208 — Sr. ÁLVARO. decidido — Tratar Rió tel. 47-8320 —
VENDO —¦ Linda. Poodles Raça-pura
ocasião. Tratar á Av. 13 de Maio, apto.
201, coin
29824 3800 Friburgo 2383 sr. WERNER;
baratlsimo — Gustavo Sampato 871
13. 13° andar, sala 1310 com favor tel: 58-2869.Silveira. Recado por
— Apto. 1007 — Leme.
146 91
CASTRO. N. B.: Náo sc atende
com
18005 63
Macho
t18398 3800
ALEMÃES
PASTORES
QUER VENDER BEM O SEU IMO—
por telefone. 4475 3800 MENDES
13 meses e casal com 7 semanas
—
venKtnnel
Olympoa
VEL? -~ Apartamento, casas e' terrePOINTERS
E.F.C.B., lotes para chkPedigree do BKC excepcional — Tra- de filhotes alta linhagem e padrio
FAZENDA X IMÓVEL NO RIO — cara. Vendo, com área a
no» — Procure o comerciante e cor—
de
30-7144.
partir
Telefone
Mary
D.
tar
— Informações JAYME AGUIAR Bela Fazenda k beira da estrada A 3.000ms. a menos de 2 km», do cende imóveis, no endereço abaixo,
4186 63
A 15 Km da Rodovia Presi- retor aceita
Miguel Pereira k 2 horas do Rio c. Iro dessa cidade, com excelente água
Segunda-feira das 8 às 13 e 21 is
dos
senhores
que
proprietários
dente Dutra, por boa estrada até do D. Federal
SS
alq. conformo plante, aguadas de fonte própria, já canalizada,
4222 63
— 2 cadelas Boxer, 4 meses. 23.
imóvel,
qualquer
para
luz
VENDO
abundantes
c ótimas instalações, força dn Light, planos,
dentro da mata. 100 alqueires venda, sendo que o proprietário ficará
— Rua Marquês de Plncdo, CÃES c.~PEDIGR_E — Vendo 9 lin25-7925
prontos
para
apropriada para
Colônia dc Férias; construir, servidos pela moderna es- geométricos
medidos, terrenos com seu imóvel livre de compromts63 dos filhotes, netos de campeões, pe29.
17241
base 3 milhões. Aceita-se proprie- trada: Mendes-Morsiiig
Barra
do muito bem conformados. Dista 1 sos. Somente, sc 0 imóvel fôr vendidigrée gencalõgico de 5a. geração, ra11252
92
dade lio Rio. Tel. 45-0353.
Piraí, ligada à Estrada Presidente hora de Barra Mansa e Volta Re- do; pagará a corhissão dc 3^,. ApreVENDE-SE gstlnhas sngoris. Tcl: .... ça Pastor AlemSo. Ver e tratar na
2405 3800 Dutra, com magnífico
sentaremos
somente pretendentes ca37-9861.
/:„ Av. Heitor Beltrão n« 24 — Tijuca
clima, altituPARTICULAR empresta CrÇ 100
1168 63 (Antiga Av. Trapicheiros), " _!
NOVA IGUAÇU — Grama c. 4.500 dc 480ms. e na vizinhança de sun- donda. CrS 4.500.000,00. Facilito pacitados pára a'compra. Vendas rá. 05301 «3
ini e ótima casa. Vcndc-se c. plán- tuosas florestas e excclen .-s residên- parte. Dantas: 42-5011 e 47-0337. pidas. — Escritório: R. Uruguaiana. à 400 mil sob hipoteca de prédios Quantias de 500 mU cruzeiros para VENDE-SE Boxer, 2 meses, filho de
1841!) 3800 118, 8.», ss/ 808-9, tel. 43-4436. Aos do- mesmo em final de construção. cima, emprestamos sob hipoteca e campeSo. — R. Igarapava, 71 — Letio de laranja e outras frutas e c. cias de verão. Preço a partir de ..
mingos, tels. 34-3405 e 34-5451. Ava- Tel. 58-7344. 85476 92 para compra dc casa ou apartamenInstalação completa de água e luz. Cr$ 100.000,00, com Cr$ 20.000,00 de
«3
to: juros de 12 por cento. Tabela Pri- blon tel. 47-3555. 19129
Ilações grátis. Direção técnica de F.
Ver A Estr. da Gama. 1340, ao lado entrada e o restante a longo prazo.
Compra-se filhote de dois meLAURINDO DE ALMEIDA. (Falar PROCURA-SE sócio (al com Cr$.. ce — Telefonar das 9 is 12 hs. 22-9839 VENDE-SE CACHORRA, pcqulnés. le
direito da via Pres. Dutra. Preço ., Tratar em Mande» com <• sr. JORcom o sr. Laurindo). 4353 91 _00.000,00 para
600.000,00. Tratar * R. Uruguaiana, GE TOLEDO c no Rio com o proses, macho, com malhas marron
"n.o criação detuc.patos. Res- » das 14 hs. is 18 hs. 43-7285 — Av. gltima, com 5 meses. Tcl. 25-6724.
63
4333
5981
na
sob
copa.
P.
Vargas,
446.
sala
1706.
postas
118. «. 808, tel. 43-4436.
prietário. Dr. EMERSON SANTOS
escuro (vinagre) e branco. Ofer5981 92
2596 92
Granjas completamente planas,
3S00 PARENTE, Tel.: 45-0506 e 22-4596.
Miniatura tas para Dr. Fi.ueiredo. à Rua
cachorro
4354
PERDEU-SE
3800 de verdade, riacho, cachoeira,
2517
Pinscher, preto e marron, às 21 Maria Angélica n. 372, apto. 101,
Vendem-se com 50 por cento finan- PINHEIRO sob hipoteca, emprestaÁREAS — Vende-se para sítios
.... ciados
mos com urgência 100, 200, 400, SOO,
a
longo
chácaras— granjas — week-end, pro-|FAZENDA — Vende-se bem situada piscina natural. Desde _'r_
ou
trocam-se
do dia 15. Gratifica-se a .Iardlm Botânico, tel.: 26-1737.
horas
prazo,
sob
de
Particular
particular
ximas do Rio a prazo longo sem ju-|e grande c-om estação de ferro no 120.000,00 em prestações. — Tels. por apartamentos ou terreno na zona 600, 8C0 mil cruzeiros, bairros de Co hipoteca dc precisa
loja no Castelo no valor
descobrir o seu paradeiro,
2460 63
Sul, Centro ou Tijuca, 2 magníficas pacabana, Botafogo, Tijuca, Laranjei- de CrS 9 milhões — NSo se quer ln- quem
ros — Visite sem compromisso rc- centro e Estrada de Rodagem com 42-5011 e 22-4548.
de um animal cego
trata-se
ras, Flamengo, Grajaú até Madureira
pois
residências
de
2
ambas
eerve lugar em nossa condução, saidaí"luitas linhas de ônibus com boas
—
—
pavimentos,
18417
termedlirlos
FERREIRA
3800 em
Tel....
rápidos.
Tragam
centro de grande terreno com — Negócios
ia 8,30 horas aos ciomiiiRos do escri- '¦ praias perto do Rio. Vcndc-se k ma
"H. SILVA" do— 32-5757.
4503 92 de um olho e com dez anos de
multas árvores frutíferas, são com- cumentos, Escritórios
tório. Tratar Av. Rio Branco 81
Senador Dantas, 71.
idade. Rua Nascimento Silva, 37.
3601 3800
—
421
postas de grandes acomodações e ga- Av. Rio Branco 117. sala
11». — sala 1103 — GAVAZZI. Admi"Jornal do TeleTel. 58-1515 — Joáo.
52-3840.
Edlf.
fone
Cote-se corretores (as.). 18237 3800 GRANJA — Jacarepaguá — recreio Em Morro Azul, clima adorável »1- rage, sendo uma no Grajaú e outra mércio". Tels. 52-3886
macho preto e fêmea Loura
74134 63 — Vendo
29-8903.
ou
Procuro
—.
—
Crt
1.000.000.00
lnlno
Rio
2
hodista
do
650
metros,
Méier
titude
Preço Cri 3 milhões e
para
a 300 metros exatos da Estrada
RESENDE — Terreno para IndúsRegistrados B. K. C. — Tel
—
outro
ciar
Dou
negócio
de
em
—
Cr$
metros
1.600.000.00.
mede
um
milhão
ras,
garanInformações
deta—
quados
Bandeirantes,
j__
S188 63
Vendemos à margem da Est.
tria
— Vende-se linda gatinha i 47-8442.
em colina suave,
HIPOTECA — J. 12% empresto desduma rir- SIAMÊS
Prcildente Dutra (Km. 1381
. „,, Junto à montanha e floresta, com drados, 80 por cento em várzeas de lhadas com Enlr Ltda.. Rua do Ou- de 500 mil até 50 milhões negócio Ua 25 po rcento das cotas
com
conhecida na praça — Lucros mi- rua Santo Amaro 133 Catete. 17073 63
99.800 m2, a 4 Km de Rezende e à 167.000m2, magnífica casa de campo culturas e caplnelras, pastos várias vidor. 86, 5°. andar — Tels. 23-0662 c direto entre as partes. Compro pré- ma
nimo garantido Crs 22 mil mensais —
23-0688.
91 dlos cm qualquer bairro
800,00 mts. da Fábrica Ovomaltlne. totalmepte mobiliada, confortabilis- nascente» 2 riachos, residência con3392
pago a vis- Favor escrever para n. 01178 neste MINIATURA PINSCHER — Vende- Rua das Acácias lll, fone 37-7711 —
—
Preço 41.00 m2. Faclllta-se o paga- siraa. * grandes quartos, salão nor- fortável, 14 amplas dependências,
i.i
26-2544.
3192
92
Jornal.
117S 92 mos. macho, preto, com 3 meses. — Aceita-se cSís em estada por po\ir.o
mento. LOWNDES ._ SONS, LTDA. pando, 2 banheiros completos com água encanada luz elétrica, casas p»ou longo tempo com assistência do
Telefone: 57-9752.
paiol, lago,
— Hipotecas de imóCAPITALISTAS
Av, Prcs. Vargas, 290 — s. 201 — água quente e fria. escritório, copa, ra empregados estábulos,
aviário — Maiores detalhes
5963 63; vetertnirlo Dr. Barros Lemos,
veis
bem
localizados,
no
Distrito
FeTc!.: 23-6047. £2579 3800 [cozinha, grandes varandas, casas pa- pocilga,
2487 «3
com sr. SOARES — Av. Pre». Varg»s
— Precisamos de Importâncias
A CASA CANÁRIO comunica que i
Temos a venda vária» áreas de ter- deral
SÍTIO N\
ESTltADÍ Rtiv. rn-Rf. ira hósPcdes com banheiros, várias 433. 9».. sala 903-A — Tel. 43-0855.
e
grande.*,
ipartir de setembro atenderá à
pagamos juros
pequenas
Av.
3437 3800 reno para lotear — Tratar na Imobi- altamente
¦Pres. Vargas 1753, onde montará mo-:
compensadores mensalmen- Adltnta-se dinheiro
liaria J. Moreira da silva — Tel... te. — Renda
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apartamentos e galpões etc. VenhamlgiI — Sala 914 — Tel. 22-0035.
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tar .marcar TUita com Geraldo peloj nanais, etc. Quedas dágua, rio enantamos dinheiro para regularizar os Correias — Petrópolis. Tratar a Ave- Alfredo
Sala, qoarto, cozinha, banheiro e
Ruiscl 185/102. 18148 13
tel 43-1182.
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DINAMARQUESES — íCiês de luar'Informações grátis. _em compro- BRAGA.
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esquina Rua SacopS e Fonte da Sau- ria Norma, Ltda. Diretor: Antônio Jo1223 3800 a construção de aua ca_u_ de campo.
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Sítios e Fazendas

SITIO - (Niterói)

JACAREPAGUÁ' (Sitio)

GRANDE FAENDÀ

SITIO EM CAMPO GRANDE

Edifício em construção coin 237 apartamentos. Serve para qualquer ramo de negócio.
Pagamento em 60 meses com pequena entrada de Cr$ 62.000,00. Preço total Cr$
620.000,00. Ver e tratar no local: Rua do
Riachuelo, 113/119. Telefone 42-4669.

SITIO - VENDO

EXCEPCIONAL OPORTUNIDADE
"FRIBURGO"

GRANJA - JACAREPAGUÁ'

APARTAMENTOS
PRONTOS

PISCINA E JARDIM

FAZENDA - VENDO

SÍTIO

APARTAMENTO - Vende-se

LOJA AV. COPACABANA
VENDE-SE-Posto 3

Estrada dos Bandeirantes

Vendemos (asa acabada de construir, para entrega imediata, com sala, quarto, banheiro, cozinha e varanda, em
terreno de 12 x 30 à 15 minutos da praia e a minutos do
Largo da Taquara, localização ideal para fins de semana,
pescarias, etc. Preço da casa à vista — Cr$ 120.000,00 —
Tratar na SETIL — Rua México, 11—9.° andar — Grupo
901-Tel.: 32-5285. 86289 91

AREA A RODOVIA PRESIDENTE DUTRA

FAZENDA - VENDO

FLAMENGO - JUNTO Ã PRAIA

FAZENDA - VENDO

Vendemos área com 550.000 m2., com
frenfe para a rodovia, com luz e força para a
indústria. Pode ser vendida a metade — Quilometro 30 da Rodovia Presidente Dutra. Informações: SETIL — Rua México, 11 —9o andar
862s5 n
— Grupo 901 — Telefone 32-5285.

VARANDAS

SITIO-VENDO

ALUMÍNIO

ITATIAIA
CACHOEIRA

Magnífica propriedade para Casa de Saúde

GRANJA
Fonte de Água Mineral

CLÍNICA DE REPOUSO OU FAMÍLIA
DE TRATAMENTO

PATI DO ALFERES

JANELAS
PORTAS PARA LIVING
E BOX DE BANHEIROS.
A. B. CAMPOS — Telefone: 23-3549

TERRENO

SÍTIO - PETRÓPOLIS
PEDRO DO RIO

Incorporadora procura terreno, de preferência Zona Sul, em rua comercial. Negócio
diretamente com o proprietário — Pronto
pagamento. Cartas para o n.° 3426 na poria91
ria deste jornal.
3426

HIPOTECAS E DINHEIRO

OPORTUNIDADE

HIPOTECA

CAIJTELLAS

FAZENDA
MATA VIRGEM

DUPLEX DE LUXO

25 0 M2.
AV. ATLÂNTICA - POSTO 1
4 quartos, 3 salas — amplas e luxuosas
dependências. Apt.0 para chofer, separado *r
Um milhão de sinal e cem mil por mês. Tratar
Sr. Stefan—Telefone: 52-9826.

ANIMAIS E AVES

da Caixa Econômica, de jóias e mercadorias
— Compro, pago o máximo, com sigilo absoluto. Rua Rodrigo Silva n.° 18 — Sala 501
(Esquina de Assembléia). Telefone: 42-3553.
DINHEIRO

P 0 I N T E R

ITATIAIA
Mauá

""

USAS X APARTAMENTOS

HIPOTECA CrS 4.000.000,00

FAZENDA - VENDO

S0CI0.A) FINANCEIRO

COCKER SPANIEL
(Americano)

CANIL DAS ACÁCIAS"

LOTEAMENTO
DISTRITO FEDERAL

VIA

DUTRA
PIRA!

DINHEIRO - DESPACHANTE
-P.D.F.-

PRÉDIO NO CENTRO .

BOXER ALEMÃO
FOX-TERRIER

Hipotecas

FRTB ülGF

CASAS LINDAS DE MADEIRA

PE QUI NÉSES

Achados e Perdidos

^^'•'•;'':*-:">_íiv

SITIO

ADVOGADOS

REPRODUTOR HOLANDÊS

CORREIO DA MANHA, Oominfo, 18 d* Afoato de 1057

3." Caderno (Parte II)

COMPRA

VENDA

DE

TERRENOS

PRÉDIOS

(CONTINUAR

TT

Edifício
Barão de Drumond
R. VISCONDE DE SANTA ISABEL, N.° 186
Em início de construção, vende-s* magníficos apartamentos compostos de: sala, com jardim de inverno, 2
amplos quartos com jardim de inverno, todos de frente,
banheiro social com box, cozinha*copa, bom quarto de empregada com banheiro privativo, grande área de serviço,
etc. Edificio de arquitetura moderna, sôbre pilotis, com
original decoração, grande parque para recreação infantil o garage. Preços a partir de CrS 750.000,00, com 50%
durante as obras e 50% financiados a longo prazo. Sinal
de compra, 6% — Tratar diretamente com os proprietários e construtores:

PESSET & TEIXEIRA LTDA.
Av. Pres. Vargas, 435 — Grupo 607-A — Tel.: 23-3053
80832 91

LEBLON
Vindt-it confortável residência, tm centro de terreno, com 3
talões, grande Living, Hall, 6 grandes quartos, grandt Bar, 2 quartos dt tmprtgadoi, grande garaga, Zona exclusivamente residencial.
Prteo: Cr* 8.000.000,00, facilitando partt. Informações pelo ttle»¦
fone: 27-8333.
3"»

LARANJAL EM NITERÓI
2 MIL TIJOLOS GRÁTIS
PARA CADA COMPRADOR
- Vendemo» pequenas chácaras totalmente plantadas e conservadas de
laranjas das melhores qualidades, localizadas a 25 minutos das Barcas,
cm
a Rodovia Amaral Peixoto. Mil cruzeiros de entrada e o restante
em seprestações sem Juros. Posse imediata, podendo V. S. asconstruir
Condução
Ruas.
todas
em
ruída. Local excelente, com água canalizada
— Esgrátis. Gentileza combinar visita pelos telefones: 23-0152 e 45-4538
critorio de vendas, Av. Presidente Vargas n. 642 - 5.» andar, sala o05
91
— Soares ou Luiz.
•*
19153

LOJA - VENDE-SE
L
I

Tratar diretamente com o proprietário,
das 13 às 16 horas — Loja com grande sub21913 91
solo — Rua Acre, 47-A.

TERRENO m MUDA
Vendo à Rua Dr. Dilhermando Cruz n. 166, na Muda da
Tijuca, final da Rua 18 de Outubro, um lote de terreno meas
dindo 16 ms. de frente por 40 de fundos. Tem o terreno
seguintes benfeitorias: garagem para dois carros, cisterna para
23 mil litros e movimento de terras executado. Pode receber
obras imediatamente.
à vista. Tratar no local.
Preço — CrS 1.700.000,00
74127

LOJA
ÁREAS PARA INDÚSTRIAS GRANDE
Para industria, depósito, mercadinho, etc. Vendo no
Áreas 1
estrada de
lon.nno m2,
Rio Branco

margem d* estrada
rodagem, água em
150.000 m2, 200.000
n. $1 - 11.* andar,

d« ferro com facilidade de desvio, ótima
abundância, luz . força perto, 50.00o m_,
m2. a 38 km do Rio. Tratar na Avenida
sala 1-105. Telefone 42-7445 — GAVA7.7.I.
182.19

91

ANDAR - AV. PRESIDENTE VARGAS
Vende-se andar alto, na Avenida PreUdcnte Vargas, entre
rii-M.ni.-i e Avenida Rio Branco, com área útil de 398 metros
divididos em 5 salões, 2 grupos de sanitários, copa • servido
vadores "Otis". Informações com Lauro telefone 43-4102.

Rua Umquadrados,
por 3 ele5301 91

ATENÇÃO - CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS
DE ENGENHARIA EM GERAL
Construçio, Reformas, ou reconstrução de prédios comerciais, residenclals ou Industriais. Serviços topográficos ete. Verifiquem nossos preços
pedindo orçamentos sem compromissos. Os interessados deveráo se dlrlgirem i Rua da Assembléia n.« 11 — 13 a sala 1303 ou pelo telefone 22-4395
horário de 12,30 ás 18,00 horas e aos sábados d» 8,30 ás 12,00 horas.
5243 91

Jockey Club e recebo aptos, ou terrenos ou facilito. Inf.
c/ Tavares JCXJ2-7456 e 48-1895. 5214J_-*

Tompram.se

Casas completas, mobiliários de luxo, dormitórios, mobília dourada, grupos estofados, cristais, pratarias, apa»
relhos de porcelana para jantar, chá e café, estatuetas de
bronze e porcelana, tapetes, refrigeradores, enceradeiras,
objetos de arte e miudezas. Telefonar para 43-3523 Sr.
91
(lomes.
2540

EDIFÍCIOS de apartamentos
ZONA SUL

^IIKm'^MmmmaMIMm\mmmmSmmmmmmmmm^^^'^^'* CUT

VENDE-SE — Bem localizados, serve para renda ou
revenda. Tratar com o Sr. João, telefone 22-1244.
2475 91

LUXUOSO APARTAMENTO - FLAMENGO Loteamento - Campo Grande
400

M2

Vende-se novo, 1 por andar, 11.» pavimento, entrega Imediata. Acabamento dos mais finos. Preço CrJ 4.900.000,00 sendo 50% financiados.
Tratar de segunda-feira em diante na SOCIEDADE IMOBILIÁRIA "ICCA"
LTDA., Av. 13 de Maio, 23 — i." andar —Telefones 52-2212 e 42-8597.
3615 91

Vendo área junto a Campo Grande, com projeto 670
lotes. Area total de 260.000 m2. Preço Cr$ 30,00 o metro
quadrado. Tratar com S. Stockler. Av. Nilo Peçanha 155,
5269 91
Sala 805. Tel. Tel. 22-7221.

TROQUE A SUA CASA VELHA POR
APARTAMENTOS NOVOS

LOTEAMENTO APROVADO

Tradicional firma imobiliária desta praça procura terrenos ou casas
no Centro ou Tijuca, para construir prédio de apartamentos, oferecendo
condições de negócio altamente compensadoras. Interessados dlrigirem-se,
por obséquio, à Av. Pres, Vargas n.« 529, Grs. 309 e 310, com sr. Al91
meieda ou Abel.
3491

Leblon Últimos Apartamentos
Vende-se os últimos apartamentos do Edificio "JOSE' LINHARES"
— Construção a cargo de PIRES, SANTOS & CIA. — já na 4a. laje —
composto de vestibulos, sala de jantar,'living, dormitório, luxuoso hanheiro, cozinha com azulejos até o teto, ampla área de serviço com tanque, dependências de empregada, jnclnerador de lixo, play-ground de
800 m2, e luxuosa entrada sobre pilotis. Preços a partir de CrS 615.000,00.
Tratar de segunda-feirra em diante na SOCIEDADE IMOBILIÁRIA "ICCA"
LTDA., Av. 13 de Maio, 23 — 4." andar — Telefones 52-2212 e 42*8597.
. 3614 91

Botafogo -- Rara Oportunidade

'Apartamento recém-construido composto de 2 saias, 3 dormitórios,
com armários embutidos, ampla cozinha, grande área de serviço, qnarto
de empregada com banheiro e garagem. Vende-se, entrega imediata. Preço
Cr$ 1.290.000,00 grande financiamento. Pode-se visitar hoie domingo Rua
3607 91
19 de Fevereiro, 68 apto. 203, telefone 47-7087.

TERRENO JARDIM BOTÂNICO
Vende-se um lindo terreno sendo absolutamente residencial com vista
para a Lagoa. Preço CrS 1.200.000,00 facilitando metade. Tratar na SQCIEDADE IMOBILIÁRIA "ICCA" LTDA. Av. 13 de Maio, 23 — 4,« andar
3609 91
telefones 52-2212 e 42-8597 de segunda-feira em diante.

Firma que passa a dedicar-se a outro ramo de negócios
vende, em excepcionais condições, em "JAPERI", 6.° Distrito de Nova Iguaçu — a 5 minutos da Est. da E. F. C. B.
loteamento com 329 lotes, totalmente regularizado (dec.
58), Area contornada pela ferrovia e rodovia para Miguel
Pereira e banhada pelo Rio Santana (afluente do Guandu).
Condições: Cr$ 600.000,00 de entrada e o restante grandemente facilitado, podendo, mesmo, ser pago com a própria
arrecadação dos lotes já vendidos. Negócio direto sem intermediários. Marcar entrevistas com Barcellos pelo telefone: 42-7949.
18371 91

PENSE NOS FILHOS
TERRENOS CRS 4:500.00 À VISTA
Oportunidade, só êste mês, chacrinhas e lotes, todos
planos, rio para pescarias, à margem da Rodovia Pres. Dutra, tudo legalizado, a poucos minutos da Praça Mauá. —
Aceito encomenda para casinhas de madeira. Condução
grátis aos interessados. Vendas e informações com o Sr.
jNascimento e Neuza, à Rua Álvaro Alvim, 48, 7.° andar,
sala 708. Tel. 22-5140, ramal 708. Aceito corretores. Comissão 10%. Recorte êste anuncio e apareça. 3454 91

1.460 m2 -- Jardim Gramacho
Vende-se por Cr$ 120.000,00 facilitando o pagamento.
46-5047.
5962 j)l

APARTAMENTO FLAMENGO Apartamentos IP Financiados

Vende-se muito luxuoso apartamento de 260 m2 comporto de 2 salas,
4 quartos, copa, cozinha, 2 banheiros, dependência de empregada e garagem. Preço Cri 2.600.000,00 parte financiada. Tratar de segunda-feira
em diante na SOCIEDADE IMOBILIÁRIA "ICCA" LTDA. Av. 15 de
3610 91
Maio, 23 — 4.- andar telefones 42-8597 e 52-2212.

Hotel Fazenda

"50
-

Alqueires"

Se você tem financiamento aprovado na caixa ou
IPASE — IAPI — IAPC — IAPB — ETC. Não perca o seu
tempo procurando o imóvel venha diretamente ao nosso
escritório especializado em vendas neste gênero. Temos
aptos, de 1 — 2 — 3 quartos em diversos bairros do D. Federal. Av. Almirante Barroso n.° 6 —li.0 and. sala 1105
18479 91
telefone 32-9834.

TEKNO

soe.

LTDA.

Av. Brasil, 9.110-tels.: 30-4400 e 30-2066- CP. 4258- Rio ^
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GRANDE OPORTUNIDADE
PARA 0 SEU NEGÓCIO!
í

COMERCIAL

CENTRO

LOJAS

SANTA

TERESA

PRONTAS

Rua Almirante Alexandrino, 346 (Junto ao
Hotel Vista Alegre, próximo ao Largo do
Françs).
VANTAGENS QUE O CENTRO COMERCIAL
OFERECE:
8 magníficas lojas e subsolos prontos
no coração de um bairro com população
média de 10.000 famílias.
inexistência nas proximidades de: farmácias, mercearias, padarias, açougues, bares,
confeitarias, bancos, casas de moda, salões
de beleza, floricultura, etc...
AMPLAS POSSIBILIDADES DE LUCRO
Preço
Sinal

partir dc Cr$ 750.000,00
desde CrS 150.000,00
Parte a combinar

I
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50% em 40 prestações.
e. reserve hoje», mesmo a sua loja no
local, das 8 às 18 horas..
Construção — Incorporação e Propriedade da

I
i
1I
FAZENDA--MATO GROSSO i
i Construtora Â. J. Brito S/À I
Vende-se uma otimamente localizada, à margem do rio
S.
¦a
Epitácio
I
(Est.
Pardo, distando apenas 120 Km de Pres.
Paulo). Ótimas pastagens, água em abundância. Documeni
em ordem. Negócio diretamente com o proprietário.
20 mil cruzeiros por uma informação taçãoPreço
¦
i
por hectare: Cr$ 500,00. Tratar por carta ou
82122
91
Albuà
Rua
de
Oliveira
com
o
sr.
Bartolino
i
pessoalmente
82588 91
querque Lins, 579, em S. Paulo.
Apart.0 na Av. Atlântica
L.
__i
TERRENO PARA INCORPORAÇÃO
Engenheiro deseja comprar. Pagamento em apartacombinar. Rua México, 111, s/ 1.702 — Tel.
Apartamento - Av. Atlântica 240 M 2. mentos ouDe a Segunda-feira
91
em diante.
52-3497.
91

AVENIDA RI© BRANCO
ANDAR ALTO

Vende-se com 500 m2. Esquina. Ar condicionado. CrS
8.000.000,00. 40% Facilitado. 60% financiado. 11 salas. 9
sem contrato. Tratar
para ocupação imediata. 2 alugadas
17904 91
Rua do Ouvidor, 86 — 2.° andar.

Ay.
Vendo I Iguais, ocupando os pavts. 5.» o 10.'. um por payt, da terc/ frente também para Aires Saldanha, construção
Atlântica n. 3388, "habite-se",
c/ 2 grandes salas, 4 quartos c/ armários,
minada, Ja com
Preço.
2 banheiros, copa-cozinha. depends. para empregados e c/garage.
encarregado
— Cr$ 3.500.000,00 — parte em dinheiro. Ver no local
2. ,..i
entrada provisória por Aires Saldanha. Tratar c/ JAIR MACIEL: 10299
91

TERRENO - COMPRA-SE
Firma idônea adquire terreno na Zona Sul, bem localizado, em permuta por apartamentos. Informações pelos
1121 »•
telefones 52-8233 e 22-2213.

COPACABANA
APARTAMENTO DE LUXO — R. PAULA FREITAS
Bem perto da praia — Vendemos grande e luxuoso apto. tf 310 ml,
nm por andar, todo pintado a óleo, «tapetado, tendo hall em mármore,
J salões r/ 135 _n2. grande jardim inv. c / piso de mármore, 4 ampior •í.iu.tt.s, e/ armários embutidos. 2 hanheiros sociais completos,
2 tan«opa, cozinha, 2 qtos. e banh empregada, grande área serviço e c/ restanto.
50_. a vista
quês. Garagem p/ 2 carros. Preço: 6.000.000,00,
financiado em S anos. Informações e tratar
ESCRITÓRIO WALDEMAR MESQUITA
Av. 13 de Maio, 23 s/ 341 — 52-5531 e 32-5634
3539 91

APARTAMENTO
Avenida Atlântica 400 m2
Vende-se ura maravilhoso apartamento de frente, composto de 2 salas,
I dormitórios, copa, coxinh», 2 quartos de empregada, garagem. Preço
"ICCA" LTDA.
Cr» I.SOO.OOO.OO. TraUr na BOCIEDAUE IMOBILIÁRIA
AT. 13 d» Maio, 23 — 4.* andar. Telefone», 52-2212 « 42-8597. 3608 81

WMMMWÊM, c a

Vende-s* com facilidade no pagamento, pronta entrega, magnífica casa
à Ru» Dr. Antbal Moreira (antiga Jatai) n 88, com dois pavimentos e
acomodações:
seguintes
as
Térreo: Sala de visitas, sala de Jantar, copa. cozinha, lavatórlo, l varandas. 3 quartos de empregas, banheiro e W.C. de empregada, lavandstla - garagem.
1.» pav.: 3 quartos (c/ aroarlos embutidos), nanhelreo completo, 2
Ver diariamente no local, informações pelo fone: 42-6030. (Aceitamos
____46't 91
»m troca, apartamento na Zona Sul).

NÃO PAGUE MAIS ALUGUEL
(A VANTAGEM AGORA t COMPRAR)
ENTRE NESTA CAMPANHA! E FAÇA VALER A LEI!
Compre Já seu apartamento em 180 prestações a começar de SSO, 1 380
22-5291
MM cruselros mensais e SEM ENTRADA. — 23-2299, 23-4638.
38-1862 (Telefone ocupado, é gente comprando. Insista). — \enna ver
se galogo
a
la.
prestaçlo
para
»
pague
as construções, para acreditar
para
rantir. — Peça, também, o empréstimo da lei (até 800 mil cruseiros),
—
Peça
mudsr, depois para o bairro que quiser. Essa lel facilita tudo!
amigos
traga
os
—
anúncio
e
Herorte êste
projeto e faça aprová-lo.
sala 408 — Av.
para comprarem também! — — Rua da Alfândega in-A.
Estrada Vicente de Ca/valho 641, sala 308
Rio Branco 183, 2.-, sala 209
— e Rua Carneiro de Mendonça 406 (local das ohras^ 5105 91

Apts. Copacabana
VENDE-SE
Os quatro últimos apts. de quarto e saja separados,
quarto e banheiro de empregados, com lindt vista para
Bairro Peixoto. Construção já na ultima laje. Elevadores
Otis. Favor procurar no local Sr. Carlos. Figueiredo Ma91
1295
galhâes 663.

Conijira-se apartamento

¦ Vende-se próximo Rio de Janeiro, tom1 27 quartos, parada própria
de trem, a 70 metros da cede, muita aguada, 17 casas de colonos, todas
de cimento armado, 40.000 pés de eucalipto, de 4 a 6 anos, 100 cabeças
de gado, uma camionete Fargo 1952. 2.000 cabeças de Legorne e Rhodes,
20 cavalos eie montaria, cachoeiras, piscina, charretes, mobiliário da fazenda, luz própria, telefone etc. Entrega-se de porteira fechada.
Preço: Cr. 6.200.000,00, sendo 50% a visla e o restante a combinar.
Tratar: no Rio, Av. Rio Branco, 185, 7.* and., sala 707, tel.; 42-7173. .
91
2479

Visite

Ruo México, 41 - 3." andar
Tels.:

Gratifico com 20 mil cruzs. a quem me indicar o enderêço de proprietários de apartamentos na Zona Sul, de 2 salas, 3 ou 4 qts. com 2 hanheiros sociais, que queiram vendê-los com entrada razoável. Tel. 26-1134
SOBRINHO, até 23 hs. NSo interessam os qüe estão anunciados.
3574 91

Vende-se um lindo apartamento novo prlmslra habitação, composto
de 2 saias, 3 dormitórios, com luxuosos armários embutidos, 2 banheiros,
em cór, copa e cozinha, grande área de serviço, quart.- d» empregada
com banheiro . garagem. Preço Cr. 3.300.000,00, sendo grande parte
financiada. Pode-se visitar inclusive domingos, chaves com o poi teiro.
Avenida Atlântica, 778 apto. 201. Edificio Amsterdam. Tratar de segundafeira em diante na SOCIEDADE IMOBILIÁRIA "ICCA" LTDA., Av. 13
de Maio, 23 — 4.» andar — Telefones 52-2212 e 42-8597. 3613 91

NOVA FRIBURUGO
APTS., LOTES E SÍTIOS
Vendo magnifico apto. vazio R. Miranda Fortes 11 na melhor zona
residencial. Jardim, varanda, hall, 2 $'., 2 qts., despensa e dependências
completas. Vendo apts. paia entrega em Set com s., 2 qts. e dependências â Av. Rui Barbosa. Vendo os 3 últimos lotes ao lado do Hotel
Buskl e um dos melhores sítios Junto ã cidade (no todo ou parte) 1
milhão m2, «tima casa, 100 mil pés de eucaliptos, várias nascentes e
culturais, moinhos, galinheiros, luz da cidade, a Cr. 6,000 por m2, aceitando parte do pagamento èm apts. na Zona Sul. Serve para loteamento.
Detalhes tel. 52-3000 Sr. Christlano (residência) ou Av. Erasmo Braga i"i'l,
2526
91
3.; saia 307 das 16 ás 18 hs.

TERRENO PRÓPRIO
PARA EDIFÍCIO
Vende-se uma grande área à Rua Rosa e
Silva (Andarai) — própria para edifício de
apartamentos e medindo 28 metros de frente
por 40 metros de fundos. Aceita-se ofertas —
Tratar IMÓVEIS SANTA RITA LTDA. — Rua
Teófilo Otoni 113 — 4.° — Tel.: 43-5143.
3498 91

ANDARAI
Vende-se magnífico terreno, medindo 3.800
m2., com frente para duas ruas, contendo
amplo galpão fechado com 850 m2..e outras
dependências. Preço CrS 10 milhões. Cartas
91
para êste jornal sob o n.° 5141. 5141

COPACABANA
GRANDE PALACETE
Vendo palacete para entrega imediata em centro de terreno de 2.000,00 m2. Amplas acomodações para familia de
tratamento. Informações só pessoalmente d F. Ponce de León,
86394 91
Av. Rio Bronco n. 128 - 13.° - s. 1309/10.

Par» depósito on fábrica

Vende-se excelente predio novo construído para aqueles fins,
Procuro cnm urgência um apartamento composto de
PrefeZona
Sul.
2 pavimentos corridos de 450 m2 coda e mais entrada para
com
dependências.
demais
e
tala 3 quartos
I
rência com alguma vista. Pago Cr$ 1.500.000,00 à vista. i caminhão, coberta cem i50 m2. Junto òa Rua Ana Neri, na es3611 91 I tação do Rischueio. Tratar 22-5784 e 52-5425. 3378 91
Cartas para a portaria dêste jornal sob n.* 3611.

32-7640

e 52-5301

GALPÃO

TERRENO
Preferência
truir, pagando
construídos no
dares. Procurar

4428

Zona Sul, particular compra para consem dinheiro oü parte em apartamentos
próprio local, gabaritos de 4, 6 ou 8 anHumberto, tel. 42-8026. 17399 91

CAIS

DO

PÔRTO

Vende-se terreno c/ 3.000 m2 tendo grande testada,
livre e desembaraçado p/ pronta entrega. Inf. só pessoalmente. Deixar nome p/ entrevista c/ sr. Wellman 45-7399
e 22-8658.
11475 91

LOJAS PRAÇA SAENS PENA
Rua Conde de Bonfim, próximo à Praça Saenz Pena.
Entrega em dois meses. Marcar encontro com Sr. Natan.
27940 91
Telef. 47-7397.
Vende-se 4 terrenos à Rua Maria Amália junto ao n.°
517 com as seguintes dimensões:
2 com

38,20 x 11.00

(420,20

m2

cada)

1 com 38,45 x 12,70 (488,31 m2)
1 com 38,60 x 11,00 (424,60 m2)
Tratar com o Sr. Manoel Tel. 46-2697.

4228 91

CASAS NO MÉIER - SINAL 65 MIL CRUZEIROS
Vendem-se com o restante facilitado e financiado, para en*
trega em 15 meses, de 2 quartos ou mais, sala, banheiro, cozinha,
jardim e quintal. Ótimo local próximo da Rua José Bonifácio.
3379 91
Trotar Rua do Carmo n. 6 - s/ 605. Tel. 22-5784.

Apartamentos em final
de construção
CENTRO*
Vendemos Átimos apartamentos k Ladeira do Barroso a. ti, final de
construçio, eom tala, 3 quartos, cozinha, banheiro e irea eom tanque.
Pagamento faeiUtado. Financiamento em 10 ano«. Visitai ao local. —
Tratar BANCO IRMÃOS GUIMARÃES S. A. — Adm. Bem — R. Qui91
tanda n SO — Tel. 5.-4I65.
1S280

EDIFÍCIO A VENDA
NA AV. ATLÂNTICA
ótimo negócio para revenda: edifício de excelentes apartamentos alugados sem contrate, com 2 frentes, de ótima construçio. particular vende
diretamente, por inteiro. Cartas para este jornal n. 2390. 2390 91

ANDAR - CENTRO

Com área aproximada de 440 m2, dividido em 15 solas, com
respectivas instalações sanitárias, próprio para grande Companhia. Entrega imediata. Prédio acabado de construir c muito
bem situado à Rua México. Grande facilidade de pagamento.
Informações e vendas com Rodrigues. Telefones 52-7573 e
42-5641.
17173
91

?|

Aluga*se no Jacaré com 400 m2 todo ou em partes (com
telefone). Tratar pelo telefone 29-5818. 16998 91

BONSUCESSO

Veado galn.ln novo e vazio próximo à Av. Brasil na Rua Bonsucesso, 45? <" 8i)ii m.\ ("ii" coberto, </ escritório, luz e fdrça ligadas •
água. entrada para caminhão. Forma ue pagamento 50% facilitados, lnfs.
<7 EDGARD — R. Rodrigo Silva, 18 (/ 90S — tcl. 32-133}. Domingo j>/
S22fi»
tel. 46-0375.
St

FLAMENGO Á
Sala e quarto separados 1
Vendemos aptos, em incorporação, entrega em 30 meses, „ Rua SU»
veira Martins, junto à praia, edifício sobre "pilotis" c/ sala e qto. separados, banheiro c/ banheira e box, cozinha, irea c/ tanque e W.C. d*
empregada. Preço fixo sem reajustamento a partir de Crf .30.000,00 —
10% de entrada e o resto facilitado e com financiamento. Plantas e maJores detalhes com Menezes e Paulo Santos à Av. Alm. Barroso, mi ti 801/2.
Tels. 52-4330 e 32-6750.
2508
91

Apt.0 à Rua Almirante Tamandaré n.° 41
VENDE-SE APT0. DE FRENTE, MOBILIADO, 4.° ANDAR
4.500,00
CrS
Valor de locação
Pagamento à vista
CrS 250.000,00
Financiados em 10 anos
CrS 100.000,00
Prestações mensais
1.435,00
Cr$
Em Edif. recentemente concluído, a 2 minutos da Prald
do Flamengo, vende-se (por motivo de viagem) 1 apt". studio,
quarto mobiliado, c. janela ampla, kitchenetre, banheiro, armario embutido e gavetas, cadeiras jacarandá.
Telefone urgente, hoje: 25-0929.
91
80846

BRASÍLIA

Chácaras, a ÍS© (duzentos metro.) 4a Fatura Capital, roía irea 4.
ltOoe a 17.000 metros quadrados tm W p-ettaçfies mensais. — IMTLA3Í
— Av. Rio Branco n. 135 - 10.» - s/ 1012 — JTel. 22-3462.
17151 fl

SRS. BANQUEIROS
LOJA com SOBRELOJA — Vende-se localizada em lugar
de grande desenvolvimento, negócio direto com sr. Gonçalves
Pinto, tel. 43-9917.
5115 91

SÃO CONRADO
Vende-se terreno residencial plano, com 1260 m2, a 200 metros do
Itanhangí Golf Clnb, dando fr-nt* para a Estrada do lei. Tratar aa
At. Rio Branco n. « - 12.» and Fone 57-9274.
SSJT 91

GRAJAÚ - ED. PIAÚNA

CR? 9.000,00 O M2.
Vendem-se aptos, de construção esmerada constando
de sala, 1 eu 2-quartos, banheiro completo, cozinha, dede empregada, área de serviço c/ tanque. Prependências
\
a
de
CrS 460.000,00 com 10% de _inal e o restan*
ço
partir
j
I te facilitado. Negócio de oportunidade única no Rio. Rua
Vei>de*te terreno plano, de t.iH metros quadrados, rom 4. metro.
Móxico, 148, s/loja, i. 102-B. Tels. 32-5959 eú 42-0361.
<» frente por esta Estrada t> 5* por ma particular. Belíssima vista paia
toda a praia * Praça d» Sio Ctmrtie. Crt S.2M.WI.M, com nm raiih».
Corretores no local «es sábados e domingos.
i vista » o restante a eemhtaxtr. Telefones r.-.il_> • «-fííC, eom «
^
69842 91
«t. Valter.
«9«
il

ESTRADA DAS CANOAS

„J

s

'X*
4

CORREIO DA MANHA. Domingo, 18 «le Agosto <fe 19S7 v.

_S* 3.# Caderno (Pnrle II)

LOCAÇÃO DE CASAS E APARTAMENTOS (continua)

CENTRO — Aluna..» a ll. 306
dl PARTE DE SALA DE ESCRITÓRIO BOTAFOGO — Casa — Aluga-l» a PRAÇA PARIS -r Aluga-it. para um COPACABANA — Alugs-se, em pri- COPACABANA - Aluga-it. ni Rua
Av, Prtstdente Vargas 417 A cha- dt luxo, eom móveis t telefona, na caia da Rua David Cimplita, 186. catai dt alto tratamento, luxuoso metra lociçlo, o apartamento 202. á Ministro Vlvelroí dt Cutro, n. 17,
vei eo».
Lazary Avenida Franklin Rocaovelt, 39, alu- Informações t chaves na Praça Ola- apartamento, todo a óleo, rom tan* Rua Miguel Lemos n. 124. gr. sala 3 o apartamento n» 13, com doli qua;porteiro. Tratar
Guedei a. Cia, Ltda. Av. Rio Bran- fa-se aem contrato, Tel. 32-2979.
vo Bilac. 18 — Loja Mercado das Tlô- cai • florfiei, localizado 9.* andar, quartos com iincn t florfita. banhei- ic. tali. coilnha, bmhtlro, depenco 114 •- sl. 84 tel. 42-3497
3321 2 rea — Tel: 52-8692 — Sr. ROCHA.
eom duas frentes, composto dt grande ro de cór, área, dependtnrlas Je em- dências completai p| empregadi, área
02380 4 sala, corredor, 2 quartos, banheiro *m pregada, box para geladeira, exauitor. c| tanque — Tratar »m ATLAS AD2489 1
LARGO DA CARIOCA — Em aala de
— Rua da QultinCENTRO — Alugo o
apartamento frente, alugo vaga, com mesa a te- BOTATOGO — Aluga-se a rua Mar- cór, cozinha americana, àraa coberta Chaves com n porteiro. 16112 8 MINISTRADORA
608 — Tel.t
n° 612 do _Cd. Farroupilha, rua Tay- lefone. — Infs. tel. 42-0110.
4331 2 quêi da Abrantes, confortável apar- com tanque, quirto • banheiro rie em- AVENIDA ATLÂNTICA — Aluga-se da, 3—6° andar, sala
42-6643.
Ü11U
Tratar aoa làbadot t domln- apto.
pregada.
39,
tamento,
3
aluguel
Cr»
6.300,00
saleta,
Com
grandes
sala,
quartos,
dois
de
duas
vi|lor
quartos,
-.111.1111.
ALUGA-SE o apto. 2B07, para escr. banheiro em cor, cozinha
goi, a qualquer hora, t noa outroí
.. doía banheiros, cozinha, todo COPACABANA — Aluga-le PÇf 10
embutidos e varanda,
{ilha.
ou i•¦¦.im.. em primeira locaçio. cha- lustres, lâmpadas c todo americana, dias, das 13 ás 14 horas ou das 10 i.iiui.i
Tratar no local com o Porteiro
conforto.
do
mobillado,
lneluiiva
máquina di la- (der) meles, apartamento mobillado
—
«Ariitn
Trav.
r;'_vidor,
determina:
2812.
civil
Tratar
ves
no
Nosso
D* NlterAI, ticrev«-noi o Itltor
Doze mil cruzeiros e fiador. Ver sa- ás 21 horas. SR. STLVIO, fom 42-8644. vir roupa, geladeira, eletrola, colchão inclusive teltfont, à rua Duvivier 5ft
Edlficlo,
4522 l
3
143
17,
MAYA.
a
16314 3
••Nio havendo estlpuli(io exbado das 9 às 16 horas, t segundaJ. S. (2.8-1957.!
dt molai, tle. Cr» 10.000.00 mensais. apt. 701, com duas nlai, dois qutrtr*
CENTRO~Deposlto — Alugo ótimo
— Aluga- feira telefonar para 42-2194 com LUIZ LARGO DO MACHADO N.» 11, a par- — Informações tel. 37-1435.
Aluguel
«Ttnho um prédio di minha proe dependenclai completas.
800 mt-i.2. na Praça República con LOJA NO ENCANTADO:
pressa em contrirlo, o locatirlo,
03322 4 tamento 201 — Aluga-M ou vende-sa.
3192 8 mensal de Cr» 13.000,00 — Ver c/ portrato de 3 anos renovivel por mais ie i rua Teixeira dt Azevedo, 578 CORREA.
na locaçio a prazo fixo, poderá
~—
prltdade alugado hi trêi anot a
—
Pompéia
com PRAIA DE BOTAFOGO. 354-356
esquina de ran Guilhermlna,
k rua Raul
Otlmo ponto. Consultório ou dentista. LZMa —
- 6 mil CrS
luvas
Alugo, um por andar, aca- teiro t tratar
nm* determinada familia • eomtublocar o prédio, no todo ou em a inoa aluguel 3
65mts2, la. locação. Ver no local e Alugamoa apto. 533, <•/
6
n0_^_^
VM_w
2.SOO
de
sala
facUitado.
«
bados
Delpagamento
da
construir,
3
quarto
10134
quartos, tali,
tando do mesmo, por cláusula exparte, antes ou depois dt havê-lo
xar recado para ser procurado tel. tratar A Av. Rio Branco, 114, li" s| conjugados, banheiro e kit. Chaves CATETE — Aluga-ae o apto. n.« 502, hall privativo, banheiro em côr t de141. Tel: 42-3300.
recebido t bem assim empresti-lo,
48-8492
8230
preiia, • proibi.So dt iiibln.jt.Ao.
na portaria. — Tratar na EUCI, Av. novo, da Rua Bento Lisboa, 89, dt ia- pendências, pirto da prata. Preço Cr» COPACABANA — Rua Miguel Lt1
18074 í Erasmo Braga, 327, .V andar; telef.
Trata-se de um imóvel antigo,
continuando responsivel ao locala t quarto conjugados, amplo, mui- I3.ooo.on, Rua Aurellno Leal, 16, aptos moi, 123 — tptoi. 702, »01 • «03. toBAIRRO FÁTIMA — Aluga-se apar42-1077;
18179 4 to claro, kltch. * banheiro, por 5 mil 201. SOI t 1001, — Tratar telefones doa dt flt. «m la. locaçio,
laia.
dor pela conservaçio do ImAvel e
«at pn. mu vários lalAei t quartoi
tamento com 2 quartos grandes, saç|
r|
SENHOR, morando Rua Estácio cõtm- cruzeiroí mensais: ió fiador. Ver no ¦17-5111, 43-6392. 43-6350, 26920 8 3 quartos, cozinha, banheiro, área
la grande, cozinha e banhenrn, la.
ampim t o meu objetivo, nio ptrsolucio do aluiuel",
dep. de tmpreRua do Ouvidor. — Contrato 5 bra, Botafogo, procura uma garagem local. — TraUr na AUXILIADORA COPACABANA — Posto 4 — Aparta tanque, 1. Inverno t rclador.
locação. Telefone 22-3801 3419 1
a sublocaçio, foi nio
mltlmlo
Tratar
no
o
Chavei cl
Isso eqüivale a dizer que,
Traveisa do Ouvidor, 32-A mento luxuosamente
anos. Aluguel antigo. Tel. 48-5248. particular para alugar. — Telefonei PREDIAL,
mobiliado, com gada.
CENTRO — Aluga-siTõ
trr.n. formar tne prídlo em eaia
IHMAOS GUIMARÃES S.A.
apartamencontrato por prazo Indeterminado, -4o
11304 2 46-3101 ou 27-5391. 2290 4 2." andar. 29836 5 refrigerador, lelefone, 2 quartos, sala BANCO
103 na rua Monte Alegre 40 com
—
Bem. R. Quitanda. 80 —
Adm.
de cSmodoi.
e
—
dependência
empregada.
Bento
à
a sublocaçio é proibida. SA se adde
Rua
Alugamos
Rua
CATETE
*>»« •
—
BOTAFOGO
Aluga-se primeira lô3
dcmnls
dependênsala
52-4165.
quartos,
e
Tel.
—
eiijo
Alugo
praio
locaçio,
conjunto,
ESPLANADA
Vtnclda a
mlte, no silêncio do contrato, poscias. Pintado de novo. Ver hoje das cinco salas e sanitário privativo, na caçSo, quarto, sala, banheiro, kitch., Lisboa 89, os aptos. 602 e 603, dt Bolivar, 38, apto. 50.1. Telefonar pa
moapartamento
amplo
em
feverelra 46-2255 até meio-dia e 47-92.12 de ALUGA-SE
dt viiêncla terminou
9 hs. às 17 no
local.
Informaçfies Avenida Franklin Iloosevclt 84, 3' apto. 1226, Praia Botafogo 334. Ver frente, sala-quarto (conjugadoi), basa o locatirlo sublocar o Imóvel
claras, com
8 biliado. Todas as —peças
nheiro t Kitchnette. Aluguel Cr» .. pois das 7.
com
rt do corrente ano, o Inquilino
Tratar
27-0763.
com
o
telefone
32-9126
2418
3.80
porteiro.
3934
1
x
7,30
locaçio.
living
havendo prazo fixo para a
ma. Cr»
20.000,00,
andar, com 70
saleta 3,00 x 1.20
5.000,00 — Chaves com o porteiro — ALUGA-SE apto. com ou
1184
sem moveis — 1 quarto 4.50 x 3,50 — 1 quarto
— Alugamos,
panou a aublocar virloi comodoi
Chaves com Ernani Esplndula. PraOENTRO
sala
de
IMOBILIATratar
na
José
Farias.
Sr.
Nos contratos prorroiados pela
BOTAFOGO — Aluga-se o apto. 102 RIA LEMOS LTDA., à Av. Nilo Pe- geladeira e telef. constando de hall, 140 x 3,00, cozlnha-copa, terraço •
frente, rua Rodrigo Silva, 18, sala ça Mauá, 7, sala'711 e 712. Tel
dtisa caia.
sala 2 quartos sendo 1 conjugado e dependências de empregada. Tratar
Lei do Inquilinato, que passam a
17258 2 da Rua Barão de Icarai, 14 — Total
604, por Cr» 3.800,00 mensais,
Im- 23-0475.
Interrogado sobre êne fato, dli.
26, sala 702— Tel.: 22-2483 —
de inverno copa cozinha dep no local. Ladeira dos Tabajarai, 196
mente mobiliado c| geladeira e tele çanha,
prazo Indeterminado, a sublocaçio
condomínio
5 jardim
postos seguros e
por CENTRO — Aluga-se na Rua Bue- vi.
(564),
36276
it que, deide que o contrato terde empregada s/ moveis Cr$ 10.000,00 np
.io,
603. Telef. 37-3234.
com
saleta.
tala. 2 quartos, coo
contrato
Vêr
conta
do
locatirlo.
mesmo
é
a
que
qualquer
proibida,
nos Aires n". 80, junto à Av. Rio
1*118 ¦
— Aluga-it à Rua do Fia- com moveis Cr» 12.000,00 telefonar ..
minara, dessa dat* em diante pohora. IMOBILIÁRIA LEMOS LTDA., Branco e Rua do Ouvidor, o segundo zinha, banheiro dep. de empregada t GLÓRIA
a
respeito.
silencie
sala,
37-5546.
05010
».•
212,
da
15,
área
c|
lho
tanque.
apto.
Aluguel
8
quarto,
Cr»
13.000,00.
Mldtrla uiar o prídlo como melhor
Rua
—
à
NMo
702. e quinto andar, com 50 metros quaà Av.
Peçanha, 28, sala
Aluga-se
COPACABANA
Cr» 6.000,00,
Na hlpAtese de haver a sublocaTel.: 22-24B3 (224)
lha convlesse. A mblocaçSo era
2422 1 drados cada um. — Preço 10.000 Chaves no local. Tratar na AUXI banheiro « kitchenette,
Viveiros de Caitro n.» 20, o
COPACABANA — LIDO.
nistro
Aluga-se
luz.
Fiador
idôLIADORA
PREDIAL
e
incluindo
o gás
S|A. Trav. do
a
de quarto « saçio, ocorreu, sem dúvida, uma inycdada aòmente no prazo do conALUGA-SE magnifico conjunto
de cruzeiros mensais. Tratar na portaria. Ouvidor. 32 — 2« andar das 12 às 17 neo. Ver na partt da manha, com luxuoso apartamento de frente, 2 sa- apto. 904. mobillado,
—
Hs, 3
conjugadoi, banheiro • eozinha
trário contratual, pelo que pode.
18144 2 horas. Tel: 52-5007.
trato t, cessado êste, poderia usar
quatro salas e sanitário, ft Av. 13 de
o porteiro, e à tarde, com o proprie- ro em quartos, grande hall, banhei- la
—
Ver no local cha7.500
côr,
Aluguel
copa-cozinha,
dependências
—
de
maio 13, 12» andar
Edlficlo Muni- LOJA DO LIDO - Aluga-se com 125m2
5
85489
4 tário.
Ti o tocador- propor a açlo
• ImóvM como desejasse.
completa de serviço. 15 mil cruzei- ves com o porteiro e tratar com SO182273
13.000X10
mais à Av, Copacabana, 162, Informações SENHOR
clpal. Aluguel Cr»
despejo eom base no dispositivo
manto dessa dúvida, quero saDE RESPEITO pro oura GLORIA — Aluga-se andar indepen- ros. Ver à rua Ronald de Carvalho, BRAL & SOBRAL S. A. pelo Telataxas.
Chaves
com
o
impostos
e
no local com o porteiro ou pelo tel: quarto, com café
citado (art. 1.201), _.
13038 8 fone 57-9133 com Sr. DARCY.
pela manhE, em dente com 4 peças, para casal, ou De- 132, apt. 802.
ker ae o locatário poderia pratlSSo
José 57-8830.
1243
porteiro, tratar i Rua
2 apartamento de familia,
de preferín posito — Informaçfies 25-9930.
50 — 7» and. sala 702. Tel. 42-0100 V^W^W^^^VW^WVN_»^-^^>'V^^^W>>'W cia estrangeira,
ear esses atos, ou se estava ainda
ALUGA-SE
ótimos
aparta- COPACABANA — Aluga-se em apto.
em Botafogo, Fia
17265 5
1
* * *
proibida a lublocaçlo. ro. outro
mengo ou Urca. Deseja ser único in
3443
— Depósito na Glória, alu- mentos compostos de duas sa- grande, dois quartos com telefone e
lado, efetivada a tublociçlo, esCENTRO CASTELO — Em Apto. Alto
quillno. Trocam-se referências. — Te GLORIA
ao
uso doméstico — las, três
De Nova Iguaçu, escreve-nos o
privativo, com direito
Vista p. Mar aluga-se 1 Quarto Mobi GRAJAU — Alugam-se 2 aptos. Rua lefonar para 26-8264.
17J48 4 ga-se para objetos
quartos com arma* banheiro
tando a mesma proibida a sendo
Inf. 25-9950. • ¦
uso das demais dependência!, conleitor Joio Ferreira (5-8.1957):
lhado com tel. a Sr. de Alta Res Borda do Mato 280, apto. 301, 2 óti- BOTAFOGO — Praia
derios
como
embutidos,
infraçlo,
dois
banheiTratar
tssa
Idôneo.
pelo
17266 E
trato e fiador
de Botafogo 460
provada
Carta, p. des. Jornal n*. 17138. .
"Estando eu ameaçado de açio
mos quartos, sala, saleta, quarto em- —- apto. 126 — Alugamos ótimo apto.
Telefone 36-3657 ou com o Sr. RAverei afir? Ou. I. os meios de qut
17138 1 pregada, aluguel Cr» 7.000,00 aplo. com sala
CATETE — Alugamos à Travessa Car- ros sociais, cozinha e deperv
Pompeu
Rua
4
na
banheiro
BELLO
c
kitch.
portaria,
meu
quarto,
de despejo por haver falecido
dlsponbo para fazer cessar tssa
n. 14, excelente aparta- dências de empregada.
Ver Loureiro n." 32.
3876 8
MÉXICO, 119 — Aluga-se sala com 102 mesmos cômodos porém menores Ver no local e tratar na EMPRESA loa dt Sá
pai — que era locatirlo de detertransformação do meu Imóvel?"
aluguel Cr» 6.000,00 ponto ônibus 110 BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO mento, composto de 2 quartos, 1 sala, à Rua Barata Ribeiro
Kit.,
no
aaleta
e
banheiro
—
privativo,
—
exçepeio339
Aluga-se
COPACABANA
minado ImAvel — pergunto a essa
favor LTDA., à Rua da Quitanda 47, 3.« banh. social compl., coz. área de serp|.
Edificio Nogales, grupo 1909. Cha chaves com encarregado
nal apto. para casal. Rua Miguel
viço com tanque, quarto e W. C. de Chaves com o
leçlo it possuo direito ou nio de
ves na portaria com o Sr. BARRETO. apto, 104 —Tratar Rua Antônio Ba- andar, ialai 1 a 4 — Tel. 22-5827
porteiro.
com
empregada.
Ver
no
Lemos 78, apto. 901. com varanda de
—
local,
chaves
28-7761. 03091 3
sfllo, 74
Aceitam-se propostas.
4397 4
continuar a referida locaçio, to8373 8 frente de 24 m2, 3 salas conjugadas
o porteiro * tratar na SeçSo de Lo3189 1 ANDARAY — Aluga-se prédio 2 pa- PRAIA DE BOTAFOGO,
R. — O caso apresentado nio
mando-ie por base o seguinte:
154 — Alu- cações do BANCO IMOBILIÁRIO E
com 38 m2, ampla cozinha, foglo 4
—
COPACABANA
vimentos
Aluga-se
Araújo
à
Lima,
74
vêr
rua
—
—
—
apto.
dominante,
307,
direito
SALAS
c/
sala
e
o
ao
Aluga-se
CENTRO
bocas, exauitor, pia dupla com armase- COMERCIAL S, A., i Av. Eraimo Brago
tem, frente
quarto
a) sempre morei com meu pai
Rua México — 119 — Salas — 506 e no local de 14 às 17 horas. Aluguel parados, cozinha, banheiro e varanda. ga n. 255, sobreloja, no horário de ótimo apartamento composto rio, varanda interna ampla, armarln
nenhuma dificuldade.
no referido prídlo; b) embora es508 — chaves à R. México 111 — com Cr» 10.000.00. Tratar diretamente na Aluguel Cr» 6.000,00. Chaves <•/ o por- 12 às 17 horas — Tel. 52-3833 - Ra
dispensa, WC, tanque e quarto emEntendem os nossos estudiosos,
da teiro. — Tratar pelo fone 32-2400.
5 de sala, dois quartos, banhei- pref. com arm. Não falta água.
tlvesst o contrato em seu nome,
mal 241.
04503
porteiro — Aluguel Cr» 6.000,00 cada administradora Slon Ltda., rua
Alfândega,
8
331,
2.°
andar.
Telefone:
principalmente oi nossoi maglsuma.
27953 1
ro • cozinha. Ver à Rua Ba21911 4
588»
quem pagava o aluguel era o eonQLÓRIA — Aluga-se ótimo apto. com23-6336.
16158
3
trados, que se detiveram s6brt o
CENTRO: — Duplex
no Ex-Plalace VVVWVV^i*V^i'VVVM<^VVV^A^VVl«^VV ALUGA-SE na Av. Ruy Barbosa, posto de: sala e quarto conjugado rata Ribeiro 339. Chaves
lulente.
cj COPACABANA — Rua Cinco dl Ju•Manto que:
da o
Ver o apto. 202
Hotel. Av. Rio Branco. 185 — 21»
Diante da exigência do locador,
com linda vista para o mar, em banheiro e kit.
266 apto. 502 — Aluga-se em priporteiro. 8372 8 lho.
«A nio ser a cláusula rererente
o
andar, apto. 2129. 10.000 e mais taRua Conde Lace 22. Chaves c/
meira locação, c| gde, aala, 3 quarde
um
apartamento
prédio
querendo inclusive aumentar o re
por
—
Trav.
na
e
tratar
na
CIVIA
xas,
chaves
portaria. Tel. 25-3588
porteiro
APARTAMENTO MOBILADO
tos, arm. embutidos, banheiro em
a* prazo da locaçio, que passa a
ferido aluguel, ameaçando-me de
1 CASAL ITALIANO — Que trabalha andar, apartamento constando de: Ouvidor, 17 — Loja. Tel: 52-8166.
Prucura-se — Casal procura pe côr, cozinha, 2 quartol de emprega21036
¦tr por tempo , indeterminado, e
inverno,
4573 5
living,
de
sala
de
jardim
despejo, quero saber quais sio os
ou
fora
com
filho
quarto
peprocura
cl banheiro e área c| tanque. —
CONSULTÓRIO MÉDICO — Alu queno apartamento na Urca com meia jantar, 3 quartos, 2 banheiros co
queno apartamento bem mobila- da
aquelas que se chocam com os dlsmeus direitos".
Chaves cl o zelador. — Tratar BANALUGA-SE um quarto em apartamen- do na Zona Sul cnm telefone
à
Rua
Senador
Dantas,
Inquilinato,
gam-se,
para CO IRMAOS GUIMARÃES S|A —
pension possivelmente em familia ita- zinha, copa, 2
positivos da Lei do
de empre- to tratar pelo telefone: 25-3483 —
horários nas segundas, quartas, liana. Favor telefonar na segunda- gada, banheiro, quartos
5 2 ou 3 meses ou mais. Paga-se Adm. Bens — Rua da Quitanda 80 —
_rni.sl_.lrm ai demali ettipnlaçSei do
3580
CM etc
tanque
e
área.
18283 B
bem. Respostas para o N. 4145. Tel: 52-4165.
sextas, de 15 às 17 horas, e têr- feira a 43-8984 senhor OTELLO.3199
Prazo de 2 anos. Aluguel CrÇ..
contrato de locaçio e, assim, de4
deste jornal. 4145 8 COPACABANA — Aluga-ie o apto.
13
às
15
horas,
de
e
30.000,00
quintas,
ças
mensais.
Entrega-se
em
fttt * >o locatirlo tublocar o ImAit. — O casn em tela nia apre— A rua Farahi, 61. apar: 30
COPACABANA — Av. Prado Júnior, 116 da Rua Domingos Ferreira, 121
c/ salas dc espera, consulta, cura- ALUGA-SE
dias. Tratar com SIMER Ltd.
vai, desdt que, no contrato pror¦enta qualquer dificuldade. A lei
tamento 501, duplex, de três quartos, tlocaçfio, com sal» •
primeira
"exvl
tivos,
enfermeira
In
e
23-1229.
telefone.
MARACANÃ — Aluga-se uma casa 120, apto. 809 — Aluga-se de frente, em
lege", havia a cliurojado,
a
baia,
linda
vista
todos
com
conjugados, banheiro e kltchpara
1.300-30, prorrogada pela lei 2,699quarto
c/
sala,
banheiro,
cozinha
e
quarto,
salas,
3
2
dois
com
quar
pavimentos
formações pelo telefone: 52-8828, ampla sala e varanda, dependências
3248 4
«rula expressa proibindo aublocar
nette — Aluguel Cr$ 8.000,00. Chaves
56, dlspAe: ...
cozinha, copa, banheiro garage t jardim de inverno. Chaves c/ o zelade 15 às 17 horas, diàriamente, de empregada,' área è garage. Cha- CURVA DO MORRO DA-VIUVA- — tos,
dor. Tratar BANCO IRMAOS GUI- no locil. Tratar na AUXILIADORA
prédio, no todo ou tm parte,
empregada.
10.000.00,
banheiro
para
••O cônjuge sobrevivente e su—
Proprietário;
ves
na
Tel.
portaria,
Alugo, na Praia de Botafogo. 22, o
MARAES S. A. — Adm. Bens. Rua PREDIAL S|A — Trav. do Ouvidor
81956 1 67-1349.
iMa autorl/açSo escrita do loca3231' 4 apto. 1103, constando de ampla sala, ver e tratar no local Av. MaracanS 51. Quitanda, 80 — Telefone: 52-4165.
32 — 2« andar dai 12 àa 17 hi. —
eessivamente os herdeiros- neces04272
7
Cíveis
dai
Clmaraa.
doi" (Acórdão
ALUGA-SE sala de frente com sa
18270*Le-8
— Aluga-se para pes- boa saleta, dois bons quartos, varan21971 8 Tel: 52-5007.
BOTAFOGO
relocatórlo,
desde
¦irlos
do
que
"ln"
Rev. For.,
CrS 6.000,00
nltarlo rua México 41
Baunidai, 15-10-S3,
soa de fino trato, apt. de frente, com da, quarto e banheiro de empregada,
— De frente apto. 12, rua COPACABANA — Rua Miguel
terão
no
de
ALUGA-SE
direito
.lidam
prédio,
mensais.
Informações
27-4367.
— Aluga-ss de
vol. 161, Pir. 223).
boa sala, 2 grandes quartos, telefone, área e tanque, cozinha grande e baRonald Carvalho 91, tendo 2 .alues, mos, 124 apto. 701
1
continuar a locaçio" art. 3.*).
fte., em primeira locaçSo, com sala,
1289
Por outro lado, a sublocaçio n&o
jardim de inverno, banhclr.íi social e nheiro social em cõr dc louça inglê.
3
amplos
e
dependências
quartos
—
Aluga-se na Av. comDletas. Aluguel 15.000 •-•
CENTRO - Aluga-se 2 apartamen- cozinha esmaltados, quarto, e depen- sa. Tem bela vista para a baia do COPACABANA
quartos, banheiro, cozinha, área c|
Em face do texto legal, o coni direito que ie Inclui entre ai
Tel.:
e dep, de empregada — Chato à rua do Passeio n° 70 - Edificio dências de empregada, grande área Guanabara „e Morro da Viúva. Preço Copacabana 1241, aoto. 324, bloco B 25-4239.
tulcnte tem, sendo herdeiro ne21043
8 tanque
vantagem concedidas ao locatirlo.
-ívJaska)
Nove
mil
cruzeiros.
Ver
no
local,
cl o zelador. — Tratar BANCO
c|
vestibulo,
com
ves
com
tanque.
Aluguel
Souza
9.000,00 com
Ver no local com porteiro
quar(Galeria
cessirlo do falecido, direito de
Ltfalmente, o locatirlo nio pode
sr. Alipio e tratar na Administradora sala de jantar ou 8.500,00 sem mó- o porteiro. — Tratar com DR. RI- to, banheiro completo, pequena cozi- COPACABANA — Aluga-sraptõ. IRMAOS GUIMARÃES SIA — Adm.
permanecer no ImAvel, contlnuanJavarl S/A., à rua Senador Dantas veis. Ver e tratar à Rua Marechal CARDO, à Rua México, 98, sobreloja. nha — Aluguel Cr? 4.500.00 — Cha- 2 salões, 4 quartos, garage, tele- Bens — R. da Quitanda 80 — Tel:
aublocar o prédio, mesmo qua o
52-4165^
18284 _ B
Francisco de Moura, 12S — Apt. 201.
3257 4 ves na portaria com sr. VICENTE — fone.
n» 80, 5° - salas 501 a 503.
do a locaçio, como seu legitimo
•ontrato silencie a respeito dessa
Com ou sem móveis. Tele
18171 4 BOTAFOGO — Rua S3o Clemente, Tratar telefones: 23-5323 ou 27-1784.
1
—
o apto.
Aluga-se
locatirlo.
COPACABANA
tnbloeacio.
18437
4243 8 fone: 27-0244.
— Aluga-se bom 371 — Alugam-se ótimos apartamen107 da Rua Décio Vilares, 6 com iale~
tele- BOTAFOGO
CENTRO - Apartamento com
8
ta, quarto, jardim de Inverno baFREITAS 31
apto
da apartamento de sala-quarto, ba- tos de 3 quartos e sala, para 1.' lo- RÜÃTPAULA
fone - Aluga-se o de n° 1.309,
17890
cação; Ver no local, com o vigia, os 904 — Confortável, sala • quarto se- COPACABANA — Aluga-se o~ãpar- nheiro completo, kitchenette e dvípóRua Carlos de Carvalho, 60, com hall, nheiro e kitch., de frente.
Ver na aptos. 103. 104, 501, 502, 504 e 601. — parados, varanda, banh8 completo, tamento 601 à Av. Prado Júnior, 186, sito. O apartamento tem 2 entradas.
CENTRO _ Aluga-se o apto. 1109 de sala, quarto, cozinha, banheiro, descom composto de saleta, cala, três quar- Ver no local. Tratar na AUXILIAfrente p/ Senador Dantas da Rua pensa, box para geladeira, por Cr» Rua Voluntários da Pátria, 340, Tratar na IMOBU.IARIA BARCEL- cozinha, Cr$ 6.000,00 Chaves
S|A. Trav. do OuEvaristo da Veiga, 35, í com sala
e 7.000,00. Chaves por favor no apto. apto. 207. Informações no BAN- LOS, LTDA., Av. Presidente Vargas. porteiro — Administradora Nacional. tos, um deles Independentes, banhei- DORA PREDIAL
V- ro. ampla cozinha, quarto e depen- vidor, 32 — 2« andar dai 12 ás 17
Av. Pres. Antônio
Carlos 615.
CENTRO -- AluRa-50 o apto. 908 rio quarto conjugados, banheiro e kitch., 1310. Contrato com deposito de 3 me- CO AUXILIAR DA PRODUÇÃO 534, 3.» andar. Tel. 43-3328|
8
Tel: 42-1314, das 9 ás 12 e das dências de empregada. Vêr com o horas. Tel: 52-5007. 18272
com S. A„ Trv. do Ouvidor,
ou fiador idôneo. Tratar
Ed. BSo Lourenço à rua Alcântara aluguel Cr» 5.500, chaves c/ o por- ses
12 — Tel. BOTAFOGO — Rua Maria Eugênia, pav.
- Tratar na
14 às 17 hs.
11960 b porteiro, e tratar na ADMINISTRA- PASSO APARTAMENTO de quarto,
AUXILIADORA Brand5o fone: 52-7373,
Machado, 36 paralela a Av. Blo Bran- teiro
18425 4 62, apto. 301 — Aluga-se apartamon•
4581 1 52-2220.
*o com grande aala. banheiro e kltch- PREDIAL S, A. - Trav. do Ouviapt. DORA FLUMINENSE S/A, * rua do sala conjugado, cozinha, banheiro —
ALUGA-SE em la. locaç5o~õ
- 2o andar' das 12 às 17
nette. Aluguel Cr» 5.500,00. Chaves dor, 32
— Apartamento Duplex. to dc 3 quartos, sala e dependências. 1004 da Rua Miguel Lemos 123, cha- Rosário, 1$, 1.» andar. Tel.: 52-8281.
pequena aaleta,— 5,500 cruzeiros
*8
5*1 • porteiro. Tratar na AUXILIA- horat - Tel 52-5007. 80062 1 SAÚDE - Para oficina ou depósito, (BOTAFOGO
Pode ser visto diariamente. Chaves
meses de deposito, vendo toda a
aluga-se casa cl uma irea utiliza- c| sala, 2 quartos, cozinha, banheiro
19987
— Tratar na MOBI- ves com o encarregado Manoel. 3
DORA PREDIAL S|A. Trav. do Ounova 38 mil cruzeiros — Rua
— Av. Presidente Vargas, vel de 91,44m2, quintal e demais de- completo, dependência de empregada, com o porteiro.
ótimo mobilia
qts. sala, hall, banh. cozinha, qts. COPACABANA — Aluga-se
— Edifividor. 82 — 2° andar das 12 às 17 CENTRO
LIARIA
BARCELLOS,
LTDA.,
Av.
Clara 166, apto. 605 -ftiefonlco
Santa
área
c|
—
da
Rua
tanque,
Voluntários
à
<•
terraço
serv.,
na
empregada,
Aluga-se
418
vaga
Silvino
MonVêr
magnifico
conjunto
1
apto.
à
Rua
505,
á
Av.
N.
S.
de
Copacabana,
pendências.
hora». Ttl: 52-5007. 18209
Presidente Vargas, 534, 2.«; telefone
10 mil cruzeiros. Tra- 1003/9, com sala e quarto conjugados, cio ainda não ténf^EaBir
de 2 salas, e sanitário — Preço: Cr» tenegro, 76. Chaves c/ o nr. Antônio Pátria 127, apto. 706 — Aluguel Cr» 43-3328.
garage,
preço
— Chave na portaria^ 3004 8
_¦/]
17192 4
CENTRO — Largo de São Francisco, 8.000,00, fiador ou depósito — Ver no n° 78. Tratar na CIVIA. Trav. 8.500,00 com garage — Tratar na Gra191U_8 banheiro e cozinha, de frente. Chatar tel. 52-2764
03502
26 — apto. 218 — Aluga-ie em la. no local, salas 809 e SIO o tratar à Ouvidor, 17 - Loja. Tel: 52-8166.
i BOTAFOGO — Aluga-se, à Rua Huça Couto S. A.
ves com o porteiro. Tratar BANCO ÃLÜGA-SE ótimo quarto mobiliado
—
Aluga-se
apartaCOPACABANA
locaçio, de fte., para fins comerciais, PREDIAL VILLARINO LTDA.. à Rua
— Adm. a um senhor de fino trato, que tra1 BOTAFOGO — Alugo o apto. da R. malta, 229, o apto. 406, com aala, sa- mento co.Vfortàvelmcnte
mobillado, IRMAOS GUIMARÃES S. A.
4570
com «aleta, laia, banheiro e Kit México, 148 — Sobreloja — Telefone
Maria Eugênia n. 62 com 3 qtos., leta,envidraçada, 2 quartos, banheiro na Rua Joaquim Nabuco, 212, apar- Bens, Rua Quitanda, 80. Tel. 52-4165, balhe fora. Av. N. S. de Copaca- Aluga-sc
ótimo
apto.
CASTELO
Chave» cl o zelador. Tratar BANCO 32-9813.
1104.
81729
compl., cozinha, área c/ tanque, dep. tamento
1
8 bana, 11.» andar, apartamontò
1143
803 const. de 2 salas, jardim
composto de: entrada, sala e quarto sala e demais dependências primeira de «mpr. Aluguel
IRMAOS GUIMARÃES S. A. — Adm.
21972
.
8
Cr$ 7.000,00, c/ fia- de inverno, três
aluguel Cr» 9.500,00, — Sr.
demais de- COPACABANA — Apartamento de~luBens. R. Quitanda, 80 — Tel, 52-4165. SUBLGCAÇAO COM DIREITO conjugado, banheiro completo e kitch. locação, —
quartos,
—
0242O
Tratar
26-2873,
21967 1 AO USO DE
4 dor; Prazo de 1 ou 2 anos,
pendências e garagem. Preço Cr? .. xo, Pôsto 6 — Primeira locaçSo, ürri COPACABANA — Aluga-se um apto.
TELEFONE — Su Ver o apto. 315 da Av.c/ Eranklin Ro - PAULO
com GRAÇA COUTO, S. A., à Rua 16.000,00.
Chaves no local. Tratar pe- por andar, jardim inverno, três sa,- de saleta, sala, 3 quartos, 2 banheiros
o porteiro.
BOTAFOGO — Aluga-sc ótimo apto. Buenos Aires, 48, 3,° and., tel. 23-4902.
EDIFÍCIO ITU — Alugo a aala 1608 blocam-se cinco salas e mais de- osscvelt. 39. Chaves
19981_8 las, três quartos, d#mals dependên- sociais e demais dependências. Alulo tel.: 26-2203.
Tratar na CIVIA - Trav. Ouvidor, 17 302 da rua Desembargador Burlo 55,
ad- pendências, em
4
Cinelândia
par» tscrltórlo. Tratar com o
plena
Há cem metros praia. Visitas guel 12 mil cruzeiros. Ver à Aveni18209
rua Tratar com sr. Sérgio, à Fraca - Loja. Tcl: 52-8166.
próximo do inicio da rua Humaitá,
—
de apto. cias.
vogado Anor Butler Maciel à
Aluguel
4.300,00
CRS
—
exceto domingos. Aluguel Cr? 25.000.00. da Afranlo de Melo Franco n.» 125,
1 pintado de novo, com 3 bons qtos. am- BOTAFOGO
.'.luga-se prédio dê
da Assembléia 93, sala 1607, telefo- Floriano, 55 sala 204.
4567
kitch.
hall,
conj.,
de
sala-quarto
Júlio
Castilhos, 30. SR. BACELLAR. apto. 201, com o porteiro • tratar
3 pavimentos precisando de reparos,
':¦
ne 32-3383. Cr» 5.500,00 e impostos.
CENTRO - Aluga-st todo sexto an- pia sala, banheiro, cozinha, depen5020 S Av, N. S. Copacabana 921.
criada e varanda, chaves por servindo para pensüo pequeno Ho- e banh. Ver à rua Sá Ferreira,
21829 1
82924 1 dar da Rua Buenos Aires, 85, com dênciai
g
— Alugo à Av. Rio Branco uma área de 80 metros quadrados. favor no apto. 101 e tratar com Sr. tel, ponto comercial. à rua Clarice 228 — aptos. 226 e 227. Tratar COPACABANA — Aluga-se á Rua
CENTRO
8917
e
—
15.000,00
Aluga-st por
LOJA
185, 2 grupos de salas "duplex", ns. Tratar na CIVIA. Trav. Ouvidor, 17- MANOEL — Av. Pres. Vargas 463, índio do Brasil, 18 chaves no local com dr. Fernando, Praça Floria- General Azevedo Pimentel, 7, esqui- ALUGA-SE confortável apartamento
339-B,
Riachuelo,
da
rua
a
Impostos
das 9 horas, à. 12 horas. Tratar â no, 55, sala .204.
2.» and. — Tels. 43-4063 e-37-8349.
82922 8 na de Barata Ribeiro, apto. 505, com- moblltado telefom geladeira eom 2
2110 e 2117, frente p/ a Av, Rio Bran- Loja. Tel: 52-8166.
com 70 m2. As chaves no n.° 284. Te02433 4 rua do Rosário, 156, 4.° ¦ andar. Sr.
1
1 co • rua Altc, Barroso, cl linda vista
COPACABANA — Alugamos, na Av. posto de saleta, amplo quarto com 2 quartos, 2 salas, copa-cozinha • dt17900
lefone: 52-3695.
BAPTISTA.»
22736
4560
4
BOTAFOGO — Alugamos em primeip/ o mar, const. de hall, sala, banh.° ALUGA-SE-»-Av. VenezuelãT~13Í
A'tlântlca, 3086, os aptos. 1228 e 1125 janelas, cozinha com lugar para ge- pendências de empregada. Av. CoAlugueis:
CENTRO — Edif. Maipó — Rua Santa- coz. e arms. embutidos.
ra locação ótimos apartamentos de CASA MOBILIADA — AÍuga~se (Galeria Alaska). c/ quarto e sala ladeira e amplo banheiro. Preço: Cr$ pacabana 723, apto. 201. Posto 4.
ns.,
1004/5
2
salai,
10°
andar
13.»
grandes
no
aptos.,
—
3
5919 8
Alugam-st
9.000,00 e 11.000,00 respectivamente
na, 73
frente e lateral de quarto e sala se- em Botafogo em centro de
e banheiro. Chaves na 5.000,00. Chaves na portaria e demais
jardim conjugados,— kit.Tratar
Ver no local até as 16 hs. cl o por- com dependências sanitárias próprias parados Ijanheirp e quitinete, aluguel
na EUCI, Av. informações nó BANCO PORTUGUÊS
pav. 1 dt 2 |quartos, sala etc, por
portaria.
2
anos,
com
telefone
aluguel
9.000,00
contrato
de
CrÇ
20.000,00
men—
apartaAluga-se
COPACABANA
7.200,00; ti outro de sala, quarto sc- teiro e tratar c/ OLYNTHO RIBEIRO
partir de Cr$ 4.200,00 — Ver à rua sais — Contrato um ano. 46-7019. Erasmo Braga. 227, 3.» andar; telefona DO BRASIL S/A. à Rua Ifi de Mar- mento 102 da Rua Barata o Ribeiro.
fiador comerciante. Chaves cl dona aConde
Irajá 236 com o porteiro e traparado, etc., por 6.200,00. Chaves pe- à rua Júlio rie Castilhos 25, apt. 1.202, Maria na
42-1077.
18183 8 (o, 65, ou pelo telefone 23-2020, de—
Tratar
na
Comer,
1.002.
sala
Com
2
de
frente,
mobillado,
83B
13010
4
das
12 horas.
22760 8
Í^L-1 tels.: 47-1841 e 47-5885.
lo tel. 48-3370.
pois
tar na IMOBILIÁRIA PRESIDENTE
A. cl o sr. Nasci- —
salas conjugadas, 2 quartos, banheiCOPACABANA — Pôsto 4 — Alu29832 1 ciai e Bancária S.
Avenida Antônio Carlos 613, grupo BOTAFOGO — Aluga-se o
—
— Alugamos, por 5 mil cru
apartaPOSTO
6
Áluga-se
confortável
Tel:
CENTRO
das
12
às
16
horas
mento
pelo
'zeiros.
801 telefones 52-9130 e 52-2578. V mento 601, da rua Humaitá, 60, com ga-se por Cr$ 12.000,00 apartamento apartamento com sala, varanda, três ro, cozinha, dep. de empregada, jaro apto. 1102 da Rua Alcânta- ALUGA-SE à iAv. Franklin Roose- 43-6422.
3 quartos, duas salas, banheiro
dim de frente. Aluguel 8.50o cruzei3497
_1
02435 4 1 sala, 3 quartos, ampla
cozinha, com
ra Machado, 36, com sala-quarto. ba- velt, 39 — 5.0 andar, um conjunto
completo, cozinha, quarto e banhei- quartos e demais dependências. Ver ros. Chaves com o porteiro. Tratar
APARTÃMENTO~Álugã-se~a~Av7
PeT—
dependências
côr
banheiro
e
em
local.
no
Ver
para ro de empregada. Na rua Anita Ga- na Rua Júlio de Castllhos n. 102, com na AUXILIADORA PREDIAL S. A.
nheiro • cozinha.
APARTAMENTO
tipo apartamento, com 3 salas, e ba- ra Mar, 408, com 2
no
Botafogo
sade'
empregada. Direito a vaga na garaquartos, sala, cc- la, 2
Tratar na KAIC, Rua do Carmo, 27, nheiro completo e um outro aparta— Trav. do- Ouvidor 32, 2.o andar,
lo- o zelador. Aluguel: Cr? 11,000,00.
quartos, banheiro, cozinha, área
Informações pelo telefone 26-6102. ribaldl, 24, apto. 202. Chaves no
1 mento contíguo .com sala, banheiro sinha, banheiro social completo, ter- e dependências
8 das 12 ás 17 horas. Tel. 52-5007.
completas de empre- ge.
gr. 601: tel. 22-1860. 4205
cal Tratar no Banco Continental, na
161B0
raço com linda vista para a entrada
apartamento
Chaves
401.
no
tllstln
aluga-se
a
Tratar
com
mto,.
e
cozinha.
17
gada,
completo
12
ás
das
pessoa
85,
e
—
3381 8
AV. COPACABANA, 115, apto'."i"l04,
Alugam-se salas
»,» ANDAR
19984 4. Rua da Quitanda,
.:
— Rua Senador Dantas n. da Guanabara. Cr» 9.200,00 mensais. ta (senhora só, ou casal sem filhos)
¦'¦
horas, diariamente.
vista p/ mar, c/ taleta, 2 quartoi COPACABANA — Rua Miguil Lemoi
Chaves
com
a
grupo» d» salai para fins comerciais. NEWTON
portaria.
—
—
receber como hóspede a URCA
Aluga-se amplo apto.
c|
7.o andar, diariamente, das 9
86668 8 conj». banheiro côr, cozinha comple18217 1 84
Travessa do Ouvidor, 36.
3568_1 que possa
10 — Alugamos otlmo apartamento
proprietária do mesmo. Tel: 26-6052. salSo envidraçado, 2 quartos,
dep.
às 17 horas.
ta. Chaves c/
Aluguel 6.000
17014 1 CONSULTÓRIO" MEDICO - Aluga-se
¦
PÔsto 6 eruzi. e fiador. porteiro.
apto.
CENTRO — Av. Presidente Vargas,
600
m2
16995.4
ALUGO
exauscopa-cozinha,
c|
empregada,
— Tratar Av. Erasmo com 3 salas, 3 quartos, varanda com
grande
—
'
Banheiro
e
kltch.
DUAS
SALAS
—
vista
para o mar, cozinha a banheiAluga-ie,
834. edifício Barcellos
Tel: 47-1580. ,18136 8 Braga. 255, sobreloja. 21920 8
— Aluga-se para fins comerciais, ou diàriamente pela manha - na Cinelan- BOTAFOGO — Aluca-se ótimo apto tor, grande área coberta e com viaro, quarto de empregado • area de
32-7271 de- composto de:
dia. Informar dr. Rita
S,
neste prédio, a sala 2006, com instaGuanabara.'
ta
SebasAv,
a
para
e
quarto, banheiro
consultórios, em primeira locação
— Aluga-se EWTCASA FAMÍLIA MINEIRA-1- serviço. Todo mobiliado — Vtr no
laçlo aanltária própria, por Cr»
pois das 14 horas.
kitch. Ver' o apto., 918 da Praia de tião, 163 — apto. S-101 (Não é sub- AV. ATLÂNTICA
3618 1 Botafogo. 460. Chaves com o
6.300,00. — Tratar na IMOBILIÁRIA Rua México, 119, apto. 505, aluguel
solo). Ver entre 8 e mefo dia, hoje amplo apto. mobiliado, 3 atos., li- Aceitam-se 3 moças distintas. Exige- local e tratar na EMPRESA BRASIporteie
impostos,
taxas
9.000,00
mais
Cr»
referências. Barão de Ipanema, 62, LEIRA DE ADMINISTRAÇÃO LTDA.
BARCELL09, LTDA., Av. Presidente
44698 4 ving, magnifico
na CIVTA — Trav. Ouvi e amanhS.
terraço, dando seapto.
cont.ominlo. Pedir chaves na porta- CENTRO - Alugamos no Edificio Mar- ro. Tratar
201 — Ao lado da Colombo. Não A Rua da QultRnda 47. .')." andar, aaVargas, 334, 2.», tcl. 43-3328.
—
Loja.
dor,
Tcl:
17
52-8166.
BOTAFOGO — Aluga-se ap. de al., sóbre a praia, geladeira, tel., ca- tem telefone.
13011 8 las 1 a 4 — Telefone 22-3827.
1 ria — Informações pclo telefone .... quês de Herval, Av. Rio Branco no
4574
4
17191
mo1 185, o apartamento 612, ricamente
2 qts. c| arma,
38-7059;
22697
varandas,
banh., rage. Rua Almirante Gonçalves
43B4 S
— Rua Xavier da SIICOPACABANA
¦
billacjo,
decoraçSo
ultra
moderna,
atacos.,
ATBNÇAOI — Senhora, procura oudepend.
empreg. R. Bamblna n. 5, apto. 1101
ALUGA-SE a Praia dc BotafORo n«.
— Aluga-se no Edifício
(não se atende veira, 114 apto. 401 — Aluga-se c| ALUGA-SE apto. composto de sala,
tra. de fino trato, que precise de CENTRO
4479 4
petado, para escritório, ou residência. 336 apt. 1.231. primeira locaçio, por 66 apto. 202 ou no apt, 102
telefone). 1176 8 rala, 2 quartos, cozinha, banheiro em banheiro completo e cozinha. Rua
companhia, sendo, esta, o quarto ape- Patriarca, árca de 200m2, tôda a CrJ 20.000,00 mensais. Combinar prè- CrS G.000'00, constando de quarto, sa— PRAIA —
Aluga-80
côr c| box, árca c| tanque e dep. de Souza Lima, 43, apto. 404. Chavei no
nas. Boas reft. Resp. à portaria dêste frente do 1.° andar, que dá para vlamcnte as visitas. IMOBILIÁRIA la separada, banheiro e cozinha com VERANEIO
sal. COP. — Alugo lindo apto. de frente empregada. Chaves c| o zelador. — local com porteiro. Tratar Rua Eva3358 1 9 Largo de São Francisco, com C LEMOS LTDA., A Av. Nilo Peçanha, vista para o mar c montanha. Ver ampla casa. com 2 quartos, 2
jornal, n.» 3.356.
—
banh.
varanda água luz, fogfio
Primeira locação, ricamente mo- Tratar BANCO IRMAOS GUIMARÃES risto da Veiga n.° 16, sala 1403.
no local com o porteiro e tratar pe- coz.,
26, sala 70Í. Tel. 22-2483 (504).
CENTRO — Aluga-se ótimo apto. 503 apartamentos e 8 salas. Informaultragaz local para carro mobiliada biliado, const: sala, corredor, 2 quar- SJA — Adm. Bens. •— Rua Quitanda,
rt
lo
tel:
2562
1
27-6272.
5040
4
à Rua Santana, 77, com sala e quarto ções e chaves na portaria com o
em centro de terreno a 1,50
horas tos, banheiro com box, cozinha gran- 80 — Tel: 82-4165. 18288 8 ALUGA-SE 18315
grande apartamento com
CENTRO — Sala com banheiro com- ALUGA-SE BOXS em mercadí- do centro com comércio
separados, banheiro, cozinha e arca,
com
rie
serviço
tanque.
entrada
de,
próximo
5234 1 plcto, cm 2.° andar. Tratnr na Av. nho na
— Rua Sá Ferreira, disposição de confortáveis salai, quarde írente. Chaves cl o zelador. Tra- sr. Aguiar.
Rua Voluntários da Pá- aluguel 6.000,00 por 6 meses, mais Ver na rua Leopoldo Miguez 51 — COPACABANA
tos e banheiros social no ultimo antar BANCO IRMAOS GUIMARÃES BAIRRO DE FÁTIMA — Aluga- Erasmo Braga, 277, sala 212.
detalhes pelo tel: 37-1062, Snr. GE- apto. 705. Chaves com port. sr. RAY- 228 apto. 328 — Aluga-se c| sala e dar
tria,
vai
ser
inaugurado
361,
do Edlficlo Roxy — lado da Rua
—
que
Adm. Bens. R. Quitanda. 80
í.. A.
2901» 1
quarto conjugados, binheiro e kitch
RALDO
3473
4
no
Tratar
endereço
MUNDO.
mesmo
— Ttl. 52-4163. 21066 1 se à Rua D. Sebastião Lemos,
em breve. Tratar na Rua Conde
nette. Chaves el o zelador. Primei Bolívar n.» 45 — Informações com
depois 20 horas — Sr. VICTOR.
— Tratar zelador, Sr. MANOEL — na Porta171, o apartamento S-205, comBOTAFOGO — Alugamos à Rua SSo
dc Irajá, 165 — Botafogo.
3923 I ra locação e de frente.
CENTRO — Rua da Quitanda 30, saBANCO IRMAOS GUIMARÃES S|A ria do mesmo Edificio, lado da Av.
Clemente n» 371 vários apartamentos
la 614. Alugamos ótima sala para posto de sala, 2 quartos, banhei4
—
Adm.
Bens
18316 8
Rua da Quitanda 80 Copacabana n." 943.
em la. locaçio • peças amplai cia- COPACABANA — Rua Barão de Ipa_3605
escritório com banheiro e kltch. Mo- ro completo, área de serviço e
— Aluga-se para BOTAFOGO
Tel: 52-4165. 18291
- Aluga-se. primeira l<v ras com magnífica vista. Chaves no nema, 143 — apartamento 1007 —
8 leme — Aluga-se ótimo
na dependências de empregada. Tra- BEIRA-MAR
biliado. Ver no local t tratar
apartamencaç3o
apartamento para familia de apartamento n° 801. Com grande sa- Aluga-se, de frente, com sala, 2 quarto. Entradas por G. Sampaio e Av.
EMPRESA BRASILEIRA DE ADMI- tar com a ADMINISTRADORA escritório, 1 sala, 1 salão e 2 sacom 2 salas, 3 quartos, 2 la. 3 ótimos quartos todos com ar- tos, cozinha c| fogão de 3 bocas, COPACABANA — Aluga-se o apto. Atlântica. Sala grande,
NISTRAÇÃO LTDA., à Rua da Quinitários. Informações c/ Vianna. tratamento,
quarto, cozi501 da Rua Raul Pompéia, 193, com
"ABRASA".
tanque.
inárío.
banheiros
e
área
c|
Chaves
cozinha,
banheiro
ampla
cozinha,
BRASIL
S.
embutidos,
sociais,
ampla
área
nha completa, hanhelro em cor, area
TeleA.
—
3*
andar, salas 1 a 4
tanda 47,
Fone: 42-4196 - Ramal 12.
IR- sala e quarto conjugados, banheiro interna com tanque e banheiro
com tanque quarto e banhei-o de área de serviço com tanque e dep. cj o zelador. Tratar BANCO
4389 1 fone: 22-3223. Chaves com o porTelefone 22-5827.
d«
—
Aluguel Cr$ 15.000.00 Te- de empregada. Tratar com a LOCA- MÃOS GUIMARÃES S. A. — Adm. e kitchnette, Aluguel CrS 4.000,00.
empregada. Aluguel 8 mil cruzeiros
11945 2 empregada.
Chaves cl
81217 1
CENTRO — Alugam-se o pri- teiro.
lefonar para 45.3379.
Av. Bens. R. Quitanda, 80 — Tel. 52-4163. X1LIADOIIAo porteiro. Tratar —na AU- com iiador —
DORA NACIONAL LTDA., i
Ver diariamente a
DE 3 SALAS — ÂlUgãPREDIAL
SJA
CONJUNTO
Trav.
21970 8
3331 4 Rio Branco, 106|8 — 11° andar «alas
meiro e segundo pavimentos do AV. RIO BRANCO — Edificio se Edlficlo Civitas, Rua Santa Luzia,
do Ouvidor, 32 — 2» andar das 12 ás qualquer hora. Rua Gustavo Sam— Tel. 42-3437. 4543 4
paio n.» 669, apto. 102 (térreo). Chaprédio cito à rua do Rezende, n.° Marquês do Herval (ex-Palace 799, quase esquina, da Av. Rio Bran- j BOTAFOGO - Alugam-se
17 horas. Tcl: 52-5007.
á Prata de 1111|1113
RUA
DOMINGOS
FERREIRA
123
ii"), eom 400 m2. cada ura, poden- Hotel) — Aluga-se apartamento co. para médicos, escritórios ou co- Botafogo
ns. 354/6 "Edificio Rajah", BOTAFOGO — Aluga-se
18271 8 vei com o porteiro. 1145 g
apto. 616 — Mobiliado, sala, quartn,
em
pri"C",
42-9712! Bloco
ótimos apartamentos
cm meira locação o ótimo apart. N» 608 banh", cozinha (tem lugar p| gela- COFACABANA —
do ser visitado das 12 às 16 ho*
comércio ou indústria. Dr. mércio fino. Informações tel : 29775
Rua Siqueira Cam- COPACABANA — Av. Rainha Elü
—
2 1» locaçRo. de ns. 336, 428. 429. 730, do Edificio Radial à Rua
ras. Fropostas com fiador. Fará para
Humaitá deira) — Água em abundância
pos 18 ,apto. 609. Alugamos
ótimo zabeth 706, apto. 403. Alugamoa otlPaulo,
tel.
52-6686.
das
15
às
17
—
926- 93°- 1026
—
de
e
1134compostos
7.800,00
Crt
Chaves
c|
In,,
rname-tita
Tt«T»Ti
porteiro
dependênentendimento verbal dirigir-se à horas.
apartamento
18
com
e
2 quartos, sala
com sala, quarto, ba- mo apartamento com 3 quartoi. 1
4477 1 L,UJA — 11 ANUMA — AIUga-se ^^ e quarto conjugados, banheiro e cias completas.
Chaves eom o por- Administradora Nacional. Av. Pres nheiro e eozinha. Ver no local e tra- aalas. banheiro, cozinha,
rua Riachuelo, 302. secretaria da
a Rua Visconde Pirajá,
da;cozinha americana. Tratar no Banco teiro
quarto e b«Snr. Jofio. Tratar no Banco Antônio Carlos 615. 2» pav. Te!: .. tar na EMPRESA BRASILEIRA DE nheiro de empregadoi. Ver
Sociedade Espanhola de Benefi- CENTRO — rua da Assembléia"^- Praça General Osório, 8perto
no local
42-1314, das 9 ás 12 e das 14 ãs
metros i Carioca de Crédito Popular à rua 7 Guimarães Rua da Quitanda 80.
17 ADMINISTJUCAO LTDA.. i Rua da e tratar na EMPRESA
BRASILEIRA
1
cêncla.
16991
Aluga-ie um andar recém construi11957
8 Quitanda 47. 3.» andar, salas 1 a 4 DE ADMINISTRAÇÃO
452* 4 hs.
de frente. Pode ser dividida. — de Setembro " 66, 6» andar, com o
LTDA.,
á Rua
do
com
102.002,
detalhes com senhor
Canari0Chave' eom ° portc— Telefone 22-5827.
da Quitanda 47. 3.» andar, laias 1 a
CENTRO — Aluga-se o apto. 1109 de COSTA. Tels.: 22-8157 e 32-8457.
TraUr Rua Visconde Pirajá. 234. l£
ALUGA-SE o apart" 601, da rua Xa4386 8
—
4
frente p| Senador Dantas ca Rua EvaTelefone
22-3827. «96 •
1154
vier da Silveira, 105. de frente, com- COPACABANA — Ãv. Prado Juníor
11975 1 Moreira.
17XT9 4
risto da Veiga, 35, com sala •¦ que_t,-ln
posto dl 2 salas grandes, 3 quartos, 335, apto. 815 — Alugamoi otlmo apto. ALUGA-SE — Em
LOJA — Grande 4 portas zona indu..-j BOTAFOGO — em Rua transversal á
conjugados banheiro e Kitch, alu- CENTRO -^Alugi-se
Copacabana apirde
1°
2
aala,
armários
—
com
embutidos e
pãrte~dí
quarta, banheiro e kitch.
trial força e luz — Primeira locação; Bsr.lo de Lucena. aluga-se apartamen- CATETE — Rua do Catete. 44 — sendo
'^«l^MiZiTlAVoVFTlxT *ttdM d» ™» d* Alfândega n»
1 com estantes para livros, varandas
—
— Tratar na AUXILIADORA..PRE* 1 fn_l*n«.i_«.t__
apto.
202
Aluga-se
fim
cODBA.
Magalhães
Castro.
de
to
frente,
3
banheiro
com
sala.
para
completo,
kitchnete,
. _._,,« elívldoí.
_.!,>•»,...,•
lugar paquartos,
!
Só- |Rua
americana,
ba- BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO
«jÍW-I«ptnd,enu".'*"cOin
04309 2inheiro, cozinha e dependências com-jmercials ou residenciais, de fte., c| fechadas, cozinha
e 'rsa7,aí
nheiro social e dependênciai de em- LTDA.. á Rua da Quitanda 47, 3.° an- ra geladeira, ern Edificio sobre piÍ35: a8nd»Ar du «£ 1*7^hom^^ífe^^fe^
kotls,
pleta< de cTrpresada, em prédio novo!saleta, sala, jardim de inverno, quar- pregada. As chaves estão - com
Crf
5.000,00
mensais,
i
por
dar,
—
com
Sr.
salas
Raposo
346i
1
o
1 a 4
Tel. 22-5827.
ALUGA-SE um conjunto de duas sa-!_ Tratar i Avenida 13 de Maio n »|tOi banheiro, cozinha e área cl tanlocal
Vi-3007
80662
Rua Domingos Ferreira. 123 — Aplo.
la.
Iocaç3o. las, de írente, com lavatório próprio. j
Informações
_! APARTAMENTO em
4383 I 411 —
_ i . »ndar — «ala 441 — Fdifi- íque..
Chaves cl o porteiro. Tratar porteiro Sr. Antônio.
jj
'
Chaves com o porteiro, Traapar- Ver e tratar a Av. Rio Branco 57 — 2°
tels. 23-3138 e 23-2693
CENTRO — Aluga-se o apto. 810 dá i Vendo, junto * Praça Paris,
05041
eio Darke.
4 BANCO IRMAOS GUIMARÃES S. A. pelos
11963 81 COPACABANA — Rua Sá Ferreira, tar no BANCO IRMA03 GUIMA04267 2 j
Av. Trez» de Maio, 4" (Ea. Itú) ccm;«»mento ¦&* frente, c| sala. banhei- s.202.
Adm. Bens. R. Quitanda, 80
—
RAES
Rua da Quitanda, 80 -~ J.«
*pl0'
—&-E
32SAlugamos
kitch.
Negócio
ótimo apto.
de oportunida21964 5;-^.
aala • quarto, varanda e hall. Alu-iro e
^~~~-~ ».~>- .,
_.
BOTAFOGO — Aluga-se apto., com Tel. 52-4165.
com sala e quarto conjugado, banhei- andar — Ttlefone 52-41U.
COPACABANA — POSTO 6
Edtf. r28,
Facilita- EDIFÍCIO
NOGALES — (Junto!««Ia
2 quartos, banheiro, coittnha.
guel Cr* 8.000,00. Chavei cj o por-jde. Preço CrS 320.000,00.
—
Aluga-se o luxuoeo apar- ro e kitch. Ver no local <• tratar na
3340 •
tetro. Tralar n» AUXILIADORA PRE- st parte do pagamento. Tratar pes- do Tamplco) — Rua México, 119 área, quarto t banheiro para _?mpr< GLORIA -- Rua da Gloria 3. apto flgrtjinha
BRASILEIRA DE ADMI
Milton
de grupos 1904 e 1905 — Alugam-se gada. Rua Humaitá. 18. apto. 306. cha- 1007. Alugamos ótimo anartamento c'|tamento ricamente pintado a «leo. de EMPRESA
DIAÍj BIA — Trav. do Ouvidor 32 — soalmente c\ Teodoro
~
— Alug*-se 1» apto.
COPACABANA
atapetado,
telefone,
com
NISTRAÇÃO
com
—
LTDA.,
elfrentt,
á
Ru* da QuiTU: Carvalho, na
3- andar das 12 àa 17 horai.
Assembléia.
Rua da
ves com o porteiro. Aluguel Crt .... quarto « sala separado", banheiro
1 93. sala 704.
3449
83-5007.
18568
1 em primeira locaçio. com linda 8J500.00; fiador. contrato dl 1 ano. — cozinha. Ver no local e tratar nalhaU de entrada. 3 grandei salai, Jar tanda 47, 8.» andar, salas 1 a 4 — 304 da Rua Xavier da Silveira 11
vista para a baia. clivis.ín espe- TraUr pelo tel. 45-3634. S333 4 EMPRESA BRASILEIRA DE ADMI dim de Inverno. 3 bons quartos, 3 Telefone 22-5827. 4393 g constando de saltti, sala, dais quartos, banheiro, cozinha * dependinciaa
AV. TREZE DE MAIO 47 (Largo da CENTRO: Ed, Marquês d* Herval. cialmente
feita para escritórios
NISTRAÇÃO LTDA.. A Rua da Qui- banheiros sociais, copa. cozinha e deItú Av. Rio Branco. 35S «pt*s. 432 e S!9 oa sedes de empresa comercial ou aluga-se »pt. de trem» 1». locação tanda 47. 3.° andar, salas 1 a 4 — pendências dt empregada. Ver no lo- COPACABANA — Rua Sá Ferreira, de empregada — Ver co local eom •
Carioca) — Alugam-se no i'd.
fias Chaves com o porteiro Snr.
Paulo civil. Elevadores grandes e rápi- constando de entrada, tall, 3 qts., Telefone 22-5Í27.
4394 5'cal à Av. Copacabana n.* 3.277, apar- 2ÍS. apto. 1036. Alugamos ótimo apto. porteiro — Tratar na Ja. feira com
cs apt«s. 1102, 1303, 1204. para
na Av. Graça Aracomerciais c| vestibulo, sala. quarto, no subsolo das 7 Is 16 horas.
Alu- dos. Ver no local com o sr. Bar- banheiro, cozinha, qts. e dep. emprej tamento 306. Chavei com o porteiro, com sala, quarto, banheiro t kltch. o sr. FERNANDO
1ÍJ — 4.' andar,
dai 9 ás 12
embutido. gamos estes apartamentos com sabanh* kitch.,
armário
tanque ara.-j.da. GLORIA — Aluga-se o apto. 601, à|Tratar i Av. Almirante Barroso. 90.|Ver no local e tratar na EMPRESA Iníl»'horas.
42S8
gadas. área c/
Urro
reto
e
deixar,
em
próprio,
BRASILEIRA
sala
903.
a
DE
Tel.
359.
ADMINISTRAÇÃO
43-0B51,
de
com
sala,
Mendes.
Ruü
—
lesunda
*i
Cândido
aptos
e
conjugados,
no
la
e
Tltrificsiio
vltrificado.
banheiro
Chaves
Lado da sombra
Rua* Vol..
Vol
Rua
Soa lho todo
quarto
sexta-feira, das • às 18 heras. i LTDA., & Rua da Quitanda 47. 2.» an-1
proposta, nomes, profissões e en- Pátria 357 apt. 601.' Chaves, dias 2 quartos e demais rje?endíncl*i.
5.500,00 cozinha.
Preços
J2C1. dat 14 as IS hs. CrS
Crt
-*¦
—
Atlântica
Av.
Tel. 22-5827 !COPACABANA
21»2»]dar, salas 1 a 4
mais
Administradora 6.ÍM0.00 e Crt 6.500,00 respecUvamen- drrèços do interessado e do fia- úteis no escritório 1» andar. Preço iChíivei com o zelador. Tratar BANImpostos -~
4363 g Aluga-se um excelente apartamento
Informaçfies iCO IRMAOS GUIMARÃES S. A. —
Jíaclonal. Av. Prea. Ar.tnnin Carloi te. Tiatar com a LOCADORA NA |dor.
3243 2 9.000 00 cruzs.
! de frente todo mobillado, com 3 qts.
47-0277.
14016 4?Adm. Bens. Rua Quitanda. 80 — Te- APTO DE TRENTE — Aluga-se lto-1
«15, >• pav, Tcl.: 42-1314. das 9 *SiCIONAL LTDA.. è Av. Rio Branco..
;
»«,->.-tata. «aleta, hail. bír-hetra e cozisobrado
lefone: 52-4165.
21965 5 dot, com ou sem móveis, rie sala « AV. ATLÂNTICA, 3150, 10.*. »<Jto.ítala,
1111)1113. jI-WA — Aluga-s* :03 a e
12 • daa 14 ii 17 hs. 11931 11106,8 — 11» andar salas
— Aluga-sa o magnífico,'
!nha com fegío-, 1003 — D* frente, jardim dt inferno, inh» amplos, dependência» para emquarto separados,
454V 1 í com 700 mí. a Rua do Catete. Con- j BOTAFOGO
Tel. 4Í-3437.
<
—
forno
e
Aluga-se
GLÓRIA
Voluntários
bicheiro
completo,
a
1
banheiro
o
da
Rua
ro-!pregada e garage, ni Av. Atlântica,
apartamento
apartamento
B_
box,
aluguel
—
quirto,
gás.
t
com
cinco
ano»
CONSULTÓRIO MKDICO
CineUnj
jsala.
| trato novo dt
dep&tife» p*r*lzinha corri fogio di 4 bócs__ « pe-'3.440 — Apto. 10». Mqulnt d« ViWla — Alugam-se horirtoj. manhã »! CENTRO — Aluga-M apto. 104 Rua Cri 13.000.00. Serve para qualquer da Pátria. *2. com 2 salas. 3 quartos in.» S63 da Rua Cindida Mende* n.« armárioi embutido»,
etc. | André Cavakantl I*. £*'*, quarto ba- comércio au indítitria. EacUlta-it o r dependências. Chave» no numero j 16. tado de frant*. com sa.a. qusrío, malas e área ti tanque. Vir e tratar; qveno «rmiri--., tóás» at »*Ç*J «m-ígaeirtdii Msfaíhíet — Chave» eew_
tard» eom enfermeira, telefone
Vtr • trilar R Senador Dantai 1«A.|nhe_re. roíinha
Tratar das 15 is 1* heras 71. — Tratar BASTOS DE OLTVEI- varanda. 1>ani_t4r« * cozinha. -- TW- it» Pr»ça Edjn-iKd» .Bittencourt.*M.i Pl«* ftc»í»i 70 m»-2i. Al'.t»-_« rom;o p*srUlro Watt*. — Tratar ttm
Aluguel ».?!». TtL:
|«m «em ttlefene. Qiiru eom opor-'llH». pelo 52.: «MM» — Segundargsmento.
{portaria Copaeabraa.
i* wntiMM.
. Cf»---** Mfedco 148 «ala «Oi. Tel. RA. IL A, Av. Rio Branco, 114. 3.' tar tOftt SR. MELO, «a pertirl».
Tel: 43-43». Dr Mt-,23-4359 em pintura».
vm li
11144 «iteiro. — Tratar tei. a3-40BT.
181J8 4|
133* S>f«íra.
3483 31 pavimento.
*0T» I
31043 1(52-5777 • S3-2St7.
>«>•».
l«0«í
i

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

1

CONSULTAS

LOJA - CENTRO

Andarai e Grajau

Botafogo e Urca

Maracanã

Copacabana e Leme

Centro

Lojas e escritórios

Catete e Glória

Yk-iíS jK-SrSS

"empresa

TJr^l\,^ntl:.^"y-^.-. í!i

,

CORnEIO DA MANHA, Domingo, 18 de Agosto de 19S7

3.° Caderno (Parle II)

LOCAÇÃO

DE

CASAS

APARTAMENTOS

COPACABANA — Alugamos, a Partir AV. ATLÂNTICA 840 apto. «01 — COPACABANA — Aluga-te. a Aveni COPACABANA — Aluga-»» o apto. COPACABANA — Aluga-»» o apart. COPACABANA — Alugamo» retldên- LEME — Aluga-«fl apartaminto «m COPACABANA — Conjugado • quirt*
da 12 mll cruz»., os apto» I « II, da Frente, 2 sala», 3 dormitório»,
ba da AtlAntlca, 438-478, apartamento 302, 107 da Rua Déclo Vllire» 6, com sa- 407 da rua Raul Pompéla, 105 com cia de alto luxo, com 3 quartos, ter- primeira locução de sala, • quarto — Aluga-*e grand» quarto para I
Bua Xavier Leal, 13, com »aleta, va- nhelro em cõr, aala almoço,
dep, frente para Gustavo Sampaio, í, ,n. leta. quarto, jardim de inverno, ba- quarto e aala conjugado, kltch, ba- raço, 3 salas dep.: jardim — Tratar conjugado, cozinha • banheiro — Ver peaiooi e amplo conjugado para fa*
randa, íala, 3 quarto», banheiro, ba- empregada, garage. CRI 18.000,00 — 1 «ala, 3 quarto», banheiro completo, nhelro completo, Kitchnette • depo- nhelro completo. Ver no local • tra- na AGENCIA ANGLO-AMERICANA A rua Anchlela, 10, apto. 705 — Tra- mltia boa. Total barato a cm eua
nhelro, cozinha, qto. e w,c. de em- Pode icr vleltado — Admlni«tradora cozinha, dependência da empregada, alto, O apto, tam 2 entrada». Ver no tar A Av, Rio Branco, 114, n." and. — Rua México. 148, »| 804, Telefone tar na EMIL — Emprtsa Metropoll- com Jardim grande.
Pode lavar •
i.ni.i de Imóvel» Ltda., rua Senador cozinhai. Itua S de Julho 136 rata 8
Tratar
na AUXILIADORA S| 141 — Tel.: 42-3300.
42-2482. entre 10 a 8 hs.
pregada, área com tanque. Chave» com Nacional, Av. Pra», Antônio Cario» e Area com tanqun. Aluguel da Cr| local,
Dantas,
8
74
ou
o ir. Luiz no n,« 0 da mesma rua. 815, 2o pav. Tel: 42-1314, da» S à» 10.000,00. Chavea no local, com o ze- PREDIAL S.A. — Trav. do Ouvidor
16078 8
04338 ¦
pelos telerone» 52-0039 «obrado,
18228
—- Tratar na KAIC, Ru» do Carmo, 13 e d»» 14 A» 17 hl, LL0S2_8 lador. — Tratar em LOWNDES «- 32 — 20. and. das 13 As 17 hs. Tel:
— Pôsto 6 — Aluga- ou 32-0603 da» 0 As 12 e das 14 As COPACABANA — Alugamos, na nua
8O603 8 COPACABANA, 112, apto. 1.205, COPACABANA
18
horas.
04438
8
27, gr. 001. — Tel. 22-1860.
4200 8 COPACABANA — Aluga-ae, 4 Rua SONS, LTDA., Av. Pre». Vargas, 290, r>2-5007_.
Barata Ittbeiro, esquina de Pauta
frente — Quarto, Bala, banheiro, mo» residência de alto luxo, pode aer
18.
COPACABANA — Alugamo», por 8 Raul Pompeia, 103, o apto. 301, com 2.» andar; tel. 43-0008, ramal 21100 8 BAIRRO COPACABANA — Alugamobiliada, para 2-3 meses, ou vazio, COPACABANA — Aluga-s» p| Cr» Freitas, magnífica loje c/ Instalações.
kitchinete.
Pintado
lu/.
a
óleo
e
luxuoio
moa
apto.,
.
2
4.500,00
nu.'.-',
atapetado,
anos,
4
uartos,
ótimo
apartamento,
1-2
com
salas
mll
andar Chaves na portaria do edifício, —
o apto. 007 da Rua Sa Fer- tala e quarto conjugado», corredor,
para
para
relra, 228, com nla-quarto, banheiro banh. compl., cozinha. Aluguel Crt COPACABANA — Aluga-»» A Rua família de alto tratamento, com vista Indireta, sancas, Jardim inverno e deps. — Tratar na AGENCIA AN- alto, com sala-quarto, banheiro e pe- Tratar na EUCI. Av. Erasmo Braga.
18181 8
m cozinha. Ver no local. — Tratar na 5.000,00, cl fiador. Prazo de 1 ou 2 SA Ferreira, 228 — apto. 831, com magnífica para o mar, composto de Preço: Ci-.-> 6.500,00. Falar ao por- GLO-AMERICANA. Rua México, 148 quena eorinha. Novo ainda nSo ha- 227. 3,« andar; tel. 42-1077.
KAIC, Rua do Carmo, 27, gr. 601; ano». — Tratar com GRAÇA COUTO quarto m sala »ep»r»dos, banheiro e saleta, 2 «ala», 3 amplo» quarto», va- t«iro. Telefone: 57-8246.
sala 804 — Tel.: 42-2482, entre 10 e Ditado. Agua farta com reservatório
—
no
Leme,
confortaÃLUGA-SK
corredor,
banheiro
Interno.
Ver Rua SA Ferreira 228
social com«00 8 S. A., A Rua Buenos Airei, 48, 3.1 cozinha americana. Aluguel Crf .... randa,
6 horas.
18136 8
tel. 22-1880.
— Apto. 1033, chaves cl porteiro — vel residência, local alto e prlvl8 4.800,00, choves no local — Tratar em pleto c. box em c6r, 2 quartos e ha3919_8
COPACABANA — Lido — Aluga-se andar. 23-4002. 18208
Sc SONS, LTDA, — Av. nheiro de empregada, ampla cozinha VAGA PARA AUTOMÓVEL — alu- COPACABANA — Alugam-se Trotar pelo — Tel, 22-9308.
LOWNDES
Ir* lado, tendo 3 s., 4 q., 2 q. d«
uma grande íala, com hall do en- ALUGAMOS magnífico apartamento,
02449 8 empregados, varanda, banheiro,
Vorga». 290 — 2,« »ndor — tel. americana, Area de iervlço c. tanque ga-se em edifício novo, a rua Sena- várias lojas na Av. Copaca*
trada e banheiro completo, de fren- compòato de 3 quartoa, 2 aala», cozi- Pre».
8
e vaga na garagem. Ver A Av. Atlân- dor Vergueiro, Cr$ 100,00. Informar
43-0005 ramal 18. 2174l_
etc. Aluguel
COPACABANA — Alugam-se ótimo» cozinha, garagem,
te para a Av. N. S. de Copacabana. nha, banheiro «oclal com box. quarn». 2242 — apto, 701, chaves c. pclo tel.: 45-5191, otú às 12 horas.
bana, já com instalações. Alu- apto.
— Vcr e tratar por êste telefone: to e w.c. de empregada, Arca de icr- COPACABANA — Preciso tica
de 3 qtos.. tala, saleta, banhei- CrS 18.000,00. Tel. 37-1883.
o porteiro e tratar na SeçAo de Loca17130 g
87-3370.
_17183_8 viço com tanque e garagem. Ver A
27961_10 guéis a partir de Cr.s 2.000,00. ro social, coz. Area cj tanque dependo BANCO IMOBILIÁRIO E
de empregadas: todoj de priRua Francisco Sa n." 18, apto. 801. alugar apartamento térreo ou ç6es
—
COMERCIAL S.A., k Av.
Erasmo AV. N. SJ DE COPACABANA N. Informações pessoalmente na dênclas
rt Riia
Aluga-se
ANDAR — Aluga-se, 3." pav., mobl- Chaves
COPACABANA
—
—
melra locaçSo
Ver na rua Miguel
Tratar na sobrado, na Av. Nossa Se- Braga n". 235 — sobreloja no hori- 400 — Alugamos
o porteiro.
104,
liado, por 5.000 com tsala, saleta, Seçflo decomLocações
apartamento de IMOBILIÁRIA
GUANABARA,
de Lemos, 123 — Edifício Penna — Pompeu Loureiro n.° 102 o apto.
IMOdo
BANCO
—
rio
12
horas
—
17
de
às
Tel:
3
52-3833
de
composto
Telef.
quarquarto c amplas dcfcndênclas.
nhora Copacabana. Também Ramal 241. 17883 8 frente, contendo living: com jar- Rua Álvaro Alvim 31,
Tratar na EMIL — Empresa Metro- todo moblllado
A
BILIARIO
E
COMERCIAL,
S.
A„
gru- uni il ann de ri 1.11 vii. Ltda., aptos, tos, 3 salas, jardim de Inverno, ba«
S2-8239.
4327 8 Av. Erasmo Braga o." 255, sobreloja,
serve em imóvel que fique ALUGA-SE — Apto. moblllado: tem dim de inverno, 3 dormitórios ei
para
8 402, 404, 901, 903 e 904 — Rua Sena- nhelro completo, dependências
1802.
PÔSTO 8 — Aluga-se, por 2 nnos, no horArlo de 12 As 17 horas; telef,
po
armários
embutidos,
86392
banheiro,
cocozinha, • vaga
dor Dantas, 74 — 12.• andar ou pe- empregada, grande
apartamento luxuosamente moblllado, 52-3833, ramal 241. 18881 I em transversais perto da refe- geladeira, pequena sala. quarto, co—
cru16
mll
—
Aluguel
Aluga-se o los telefones 32-9059 ou 32-0603 das na garagem
entapetado, com telefone. 3 aaloa, Jar' COPACABANA — Alugam-se em la. rida Avenida. Telefonar para rinha etc. Casal aem filhos. Contra- pa, cozinha, quarto e WC de em- COPACABANA
zeiros. Ver no local chaves com , o
Ver no local apto. 1.101 apartamento 508 da rua Souza 9 às 12 e das 14 ás 18 horat.
idôneo, referências.
to,
fiador
pregada.
Aluiiiin de Inverno, 2 quartos, 2 banhel< locação os
St
apartamentos 801 e 802 22-7287 — Sr. HAROLDO.
8 porteiro e tratar rom SOBRAL
guel 6.500,00. Vêr 3 às 6, somente, ze- em pintura. Tratar na CNAF — Lima 48, com quarto e sala contos sociais, copa-cozlnha, garagem e d , Rua Barata
04455
Ribeiro, 427, rl granSOBRAL S. A. pclo Tcl, 57-9133.
lador. Raul Pompéla 180, apto. 70R. COMPANHIA
c
cocompleto
banheiro
dependências de empregada, preço CrS de sala, 3
—
—
jugados,
excelente
apartamento,
NACIONAL
ALUGAMOS
DE
COPACABANA
Pôsto
6
Aluga1193
¦
quartos, 2 banheiros e de18185 18
18,000,00. Telefonar para 48-2117, pa mala dependências,
ADMINISTRAÇÃO E PARTICI- zinha. Chaves com o porteiro e mos apartamento 1206 Avenida N. S.
com ou sem ga- composto de 2amplas aalas, 4 quar—
Mlk
R.
Aluga-se
COPACABANA
ra marcar hora.
3098 8 ragem. Vêr no local com o encorr»- tos, 2 banheiros sociais, copa, cozi- LEME — Aluga-se à Ruo Gustavo PAÇOES,
k Rua do Carmo n. 17, tratar com o proprietário, dr. Copacabana 1292 claro com duas ta- guel d« Lemos n.° 123, o apto. 601,
2 quartos e w.c. da empregadas, Sampaio. 260 o apto. 801 com 2 salas,
11 pclo telefone las, jardim de inverno 2 quartos com
QUARTO — Família estrangeira alu- gado e tratar na Construtora L. Mar- nha,
3.°
andar
ou telefones: 52-8318 e Marcos, das 9 às
de frente, com Jardim de inverno,
tanque
com
e
area
de
serviço
3
banh.
garacompl., cozinha, dep.
quartos,
34-2135 ou das 17 às 18 pelo te- armário imbutido, cozinha, quarto e grande aala, jardim dc inverno, S
ga, p/ cavalheiro, c/ banheiro priva- tins S/A, rua México 11 sala 802,
52-8319.
3463
n.»
Miguez
Leopoldo
emp.,
e
área
8
Ver
A
Rua
c.
tanque.
Prazo
W. C. de empregada Aluguel Cr)
gem.
de
1
8
tivo, fone. Cr$ 4.000,00. Miguel Lemos, Tel.: 22-1053 e 52-3873.
22-7375.
82145
lefone
7.000,00 — Ver no local com o por- quartos com armarios embutidos, ba22722 8 130, apto. 101. Chaves com o encor ou 2 anos. Tratar com GRAÇA COU- COPACABANA — Alugamos
124, apto, 803.
18274 8
COPACABANA — Alugamos espaço- teiro e tratar na Avenlda Antônio nhelro completo, cozinha e depenregado. — Tratar na Seção de Loca- TO S.A. A Rua Buenos Aires, 48 —
com
ALUGA-SE — O apartamento n". 601, COPACABANA — Aluga-se em la. ções do BANCO IMOBILIÁRIO E 3°. and. Tel. — 23-4802. 18250 8 apartamento com jardim de in so apartamento composto de varan- Carlos 615 grupo 801 telefones 52-9130 dencias para empregada, arca
—
da rua Maestro Francisco Braga ir. locaçSo o apartamento 102 do prédio COMERCIAL, S. A„ A Av. Erasmo COPACABANA — Alugo o magnífico verno, 2 salas, 3 dormitórios, 2 da, 2 amplas sala, 3 quartos c| arma- e 52-2578. 024396 8 tanque. Aluguel 13 mil cruzeiros
com
SOBRAL
local
tratar
e
6, constando de dois quartos, aala e da Rua Leopoldo, 51 esquina da Rua Braga n.» 255, sobreloja, no horário apt. 601 da Av. N. S, Copacabana 174, banheiros sociais, rouparia, copa- rios embutidos, banheiro aoclal com- COPACABANA — Aluga-se o apto. Ver 110
a_ SOBRAL S. A. pclo Tet 47-9133.
dependências de empregada. Chaves Barão de Ipanema, com quarto, sa- de 12 às 17 horas; tcl. 52-3833, ramal Edificio Ouro Preto, de frente, 1
pleto cj box em côr, quarto e W.C.
I
p/ cozinha, dependências completas de empregada, área de serviço com 406 da Av. Henrique Dodsworth 83,
com o porteiro. Informações nos dias la, banheiro, cozinha, quarto e W.C. 241. Aluguel Cr$ 22.000,00.
17884 8 andar, com linda vlsta
1193
também
rua
Djalcom
entrada
pela
p/ o mar, para empregada, área de serviço garagem. Ver na r. Domingos Ferreiúteis, até às 10 1/2 horas, tcl. — dc empregados. Chaves com o por— Alugam-se aparCOPACABANA
frt?nma
Ulrich,
locação,
de
de
frente
const.
de
2
apartamento
salas,
4
ÁLUGÀ-SÊ
copa
e
quartos,
27-3114, Sábados e domingos tcl. — teiro Raymundo. Tratar na Construcom tanque. Ver no local a par- tanque com direito a 2 vagas na te, com 3 primeira
bons quartos, 2 salas, 2 tamentos Já com fiador — Telefona
20-1609.
4212 8 tora L. Martins S/A, rua México no posto 6, com 3 quartos, à Aveni- cozinha, 2 banheiros, quarto empreg., tir de segunda-feira, à Rua Dias
ra n. 92, apto. 602, chaves com o por- banheiros, cozinha
18210 B
1236, apto. 204. Cha- área c/ tanque.
e dep. criada — 57-8563.
da
Aluguel:
Copacabana,
20.000,00.
do
Locações
de
na
Seção
teiro e tratar
ALUGA-SE — Apto. sala, quarto con- 11, s/502. Tel.: 22-1055 e 52-3873.
vcs com o porteiro. Tratar 28-3841. Ver no local e tratar c/ OLYNTHO da Rocha n. 25, apto. 302, apar- BANCO IMOBILIÁRIO E COMERCI Chaves na portaria c tratar c| Sr. COPACABANA — Rua Duvivier, 43
22723 8
jug. moblllado, cozinha o banheiro
19981 8 RIBEIRO à rua Júlio de Castilhos 25, tamento em pintura. — Aluguel: AL S.A., à Av. Erasmo Braga n.255, MANOEL — Av. Pres. Vargas, 4B3, — Apto. 103 — Aluga-se apto. de 3
compt, até seis meses. N. S. Copa- ALUGAMOS niagnifioo apto., todo
2.» and. - Tels. 43-40C3 e 37-8349.
salas, 3 quartos c demais dependen—
Bu- apt. 1.202, tels., 47-1841 e 47-5885.
Rua
COPACABANA
Aluga-se,
Cr$ 12.000,00. Tratar na CNAP sobreloja — No horário— de 12 ès 17
cabana 371, apto. 912. Tratar no lo- moblllado, composto de 3
02432 8 cias, para residência, embaixada, as8 —
— Tcl. 52-3833
Ramal 241.
horas
305.
412,
de
Carvalho.
o
Ihões
opto.
quartos,
29828
COMPANHIA
NACIONAL DE
3222 8 sala, cozinha,
cal de 9 As 13 hs.
04509 8 AVENIDA ATLÂNTICA N.' 3302 — sociação cultural ou similar, situado
banheiro c/ box, depen- novo, de frente, de solo e 2 amplos COPACABANA — Aluga-se à~R-0
APARTAMENTO — Aluga-se o apto. dênclas de empregadas, área de ser- quartos, kltch. e banheiro complc-to, Barato Ribeiro, 668, apto. 802, com ADMINISTRAÇÃO E PARTICI- LEME — Aluga-se apto. mobiliado Aluga-se o apartamento 401, ocupan- em andar térreo elevado, multo prôximo ao mar. Tôdas as peças am401 da Rua Bulhões de Carvalho, 501. viço c/ tanque e garagem. Ver A Av. com caixa dágua privativa, por Cr.s quarto e sala separados, banheiro t PAÇOES, à Rua do Carmo n. 17,
esq. da Av. Atlântica, com 1 tala, do todo o andar, com frente para â
dé frente, com saleta, ,sala, quarto, N. S. de Copacabana ii.° 1219, apto. 6.800,00; só fiador. Ver no local.
Kitch. Aluguel CrS 5.500,00 — Chaves 3.° andar ou telefones: 52-8318 e 3 quartos e móis dep. — Ver & Rua Avenlda Atlântica e fundos para k pios de — frente. Telefs.: 45-1821 ¦
no
Chaves cl porteiro.
Vor
local.
banheiro • cozinha.
1001; chaves no local, c/ o porteiro. Tratar AUXILIADORA PREDIAL, S. no local, com o zelador — Tratar em
3465 8 Antônio Vieira 5, opto, 902 — Tra- Rua Ayres do Saldanha. Este ótimo 25-5433
17181 •
3117_8 — Tratar na Seção de Locações do A., Travessa do Ouvidor, 32-A, 2.' LOWNDES te SONS, LTDA.. Av. Pres. 52-8319.
— 48-6697. 18396 8 apartamento têm' dois grandes salões
tar
BANCO IMOBILIÁRIO E COMER- andar.
c quatro grandes quartos, todos com
29887 8 Vargas, 290, 2.» andar — Tel. 43-0905. APARTAMENTO ultra-moderno,
—
AV. ATLÂNTICA 2334 apto. «13 — CIAL,
—
antiga
aer—
COPACABANA
Casa
Aluga-se ótimo
armários embutidos, sendo três para
S. A., A Av. Erasmo Braga
21737
8 1.* locação, aluga-se o 804 da Rua COPACABANA
banho,
Confortável, sala, 2 quartos,
* de 12 POSTO 6 — Alugo o magnífico apt. Ramal 18.
Constante Ramos, 131, Ayres Saldanha e um para a Avenlda vindo para indústria pequena, ou p|
404,
rua
Apto.
255.
n.°
sobreloja,
horário
no
Clis
empregada.
—
cozinha» dep.
... às 17 horas. Tel. 52-3833, ramal 241. 302 da rua Raul Pompéla 101, lfi lo- COPACABANA — Aluga-se A RÜã República do Peru, 72, quase es— Aluga-se
Inquarto-sala conjugados, banheiro e Atlântica, dolt banheiros sociais em pensão comercial
c|
8.000,00 — Chaves
porteiro —
òtlmomente situado, cl facill- Joaquim Nabuco, n. 98, apto. 303, com quina da Av. Atlântica, com sa- kite. Agua quente e fria e gás — côr com banheiro exclusivos para ba- formação 47-1439 até ás 11 horas.
Administradora Nacional. Av. Pres. Aluguel Crf 14.000,00. 17880 8 cação,
saio,
banheiro,
cozinha,
I
dequarto,
no' local e tratar com REGIA nho de mar, copa, cozinha, dois quar3303
Tel: ALUGA-SE: — Apartamento de sola dade condução, const. dc sala dupla, pendência completa de empregada e la, quarto, cozinha e banheiro, Ver
An tonto Carlos,
615, 2° pav.
IMOBILIÁRIA LTDA., rua Marquês tos para empregada' com banheiro, LEME — Rua Anchieta 19 — Alu3 quartos, banh.0 comcom sr. Monteiro.
—
42-1314, das 0 âs 12 c das 14 às 17 e qunrto grande (separados), banhei- jd. inverno,
área
com
Aluguel
CrS
tanque.
..
Tel
s|
102
37,
Abrantes,
chaves
de
e
boa area de serviço
garage,
os aptos. 304, 1101, 1102,
pleto, cozinha, grande área e dep. em- 6.500,00. Chaves no local, tratar em
hs.
8 45-7588.
17317 8 com o ar. DANIEL empregado do gam-se
cozinha preg. Aluguel: 11.000,00.
~371 ro completo com armário,
11956J
Ver c/ o
1104, 1105 c 1206 de sala c quarto con18413
com fogão de 3 bocas e forno, pia c. encarregado atê as 16 hs. e tratar c/ LOWNDES Se SONS, LTDA — Aveni- COPACABANA — Aluga-se" à POSTO 6 — Aluga-se o apto. 108 tér- edifício — Tratar à Rua da Alfândega jugados. banheiro com box e coziÃV~. N.S. DE COPACABANA*
apto.
de pedra de mármore e armário embuti- OLINTHO RIBEIRO à rua Júlio de da Presidente Vargas,— n. 290 2.« an
apto. 1006 — Magnífico
nha. Alur-uel 4.800 cruzeiros exige-se
qtos. n. 53 c-m OSÓRIO.
Av. Copacabana, o apartamento reo à Rua Raul Pompeia 195, c|área'
Ramal 18.
03127 8 fiador idôneo. Vcr no local e tratar
—
frente c| ampla sala, quarto, banh» do, todo pintado de novo em cores mo- Castilhos 25, apt. 1.202, tels. :47-1841 dar — Tel. 43-0905
s. conj. banh. cnz., e ótima
8
00127
—
composto
703,
sala
dernas,
acabamento
de:
e
esmerado,
com
Chaquarto Ver cl porteiro — Tratar telefone ALUGA-SE, junto à praia, belíssimo a Rua 7 Setembro 81. 9.°, «1901|2 —¦
cozinha, tanque. CrÇ 6.500,00
e 47-5885.
29830 8
ves c|
024B8 8 apartamento com 2 amplas salas com IRMÃOS TOROS LTDA., — TelefoCOPACABANA t-1 Aluga-se exclusl separados, varanda, cozinha, ba- 47-2638.
porteiro — Administradora plafoniers de gêsso, à rua Siqueira
Car- Campos, 180, apto. 702 com írente POSTO 4 — Alugo o apt. 404 da rua vãmente, para fins comerciais, o apto. nheiro. Chaves com porteiro. —
Nacional. Av. Pres. Antônio
3397 ¦
lustres de cristal e ne 32-4534.
—
2 quar- pintura a óleo,
c|
Apartamento
"carrcau", 2 bons quarlos 613, 20 pav. Tel.: 42-1314, das 9 para travessa Sta. Margarida, multo Raymundo Corrêa 27, constando dc 1207, A Av. N. S. de Copacabana, nu Aluguel de CrS 7.000,00. Tratar ALUGA-SE
um
espelho
área
de
em CoALUGA-SE
vaga
dc
banheiro,
sala,
cozinha,
garagem,
tos,
claro
e
não
ventilado,
falta
água sala, jd. inverno, 3 quartos, banh.0 mero 861, com sala e quarto conjuàs 12 e das 14 às 17 hs. 11955 8
banhei- tos com armarios embutidos, cozinha, pacabana, R. Paula Freitas, pof 309
Chaves com o porteiro. Tratar pelo cm cor c/ box, arms. embutidos, copa- gados, banheiro completo com água com ADMINISTRADORA BRA- serviço com tanque, quarto e —
tanque,
area
com
—
completo,
banheiro
24
"ABRASA",
AluSALDANHA
apto.
RUA AIRES
Tratar 46-9225. 3193 •
cruzeiros.
telefone 57-0693. 12001 8 coz. dep. empregada e garage. Alu- quente, kitch. e banheiro de empre SIL S. A.
Rua Mé- ro para empregada— e garage
sala,
603' — Confortável vestibulo,
Rua Souza Lima quarto e banheiro de empregada. COPACABANA — Alugamos, Av. Co15.000,00. Ver cl o porteiro e tra- gada. Aluguel CrS 5.500,00. Chavea no xico, 158, sala 410. Tel. 22-3223. guel CrS 10.000.00 —
701.
21
Duvivier,
apt.
à
rua
completo,
cozinha. POSTO 2 — Alugo o apt. 1104 da av. guel:
informes
Chaves
Demais
402
397,
quarto, banh0
n.
apto.
c/ OLYNTHO RIBEIRO A rua Jú- local, com o zelador. — Tratar em
11473 8 pacabana, 1100, os aptos. 704, 804 •
81220 8 pelos telefones 23-5431 ou 47-4945.
Agua em abundância — CrS 7.500,00. N. S. Copacabana 129, de frente, e/ tar
Uo dc Castilhos 25, apt. 1.202, tels.: .. LOWNDES Se SONS, LTDA., Av. Pre:
1104, c/ quarto, sala, cozinha, banhei8
Chaves cl
porteiro — Administra- linda vista vi <- mar. cl qto., sala, 47-1841 e 47-5885.
—
—
—
03504
Aluga-se à ro. Chaves na portaria. — Tratar na
sidente Vargas, 290, 2.» andar. Tele- COPACABANA
Toneleiros, 186
COPACABANA
Antônio banh.0 e coz. c/ fogão de 3 bocas.
dora Nacional. Av, Pres.
— Ótimo apartamento com LEME — Aluga-se primeira locação Av. N. S. de Copacabana, 71. o EUCI, Av. Erasmo Braga, Í27, 3.» »n29827
8
8
fone
43-0905,
ramal
18.
24205
Apto.
602
Carlos 615, 2» pav. Tcl: 42-1314, das Aluguel: 5.000,00. Ver c/ o porteiro e
salas, 3 quartos, varanda, armários os apartamentos 701 e 702 de frente,
dar; tcl. 42-1077. 18182 S
11950 8 tratar c/ OLYNTHO RIBEIRO A ruo COPACABANA — Aluga-se A Rua COPACABANA — Aluga-se o apart. 2embutidos,
9 às 12 c das 14 às 17 hs.
banheiro social espaçoso, à rua Anchieta 19. composto de quar- esplêndido apartamento n.* 906,
Júlio
de
Castilhos
25,
1.202,
apt.
tels.
19-21,
202,
mar,.de
Leopoldo
Miguez,
n.
—
o
104
Ladeira
Tobajaras,
vista
quarto,
apto.
da
94,
c|
e
bacom
dos
COPACABANA — Apto. de pessoa .ao,
para
ÃV. ATLÂNTICA
Aluga-se apto.
com quarto de empregada com depen- to e sala conjugados, cozinheta
com 2 quartos, saleta, sala conjuga- 3 grandes quartos, 2 amplas salas, dencias — Agua
do último andar, todo cercado de va- 47-1841 e 47-5885.
abundante, ponto nheiro, com abundância de água — sala, banheiro e kitchinete. Tra- aluga-se otlmo quarto de frente, fl29829 8 da, banheiro, cozinha, dependência de jardim de inverno, cozinha, banhei- magnífico — Visitas durante o dia Aluguel CrS 4.800,00 — Tratar com o
namente mobiliado com direito A geranda, todo mobiliado, 3 salas, 2 quartar d a Imobiliária Domus Ltda., ladeira,
televisão, telefone no quarto
tos. Aluguel Cr? 20.000,00. Entrada R. COPACABANA - Aluga-se, A Rua empregada e Areo com tanque, aluguel ro completo, dependências de em- is à noite até 21 horas — Chaves na proprietário Sr. JAIME — Av. Rio
15.°
76,
Dantas,
Senador
Rua
à
—
—
CrS
10.000,00
chaves
no
local,
o
Tels.
com
a senhor ou rapaz distinto que dt
Antônio Vieira, 5. Chaves com por- Henrique Dodsworth, 83, apartamenpregada e área c| tanque.' Ver no portaria com o Sr. NELSON — Tra- Branco 116, 9.» andar sala 2
—
Telefo1.503-4.
em
LOWNDES
8
salas
zelador.
Tratar
&
—
e
referencias.
Aluguel 6.500 — Rua Ferlocal
A
Av.
Rio
Branco,
114,
8
tar com
o Sr. MACHADO
Av, 42-6613 e 52-9704 04507
pavimento,
teiro.
4230
to 702, em 1.» locação, com 3 quar- SONS LTDA. Av. Presidente Vargas, 14" and.tratar
S| 141 _ Tel.: 42-3300.
Erasmo Braga, 277 — sala 408 — Tel.
5152JB nando Mendes — Telefone 36-2166,
— N. S. Copacabana ne: 22-7386.
COPACABANA
COPACABANA — Aluga-se em 1». tos, sala, banheiro, cozinha, depen- n. 290, 2." andar. Tel. 43-0905. Ramal 18
¦
16075 8 52-0216.
3223 8 —
1159
locação o ap. 1123 A r. Júlio de Cas- dêncla de empregada, área com tan862, em primeira locação, de fren- NO LIDO - Aluga-se quarto CrS ..
8129 8
mito, 35, de qto. e sala conjugados que e garagem. Aluguel CrS 12.500,00.
MOÇA morando só aluga parte do COPACABANA — POSTO 6 — te, apto. 1201, elevador privativo, sa- 2.200 com vlsta do mar. Para sr. COPACABANA — Aluga-se o aparbanh, e cozinha. Chaves com o por- Chaves no local, com o zelador. — ALUGA-SE um apart. de 2 quartos, seu apto a outra moça para dividir Alugam-se bons apartamentos em lão, 4 quartos c| armários e cofre, que trabalhe fora. 37-1106.
tamento n.o 101 da Rua Toneleros
20303 li n.o 301. com 2 salas, 3 quartos, coteiro. Aluguel 4.700.00 mais taxas Trotar em LOWNDES & SONS, LI- sala, cozinha e banheiro íi rua Vis- as despezas. - Tratar domingo até
copa cozinha americana completa c|
Outro» infor. no BANCO PORTUGUÊS MITADA, Av. Presidente Vargas, 290, conde PlrajA 525 — Telefonar para às 11 horas. Rua Santa Clara, 166 primeira locação, de sala-quarto, água quente e exautor, amplas depen*ampla arca de serviço • 1
banheiro e kitch. Ver na Av. Co dênclas de serviço, 2 quartos de em- COPACABANA - Aluga-se quarto mo- pa-cozlnha,
à Av. N. S. Cop. 861 ou pelo tel 2." andar, tel. 43-0905, ramal 18.
45-4598. — Ipanema — Chaves com apto. 903 - Dna. Nilda.
garage — Local sossegado — Chavea
de
familiar
apartamento
blliado
em
—
Fina
construção
57-3861 ou 36-3129. 13038 8
24203 8 o porteiro — Apto. 612. 16808 12
com o porteiro. — Tratar com Dr.
pacabana, 1.241, aptos. 1011, 1231, pregadas e garage —
1296
com o por- duas pessoas do respeito a pessoa GUANABARA
em Tel. 46-5580 — T«ei vista p/ o mar, e 1227. Infor- e pintura a óleo — Ver
Pede-se
inquilino.
trato,
único
de
o
Ver
com
óleo
pora
e pinturas
lefone 43-6709 das 13 às 17.
alu57-9763
telefonar
mações no BANCO AUXILIAR, teiro
p/
e tratar com o proprietário pelo referências,
3383 ¦
DA PRODUÇÃO S. A., na Trv. fone. 27-5456.
6886 8 guel Cr$ 3.000,00. 200D7 8
—
ALUGA-SE
O
1018
apartamento
n°
do Ouvidor, 12, tel. 52-2220. Cha COPACABANA — Em
apartamento GARAGE - Aluga-se à- rua Domingos da Rua Sá Ferreira, 228 — Ultimo
Preço Cr? ..
Pôsto 4 1/2
ves c/ o sr. Vicente no Edificio. de luxo, aluga-se
grande quarto, Ferreira,
—
andar, fresco, e la. locação
Alu- Tel. 27-6723.
18429 8 moblllado, a pessoa de tratamento. 400,00
20819 8 guel Cr$ —4.500,00 —. Chavea com •
5961 8
Tel: 37-2955.
Trotar no BANCO IRporteiro
ALUGAM-SE os apartamentos
PEIXOTO — Aluga-se con- COPACABANA - Senhora tó tendo MÃOS GUIMARÃES — Rua da Qut701 e 801, & Rua Gomes Carneiro BAIRRO
tanda, -80 — 3.» andar — Telefona
rortável opto. tala, 2 qts., armários apartamento aluga a. outra tenhora
3341
8
n.° 96, primeira locação, com 3 embuta., ótimas dependências. Crt idônea com os mesmos direitos: tro- 32-4105.
ca-se referências. Fone: 87-80-89 e LOJAS — Copacabana — Aluga-sa
usando os serviços especializados da Carteira de
' — Inír.: Tel: 27-5520.
qtos., 1 sala c dependências, em 9.500,00
8 37-2325.
5983
_8
à rua Barata Ribeiro, 200, magnífica
¦'{}¦;.
1254
Edifício de um apto. por andar.
rua 154 Fer- QUARTO - Aluga-se mobiliado cm loja. Condições excepcionais. Area
Chaves com o porteiro. Tratar c/ GARAGEM — Aluga-as & Cri
—
a
500,00
de
respeito
de
6x18 mts. mais local para girau. Tra*
1
voga
apartamento
preço
pessoa
reira 152,
Antônio Bertho, pelo tel. 52-2030. com
MARIO — 26-1372.
um senhor da»se e pede-se referên- tar á Av. Caça Aranha, 57, í.° an»
1255 8 cias. Aluguel 3.000,00 Copacobana.
8492 8
dar, com dr. CLÁUDIO.
1293
Tcl: 57-1070.
21953 •
COPACABANA — Alugam-se os QUARTO — Aluga-se a pessoa só, de
- Aluga-se apto 802
trabalhe ío— Um quarto bem moblaptos. 709 c 810 d?» Av. Prado responsabilidade ,e que exigidas. Tel: COPACABANA
ALUGA-SE
ra. Amplas referências
R. Barão de Ipanema 22, frente, 2 liado, com uso
telefone para seJúnior, 135, constando de quarto- 47-9115.
124? 8 quartos, sola, banheiro cozinha dep. nhor de trato de trabalhe fora
Av.
que
cozinha.
no
sala, banheiro e
Porteiro.
Ver
com
o
local
no
Vcr
com
emp.
r-á^iimmimiamart
Aluga-se
1 ¦11 1 nnmiii
-i
.......
,
quarto
N.
Copacabana,
S.
445,
apto. 401.
COPACABANA
1233 8
local (chaves com o porteiro) e banheiro a senhora ou moça que tra8
01326
tratar à Rua Debret, 23, 3." an- balhe fora. Telefonar depois de treze COPACABANA,
Posto 3. Alugamos ALUGO — Apto. 703 da R. Belfort
OFERTAS
DE
ALUGAR
HOJE
•PARA
c\
dar, salas 301/7. tel. 42-0301, sr. horas para 47-4228.
apto. de alto luxo no 12.» andar
Roxo 406, frente, sala, quarto aep.,
20703 8 3
Maury.
18497 8
quartos com armarios embutidos,
banheiro, cozinha compl., área tansala dupla, 4 banheiros. 2 qtos. que, banheiro empr. no andar — Crf
gr.
magnífico
ARPOADOR - COPACABANA — ÃLUGA-SE Copacabana 4.000,00 outro de empregada. Tratar na AGENCIA 6.500,00 — Ver com porteiro — Tel.
mobili-do CrS
ANGLO-AMERICANA — Rua México
Alugam-se apto. térreo, de fren- quarto
OLARIA — Praja Moreira de Barros, 24 -— esquina
B984 ¦
menor CrS 2.000,00. Tratar - 57-3733. 148, sala 804. Tel.; 42-2482 entre 10 37-8449.
—
com Antônio Rego, 139
lojas em 1.» locação,
te, mobiliado, decoração moder- Domingos Ferreira.
"505 8 COPACABANA — Rua Assia Brasil,
6
horas.
.
e
—
8
em ed. recém-construído.
Chaves na loja 1 à
na, caleta, sala, quarto conjuga5968
— Alugamos apto. 194 — Apto. 1.004 — Alugamos com
rua A. Rego, 186.
dc, varanda, cozinha completa, A*PÃRTAMENTÒ - Aluga-se mobilia- AV. ATLÂNTICA
hall, banheiro • cozinha
telef.
com
AV. RIO BRANCO, 129-131 — Edifício Silva Ramos
mobil.,
gelad. com 1 ta- sala,Verquarto,
no local a partir daa 11 horaa
armário embutido .de luxo. CrÇ do com telefone de írente para Av. la ampla dupla, 2 quartos e demais
— Grupo» «tn la. loeaçio, compostos dt hall pri»
Trotar
BANCO IRMÃOS GUI"
BENFICA — Rua Senador Bernardo Monteiro, 216
7.500,00. Rua Francisco Otaviano. Copacabana com dois quartos, tala,e dep. — 14 mil cruzeiros. Trator na MARAES no A.
vatlvo, taleta, 3 salas, sanitário. — Chaves no Io»
Adm. Bens — Av.
— casa 2 — apto. 303 — próximo ao viaduto Ana
S.
banheiro, cozinha com geladeira
R.
ANGLO-AMERICANA,
AGENCIA
Informações
tel.
47-2934.
12.800,00.
N. S. de Copacabana, 1.362.
cal diariamente.
área com tanque. Aluguel
—
en42-2482,
Tel.
Nery, com sala, saleta, 2 quartos, cozinha, banhei804
148,
a|
México
5958 8 Tel. 46-4536.
20825 ¦
8
ro e área com tanque. — Chaves no local.
1262 8 tre 10 e 6 horas. 11511
—
—
Aluga-se
Copacabana,
QUARTO
COPACABANA — Rua Fig. Ma
AV. RIO BRANCO, 185 — Apto». 810 • 2106 — am
—
Aluga-se no Edi- cavalheiro tã — Telefone
- Alugo a moça que traba- COPACABANA
por favor
1.* loeaçio, para fins comerciais, com tala, quarto,
alto á Hua Xavier 37-9753.
galhães, 548, perto Toneleros — VAGA
moro, ficlo D. Ricardo,
falar D. CARMEN.
do
apto
metade
que
fora
lhe
1.002, de fren—
apto.
115,
banheiro t kltch., sando o último DUPLEX.
Aluga-se a patir 1 setembro, ele- Pôsto Cinco. Muita água e telefone. da Silveira.
g
8080
te, com 3 quartos, 2 salas, copa-coChavea com o zolador.
gante apto. sossegado, frente, úl- 37-5929._
5976 8 zinho, 2 banheiros
aoclals e depen- COPACABANA — Aluga-le -tlmo
tlmo andar, indevassável, ei ves- APARTAMENTO MOBILIADO - Em dencia de criada, area de serviço e apartamento com duaa talai conjutibulo, sala, 2 quartos indepen- hotel de luxo, com telefone, e cria- garagem. O apto. tem telefone Insta- gadas, banheiro
completo, cozinha,
RUA DO CARMO, 5 — Sala 6 — para íins comer»
BOTAFOGO — Rua Dona Mariana, 22 — apto. 304 —
dentes, banheiro, box, grande co- dagem. Alugo em Copacabana. - Tra- lado. Ver no local. Aluguel 13 mil tanque a banheiro de empregado próciais. — Chaves com o porteiro.
com sala, 2 quartos, cozinha, banheiro, dep. de
para residência ou comércio —
cruzeiros. Contrato 2 anos. Tratar no
zinha, dependências, 9.500 men- tar c/ Almiro - Tcl. 32-5486.
empregada e área com tanque. — Chaves com o
rl. 36-2775. 01338 •
2573 8 BANCO COMERCIAL
DE MINAS Crio
sal, contrato, depósito. Ver apto.
sr. Diogo no n.° 28 p.f.
RUA DA ASSEMBLÉIA, 45 — GRUPO 902 — cm
Março,
GERAIS S. A., à Rua 1.° de
TONELEROS 245 — Apto. 804 —
802. Inf. tel. 37-5606.
la. locação, de frente, com saleta, sala, banheiro
COPACABANA- Aluga-se a Rua Ba- 15.
íI?£-_8 RUA
Copacabana — Alugo por tréa mesev,
confortável
o
59
Ipanema,
de
Rua São Clemente, 105 — Aptos, cobertura 2 e
rão
e kitchnette, para fins comerciais. — Chaves com
8
—
de
apto.
Aluga-se
sala
COPACABANA
20772
quarto varanda envidraçada, baapartamento, 302, moblllado tendo te401 — com sala e quarto separados, banheiro e
o zelador.
COPACABANA - Av. N, S. de Copa- lefone geladeira c garage. 2 salas, 3 frente com sala e quarto separado, nhelro,. cozinha, dependência emprekitchnette, com ou sem área com tanque. — Chacabana, 1.150 - apto 611 - Alugamos quartos corn armários embutidos de- jardim de inverno, banheiro e kitch. gada, telefone, geladeira — Informaves com o zelador.
com sola, quarto, hall, banheiro e co- pendências
possui aancot e está inteiramente çôes porteiro. 01330 8
de empregada cozinha moRUA ALVARO ALVIM. 21 — Salas 1204. 608 e
zinha. Choves com o porteiro. Tra- derna com exaustor, 2 banheiros so- pintado. Ver o apartamento 602, da SENHORA — Estrangeira aluga
saleta anexa para fins comerciais com sanitário.
para
tar no Banco Irmãos Guimarães S/A. ciais. Não frita água. Aluga-se por Rua Barata Ribeiro, 668, e tratar na
LARANJEIRAS — Rua Professor Ortlz Monteiro, 104
—• Chaves com o zelador.
tenhora, bom quarto, mobíliaAdm. Bens. Av. N. S. de Copacabana, meses ou contrato de um ano ou ano CIVIA — Travessa do Ouvidor 17 — outra
Apto. 403 — com 2 quartos, sala, banheiro, cocom
frente,
bem
arranjado,
do,
de
1.362.
20826 8 e melo. Demais referências pelo tele- Telefone 52-8166. «78 JB café, com ou sem refeições — Hua
zinha, área com tanque, varanda e dep. de empre8
—
lo—
AV. TREZE DE MAIO, 47 — Aptos. 904, 905 e
57-5652.
«88
406.
Em
DJtlma
Ulrich,
Apto.
íone
—
444
primeira
LOJA DO LIDO
COPACABANA
Aluga-se uma com
......
gada. — Chaves com o encarregado.
de fren20839 ¦
2.104. para fins comerciais, em la. locação, de
125m2 à Av. Copacabana 162. Ver e
— Single, seeks a re- cação, aluga-se apartamento
Cr$ 8.500,00.
composto de:
Renoir,
Edificio
te
no
informações
no local ou pelo tel: TOUNG-MAN
frente, com sala, quarto ou sala, 2 quartos, cozi»
cultured American hall, varanda. Jardim de inverno, ta- LIDO — Aluga-se â Avenida N. S.
highly
and
ílned
57-8830;
1244 8
nha e banheiro. — Chaves com o zelador.
Copacabana n. 115, o apto. 303, conior Scandlnavian' perton, íôr a possí'
COPACABANA — Rua República do Peru, 72 —
3 quartos, banheiro social, copade aaleta, tala a quarto conjuBOTAFOGO — Alugamos aptos, de ble Dwelllng agreement — Replles - la,
Apto. 809 — tipo DUPLEX, 1.» locação, com 2
cozinha, dep. para empregada e area posto
—
Agency.
—
gado, banheiro completo e cozinha,
Copacabana
primeira locação, sendo 1 por andar, To 5869
da Hua tendo
901
o
apto.
Ver
tanque.
salas, 3 quartos, com armários embutidos, 2 bacom
tanque, igua em abundância —
5869
3 quartos, 2 salões, 2 banhs. e deRaul Pompeia 101 — Chavei com o Chaves com o porteiro — Tratar Jio
nheiros, lavatório, rouparia, cozinha, área com
AGÊNCIA
Tratar
—
ANmais
dep.
na
Tra— Apartamento pequeno porteiro. Tratar na CIVIA
BANCO CARIOCA DE CREDITO POtanque e dep. dc empregada e garage. — ChaGLO-AMERICANA, Rua México, 148. ALUGA-SE
mobiliado, por 3 meses a pes- vessa Ouvidor 17, loja — Telefone PULAR, i rua 7 de Setembro 66, 6.»
vcs com o zelador.
sala 804. Tel.: 42-2482 entre 10 e 6 bem
8
responsabilidade,
de
e
52-8166.
**575
soa de trato,
andar cl o Sr. CANÁRIO.
horas.
21084 4 tratar
- Tel. 37-4408. ^
-— Aluga-se otlmo ap.
I
g COPACABANA
17340
Rua Ronald dc Carvalho, 132 — Apto. 802 — De
TIJUCA — Rua General Roca, 891 — loja E — nas
AV. ATLÂNTICA — Alugamos apt.
composto de: entrada, aala e quarto COPACAÜÃNA — Aluga-se apartafrente, com hall, 2 salas, 3 quartos, banheiro, co-.
de alto luxo, mobil., para 8 meses,
e
kitch.
proximidades da Praça Saenz Pena. — Chaves
completo
2 — Aluga- conjugado, banheiro
mento de frente p| o mar moblllado
zinha, área com tanque, copa, dep. de empregac| telef.: gelad. com 2 quartos, 2 sa- COPACABANA"— Pôsto
corn o zelador.
aparta- Ver o apto. à Rua.Domingos Ferrei- composto de: Hall, sala e quarto conlas e dep. Tratar na AGENCIA AN- se até 6 meses com telefone,
CIVIA
da. — Chaves no local.
na
Trotar
112.
123,
apto.
ra,
luxuosaJugado, jardim de inverno, banheiro
írente, andar alto,
GLO-AMERICANA, Rua México, 148, mentd dc
moblllado. com dois quartos, — Travessa Ouvidor 17, loja. Tele-8 e kltch. — Ver o apto. 604 da Av.
mente
LINS — Rua Caiapó, 69 — apto. 202 — com sala, 3
—
6
hs.
10
e
Tel.:
42-2482
entre
sl
804
«76
íone 52-8166.
LEME — Av. Atlântica, 514 — Apto. 304 — com 2
Atlântica 3806, edificio Alaska e tra18124 8 sala jantar, grande living (35 m2),
quartos, banheiro, cozinha, área com tanque e
otlmo tar na CIVIA — Trav. Ouvidor 17 —
salas, 3 quartos, cozinha, banheiro, área com tan»
cozinha americana, dois banheiros so- COPACABANA — Aluga-se
dep. de empregada. — Chaves com o zelador, sr.
—
ricaaptos.,
Alugamos
COPACABANA
ciais, dep. empreg. garage, tudo
sala, e quarto Loja — Tel. 52-8166. 04562 8
apto. composto de:
que, dep. de empregada, jard. inverno e garage.
Josué.
com tel., com' 2 quartos c| armários mente mobiliado e decorado, inclu- conjugado, Jardim inverno, banheiro COPACABANA — Aluga-te a garaChaves com o zelador.
ambutldos, sala, cozinha e demais tive geladeira nova, arcondlcionado, s kitch. Ver o apto. 1207 da Avenida ge do prédio, situado A Rua Pomdeos. — Trator na_ AGENCIA AN- rádio hl-fi, bor, etc, bote Cr$ 23 Prado Júnior, 133. Chaves com o porRIACHUELO — Rua Carlos Costa, 13 — apto. 102 —
Loureiro, 56-A, com capacidade
Rua Anchieta, .19 — Aptos. 403 e 706, em la.
GLO-AMERICANA, Hua México, 148, mil — Tel. o partir de tegunda- teiro. Tratar na CIVIA — Travessa pau
com sala, 2 quartos, cozinha, banheiro e área com
para (vinte — 20 autos) — Tratar na
locação, com sala e quarto conjugados, banheiro
sala
804 — TeL 42-2482 entre 10 e 6 hs. feira: — 52-9738. 03421 8 Ouvidor 17, loja. Telefone 52-8166.
— Trav. Ouvidor, 17 — Loja —
CTVÍA
tanque. — Chaves com D. Hercilia, «ladora.
18134 8
03421 8
e kitchnette. — Chaves com o zelador.
4508 8 Tel. 62-8166. 0435» •
COPACABANA — Aluga-se aparta- COPACABANA -. Aluga-se k rua Ma- COPACABANA — Aluga-se otlmo LEME — Aluga-se apto. tipo casa
MÊ1ER — Rua Jaime Benévolo, 179 — Apto. 203 —
LEBLON — Av. Ataulfo dc Paiva, 1015 — Apto. 603
mento no pôsto 8. Todo mob. com estro Francisco Braga, 8, esq. Maça- apto. composto de: tala. e quarto com o imóveis, salão 40 mS., 3 quarcom sala, quarto, jard. inverno, banheiro, co
com 2 quartos, sala, banheiro, cozinha, área com
telefone, geladeira. Com 3 quartos, lhães, em
locação, aparta- nheiro e kltch., jardim inverno. Ver tos, cop., coz., dep., garagem, qulntanque e dep. de empregada. — Chaves com o
zinha, área com tanque e W.C. de empregada. —
2 salas, jardim inverno, armários mentos de primeira
írente com sala 2 quar- o apto. 805 _a Rua Barata Ribeiro. tal. Jardim, vista p| o irar, local alto
zelador.
embutidos. Trator no AGÊNCIA AN- tos c| armários embutidos, banheiro, 668. Chaves na apto. 808. Tratar na sossegado — Tel. 37-3520.
Chaves com o zelador.
GLO-AMERICANA, rua México, 148, sozinh e dep. empregada — Ver no CIVIA — Trav. Ouvidor 17, loja —
8
04553
sala 804 — Tel. 42-2482 entre 10 e 6 hs. local e tratar a ruo México, 11, 2.» Telefone 52-8166. 4569 8
apartaAluga-se
COPACABANA
fl9_*„
grupo 201. — Tel. 42-8928.
otlmo mento de írente no último andar com18333 8 COPACABANA — Aluga-se
AV. ATLÂNTICA — Alugamos aparde írente composto de: vesti- posto de grande varanda com linda
di— Alugo-se ótimo — apto. sala
tamento de alto luxo, serve para
COPACABANA
conjugado, 1 ba vlata para o mar, de sala, 2 quartos,
e
bulo,
plomata ou familia de alto trotamen- Apto. c| 1 qto., ampla sala, saleta, nheiro, kitch.,quarto
íogáo
(forno) (2 bo banheiro e cozinha, chaves com o
3
sa5
com
Irmãos
quartos,
to, mobiliado,
Guimarães, sa encarrega da todos o; ssrvic©»
A Corteira ds Administração de tare, do Banco
cor. banh. compl. área serviço a deps. cas) — Ver « apto. 809 da Rua Julio porta-lro k rut Joaquim Nabuco, 183
deps. Tratar emprg.
demais
e
amplos
lões
Contrato
com
DE
7.500,00.
Aluguel
aecouòYaOS poro vaia perfeita locoção, como lajom a
Castilho-, 35. Oiavea com o por- — Trttar na CASA BANCARIA
na AGÊNCIA ANGLO-AMERICANA. íiador idôn«o — Ver à rua Santa de
CREDITO E PARTICIPAÇÃO S. A.
—
Trovaswa
na
CIVIA
Tratar
teiro.
Telefone:
804.
Rua México, 148. sala
Av. Hio Branco, 99 — 7.» andar —
Clara. 164. apto. 701 — Tratar à Av.
17, loja. Teleíone 52-8166.
etcoatia do inquilino * içUçõo do fiador * fixação dot garanto* * atinuto • otrinohiro do controlo
42-2482 entre 10 e 6 hs. 21087 8 Rio Bronco. 128. 14. grupo 1.408 — Ouvidor
4568 8 Tel. 43-0466. 0283» 1
-a
da locação
Teli. 42-7620 e 52-0428.
coavnicoçSo ao Dapcrtamanto da Bando bnob5-ria
xmtar paio «selo • fiai cumpriCOPACABANA — Aluga-sa para eaCOPACABANA — Posto 6 — Aluga04430 8 COPACABANA — Aluga-se
otlmõ tal distinto, apartamento da frente
•nenlo dos ctóv-olct conrrotvai*.
mot apartamento mobiliado para 3
£'7'.' '////rfm^»\\ B-_\*
aala,
2
de:
quartos, do tala, quarto separado, banheiro,
m 4 meses ou mais com 2 quartos, COPACABANA — Aluga-te aporta- apto. composto
eom box. varanda, cozinha grande, varanda envidraçada
2 talas e dep. Tratar na AGENCIA mento inteiramente pintado, com 2 cozinha, e banheiro
empregada. e W. C. de empregada — Ver de 8
banheiro
—
para
banheiro
toMexitala,
quarto
entrada,
Rua
quartot.
ANGLO-AMERICANA
ciaL varanda e dependéneiaa de em- Ver o apto. 202 da Rua Siqueira C&m- A* 16 horas aefunda-feira — Rua Leoco 148, sj 804. entre 10 e 6 hs.
2413 8 [ pregados completas, ver a rua Repú- pos 243 — Chaves com o porteiro — poldo Mlguêz, 6, apto. 4 — Tal. ..
05284 ¦
bHco doPeru. 310 apto. m, --Jra- Tratar na— CIVIA — Trav. Ouvidor, 37-8887.
AV. ATLÂNTICA - Al^am^TIpIr- *J M EUL. Teleíone 52-8188.
17, loja
Carteira de ADMINISTRAÇÃO DE BENS
alto.
—
n«-andar
too,
Aluga-te o spto.
Umento de alto
4565 8 COPACABANA
^.«'-g!,
com ou sem moveis, com 3quartoi, D u 74 12 .
804 k Av. N. S. de Copacabana, 1171
,,„ ou pelo- We_
Rua c-3 Quitanda, 80 -3.^»
—
loxuoAluga-se
da Inverno,
COPACABANA
o
ci
aala.
jardim
"
^
quarto,
so apartkanentc n.* 202. à Rua Bel- banheiro, cozinha, área c| tanque •
lSÍjSrt»mm&mmmmr^^
d" 9
"
**«
"horas.
•
««
s|
804
148.
México
Rua
íort Roxo n.* 20. esq. da Av. AÜànti- W. C. de empregada, chaves c| o sr.
RICANA
AO.NCMS aVKa-t-OftXJTANAS
— Tel. 42-2482 entre 10 e 6 hs.
cm, de írente, em primeiro locação, VICENTE, zelador — Tratar BANCO
3411
com 2 salaa. 3 ampliai dormitórios, IRMÃOS GUIMARÃES S. A. — Adm.
45
Ft4
rua
Aluga-se
l
*
BÍNTC-S.
ConI SXO
CO ACA BAN A Ar. Cepse-baao. 13-2
COPACABANA
S-nÜV.
304 armários embutidos, banheiro comple- Bens — R- da Quitanda, 80.
COPACABANA — Alugamos aparta-! gueiredo Magalhães 236, o apto.banh.
GONÇAOÍ» «AS»t GMCotos Ota; !* | GAMBOA -1 Bo.-õo ém SSo FéSx. 3-A
C32S3 •
to, copa, cozinha e deptndénciss pamentos peq. com quarto, sala. dep.|c| salets. tala e qto. separados,
ra empregado. T*m direito A garaMADUS.?_A • Eif. do Portelo, 24 e 35
banheiro, cozinha eomplet., area comi coz., negocia-se também o telefone,
no local elo gem. Chaves cora o porteiro, sr. Jq- ALUGA-SE apartamento em Copaca*
tanque. Tratar na AGENCIA ANGLO- chaves todos os dias
• tal*.
-Tratar c| LOTE sé. — Tratar BASTOS DE OLIVEI- bana por I mesa», de quarto
"Tratara»»
AMERICANA — Rua México 148, s|! porteiro LORIVAL
114, 3.» moWllsdo e eom telefone.
S.
Rio
Branco,
RA,
A,
Av.
—
ÍS8.
Branjo
Rio
Av.
OUVEIRA
hs.
entre
10
a
*
42-24S2
80*. Tel.
181S7 8 lo Telefone 27-0443. MB •
241* I ».• and., gr. 901, s] 1. «460 I pavimento.
«550 J

ALUGUE

j-ewtpAeocitpaeõei

ADMINISTRAÇÃO de BENS de

BANCO IRMÃOS GUIMARÃES

CENTRO

ZONA SUL

ZONA NORTE

WM(fímXn\\m%

puv

-BANCO IRMÃOS GUIMARÃES S. A.

é

CORREIO DA MANHA, Dnmlnfo,

8

LOCAÇÃO

DE

CASAS

3.* Caderno (Parte II)

II de Açó-lr. de 19ST

APARTAMENTOS

(VflMUMOD)

i/;*„ *._L-I
floí, d« FLAMENGO — Alufa-l* à Prila dol PRAÇA GENERAL OSÓRIO - Alu-ICASA EM JACAREPAGUA' - Alu-'LEBLON - Aluga-se, • Rua Cariai! RAINHA GUILHERMINA - Aluga-l
COPACABANA - Alugam**! aparts- ALUGA-SE o «partamento
V UO ISuuCI
n.* 13a. de quer- Flamengo 82 uma vagi na garage, por se o «pto. 509 do edifício Joio Er- jga-ie por Crl 8.000,00, ou vende-s* por i-Coei n.° 140, apto. 403, em la. loci-jse o apartamento 20.1 da Rua Raimtmtft d» quírto * Mia Conjugada», Rua Silveira Marflna
varan- 800,00,
neito. n'ua Visconde Pirajá, Ul, Gran-1Crl l.ÍOO.000,00, sendo parte á vi-ta çlo, com 2 quartos, aala, varanda,! nha Guilhermina n, 34 com 3 quartoa
Tel.; 22-913».
banheiro a eôtinha completai, primei- to. ssla conjugados, pequena
Mm.,- - apartaVILA
ISABEL —
sala,
banheiro,
coxinha,
dependências
dependências
cozinha,
facilitada e parte financiada bannheiio,
10 de sala. quarto, kltvh., banheiro, ga- r parte
Aluguel a.toti cru*r. Moreira, no aoto. ,,,, •-.
5056
ra i.-i-.-ti-*•**.. de frenle, com vlsta para da • kltchanette.
,,noi, , CMt <¦__ Estrada Rodri- completa de empregada e área com de empregada, por io mll cruzeiros, mento novo, rom ampla ula, doll
ragem. Ver local,
o porteiro. —
eom
w»troi.
Chaves
SS,
'Ml.
—
Castilhos,
da
AlU|«.'*è 213. — Tratar
mar, na rua Jullo
— quartos, banheiro com box, espaçosa
Chaves com o porteiro. Tratar
27-1782 e 23-2518. guei C«*d»l, n.n 2640, ronstrueío nn. tanque, ahil-o para carro, Alugue) *Lai*ary
tel. «;«_»-,_. AVENIDA RUfBARBOSA
•pto». 1,11b e 1.117, chaves com o Tratar rom SILVEIRA,
amplo «partamento frente para o mar.
Guedes ic Cia. Ltda., Avenl- cozinha, quattn e banheiro para em3269 12 va, cl living, 3 qls„ aala de Jantar, Cr» 8.500.00, Chaves no loca), com
porteiro — Tratar na IMOBILIÁRIA
próprio para embaixada ou iamllla irTi-vMK In.rutm-nto com "sã-I banheiro completo, Jardim de Inverno, zelador, - Tralar em LOWNDES & da Rio Branco 114 s| 84, Tel, «-3497 pregiida. Crt 7.000,00. Ver e tratar
LEMOS LTDA.. i Av. Nilo Peçanha, FLAMENGO - Alugamos, por 8 mll «Uo tratamento, com 3 quartos multo
2170 17 Rua Silva Tinto n\ 86, apto. SOI.
3 varanda», qto. e banheiro de em- SONS. LTDA., Av. Presidente «Vr,
2!ou»rio7 b»to«lro?omDl(rte
101, de írente, da Praia grandes, -.aldo, 3 varandas, a quem íl- 1
U, sala 102 - Tel. 22-2483 (227).
17149 26
--- 'Xco-«- pregada, cozinha, lugar p/ garage. gas, 200, 2.» «ndar, Tely 43-0305, ra- LEBLON •- Aluga-se o apartamento
« cruzs.. o apto.
empregada
w.c
de
e
zlnha,
aala-quarto,
com
no
valor
12,
dei
quarto
car com alguns moveis
02**1
do Flamengo,
17 n, 203 á Run Dias Ferreira 581 com
21746
Ver a qualq-.ier hora e tratar cl MES-imal 18.
•— Crl 30,000,00.
contrai".
Paisa-se
o
local.
Ianque.
com
no
árca
Ver
12.500,00.!
Crt
cozinha.
Aluguel
*
saleta, sala, 3 quartos, e demais deCOPACABANA - Alu|a-«e apto. d* banheiro
QUITA, ru,.,!.** de Marco. 17, «"lÊblÒN Alugamos aparta
Ver e tratar com Sr, WILSON, Av.l Ver na Rua Farme de Amoeio. P2, «"dar,
Tratai- na KAIC, Rua do Carmo"«¦ 27.
sala 5, fone: 43-7771, menos.
¦lia • 2 quartos conjugados, cozinha
pendências de empregados em prédio
,.„,„ o„ pou-iro.
r>nii»lrn 18202
12'
"' Rui Barbosa 170, noi dias úteis depois rom
—
22-1880|.
'
tel.
üfrULidomingo.
17315
«Ol;
ruas
de
frente,
contendo:;
5
novo
vlsta
mento
com
de 3 pavimentos, aluguei a mll e 8<H)lT.j.,rA'
gr.
1.1
para
banheiro
,
Alugamos, por
-, ba-i cruzeiros.
10 IPANEMA— Aluga-se, á Rua Alher-1 rf^ww»^~«»»-<v>~w»wwv»»> . 01218
Ver e' tratar ma Salnt Roman 396, FLAMENGO — Alugamo-, por 7 mll de 11 horas.
Ver das 8 As 11 e das 2 Asj75o<_ ,._.„„
dormitórios,
„oi da Rua Sta,
dois
amplos
sala,
„ _,.,_„ 208
n,1c!â,,\'"U(,or)!
apto. 1101, esquina Bulhões de Carva- cruzs., o apto. 12 da Rua Fernando
to de Campo*., 51, o apto. 103, tom
e
VV. G. ?r.1?°rM*r.S?n*i,n,I,0r*
carolina, 14, com jirol:
nhelro completo, quarto
rdlm de Inverno,
1739** »
Tel:- 4a-5196 °" 4a-005?fl'fi,
lho — Tel, 47-74*.*,
sala, quart-), banh. compl. e cozinha.
Osório, 2, com sala, 2 quartos, baa quartos, banh-ire
banhflro, cozinha, qto.
de empregada e área de serviço.'"'*"•
17:.*ai»,
w.c. de y-mpr*-*'-,
Com guraiem. Aluguel Cr| 5 500.00, j —
com tanque,
w.
s.
de
empreg..
área
ALUGA-SE — Copscahana — Conse- mhetro, cozinha,
....'_','!'
— TraPrazo de 1 ou 2 «nos. -.JARDIM BOTÂNICO — Aluga- com tanque. Hua Tublra n. 8 esq. ,s
LEBLON — Aluga-se apartamento c: ¦ Chaves no apto. 206. — Tratar n*.
lhelro Lslalete, HS, — Apartamento area com tanque. Ver no local.
GÁVEA — Alugamos, para diploma- c/ ílador.
*
A.,
S.
27,
GRAÇA
COUTO,
Ver
no|
Bartolomeu
Mitre.
Tratar
gr.
Carmo,
Av.
9,
com
do
df
Saudade,
Rua
da
três
se ü Rua Fonte
«au.TVi artos, etc. Rua Cupertino KAIC, Rua dn Carmo, 27, gr. «01;
tar na KAIC,
apto.
402, com vestibulo-, ampla sala;
10 ta otl familia de tratamento,telefone, Rua Bu-nos Alros, 48, 3.» and.,¦ *"1.; I
4294 27
apartamento n. 2, de frente, com local chaves com o zelador. Tra- Durlo; 13B apartamento 401. Chaves,'tel. 22-18B0.
moblliado, com geladeira,
quartos com armários embutidos, por- 601; tel._32-18liO. 4297
"sala.
fayor, no 402. Tratar pelo — Tel.
Por
tas de espelho, estante, deposito para FLAMENGO — Alugamos, por » mtl grande salfio com 40 ms.2, 3 am*los
COMPANHIA1 ,..„¦,,,„
3 quartos e apartamento 201 lar na CNAP .¦-»-----*¦-.-RUA MAIA LACERDA 597 — Alll379K
malas; banheiro com armário embu- cruzs., o apto. 201 da Rua Dois de quartos, hanhelro, cozinha, qt*.. e nr... IPANEMA - Aluga-seo
apirtament ,
_, quartos. Chaves e de-' NACIONAL DE ADMINISTRA
locaçSo
K*m-**e** amplos aptos., la.
i-i i!"'3117
'/ "sala.
tido; sala tle almoço e cozinha ame- D<zembro, 32, com sala, 2 quartos, ba- de empreg., Area com tanque, á Rua confortavelmente moblliado na r. Joi- ""'¦. ,'?' J:"â,.
r.
.--—
„„.„(„' ÇAO E PARTICIPAÇÕES, à Rua —sv-rr2 qu
quartos, banh» a cozinha. A
apio. l.
infoimacoes no
completas de
Aluga63.
apto.
201.
ricana; dependência»
803
constanm»1"'
Araripe,
apto.
tanque,
212,
Arlur
com
Nabuco,
qto.
Area
qulm
cozinha,
nheiro,
par",r c Cr» 6.000.00 e um da
,***7 apai lamentos wi"14 do Carmo-.. n. 17. r*,.- -.,andar ou te- ^°„N
empregada; água quente em todas as t- w.c. det empreg. Ver no local. — mos «em mobília. Chaves nn apto, •KW. ü0 de duas salas, jardim de Inverno,
19125
ee"^:
Mi quarto, lc
.
•-.••ii,
bs
banh" e cozinha por Cr»
Dama n. j*ii, emento-"im
o>ic
m o-.,,,
,.,
«-io •¦!,. DZ-B31».
,„,-,.,,. . .„.....
torneiras e garagem, chaves no «par- Tralar na KAIC, Rua do Carmo -7 — Tratar na KAIC, Rua do Carmo. ;tr*s quartos demais dependências
,**"*!"*ntM unTÃTíTr-õi
lefone
, de frente
amplas.
¦ 'n ¦ ¦
- Podem ser
Linda
peças
5ÍT7r*TTJtniv.
!.'-¦
visitados 4.500.00
I'
.li
8
!'•!
çom
lli------n-«-«
mnnnftn
rh»A.
nn
IARDIM
"388
M,à.
tamento 401,
601:
lel.
22-lè6*l.
'¦¦'•"
27,
gr,
*¦»»»> ÍÍ°-2-il
3462 17 yísta, giande sala, 3 ótimos quar-j Administradora Nacional. Av. Pres
ap" m~^*7-.? eV^dlo
gr, 601; tel. 22-1860. 4208JO
__r___^W%^D?nhclr" completo, ampla cozi-, Antônio Carlos, 613, 2» pav. Tel.:
Tratar pelo tel. M.*B0S. lsobrc'
¦F a'nin'*-n**
AV. ATLÂNTICA - Frente - Aluótimo local.elisslmo apart..
— Aluga-se bom apTo.. ALUGA-SE beli
nua Dom Pe-1'?'
pilüUl, 0om elevador aplo. de ALUGA-SE
FLAMENGO
,BBO*
d<L serv,co rím ,anc,uc-: «-1314 das 9 As 12 e daa 14 As 17
3806
Atlântica
Av.
B0.1
da
maravilhosa,
ga-se apto.
2 quartos, banheiro, cozinha gd. drito, 391 "'',.2.
e aalB separa- acabamento, vi«ta
sala,
«.li
2
mi.rtdí
rieneí
2*1**'
ÍI5*i
quarto
frente,
grande
"MLi .d9E.'&' í?KíleH£L"
»"8e' hs.
11938 27
corn entrada, sala. quarto, varanda, dos. armários, cozinha, banheiro com- R. Marquês Süo Vicente 390 — ap ALUGA-SE em Ipanema a Rua Mon com Area azulejo, quarto t banheiro dências completas.
.
'
?.« 0 e™-?.r«?d"..e.
8.000,00
Aluguel
Aluguel
mensal
mil cruzeiros. Cha
banheiro • cozinha, chaves com o
e tenegro 190 apto. 4, apartamento de de empregada — Chaves com portei- — Tel. 25-4230. "Em
— Aluga-se a família rie
ATENÇÃO:
ves
com
pleto. Rua Machado de Assis, Aluguel 201. Pintado A óleo, com sancas
o
c
tratar
pintura.
com
al
porteiro
ampla sala, varanda, 3 quartos, cozinha, ba- ro ou no apto. 101 — Tratnr AUXIporteiro,
]]__
21040 17 LOCADORA
7.000 cruzeiros..— Tratar até melo- florfies gêsso. Saleta, eala,
NACIONAL LTDA,
A! trato. Uma residência de 2 pavimencozinha. nhelro, dependência rie empregada. LIADORA PREDIAL S.A. - Trav.
3 qiiBrtos, copa,
— li"' an- tos rom quintal, perto do Largo da
RUA CONSTANTE RAMOS, 30, apto dia. 25-0098.
ü71__ varanda,
'.::„,;f*
3 Avenlda Rio Branco, los 8
bastante Ouvidor 32, 2., dss 12 As 17 hs, — LELBON - Aluga-se¦ apartamento
área Aluguel 10.000,00 — Tem
dependências
empregada,
boas
ija],f
-as
B02 — Familia que se retira passa
1,11,1,1,
Te.:42-3437.4i
e.r. - rcru. W.^
162
— Rua Palssandu,
XX^X': Loca„;,=:. completas.
;;;:;;;;- Instalações
Água. Tratar a rua Visconde dc Pi- Tel.: 32-5007.
garage. Cr»
5849 14 quartos.
moblliado, com 3 quartos, sala e de- FLAMENGO
— Alugam-se c/ va serviço azulejada, Tratar
—
615
604
e
Armários
Tcl:
47-6491.
B02
tário
levará
só
mobília.
aplo.
rajá
284
Aptos.
Dr.
com
mensais.
15.000,00
íla
quem
GK no 3l d. mesma rua.
pendências, com telefone,
v.ó."
»,,.."o. — n,.«—
e quarto conjugados, ba- Ribeiro Fone — 47-7440.
18394 12 JARDIM BOTÂNICO - Alugo a"p"to Acabamento fino.
Cr} 12.000,00. Av.l ALUGA-SE
Vaga garase
24633_1_1
Cuper-|
5^3
5894 8 vanda, sala
;.j
car com os moveis.
_
Chaves c/
rie sala, 3 quartos, demais dependen- Ataulfo de Paiva, 236, último andar,! tino Durão 110, apartamento 1C2, —
nhelro e kltchnette.
Alugo
linFRENTE
NOVOS
E
DE
da
Aluga-se A Estrada
Tratar GÁVEA
Reis.
idas, grande álea interna, água abun de frente para o mar. Chaves nos Tcl, 47-2856,
COPACABANA — Aluga-se ou ven- elador, sr. Antônio
,
TIJUCA — Aluga-se o prédio A Rua
e quarto sepa!a- ldante* eom
de-se à Rua Sá Ferreira n.» 228, os BANCO IRMÃOS GUIMARÃES S.A Gávea n.o 646. os aptos. 104 e 403| os aptos, de sala
gm-agem — Aluguel Cr| apartamentos 601 c 701. - Tratar R
armários embutidos, coslnha c/jg „,,,,„, _ Rua AraucárU 141, apto. I visconde Pirajá 423, apto. 602. Tel
SSvi4r2 lAtíitaiícho Pessoa n. 160, todo mohl— Adm, Bens R. Quitanda, 80 — Tel de quarto e sala, banheiro e cozinha rios
apartamentos n.*« 101 e 201 de írcn.„„
**
.„1()G ',. .. ..'""'
10 Aluguel: 3.500 cruzeiros o apartamen-| ogSo e forno a gás, banheiro com-|.n,
;liado ou sem mobília composto de
""*
te com vestibulo, sala c quarto se- 52-4163
18-*80
V»r»paai sala de jantar, 3 quartos,
to 104 e 4 mil cruzeiros o aparta-lplcto. Ver a rua Jangadeiros n» 40
OQrra
- De frente Síp.TlÔÕS mento 403. Ver no local chaves com / porteiro. Apto. 601 a 604, 703 e JARDIM BOTÂNICO — Aluga-'LF.BLON — Alugo
ótimo
aparta
I banheiro completo, cozinha, denen?a"ad0AluWí"mll crtt.Tví ÀTÜôXsi
scparaaos JACAREPAGUA — Freguesia — Alu- dínclcs para cmpreií-da. ALUGUEI,
1 se magnífico apartamento, à Ruamento de quarto e sala
& rua Sen. Vergueiro ,55, tendo varan- o porteiro e tratar com SOBRAL fc 04. Ipanema,
nnlocal í tratür com SOBRAL
n
da saleta, 2 salas, 3 quartos amplos SOBRAL S. A. pelo Tel. 57-913.1 c
go, por 3.500,00, r"sldên;ia confortável. COM OS MOVEIS CrS 12.00000 e sem
SOBRAL S. A. pelo Tcl. 57-9133
^.^^-.'TtV,
387,
apto.
Maria
An5clica,
*614**
13.000,00
aluguel
l^"^^
m°n
-d,,™
tinquc.
Nao 2 quartos, sala, cozinha, etc. Tudo os móveis Ci'$ 10.000,00 — Chaves por
•j
•!'„..-,.,,¦¦ ,i. M„iin
cozinha e Area com
Sr. DARCY,
1202J1 tti»».ti?»«a
armários lmbutidos,
¦
Preço de venda a combinar.
Crn,.:S*1S-0' .v»!'anda' 3.l-rant*es; falta água.
6.500.00 grand*. A Rua Francisco Júlia, 140, favor na mesma Rim n. 150 com Da.
Aluguel CrS ,
1194 B — Tel.; 2Í-42S9. Em pintura.
,¦,,,,,,..
602 -?'ÍA*Uga^fde
Aluga-se otímo M-a - Aplo
JOCKEY CLUB —
. ,
, „„;,.,,. ,,„„„*!,.„ | quartos, banheiro em cor, copaJr.ua Humberto de Campos, 842, »pt' Largo.'Antl.*'-UTratar à-Eltr.'piu-Fçr- DALILA c tratar eom SOBRAI. &
Ta- apto. A Rua Tublra n.° 8, o apto. 205, ..
—
Almirante
Rua
,,,
FLAMENGO
apartamenPASSA-SE um quarto tipo
57-0133 com
i
— Alugo apto. dc 3 qtos composto de sala, 3 quartos, cozinha cozinha, aieac' tanque e dcTdc C07.inha, grande qmrto dc em- 302. Tratar com o encarregado _
_ ro, 262, com SR. EUGÊNIO. Fiado.-. SOBRAL S.A., pelo tel.:
to — Leme — Aluguel 1.800 cruzei- mandará, 21
16110 17
1203 27
8113 13 sr. DARCY.
cozinha c
Chaves com o zelador, pregada com janela, insolação e
roa a quem ficar com os moveis — 2 salas, banheiro completo, 2 armários completa, banheiro, area còm tanque empregada.
— Aluga-se lindo apartacompletas,
IRMÃOS GUIMA-1 iluminação perfeitas, Índcvassá-'RUA CUPERTINO DURÃO 97 aoto APTO.. NO CENTRO — Aluga-se, A TIJUCA
BANCO
e dependências para empregada 1 — Tratar
Tratar com GILBERTO — na Ave- dependências
e arejadas- Aluguel 9 mll cruzeiros. Vcr no lo- RAES S.A. — Adm. Bens R. Quitanda
201 — Em edificio de linhas moder- Rua Ubaldino do Amaral, 41. esqui- mento em casa de somente duas renlda N. S. Copacabana. 408 — De- embutidos. Peças amplas com o
de
vel
água.
e
com
abundância
por cal e tratar com SOBRAL & SOBRAL 80
dormitórios, na de Av. Mcm dc Sá, o apartamen- sidéncias. com vista deslumbrante, 2
nas — Frente, sal?, 3
Tel. 52-4163.
das 19,30 horas. Favor nâo te- Ver no local o apto. 102
com o pro S. A. pelo Telefone 57-9133.
cozinha, dep.
empregada to número 206, constando dc sala. varandas, sala dupla, 2 quartos, ba18287 12 Preço: CrS 10.000,00. Chaves no banh",
""tranco,
Íiola
eionar.
3932 8 teiro e tratar diretamente
Í51
grutcl.
Rio
27-3435.
302 e
11.000,00 — Pode quarto, banheiro completo e kltch. nhelro de cor completo, quarto a
1199 11
árca serviço, Cr$
prletário à Av.
IPANEMA — Aluga-se o apto. 504
—
COPACABANA — Aluga-se Sá Fer- po 1.612 com o sr. ARAGÀO — N.B.
Na- Ver no local. — Tratar na IMOSI- banheiro para empregada, área com
Administradora
visitado
5241 14 ser
GÁVEA — Aluga-te apartamento to da rua Jangadeiros n.° 40, com sala,
228, apto. 801, írente, saleta, Exijo fiador.. Tel. 52-6213.
reira
Carlos LIARIA DELAMARE, S. A., à Av Ianque, cozinha com entrada separacional. Av. Pres. Antônio
-ozlnha, de frente,
oleo,
com
magniflco
a
d*
banheiro
e
banheiro
—
10
81704
pintado
separados,
quarto,
Alu- 615, 2» pav. Tel.: 42-1314, das 9 às Presid. Vargas. 446, 3.- andar, tele- da. Nao falta água. Rua Rocha Miquarto, aala,
QUARTO MOBILIADO
panorama para o Jóquei, 2 quartos, podendo ser visto diariamente com o
im\ 37
completo, cozinha com fogSo 3 bo12 e das 14 às 17 hs. 11954 17 fones 43-6735 e 43-1155, c/ o sr. Alaor. 'anda, 5a5 - Usina.
—
Em cozinha, banheiro, tanque etc. play- porteiro.
Tratar A rua do Rosário ga-se em familia alemã, com cacaí. 6 mil cruzeiro» — Chave porta- TRIPLEX FLAMENGO
18190 18 TIJUCA — Aluga-se apto. A Rua AnLugar
fé,
telefone
e
sosgarage.
LEBLON — Aluga-se à Rua Arlsti
03363 12
ria — Telefone 26-3960.
primeira locação, aluga-ae para ground e piscina para crianças. Água 84 6.° andar.
drade Neves, 293. Apto. 102. Bloco, B.
des Espinola n.° 88. o apto. 406. com COPACABANA — Vcndc-se residen-,
Rubens Vaz,
Rua Major
17239 8 embaixada ou familia de alto tra- própria.
à Rua segado e fresco. Rua Maria An"J11» salfV dois Q>***rto*i, quarto e ba723. Tratar c/ Sr. VICTOR: 22-2013. ALUGA-SE um apartamento
íéiica, 535, apto. 201. — Fone:' P05'0 ,de sala e quarto conjugados, cia (ou apartamentos) de 3 a 4 quar-:
com
104.
Rua tamento — Apartamento de granSilva
grande
Nascimento
COPACABANA — Aluga-se a
17193 11
14.1 banheiro e cozinha americana. Alu- tos c compra-se casas com boa árca!nlci,'° tle cmpregaoa. Arca de ser3407
a óleo, lambrir, 3
e cozinha complctot 2P-0045
banheiro
-.-•„„
Joaquim Nabuco, 212, otlmo aparta- de luxo, pintado
quarto,
Ver
no
local
e
—
1 guel 6.500 cruzeiros.
apartamento de fren- —
sui até 4 000.000,00 — Fonc:i v|Ç° c grande area social privativa rio
na 70na 4444a
' " '
*4 ha°* ' ALUGA-SE
llU.i,.to„,,„j„, saias, 4 «"»""•
4.500 cruzeiros. Chaves no ap. 2.
mento de frente n.° 801, todo mobi- grandes
tratar com SOBRAL & SOBRAL S 45-H89
18' apto. Ver com o zelador e tratar pelo
te, com sala e quarto separados, va1175
12
liado composto dc sala de visitas, nheiros em cor. Grandes terra-!rtntUj area dc scrvlça com lanqUe e
tcl. 48-2241. Aluguel Cr*. 7.500,0.1 mais
A. — pelo Telefone 57-9133,
de
Inde
condomínio.
18216 27
jantar, jardim
1201 17
grande sala
ços, com jardim, rouparia, an*;-! prateleiras cozinha grande com fo- IPANEMA — Lagoa — Aluga-se o
verno, 3 quartos, grande cozinha, ba- *-a, inúmeros
"õ"i
excelente gSo de 3, bocas, forno, prateleiras e apto. n." 703 da Av. Epitacio Pos- LARANJEIRAS — Aluga-se o apto.¦
elosets,
.
—
1
cni
rvxi
»!..«„
...
n
nhelro social, arca com Ianque e cnAluga-se
TIJUCA
casa à rua
—
AiUga-SC
c dependen- lugar para geladeira, banheiro com- soa. 850. an lado do Corte Cantagaln. 601. à Rua das Laranjeiras. 206, rie CASA' LEBLON
vidraçada, e dependências para em- cozinha, lavanderia
PRAÇA DA BANDEIRA — Rua Tei- Clemente Falcão, 110 — De altos
com duas caixas dágua priva- com ampla sala,. 2 quartos, banhji* frente, com cala ampla, 3 quartos, com 4
Garagem
pleto
empregados.
de
¦eclia
cias
salas,
copa,
2
—
11 mil cruzeiros.
Alugam-se os úl- e baixos, com varandas, pequena
Soares, 26
pregada. Aluguel
quartos,
Nle- tivas do apartamento na Estrada rie ro completo, cozinha, dependêicias banheiro social, cozinha com armário
Projeto
Chaves com SOBRAI, & SOBRAL S. para dois carros.
Santa Marinha, 5 — apto. 302, no de empregada, Aluguel Cr$ 8.500,00. quarto e banheiro rie empregada, área cozinha, garagem etc. Ver à timos aptos., de sala, quarto separado, saleta, duas salas, três quartos,
— meyer.
Construção Pederneiras.
A. à Rua Barata Ribeiro, B5R-B
área com tanque.
e
banheiro,
cozinha
final da .Rua Marquês ue SSo Vi- Nâo falta água. Chaves com porteL-o. com tanque e garage. Ver no local. Rua Cupertino Durão n.° 108.
banheiro completo, copa-cozlnha,
Telefone 57-9133. marcando hora com Ver et ratar à. rua Barão do Fiaa partir de CrS 6.000,00. Outro dc 3
3133 12 Chaves com o porteiro. Outras Inforcom
5.000,00.
Chaves
Crí
cente,
por
00. quarto e banheiro de empregada,
o Sr, DARCY para visitar o apto. mengo,
Cr*:
10.000
sala,
etc,
por
.32.
¦ , 3281 10 dona HILDA nn terreno a.> lado do
quartos,
fone
43-2556
com
Tratar
IPANEMA — Aluga-se A Rua Pru- mações no BANCO PORTUGUÊS DO
1196 8
4288 19 além de entrada e cobertura para
Banco IrmSos dente de Moraes 1072 — 2.° andar, BRASIL S/A, à Rua l.o de Março, 65, JOÃO VICTOR. 17168 17 Chaves, com o tel. 48-3370.
Tratar no
rua edifício.
na
FLAMENGO — Alugo
automóvel, Está ligada em centro
—80
da
rua
Fone:
23-2020.
22759
GuimarSes,
—
10
Quitanda,
Aluga-se otlmo Buarque de Macedo n.° 36, apto.
ALUGA-SE em 1.» locação pro-| de tcrrcn0- Ver no próprio lo*al.
otlmo apartamento todo de frente c|
COPACABANA
—
—
AluPróximo
á
52-4165.
LEBLON
andar,
telefone:
3.°
praia
sala, 3 quartos, cozinha, banheiro e LARANJEIRAS — pTo"príitário que
apartamento à Ladeira dos Tabaja 410, com sala, quarto (separados)
ximo ao Inst. Educação e Esco-j Exige-se fiador idôneo. Aluguel
3343 11 dependências
de empregada. Tratar se retira aluga sua residência à Rua pa-se o apto. 301 ria Rua João Lira, las Públicas, os últimos aptos, àe
ras n.o 94, o apto. 604, scmi-moblliabanheiro e cozinha com exaustor
mensal doze mll cruzeiros. Tratoda a frente, com gr.
87,
tomando
12
17236
—
local.
do composto de entrada, grande sano
rua
dos
Cardoso
Júnior
Aluga-se
na
387 com 4 quartos, 2
na sala. Alu- JOCKEY CLUB
10 . mll cruzeiros sala, 2 quartos, copa-coV,inha, dep.j tar com Dr. Pinto Mendonça —
living. 3 ots. etc.
la, formando ótimo living, 3 quarlos e alguma mobilia
salas
e
duas
varandas,
linda
de
vista
17,
magnífico
apartamento
Oitls
¦
o
— Inf. 27-0380. Não falta água.
,
,
,
IPANEMA — Aluga-se o apartamento
completo cucl CrS 6.000,00. Chaves com
de empregada em prédio pilotis] Fone 47-_l£l>3; *""¦! 27
a Guanabara. Aluguel a comgrandes, banheiro social
32-6361. varanda, sala, 2 quartos, banheiro, n 0 209 da Rua visconde de Pirajá, para
.04303 17 com elevador. Vcr Rua Senador
16
para porteiro. Tratar pelo tcl.
grando cozinha, dependências
banheiro paraiem-|525i especialmente indicado para con- binar.
e
cozinha,
aluga-se l quarto mobiliado para
quarto
19115
3185 10
empregada (os moveis são de jaca— Aluga-se à Rua Arlsti- Furtado, 101. — Tratar Av. Rio cavalheiro ou senhora só, cm aparDota-!sultorio cscritorio ou comercio, com
Visitas s combinar.
pregada.
QUARTO — Aluga-se. mobiliado, cm LEBLON
randá c mogno tipo D. João V) —
DE'
— A"iügaróe^õ"aptó. 411 lhos no escritor.o de MANOEL
, quartos
des Esplnola n. 88. o apto. 502 de Branco, 120. sobreloja. sala 8 — tamento. Telefonar para 34-9627.
banheiro c cozinha. casa dc família, único inquilino
,
Tralar com SOBRAL & SOBRAL S FLAMENGO locação d Praia do Fia- SOUSA SANTOS, rua do Carmo n.o,^
e sala conjugado, banheiro e
™UCA - Aluga-se à rua Dep..Soaquarto
Cr$
a
senhor
de
rcs-ionsabilidade.
A-Uguel
banhos
cm
£om
Q
primeira
pnrlciro
Telefone: 42-5000. 21939 19
A. pelo Telefone 57-9133 c chaves
—]7.ô,>o,oo
res Filho n\ 54. o apt. 101 frente, c.
manhã. Rua Pc- cozinha americana — Aluguel Cr$
12, com sala é quarto, cozinha I), 11,P andar, salas 1.104 a 1.109
e
caf;
com
o
Tiatar
mengo
taxas.
pcla
quentes
e
pro—
o
SAMPAIO
Alu
com
porteiro
03536 11
2 salas. 3 quartos, escritório, copa, coreira da Silva n." 601, apto. 102: Tel. 5 000,00 — Ver no local e tratar com
e banheiro. Aluguel Cr 5.500.00. Cha- Tel.: 22-7264.
iprictario pelo telefone: 47-7729.
guel 15 mil cruzeiros. 1193 8
zlnha, banh", quintal, garage 8,15 x
32216 16 SOBRAL & SOBRAL S.A., pelo lel.
04248 12 25-1858.
ves nn local. Tratar na AUXILIADO- GÁVEA — Apto. espaçoso, 1 sala, 1
—
57-9133.
1200 17
2,60, e dep. de empregada. Visitas das
Aluga-se aparta- HA PREDIAL S/A. Trav. do Ouvidor
COPACABANA
separado, var. envldraç. cozi- IPANEMA — AÍügã-sõ-iapartamento, ALUGA-SE — Vaga garagem — Al
14 às 17 hs, Preço CrJ 12.000,00. Inf.
mento de frente, mobiliado, de sala 32 — 2.° andar das 12 As 17 hs. Tel. quarto
—
magAluga-se
Cr?
RIO~COMPRIDO
Aluguel
—
banheiro.
cl
box,
Preço: LEBLON — Aluga-se o apartamento
moblliado e decorado em varo chaves 33, apto, 401
"° nha
57-6667.
3332 27
quarto, banheiro, cozinha, WC empre- 52-5007.
o
andar
_ 18262todo
nifico
apto.
ocupando
Fiador idôneo. parcialmente
""da 4.200,00 mais taxas.
16
5867
208 da rua General Urquiza 263 com
prédio de 3 andares, uin apartamento 500,00.
gada e areB de serviço, Muito pro481, apt USINA DA TIJUCA:
Alexandrina,
à
Rua
Santa
Cha301.
79
apt.
Borges.
801
João
Rua
Aluga-se linda
apartamento
o
cobanheiro
completo,
2
salas, cozinhei- LARANJEIRAS —
por andar, 3 quartos,
ximo da prala e um edificio sele- ALUGA-SE
Aluga-se
amplo sala, quarto,
801 com 3 quartos, 2 salas, banheiro residência com frente para a rua' B.
8, dc sala ves P. F. apto. 304 somente domingo ro;
banheiro e dependências pl em- apartamenlo de andar alto com salão, zinha, e mais dependências, com vaga
clonado. Preferencia para casal ou Rua Buarque de Macedo
dc
Invercores,
?,
em
social
jardins
Miguel, 730, com 2 quartos, 2 salas,
e quarto separados, pequena cozinha das 9 às 16 hs. Inf. 27-7184.
Chaves por favor no
e telefone 2 bons
na garagem.
duas senhoras. Tratar 27-3628
— ver
quartos, armário embutido,
01225 11 pregados, garage privativa
Tratar com o Sr. CORRÊA no cozinha com armários embutido1-, quarto e dependências de empregada
Ver Rua Barão de Ja- copa, cozinha e quarto de banho com ap. 202.
na portaria.
sana ale banheiro — aluguel 6.000,00
emprega-;|(*
de
dependências
completa
a
e
tratar
—
o
p'reÇo CrS 9.000,00 e taxas.
porteiro
!no local com
Cha- box, dep. de
JÚNIOR à Av. Rie Branco 138 salas
guaribe, 304, apartamento 301
depósito
t\yetgarage.
da, área com tanque,
empregada, tbdas as pe 605/6.
nn local e tratar na resid*nc'a
ALUGA-SE amplo quarto a cava"-1 Rua Alvaro Alvim 27, sala 31, das
Tels. 42-7404 e 32-7115.
vcs no 201. Tratar com Sr. VICTOR, cas amplas e muito claras.
—
Rua
das
Chatrês
quartos
para
22714 27
„___
lhelro, fornecendo-se "breakfast" e 13 ás 17 horas.
03278 17 varanda
17194 12 Laranjeiras 138 apt. 1106, tel. 45-0780,
telef.! 22-2913.
••es no local apartamento 601 — (D. ao lado n° 738.
C?^lnli? eour0p,fia^P',e«0, « FLAMENGO
— Alui'a-sc, após a pintura,
—
Aluga-se à Rua ALUGA-SE para consultório ou pro17150
16
TIJUCA
LOWNTrntar
em
MADALENA)
»„—
crumil
Alugamos, por 9
LEBLON
Alugo vaga. Rua
combinar. Av. N. S.
de CopacabaOsó- AUTOMÓVEL
LTDA.
Av Presi,- o apartamento 201 da Rua Santa Cs— Tratar apartamon- LARANJEIRAS — Rua das La zeiros. o apto. 102 da Rua JoSo - Lira, DES & SONS
Senador Vergueiro n. 146, apto. fissáo— liberal na Praça General
na, 685 — Apto. 702.
Ipanema. Grande sal&o para Vise. Pirajá, 111.
rio
2» andar, tet.: .. rolina n. 24. De frente, esquina, 3
290,
dente
Vargas
cosala,
2
41,
com
507.
3250JZ
completamente
to
Bloco),
quartos/banheiro,
.5095
8 503 (3.°
ranjeiras, 320 — Apartamento 602
dois gabinetes com sala de banho.
quartos, sala, dependências empregazinha, área com tanque, qto. e w.c.!43-0905 — Ramal 18.
COPACABANA — Av. Atlântica 3806 moblliado, com 2 salas, 2 quar- Ver com o
porteiro o apartamento IPANEMA — A!uga-se à RuTPruden- — Aluga-se no majestoso Edificio de empreg. Chaves no n." 45. — Tra-1
•- dos e garagem — CrS 9.500,00. Cha•:!''11'"Uruguai",
—
n°.
de
Pirajá
—
Apto. 502 com 3
— apto. 621
te de Morais 814
Alugamos ofimo apto. tos conjugados, banheiro, cozinha, 513 na Rua Visconde
finamente mobiliado tar na KAIC, Rua do Carmo, 27. gr.
-,*—'. Aluga-se' & Hua ves com o porteiro-— Tratar,.38-06!)8
- SR JÒRGB!. -'2403 27
com sala, quarto, banheiro e cozinha. dependência de empregada e área 111. Tratar na Rua da Quitanda n". quartos, living, ja*dim de Inverno, >1 refrigerador, magnífico aparta- GOi* teL 22-1860._ _430L1I RIO COMPRIDO
42,
Aristides Lobo, n" 44 — Apto
3411
12 saleta e demais dependências comple20 — Sala 801,
Ver no locnl e tratar na EMPRESA
mento constando de 2 salões, nm
CrS 13.000,00,
Aluguel:
c/
tanque.
banhei2
quartos,
TIJUCA — Aluga-s» em
primeira
Ver e
ÂÍJJGÃ^SE, à Av. Ataulfo de"PaTva, com saleta, sala,
BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO
Aluguel Cr$ 18.000,00.
apartamento em Ipa- tas.
4 bon 1175, o apnrtamento 604, de. quarto ro completo,
de inverno,
dependência locaçSo à Rua Conde Bonfim,
pio jardim
527,
cozinha
LTDA., á Rua da Quitanda 47, 3." chaves no local com o porteiro. ÃLUGA-SE
com o porteiro do edifício.
tratar
área
com
Silva,
e
Nascimento
empregada
Rua
hacie
à
2
banheiros
sociais,
nema,
completa
copa,
«ala,
2
203,
com
Ltda.
rom
o
quartos,
apt.
&
Chaves
—
Sons
quartos,
findar, salas 1 a 4
03369 12
i Tratar em Lowndes
banheiro e cozinha.
Tcl. 22-5827
depenriíncoxinha, 2 quart s de empregada, porteiro.
17131 17 tanque. Aluguel CrS 7-.C00.00 Chaves nhelro c| box, cozinha,
4387 B — Avenida Presidente Vargas n. constando de 2 quartos, 1 sala,
,
—
recemcasa,
Aluga-se
IPANEMA
no Apto 12 ou 52. Tratar com Lown- cia completa de empregada e área
área de serviço ampla. Aluguel
dois grandes salões,
290, 2.° andar. Telefone: 43-0905, demais dependências, 2 áreas e pintada, com
— Av. Visconde de Albu- des & Sons Ltda. Avenida Preslden- com tanque — Chaves no local com
—
CrS 30.000,00. Vcr no local com LEBLON
—
—
Telefo- o zelador — Tratar em
25637 10 telefone. Preço: CrS 8.500,00.
Aluga-se
201
Ramal 18.
Apti.
492
quatro quartos com armários embu- a
LOWNDES
te Vargas, no 290 2° andar,
'
proprietária. Tratar el LOWN querque,
cozinha, lavabo, b2nh?l29914 22 *c SONS LTDA. — Av. Presidente
cm ed. de 1 apto. por andar, com ne 43-0905 Ramal 18.
— Aluga-se, para ¦ res!- Tratar com Lopes. Fone: 57-4231. tidos, copa.
"TLAMENGO
_
rLAMENGO
deLTDA.,
DBJ3
&
Avenida salcta, 2 salas, 3 quartos, varanda,
SONS
— Rua
ro completo, garagem e demais
Machado
de
os Vargas, 290, 2» andar r* Tel: 43-091,5
Alugam-se
RIÒ~COMPRIDO dência ou escritório, o apto. 105, à IPANEMA — Aluga-se o apto. 401 pendências. Preço CrS 30.000,00. llua Presidente Vargas, 290-2.° andar
Assis, 45. Alugo o apto.- 204,
29915 27
com- Prala do Flamengo, 12, com
banheiro cm cor copa cozinha, dep.,
e do ed. Barão de Ladario, sito à Rua Barão de Jaguaribe, 94. — Telef on*
3n4 da Rua s„n — Ramal 18.
,02
tt
quarto
Telefone: 43-0905, ramal 18.,
baposto de sala, dois
quartos,
e Kitchnet- Visconde de Pirajá, 525 com sala, 1 47-1389.
34 Prôximo à Pra«a Dei VCC ALUGA-SE — Mod.
¦¦_
li353JÍ ?nCna?mriPa?gia4daá,ei7
sinhorial alto
18189 12
,
hsgC,TrTar
BAN°ital,cs!a'
nheiro completo, copa, cozinha, área sala conjugados, banheiro
Tratar
BAN-,ch,0
17
hs,
local das 14 às
-.-"--[luxo; 3 qts. e 5 sal: música, televl— quarto, cozinha, banheiro, uma area
- gran
»•""¦•'"""¦ de
•" saleta,
.¦•<••.'¦¦¦ uma
J^
<"
niniírji-i;
''""'• Constanle
r-o ,n,nns
• banheiro de empregada. Banheiro, te. Ver no local com o zelador.
& SONS, LI- com tanque. Farta condução à porta. IPANEMA — Rua Visconde de Pl- APARTAMENTO GRANDE —~ Com Arim Rem n o,S
!de sa,fl- très 1uartos- Ç0s*i**ha, ba-1 f5n, ,„£,., rfCcpç5o, salcta fumar,
m. .-.„„,,„.„_
copa e cozinha p!*itados a óleo. Alu- Tratar em —LOWNDES
w - TO
Adm 1-.-.IU h. KHin.inaa, ao
Ver no local rajá, 111. apto. 610 — Alugamos óti- duas salss,
completo, dependências para!bar. al,iiques, luz lndir. garage. Ver
Av, Pres. Vargas, 280, Aluguel CrS 5.500,00.
trís quartos, armários
guel Cr? 9.000,00. Ver no local com MITADA
52-4165,
—
da Tljuca,água nasc. !l qta.
Tel-: 43-0905, ramal 18. com o sr. porteiro. Tratar à Av. Rio mo apartamento com sala. quarto embutidos, banheiro completo, insta_„_.. empregados jardim e garagem. Verlno Alto
o porteiro. Tratar pelo fone 46-7572 2,° andar
21742 10 Branco. 131 14.° andar grupo 1402 com separados, banheiro e kitchnete — lações para empregsda, vaga para LEBLON — Apartamento de frent no local com o zelador c tratar na emp, clima Petr. CrS 13,500 c. alguns
10
Rua' móveis 15.000 R. Condeuba 43 (UttS/A,
L. Martins
16704
o Sr. ANNIBAL telefone; 32-9337.
Ver no local c tratar na EMPRESA carro, cm primeira locação, aluga-se novo nà Rua Cupertino DurSo 117. Construtora
27
PRAIA DÓ FLAMENGO — n*> 168"- APARTAMENTO Rua Carlos de Cam05305 12 BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO à rua das Laranjeiras, 328, ap. 603. apto. 105, não falta águn, com ampla Mcxico, 11, grupo 502. Tcl: 22-1055 c ria).
178S3
salas,
três
3
com
286,
de
frente
pos,
Aluga-se ou vende-se o apto.
o porteiro e tratar nos tele- sala, grande quarto, ótimo banheiro 52-3873.
22721 22
201.
cAr. Aparta-1 ALUGA-SE ótimo apartamento com LTDA., à Rua da Quitanda 47, 3.° an- Vfr rom
banheiro
cm
—
de
quartos,
aoartamenlo
Bom
ALUGA-SE
fones 37-4Õ22 ou 45-7440.
— Tel.: 22-5827.
frente para a pruln, todo pintado a
e cozinha — Ver no local ou com o APARTAMENTO — Com hall, living
12.000,00.
3 quartos, ampla sala com fonte e la- dar, salas 1 a 4
Bonfim 1140
!ment0 de íiente- Aluguel
óleo CaT
com armário»' emhntfrioV""*in
.-.
m&, 12
'^Ivatwâ
í™9
318R 16 porteiro do edifício.
.
5890 17 envidraçado, 3 quartos área de servi- frente, á Rua Conde3 de
e
201, com sala,
quartos, banhei«das
J° í reira,. armários embutidos cozinha
peçTs^1 GarTg^m
empregada e apto
—
dependências
LARANJEIRAS
Apartamento
—
para
ço.
—
2
banheiros
s0.
criados,
aparlavaAluga-se
ótimo
Pirajá
dependências
armário
embutido,
LEBLON
de
Visconde
Rua
ro completo,
IPANEMA
toda ladrllhada no mesmo andar. - A PRAIA DO FLAMENGO - Aluga-se
"Mafrense
Magnífica vlsia em todas as randa, cozinha
Moraes,1441 111, apto. 418
—
de
,„
l»ntt
com ,.,.
3 quartos, . sala, salcta
e dependências
mento.
Alugamos ótimo Aluíram-se no edificio
Ver com o porteiro, sr, ANTÔNIO
apartamento 512, moderno. . çom ^J rua Prudente de
Alufalta
anua.
Nao
dependências.
na
n.
Rua
28. mag- varanda, banheiro completo, cozinha;
Alvaro Chaves,
404, visitas telefonar previamente
ap.
empregada e grande área c, tanque.
com sala. quarto, baTratar com o proprietário. Tel.,.. sala, 3 quantos, i banheiro social
'
'""""
*'
"
'"
"""
nhelro
^parlamento
21,
Itapaglpe
dc
à
Rua
Barao
nificos
apartamentos,
eompletamen
ga-Fe
Run
e dependências. NSo
tel. 57-4786. Aluguel 12.000.
c kitchnete — Ver no local e
Crí
47-351*8
10908 10 cozinha. Aluguel mensal
— Tratar pelo telefone 57-0201.
"3, falta áeua. Alu- apartamento 803, Rio Comprido.
27
'sÕ~- 8 200.00. Ver à Praia do Flamengo,
011313
01222 12 tratar na EMPRESA BRASILEJRA DE te n/ivos, constantes de varanda, sa General Urquiza
apto, 302.
Chaves na portaria,
2 quartos, banheiro
completo
RÚA' ALMTÊ.
,1a.
TAMANDARÉ
17
CrS
12.000,00.
4265
da
LTDA..
à
Rua
guel:
12, com o porteiro sr. Carlos. Tratar IPANEMA — Aluga-se perto da Praia ADMINISTRAÇÃO
—
22
3633
em
o
apto
SOI
Aluga-se
TIJUCA
e
cozinha,
banheiro
quarto
Alugam-se os aptos. 103, 301,
para
301, no BANCO DE MINAS GERAIS S/A..
47, 3." andar, salas 1 a 4
empregada. Visitas com o cucar- LEBLON — Aluga-se o apartamento
prédio de somente 3 aptos com gara704, 1003 e 1004 — la. locaçSo, 2 sa- Av. Graça Aranha. 296-A, 'das 12 ás Arpoador quarto e living-room mui- Quitanda
4388 12 regado do edifício.
Banheiro comple- Tel.: 22-5827.
mobiliado.
to
bem
Detalhes
ge próximo a Praça Saenz Pena em
es- 106 da rua General Urquiza 242 com
no
las, 3 quartos, banh», cozinha,, dep 18 horas. Tel: 22-8565.
•
cozicompleto
—
banheiro
apartaIn. locaçiío c, sala, 3 quartos banheito e privativo' em grande
Aluga-se
apartamento critório de MANOEL DE SOUSA sala, quarto,
IPANEMA
«mpregada. A partir de Cr$
4447 10
área
ro completo cozinha, ótima
mento de luxo, com café matinal, a com sala, 3 quartos, garage mobília- SANTOS, Rua do Carmo, n 9, sa nha c mais dependências. Chaves com
— :
13.000,00 — Chnvcs c| porteiro
—
Aluga-se ótimo quarto c \V, C. para empregada. Ver
o porteiro. Tratar com o Sr. CORRÊA SANTA TERESA
Crj
12.000.0u las 1104 a 1109, Tel. 22-7264
Aluga-se contrato 2 pessoa exigente e de fino trato. Não dos cl geladeira por
Administradora Nacional. Av. Pres. FLAMENGO
'
Joaquim
Murtinho
a Rua dos Araujos 71 Edifício XV
3638 16 JÚNIOR à Av. Rir Branco 138 salas | sobrado, á Rua
Tratar pelo telefone .. Tel: 37-2416
anos, apto. 501, rua Martins Rlbel- falta água.
16071 12
Antônio Carlos 615, 2*> pav. Tel: .
ti, 99 — Com 4 dormitórios, 2 salas ate ás 17 horas, c tratar a rua Uru12_
605/6. Tels.: 42-7404 c 32-7115.
duas salas. 4 quartos 47-8926.
42-1314,
das 9 às 1211953
— Aluga-se
e da« 14 ás 17 ro, 18, com
LARANJEIRAS
01259
um
***•¦*.
lados
e
área
dos
Tem
eic.
—
17
Aluguel
pequena
03279
o
etc.
Ver com
Alugamos aparta- apartamento rie 1 sala ampla, com
porteigualana, 58 fone: 43-5014.
10 (empregado)
— Aluga-se-ótimo apto. IPANEMA
nos fundos, Situado a 5 minutos do CrJ 8.000.00
ro. Tratar com o proprietário: Tel: IPANEMA
à
Ituajü''
frente,
mentos
novos
de
espaçosos
—
cozinha,
os
quartos?'
sala,
2
—
apartamenAlugam-se
de:
LEBLON
grande^
composto
cozinha
quartos,
ttu-- Buarc.ue dc M»-l37-5Í84f-Z(AlÍBuéÍ7m'ítaMÍrç7$l
FLAMENGO
27
Centro (Largo da CariocaI. Trata-se
e banheiro completo, armários embu17288
eedo, 68 — Apto. 202 -- Muga-se c/l 12.000,00).
2453 10 banheiro completo, dependências dc Visconde dc Pirajá n. 111, dc sa tidos na cozinha e no banheiro. Alu- tos 201 e 202 dj rua João dc Sarros, à Rua Joaquim Murtinho n. 135, jun- TIJUCA — Ma!*ãcalift™ Aluga-se
por
Mitre;
Ver
o
tanque.
tf
Av.
Bartolomeu
arca
lt
esquina
da
empregada,
dis
cozi
Teresa,
separado,
sala,
banheiro
de
Santa
dupla,
Convento
la
e
ccrclnha.
ao
Chato
quarto,
quarto
— Aluga-se apartamento apto. 102 da Rua Prudente dc Moraes,
mil cruzeiros, com fiador, o aparguel 8 mil cruzeiroa, Vcr na Rua Pi
e rir- 13 às 15 horas,
ves cl o zelador, sr. Br; ga.
8134 23 8tnmcnto
Tratar FLAMENGO
e banheiro completo, Vcr no res dc Almeida 6n apartímonto 201 com 3 quartos, sala. garagem
302 da Ru» Lul*' Gama, 4,
Tratar nha
Chaves r.f o porteiro.
mais dependí-nciss ceda. Não falta
"707.
BANCO IRMÃOS' GÚIM/1UES S.A.;dc qfrto, »1» coniugad-i, cozinha 1.368.
—
c-iplén-1
Aluga-se
Tratar na (Chaves no apartamento 1011 c tra
de s?.la, 3 quartos, dependências de
Prox.- na CIVIA. Trav. Ouvidor, 17. Loja local aptos. 506 e
completo
— Chaves no local — Tratar pc- SANTA TERESA
- Adm. Bens R. Quitand-, 80 - Tel., «rande e
„..
água
,,
,,,„
—
^nheiro
colégio.
Tcls.
um
empregada.
Chaves com o porteiro,
22-4029
e 37-9225
dida casa. ótima para
CNAP — COMPANHIA NACIO-1»« Pdos
R3.41-**,
ia-)5n
m nio do Largo do Machado. Tratar tel. - Tel.: 52-8166.
!tfs telefones: 54-2159 e 54-3110.
***•""*
}°-:S5
10.
—
sr. DAVI e tratar pelo — Tel.
2385
5189 16
27-3822 hoje c/ Sr. AMÉRICO.
04572 12 NAL DE ADMINISTRAÇÃO E
17 Mais informações tel, 32-2715.
23 38-7393.
04588
FLAMENGO — Aluga-s« o aparta-,
10
~Ã*
—Ii,.;;
LARANJEIRAS Aluga-se
3245
conforà
Rua
do
CarPARTICIPAÇÕES,
—
Aluga-se a-iar-d-nin
anartamen
FBLON — Aiuga-se
TfiiZÚVntn
Ed. Bet-erlbs — S.
mento 704
_**
#«i«í«««.. \ tavel quarto de frente, mobil ado, j fJ'tDKuíl
Í'--MJ;7
— Aluga-se ótimo apto. IPANEMA — Aluga-se otlmo apto. rie
SANTA TEREZA — Alugo casa noVergueiro 232, com sala, 3 quartos, 2 FLAMENGO
con va à rua Mauá 108-A. Terreno pia- ÃLUGA-SE — Em prcdlo de apenas
fundos, composto
mposto de: 1 sala 2i,5m2. mo n. 17, 3.» andar ou telefones:' unlco 1iqulIln0i „ PegS08S
Prôjclmo a duas , praças,
de-rcspeircspei to,..,,,.
pessoas rie
i
,
,
¦,<,,.,,
varandas, banheiro com
box, cozibanheiro,
cozinha, dep. p/ 52-8318 e 52-8319.
locação,
**.'
1
to
e
tratamento.
L*
de
seis
Tel.
frente
duçao
25-3318
I
fácil,
apartamentos
inO»"40»na Avenida Marae
(••„
Ver
à
1:o
r,°nm.Pmbht.drin
^inh^í,0-8
h.nh!&
qilflIlJ,]ri.
v»,
r."
W*a, area de serviço, dep. empre- rio embutido, cozinha, copa, banheiro
*"
src* c/ .._„,,,
,""""r'
'
8498 16 sala, 2 quartos, armários embuti-122.936O
3464 12
18158 23 canS, 602, próximo da Rua São FranInformações c chaves com'por- completo cV box, area c/ tanque,|g5£*Jg!&
de Pirajá,
Visconde
204
da
Rua
cisco
Xavier
do
apto.
e
Colégio Militar, ns
a óleo,'
fada.
elro.
5846
SANTA TERESA — Aluga-se o ap*.r- apartamentos 102 e 201, ambos
ALUGAM-SE - Os apartamentos rie! LARANJEIRAS - Aluga-se residen- dos, banheiro e cozinha
10 quarto e banheiro de empregada c/ ar- 28. Chaves c/ o porteiro. Tratar
d*
"201,
'!__ nn
empregac\*.
de
e
Ver o apto. 610 da
comerciais
área
dependências
mario embutido.
ou
residenP**raJfin'*
Murtinho
Noà
Rua
n.
tamento
qu arto-sala, banheiro, cozinha peque-1
ci,ai? ,endo 3 saIas- 5 quartos, 2 ba da fino acabamento. Rua Tublra bre, 28, com 3 quartos, sala, cozinha, frente com 3 quartos, sala, demali
FLAMENGO - Alugam-se apa?- HKSX A*^n.^ Ch.*Sfe J^ °^T' "'
na
armário
n»s.
601
com
e
701
em
1».
dependências. Instalações para
04561 12
em\
tamentos espaçosos, d» luxo, um o/ o porteiro.
Tratar na CIVIA --._._._
com 8 esquina
de Bartolomeu Mitre banheiro c dependências de empregalocação à rua Visconde Pirajá 310. nheiros c mais dependências,
entraria de serviço indepcn-- Loja.
Tcl. ..[IPANEMA — Alugamos residência I vèrmi local." Tratar no BANCO CaI !ji,rdim e f*-*1'3*"**. Tratar. Tel. 22<-0734. I apartamento 301. Chaves com o da. — Informações e cnaves. -om ora,pregada,
,..,. ,
„lhá,,. „,, ,,,.,.
amiuíí
por andar, com salão de 46 m2., Trav. Ouvidor, 17
"""'y1*
101 com 3 quartos com armários embuti- ÍRIOCA com CANÁRIO, rua 7 de Se04557
Tratar porteiro.
8 quartOS, 2 banheiros, armários 52-8166.
.
17161 23 base: 7 mll c 500 cruzeiro» e 8 tll
sr. Argemiro.
porteiro
respectivamente.
AS — Aluga-se o aparta-1 diariamente a rua 1.° de Março1 qãOTA TERESA — Aluts-será"*Rui cruzeiros,
i LARANJEIRAS
Outras
«-mbutldos. ótimas dependências.! FLAMENGO - Apartamento à Rua d0SJ "la te ,"tar* *f£aJZi 1*1^ tembro 66, 6'. andar. Tel.: 52-3101.
'
-.¦vu-tamcn-l lnformaçóes. — Tel. 48-0575. Vcr homcnt0 1405- à Rua das Laranjeiras.I 65,
Trojeio Niemeyer construção Pc-;Bi.»rque de Macedo 32 apto. 102, çp-új^jjj-í^^
23-2020. Banco Portelefone
'"
-7, Almirante Alexandrino,
210.
o
dia
sncomposl
o
de
2
salas
totlo
e
rie
«emana
2
dlai
Je
quartos,:
co-j
cam ¦ 2 ,'quartos, s,-,ia, banheiro,
derneiras. Ver e tratar à rua Ba- saleta, sala, dois quartos, banheiro,
18n08
d gD> **"•¦" •
I 0.„,,„
Tel.'IPANEMA — Alupa-sc para casal de- cozinha, 'debarihetrn rnmnlfin
Rua Mcxico 14E, sala 804
rf.n,n. i tl»** »*» uu
"L
. *.n.nA~nr.,a.
"amolo dr r-m. mcnlc d-.«7 às 11 horas. Chaves no
"£'7âaáa
icozinha e dependências dc «oipi-ei-ada. .„.,,.,
rão do Flamengo 32,
.
tratamento,
11509
12
apartamento
térreo
rua
à
405
dai
dências
cmprVgeda," tViíque Virea | LEBLON: Aluga-se o apart»
^úa" vlàla^íT
IwtauV »P»rt«m**ntO 3f'2 do mesmo edifício.
moblliado, *
completamente
3°8'- 10 Aluga-se
Barao da Torre n». 193 - Ipanema.; _ Aluguel de 10 mil cruzeiros. Ch-.-!Av.
Ataulfo dc Paiva. 117,*. com gran- ^bSrtz?V-*o
á!
«»S
—._.
,
.
Tralar. dc secunda,
Icoin geladeira e telefone ou também i IPANEMA — Aluga-se o apartamento íst
.„,,.,. ,
"mobiliado 27
H
,
"i!
à
Riiajde
s*U
conjugado,_banV,-*-rO|
porteiro.
e
Aluga-s,
Ba-;sen,
à Rua
FLAMENGO
rias 17 ás 18 horas, pelo ÂLUGA-SÊ — f quarto
quarto
*»>?âde^T1Sh-ÍH?f-5Slín
Scxta-feirn'.
os moVcis. Ver no local e tratar in." 816, da Rua Visconde de FÍfáJáí1'b*S^.*.
_
^rttáry
paluWÜ»
™lrq%ntá^Com^
7o andar, com o sr. com box e ótima kitch. Ver no !nc!l;__' •__•_._ 22-1)052
ráo rio Flamengo n.o 50. o apto. 602, i no I1ANCO PORTUGUÊS UO BRASII.,' 111, com quarto e sala conjugados,!
_í ra
• cavalheiro ou senhora só, em apar20808 231 lamento.
:| o porteiro. Tratar à Av. R'o Brfcncomposto de 2 salas, 3 quartos, ba-là Rua 1." rie Março 65, telefone 23-2020. banheiro completo e kitchnette. Prt*F^^Í^SVWAS;"rhíSL-tif apto
Tel. 34-9027,
4499 16; co, 114, 14» and. s| 141. Tel: 42-3?.0fl.
nhelro, cozinha e mais dependências i
17372 10|ço CrS 4.700,00 mensais. Vcr no local. [ Ijoi _" 2° pavimento
16073 17! RUA ALMIRANTE ALEXANDRINO, TIJUCA — Aluga-se á Rua Dep Soa— RUA DAS LAAPARTAMENTO
Aluguel 13 mil cruzeiro*'. Ver no lo-.<. i„v,,n«o'Chaves na portaria do edifício. Tra-i
3215 12
628
4 quartos, amplo salío, copa, co- res Filho n. 54, o apartamento 101
cal e tratar com SOPRAL A: SORANJEIRAS, 531 — Aluga-se um ex- ._ —
Perto do Jóquei, alugo ginha. banheiro completo,
depen- frente, c! 2 sls, 3
IPANEMA — Aluga-se Rua Prudente eclente apartamento, com 3 quartos, LEBLON
BRAL S. A. pelo Telefone 57-9133.
qts., escritório, coRo-j
Avenlda
n.
311
dências de empregados, dois bclisal- pa,
10
de Moraes, perto da praça Gen. Osó- 2 salas, saleta, cozinha, banheiro so- apartamento
cozinha
banheiro,
quintal,
^^y
1198
226,
sala
c
n.
Otávio
drigo
quartc;mo$
de
inverno,
de
em
dependências
cozinha grande
jardins
garage., 5,15 x 3,60, e dependência
04448 12 rio, grande apto. de frente, térreo, 1 ciai completo, dependência de em- separados,
ba-:
51*14
RUA SENADOR VERGUEIRO — Alu- preg. e area de serviço. Rua Senador
varanda, cozinha e
23 de empregada. Visitas daa 14 Al 17
2 quartos, banheiro compl., gr. pregada. Com
írente para
grande nheiro, 5 mil e 200 cruzeiros. Ver. **-*^^****i*v*«t«-*«*^j«*^^
apto. sala, dois quartos — ... Corrêa 44 — Praça Sio Salvador, Ver IPANEMA — Aluga-se ótimo aparta- sala,
horas. Preço 12 mll cruzeiros, Inforcozinha, copa e dependências, gara- jardim. Pintura em acabamento.
9
"comi
5-3130 pela manha 42-9028 de 13 ás e tratar no local. Ponto final ônibus mento com 3 quartos, sala, saleta. ba£a-se
com ° Porl<-iro- Tratar- Tcl- 21;™,%
mações — Tel. 57-6667.
ge, grande área. — Aluguel: 10.000 mil cruzeiros mcníals. Chaves
17 horas.
18339 io 77. Preço Cr$ 11.500,00.
tanque,
nhelro social, cozinha, area c/
CrJ com fiador. Tel: 27-7354 até 141 o porteiro.
¦.¦•¦.
3332 3!
"TLAMENGO — Rua Senador
08501
10
complede
dependências
empregadas
eom
3568
CM.
horas.
3228 121
VerNo Leblon 1
,
- Aluga-se
TIJUCA
àlFi261 ALUGA-SE
4.000;
"apartamento
com
proxiTm,
ÍLÜGÃ^"ót,I--7árca
'GARAGE
*»¦•¦**¦¦
— apt. 301 — Aluga-se, de; — ,—
Ver
Visconde
de
na
rua
tas
e
i
uuns
t
cima
c-m
moveis,
114
garage.
scm
x>... ou
¥>#¦«-* «----«-.*¦**«.««« novo,
«*.,-. el
.t
_ Aluga-se vaga à4 Rua!
f-ueiro,
ca Bstr-' Pena,
Aluga-se^
loca-1 pir()A 39 „pio. 501. Tratar na EMIL IPANEMA — R. Nascimento Silva,
SH.rtnT T°varând.s T^" SaBhtíroT j inétrtW"onadr«doã
Dróõri-i. nara
frente, com 3 salas, 3 quartos, hally F.LAMEN.G?„,,
J.»
— ap. 101
*-fi<* apart._l.013 da Praia do Flamengo)
á.Rua
Aluga-se.dasj.aranie.ras
AUce
85
2-.
próximo
.bloco.
BS?fe__Ç,__aiJ^^
Empresa Metropolitana de Imóveis I
depósito
rouparia,
hall.
I varandas. 3 banhei-os, copa. enzi-í
—
Tcl.
45-1018
Preço 400 cruzei'"Baixo.
.
mt,.. ou p«.
- íi^-^^ gr.-rf.
3 salas 1 varanda, copa co-. B
j ros.
ea còm tanqS o"VpTndencia;' » com sala e quarto conjugado.. co-Il,^"—senao^^n^,^
íh,
, Mc(one:
ra-i Carloa de Vasconcelo»; uli
soa de **e»ponsab.hdade.
u
apartamençwal
Aluguel de ¦
lavanderia,
«.,c- 23-8181.
nannciro social,
e zinha,
r- ,
jir. am y.inrn a t..,^. -»a EMIL —
ri. empregada. Chave- no local. Tra- i ^^* * banh. completo. deposito — anriar ou pelos telefones 52-9059 ou
5273
16
IZ
mal 2J7, com o sr. Sa Freire, dias t^RF^A
ou
Fiador
5
2
Cr?
500.00.
.
de
área.
^.
banheiro
r
14
às
18
horas.!
!S
32-0603
das
9
às
12
das
despenn.
praia.
IRMÃOS
GUIMARÃES
tar no BANCO
S»™
víi-Tnnpnr
iiui-ui.itt/
TANA
DE
"
°4454 12 ALUGA-SE _ Vaga para automóTeTi
quartos de empresado. garaRe, iardim úteis.
Adm. Ben, - Rua da Qut- ^;^VpFPrf1rT - Hot"^^
S, A
LTDA., -- Rua
Senador
IMÓVEIS
_________
/ .£,/_„
Ho,e 4o-2254 PEREIRA
r_.-.__.
----,,-.„,-- ¦.«¦,¦ em garagem de
Com o proprietário. Tel.
lateral
LeDIOn
dc
cdifíc.o,
edifitci0rua
na
ri,,a,
Altanda 80I - S.o andar - Telefone MJNDO
•>¦*'
"tK._fèj#J>tle*'X'
!SAO CRISTÓVÃO — A1ucam-»e. ?»"««;
ALUGA-SE o apartamento
702 ím,g'"i%m
27-8*27.
03.142 10 '•* 'elr* 3--4240.
berto de Campos — Ipanema, telefo
™*-,«^"ho'"'»
BI-4165.
d" ' * " *
02522 io da Rua Visconde de Pirajá, 48, nar
5939
Alugo
1*. locaçSo —
Snr. SERGIO — 23-5830.1 LEBLON
J7,oS amplos apartamento- do Edi-.
para
Aluga-se aparsala,
2
"P*5X*2
Três
Leóe**,
*
fido
com
203,
granFLAMENGO
constando
Rua
de:
2
salas,
3
«n.
Aristides
Ramal
Í9114
Er-;
103
d*
12
apartamento
quartos
O
ALUGA-SE
44."9 27
— Aluga-se quarto óti' «.. mi mimwÍi Undo.
,
armários
s _mov«S «enrin- Ft AMENGO
P'ii..ia. o- — p.sq. de Ataulfo rte Pai- Avenida Rodrigo Otávio n. 217. com aes aormuorios
com
tamento, c- ou
mo
bnud0
Bgnhíiro anexo, não sendo dois com armários compl B-irgtPTKirê-rr, -in»g\i iFírSru»'—
~ co"1 I!l»*í»>d", ban. eKit., sala. 2
TIJUCA — Aluga-s* apartamento 1
t\
'".
cozinha,
banheiro
emhutidcí,
hanheiro.
cozinha,;
,.,,.._...
n„_.-._-.>
t.i
«.u«
ilm
«mkniijni
h>.o,/>;r„
»m
fi
entrada, salão. . quarui5. i,: »quartos,
ís-5632.;
A!>f£:«
„
»nT
a,
,,;Tl7.|vl
tos embutidos, banheiro em côr '¦b>
Tel.
"a
falta água. Referencias.
;scrvlndo P*T* '«'dência. consultório; dependências completas de emprega- quarto nara empregada e demal»: R"*1 1» dc Outubro 89, apartam-nli
03594
Pi-ai*
nin
í» ío^rán
randas. coiinha e quarto e banh.
10. dependências compleUs para em ":
ou con,ercfo- v»r no local com o Por- da, por 8 mil cruseiros. Chaves por i
M,e1»- ¦mP,« Ml*,< a
bon*
mente nar» rwidinri.'
»« írtitirin !
df-n—dé-Rcla-,
inclusive área de5- com
emp.. tem armários «"{»•• *l"t'.0", flamengo — A\*. Rut Barbosa"—I pregada, coainha com armários cCabido
* R"a Evaristo da Veiga favo? no apartamento 202. TraUr à "?S™
<*U3rto'- 6Um*" varanda, cozinha, bav,r'- trAi?í«»«sQ»
oe
ciwTuJ?
t*t,ltinàeá"Cl°X',ieiro;InIira_r
a
oualnu-r
Ver?
«ervlço.
•«do."*u*,",'n^1r°-,
sa]a
das as peças.
1*710* Tcl- «M988.
1 Rua 7 de Setembro
66. 6° andar.
Vende-se ou aluga-se' mobil. luxuoso) box no forro do telhado e gara- Prào» nenrrai Os^í n aTr.nt
, \ ^
in-í I nhelro* <"J*r,° * dependências <U
h0ra * "* S8°
em"""d*** • ir" com ^"^
o edificio tem piscina, salão para e coriroc-aVí.. apartamento. 1 por and.j—_ yer «
Li7|
Se^a"1 aSídíníct «parados':
2>«^> "I
tratar no local.
K146J4
„
-«u,jem
-_BLÕn""~a1u-;o
'
crianças, jardins, «}£¦__— ,Avand. alto, preço de venda 5 mll.j
^
-H7
embutido/cozinha.
comerciais
armário
Para
fins
LEBLON
4425 12ígrande
o* aoto^
511
"05; chaves no!facilitando-se o
pagamento ou aluguel _
Barbosa, 636, apt.
(Aluguel:
Cr» 7.000.00. ChiT-es c/
escritório.
alfaiataria,. SAO CRISTÓVÃO — Alugam-se TUUCA — Aluga-se espaçoso aparta01212, 213 e 218 da av Roírien 'oti- consultório,
•pt. 1101.
1S228 10! na Base de Crt 38.000, planta emai.j IPANEMA — Rua Visconde de Ptra-1 porteiro e tratar cl MEStJOITA. ruaivio 328 1» locação oró-dmo i nraea ateMer de moda., de fotografia ou de-; apartamento»
Benedito mento com 3 quarlo., Mlete, sala.
Rua
à
detalhes na AGENCIA ANGLO-AME- ja n*. 30 apto. 802 . Cna-es com
01*. de Março. 17. 5». andar, sal» 5. Joclce--Club el 1 ii»t,
.-ia"' hanh corações, aluga-se um conjunto que Otonl n.* 77. em Edifício de 4 conjugadas, grandes varanda., ba*
TLAMENGO — Aluga-ac. à Prala do RICANA rua Mcxico 148 s/ 804 tel.! porteiro sr. Jogo.
Alugamos
este
tel:
43-7771,
domingo.
!Cozinha
menos
elevador,
depende.de
._, nheiro social em côr, dependência* de
e 3 a_rtoL a _fa-"arca._AÍí:
a^S''".*»
çompo-no,
namengo. $18, o ajito. 603, com sala, 42-2483 entre 10 e * hs. japartamento parcialmente moblliado,
! e. DaPntlro Pa.vlme,,tJ»»* Verno ioc*i w o por -! empte8adM completa*. Ver à
17312
12 ; embutidos, dep. empregue
ae **,ie.1'' "la*
Rua
l"11""*
* quartos. 3 banhs, sociais, connln
11512 10 composto de saleta. grande sala. 31
-M7
maior
concentração
cona
COMPA- s»boia Lima, 11,
teiro. Intormaçoe»
30».
apartamento
guéis: aclo
9 000 oo* n^ restan- completo, "''na
dep. empr... área c/ tanque. Com ga- -êiTâxíFvFTi ii„„
ÔUmos
banheiro
complea
Avenida
do
,l*-1-""
BarLeblon,
in*rtos,
mercial
a
:i>,iratar na EMIL
tMii^
EMPRESA
SMHHtaa ME.>l*illlAUUKASALbT.1
„ ft Ru»
SAL-. Tratar
AU'
j^hia ADMINISTRADORA
l*,r~r.-,*.~raaa*.
"cs 5.000.00 c 5J0O.OO Vcr c/ o encar.""Ul',' J.
.
,„V NM1A
ragem. Praio de 1 ou 3 anc-s. — Tra- FLAMENGO — Aluga-se
to, co-ãnha. ire.
de serri-o com
JaCarepaÇUa
rcead0
imóveis
ltda.
™™£™,{l
K âs 18V" ííatV^om
?. Av. Almirante Barroso
ter com GRAÇA COUTO. S. A.. * Senador
Vergueiro, 10?. de fun- tanque • dep. de empregada, aiu«Ina* ae
AuJiio de pana
•
^E 74 — 13» andar
df"A?K!íTL»
REU,
.
quase esquina
OLYj-XjjO RIBEIRO à rua Júlio de S™
Rua Senador Dantas,
-,i.._i«i«
i
'
ou pcloi „ TeIi a.9m ou j.,.,^
Ver diariamente no local ou eomo n." âô, sobreloja.
?-JI!(vSu'n05 Alrí*- 48- 3* *n?^«- ín'd«»- o esplêndido apartamento, !f™i ££.™*Tii5 „Crt uwo.oo sem mo- jacarepaguá - Tanquí - Casa - casuihos 25 ' auto^^IJ*C2 '-sSí1^
tel,4?
liuí
'"¦
«{^
*£
*«
com
¦***£•¦
¦
2
»
<•»
quartos,
«u.
»«
de salete, 3 quarM *l 1» berra,
CMSTOVÃÕ^-ÃlSiTiT étí^cwkFlÍdT a* *.!* <=0*™**a grande, banheiro completo ^7-3^.
%££
L»»'-?11£ composto
fS^%! pro DUCA O Travessado SÃO apartamento
AVENIDA
27
RUI
de frente em pri-:
'"",f^i'itiH^kk\
BARBOSA - WO-i*^
mo
_U. banheiro
hanheiro
rnm«l*tA v«-ério
«ijS.J^"l,,**,n2!.AL
***'"*
<<y
completo,
»""¦•"•¦¦" v-«uiireM»,
co-,r-0
tos, ssla,
Brinco* 1088 — VPA:*-Z.
11» andar
Branco
*n»>ir* iocaçío. composto dt: 1 islã.. ^^mw»«w»«««mmwwwww'
to».!-*
Aoto alu*
. com boxe e chu\-etro elétrico, area LEBLON — Apartamento moblliado.-- ; Ouvidor. U. Tcl. K-ZZ.0
im?-*
I»
,u, „ com tanque • entrada de serviço, i AJuga-ie por 4 (quatro) meses, com
»*>s*ec«do. frescr, • v-»ntilid«. t**s d»- ^*r * w»ur con. a ImabiliiHenriqueta 4S. fsquin» de Ge-,j «s;i«, j quaitos. coiüih» e depen- LEBLON* — Aluga-ie ratfdeneSa» (nu nheiro para
_r*_"iRua
'
•«•rtei, tr*s vir.trtda», dependências;-fia Oomu» Ltd*".. à Rua Senudor IP Cf EMA — Alugp ts apto. ?15 da re-narip Danta».-*asa 7. Contrato com dénciai de empregada. Ver qsj 8 is apartamento*! s partir de íí mil *3"*J- «errtço. Ver. o apartamento 161 da
**!*-; dtpcsít-- de 3 rneses ou fiador idôneo.'u haraj, a Ru» José La-ihare», n, 11 t-drat « procura-te caiu Ciata !-»«, Rua JMo Jtsuarle, 7SS. Chavei bo*ALUGA-5E — Apto» Sevof i ssla •
• tarar». v«r nn locai eem « i^r-DinUs,
U1*2
Pí»_
Ru*
76. 1S.P pivireento. iaia«;
**»
-lualaun- Iscai d* «-ti* «il. Tel Uxti. TraUr na CTVIA- Trt\*esM do
-."íia-to e-nprt|**da 1 **»oht4^
quarto»
«am ALBSRTC* — S*s-: i ÍmV Tri*tf.*\* il-.HR rr.erciaS». — Tafw-mí. paio* <-lífoi-M Ver t-o local chave na cata 10. tratar apto- 3*1 — Preço Cr* t9.t****h08. — em
!?*¦£¦. t**«'»í* *?3-5t3*r
**-»<!—
F-Tne-..'5-ll*S.
Ou*-id-*T, ,43***J
17 - Loja. Tel. HHS1« rot. Ru» Rami» Migilhân 3». Eng,
BSAVDAO pelo fone ÍS-737S. Tratar com Sr PLÍNIO
Ete.
SIM 10
17.1
44*i
C45*> 13',S2-85S5 CU 27-51*11. Il"**-*» ti
M'Dentro.
*»S3
»
35-<S li (

Tijuca

Gávea

Jardim Botânico

17;S<5o Conrado

t nrametras

Praça da Bandeira

Rio

Comprido-Catumbi

Ipanema

Flamengo

Santa Teresa

.

I

^s m& \r?J? n i }A «\?a m^^_mií

S. Cristóvão

^5

-^ssjsr^-íSs
|

5?$Lírass.-: _saB"ruu/,ns'Te,: °'mi-

¦ ¦) *u

*

^hnrer;3d.c,1nh/;ea %\ Subúrbios do Central

cts* -J-.m DA MANHA, Domingo, 11 Ha Agosto 4. 1187

3.' Caderno (Parte II)

LOCAÇÃO

DE

CASAS

APARTAMENTOS

(CONTINUA)

— Alugamos,
3.300 UU*| TERESÓPOLIS — Alugo cts» mobl- ZONA INDUSTRIAL — Galplo ln»
PACIÊNCIA — Alugamos, por l.üflO QUINTINO — Aluga-ie caia dividida MADUREIRA — Alugamos 3 residên- RAMOS — Aluga-se ótima casa ICARAI' — Alugo oa ultlmoa apir- PAQUETA
¦«¦ii -. o apto. 205 da Ruapor
Tomai Cer- liada, em centro dt terrenn ijirdln»- dustrial. Aluga-^e sólido galpão, eiri-ut*.. cai* eom varanda, sala( quar- com sala quarto cozinha, tanque e cias: Uma sola e banheiro novo; ou- com sala, jardim, 3 bons quartos, tamentos dn Edifício Sáo JoAo Bos- •
na
Avenld» Ari Pirrelri» 10, in.ii ., 130. com t»leta, quirto, bi-1 do, com 1 qutrtoi, 2 talas, vtrtndt, mento armada » alvenaria, cnm ÍOO
tn, banheiro, grsnris quintal eom tan- banheiro entradas Independentes, In- tra, quarto, sala e banheiro, cozinha; banheiro completo, cozinha e área. oo,
compoito de grande saláo, 3 quartos, nheiro, kltch, Ver no local. — Trtttr [ btnhriro, cozinha t depend. de tm m2. Terreno de 1.(100 m2 cercado,
qut, à Xalrlda dn Uraránla, Inte (, teresiando, tem terreno com ampla en- A maior tem 3 quartos, sala, cozinha Toda
de
novo,
10
mla
dois banheiros sociais, qutrto • b«- n» KAIC, Ru» do Ctraio, 27, gr. 6DI: pregada, a Rua Piral, 2880 (Várzea). Frente dt 43 ml., rua calçaria, Luz,
pintada
rua
quadra D. Chaves com o »r. Antônio, trada para qualquer tipo de carro. hanheiro, varanda 4rea, etc:, na
4292 34 Tratar pelo Telefone 37-3943. «gua • telefone ligados. Entreg» vatel. 22-1660.
18079 29 Professor Burlamaqul, n, 11 — Es- nutos da Av. Brasil. — Aluguel: nheiro da empregad», eozlnh», cop», WVV**'-*N/S-*'-V*V'-V*VV*N-*'-S-->f->l--*-^^
hn armarrm. — Tralar na KAIC, Riia Rua Amalia «7.
'¦¦i'.'t.' 34) lio dia 30 rir Novembro,
Vtr * Rua
quina dt Avenida Marechal Rangel, Ci S 5.000,00. Ver na Rua João com duas pia» e area da «ervlço com
do Carmo, 27, gr. 801 ;tel, 22-13*30.
—
apart'
os
Aluga-se
ENCANTADO
tanque-, etc. — Ver no local em qualno Largo de Vaz Lobo, multa
quase
— Ca«a moblliada com to- Viúva CliudjQ, 215, no Jacareslnho.
ALUGA-SK
no
333,
Santana,
Chaves
4203
_\ 202 • 208. Ia. locação, 4 rua Teixel- condução 4
Petrópolis
prédio
com
inclusive domingo
atual deposito Hellogaz, Tratar e. d,
lolaçOes, bondes
quer dla,
do conforto • telefone em Teretópo- UUHF.RTA,
i.OJA NO MÉIER — Transfere-»» o ra de Azevedo, esquina de rua Gui- etc. Aluguel porta,
fone 23-0281, todo dia.
Cr» 1.800,00, 2.700,00 e ao lado. Informações no BANCO CARLOS no apto. 102, ou tratar no
contrato, no centro comercial, em rua lhermin», com quarto »mplo, grande 5.000,00, respectivamente, mensalmcn- AUXILIAR DA PRODUÇÃO S/A, Rio, com u proprietário n» Avenida PETRÓPOLIS — Bairro Valparaíso — lis (Várzea) Rua Manoel Lebrlo 112.
U4142 IS
Alugi-te 4 Av. Portugtl n. 114 o pré- Pode i«r visitada sábado e domingo
em frente d* EstaçRo, transversal * sala, banheiro, com aquecedor e co- te. — Tratar na Organização Norma
Presidente
sobr»do.
TeVurgas
852,
17 t lt, Condiçõei telefonar no
Rua Archlas Cordeiro, medindo 20 zlnha com tanque, Ver no local. Tra- Ltda., na Rua do Carmo n. 71, sala Trv. do Ouvidor, 12, tel. 52-2220. lefone 43-11880. 4435 33 dio todo mobil,, i
frande vtrtndt dias
Rio
27-7242.
para tel,
1K42K 30
envldraçada, 3 grtndes talai com 4
ms.2. Aluguel Crf 9.000,00. — Informa- tar 4 Av. Rio Branco, 114, 14- a 141, 201-2 — Podem ser vistas 4s 8 horas.
323236 Procura-se loja tamanho
LOJA — SANTA ROSA — Passa-se
médtn tan
com tel. 22-7S75, C/ CREV. de 6 as Tel; 42-3300,
17403 2!) BRAZ DE PINA — Rua Abalra, 349 otlmo contrato de 5 anos, 4 Rua Do- quartos, copa cozinha, 2 banheiros
82553 20
centro para. magazine artigos par*
16072
29
tocltls,
2
10, ou ria 18*30 a» 17:30 hs,
empregadtt,
quartos
ptrt
—
Aluga-se
cas»
c|
entrada
ótima
"à
mlngos de Sá 488 (esquina de Santa qulnttl tjtrdlnado — ALUGUEL A
MEYKR — Aluga-se uma cusa, reforhomens. Tratar telefonar para:
MARECHAL HERMES — Aluga- mada, com sala, saleta, 2 quartos, ba- p| carro, gde. quintal c| árvores fru- Rosa), próximo ao Largo do Marrto, COMBINAR E PRA/.O DE CONTRABOCA DO MATO — Aluga-se
46-1334 sr. ADELINO 20 às 22 hn.
tiferas, 2 salas, 2 quartos, banheiro,
r»>.
18974
31
Rua Pedro de Carvalho n." 776, se ótimo apartamento com varan- nheiro, cozinha, despensa, area com cozinha, área c| tanque e varandu. com moderno e selecionado estoque TO — Ver no loctl e tratir com SOde fazendas, instalaçBo de luz fluo- BRAL St SOBRAL 3.A., 4 Rua Bie dependèi.cias de empregada,
uma boa casa com três quartos, da, grande sala, 2 bons quartos, tanque
no n • 302 c| o sr. .lu. lino. rescente, banheiro
4 rua Dona Claudina, 188 — sobrado. Chaves
area
.n
privativo,
andar
Rua
Teómelo
na
Alugarata Ribeiro, 858-B, ou pelo tel: ..
IRMÃOS GUI- etc. Preço base: 200
duas salas, banheiro, cozinha, co- cozinha c/ fogão a gás, banheiro Tel: 25-2722. 17319' 29 p. f. Tratar BANCO
mil cruzeiros fa- 57-9133.
12Ó4 35 filo Otonl constando di 3 amplai mMARAES S. A. — Adm. Bens. R. cilltados.
Estuda-se
também transl>s em edifício moderno — Tratar cl
pa e quintal, com dependências completo com chuveiro elétrico, CAMPO GRANDE — Alugo. CrS .,.. Quitanda, 80 — Tel. 52-4185.
— Petrópolis — Aluga-se o sr. Raimundo, tel. 43-8872.
de empregada (dois quartos) iso- área de serviço, de frente. Todo 4.000,00, contrato c. flador, o am30 passe do contrato sem estoque. Ver ÃRMAZÍM
21908
e tratar no local com OCTACILIO um grande, nt Quttandlnht. Chaves,
lados. Ver no local e tratar com pintado de novo. Ver na Rua Ma- pio apto. 101 da Av. Cesário de Melo BRAZ DE PINA — Alugam-se —
_S8
22740
telofonir part 4501 on 37-3040.
No Rio — Telefone 42-7049.
Imobiliária Domus Lida., à Rua racaipe, 158, apto. 201. Chaves no 1175 no melhor ponto da lo-nlidade. ótimas lojas e apto. em l.« loca4223 35 S. LOURENÇO — Aluga-se casa mo18372
13
blllrda, com utensílios
domêatlcoa.
Transpasse-se um prédio com
Senador Dantas, 76, 15." pavl- apto. do sr. Síndico. Esta rua c Barbosa, 54-1472,
— Mês Cr| 6.000,00 — Tel. 28-9812.
03457 29 ção, zona comercial grande futu- NITERÓI — Jardim Icaral — Alugaloja e sobrado com 700 m2 k Ru»
mento, salas 1.503/4. Tel. 22-7386. transversal à Rua Saravatá. In721
Navarro,
se
com
ro.
Antenor
3
Av.
sala,
cozinha,
ba1000-4
38
quartos,
— Alugam-se ou Vendem-se
do ('atolo. Contrato novo de rlndep. de empregada e area
29 formações no BANCO AUXILIAR IRAJA
Aluga-se por 6 meses, a contar
duas casas juntos ou separadas. Fa- (esq.) Joaquim Monteiro. Tratar nheiro,
5153
Rua
Cunha
Lemo
341,
apto.
co anos e o lus uri Cr$ 15.000,00. .
102.
AluDA
PRODUÇÃO
S.
A.,
Trv.
do
Dantas,
S/1610.
rua
Senador
20
—
cilltam-se parte. Chaves na esquina
MEIER
APARTAMENTOS
de janeiro, grande casa bem moServe para qualquer comércio o*
30 guel «.500 cruzeiros c taxas — TraRua Dr. Miguel Dilra 5 continuaçáo
Alugam-ie na Rua Miguel Ângelo, Ouvidor, 12. Tel. 52-2220.
13013
biliada
com
no
6
espaçosas
tar
25-0352.
2482
33
pecas
indústria. Faclllta-se o pa-amen- .
18424 29 major Medeiros, Urgente. Tratar Pra- OLARIA — Rua Joüo Sllva, 27 — fun437 — Cachambi, com ônibus e lota1.°
6
no
2.°,
Alut.v-so casa para família de to. Tratar das 15 is 18 horas, à
pavimento,
quartos
çfiei * porta, ótimos apartamentos MÉIER — Boca do Mato — Aluga-se ça Quintino Bocayuva n" 16 sob,
dos — apt. n*. 101 — Aluga-se c, sa- NITERÓI — Aluga-se um» boa cata 3
banheiros, terraços, grande ter17264 29 las, 2 quartos, banheiro, cozinha, ba- bem arejada e bem iluminada; tem
eom grande sala, duis quartos, cozicasa, em centro de terreno 12x30
e 2 salas, com instalações reno, garage para 2 automóveis. quartos, 3 salas, garage, jardim,,.
. ,
nha, banheiro, um quarlo e depen- metros.
c. nheiro, área c/ tanque. Chaves no 3 quartos
Varanda, grande sala, 3 quar- MEYER:— Aluga-se ótimo apt»
52-5777 e J2-2637.
empregada
ete.
Borlénelas de empregados, irea de serRu»
Jonatas
para
— Preço: Cr$ 120.000,00. Tratar: quintal e demais dependências. 6U8* *
hall, ampla sala, saleta, 2 qts. banh. apto. 201, frente. Tratar BANCO IR- telho
—
3477 SI
29
CUBANCO.
—
viço com tanque. Ver a qualquer ho- tos, corredor, copa-cozlnha, com ar- completo, ampla coz. c. fogão
Adm.
MÃOS GUIMARÃES S.A.
Ver e tratar à rua Joaquim Na4
gás
25-0530.
19031
35
mários
social,
banheiro
embutidos,
3595 13i
ra e tralar na Rua México n 148.
área serviço
e deps. empreg.
154.
21885 38
Ed. Bens. R. Quitanda, 80 -- Tel. 52-4165.
mico,
empregada,
banheiro
e
quarto
—
para
•ala Í04
Tel: 52-1006.
21969 30 JARDIM ICARAI' — Aluga-se otimo PBTROPOLIS — Aluga-se bela casa
Pode guardar 2 cairos. Ver servido por elevadores e de piimoroCAXAMHU — Aluga-se
prazo a
29 garagem.
3 recem-construlda em estilo moderno, combinai-, apartamento empor frente ao
21031
das 8 as 12 horas. Rua Jurunas, 106, so acabamento. Aluguel 6.000,00. Con- HIGIENÔPOLIS — Aluga-se otimo apartamento, com sala. varanda,
I.OJÁS
NÕ
MEIER — ÀlÚRanT-ie Méier. — Tratar na IMOBILIÁRIA trato c. fiador idôneo Ver 4 rua Arls apartamento com dois quartos, sala, quartos (dois com armário embuti- inteiramente moblliada (inclusive ge- Parque das Águas, de frente com satides Caire, 329 apt» 405. Chaves c.
do), cozinha,
ótimas na rua Aristides Caire es- CIVIA, Travessa do Ouvidor, 17.
quarto e WC ladeira), com sala living, 4 quartos Ia, quarto separados, banheiro com- Alugn-Re uma lindíssima res» a pre*
cozinha, banheiro de cor, quarto de de empregado banheiro,
módico toda. moblltnda, tem 3 qts.
e area de serviço. — 2 banheiros, copa-cozinha, dependen80666 20 sr. Freitas no— local. Tiatar 4 Av. Rio empregada e mais dependências,
quina de Mossoró. Tratar k rua Dias
ver
pleto, ampla varanda, mobiliado, col- CO
Branco,
123
14"
com armários embutldoa, 1 afilio, 1
1.408
Tels
Rua
— cias completas para empregada, pos- chões
Lemos
grupo.
Cunha,
apto.
da Cruz, 50 sala 301.
541,
202
Inform.içóet.
novo
de
molas,
em
edifício
n.°
48,
»p
de
Morais
Manoel
na
rua
— Apartamento: — Alu- 4:-7820 e 52-0428.
Chaves no apto. 201. Preço 6.500 cru- sul nos fundos um pequeno apto. Ingrande varanda, 1 copa. deipenaa, 1
nelo telefone
38-1347 com
Dona QUINTINO
serviço de restaurante no ter- cozinha,
1 banheiro de luxo. 1 quarta
04429 29 n.° 301, chaves no apartamento n.°
zeiros — Tratar no BANCO MER- dependente, gás e água própria. Ver otimo
Nancy.
10098 i» go o apartamento 101 dn rua Guaa
reo.
Tratar
Tel.
42-4485
com
101, tratar pelo Telefone 23-4275 — CANTIL DE
proramlrnnga, 255, constante de sala, 2
de empregada — Tem caseiro — Tel.
NITERÓI — A Rua da à Rua Afranio Peixoto, 381 (Bingen),
Francisco
90Rua
Serrador
7UACHUELO — Alugamos, na Rua quartos, banheiro, e cozinha. Chaves CACHAMBI — Aluga-se ótimo apt". Praça Pio X, 78 — 1U.° s| 1014.
piietaria.
45-7401 Loja 28-1359.
residência
com o Sr. Otávio e tratar na CIVIA 1902 — CINELANDIA. 2530 38
3632 30 Conceição, 53.
Valentlm Fonseca, 42. o apto. 202, i7 por gentileza do Sr. Antônio Rczen- de frente composto de: sala, 3 quar1249 V»
17.182 33 — Trav, Ouvidor 17, loja. Telefone
3 quartos, sala, cozinha, banheiro, de, no apto. 202 do mesmo prédio. tos, cozinha banheiro, quarto e ba32-8166.
4577 35
dep. empregadas, área c/ Ianque. Clia- Tratar com MANOEL DE
SOUSA nheiro de empregada, árca c. tanque. VILA DA PENHA — Aluga-se otlma
Cia. necessita de duas
^V*S>*>***^^^*^^mt*i*^i*s*^*^<*<*^>**S*****>^****
ves por favor no apto. 101. — Tratar SANTOS, rua do Carmo, n» 9, salas Ver o apt». 101 da Rua Cachambi 184. casa de frente, em centro de grande Ilhas
Apartamento ou residência dt alto
ti» EUCI, Av. Erasmo Braga, 227, 3." 1.101 a 1.109 — tel: 22-7264.
Chaves com o porteiro, Tratar
na terreno composta de: sala, 2 varanvazia, para familia de alto tra*
(2) salas ligadas em luxo
andar: tel. 42-1077. 18180 29
03639 29 CIVIA. Trav. Ouvidor,' 17-Loja. Tel: das, armário embutido, 2 quartos, 1 PAQUETA — Alugamos, por 8 mll Teresópolis
tamento, com 4 ou 5 quartot, 3 sa*
04571 29 banheiro social, cozinha, e tanque. cruzs., a casa 26 da Praia Pintor Caslat
amplas
e demais deps. na con*
PILARES — Ru» Francisca Vidal. Ti 3 CASA EM CAMPO GRANDE — Alu- 52-8166.
Rio
à Ay.
Jofio Gual- tagneto, com varanda, sala, 2 quartos, TERESÓPOLIS — Casal de fino andar alto
Alugamos ótima casa com sala, 2 ga-se por Crf 4.000,00 mensais
sul. Aluguel Cri 35-40 mil — Tratai
ou TERRENO — Av. Amaro Cavalcante. Ver a casa na Rua Sâo
— Trav. banheiro, cozinha, quintal com tan- tratamento e saudável,
CIVIA
na
Tratar
397.
deseja
berto,
AGENCIA ANGLO-AMERICANA —
sendo Aluga-se terreno que serve para qualquartos, banheiro, cozinha e depen- vende-se por CrS 600.000,00,
entre Alfân- na
que. Ver no local. — Tratar na KAIC, alugar quarto çonfortàvelmente Branco,
Rua México 148, aala 804 — Trl.,...
dências de empregadas — Ver no lo- parte 4 vista e parte financiada, a quer negócio. Tratar — 34-7196 — Ouvidor, 17, loja. Telefone 32-8166.
-telefone
4564 30 Rua do Carmo, 27, gr. 601
•
cal t tratar na EMPRESA BRASI- casa construída nos lotes 7 e 8, no lo- GERALDO.
Otoni 42-2482 entra 10 e 8 hs.
4291 34 mobiliado para longa temporada dega e Teófilo
11313 M
LEIRA DE ADMINISTRAÇÃO LTDA. leamento denominado Vila Califórnia,
18466 29 VILA KOSMOS — Aluga-se duas oti- 22-1860.
em
residência
de
famipequena
A Rua da Quitanda 47. 3.° andar, á Rua C. esquina c. a Rua I (1), tainde- ILHA DO GOVERNADOR — Estrada lia, preferivelmente alemã, que ou Presidente Vargas,
completamente
residências
mas
salas I a 4 — Tcl.: 22-5827.
do Dendê,
queada, forrada, c. Instalação de gaz,
102 — Aluga-se
pendentes, no andar térreo, sala, 2 ótimo apto. 567,d,- apto.
2 quartos, sala, ba- disponha de telefone e garage.
4391 29 abrigo p. churrasqueira, entrada p. Sub. da Leopoldina
Aluga-se o primeiro andar do pr*banheiro, cozinha, area com
quartos,
automóvel,
1
sala,
2
c.
banheiro,
nheiro, cozinha, dependências de em- Paga-se até CrÇ 3.000,00 mensais. entre Quitanda e Uru- dio tlto na Avenida Rio Branco n. 41
qts.,
LARGO DOS PILARES — Aluga- cozinha,
OLARIA — CrS 5.000,00 — Aluga-se tanque, abrigo para carro e quintal, pregada e garagem,
e
banheiro
de
empregaqto.
com
155 mJ, apropriado para escrito*
por Cr$ 6.500 00. Indispensável que forneça refeimos ou vendemos ótimos apnrlam nt da, varanda. Apanhar as chaves na ap. 202 da Rua Noemia Nunes 919 no sobrado, sala, 3 quartos, banheiro,
Ver no local; chaves com o porteiro. ções nas temporadas,
rio, Industria ou comércio — Con*
Tel.:
23-0794
e
tanque
com
tos c/ armário embutido, banliciro casa do lote 32, c. o Sr. Rui. na
arca
cozinha,
quintal.
à
2
sala,
varanda,
cozicom
guaiana.
por
preço
quartos,
— Tratar na IMOBILIÁRIA BARCELmestrato de cinco anos — Chaves no ln*
de grande sala, dois amplos quar- ma rua. Condução
fogão de quatro bocas, banheiro Ver à Av. Merlti 2919-A — Vila Kos- LOS.
pela estrada St". nha,
LTDA. Av. Presidente Vargas combinar. Locais preferidos: Re- — Av. Presidente Var- cal com o «tlador — Tratar no Ban*
tos cl armário embutido( banheiro Maria,
mos. Tratar na CIVIA — Trav. Ouaquecedor
elétrico,
de
com
quarto
'
à
casa,
e
ta,
co Andrade Arnaud 8. A., a Rua St*
agora
linha
Várzea
imediações
de
e
e
junto
n.« 534, 2.°,; tel. 43-3328.
Que17190 34
rompleto, cozinha e área c/ tanque. "papa-fila",
Vidor 17, loja. Telefone 52-8166.
Praça-Tiradentef- Cam- empregada, área de serviço.
te de Setembro, n. 32, 4o. andar —
—
4558 30 PAQUETA — Aluga-se casa com bra-Frasco. Cartas com resposta
Ver nn local e tratar na IMOBILIA30
1906.
Sala
534
Grande. Tratar c. MESQUITA, rua
Tel. 32-8010 ramal 33.
21064
gas
Marcos
o
sr.
RIA DELAMARE, S. A., á Av. Pres. po
C.
Cunha,
Rua
para
—
(227 31
1"
Março, 17, 5» andar, sala 5, fo- BRAZ DE PINA
2--Í5 38
5 quartos, sala grande, banheiro,
Rua Antenor NaVargas, 446, 3." andar, tels. 43-6735 c ne: de43-7771,
Jardim Botânico, 245 — Rio. Urmenos domingo.
varro 855 — Alugamos ótimo aparta- Niterói
cozinha, jardim grande, mobília43-1135, com o sr, Alaor.
18192 29
17313 29 mento tipo casa com varanda, ampla
36
gente.
14024
da, a 5 minutos das barcas. Ver
sala, 3 quartos, banheiro, cozinha e ALUGA-SE — apartamento de luxo
TERESÓPOLIS — Alto — Aluga-se
área com tanque — Ver no local e a CrS 5.500,00 e 6.000,00 à Travessa à Rua Domingos Olímpio, 42.
uma casa e um apartamento mobíliatratar na EMPRESA BRASILEIRA SSo Francisco, 62 — fundos do n- Tratar à Rua Senhor dos Passos, dos dentro d* um
tratado —
— 179 — Rio.
DE ADMINISTRAÇÃO LTDA., 4 Rua 187 da Praia de Sfio Francisco
5187 34 Telef. 22-9600.jardim
44320 36
5240 38
da Quitanda 47, 3." andar, salas 1 a Tratar no Banco Predial telef. 5273
Haddock Lobo, 252.
02088 33
4 — Tel.: 22-5827. 4392 30

PRECISA-SE LOJA

AMPLAS SALAS PARA
ESCRITÓRIO

LOJA

—pYtrTpoTís"

POSTO 6

MIGUEL PEREIRA
E. DO RIO

PRECISA-SE URGENTE

CENTRO

ALUGA-SE
ZONA INDUSTRIAL

Galpão com 120 ml, para indústria ou depósito, Rua Ana
Nery n. 216, tratar pelo telefone 34-7338, com sr. Jacob.
27935
38

ZONA SUL
Estrangeiro

aluga

casa ou apartamento
com quatro dormitórios, duas salas, demais
dependências e garage — Favor telefonar
18225 38
pura 47-2213.

LOJAS - CENTRO-

Passa-se contrato de duas lojas conjugadas
! de 25 x 14, tendo ainda um galpão de 14 x 7,
\ e ambas com sobrado, duas entradas, em ponto
magnífico para estabelecimento dé gêneros
alimentícios. — Cartas para a portaria dêste
jornal para o n.° 18328. L_183!8 38

LOJA NO CENTRO
PASSA-SE
Loja moderníssima, localizada junto à Av. Rio Branco, com
girou, luz e força instalada, 2 telefones, com contrato de 5 anos
renovável, podendo sublocar parte, com amplo depósito separado; podendo servir para qualquer ramo. Parte à vista e parte
facilitada com prazo a estudar. Entrega vazia. Informações
83633
38
pelo telefone 42-5890.

Alugue Um Box no
MERCADINHO MIRA-FORTES
(OS ÚLTIMOS CINCO)
O mais amplo e majestoso do Distrito
Federal, com instalações modernas e confortaveis, localizado na Praça Barão de Drumond,
ponto de grande movimento do populoso bairro de Vila Isabel. Grande oportunidade para
quem ambicione empregar POUCO e ganhar
MUITO.

RUA LU ÍS BARBOSA, N.° 68

m37 38

AV. BRASIL
LOJA OU

DEPÓSITO — 150M2

¦Mm«.i» uma loj». a I» metros da Av. Brasil, em. Olaria, rua
asfaltada. Contrato d* 5 anos, com flador ou caucáo. sem luvas. Ver
e, Hua, Dr. Nunes, 1.143-A. chaves no apartamento 202, do mesmo
prídto. TtaUr rom nr. F. Ramalho, das 13 Is IT horas, na Rua d»
13313 38
Quitanda n. 3 - i* andar, i»U 312

ESCRITÓRIO NO CENTRO
Firma sub-aluga duas grandes salas mobiliadas para
escritório no Centro. Aluguel especial para interessado com
telefone. Escrever para o n. 17055 na portaria deste jornal.
17055 38

LOJA -- HADDOCK LOBO

- CENTRO
LOJAS
Edifício Avenida 25
alugamos metade do 11.° andar do Edifício
sito à Av. Rio Branco, 25 — 300 m2., com 7
grandes salas e 2 banheiros. Solicitamos às firmas
e corretores interessados responderem para a
4174 38
portaria dêste jornal sob o n.° 4174.

Aluga-se uma boa loja — Esquina. Rua

Alugam-se, com 115 m2, loja apropriada para qualquer ramo de negócio, inclusive para agência de bancos,
local de futuro, ver Avenida Henrique Valadares n. 35.
Tel. 32-8977.
2329 38

Aluga-se de cimento armado, forca, próximo do centro,
Tel. 49-3046.
27958 38

de tim quarto e duas
por curto prazo, apartamento bem mobiliado do
dla, 15 de Setembro.
salas, demais dependências e garagem, a partir
com Informações
Cartas
Bairros Jardim Botânico, Leblon e Ipanema.
dêste
o
2384
n.
Jornal.
2384 38
detalhadas para

nida Pres. Vargas. Cartas para caixa n.° 3240 neste jornal.
3240 38

LOJA

GALPÕES

PASSA-SE uma loja situada na Rua MACHADO COELHO, oom insUlaçftes vitrinas, etc, servindo para qualquer ramo de negócio com
contrato de 5 — cinco anos. Informações pelo teleofne — LOJA —
38
28983
32-4443 — RES. 28-5341.

Alugam-se galpões novos com 620 m2 cada, com ponte
rolante com capacidade dê 5 tons., em Bonsucesso — Telefone: 43-9521 ou 57-4225 — Dr. Sylvio. 27933 38

Aluga-se Galpão de 800 m2

FLAMENGO

APARTAMENTOS
CENTRO
Alugam-se com 2 quartos, sala/cozinha, banheiro sociai, quarto e dependência de empregada. Avenida Henrique Valadares 11. 35. Tel. 32-8977. 2328 38

GALPÃO
AVENIDA DAS BANDEIRAS

Teresa.
Aluga-se à R. Almirante
Sr.
32-8580.
telefone
Tratar
pelo
Aluguel Cr$ .25.000,00.
Oliveira.
4512 38

GALPÃO

GRANDE GALPÃO

DIPLOMATA procura, DISPONÍVEL ESCRITÓRIO
Comercial com telefones no centro bancário. Na Ave-

Em Bonsucesso — Moradia — Escritório — Água —
Luz — Força. Rua Bonsucesso 457, também aceita-se oferta
para venda. Telefonar só das 8 1/2 até 10 horas com o
17196 38
proprietário 27-5797.

PALACETE
Alexandrino, Santa

SOLAR YISCONDE DE FIGUEIREDO
Aluga-se apartamento de luxo, composto de dois salões, jardim de
inverno, quatro amplos quartos, dois banheiros sociais, grande cozinha,
2 quartos de empregadas, banheiro de empregada e espaçosa irea de
serviço. O pretendente tem de ficar com alguns pertences rio apartamnto. Preço de aluguel Cr$ 15.000,00. Tratar k Rua Senador Vergueiro
n, 154, apt", 401.
1172
38

LOJA PARA ATACADO
Passa-se o contrato de loja e sobrado próximos à Praça
Mauá. Área de 300 m2. — Cartas para portaria dêste jornal
sob n. 4171.
4171
38

CENTRO
Aluga-se galpão para industria ou depósito com 1.000 ml
de área coberta, em terreno de esquina de 33 x 32 nt,
com duas entradas para caminhão à Rua Visconde Duprat
n.° 25, transversal à Avenida Presidente Vargas. Informa38
ções com o Sr. Homero — Tel. 57*5085. 5235

Depósito em Vila Isabel

í

Aluga-se salão comercial térreo, em 1.» locação, coffl
200 m2. Av. 28 de Setembro n.» 191-B. Fones 54-3558 —
48*7389.
18194'8>

WA EM COPACABANA \
o contrato com as instalações, de magnfTransfere*se
fica loja medindo m/m 180 m2, no centro comercial d«
Copacabana em rua transversal, aluguel antigo, ótima Inclusive para Banco. Tratar com Dr. Nilton, tel. 43*9097.
38
3540

GALPÃO

Aluga-se próprio para crande depósito, com mbiolo, medindo SM
m2. Tendo entrada para camlnhto t platalorma de caria t íetcarga.
Localizado à Ettr. Rlo-Petrópolls, Km. 3, Junto à Barreira. Tratar n»
— Tel. al-Üil,
D. F., eom o tr. Orlando — Rua do Rezende, 13T-A

HOTEL QUITANDINHA

CENTRO DA CIDADE
Alugam-se andares, c/ 371 m2 cada. Para escritórios, depásito. Elevador de carga 1.500 quilos. Passageiros 8. Força, gás,
10 tomadas oi telefone. Rua Joaquim Silva, 98 (Largo da Lapa).

COPACABANA - LOJA PARA BANCO

(PARADA DE LUCAS — ZONA INDUSTRIAL)
Transpassa-se o contrato de LOJA à Av. Copacabana,
Alugo galpão com 330 m2 de área coberta e 1.000 m2
de área descoberta, com água, luz e forca, instalações sani- vendendo-se as Instalações completas para Banco. Inf.
8191 38
tárias, vestiários e salas para escritório, à Rua Álvaro Av. Nilo Peçanha, 155 — s/ 612.
de Macedo, 436, em Parada de Lucas, depois da ponte,
junto à Av. das Bandeiras. Tratar com os proprietários:
CELESTINO ou OSWALDO. Tel. 23-3101. Av. Presidente
17152 38
Vargas, 529, sala 1.902.

LOJA-CENTRO

GRANDES GALPÕES

Aluga-se loja e mais 3 pavimentos, com 400 metros quadrados cada pavimento. Rua dos Inválidos n. 198 — Tratar
tel. 52-4741.
16056
38

Com área total de 1.730,00 m2, toda «cimentada e
limpa, com 5 W.C, jirau para escritório, luz e força e três
telefones tudo ligado, água com fartura.
Servindo para Fábrica, depósitos, estúdio cinematográfico, serraria ou grande mercadinho, ete.
Aluguel de CrS 15.000,00 de toda área com luvas a
combinar, ou CrS 60.000,00 sem luvas. Contrato de nove
anos.
Ver n Rua Gonzaga Bastos n.° 335, perto do Estádio
Maracanã — Tratar à Rua Buenos Aires, 229 — Telefone: 43-4365.
81642 38

LOJA -- OCASIÃO
Passa-se urgente uma ria Ay. Copacabana
com instalação fina. Aluguel barato, ótimo
ponto. Serve para qualquer ramo. Aceitam-se
ofertas. Escrever à caixa 4322 dêste jornal

GALPÃO - CENTRO

PARA DEPÓSITO, ESCRITÓRIOS OU PEQUENA INDÚSTRIA

Aluga-se em construção recente, cerca 500 m2. Rua
Barão São Felix ns. 134 e 136. Tratar: 37-0981 — Castro.
1181 38

Aluga-se um magnífico talão com 110 mts.7, tm edificio recénv
construído a Rua Camarlne, 121, grupo 301, dt frtntt. Outros dttalhes eom o sr. Aldo Carvalho 1 Av. Marechal Floriano, 127, loja,
31
1M*«
teísfsns: 23-03S4.

4322 38

GRANDE SALÃO - Centro

Proprietária que viaja 1 Europa, aluía netse maravilhoso hotet, pOf
aparUmento de luxo
prazo a combinar e preço multo compensador, ótimo de
Inverno, varanda,
para casal, vista para o lago, amplo quarto, aalao
Tratar
ttl. *2--"*jjconforto.
máximo
telefone, banheiro completo,

GRANDE LOJA E GALPÕES
Alura-te na Rua Bontuceato 147. Faz-te lonro contrato. Adaptável
ou Fer*
para Mercadinho, Fábrica, Garaiem, Oficina Mecânica, Serraria
rartni e Material» para Conttrnçao, por achar-se em obrat. Trattr '«PM
12 heraa com ABREU, na Rua Araújo Porto Alegre 70, 10.» andar; Tel».
**
«"»'
42-1182 e 12-1812.

PRÉDIO INDUSTRIAL
Aluga-te ótimo prédio Industrial com J pavimento» e sobreloja, enm
área aproxlgrande área livre, entrada para camlnhlo e forçan.«Já ligada,
17», esquina com *
mada de S00 m2, ver na Rua da Proclamaçáo
tratar
metros,
Brasil
100
pelo tel.
da
Av.
distante
Rua Flavia Farneze,
«.
23-4275.
W|

PALACETE NA TIJUCA
Aluga-te um dei mais bonitos palacetet da TIJura, em eentro da
Jardim. Km cima: 4 bons quartos, lindo banheiro atandart, 2 terraços. Km baixo: sala de visitas, sala de Jantar, grande hall, eserltório, sala de almoço, copa, lavabo e cozinha. Fora: garagem, apartamente de empregados, tanque, etc. Aluguel Cr$ N.000,00. Bventualmente pede-tt tstndar r. venda. InformaçOet para visitas peln
M
telefone 41-4177.
4IÍM

LOJA E SUB-SOLO
CENTRO
Alaga-se: Arei útil de 300m2. Frente para duas ruas.
Lado de sombra de edifício novo, próximo à zona bancária.
Ótimo para banco ou grande casa comercial.
lm*. Rua dos Andradas, 123* 4468 »

•mm

LOJA - IPANEMA
Passa-se uma no melhor ponto deste Bairro, própria para Banco. Com bom contrato, e
aluguel antigo. Negócio de rara oportunidade. Maiores detalhes pelo telefone : 47-5818
20823 38
com sr. Walter.

APARTAMENTO DE LUXO
No melhor ponto d* Copacabana, aluga-se na Rua
Miguel Lemos 7 — apto. 202, esquina com a Avsnida
AtlAntica com 2 salões, 3 quartos grandes com armirios
embutidos, -2 banheiros sociais, copa-cosinha, quarto ¦
dependências d* criado. S« interessar aluga-se parta mobiliado. Água am abundância. Garaga e box para móvols. Exige-*»*! findar. Base 20.000,00 mensais. MOTIVO DE VIAGEM —- Outras informações no telefona: —
52-5918 Chaves com o porteiro. 111482 38

LOJA-Nova Iguaçu

DEPÓSITO
Armações de aço Frobel S. A. — Filial Rio de
nelro, precisa alugar, com urgência depósito com um
nimo de 2.000 mts.2, aproximadamente, construção
lida, boas instalações com telefone, nas proximidades
Avenida Brasil. — Tratar pessoalmente na Avenida
3514
Branco, 131 — 7.» andar.
maa

mt**

Jamisóda
Rio
3t

Âhi$a-se éfena com 3,80mx18ms, prédio now em
frente a escada, na principal PRAÇA, grande contrato, junto
a varies estabefedfftentas de crédito.
Tratar ne loca! praça da Liberdade, 116, com Sur. Raul,
1597 Sf
tartóíl® de 1# Oficie, fm.: 249.
irSawimm * «uiu—e*-i

CORREIO DA MANHA,

10

Domingo,

EMPREGOS

18 de Agosto

de

1957

3.° Caderno (Parte II)

DIVERSOS

— Preol- OFERECE-SE 2 inôças
para trabalhar.OFERECE-SE uma corlnhelra de for-1
OFERECE-SE esteno-datllégrafo ln- BOMDEinOBLBTRICIBTA
ta-se, multo experiente, que dé ra- pnra casal •/ íllhoj. uma arruma • no, fogfio ordenado a hase de CrS
glês-portuguís por hora telefone „.«
!¦:¦„.,...
serviços
constantes.
lava
e
outrn,
e
copea a fran-4.000,00 - Procurar Lourdes 80
arruma
Rua' —psra
45-tMW),
M544
Preclia-se p/ o trivial almples. Boa
Rua Marquês de Abrantes, 37 sala cesa. Dà-se referencias, Ordenado ba-lcupcrtlno Durilo, 22 apto. 105 - Le- lOOVhflNANTE — Preclaa-se, fnlsndo
conduta, Paga-se bem. Run Miguel
menor
para 101.
33 se: Cr» 3.000,00 (trís mlll. Rua Cuper-bion.
17318
1170 52,francês ou Inglês, pnrn criança de 4
PRECISA-SE dc um
106 — 9', and, — Tel:...,1..
2291 55 Lcmo», —
anos, cm casa de alto tratamento, Peserviços de rua, cm escritório de PRECISA-Stf manlcura competente e tino Durão, 22, apto, 103. Preferência
Copacabana.
37-0021
dem-se
referências.
Telefone
87-5884.
no
Leblon.
Zczc
Anamarla.
Porto
Chamar
e
10938 19
(IcHpachantc. Ilua Araújo
COZINHEIRA — Prcolsa-se de Copacabana. 3283 54
de boa aparência, Av. Copacabana,
20806
51
Alegre, 70, 7n, s' 708, dus 8,30 uit 081, sala 1001. Segunda dns 0,30 As
uma boa cozinheira, também pa—
BABA
Prcclsn-se
—
de uma bubA, Senhora francês» com longa priUma empregada do- ra lavar roupa í máquina, que
11,30 horas. ?Jll_s.0 As 10,30 hora». 1337 50 OFERECE-SE
com muita prAtlcn e boa aparência, tica
mística para trabalhar cm casa de
deetes serviços oferece-ie para
Paga-se
bem,
durma
no
emprego.
pnECfsA-SE — De moça para escri- AUXILIAR dé~Expedlçllo~preclsacuidar
de
uma
criança
para
dc 2 ânus executnr trabalhos
uma
só,
senhor
ou
senhora,
pessoa
de correspontório imobiliário, para auxlllnr de se de um separador de pedidos, - Av. telefone:
em casa de alto tratamento. Pagn-sc dência com n Frnuçn, Bélgicn, Suiça Senhor AlemAo natur. Brasileiro 4B
referências.
Rua
Ralpedem-se
25-3735.
8081
81
outra, nuo tenho noçflo de respon- 13 de Maio 13 6° andar.
bem. Pedem-se referências. Telefone e Luxemburgo
imiiu,
401,
134,
nha
apto.
Gullh<
ou
de
tradução de anos falando alemAo, Inglês, franets,
<iiii.il.. 80 PRECISA-SE empregada
iinbllldntle e de referencia». Paga--»e
para todo
5298 52 36-0301. Copncnbnnn. 3284 51 português paar francês. Carta por espanhol e português, tendo experlporserviço cm pequeno apartamento. — Leblon.
bem, e ootnUaflo, Cartas para
.- ii.-!.-. próprln admlnlstrnçào e comer•
BABA — Precisa-se de moça que larla Jornal n". I'ii46.
Ordenado: Cr$ 1.800,00. — Telefone:
tiuia cleslo Jornal. 10153.
35 cio tanto no melo estrangeiro como
18153 80
87-0687.
1257 51 PRECISA-SE cozinheira de fôr- apresente ótimas referências e goste
17146
melo brasileiro multo relacionado,
110
de
crianças.
Endereço:
Rua Hilário
PRECISA-SE — De engenheiro pa PROCURO — Uma casa de família que PRECISA-SE empregada para casa dc no e fogão, também para arru- de Gouveia, 13, apto. 501.
trabalhando agora por conta própria
ra construçSo civil com carta de re> queira aceitar uma moça de 21 anos três senhora], A Rua Nascimento Sil- mar. Ordenado: Cr$ 2.000,00.
mudar de ramo, oferece
Necesita-se de elementos bem re e querendo
fcrencln, etc. cartas para esto Jor- com uma filha de 2 anos, para fazer va, 477, cm Ipanema. Nüo lava nem Tratar Rua Prudente
1 ,r. -..1111111.. Deseja cargo de fulaciomvdos, em artigos têxteis com seu»
de Morais, SENHORA —333954
Precisn-sc
—
uma
do
scnnl n. 8230.
encera.
1322
turo
Bem
relacionado, sem obriga51
Tratar
tel.
serviço.
,,
por
B0683 80 qualquer
nhora quc fale francês ou inglês, pn- prática para colégios, hospitais, ca> çôes trabalhistas — NAo ntende ln1441, apto. 804.
26-7053. D. IZAURA, de manhi.
EMPREGADA — Precisa-se para sersaúde,
sas
de
orfanatos,
clinicas,
rn
cuidnr
dc
duas
crlnnçns
de
3
c
4
5296 52
81 viços leves em casa de familia. NSo
Oferece — Rapas com apresentação,
be- torm Interessados queiram dlrlglr-se
3275
anos, em casa de alto tratamento, .i.ii".. erechcü, recolhimentos,
instruçíio, noções em lidar com o PRECISA- empregada para cozinhar, dorme no emprego. Ordenado a comneficênclas sociais e congregações re- n. 1177 neste Jornal. 1177 18
trabalhando
somente
no
horArlo
de
14
escrito—
conhecimento
de
Precisa-se de fôr- às 20 horas, diariamente,
publico e
lavar e passar, cm casa de 3 pes- binar. Rua SA Ferreira, 228, apto. 311 COZINHEIRA
com direi- llglocas. Avenida Pio Branco a.
rio. Aceita ofertn para trabalhar cm soas. Pede-se
referências. Rua Cen. — Copacabana. 20702 31 no e fog&o, que possa cozinhar e fan jantar. Puga-se bem. Pcdcm-se sala 106, 1°. andnr.
pro- Ribeiro da Costa 100 apt. 1.104, Leme. VNA/«^VVWS>VVWVVVVVVVVMVVVVS»VVW zer todo o serviço cm casa de peque- to
lugar com
possibilidades de
55 Firma especializada cm aparelha17026
Telefonar pnra 3C-0301.
Telefonar hoje 28-1070 ou rcna família. Paga-se muito bem
e referências.
51
gem de mcdlçAo e controle imiu.t-.-i.il.
Copacabana.
3285
SECRETARIA precisa-se parn geren- gresso,
84
4180
sr,
José.
com
22-0567
cado para
pedem-se ótimas referências. É urcom grandes estoques de lnstrumeu— Empregados domescln de vendas com conhecimentos dc
—
t.
OFERECE-SE
EMPREGADA
Figueiredo
Rua
Magalh&es,
Precisa-se,
2
gente.
tos e acessórios,
vendedores
para
2S37_50 ticos
dntilogrnfla, Run Flnck, 148 — EstnPrecisa-se com ou sem diploma que com conhecimentosprocura
meninos de 7 e 8 anos, com prática.
para qualquer serviço, com rc- PRECISA-SE — Dc uma cozinheira 285 apto. 704 — Copacabana.
técnicos. Salário
ALMÕXAR1FE — Pnra serviço de ferências
Procurnr
dc
secarteira.
c
çgo de Riachuelo. 80681 50 construçno,
17309
52
Ci
2
Telefone
—
im
preferência
estrangeira.
só:
e
faça
fale
fixo
e
comis:
bnse
de }S
serviInglês,
boa
aparência
na
total
para
pessoas
Refedo
que
Rio,
no Estado
prccl— Respostas pnra
26-4834.
5202 34 réncias
OFERECE-SE moça pnrn tomnr conta sa-se, cartas para 5238 neste Jor- gunda a sAbado — Tcl: 42-6067.
ço leve de casa. Pcde-sc referências.
— Infor- a 20 mll mensais
e
viajar
que
possa
21367
51
—
—
—
dnndo
Tratar A rua InhangA n". 39, apt. COZINHEIRA
Família de alto tra- BABY
FONSECA
Caixa Postal 4303
Rio
de doento cm casa particular,
nai.
nurse dipl. na~"Ale"- mações Tel. 22-9360 — Sr. DECIO.
dc Janeiro.
82188 35
tamento, procura cozinheira de for- manha SITTER
referencias. Telefonar pnra JORALI80604 30 CASAL FRANCÊS procura empregada 101 Copacabana tcl: 87-2038.
e reglstr. Fisc. Medicina, fano
e
fogão.
Exigência,:
Carteira
ou
reNA — 32-3760. ÍÜÜJÍ.0
52
55
12081 51
la também inglês, francês, port. etc.
5124
83927
ADMINISTRADOR — Para fazenda todo serviço tcl. 37-B444.
fcrêncla, e que durma no aluguel. Tcl:
36-1920, Copacabana, dona ALMA
VENDEDOR no ramo do mecânicas e ofcrece-s<; com pratica de lavoura e EMPREGADA para serviço de casal COZINHEIRA — Precisa-se de tri- Ordenado a combinar.
Tratar
Rua
Soc
—
fino
Contador dispondo de máquina acetlaiiternngcm pnrn venda de solda
para casal estrangeiro de rocaba 570 apto. 102 — Botafogo.
51
criação de gado. Tcl. 26-1001 sr.
menos lavar roupa, Copacabana — vial
80700
ta Escritas Avulsas, mesmo atrazadas.
acctllcno — Rua Buenos Aires -18 — Walter.
Telefone 37-3030. 27052_81 tratamento. Ordenado Cr? 2.600,00.
29823 82
— Sr. DUARTE — Tel. 20-7243.
Exige-se referências. Tratar á Av.
80076 50
80605 50
7.° — aala 710.
PRECISA menor branca — serviços Rainha Elizabeth 5, apto. 301 — Pôs17391 ti
Preclsa-sc de engenheiro civil, po-1
CERAM1STA — Precisn-sc em Minas PRECISA-SE dc moça para servi de casa — Raimundo Corrêa 20-501 to 6.
,,
, de elemento
.
2311
52
"eclsa-se
expedendo ser recem-formado, que seja
- 5845 51
Cernia pnra fabricar pratos e azule- ços de escritórios e que rcdlja cm ou o-j./^
desembaraçado com bastante inicia- «ente para recepcionista c por
COZINHEIRA — Precisa-se com muiInglês - Rua México, 128 - 2° s/loja'-¦ • AT
Jos — Telefono 28-0516 — RIO.
tiva para dirigir obra de construçAo teiro dc clube-hotel e restaurante Compre blusas
ta prática c referencias — Tratar A
60
50 CASAL — Precisa empregada para
80688
para revender diri80675
arrumar c lavar pequenas peças. — Praia do Flamengo n, 386, apto. 302 OFERECE-SE — Copeira-arrumadei- civil e lidar com operários — Horário |1 de campo próximo desta Capital. tamenie
da fábrica. Orando lucro com
SECRETARIA — Estenodntilografa AUXILIAR de Expedição - precisa r,e Tratar na Avenida Atlântica
3150 — Telefone 25-7868. 4373 52 ra com prática, fala alemão. Car- Integral na obra — Cartas com refe Exigem-se referências
blusas
super-chic.
Rua da Quitanda,
cargos
anTel:
Referências.
37-7944.
Chateira.
cm Inglês, português, prccisa-sc com de um com boa letra, para serviço dc apartamento 1102, das 8 às 12 horas
rênclas completas, dados pessoais c
teriores do mesmo ramo. Apre- 3. 7°. andar, esquina de S. Jo. c.
compe- mar Sr. ROCHA. Ord. 2.000 salda ao3 pretensões para 17346 na
2427
31 COZINHEIRA — Precisa-se
pratica — Detalhes para caixa pos- notas fiscais. Av. 13 dc Maio. I3 6o andêsportaria
tente, alfabctlsada. Exigem-se refe- Domingos.
18241 53 te Jornal.
8068«_ KjÉMPREGÃDÂ tal 1751.
80678 50 dar.
H346 55 sentar-se com carteira profissioPrecisa-se da uma, réncias. Paga-se bem. Rua Bolivar,
nai do Ministério do Trabalho e
TORNEIRO MECÂNICO prccisa-sc, SECRETARIA — Com conhecimentos para todo o serviço, cm casa de ea- 147 apto. 202.
82925 52 ARRUMADEIRA — Precisa-se, para
documentação à D. Edda Maria, Precisam-sc com prática de fitas
competente, Iniciando na manuten- de contabilidade, precisamos, e quc EBi com filho. Aceita-se com crianrcf«trazendo
de
tratamento,
casa
3
na rua Dcbret, 23-3.° andar — S/ adesivas, dccalcomanlat ou art. d»
7 anos. - Rua Con- EMPREGADA — Precisa-se— para
ção de tornos, revólveres automnU- tenha— bon aprescntnçfio. Rua México, iÇa de 4 até
FiaEspecializado
à
Praia
rênclas
e
documentos,
do
cm
várias
técnoloPaga-se
301 a 307, todos os dias, exceto matéria plástica — Boas comissões.
6". andar g. 607-608. isclhclro Lafaycte, 32 - apto. 003. Fone pessoas, horário 8 —às 17
cos, enrtan pnra 16117, neste jornal. 148
—
—
Bovvcchz
378,
7,°
andar.
21059
53
Tintas
mengo,
glas:
PerfuFLAMENGO.
Barroso 6, —
80001 8? 47-8622.
60
3418 íil bem. Tcl. 45-3918
maria — Conservas — Detergentes aos sábados, depois das 12 horas. Tratar k Av. Almirante
80677
52
o sr. SAN1009
com
19°.
and.
grupo
—
"em
Bintéticoi,
2292
18495
Preinseticidas,
55
bebidas, conPROCURA-SE vendedor para confec- AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
ARRUMADEIRA — Precisa-se com- trôle
TA ROSA, das 10 as 12 horas
PRECISA-SE empregada para arru- COZINHEIRA ESPECIALIZADA
analítico
de
conhecimentos
conhecendo
vários
tenha
clsa-se
fregueque
ção (aventais) que conhece a
17330 SS
mar e cozinhar. Só serve com mui- almoços, Jantares e salgadinhos para pelente, alfabetisada, boa apresen- idiomas. Procura colocaçáo. Cartas
sla. Ofertas a Caixa Postal 3506 — datilografia c serviços de escritório. ta
Exigem-se referências. Paga-se
prática e com referências. Rua coquetel, oferece os seus serviços co- tação.
para o n". 3203. 3203 55 Trabalhos avulsos no laboratório dos
202.
147
apto.
RIO.
10120 _80 Av. Rio Branco 52 s/ 601.
bem.
Rua
Bolívar,
50 Leopoldo Miguez, 53 apto. 001 _ Tel: mo extra. Chamar MERCEDES tel.
82926 53
clientes — 47-1878.
80692
87-8057.
. 1M8 51 27-5284.
MOÇA para cobranças e biografias,
52
6194
—
55 Precisa-se de boa cozinheira que d6
De
comprovada
EUROPEU
CASAL
,,.,,.,
„
ganhar 600,00 diários que tenha flan12041
de
PRÊCISA-SE
cozinheira
para
pas—
—
à
boas referências qüe durma no emPrecisa-SC.
Família PRECISÁ-SE cozinheira competente
oferece-se p/ CASAL
Laboratório farmacêutico americaça • boa apresentação ls 16 horas. idoneidade, trabalhador,
Fran3
cozinhar
sar
e
pessoas.
para
21
201
Berna,
Benevenuto
apto,
preço —'Saindo uma vez por semarua
tomar conta dc hotel ou serviço se- estrangeira de alto tratamento. —
no
necessita
de
auxiliar
—
seu
Av. Erasmo Braga, 227, s/315.
para
Pôsto
cisco Otaviano, 60, apto. 810
na férias uma vez por ano (ordenado
(Em írente ao Colégio Militar)
departamento de propaganda médl- Prcc!sa-sc
melhante. — Fala port., alem. e Ingl.1 Tratar: 37-8992
_
20834
53
6
2.000,00.
CrS
um competente
17276 52
para CrS 3 mll) —, Tratar k Rua Professor
ca, bom datilografo (a) e com boas servir em Resende.
ESCRITÓRIO DE CONTABILI- Aceita ir p/ interior. Afertas sob o;
1292 51
Telefonar para Saldanha n. 118 (HorArlo dc 10 As 13
1226 50.
1226.
noções
—
de
inglês.
n.
Salário
de
acordo
—
OrdeDc boa cozinheira, COPEIRA ARRUMADEIRA
PRECISA-SE
DADE precisa de moça com práhoras) Pessoalmente.
"Cur- 27-8931 — 220433 com RIBEIRO.
e fogão, para casa de fan-.l- nado 2 mil .cruzeiros. Precisa-se pa- com qualllicaçôcs. Cartas com
524B 65
5993 50
tica em escritas comerciais. Car- vendedor — Propagandlsta produ-1 PRECISA-SE de uma empregada de fômo
—
rlculum
Vitae",
o
mais
Leofamilia
4
Rua
pretensões
dias,
ra
de
30
fora,
Para
pessoas
dormir
laboratório,
lia.
por
Farmacêuticos,
precl- para tod
serviço à Rua Almi.
ta para a portaria n. 14833, indi- tos
. *-.„_„,_*
poldo Miguez, 44, apartamento 702 úetalhes para êsse Jornal sob n»
iK „„.
, ,„„ paga-se bem, folga 1 dia na sema —
sa — Tratar Rua Prudente de Mo-.
PROCURAM-SE
ELEMENTOS
16975 Incluindo fotografia recente.
Copacabana — Tel. 57-0514.
cando habilidade que possui e -»(« n 1440 ri.-,» 13 às 17 horas. rante Gonçalves, 15, apto. 1.202. na — Avenida Atlântica 2112, apto
169775 55
8506 53'
Que queiram aproveitar suas horas vasas na profissio mais lucra18278 52
5995 51102. — 37-8865.
80683 50'
pretensões. 18433 50
tiva do momento. Que gostem de liberdade evitando empregos mal remunerados e horário escravizado. Quc desejam ganhar dc acordo com o
scu valor, almejando acima de tudo progredir na vida possibilidade do
ganhar acima de Cr$ 8.000,00 de acordo com a capacidade de trabalho
de cada um. Exigem-de que sejam pessoas ativas, dc boa apartncla c
que tenham horas disponíveis. Falar com o sr. Vieira, Rua Sfto José
4133
55
Procura-se moça, dactilógrafa, com prática de faturamento, n. 90 • 6.<> - 1/ 604.
grande prática de serviços gerais de escritório — Moça de^ 27

Amas e Governantas

RAPAZ, bon aparência, cursando 2.'
ano do faculdade, oferace-ao para traballinr no horArlo do 7 és 11, tel.
20-4421.
16145 80
ÍTIHCISA-SK — Do uma costureira
pnra cata de família. Tratnr a mn
IiilinngA n". 3». npt. 104 Copncnlinna,
tel: 57-20311. 612a_80
AJUDANTE DE CONTADOR com prática, prcclsa-so pnra trnbnllmr no Rio
ou om Niterói; npreacntar-ao ou çscrover para rua Laranjeira» 850 npto.
80
HOS.
7230
AUX. DE ADVOGADO — Estudante no 3o ano da Faculdade,
procura colocação cm escritório
dc advogado. Tcl. 57-4823.
50
5070
PRF.CISA-SB aenhora ou senhorltn, c|
llustraçilo artística, pnra loja de mo
Apresentar-se segunda
vels finos.
feira (19 do agosto) dns IS às 17 hoRibeiro 4011,
Bnrntn
Rua
ras, na
3225 B0

PRECISA-SE COSTUREIRA
Tel: 37-5476.

Correspondente — Tradutora

Emoregos domésticos

COZINHEIRA

DIRETOR COMERCIAL
CARGO DE RESPONSABILIDADE

"VENDEDORES

VIAJANTES""

yendTdTrTs

Cozinheiras

ENFERMEIRA

CONTABILIDADE

Recepcionista

ENGENHEIRO

Arrumadeiras e copeiras

"RUF"

GANHE DINHEIRO

QUÍMICO

VENDEDORES

INDUSTRIAL

ANALISTA

COZINHEIRA

AUXILIAR - CORRESPONDENTE

T 0 P 0 6 R A F 0

FATURISTA - CORRESPONDENTE
EM PORTUGUÊS

Engenheiro Civil

unos, de boa aparência, oferece-se. Cartas para a portaria deste
55
8486
jornal n. 8486.

Firma construtora precisa de profissional com bastante prática de cálculo de concreto armado. Lugar de futuro
para pessoa competente. Cartas com detalhes completos,
pretensões, idade, para caixa 17914, deste jornal.
17914 55

PRECISA-SE DE SRA.

Com capacidade comprovada para administrar clínica de
crianças. Entrevista de 17 às 18 horas. — Av. Copacabana
n. 831 -sob. —Dr. Lenço.
__
5119 55

VENDEDOR PRECISA-SE
Relacionado com oficinas mecânicas e de lanternagcm. De
preferência com conhecimentos de solda de acetileno. — Rua
Buenos Aires, 48 - 7.° - sala 710.
27937 55

CERAMISTA
Precisa-se para trabalhar no interior do Estado de Minas Gerais fabricando pratos e azulejos, salário e percentagem, cartas
com -referência para Rua Maria Angélica, 601 — Jardim Botanico — Rio — Tel.: 26-9516.
19112 55
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ENbcNHElKUj
Precisa-se de engenheiros de construção civil com carta de
referências, etc,

para trabalhar em obra no Estado do Rio.
Cartas para a portaria deste jornal n. 5239. 5239 55

ALMOXAR FE
VENDEDORES
Procura, firma revendedora para rebolos, lixas e máquinas.
Apresentar-se das 8 às 11 ao sr. Roberto, Rua Antunes Maciel
n. 347-B.
-20766
55

VENDEDORES
de um produto universal sem similar; relade gasolina e que possuam condução próe ótima comissão. Apresentar-se das 18
Paulino Fernandes n. 58 — Fundos.

20771

55

VENDEDORES
Indústria Paulista dc Produtos Alimentícios, está admitindo
vendedores para Zona Norte do Distrito Federal. É indispensável
"Bico".
conhecimento da freguesia e do ramo. Não so trata d<!
Apresentar-se na parte da manhã, à Rua Bonfim n. 314 — São
Cristóvão.
3581
55

ARQU
Firma de engenharia, precisa para o seu departamento técnico de arquiteto projetista, competente, com perfeito conhecimento de detalhes de obras e instalações de construção civil,
do decreto 6000 e suas alterações.
Cartas com pretensões, referências pessoais completas, fontes de referências, serviços já executados e firmas para as quais
já tenha trabalhado. Guarda-se sigilo absoluto. Cartas para a
17344 55
portaria deste jornal n. 17344.

^OPERADORFRONT FEED

Precisa-se um com conhecimentos de contabilidade mecanizada neste sistema. — Cartas
para o n.° 2459 na portaria deste jornal.
2459

instrução secundária. Inútil candidatar-se, não estando em condições. - LENZ S/A - MAQUINAS E FERRAMENTAS Av. Mem de Sá, 95, das 8-10 horas.

55

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

16982

55

MODELISTA

ENGENHEIRO MECÂNICO
Austríaco, com experiência na oficina (manutenção) e na
prancheta, ofereoe-se para trabalhar no Rio de Janeiro. Cartas p/ Ingenieur, a/c deste jornal.
4089 55

CHEFE DE PROPAGANDA
Com longa prática e conhecimento profundo dc propaganda, pessoa
idônea com referências, oferece seus serviços profissionais a firma de
grande movimento. Chefia qualquer quadro de propagandistas com scgara orientação cientifica. Curtas para a portaria dêstft jornal n. 19119.
19119 5S

SECRETÁRIA - INGLÊS-PORTUGUÊS

SECRETARIA EM INGLÊS E PORTUGUÊS - que fale e escreva corretamente para casa comercial em Niterói.
Cartas para a portaria deste jornal n.° 17872 com pre17872 55
tenções, idade e experiência.

EMPREGO

Para indústria em São Paulo, de manteaux e tailleurs, precisa-se, devendo ter muita prática e ser criador de modelos.
Apresentar-se à Rua José Paulino, 247, em São Paulo, com o
82587 55
_
sr. Moisés.

ENGEMEWllMÔNICÁ
PRECISA-SE NA DIRETORIA DE ROTAS AÉREAS
Os interessados deverão comparecer à Seç&o do Pessoal
do Aeroporto Santos Dumont — das 12,00 às 17,30 horas.

Empresa de aviaçSo necessita funcionário com prática de assuntos
relacionados com câmbio, processamento dc licenças de lmportaçáo, etc.
Exige-se Instrução mínima comparável ao curso cientifico, boa aparência, idade máxima 27 anos, dacttlógrafo e redação. Cartas para êstc
jornal n, 19131 dando pretensões e demais Informações, juntando foto53
grafia.
19131

FÁBRICA PRECISA
de Ferramenteiros — Oficial-ajustador —
Meio oficial-ajustador. Apresentar-se à Rua
Carlos Seidl, 321 — Caju — Rio. Sábados
livres.
82137 55

4:° andar
4375 55

DESENHISTA
Precisa-se conhecendo projetos em geral, instalações
elétricas e hidráulicas e preferenlemente móveis.
Lugar de futuro para elemento trabalhador. Tempo
integral. Cartas com qualificações, referências e preten18254 55
soes para Caixa Postal n.° 1240.

"CONTADOR

CONCEITUADO E TRADICIONAL
Laboratório de Produtos Farmacêuticos precisa de contador,
para ocupar lugar fixo e de responsabilidade. Cartas (com
fotografia) para êstc jornal n. 82242 de próprio punho, dando
idade, pretensões salariais, experiência e outras informações
82242 55
que possam ser úteis.

Secretária -- Estenodatilógrafa
EM INGLÊS - PORTUGUÊS

Importante indústria desta praça (Zona Norte) precisa de
uma com prática para ocupar cargo de futuro a partir de
setembro. De preferência residindo no Centro ou Zonn Norte
27932 55
Escrever dando detalhes para Caixa Postal, 1.751.
Para grande indústria eletro-metalúrgica precisa-se de pessoa jovem, enérgica, com grande prática e ótimas referências
para

CHEFE RECEPWdIMÃÍERÍÃL

PORTO ALEGRE
F.lrinonto conhecedor da praça e experimentado aceita REPRESENTAÇÕES p/ P. Alegre. FERRAGENS e artigos corrclatos e eventualmente outras, Cx. n. 5151 d/ jornal.
__S151 5S

VENDEDOR PROPAGANDISTÃ
PRODUTOS FARMACÊUTICOS
LABORATÓRIO

ZONA SUL

PRECISA.

Trator Rua Prudente de Morais n. 1.440. das 13 às 17 horas.
55
18256

DOIS MIL CRUZEIROS
Por semana, ganhe
contínuos, funcionários
taçao. Nfio se trata de
certo. Escrever para o

esta quantia, Use suas relações. Preferência a
públicos e vendedores. Artigos dc facillma acclapólice, venda de terreno ou congênere. Lucro
n 21813, na portaria deste jornal. 21843 55

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
Precisa-se rapaz qué tenha desembaraço em dactilografia
e demais serviços de escritório. Produtos Industriais Oxides Ltda.,
17306 55
Av. Rio Bronco n. 52 - sala 601.

VIAJANTE -- INSPETOR
Concflhlf.flo t tr»dlelonal Laboratório de
de Perfumaria precisa de vlajante-inspetor,
Juntar fotografia à rarta do próprio punho,
jornal, n. 81240 dando: Pretensões de salário,
estado civil, experiência e outras informações,

Produtos Farmacêuticos e
para correr todo o pais.
endereçada X caixa deste
grau de instrução, idade,
que julgar necessárias.
82240 55

PROPAGANDA MÉDICA

Os candidatos qualificados deverão endereçar, cartas detalhando idade, nacionalidade, ocupações anteriores e pretensoes para o n. 17233 na portaria deste jornal. Não serão consideradas as propostas quc não apresentarem os dados pedidos.

Médico brasileiro, com perfeito conhecimento de Inglês e português,
e grande prática em propaganda, ji tendo dirigido a propaganda cientifica de laboratóiro de renome internacional, oferece senx préstimos à
indústria farmacêutica. Caso necessário poderi dispor de tempo .Integral.
Cartas para o n. 21944 deste jornal.
21944 55

YENDEDOR(Â)

Para Inicio de carreira como planejador de Importante indústria eletro-mecánfca precisa-se de jovem com instruçáo de nível secundário,
desembaraçado e ativo, que possa apresentar boas referências e possivelmente que tenha conhecimento da língua inglesa. Oferece-se trabalho
interessante em ambiente agradável, semana de 5 dias e grande possibilidade de progresso.
Os candidatos deveráo escrever cartas para o n. 1,234 na portaria
deste jornal detalhando idade, nacionalidade, gran de instruçio, fontes
de referência e salário pretendido.
17234 55

17233

55

Grande organização procura uma pessoa jovem, ativa, de
boa aparência e iniciativa própria para trabalhar no Distrito
Federal com artigo de sua especialidade, de necessidade geral

em escritórios, lojas, residências, etc.

Não tem ordenado fixo

porém com ótima comissão e ajuda técnica necessária. Interessados queiram dirigir-se à Avenida Presidente Vargas
n. 642 - 10.° andar — dos 9,30 até às 12 horas. 2371 55

ASSISTENTE PLANEJAMENTO

Departamento do Pessoal
OFECECE-SE

Técnico de Pessoal, com capacidade administrativa comprovada por 3 importantes firmas desta praça, ótimas referéncias morais, 8 anos de prática em administração, seleção e
recrutamento de pessoal, bom índice de cultura gerai, noções de
inglês, instrução secundária completa, possuindo os cursos de
legislação trabalhista e social, relações humanas, psicologia
D--se preferência a quem resida na zona de Bonsucesso.
para serviços gerais de escritório e quc redija em inglês e industrial e comercial, aceita ofertas
para dirigir e organizar
Cartas para portaria deste jornal sob n. 18338, indicando
alemão. Expediente normal Kua México a. 128 - 2a. S/lcja 3. seção de pessoal. Cortas por favor para o n. 17326 na por18353 55 taria deste jornal.
pretensões de salário e fontes de informação. 18338 55
17326 55

prática de contabilidade e noções de leis
trabalhistas e imposto de consumo para escritório de fábrica
moderna com possibilidade futura de chefia.
Precisa-se com

MÔÇA JOVE

Operador de prensa viradeira
Cincinnati

Precisa-se competente. Paga-se bem. Tratar à Av. Rio;
Branco, 151, s/513 das 16 às 18 horas. 2592 55'

REPRESENTAÇÕES

ASSUNTOS CAMBIAIS

Prccisa-sc de almoxarife para serviço de construção no
Estado do Rio, de preferência solteiro. Escrever p-ara a portaria deste jornal, n. 5238, dando referências, idade e pretensoes.
5238
55

Para lançamento
cionados com postos
pria. Base ordenado
as 19 horas, na Rua

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

SECRETÁRIO (A)

Prociira-se pessoa habilitada, com redação própria-em português tper->
feitb estilo comercial) c conhecimentos gerais de serviços de escritório,;;
para exercer funções de assistente em firma Importadora. Daremos
preferencia a quem possua bons conhecimentos de Inglês. Cartas para
Caixa PostrJ n. 2092, detalhando experiência anterior, fontes do referén-cia e salário pretendido.
3640 SJ'

INSPETORES DE VENDAS
OrganUaçSo internacional Importadora e com fabricaçSo de equipa-.
mentos paira escritórios, aceita elementos realmente capazes, de execlente apresentação, fino trato, desembaraçados e bem relacionados, para
o cargo dc vendas e inspeção.
Preferimos candidatos - com conhecimentos de línguas estrangeira^
com dom de transmitir facilmente seus conhecimentos a outras pessoal,
exercer chefia e instruir tanto praclstas como viajantes.
Possibilidades de descomunais ganhos à base de elevadas comlssOet
e subcomissões.
Exigimos carta dc fiança e duas fotografias 3x4.
Os candidatos deverão apresentar-se na segunda-feira, dia 19, das R
às 12 e da» 14 às 18 horas, ã Rua Evaristo da Veiga n. 83 — Grupo mu.
55
2572
Procurar o sr. Mattos.

FILIAL « RECIFE

escritório Inclusive telefone,'
indústria ou laboratório de
ótimas referências. Proposta
ou pelo telefone: 57-3613 •—
5S
8407

Senhor idôneo, com Instalações para
aceita gerenciar filial de grande firma,
Produtos farmacêuticos em Recite. Dfio-sc
para Ciprlano Borêl — Caixa Postal 5327
Rio dc Janeiro.

PEU
Brasi. nat. oferece-se para cargo de responsabilidade, longa prátiitai
cm cias. americanas, como gerente e flscaliz. de fiUals c vendas. Fala
e escreve português, inglês e alemão. Aceita encargo para o Interior.i 1227 55
e é disposto a viajar. Cartas sob n. 1227 deste jornal,
*
-,,

VENDEDORES
Firma conceituada, operando no ramo de representações, admite ele-;
mentos realmente capacitados nos setores de máquinas para fins lndus-i
triais e mlcro-motores, desde que dispostos a trabalhar e referenciados.:
Tratar de 9 às 12 horas, à Rua 7 de Setembro, 81 - 11.° andar — Orupo
55'
1,103.
17358

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
Admitimos menores e maiores que escrevam à máquina c
saibam tirar notas fiscais e fazer faturamento. Apresentar-se «
3582 55
Rua Bonfim n. 314, São Cristóvão, na parte da manhã.

COLOCAÇÃO RENDOSA
(Ambos os Sexos)
realmente

Precisamos de elementos qu» queiram
ganhar multo. 4. |
nheiro. Temos planos revolucionários. Garantimos renda superior a Cr$.
35.000,00 mensais. NSo 6 imobiliária. Exigimos depósito em dinheiro ile
dois mll cruzeiros. Favor apresentar-se apenas quem estiver cm con5202 5»
dlçõcs. Rua México n. 70 - sala 201.

CHEFEDÊVENDÃS
para loteamentos magnificamente situados, 8.000 lotes, muita
condução, luz, urbanização, apenas a 30 minutos da Praça Mauá.,
Firma sólida, procura pessoa capaz que possa formar bom corpo;
de vendedores. Pede-se referências. Cartas com' detalhes a;
esta redação ao anunciante n. 17355. 17355 55
|

ENGENHEIRO
PARA O SUL

í

Grande firma construtora precisa de engenheiro jovem com
o minimo de dois anos de prática de construção civil para dirigir obras. Necessário possuir iniciativa própria, ser aesemba-'
roçado e saber lidar com operários. Cartas com pretensões, re-.'
ferências pessoais completas, fontes de referências, serviços já
executados e firmas para as quais tenha trabalhado. Guarda-so'
sigilo absoluto. Cartas para a portaria deste jornal a. 17345.*

17345 55'

SECRETÁRIA

1

Firma construtora precisa de secretária com conhecimentos
gerais de contabilidade e que tenha boa apresentação. Exige-se'
referências.

Paga-se bem. As candidatas serão atendidas óoi
830 às 12 horas. — Rua do KAéxico n. 148 - 6.9 ondar —\
Grupo 607/608.

34178

5S

r

DIVERSOS

EMPREGOS

*

Oferecemos boa oportunidade a moça com curso técnico em contabilidade, dactilografo e com prática destes servicos, para trabalhar em ambiente agradável, semana de 5
dias e boa remuneração.
Queira apresentar-se 2.a feira na Brafor, Rua México
n.° 21-A, Sr. Hélio das 14 às 17 horas. 82160 55

Laboratório farmacêutico alemão mundialmente afamado, necessita de médico com
capacidade científica e de organização (idade
entre 30 e 40 anos) com conhecimento perfeito
do idioma português e alemão, para dirigir
seu departamento científico em São Paulo —
Após breve período de experiência, oferece-sie
curso de instrução de 6 a 8 meses na Alemãnha. Os interessados deverão dirigir carta sob
"MÉDICO"
a/c Caixa Postal 3307 — São
Paulo, citando experiência anterior e incluin82523 55
do uma fotografia.

Chefia de Escritório de Vendas
(FILIAL)

Antiga Organização da Representações no ramo do material eletrônico •
autopeças, procura elemento altamente qualificado, familiarizado com importade
ção, cálculoi, etc, bons conhecimentos de inglês, boa aparência, alto grau
ainda
•
industriais,
comerciantes
lidar
com
instrução e acostumado a
podando
dirigir o controlar vendedores. Remuneração de acordo eom os conhecimentos
desejados. Sábados livres. Gratificações anuais compensadores. Sigilo absoluto. Inútil apresentar-se quem não corresponder aos quesitos estipulados/Carta
com Curriculum Vitae, dando referências, dados pessoais, conhecimentos lin"CHEFIA" na
portaria dêste jornal sob n.° 4531.
gufsticos e pretensões para

Se o aeu problema * SABER HOJE
faça um curao TtD de treino prático
IMEDIATO.
Oa euraoa TíD Rarante-lht um aprtndizado eficiente em poucoa mesea (1
ou S) mediante módlcaa mewalidadea. Faça também como centena» de
outraa peaioas: confia à TÉD a aoluçfio do aeu emprego.

"Organização
ti-

para ae EMPREGAR AMANHA,
c rápido e tanhe um «mprêfo

; il

PÉ D de Serviços Lida..

82170 35

»'

4308 53

\i; Escritório da gerência (Centro) -? Sábados
livres. Apresentação, diariamente, das 9 às 11,30
e das 14 às 17,30 horas, à Av. Franklin Roosevelt
8257155
194 - Sala 505-B-5." andar.

; Required by large Textile mill in São Paulo. Ádministrative
ability and experience with automatic iooms are essentiai qualifications.
;
Please write to:
"Weave-room

Manager" — Caixa Postal n.° 1805 — São
Paulo.
S21455

I AUXILIAR DE PESSOAL

&

SECRETARIA
corresprocura-se, perfeita em eslenofrafisr~fe daatiloirafia para
conheça
e
aue
red&cSo
própria
eom
em
portafuês.
pondènei*
uma
todo* u outros serviços de escritório para poder dirigir
à
4211.
n.°
sob
ie«&o dentro da firma. Cartas com referências
M
wu
portaria dêste Jornal.

Precisa-se de rapaz com boa apresentação
e com habilidade para lidar com operários,
devendo ser dactilografo e possuir noções das
leis trabalhistas. — Os candidatos que ;e
julgarem capacitados, deverão apresentar-se
à Ay. das Bandeiras, 846 — Parada de Lucas.

:'*?<:%•/;

82591 55

VENDEDORES DE CATEGORIA
Grande Organização Comercial desta capital, com estoque
permanente, ampliando seu quadro de vendedores oferece ótima oportunidade à elementos ambiciosos, de boa apresentação
e instrução. Escrever, dando tôdas as informações, inclusive experiência e fontes de referencias para portaria dêste jornal sob
55
n 0 82161.
82161

MAITRE

AUXILIARES
DE LABORATÓRIO

Mais um

para a
Mt

'^^ÊÊmmt'W'*

FORÇA AÉREA
BRASILEIRA! '

Importante companhia operando no ramo
têxtil, sediada na zona Sul da cidade, procura
contato com jovens desejosos de progredir.
À companhia é conhecida pelas excelentes
relações que mantém com seu pessoal, oferecendo boas oportunidades de carreira.
CONDIÇÕES:

Chauf feur particular
soja
Companhia americana procura motorista quo
educaaparência,
boa
do
cidadt,
da
porfoito conhecedor
servir a sua dido o quo falo ingl*» fluentemente, para
firretoria. Exige-se o uso do uniformo fornecido pela
trabado
condições
me. Salário compensador o ótimas
lho. Cartas para o n.° 3309, disto jornal, indicando protensões, Idade, nacionalidade, referencias, etc.
3309 55

DEPARTAMENTO

A
PESSOAL

AUXILIAR

Precisa-se de um moço com bastante
correlatos. Lugar
prática de todos os serviços
de futuro para elemento dinâmico e com espírito de iniciativa. Indispensável comprovar ter
trabalhado nesse mister durante os 2 últimos
anos no mínimo. Cartas indicando empregos
ocupados, dados pessoais e pretensões, para o
S2570 55
n.° 82570, na portaria dêste jornal.
MMWMI

:

Vonho Irobalhor eonoicel

fia ÜS^Ba\

Idade: 20 a 23 anos;
Instrução mínima: ginasial ou científica.
Conhecimentos de inglês serão úteis,
mas não imprescindíveis;
í l*|| Deve estar disposto a submeter-se a
testes;
-— Horário integral;
Bom salário.
Os interessados deverão escrever paro a portaêste
ria dêste jornal sob o n.° 85706, juntando
endereço e telefone
anúncio e declarando
• «._.
.
85706 55
entrevista.
marcar
para

K

com conhecimentos adiantados de contabilidade, balanços, ge*
rência de finanças e administração em geral.
Os candidatos deverão possuir instrução superior, dispor de razoavel experiência nos setores mencionados, dominar perfeita*
mente os idiomas português, alemão e, possivelmente, o inglês,
possuir personalidade agradável e aptidão para chefia de pessoai. Idade entre 30 e 40 anos. São indispensáveis ótimas re*
ferências.
A elemento realmente capacitado oferece-se excelente oportunidade, com remuneração condigna e possibilidade futura de suceder ao atual chefe de •departamento, ocupando, assim, posição
de destaque. .
As ofertas deverão ser dirigidas ao n.° 4308 na portaria do
jornal e conter o curriculum vitae, pretensões, referências e 1
fotografia recente. Guarda-se absoluto sigilo.

WEAVE-ROOM MANAGER

— A MAIS (OUPI.HÁ Ai.KNCU l»K-.KMWM-XOÜ 1)0 l'MS
Milrlr lt. tin. YtfiM, 529 18° andar - Filiai: Ar. Copatabsna. 861 Grupo 414 Fonei: 43 9523 c 23 4376

s-fi:

Assistente do Chefe

— Correspondente em inglês e português, com
prática de serviços gerais de escritório. —
Idade até 35 anos. Salário CrS 12.000,00.
— Esfeno-daclilógrafa em português, até 30
anos de idade, com curso ginasial e aproximadamente um ano de experiência. —
i Salário Cr$ 8.000,00.

TAMBÉM

CURSOS DE:
SECRETARIADO
ESTENOGRAFIA
CORRESP. COMERCIAL
INGLÍS COMERCIAL
AUX. CONTABILIDADE
AUX. ESCRITÓRIO
FRANCPS
PORTUGUÊS-MATEMATICA

Departamento Administração

COMPANHIA AMERICANA ADMITE:

*==¦

AGORA

Grande companhia de âmbito internacional- precha em seu

SECRETÁRIAS

"*
^

1

MEDICO

AUXILIAR DE CONTABILIDADE

11

18 d* Agosto de 1957

CORREIO DA MANHA, Domingo,

3.a Caderno (Parte IT)

lá «liamos entrsoontio ei
FOKKER 5-11.
Eilamoi agora praeiiando d»
novos companheiros paro
ocelerar a. produção doi
FOKKER 5-14 - os primeiros
aviõas do treinamento a joio
fabricodoí no Brasil.Oferecemos oslas oportunidades

S
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MECÂNICOS COM BOA
PRATICA
ENFBRMEIKAt mW-OMAPA E C/ GRANDE PRATICA.
Requisitos:
¦) QnlUtio rom o SerViço Militar
b) Experiência «improvada n* proftsslo.

mim ^^

INDÚSTRIA AERONÁUTICA S. A.
Rua Alfredo tocha, 4*3 • GoieS»
lha do Governador

Par» clube com restaurante e
hotel de campo, precisa-se de ele
mento novo, hábil, enérgico com
muita prátioa .em iguais funções. Exigem-se referência cargos ocupados anteriormente do
mesmo ramo. Apresentar-se com
carteira profissional do Ministério do Trabalho 6 documentação
à D. Edda Maria, na rua Dcbrct,
23-3." andar, salas 301 a 307, todos os dias, exceto aos sábados,
12 horas.
depois das 18496
55

OPORTUNIDAD
A REVISTA VISÃO oferece excelente oportunidade para três pessoas do
boa apresentação o cultura geral, no seu departamento de assinaturas.
Ajuda de custas CrS 4.000,00, boa comissão o prêmios mensais de 1 — 2
— 4.000 cruzeiros. Exigem-se referências «carta do fiança. Apresentar-se è
82611
Avenida Gon. Justo, 275-B — 8.° andar.
55

ASSISTENTE DA CONTADORIA

ENGINEER
Wanted -i- young trained engineer to work in operations' divisiori of American Company must be Brazilian
under 35 years of age. Fluen written and spoken en*
emglísh absolutely necessary. Excellent salary, good
for
significant
opportunity
real
and
benefits
ployeo
advancemetnt. Reply in english, for box 3307 of this pa55
per. Stríctly confidohtial. 3307

GRANDE INDÚSTRIA DE AUTO-PEÇAS NO RIO
PRECISA DE:
inspetor-Viajante p/o Sul do país
Inspetor-Viajante p/o interior do S. Paulo
Vendedor-Praciste.
As pessoas intorossadas, perfeitamente conhocedoras do ramo o praças acima, queiram dirigir- à Av. Nova
York, 596 — Bonsucesso — das 10 is 12 horas, apresen-

GERENTE

tando-so ao Chefe do Vendes. EXIGE-SE REFERÊNCIAS.
3570 55
GUARDA-SE ABSOLUTO SIGILO.

Cia. Produtos de Borracha precisa dum homem excepcional para tomar conta da sua Filial do Rio. Candidatos
devem dirigir uma carta urgente; dando todos detalhes sobre experiência, idade, pretensões, etc; ao sr. J. M. Leigh,
Caixa Postal 1.193, Rio de Janeiro D.F. Favor incluir d seu
número telefônico. Tôdas as informações serão conservadas
em máximo sigilo. Trata-se duma boa posição com interes82551 55
sante futuro.

PRATICANTES DE ESCRITÓRIO

MANAGER
Rubber Company needs exceptional mon to manoge its
Rio de Joneiro Bronch. Candidates will please send urgent
letter; giving full resume of post experience, age salary
1193,
requirements, etc; to Mr. J. M. Leigh, Caixa Postal
number.
telephone
include
your
Rio de Janeiro D. F. Please
AU replies will be kept strictly confidential. This is o good
55
position with an interesting future. 82551

i

——>

Grande companhia americana oferece
excelente oportunidade para raapzes até 16
anos, de preferência com instrução secunda—
ria completa. Salário e horário atraentes.
Cartas indicando idade, grau de instrução e
ordenado desejado para o n.° 3310, na porta
3310 55
ria dêste jornal.

SECRETARIA
Precisa-se de uma para gerência do vendas. Exigeso boa aprosontaçio, dactilografia e conhecimentos do
serviços gerais de escritório. Apresentar-se i Remington
—
Rand do Brasil S. A. — Fábrica Albion, Rua Flack, 148
55
Estaçêo de Rieehuelo.
2293

VENDEDOR--A

REPRESENTANTE PARA EMPREITEIROS

Pmte-aè par» loia ie t»cl*e»., cortina», e*t*r«t. *«»**«,••,**?*;
i* »•»»•>«»'»
ieor». wéT*!» t <*ror»t6f» rm i*ral. Watt f«or.
"«er ort»Pt»jo»» ou» tín» m* «t prática ntut í&bsa. • «alj»
gWM^y.jW*"1*
mSm para cortinai. rxisf-«» boa» rtleríneja».
d»
out falam unsb*m llnjui» ntraninlra*. Tratar: Mia Vírtirji **
Castro a. "-A — fílffoni 5T-«M — Sr. Fmü». ****

Pose . cat*gerh*da, eom rtftrêneU», vtrwfcmío hí vários «no»
pirn %VM todo» tmprtHtlre» d» P»lt, d»i«|t mudar dt firma por
raift» «splkivota. Carta eom condi.6»« por otMé^uft para o »„•
«
5»*, êitH iarnal.
IM*

Firma americana admite brasileiro, entre 21
e 25 anos de idade, com .curso científico ou de
contabilidade, e, de preferência, alguma prática
de serviços gerais de escritório. Função inferessante com acesso rápido. Salário inicial CrS ...
8.000,00. Sábados livres. Escritório no Centro —
Apresentação, diariamente, das 9 às 11,30 e das
14 is 17,30 horas, à Âv. Franklin Roosevelt, 194
— 5.° andar — Sala 505-B. Não se atende por
telefone. 8257155

EXPERIMENTE GANHAR
CRÍ 30.000,00 POR M£S
Faça um testo de suas relações. Venha conver»
"amador" do vensar conosco o aprender como um
das, bem auxiliado e amperado por uma organisaprejuízo de suas fun*
ção do prestigio, poderá sem
"excelente
profissional"
ções normais tornar-se um
nas horas vegas o fazer jus e ume remuneração de
Cr$ 30.000,00 por mês aproximadamente.
Venha, agora, hoje mesmo, o quem sabe se
ainda ftste mês voei já não poderá contar com os
CrS 30.000,00 em seu orçamentio.
Procure, hoje ainda, nos salões de vendas do
Orlendo Macedo, o sr. Sérgio ou o sr. Gilbert. —
Rue São José, 90 — 5.° endar. 86074 55

ii!

VENDEDOR DE TECIDOS PARA 0 CENTRO
importante atacadista do tecidos de algodão necessite
do vendodor para o centro. Roquere-so elemento exportmontado e conhecedor da principal f reguexie de varejo o
confeccionistas. Certas detalhadas mencionando idade,
experiéncie, ocupação atual e anteriores, etc. para o n.s
3251, neste Jornal. Guarda-se sigilo. 3251 55

IP ' "

CORREIO DA MANHA, Dominga, IR de Ag6sto de 19S7

12

DIVERSOS

EMPREGOS

EXCELLENT OPPORTUNITY

ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE
"RUF"
E DE AUDITORIA
Com máquinas próprics, aceita serviço atrasado ou não. Também manual, de qualquer sistema. Mecanização de escritas avulsas. Organização de firmas comerciais e industriais. Reorganização dos departamentos administrativos. Racionalização do trabalho. Perícias contábeis. Contratos de toda a espécie. Reparti7113 55
çõei Públicas. Telefone 42-4248, de 8 cs 11 horas.

man

for assistant to produetion manager in Rio.
Sound knowledge of chemistry, ènglish and
produetion management essential candidates
send full resume box n.° 16976 this paper.

RECEPCIONISTAS DACTILÓGRAFA
16976 55

tí>*

A PANAIR DO BRASIL, S. A. oferece boa oportunidade a moças com instrução secundária ou equivalente,
brasileiras, Idade 18 a 28 anos incompletos, falando inglês,
com boa aparência, para exercer funções de Recepcionista. Remuneração inicial Cr$ 6.300,00. Procurar o Departamento do Pessoal no "Edifício Panair" à Praça Marechal
Âncora s/n.', diariamente, de 9 às 11, exceto sábados e
domingos, trazendo duas fotografias recentes, tamanho
55
3x4 cms.
4305

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
Precisa-se de uma com prática e que
seja boa dadilógrafa. — Ofertas com
dados pessoais e pretensões para êste
jornal sob o n.° 24627. 24627 55

Cargo de Responsabilidade
Senhor brasileiro, bem relacionado no comércio e na
sociedade, com longa prática de administração em grande
organização, de responsabilidade que comprovará com referências, oferece seus préstimos para cargo compatível,
muito bem remunerado e sem obrigações trabalhistas
reciprocas, interessados queiram dirigir-se R. J. —.Caixa
55
16091
Postal 413 — Rio.

Companhia industrial americana com
fábricas no Distrito Federal procura pessoa
entre 30 e 40 anos de idade, com instrução
colegial e experiência em assuntos ligados
à administração de pessoal. Exige-se o domínio perfeito do português, personalidade
adequada à função, vontade de se dedicar
a um programa vasto e progressivo de organização. Salário inicial CrS 30. 000,00.
Apresentação, diariamente, à Av. Franklin
Roosevelt 194, 5.° andar, sala 505-B.
82516 55
w__iwÊÊÊÈ_m^____w_m_mm___mmm_______

ADMINISTRAM ASSISIANT
Important firm operating in the field
of administration, banking and finance has
opening for exceptionally capable and serious person, between 27 and 35 years of
age, with college' education, preferably
some legai background, command of English, Portuguese and German and general
office or banking experience. Position entails work in direct contact with managemont and offers unusual chances for progress. As a starting salary CrS 30.000,00
are taken into consideration. — Ápplications, in person, at Avenida Franklin Roosevelt 194, room 505 C, 5th floor.
82516 55

TIME STUDY

i

Firma Americana precisa pessoa habilitada para ocupar
cargo de (ronomelrador de Operações Industriais em linha
de produção. Tratar na Avenida dàs Bandeiras n.° 16060.
Em frente à Fundação Casa Popular — Deodoro.
17225 55

Auxiliar de Expedição
Precisa-se de um, com boa letra, para serviços de notas fiscais. Procurar a Comp. Melhoramentos de São
Paulo, I Av.

13 de Maio, 13, 6.° andar.

3415

55

Auxiliar de Expedição
3414

carteira profissional se possuir, certificado de reservista e diploma de curso, inclusive três fotografias 3x4. Os candidatos
aprovados no teste de admissão, serão imediatamente admitidos
com bom salário inicial. Os interessados deverão apresentar se
aos Escritórios da IBM World Corporation, situado à Av. Rio
Branco n. 80 - 7.° andar, no horário de 16 às 18 horas, das
2as. às 6as._feiras eje 9 às 12,00jbos sábados.__
16988 55

Necessita-se com prática no ramo, pagando comissões dè
o ou ajuda de custo e coPrecisa-se de um — Carta Marinha —
missões. Tratar à Av. 13 de Maio, 23 — 10.°
3533 55 Preferência tendo conhecimento de eletricidaandar — Sala 1034.

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
A SEARS precisa de moça de boa aparência,
que seja dadilógrafa e que fenha boa caligrafia.
Trafar à Praia de Botafogo, 400 — 5.° andar, no
Departamento do Pessoal, a partir das 9,30
horas.
82186 55

PLANEJADOR
Necessita-se pessoa de sólida cultura, experiência administrativa, e possivelmente com conhecimentos dos trabalhos relativos
a uma indústria eletro-metalúrgica para assumir em futuro próximo as funções de assistente do gerente do planejamento e
controle da produção de importante organização americana.
Dá-se preferência ao candidato que possuir conhecimento da
língua inglesa. Os candidatos deverão endereçar cartas para
o n. 17235 detalhando o curriculum vitae e indicando suas pretensões.
17235
55

CARGO ADMINISTRATIVO
VENDAS PESSOAL
Oferece-se brasileiro, 39 anos, casado, falando regularmente.
o inglês, dactilógrafo, correspondente. Ex-Chefe de Pessoal de
grande Cia. americana. Experiência em administração, métodos j
e organização de escritórios. Ex-Asst. Gerente Vendas para todo
o Brasil de importante Cia. com vendas às farmácias, armazéns,
fèrragistas, etc. Controle e treinamento de pracistase viajantes;
planejamento dè visitação diária é itinerários de viajantes; expedição, entregas e crédito. Supervisão de filiais. Cartas por
gentileza marcando entrevista para a caixa n. 4149 dêste jornal.
4149 55

CHEFES DE SECÇÃO
DE VENDAS
As LOJAS DUCAL admitem rapazes jovens e ativos para
Chefes de Seção de Vendas (varejo). Dá-se preferência a elementos com menos de 30 anos, curso científico ou equivalente
e queiram fazer carreira no comércio. Salário inicial (durante
o período de estágio) 7.500,00. Os candidatos serão atendidos
no Departamento do Pessoal, à Rua das Graças, 61 • 2.° loja,
a partir das 9 horas, (ônibus Mauá-Fátima). 5195 55

VITRINISTAS
Ás LOJAS DUCAL admitem, para completar seu quadro
de funcionários:
1 VITRINISTA — Com muita prática em lojas de artigos
para homens e meninos. Salário inicial 7.500 cruzeiros.
1 AUXILIAR DE VITRINISTA — Com prática. Salário ini| ciai 5.500 cruzeiros.
Os candidatos serão atendidos segunda-feira, a- partir das
9
horos,
à Av. N. S. de Fátima 22-A (Ônibus Mauá-Fátima),
j
'onde serão submetidos a testes
práticos. Procurar Sr. Moacyr
' ou sr. João.
5196
55

SECRETARY (ASSISIANT)
TO SALES MANAGER
not over 35, good english-portuguese typist,
no shorthgnd. Industrial equipment, import
and manufacture — Call for appointment:
42-9894.

Precisa-se de um separador de pedidos, na Comp.
Melhoramentos de São Paulo, à Av. 13 de Maio, 13 —
6* andar.

VENDEDORES
VENEZIANAS

São exigidos, no ato da inscrição, os seguintes documentos:

A SEARS precisa de um contador recém-formado, que tenha boa caligrafia, com idade entre
22 e 27 anos de idade. Tratar à Praia de Bolafogo, 400 — 5.° andar, no Departamento do
8218655
Pessoal, a partir das 9,30 horas.

Departamento de Pessoal

m-_.

Precisa-se para trabalho permanente, com prática em
quadres. Av. Pedro II, 167 — São Crislóvã». _««2 J*«

A IBM WORLD TRADE CORPORATION comunico quo
será realizado, em breve, um curso para técnicos de manutenção de seu equipamento (Máquinas Elétricas de Contabilidade),
sendo necessário, para inscrição nesse curso, o seguinte: possuir curso Cientifico, ou seu equivalente (escolas técnicas profissionais ou industriais, conhecimento de mecânica ou eletricidade, ter mais de 18 e menos de 26 anos de idade, boa
aparência c educação, sujeitar sc a trabalhar em qualquer parte
do país.

Contador recem-formado

GERENTE

55

Kw

LAMTERNEIRO
CIA. DB TERRAPLENAGEM, pr*cií« LANTERNEIRO para Irabalho tm timlnhfttt, Ofkln» fixa ITATIAIA, Estado d» Rio. — Tratar na Ofitlna Fixa da CIA. CITOR, Km. 153 Rodovia Presidenta
34*1 SS
Dutra *m ITATIAIA, com • Sr. ABDON.

DESENHISTA

JOVENS

(Produetion Manager)
American company seeks ambitious

3." Caderno (Parte H)

82936

^5

INDUSTRIAL ENGINEER
engenheiro estrangeiro com
grande experiência. Métodos americanos e
europeus. Muitos anos de prática em Time
Oferece-se

Study, Simplification Job, Standards,, Incenttves, etc. — Base CrS 30.000,00. Cartas para o
n.° 28976 na portaria dêste jornal.

28P76 55

de. Comparecer à Rua do Propósito, 130 —
Saúde. Trazer fotografia e documentos. Pagase bem. Procurar Sr. J. AXT.

™^

Cargo de Confiança
Senhor ativo, dinâmico e capaz, com longo tirocínio
para organização técnica e comercial na Europa e no
Brasil, falando vários idiomas, procura cargo de responsabilidade. Favor responder para o n.° 2299 neste jornal.
2299 55
c/
aparência,
com
boa
de
estudante,
19
anos,
Rapais
de
dacticurso científico, sabendo inglês e conhecimentos
lografia e com alguma prática de escritório, oferece-se
para trabalhar no horário 12-6 horas, preferivelmente em
escritório. Cartas para a portaria dêste iornal n.° 4162.
55
4162

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
A SEARS precisa de moça de boa aparência,
que seja dadilógrafa e fale inglês e português,
para trabalhar em Niterói. Trafar à Praia de Boiafogo, 400 — 5.° andar, no Departamento do Pessoai, a partir das 9,30 jioras 82560 55

Encarregado - produção
Grande fábrica de indústrias plásticas procura
um, idade 25 a 30 anos. Instrução secundária.
Desembaraçado, Boa remuneração. — Respostas
para o n.° 2511 à portaria dêste jornal. 251155

(CONSTA)
Precisa-se exigindo-se prática reai em desenhos
de máquinas, e alguns conhecimentos de mecânica. Avenida das Bandeiras, 16.060 — Deodoro.
Em frente à Fundação da Casa Popular. 17175 55

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
Indústria com sede em Caxias, precisa de elemento capacitado para a
função acima. Bom salário de acordo
com a capacidade. Cartas para o n.°
18279 na portaria dêste jornal.
18279

ENGENHEIRO QUÍMICO
Jovem deseja roiaborar n» parte de estudos e planejamentos tecnológicos de indústria no I). Federal, dispondo de seis horas por dia. Salário pretendido cr.\ 15.000,09. Cartas por (entlleza para a portaria dista
55
3H4
Jornal n.' 3174.

PLATINADOS
Platinados para bomba de gasolina elétrica "YELU", os melhores, mais duráveis e custam apenas Crf 240,00 o iógo completo. Para
revendedores, grandes descontos.
Colocamos contatos de platina legitima no distribuidor de qualquer marca de automóvel ou caminhão,
Traga-nos o platinada velho e não mais terá aborrecimentos.
Preço: CrS 250,00. Rua 7 de Setembro 65, Grupo 31 — Tel. 42-6769
64
615(9
J. B. Alvarenga — Rio de Janeiro..

AMBOS OS SEXOS
Serviço fácil, pessoas relacionadas, em Horas vagas.
Acima de Cr$ 4.000,00 — Traier êste anúncio. — Av.
3490 55
Rio Branco, 25 — 2.e, sala 207.

ADMINISTRADOR PARA FAZENDA
Oferece-se com prática de lavoura e criação de ga«
do. Favor telefonar para 26-1901 — recado para Sr.
55
WALKER.
3503

____wnmmmmm

TELEFONISTA
Procura-se, com grande prática, parti eminente firma. — Boa remuneração. Resposta para «caixa n.° 2512
55
dêste jornal.
2512

REPRESENTANTE
A maior, mais antigo c melhor aparelha»
da Fábrica de Folhinhas, procura vendedores bem relacionados. (Inútil can.
didatar-se sem ter prática de venda).
Artigo de fácil colocação - Mostruàrio a
crédito -Boas comissões c/ adiantamento.

SECRETÁRIA

Organização americana, de âmbito nacional, procura
secretária que fale e escreva, correntemente, inglês _
português, e que seja perfeita taquígrafa em ambas as
línguas. Idade até 30 anos. Salário compensador, com
ótimas condições de trabalho, inclusive expediente somanal de 5 dias.
Cartas em inglês, indicando: idade, nacionalidade,
grau de instrução, experiência anterior, salário pretendido, etc, para a Caixa n.° 3308, na portaria dêste jor55
nal.
3308

SENHOR AMERICANO
grande
ção de
cio ou
iornal

especialista e eom 35 anos de profunda prática em construcasas de madeira e Instalações eletro-mecânicas, procura sicolocação de acordo com sua capacidade. Cartas para iste
n.° 5Í79 — Sue. Copacabana. 5879 55

MODAS

E

55

C&IXLPflSM
> SflO PAULO

TORNEIRO MECÂNICO
Precisa-se torneiro mecânico competente &
fim de ser iniciado na manutenção de tornos
revólveres automáticos. -Cartas* para a portaria
16117 55
dêsfe iornal sob o n.° 16117.
BORDADOS

— Para família de alto j NOVIDADES americanas tm tejldoa
ROUPAS AMERICANAS E ARGEN- nr__n np rcíRV. _. roSTURA —I COSTUREIRO
TINAS, novas. Telefonar das 8 às 14 pS^métoà*0*™ modeSprala tr.tata.nto t».JWl&L&fâ^\^^
pira
daa|CONFEGCIONA-bb roupinhas
horas para 46-6429. 18211 81 de BotaíoRo, 460, apartamento 22$ tidos ligeiros. Tel: 45-7,78 depois
| meninas de 1 a 10— anos. Rua AnchlaMODISTA — Executa-se qualquer mo- tel: 26-8215. 25562 Pt 11 boras.
Leme.
1001
ID.apto.
Sljta
17267
dêlo a preços módicos. Av. Barto- CHAPÉUS — Para alugar, vender e. _
lomeu Mitre, 990 aplo. 512 Leblon confeccionar — 1'eitlos de saias, ves-|CASACOS DE FELTRO — Comprido»
0RL0N BORDADO'
— D. T.11933 81 tidos e mantos. — Fone 57-0947. 980 — Curtos 780 — Feítios de ve»
-".'"tidos, saias, mantfis ê chapéus. —
Blusas - Únicas na praça — Ama|
22-2295
VESTIDO DE NOIVA — Majestoso, MODISTA — Concerta, reforma e Fone: 57-0947.
Sr. ROCHA
01045 El nhã
em veludo italíam-, manequim 42-44, confecciona vestidos de esporte, rie
maniquln
usadas
assim
roupas
e
de
soirèes.
16
ms.
de
noiva
inclusive
veu
VENDE-SE
estilo Impírio,
passeio, de
e luvas. Preço base: 16 mil. Tcl. ., como roupas de crianças — Rua Bs> 42-44. TeL: 46-0564.
1216 81
rata Ribeiro — Fones 57-4568 e 37-0718
47-1213, depois das 10 horas.
01084 81
Reformas, consertos, lava aeus agaVende-se estola importaVIZON
MOLDES (toiles) — Vende-se í"rãnsalhos velhos ficam notos, far. limcesas chegadas recentemente para a JGRANDE OPORTUNIDADE!!! — Li-jda cinza í>nf«ima- 5'-»918das estolas — Renova suas colebts da
presente estaçSo — 57-8852. Iquidação de todo estoque de malhas,
Vlculnhas — Rua Marquês de Olia_rJ\__ne____it_t_m «vrlucívrw 1957:
Í9R7! idem:
iri*»mi vesti-1
vi*sti- ARTIGOS
ARTIGO^ ARGENTINOS, 'ãcalças com •Ia 88 — Botafogo — Tel. 26-7973.
NOIVAS — Catttisolas e ánáguas~d"eimodelos exclusivos
hoe cal- : pridas. sweter, meias de
para
nylin Van RaaW. Preços b«ratissi-|dos de Jersey., saias, blusas
Preços de Wprtaa. diariamente mens, malas. Ver à r. Barata Ribeiro,
mos. Telefonar àts 8 às 14 hor*s pa-je»]CAMISAS SOB MEDIDA
Frei'at*
57-5753.
R.
Paula
601.
Mrae
MCO,
Telefone:
apto.
S1
>"•
ra 46-6429
'8212 81
20785 íl
•tas.- 34, apto. 102 Copacabana, tel •
CONSERTOS DE COLARINHOS —
acüta feitlo*
de noiva ma :37-7944
VENDE-SE rico vestida"guipure"
Camlseira competente
26984 81
CORTE CENTÉSIMA!;. Enslna-se. — de camisas, blusões, pijama» a demaU
bor
nequitn 42'44. Blusa
TeleClemente.
rua
Silo
Botafogo,
daoa a nacaiada, saia de orgaiidi.j
confecções para homena e meninos.
"gui-j VENDE-SE — Estola de Raposa íone: 26-7309.
— Serviço finíssimo, eom cort* por
plissada, eom entreir.eios rie
npaiMía t. nrleO neo» lindis•'¦ ¦"!.;_>. europeu e acabamento estnepurê" Rua do Riachuelo, 121. apto. I Pra,eafla »* P«"s'> PeÇ*_«"
17873 81,sinta Che*ou agor. da» Enrapa.
203. Tel. 42-6334.
Ct5aco. tipo viion f^ãt rado — Feltlos moderno» — Aceita
^p^
1B# 'Musquet, Belfort Roxo, 58, apt. 602. tambím quaisquer conserto» de colaiS — Ami chamar -|P«"eC<» de ocasião. Tel
— Plena garantia
16030 81;
20032 81 rlnho» c punhos
19104 81
45-6034.
ANA
, de «ervlço — Entregas rápida*. Esto—
aceita íeitio» aports.ique de tricolines — Rua General ttI MODISTA
Itoileteg e formatura. Grande oferta j verlano 100, ap. 114, térreo, atri* do
í para as noivas de setembro, Te:efo- Botafogo de Futebol « Regata» — TM.
1332 811 26-8432 — DTDA — Roga-sa te!eío!ne: 37-5921.
jnar antes da Ti*ita ¦_- Mando buscar
2318 81
VENDE-SE lindos vestido» franceses, a domicílio.
usados apenas duas vèze», por preços baratlssimos, marcar hora pelo
larj.'.20 metro 320 to telefone:
NUTRIA
.'
Linho puro lençóis, branco
47-5832. 1314 81
35O.0S
lur.
2.20
metro
lençóis
róres
Ltbdo casaco de peles, eomprldo.
Linho puro
quase novo manequim 44, ver dtalar» 0.5» desde i;.1,ne
CambraUs Irlandesas bca. e rôrçs
COSTUREIRA
riamente daa 11 ia 13 ou das 19 U
larjt. 1.86 metro 320,00
Unho, puro briga bto. e córes
20 horas. Barata
Ribeiro 718 apt.
60_
larg. 2_íí metro 220.**»
Rua Farani 3, ap. 204.
Linho fio belga bto. t córes
smn
82953 81
Completo lortineoto de linhos nacionais t estrangeiros, para roupas de
MANEQUIM - 48 A 54
ia • mesa. Partidas completa* de Unho puro belga e imiurSa d*
Tenho modelo» pronto», d* paMelo
U&fco nacional. Vendas _ rista e a praia.
DE NOIVA
VESTIDO
• da noite. Av, N. a. Copacabana,
Vendas por atacado t- a vareje, farinamos • paganente.
Vendé-*e lindo modelo, em aetim 1.150 ap. 113 — Tel: 27-3121.
e renda .todo bordado te_a nacaraLOTHAR, HERMAN - CIA. LTDA
2082S_Í1
do. Tel: 37-5163.
At. Rio Branco, 1K-1N - 2.» andar - talas 205/1 — Tel. 22-3153
CORTE E COSTURA
-Jornal
do Brasil"
ao lado do
IStcola Raraguaasti — Aula* dlgr8SS30 fl
na» » noturnaa. Confere dlpioma —
Hu» liarqu»» da Paraná, 41, ap 803
— FUmeogo.
)íos3 ai
íundad*
A mais anua» do ramo.
tm 1913. eipedalirad» em motíeiatSoMODELISTA PARISIENSE
ttt ta* meúsda, • cintai para opera"Mink"
da» d# tftda espécie, abdominal t pa-j Aíeit» estomenda* tt moines p«r»
"Postei
Vindo umo
Mink" t outro
com certifi- rt «nte» * depois ío parto, na fíbrt-1 rtbrieaa d» ennfseçftéa finas pe?» ••ie» «» CASA MMK. SARA Praça Ulaborai. Rua Viscor.de __x»;t. M« ap.
S82.
1«W9 íl
20779 81 •dt Junho 39-A. T«!. 23-9418. *
co<k> dt legitimidade. Tel.: 47-0086.

PELES

ENXOVAIS DE UNHO

"CINTAS

CAPA ESTOLA DE VISON

E SOUTIENS CASA
Mme, SAKA

CORREIO DA MANHA, Domingo, 18 de Agosto d« 1957

3." Caderno (Parlo II)'

!

AUTOMÓVE

DE

S

19

OCASIÃO

1'O'ti, 105S — Vend«»ia nu troca-i* HUDSON 1951-52 ~ Vtndo, de 6 cllln- STUDEBAKEIl 52 — conversível —
por Wolk-waien d* Bi am diante — dros, 4 portas, multo econômica, de Vendo em excelente estado —— FaciVer i
Fleetwood — 4 portaa — O mais
Dol» tons d* atui — Telefonar — luxo, com radio, pouco imo. CrS.... )lto pagamento em 1 ano
Vendes* um Cadlllae Conversível
1957 — 0 km. eompletamanta tqulnovo do Rto — Unico dono — Tudo 1952 em perfello estado. Ver A gara-1 pado fôr Regeney-Whtte — Lcgull»
57-2787.
50.10 64 290.000,00.
Itua Francisco Otaviano, Av, Copacabana 601, apto. 603.
— Inclusive tapetes — Acel»
..
02387
original
.
64
*
—¦ Vende-M pelai
'
Vende-se um Powergllde pela mt- to troca — Facilito pagamento _ Tra- ga na At. Atlântica, 1.782. ivadn tem mandato
CHEVROLET 1B52 — Unico
dono, 41 Copacabana,
5954 64 melhor oferta — Tratar ttl: 20-3629.
— Vendo em ótimo esta- lhor oferta iqulpado, cór yerde
ela» tar Rua México 31-C — Tel. 52-6665.
verde,
p.f., vendo urgente. Base OPEL KAP1TAN — Verdadeira Jóia AUSTIN 40
11961 6«
do podendo facilitar o pagamento em ro, capota, e pneus novos com rtll«00 mll — Ver H, nepúhlica do Peru
11990 64
alemã. De 4 portas, oti- 1 ano — Ver à Av. Rainha Elizabeth mo estado dt consarvaçaa — Ver e
72 — Apto. <I07 — pela mnnhfl c| da Industriamodeio
1951. CrS 250.000.00 253, apto. 002.
02388 B4 tratar A Rua Senador Vergueiro 171
HUMBElVrO. 5000 04 mo estado,
Em estado de novo 4 portas meRua Francisco Otaviano, 41. Copaca-1 —nn garage com o sr. SYLVIO — Tel*
AMORTECEDORES A-70 — Compra- 45-3280.
FORD 40 — 4 portas, rádio, banda bana.
Vende-se por motivo de viagem um clinico, ridlo e pneui banda hran4176
64
Importado,
su um Jogo, de ferro, para Austin
em perfeito estado dt conservação e|r«. forraçAo de couro,
branca etc. Ver e tratar de 2a. a 0a.
funcionamento - Ver a Rua Carnei- CrS 300 000.00 ter e tratar à rua Benfeira Itua Ipiranga n. 55, (l.aranjel- AUSTIM A-40 — Estado excepcional, A-70 ano 1052 -- Tel. 32-7851 — FER
lü
tel:
53-2089.
NANDO.
03122
Constam
6
—
dtreç.lo,
ro da Rocha. 97. Hlglenopoll-. ou se» jamim
ras)
Dai 9 As 11 hl, e das 1G ás tudo de fabrica, mudança na
Chapas particulares aem chofer —
10 horas — Preço Cr» 200.000.00 à multo econômico. CrS 235.000,00. Rua VENDK-SE PeaiiRot mod. 203 — Ano 1052. 9 toneladas, freio a ar, gunda-feirr. na Av. Nllo Peçanha 31 I
Americanos, roccnnlvos, equipados. —
serie 470, estado de novo, funciona- cm o guardador.
64
3442
,
vlsta.
5025
04 Francisco Otaviano, 41. Copacabana. Ano
Modelos 52, 63, 54, SS e 56 - Infor*
fAftlllAf
10-,?
— 17
1953, eslado de novo. Ver eiment0 perfeito, bem calçado, pronl/UMUial
JL I
| mações tel. 36»0027 — Avenida Prado
*"
STANDARD VANGUARD — Vendo M. C. SÁLON — Vendoi em otlmo es- tratar na Rua dos Oitis
n. G5 'to para trabalhar. Aceito proposta
Júnior 145-A, loja — Copacabana.
2a. série de 1050, com motor latarla • tado, de 4
pagamento car
2559 G4 Inclusive entrar » no
porta», 2 cores, muito eco- Gávea.
eslofanin.il. em perfeito estado
Av. Ernonl Cardoso Ultima feria —de 1952, estado geral
ro menor. Ver
exame.
rigoroso
a
submete-se
nomlco,
100 por cento
Estofamento de faFone 57-7410 e 27-0270.
— Bel-Air, 1957 — 115, fundos — Cascadura
175.000,00. Rua Francisco Otavla CHEVROLET
recoberto plástico americano.
11B0 64 CrS
3176 64'br'cl*Pintura
Dirija voei mesmo — Chapai parVendo. 4 portas, 2 cores, estofano, 41. Copacabana.
cinza pérola de fabrica —
tlculares. Últimos modelos. — Rua
VENDE-SE pela melhor oferta a parBase Cr» 200 mil — Com MIRANDA.
mento de couro, automático, diFrancisco Otaviano, 35. Tel. 27-8904
Vendo, cor,
V
Ouvidor 164.
«A"1*^_vH.-Tifl*e'»"'t'™,"lrecáo
jaguar MARCK
tir 300.000,00 carro Pllmouth. 4 por- JAGUAR
3422 64
hidráulica, antem
2583 64 —. Copacabana. 5779 61
. ¦
..,elétrica,
,
tas, 2 cores — Tratar tegunda-feira rareia impecável. Rarlisima oportuni-.
\, com ,
r
r.
automático,
todio
selcíor
De* 4 porta»,!
com D. NANCY pelo telefone — dade.
Cri 165.000.00.
to estado de funcionamento e pin52-2106.
4413 64 particular. Rua Francisco Otaviano,: do equipado, novo com papeis re tura. Ver e tratar na Rua GuBtavo Novo. 0 Km. com
garantia — VenVende-ae pela melhor oferta, partiKularizados. Diretamente com o Sampaio n°. 223 — Garage — Tra de-se. Tel. 26-7929 com
PACKARD 1940 — 6 cil. noVàá- 41. Copacabana
ar. GUIMAcular, 4 portaa, preto, 8 cilindros, —
tando com o ir. Joaquim. Na segun RAES.
DODGE UTILITY 1951 — Ven- dio Motorola particular vende um FRAIZER — Muito econômico, 6 cl- proprietário. Tcl. 47-36GC.
80684
64
ótimo estado Isento de trombadas —
na Rua do Catete 55 com
de-se urgente. Preco á vista CrS perfeito. Pneus, bateria, estofamento, llndros. luxuosa forraçüo, pneus novos,
20782 64 da-íelra
Zero Km — Importação 5a. Catcgo- Ver Rua Rainha Guilhermina, 69 —
O sr. CASTELLO BRANCO das 9 *s
novos. Latarla perfeita. Mo— Leblon — Tela. 62-8595 ou
330.000,00. Estuda-se facilidade fiação
Rua
CrS 115.000,00.
CHEVROLET, ZERO — 4 portas, 12 e das 15 As Kl horas.
ria — 4 portas aem coluna — Todo ap. 101
tor retificado. Oportunidade unica. etc. 4 portas.
19149 64 Vende-se, motor 100 por cento, freio equipado — Tratar Dr. Isnaldo — 27-5611 — PUNIO.
para peauena parte. Ver domln- Melhor
Francisco Otaviano, 41. Copacabana. mecânico, 6 cilindros, 1955, 2 còoferta. Facilita-se. Tel
64
a óleo nas quatro rodas, pneua baldo, Rua Visconde de Plrajá 295, »p. 801.
go á R. 2 de Dezembro, 23, c' 43-1482 ou 47-1707. 19117 64
1199»
_ CrS ]95.noo,„o, de 4 res, rádio, recém-desembaraçado,
aro 16, capota, pintura « cortinas no2578 64
porteiro, c de segunda-feira, cm VAUXHALL ano 1053, 4 portas Sedan OLMMOBILE
—
—
ctlmo
vas
Ver na Garage Auto Sport A
ainda não emplacado.
Ver Av. Super de luxo vidros ray-brn. rádio,
mecânico, 6 cilindros,
diante na rua do Catete n. 91, cor cinza chumbo, ótimo estado, 2.° p0rtas
!,ara praca
Rua Marques de Abrantes 178.
Rua Francisco Otaviano Epitacio Pessoa, 1.698 — 46-4212. dois
Em perfeitas condições — Vende»
alto-falantes ar quente e frio;
com o Sr. SALOMÃO.
Vcndc-se
urgente
preço
4518 64
6.
Posto
proprietário
fo. Copacabana.
cores, banda
se — Tel: 43-5238 — Sr. ANTONIO
64 máquina original duas
base 200 mll. Ver e tratar com Dr. **
64
2461
—
18226
branca ótimo estado
ou sr. ZEZINHO. a
Preço CrS 380
269941 64
?"-a7 S;1°
COUPE X CONVERSÍVEL - Procuro BABa
Prccisa-sc de uma ba mll — NSo aceito
oferta — Rua Sou¦!„.,.,.,,
.,,1-11,17
2'lfíí}'SS*.2i1
i<--i.-ir..i<- A
de ii 7.is Mercury,
MÇ SPORT — 1952 — Tro» ?-.u?.5£S
a
.
ou Chevrolet 1052 ou bá
Ford
—
de
Lima
Sr
ANTONIO.
Novo
de
autoza
397
de
responsabilidade
educaprocesso
e
pintura
16967 64
53, conversível em bom estado, dou
co por Austin A-40 — Morris 12 horas.
18482 64 móveis — Preços a partir de Cri 5
— 1951-62 — Vende- cm pagamento um Coupe Hollywood, da para cuidar dc duas crianças
mll — Executa-se era 24 horas. Proou Citroen — Telefonar para CADILLAC
c
3
anos.
Exigem-se
dc
2
hidrama6
cilindros,
de
prática
Hornctt
curar o pintor responsável — End.
motor
Máse 4 portas. Hidramatlco.
Vende-se pela maior oferta, 623
com radio, altoM. Hermes 1017, domingo. quina e hldramático retificados. tica, luxuosíssima,
'.nmbem 1952-53 — Dife- e referências. Rua Rainha Gui- Falrlane — Thunderbird — Cambio Av. Gomeis Freire, 769.
açóes ordinárias nominativas • 1.270
64
etc.
2478
falante,
Ihermina,
134,
apto.
401,
Leblon.
64
2578
tra3211 64 Base Cr$ 400.000,00. Ver e
automático, 4 portas, Creme e preto
ações preferenciais — Tratai pelo tel.
Rua
rença a combinar ou vendo.
5297 54 Rádio automático Km. 13 mil. Crí 690
47-9532.
18411 64
tar a Av. Rainha Elizabeth, 601 Francisco
Otaviino. 41. Copacabana.
— Telefonar 52-4059.
AUTOMÓVEL OLDSMOBILE Hlclramá- apto. 8. Tel. 47-3910.
|
Posto 6.
PROCURA-SE babá para criança
* Oco, 4 portas, bom estado conserva64
53,
5304
Vendo,
2a,
série,
ótimo
em
esta
5066 64
do — Ver rua Dr. Otávio Kelly, 28. [
de
anos, exige-se referênçao, carroçaria c máquina. Ver com
LINCOLN - Vendo, comple-1
Vende-se cor pret», 4 portai, hl»
ap. 102 — Tijuca _ Das 9 ás 15 hs.
^
f, sr. Arllndo A Rua Bltencourt da SH- KAISER 51 Sedan, cinza, 4 por- MOTOR
cias.
Rua
Sa
Ferreira,
—
15o,
aptp.
oportu-j
de
Preço
Vendo de 4 portas, em magnífico es- dramático, bom estado, adquirido dl»
cilindros
4481 64
va, em frente ao Hotel Avenida, es- tas, retificado com garantia, pin- to de 12
Rua
Francisco;
Completamente
novo,
cou601.
27-3603.
forrado
a
retamente
00.
Mcsbla abril 52, um uni»
-18.000
Tel.
CrS
nldade.
na
Ver
tado'— Preço 500 mll Cr$
taclonamento. Caixa Econômica dc se- tado e estofado de novo, vende-se
— Pintura preta original, cem ráco proprietário— Ver Artur Bernar»
Otaviano, 41. Copacabana.
1313 54 ro
Rua das Laranjeiras 506, depois das \à„,vuv_
gunda a sexta-feira. Aos sábados e à vista. Tel. 37-4618.
dio e pneus banda branca — Tratar
Catcle _ 0utras informa.
domingos sr. Olavo Ladeira TabajaVendo, ótimo estado todo equipado, 2 horas.
64 ções 36-2276.
18448
5921 64
4216 64 AUTOMÓVEL - Procuro adquirir, CADILAC-47 — Vende-se urjrcn com ar. NELSON — Tel. 46-8444.
ras 1)1 — Copacabana.
17360 64 duas cores, banda branca
Melhor
terreno na te pela melhor oferta. Tratar com
3409 64 PLYMOUTH 1952, côr preta, com dou em pagamento um
—
oferta
Rua Dias da Rocha 12, ap.
do Joá, junto ao Restaurante o sr. Renato. Telefone-23-3222.
somente à vlsta, Estrada
802
Tel. 37-2373.
PERUA RENAULT 1955 — Vende-se 39.300 Km vendo,
Joá, frente para a Estrada de 40x20. Horário comerciai. 17405 64
Vende-se 4 portas — 2 cores. Freio Particular vende,
completamente
340
n."
Dias
Ferreira
à
Rua.
tratar
4480 64
Tel.....
Preço
ocasião,
de
nm ótimo estado.
LUIZ.
Vende-se —..— VGm hl mhnrthh
a ar — Dlreç.lo hidráulica — Estado novo, mecânico, motor V-8, 4 portal
n.° 202, esquina de General Ar- Base Cr$ 400.000. Sr.
apto.
64
°.
.
26-9438
—
rosldéncla
tel:
ou
—
Telefonar
,
Sem uso 2 garras e 2 pondc novo
Vendo
Tratar pelo tel. 46-3011. com coluna — Cor aml elaro e es»
tlgas, Leblon. 18173 64 47-7370. ________J.—
escritório tel: 52-0991. Sr. Pleter.
telros de para-ohoque dianteiro; 2 ta2391 64 curo, todo equipado — 4a. via da Al»
MARK 7 — Ultima série
64 FIAT 1400 — Côr verde metálico, JAGUAR
—
de
Particular
borracha
vende
bom
fandega — Tratar tel. 28-4213.
trazeiestado
(dianteiro
e
em
petes
Vende-se um òtlmamente equipacôr
—
çm
11269
um
preta
Vende-se
1952
Av.
Prareformada.
aros protetores de farol, 1 rá- Rua Mar. Cantuárla 182, ap. 22 —
11992 64
um propneta- do, com transmissão automática, dl- ro), "Motorola",
JIPE LAND ROVER 52 - Vendo em completamente
só
teve
estado,
ótimo
3B-0880.
Tel.
—
apto.
702.
298
Júnior
do
tipo Goldcn
Tel. 26-5798.
Voice Urca
hidráulica, freio a vácuo, ban- d!o
"Twoperfeito estado. Tel: 27-2044.é de
3218 64 rio* Ver e tratar à Avenida Vieira recuo brancas,
—
Chevrolet
1957,
Troca-se
boton
Tel,
27-0806.
17316
64
verde claro e verde es- pousch
Souto 556 com sr. GERALDO a par- das
particular.
ten", Power Glide, Power steering, 0
18458 64
curo. Ver, com o porteiro do cdifl80689 64 CITROEN — Particular vende Ci- tir das 9 horas, de hoje, (dia 18)..milhas, por Mercedes-Benz 220-S — 1*. Série caminhonete 9 lugares —
funcionamento
rua
100%
cio
da
Bolívar
116 e tratar pelo
47,
troen ligeiro
Tel: 27-0373.
4218 64 2 cores — Vende-se em
"Stand
tel:
27-6851.
Negócio
urgente
sem
..VENDE-SE um carro
Van- e conservação. Preço Cr» 149,000.00.
e
perfeito ei*
—
'
BELVERDERE'
tado
22B3 64 PLIMOUTH —
vende-se
de conservação..
Dowermaster
troca-se
intermediários.
ou
Particular»
.
do ano de 1949, cm perfeito TeL 38-6137.
Particular
vende
urgente
mepela
e
Ver
4
1957,
km.
o
portas.
Vendo
carro
e
tratar
ünlco
Ver
na
St*.
HANS, tei:
proprietário.
pequeno.
eslado de conservação. Tratar à Rua CHEVROLET — Vende-se um. madelhor oferta. Bom estado, pintura e por
— Avenida —
FONSECA
com
tratar
52-2390
ou
.42-6578
Menescal
Iguard"
da
à
Av.
das
8
Galeria
às
18 horas,
garage
—
de
Alrorracão novas
R. Desembargador
„. Perçira da Rocha 141. Ricardo
estado de novo — Tudo
lo 1951, cm ótimo estado de .conserva- Atlântica 1020, posto Martinelll, ¦
deixar recado.
Copacaban 664.
1340 64 de Vende»se,
' "buquerque.
fábrtea — Vei- e tratar á rua Ge- podendo
64
Zero Km. — 4 portas, direção hi» Izldro, • il7ç — Praça. ISaenz- 'Pena. —
Ver na gara80697
funcionamento.
e
ção
18033 64
4462 64
— (Hoje3!só'até: 15,30 hs" ).*¦
raldo Martins. 193 — Niterói.
gem do edificlo, à Rua Sá Ferreira. RADIO — Automóvel Ford Í956 le- draullca — —Mecânico, duas cores
17352 64
17129 64
Rádio, etc.
Aceita-se troca — Rua
sábado e domingo.
Copacabana,
152,
«Pou100,1.
Tudo
1953
37-4942.
ZEPHIR-SIX
64 gitimo Fqmoco. Tel.
Belisário Távora n. 480 — Tel
Conyerslvsl, nova. placa centena,
5287 61 25-5377, ap. 101.
co rodado, lindo aspecto. Ver na ga- Preçd CrS 350.000,00;" 3380
Carro de Soto 1952 — Aulas parti7340 64.
único proprietário, troco por Wolksrage da Rua Conselheiro Lafalete, 91 CHEVROLET BEL AIR 1954 — Ven—
culares Individuais, apanhando o alu- 1954;
—
tvagen
ou
370
Rua
CATALINA
vendo
Cr$
PONTIAC
mll
Vende-se
—
Tra
pela melhor oferta
no em casa — Método rápido e prá(PÓsto 6) c nos dias úteis no esta- de-se Cr» 580.000.00, 4 portas, hldraGeneral San Martin, 857.
troco, facilito, 2 cores, raVende-se urgente, ainda náo em- tico. Trata-se dos
tar'•pelos . tels. 36-1138 e 37-9519.
clonamento da Rua da Assembléia es- máticó, 19.000 milhas. Troca-se por Vendo,
papéis na Iuepe64 placado — Rua
Duráo,
continental, lindo auto. Rua 2 Vendo um,
1311
3518
Cupertino
dio
00.
64
200.000
Março.
de
de
Io
da
1956,
voltando
Bel
teria — SOARES — 42-6838 — NSO
Air
C-*$
com cap. de 1.800 quiquina
Dezembro 140, apartamento 502.
140 apt. 30ir—. Leblon.
2430 64 Tel. 45-1049, ou dias úteis 23-0150.
encontrando
los,
em
bom
estado
deixar
ano
favor
1949.
Tra
recado.
5251 64
4159 64
5088 64
tar SOARES. Tcl: 52-3884.
64
5933
CADILLAC — Supcrequlpado moder•*¦
¦
—
Todo
Oldsmoblle
Vende-se sedaneÜe em perfeito es-, Vende-se, 1952-53. apeüas dois donfsslmo. Vendo pela melhor oferta. CHEVROLET, 1951, 4 portas. Mecânt- VENDE-SE
130 mil cruzeiros.
—
base
nos,
Tcl.
27-3902.
reformado,
perfeito
tado de'rádlil,
conservação, estofamento de
4323 64
Tcl: 42-8416 segunda-feira.
co. CrS 310.000,00. R. Prudente dc Md- Rua Redentor, 178. —, Ipanema.
¦ ¦
couro,
etc. — Avenida PresiPi
80687
Vende-se em perfeito estado, Em perfeito estado vendo ou troco
64
18436 64
4 portas, ótimo estado
Vende-se dente
¦—
J4 rals, 519, sr. Benedito. 5118
164
3".
andar, sala
yvilson
'
—
pequeno, de preferência ale4554
pór
preco de oportunidade. Tel. por carro
Telefonar
37-6407.
r3 VENDE-SE Chevrolet 1954, 2 portas,IpLYMOUTH 1956 — Club couPÍ, zero AUTO STANDARD VANGUARD 1952
302.
64
e inglês. R. Constante Ramos, 78
25-2264. 4415 64 máo
Powerglide, bom estado — Telefone quilômetros. Vendo,, troco e financio — Facilito o pagamento, com
100
Copacabana.
1163 64
"resto
3234 64 f» .Raul -Pompéia 14 apto. 106.
23-5967.
a
mil cruzeiros de sinal, o
—
—
hlKm
Dlreçfto
64
Zero
4
14031
ser
portaa
combinar, bem conservado, pode
CHEVROLET BEL-AIR 1957 — Ven1948 em ótimo estado, ver Ave- Magnífico estado, equipado vendo draullca — freio a ar — Push Butten,
Tel. 45-3071. 6250
examinado.
de-se à vista 0 Km, 100 por cento le• •jVvj
— Vendo ou troco por carro
nida
Francisco Bicalho, 395. Te- urgente. Av. Rodrigo Otávio, 269-A etc. — Acei'.o troca — Facilito paga- Vende-se em excepcional esla*- Vende-se — Tratar i Rui Belfort
64
SKODA
'Tratar
«al.
pelo Tcl. 27-1465.
ano 1949 íorração e pintura
lefone:
43-4367.
5990 64 mento— Tintar Rua México, 31-C — do de conservação, máquina óti- Roxo n°. 371 - Apto. 102.
—
80680 64 maior,sujeito
1942,
Conversível,
Tel. 52-8865.' 2116 64
a exame de máquina — OLDSMOBILE
boa
3190 64
cá»
e
reformado,
pneus
ma. Só teve um dono. OportuniMORRIS OXFORD 51 — Vende-se 100 Iratar tel. 37-2156 até 12 horas ou a inteiramente motor retificado,
estonovos,
3
mara
•por cento impecável, pode trazer me- noite.
1S13S_64
únicatratar,
c
Ver
única.
¦
dade
—
famento novo, ótima apresentação.
canleo, próprio para senhora ou seHoliday, modelo 98, estado immente de manhã, à Rua Gomes Coupe
pneu Vende-se preço base: Cr? 180.000,00.
1952 Fackard nova de vernhorita — 190 mil cruzeiros — Lad. CADILLAC — Conversível, 1953, nylon
Fones: 22-2991 e 32-3043, das 9 às pecável banco, vidros elétricos,
•*•*• Madre. Deus .3, ..esquina Camerlno — banda branca, capota nova de
— 4 portas — Ar condidoZero Km — Falrlane — 4 portas — Carneiro, 80, telefone: 47-5946.
Zero
Km.
-u"'>
ou
¦ina,» i«%
aí dadc* truco Por carro pequeno
1265 64 ano 51. Preço 300 mil. Ver Miguel nado — Superequlpado — Aceito tro- Sem coluna -- Superequlpado — Acelc/ 12 horas
ventio, Av. Rodrigo Otávio S69.
Telefone 43-8295. 3146 64 branco, roda atrás do Eldorado côr
— Tratar á rua México 31-C — Tcl. to troca — Tratar Rua México 31-C —
frizos laterais em aço Inoxidável,
ca
Lemos,
Dinorah.
17.
Tratar
Dona
1312
64
—
PONTIAC
Vende-se um perfeito coral americano, tapetes novos, for*S988-eP Telefone 52-8865. 19060 64
W 6S06I
Telefone: 27-0276.
Ano: 1934, ração de 57, com frizos prateados, ráestado de conscrvaçfo.
Vendo excelente estado conser
Vende-se, mecânico, banda branca,
duas portas. Preço k vlsta: Cr$.... dio de fábrica, ar quente e frio, mqbem equipado, pouco rodado, quatro Vendo em ótimo «stado de con58.000,00. Tratar à Rua República Pe- tor 100%, pode trazer mecânico. — vacão, estofamento original, máVere tratar servaçao — Parte facilitada, — Trater
portas, azul marinho — —
ru 113 apartamento 102 — Copacabana. Custou 800.000,00, vendemos urgente, quina 100%. côr azul-marinho
Vende-se em ótimo estado, con
t
Tels
mecânico — preço Crf 1BO vnll — Ver
Rua Miguel Lemos, 131
16978 64 por motivo de viagem para América, Negócio urgente tle particular pavcrsivel pneus banda branca, rádio
—
Binúo Jaguarlbe 388 — TeL 47-8187 —
4 portas — Otlmo estado geral
37-1237 O 43-8234.
Ver Barata Ribeiro,
etc.
Ou
troca-se
um
64
—
menor
82118
de
por
original*
de
fábrica
ÒHETVTíOIJST — 1961 — Vende-sc por 450.000,00, tel.
Ipanema.
1173 64
Equipado
Tudo
ra particular à vista. Rua Desem
57-3781.
valor. Preço 220.000,00 — Tel:...
—
Rua
Coiitla,
DANIEL
a
Bel-Air, maquina * garantida, 2 por- 153, residência,
Tratar
Br.,
1336 64 bargador Isidro, 105, apto. 104-B,
26-7597.
20767 64 de Oliveira, n. 19, Vila Isabel — Tel.
tas, i cores, todo equipado, com raAG. FORD — S.
CRISTÓVÃO —
dío, ar • quente, roda sobressalente, FORD V8 — 1955 — Estado de no- sr. Rocha. Escritório: 22-4341.
38-9660 hoje Ja. íelra, tel. 22-4168.
4256 64 Rua Sáo Cristóvão n. 1.216.
Vende-se um Oldsmobllaa 1951 sô
2S81 64
pintura e estofo novos. Tel, 37-3627. vo, 4 portas '.— mecânico — verde —
com 3 anos de rodado — Tratar na
,
80606 64
radio — Melhor oferta 28-0453.
garage Ipanemn —.JJa. rua Barão da
80679 64
PACKARD 1951, pouquíssimo rodado,
Torre 188, na gerencia.
~Vendõ
excelente estado, carro' apresentarei.
18412 94
Camioneta, rádio — Seminovo —
Vendo i vista, único dfrno, todo| Cr$ 300 mil á vista. •— Perfeito espreto. 4 portas, pneu*; banda bran- STANDARD VANGUARD —
Rua Dias da i tado de conservaçáo — Tel. 22-8963 Facilito o pagamento — Tratar á
Ver e tratar corn original de fábrica.
cSí,.único dono,,
particular. Iní.: em ótimo esiado.
Oi
s] 203. Rocha. 9 garagem — Tratar Copaca-I fias horas—. de expediente e 25-2921 nas Rua México", 31-0 — Tel 52-8865.
México 11?
Mecânico. 4 portas — Rádio, etc— fl II L ll fl H A üt ll
CARDOSO — Rua'.<.*>•
45-8969,., preço-'300.000,00
80698
'¦
'¦'¦)-'base.
Sr. RICARDO.
1246 64 demais
64. bana 787 apto 402.
21818 64 Facilito o pagamento — Tratar á Rua
#«'3508 64
}%.;¦'¦,. -V ¦''""¦
Ven-1
0
com
Novo,
kms.
garantia.
Tel. 52-8865.
México, 31-C
21816 64 de-se; tel: 26-7929 com sr. OUIMARAES,
24624 64
Vende 49, com pintura e' estófáménmMMMMMMMMMMMMMMMMtWXm*MMMmtMtM!~r.
Vende-se por motivo de viagem. to novos, maquina e rádio ótimos —
4 portas — Dlreçáo * hidráulica —
Ver e tratar a Av*. Copacabana 664, Tel. 38-6705.
64 Freio a nr — Em ótimo estado geral
5089
a metae
Recondiclonado
pintado
— Bem conservado —Trat&tpségungarage. (Galeria Manescal). '
llco — Rádio, banda branca —' Pre1339 64
da-feira com sr. IVOLIN à Rua Sâo
ço Cr$ 280 mll facilitados «em Juros
Y'.<
— Fone 34-7181. 17229 .64
Clemente 185 — Bo(àfogo.
Motivo viagem vendo urgente pela
zero quilômetro 4 portas —
Vendo
melljpr oferta — Modelo 11 ligeiro, —
Sem colunas — Duas cofes equipado
— 4a. via sem mandado. — Não .trato
ano 50-51 com bateria e pneua novos,
para-òhoques luxo, forrado plástico
com intermediário — Tel. 34-5927.
4279 64
cinza, auspensfio grególre,- estado ge,
ral impecável — Tratar fi Av. BarColocamos e executamos
tolomeu Mltrc, 99, Leblon tel. 27-1959,
em
PARTICULAR Venda paçss originais
para Citroen 11 ligeiro, transmissão
completa, plgnon Sa., e válvulas de
descarga, Preços Interessantes. Ver
Joaquim Nabuco, 212, apto, 003.
64
06304
HÍIDSON 1051 — Commodore. 4 por11*. Preço 225 mll cruzeiros, Darfln
da Torre n.° 203, 6 cilindros mecanico facilito 125 mll cruzeiros entra»
da.
3007 64
ÃUST1N {052, 4 porlas, 215 mll crú»
zeiros, Bniílo da Torre n.° 21)3 — Ipanema — 47-2473 — Urgente — i'aa ili!,, entrada 115 mll cruzeiros
o
restante 12 meses, 3000 64
1947 —
Conversível,
1 OLDSMOBILE —
Preço de 200 mil
otlmo, 47-2473
cruzeiros. Rua Bar.lo da Torre n."
203. Urgente, facilito, entrada de 120
mil cruzeiros restante em 12 meses
3908 64
OLDSMOBILE 88-54 — Vendê-sV 4
portas cinza, estado novo, direção hldraullca, freio vAcuo. Visconde Al»
buquerque 730. 74119 64

CREVROLET CONVERSÍVEL
1952

CADILLAC 1952

51

MERCURY

CITROEN

CAMINHÃO

I MERCURY TURNPIKE CRUISER

VENDE-SE

ALUGAM-SE
CARROS

G.M.C.

SIMCA - AROÜÍÍD

Sedan, 4 porlas. Todo equipado - Tudo original de fábrica. Tralar com o dono tel. 47-6996.

1953

PONTIAC

VOLKSWAGEN

ALUGUE UM AUTOMÓVEL

BUICK 1936

FORD - 1957
(Fairlane 500)

FORD -1929

.. ..BUICK 1050/51

CHEVROLET 1955
Mecânico, 4 portas, 8 cilindros
- Excelente estado. Todo equipado. Vendo. Tralar tel
27-2076.

PINTURA DE AUTOMÓVEIS

FORD-1956.

FORD - 195»

VOLKSWAGEN

MO —TD — 53

MORGAN SPORT

1953

BANCO DE CREDITO PESSOAL
Venda de Ações

CHEVROLET

~

51

OLDSMOBILE-98-1951

~

ACESSÓRIOS PARA CHEVROLET 55

CHEVROLET

OLDSMOBILE -98 -1955

CHEVROLET 57 BEL-AIR

HUDSON - HORNET -1951

57

Chevrolet-57 x Mercedes-Benz

VOLKSWAGEN KOMBI 1955

"

DE

STANDARD VANGÜÃRDir

SOTO

53

54

PLYMOUTH

DODGE-1957

TADTLAO X WOLKSWAGEfT

""

FURGÃO "COMMER"

"

CADILLAC FLEETWOOD 1950
OLDSMOBILE -1947

CHEVROLET -

OLDSMOBILE

1951

FORD -1957

HENRY JÚNIOR 52/53 .

M.6. SPORT -TD1952

OLDSMOBILLE

JAGUAR

CITROEN

XK-120

jgWitff Rtmin
Lotações e ônibus

CADILLAC - 1951

"MERCEDES-BENZ"

COUP*
ótimo estado
CONVERSÍVEL
ótimo estado

Carroçaria Metropolitana

\W\ Iv. Copacabana. .a-»\

MERCURY- 1953

1954

PEUGEOT-1952

AUTOMÓVEL OLDSMOBILE 1951

KAIjlK - l7jl

OLDSMOBILE - 1954

VIDROS PARA
AUTOS

CHEVROtET - 1957

nfgC&Jbgfr|ZZ3l

20 e 36 lugares

/^fi*^\

SOTO

HENRY JR.-: 1951

sPns

11 ! ImiMa-aoaiorat

VANGUARD .

DE

COUPÊ X TROCA

DODGE -1953

49-50

D. K. W. -1956

CAMIONETA

CADILLAC CONVERSÍVEL 50

STANDÃRDVÃNGUARD 52

MERCURY 1957
(MONTCLÃIR)

PICK-UP FORD
J-1Õ0-1957

ENSINA-SE A DIRIGIR

57

JAVELIN- 1951

~DÕÍ6E-1957"

TEN

-

MORGAN SPORT

CHEVROLET-1949

M 0 R RIS

ROYAL

D0D6E

I

pronta entrega, novos
financiados
trator

[___% /fl

no

Av. Rio Branco, 151-s/307/8

CADILLAC

Vendo modelo 51
53 — Carroçaria feita
Preço Cr$ 500 mll —
delo Presidencial —
Sr. OSIRIS.

reformada para
Vendem-s« * 3 de
na América —
7 lugares, Mo- carroçaria e cablue,
Tel. 37-2922 — bftlhando. Preço de
5904 64 d aAssembléia, 104

10 toneladas com
motor Diesel, traHquldaçSo — Rua
— Sala 510
'5757

RODA CONTINENTAL

W

Atinhadea» ait lod«

Dionuitoi

WERNER FREY
'Elff

AV4iM'J-8AB»pS0.2-i I<a0<..

il-1,!

ISABELLA 19 57
VIDROS CURVOS PARA AUTOMÓVEIS
VIDROS DE SEGURANÇA INESTILHAÇAVEIS
Colocação e fornecimento com rapidez e perfeição — Engrenagens para portas, canaletes, maçanetas • vidros para faróis.

Casa Miranda Vidros e Papéis Ltda.
Lorgo dos Pracinros, 46-A — Te/efone: 22-5269
(Antiga Praça dos Arcos)
RUA RIACHUELO, 337 - TEL: 52-2835
48441 64

<****

iVERIFICADOR de
\ COMPRESSÃO
o-eooL».

j
|

DE POPA

MERCURY
DIVERSOS TIPOS
FACILIDADE DE PAGAMENTO
PREÇOS ESPECIAIS PARA REVENDEDORES

Cl PRA — Rio de Janeiro
Av. Rodrigues Alves. 147 — Fone 23-1594
Peças Koiser — Disr. dos Caminhòw REO
82506 64

LÂMPADA DE PONTO

*I i

(TIMWI - liaJHT)

«EGUUCfM OE
MOTORES A 6AS0LIHA

vi

¦AVAlif BARROSO^-s/KO'*- RIO'•
: .jjaut s?-.**a66q (tab oa baiana?

chapa 11-06-00.
Vende-se o
Ver diariamente das 8 às 18 horas na Garagem Colombo
(R. Machado de Assis n.° 49) e enviar propostas em envelope fechado para Praça Pio X, n.° 54 — 9.° andar — sala
905, até às 10 horas do dia 23-8-957. 4229 64

VENDE-SE CAMIONETA FARGO -1952
Aberta em perfeito estado — ver e tratar
Rua Viúva Cláudio, 417 — Jacaré.

PNEUS NOVOS
+
5%

Em qualquer pneu e qualquer marca — Recaurchutados
20% desconto.

POSTO EMBAIXADOR
Vir»», bldinha. 34
Trlffr.1»*»:

4t-*m>

COPACABANA

qualidade

alemã

IIIIllUlilMÉlT*!

Mark VII
11 '

Sedan de 4 portas
átimo estado
l.-nportodoro

_/'^ÊÊt\

1

Rua da Pa-jt-c-at, t"
Telefone: 4«-.aU«
BOTAFOGO
Í0M1 «4

E
j \
| ,
I

I

i

I GALLOf T)M
I Ia

ÇlgaCaalaaMa. 71-1 \

\M /¦

18.143 64

GÁVEA S/JMitotoeMHlt»
luo Sto CtMWltT. ti » Ta* 441414 ,
Av. dr«n, 31S3 . T.t. M ?IM

J

48

PONTIAC

Particular vende,. 4 portas,
novo, garantia representante
ço 150 mll cruzeiros a vista
prestações a prazo — Rua
Valandro 19, ap. 501 — Tel.
ou 25-5900 — Botafogo.

motor
— Pre¦ sete
Serafim
46-7187
4235

DE SOTO — 1957

1

! j

Firéflit»

LI

'

I j Sedan de 4 portas — 0 Km.

¦

AUTO RENAULT
-!
FREGATE
Vende-se auto Renault Fregate em
estado de novo com pouco uso. Sedan 4 portas. Estofamento de casecouro plástico.
mira forrado com
Pintura nova. Equipado com rádio
farolete de máo. Falorete de nebllna. Pneus novos banda branca sem
câmara de ar. Ver á rua Francisco
SA n'. 18 na garage com sr. CLAüDIO. Tratar pelo tel: 47-5983.

lt. Cggjjgfc j*'1\

Sedan d» 4 portal
Otlmo eitadtv

/¦

a ¦ACIUTAMO*.

GALLO

I». CtSKalklU. lt- a ¦

Tel. 57-0555

18344 64

1834» «4;

PEUGEOT-19 54

Modelo 170-S, vende-se, pouco rodado, em ótimo estado geral — Preco mínimo à vista Cr$ 230.000,00 — Pode
ser Visto à Rua do Riachuelo, 81/87, Tet. 22-5130 — Sr.
Eugênio.
^13

OPORTUNIDADE EXCEPCIONAL
PEÇAS DE AUTOMÓVEIS
Em virtude de ampliação de nejéa-loi. passa-ie uma loja de peça*
acessórios para carros, em ponto central da cidade. Cartas para o
1M5» 44
inO30* na portaria diste jornal.

OLDSMOBILE
Vende-se 1954, 4 portas, 88, perfeito. Ver Pompeu Loureiro 120, apto. 401 tel. 42-9906 (somente horário comerciai) Cr$ 680.000,00 (facilita-se). 4155 64

MOTOCICLETAS - PEÇAS -|
JAWA - CZ - JAWACZ
Temos estoque de PEÇAS ORIGINAIS PARA MOTOS JAWA
— JAWACZ « CZ, e outras MOTOS — nas cilindradas 125 cc.
150 cc. — 250 cc. e 250 cc. •— Vendas: Rua oVIunrórios da
Pátria n. 48 — Tels. 46-1662 — 46-1144. 3524 64

Itniafartaatoa»» /WBar*>t H

ICAaULOf ÍI
**p
I

1951

(PEÇAS ORIGLNAIS)

KAISER — 1951

HOUHOS

j I

Conversível ¦¦— Canadense — Novo.
— 37-17B3.
21068 64

MERCEDES-BENZ

j j

64

¦

i I

o moimfi tradiclenot
quolldodo olemS
j

SIMCA -1955

(ve SSo CitxMtii». fl . 7(1. U.1414
Av.- IrsiK, 2153 . T.l 51 .163

ti

H^

Comprado em 1956 — Perfeito estado — Ver na Rua Rodolfo Dantas,
49 — Garage com o ar. ARABU —
Azul — <t portas. 3394 64

GÁVEA :S/J-VelcBleseMêwlMi

WERNER FREY

DESC. 10%

Llmousine 4' porta» equipado Tendo urgente. Av. Rodrigo Otávio 269-A.
5991 64

trgdicionol

[|| JAGUAR —, 1952

- Fleetwood - 1950
Cadillac "Cadillac-Fieetwood-1950",

Ras

mesma

64

FORD - 1951

16999 64

MOTORES

o

Direção hidráulica — Freio a ar —
Coupê aenv coluna — Todo equipado
— Seminovo — Vendo á vista ou faclllto umá parte em 5 meses — Tratar com o proprietário tel. 46-3788.

(BORGWARD)
Acha-se em exposição em todas as cores na Agência Túnel
de Automóveis Ltda.
Av. Princesa Izabel 131 — Tel.: 57-0113. 1253 64

^pu

portas
quaisquer serviços
e janelas, guamições caneletas, cremalieres, fechaduras,
trincos, maçanetas e elevadores hidráulicos. Rua da Passagem n. 103 — Tel. 46-7854.
26869 64

—

1951

FORD

VEMAG

LINCOLN C APRI
n 1954

18346 64

Ag. FÒRD.' — SV CRISTÓVÃO
Rua Sáo Crlstóváo n. 1.216.
17384

segurança
comprovada

j64

Vendo uma roda nova par acarro
Continental de . fabricação americana
—. Preço Crí 10 mll — Informações
25-6098.
2426 64

m

FURGÃO FORD
F-100-1957

CAMINHÕES
•
BUSSING

segurança
comprovada

Vende-se, em perfeitas condições de funcionamento, na côr
cinza, equipado com pneus de banda branca e estofamento piastico. Ver à Praia do Flamengo, 180-B — Tel. 45-2044. 5044 64

FURGÃO OPEL

;

*
Vendemos em ótimo estado, capacidade dè 1.500 kg,
carroçaria Inoca na côr aiul. Ver de segunda a sexta-feira,
à Rua das Oficinas, 188 — Engenho de Dentro — Telefone
82719 64
29-0090 — José Lobo.

Vende-se em perfeito estado
PLYMOUTH 952 — 2 PORTAS
"88" — 4 PORTAS
OLDSMOBILE 953
83412 64
Ay. Vieira Souto, 474

i

COMPRO GUIAS DA PETROBRÁS
.
(ATENDO «AMBÉM A noMIClUO)
Compro titulo* • fuiai de pagamentos feitos i Petrobrás pelof
'
proprietários de veículos.
PAGO A VISTA OS PREÇOS ABAIXO:
(ÍÜIAS DE 1954 - 40*. DO VALOR DA GUIA
<;UIAS DE 1955 — 35'i DO VALOR DA OUIA
GUIAS DF. «36 - 3W DO VA1-OR DA GUA
GUIAS DE 1S57 «- SES DO VALOR DA GUIA
,
Titules — 50% do vslsr do titulo Itnenom 3*i para çati* eupit»
de Juros retirado»
.
aometite
feitos
part
acrSo
OBS. Os atendimentos . domicílio
* **$J*yg!2__ , «.«33
trantaçoes masmiorm ¦"P*»T«
At. Rio Branco, 108/1 -- «si*
wl. *Z'W33- ^,
Horário; 9 as 12 e 14 as 18 horas

14

CORREIO DA MANHA, Domingo, 18 de Afetai» ê» 19ST

AUTOMÓVEIS

r

cíM§IS
tem:

DE

O Sr. ESTA PASSANDO POR ÊSTE

FERRAMENTAS

CAPÍTULO?

AUTOMÓVEIS

3.* Caderno (Parte II)

OCASIÃO

PARA

PEÇAS E ACESSÓRIOS

>ara AUTOMÓVEIS

e^

'¦¦¦V.'.,/,,A-.'WAI,','J..xv» ...J,>..—

Ml!íf$iffltr§&-~—ti

fc .s T, ' ; .
"'S, 0*J'\A':-^f'^H:0i^
i t,.

'
Xifè-J
".TJB,

Nós lhe daremos
O IMPULSO
defini ti vo

*

>*

^Ffc''

¦¦'"¦¦

ü caminhão
mais
resistente da
AvneVica

oS=&
O MAIOR

PEÇAS

E

SORTIMENTO

ACESSÓRIOS

j&J

DA CIDADE I

. 0 HiáuáJ^',i\jas

PARA

VENDAS A PRAZO
ATACADO E VAREJO

au£ÍT4

ofMW"0

AUTOMÓVEIS

Consulte-nos pelo telefone

Importamos diretamente
c, por Isso, podemos
vender por menos.
Variado estoque.
Pecas originais.

RUA SAO CRISTÓVÃO, 1050

34-2135

€*

#=»
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MATRIZ
AUSTIN • MORRIS - FORD - CHEVROLET
Oficinas especializadas • Auto de socorro»
dia e noite — TeL: 34-3440
Rua Bela, 981 a 985-B — Tel.. 28-7810

potência
comprovada

^pp

o mesma
qualidade

tradicional

lu* Uo Chmanie,

FILIAL-2

DODGE, PLYMOUTH
DE SOTO - FARGO
CHRYSLER

STUDBIKER
DODGE -FBRG0

R.Pref. Olímpio de Melo, 573-A
Tel. 28-2855 - Rio

VI . Ttl. 4A-1414
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AV. A1TJ-:8APC>OS0,2 - s/lA04
TfLEF-,-5.2 4660-'HIO'

*«<> São Cristóv5o, 1.233

Equipado com o famoso motor "GOLD COMET" e apresentando gran- 8
des inovações, o NOVO CAMINHÃO REO permite a utilização máxima de \
m
sua potência, com alta tonelagem de carga e reduzido custo de operação, fc
m.
apresentando grande resistência em qualquer trabalho. Além disso, 'Z\
''¦"¦¦ :-M.--vproporciona o máximo de maneabilidade e de conforto
ao operador. j

Av. Irai», 2153» T«l. S4 2183

OPEL 1955

CHEVROLET FURGÃO

Vende-se, em ótimo estado, duas camio-

Vende-se, em ótimo estado, duas camionetas capacidade 1. 600 kgs, sendo uma
modelo 1950 e outra 1951. Ver e tratar
com o senhor Roberto Souza, à Rua Visconde da Gávea, 125-A - 4.° andar.
//
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FURGÃO
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netas capacidade 1.600 kgs. Ver e tratar
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Souza à Rua Vis• conde da Gávea, 125-A • 4.° andar.
com
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CIPRA

IMPORTADORA
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/OIKSWMIN

CAROS DE DESCARGA E SILENCIOSOS

COMPLETO S0RTIMEKT0 0E
SERVIÇO
PECAS
EíCtSSORIOS
tEClTIMRS

VOLKSWAGEN

OFlfctN*
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CHEVROLET BEL-AIR --1957

VÜUJIWttN

LARGO 00 MACH'ADO„23 • TELS. 45-032 £ 25-6050

Motor Volkswagen 30HP
Vende-se completo inclusive com embreagem, apenas
Um rodado» sendo nos primeiros s.OOfl km. amaclado. Ver à Rua 8.000
91 —
Humaitá. Tratar com Joaquim Aurélio. Tels. 46-8067 ou 26-1286Icatú.17228
64
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ESPECIALIZADA EM CONSERTO E REVISÃO DE
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Rua Franco dc Almeida, 77 — At. Brasil, 2110-C — Tels. seçft*
Técnica: 31-3459 — Escritório: 34-3534
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MEClNICB DE ILT1PREC1SÍ0
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ca plana •

freia, jotifl"conterlcw"

Motoro» FORO, CHEVROLET, DODGE, ETC; roformodot,
prontos para troco
Estoquo pormanonto do pittõoi, anéis, casquilhos a camisas "MERCEDES"
Aplicação do CROMO DURO em anolt o eixos vlrabrtquim.
Fabricação
do PISTÕES E ANÉIS

sec

economia comprovada

m
&
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Sc-rviço rápido econômico e garantido.
;
Executado por técnicos especializados. ;
Ç

o mesma (.'adicional
qualidade elernS

GÁVEA S/.A - leicBlos e Htqaius
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DO DC IAMI\»0

: - $ío Otmti,*, Sl . Ul 41.1414
A., trett, 8153 ¦ Tel. 54-2183
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ÁUTOMOBILISTAS!
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AUTOMÓVEIS
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Metal BetíiicaWILWAL

MSMEÍ^y^í

¦

COMÉRCIO E INDÚSTRIA S. A

Chevrolet - 50 - POWER GLIDE

Vende-se, somente ò vista, por CrS 330 mil. Pintura, tstofamento e 5 pneus praticamente novos. Rádio de fábrica, vcntilador, farol de estrada. Tudo funcionando, inclusive relógio.
Pode trazer mecânico. Rua Constante Ramos, 35, apartamento
4158 64 n. 1.001. Ver na garagem do edifício.
?
1211 64
|
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AMERICANOS

Vende-se à vista, completamente novo, 0 Km, côr
preta. 4 portas sem coluna, 6 cilindros, rádio, aquecimento,
circulação de ar, Pòwer Brake, pneus banda branca sem
câmara e 100% legal. Tratar pelo telefone 27-1465.

ME.CAKICA CSPíClAUZAOA

i

li

PRODUTOS

S3."<52

AUTO MODELO LTDA.

Vendem-se e colocam-se (om rapidez e perfeição —
Pedimos marcar hora.
Rua da Passagem, 103 — Tel. 46-7854 — Botafogo.
Rua Aires Saldanha, 34 — Telefone: 47-7779 — Copacabana.
28921 64

RLC0IDICI0IIHIIT0
de motores a gasolina • dlosoi •
sua» portas: Vlrabrtquliu, blelas.
ctmdroí, pistões. cobeçotos, «tc

DE

Matrizi - R. Brig. Tob.as, 1 nO-166 - Tel. 34-4137 - S. Paulo - Filial. Av. Rodrigues Alvos, 147 ¦ Tol. 23-1594 - Rio

Vende-se marca FORD F»7 e INTERNACIONAL L-180
basculante carroceria de aço Aristocrat. Tratar com o
4226 64
Sr. Manoel tel. 46-2697.

te
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o senhor Roberto

82211

CAMINHÕES

'¦¦-.;'<'

KOOff
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retas originais
Peças nacionais garantidas
Oficinas especializadas
Motores novos último modelo
Motores recondicionados com garantia
Automóveis usados com absoluta garantia
Facilidades de pagamento e trocas

^ÊB
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A AMIGA FIEL DO MOTORISTA

QUALIDADE E ABSOLUTA GARANTIA

a™ «4

V. iconomiia tempo e mão de obro,
pois e motor è retilleodo sen neces*
sidade de cíin-iq
t. tonuquer.le.
meMt, :em secessidede d* parar ei
cerra. »»

r

S ÚHt Ht

«$1.200,1»

RUA REAL GRANDEZA, 274 — TELEFONE: 46-8500
«2877 «4

FrttRcta o ceopoo Meio e t..
«it linda hoje t SH pedido, t»t
teremos o msler praier em lhe
tonecer Hteratuni grõtis. emestros poro rivendcderes ou o pri¦
prio produto, em vende pela Coi
rei*.

ran

u-

ntm*

act matam, ma tat*»
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REVENDEDORES: Escreva-no»
enviarmos grátis
para the
literatura o mostruário do
vendas. Ainda temos algumas preces disponíveis.
NOME
RUACIDADL

P0RIÍ PICO'

AUTO CENTRAL LTDA.

BORRACHAS PARA FREIOS DE ALTA

1V. mosmo podo retificar fòcilmento o motor do seu car*
! ro, com o revolucionário Me*
FÁCIL:
WÊÊp ! lal-Retifíca Wllwal. Agindo
V. retira 01 velos
sobro pistões, anéis de so.
do oiotor 1 Introguimento, paredes do cliindui nos oiilícios
dros e camisas, Metal-Rolílido bloco os tobleles de Helol Relica Wilwal economiza seu
«cs Wilwol. tortempo e dinheiro, pois, graronda o Insto.ni
ças à sua ação metaüzadoas velos.
ra, retifica o motor de seu
DURADOURO:
carro enquanto V. dirige, sem
Helol-ReiiTico Wilnecessidade de abrir o mó*
ml exerce sua
<(te metoliiodora
quina.
por Mais de 3200M
Agora 6 venda no Brasil,
(jiilUmelro!, • que
Metal-Retifica Wilwal é fa.
|< tem sido combricado por N. B. Guitton, sob
pravodo cm In»meras proves
licença da Automotive Parts
A Supply Co., USA.
RÁPIDO:
MM immmm^^Aa&ia^amm
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3,° Caderno (Parte II)

GELADEIRAS
GELADEIRA - Amerloana "Norge", 14 pés. Automática. Completamente nova. Vende-se barato
ou troca-se por diamante. Telefone: 27-5080, à noite.
21010 59

compro a vista

GELADEIRA G. E. — Por possuir GELADEIRA G.E. — 5 pês - Vende- VENDE-SE — Geladeira Kelvlnator 9
duas, desejo vender uma de 12 péi, so por Crt 18.000,00, perfeito estado. péa « melo perfeita faltando gás —
AR CONDICIONADO
Crf 10,000,00 — Tel. 26-0746.
com pouco
com congelador Inteiriço, gavetas pa- Telefonar: 57-0381.
automó. com 1 geladeira ll.ivri ou
AmMlc.nil 6 pés
DÍI automática
Americana
69
20828 BO
rn legumes, cm estado de nova, tede u.,0 tel: 37-0008 — Urgente.
— Recebidoi dos Estados lua Interna em —perfeito estado
03125
H.
P.
3/4
—
2323 59 Famili.i nmerleana vendt em estaCrt 14 mil
lefonar por ínvor pnra 46-6920, marAv.
— Vende-se, de Unidos — Facilito pagamento. Tr»t»r funcionamento
r.uni.r horn pnra visita. 3103 59 GELADEIRAS — G.E. 1957 e 58, ÃR CONDICIONADO
Atlântica 4.146, op. 5.
do de nova e todos ot móveis a uttnG. E, e Philco. mo- á Av, Mem de Sá, 72-B — Tel
a 14 pés, americanas, super-Iu- 1 H. P.. marca ainda
¦iii.. . Rua Prudtnte Moral* 1.774 —
4484
50
na cmbalngem 82-2908,
18071 59
GÜLÃDEIRA FRÍGÍDÃmÉ GENERAL xo, interior de côr com ou s/pra- dêlo dc janela,
4184 M
na
Rua
Goncor azul, em Ipanema.
origlnnl. Ver o tratar
de
belíssima
Vende-ae,
MOTORS,
9,5
cúbicos,
nova,
venpés
VENDE-SE uma Geladeira G.E. Ti dc-se, Prudente Morais, 251, aparta- telelras giratórias 1 a 2 portas. çalve* Dlai, 73, 1.* andar, tala 6.
estado — Av. Rio Branco,
perfeito
estado de nova. Aceita-se ofer- mento 302.
18282 80 Técnico estrangeiro conierU
35 — Tel. 43-8329 ou 23-0368, de 9 ás
1323 S0 Vendo, as últimas; aceito trocas c
quala — Telefone 25-1807.
?ié*
8.
21038
69
facilito. Rua Hadook Lobo, 140-A, GELADEIRA 1937 — Philco Impor-lu- quer
na sua casa, num dia
geladeira
69 GELADEIRA AMERICANA GinSON,
21874 59 xo, degelo automático, 12 pé*, ame- 1. com garantia — Tel. 57-7339 — EU6853
de luxo, 8,5 pés, congelador Inteiriço
GELADEIRA Crosley 8 1/2 pés gavetas para carnei e legumes, fun- GELADEIRA "GE" americana - Ven- rlcana — Ver hoje, — Tel. 37-4780 - (íi-.nio — Orçamento sem comproamericana "nova" vendo urgen- clonamento c aparência perfeitos. — de-se uma moderna, com 5 pél, con- Copacabana. O5101_80 mlsso, Tambóm ao* domingos.
G.E. americana, 1937-58. Philco e
59
oferta. Por Qualquer aferta acima de Cr$ 18.000.00 trole automático cm série, quase no- GÍ_LADÍrRÁ"s"Gr~E. 11 pés, quase
Aceito
15050
Weatlnghoute 8 á 12 pés, 1 o 2 porte 32.000.
Preço Crf 12.500,00. Motivo de nova 35.000.00 — Leonord 6 Vi pés
tas, prateleira giratória vendemos —
motivo de viagem urgente. Av. — Urgente, Ver Rua Santa Clara, 128, va
A pistola, com tinta Dueo — 13 Dnrata Ribeiro, 253. Ti_: 57-6329.
Teodoro da Silva, estado de nova 15.000,00 vendo por
Prado Júnior 186 apto. 101 — apto. 702 — Telefone: 57-7359, ou re- viagem. Ver A rua Pereira
—
NSo
ficando
onos
de
prática
Nunes.
emper21008 50
Perto
rua
na
cado:
37-8344.
20817
50
227.
da
baixos,
de
120
motivo de viagem — Ruo Prefeito Vende-ie um
Térreo.
2375 59
5203 50 Joflo Felipe 537 npto. 202 ou 102 — bnlagem — Ver e tratar á rua Baráo feito náo precisa pagar. Consertam— VendeGELADEIRA
HOT-POINT
—
LUIZ
Tel:
se
sr.
geladeiras,
"Leonard" Tcl. 32-0623. 03087 59 da Torre 309, ap. 402
VÉNDE-SE geladeira americana Fri- sc uma de 7
pés, em ótimo estado. — GELADEIRA IMPORTADA
19499 59
3473 75 32-3013.
gidaire 0 pes ótimo estado de con- Crf 16 mll. Rua
Humaitá, 66, c/ 1. 5 pés em perfeito estado de con AR REFRIGERADO — Vende-se em
estado de nova
Vendo 7 1/2 pés
¦ervaçUo, ver e tratar Praia do FinCrf
1-1.000.00
1300
89
Vende-se
servaçSo.
por
somente hoje ou amanha. Rua Er
estado de novo, com 5 H.P., capa16087 50
mengo 364.
essa 3. Fa- cidade para 500 m2. — Tratar na
— Andaray —
209,
Sampaio,
Gustavo
158
nesto
de
Souza
ATENÇÃO para quem precl- vor nfio telefonanr.
Vende-se luxuoso novo 3 pedais, corNOVIDADE — Vendo geladeira para CHAMO
Sr. MANOEL. 4198 50
da Assembléia, n. 101, s| 607 — das
Rua
10
boa
O.E.
de
Vendo:
sa
geladeira.
notaa
cruzadas
na
embalagem
5935
5»
88
automóvel, americana,
próprio plgranTel. 22-4022. 17187 59 des maestros e
1/2
de luxo, porta mágica, aupeças • acessórios para
peasoas altamente enpor 12.000 cruzeiros — Av. Copaca- per pés,
Freczer, etc. ainda na garantia FRIGIDÁIRE (Amcricann)~"6.M."r 4 GELADEIRA G. E. — 9 jf St, amerl- tendidos. Ver hoje
até 15 hs. — Preço
bana, 400. Ap. 302 — Tel. 57-1236.
dc 4 anos de 60.000,00 por 35.000,00, péa, perfeito funcionnmento, origlnnl. cana legitima toda perfeita ... eço uni- de ocasllo — Facilito o pagamento.
Americano marca GE ultimo mode5D
moderna também Vende-se motivo urgente Crf 13.000,00 co 20 mll cruzeiros, vale 40 — R. — Tel. 22-1032. 18366 75
outra Frigldaire
3202
Náo ponha fora sua geladeira ve- lo 1 HP ainda na embalagem. Vendo
a
domiVÉfoDE-SE geladeira 12 pés super- 7 1/2 pés, apenas 26.000,00, hoje ama- - Sta. Clnra, 90, casa 3 Cop.
N.
Americano,
—
r"t Sistema
lha"
Tratar por telefone com sr. SILItoplru, 199, apto, 201 R. Comprido.
americana com duas
luxo
nhft. Rua Regente FeIJó 41 — 1». an
5036 59
clllo ou não. Reformamos, pintamos, VA — 45-2526. 17153 59
"Hot-Polnt" Fabrlcnçfio G.E. porportas
— trocados — facilitamos
Cr? dar,
4498 59
"um"
compramos
—
6
Westlnghouse,
pés
VÉNDE-SE
wonderbar Servel côr GELADEIRA
B0.000,00 e uma telcvisíio console
prazo estlpu
USA. estado de nova, perfeita — A partir do Crt 800,00 a duco. co— — Serviçodiasgarantido noantes
do paga
24 polegadas por CrS 00.000,00, ainda ATENÇÃO! Geladeiras o maior bota marfim, pelo preço de Crf 20.000,00, da
lado; 15
de prova
borracha a domicilio
—
locaç&o
de
R.
cruzeiros
12.500
barato
Vendo'
fora de todos ob tempos. Vendo hoje telefonar para 27-7026,
na emtalagem. Tcl. 25-9703.
mento. Orçamento grátis. 37-2323.
Tel: 26-7595 — Tr. WALTER. Tel
— Tijuca.
2
Amerloana, imi, pedak. pratelera
2O0
c.
Uruguai,
7.000,00.
59 e amanhft:
39 59
Ooldspt 4 pés
1149 59
1251 59
69 22-3753.
21068
giratória, nova na embalagem. Ven8 pés 12.000.00, outra
6999
2322 59
tcl: 37-9006.
do
VENDE-SE uma geladeira Fhíico, 7 7outra Inglesa
AMERICANA
CROSLEY
pés, 11.000,00, outra Philco, 7 pés, GELADEIRA
a 7,5 pés, em estado dc nova. Preço 13.000.00.
etc. GELADEIRA PHILCO, de 11 pés, ulpés c/ prateleiras na porta
16.000,00
8
G.E.
outra
pés,
cór
20.00 cr». — Av. Atlântica 3802. Pro- outra Oolomatic, funciona a luis e Meses de uso. Vendo barato. R. Pon- timo tipo, americnna. Interior
bonita, no embalagem, vendo
curar o porteiro do Edifício Sr. PE6 1/2 pés 15.000,00 — Rua tes Corrêa, 114 apto. 101 fds. Anda- verde,
dias
Lobo
140,
Haddock
DROZA. Tel.: 27-5943. 3154 59 querosene
59 Rua
ral.
4421
Regente Fcljó 41 — 1°. andar
59
úteis.
01367
39
—
Recém-chegada
GE
44£7
GELADEIRA
GELADEIRA 12 pés - 2 portas super VENDE-SE — Uma gela.-ira gTe".
12 pés, rosea, giratória, automática VENDE-SE GELADEIRA INGLESA luxo,
americana, congelador gigante 10 pes e meio aindn com 4 anos de
— Cr$ 65.000,00 — R. Prudente de LEC, por CrS 20802
13.000,00 — 37-1106
Frigldaire, gaveta para car- garantia estado nova, 23 mil cruzei99 marca
Morais, 1458 — Ipanema.
nes, legumes, peixes etc. pode trazer ros. Gustavo Sampaio 360, aparta69
A pistola pelo processo de fábrica, norte-america—
bal»
1
5377
l~faqueiro,
Vende
mecânico. Custou Crf 120.000,00. Ven- mento 1103 (Leme). Tratar dc 8 ás
FAMÍLIA
—
dc
tudo
Rua
12
horas.
E.
salvas,
Ver
é
várias
prata
de-se
28.000,00.
G.
Crf
xcla
e
Geladeira
'importada
por
na, com a legítima tinta Duco, em seu domicílio ficando
VÉNDE-SE
tem uso su»
8500 59
11 pis
de jantar chinês, jarra
Barata Ribeiro, n° 153 - Rcsld .ncin.
americana, na embalagem, 12 pés, 1 aparelho
dia, igual a vinda da fábrica. Aplicamos
um
em
nova
de arte, cris- tel, ,,,-„,.,,,
cortinas
_..,.,...,
tapetes
objetos
e
,.,,,.,..,,.
57-3781,
tambcm,
vários
jarrões
—
com Instamagautomática
luxo
3|4
Carrier,
porta
CONDICIONADO
per
giratórias,
máquinas'lustres
mesa.
prateleiras
tais. ricas toalhas de
etc, motivo de viagem urgen-'AR
aparelhos contra ferrugem e estanhamos grades. Colonética. 55 mll cruieiros. Tfelefo- Elna e Singer portátil, de costura, te.
59 g?i console, 8 mil cruzeiros. Philco,
17253
venar
condicionado,
laçio
para
—
Frigldaire,
3|4, 1937, 8 mil cruzeiros,
Telefone: 32-1032. Técnico
camos borrachas novas.
churrasqueira Broil-Qulnk. rádio .Ze- qÉlÃDEIRA 6
nes: 46-6471 e 47-7294.
péirGjTinglêsa. tm- 1 HP, janela, 12 mll cruzeiros, estod*
do
metada
dc-ta
preço
por
1167 59 nith portátil tronsoceânico com pilha, portada, ótimo estado de funciona- que
REIreduzido, Refrigeração
BASÍLIO JORGE — Com garantia por 1 ano. Damos regeladeira Wonderbar, portátil, nova, mento, vende-se pela melhor oferta, CHERT — Rua Acre, 90 — 7° — Tel.
— Telefonar dias úteis:
praça
açor—
2
12
com
G.E.,
portas,
Remendamos geladeiras
pés,
(Deep geladeira
VENDE-SE Congeladora
ferência do Serviço.
BALCÕES FRIGORÍFICOS
23-0619.
7 registros base: Crf 18.000,00, temjecas sobres
1309 S?
4Í-4837.
Freeze) General Electric 11 pes deon Scandali, 80 ebaixos,
salentes originais. Rua Toneleros, 301,
80840 59
Eletrochapas
soldadas.
23959 59
aspirador
enceradeira
novo,
COMPRESSORES - RE0SIAT0S
cúbicos. Fogão Americano. Ma lux último tipo, máquina de filmar 902 — Tel. 37-3560. 1261 59 VENDE-SE — Uma
"frlgeladeira
SERPENTINAS • UNIDADES
quina para lavar roupa. Telefo- Kestone 16m, Rua Domicio da Gama, GELADEIRA PHILCO de luxo, 8 pés, gidaire", 7 pés estado de nova ainda
4213,59 22 — Hadock Lobo.
ne: 27-0395.
estado de nova, vende-se: Crf
com garantia de quase 4 anos, por
IMPORTADAS - CUBOS, ETC
1368 59 21.000,00. Praça Saenz Pcnn, 63. apar- 22 mil cruzeiros. Tel. 46-2104.
E. HotVENDE-SE geladeira G.
5998
2457
59
59
tamento
101.
'
sc
desde
Ver
2
11
portas.
pés,
' point
WESTINGHOUSE, 9 pés,
eunda-íeira — Rua Santa Clara, 18 GELADEIRAestado
de nova, melhor
3235 59 americana,
_. apto. 801.
oferta, urgente. Ru aMar. Taumaturmar314
VENDE-SE ar condicionado
go Azevedo, 74, apto. 101. Perto Saenz
Consertos e reformas de geladeira* de qualquer marca tem retirar do local, Recuperação
Consulte-nos pelo telefone
ca "York" pela melhor— oferta. Ver Poria, Tljuca.
de máquina* e gabinete*. Pintura* a Dueo em qualquer côr tão perfeita* quanto as de fábrica.
snla 905.
Técnlo estrangeiro especializado —
Vende-se, 10 pés, fecho magnético
Av. Pres. Vargas, 290
BOA
VONTADE
CASA
—
—
3230 59 GELADEIRA PHILCO, americana, 8 automático silencioso modelo 1957
Conserta qualquer tipo a domicilio
—
Acessórios —, Máxima garantia.
Conteriam rádio*, eletrola*, ampllfleaderes, enceradeiras, liqüidificadores e outros aparelhos
moderna, Crf 19.500.00, está no- Embalagem original, revestimento inVENDO pela melhor oferta, geladeira pés,
—
Atende-se também aos domingos. —
terno
verde
claro
azulado;
Uruguai,
Ocasião. Rua
de u*o domé»tleo. — Rua Siqueira Campos 238 — Telefone: 37-4411. 3413 59
uso.
plástico
elétricos
va.
chedc
pouco
acabada
12*.
G.E. americana,
luxo — Tel. 57-5644, dias utols das Tel. 57-7158 — Serviço rápido.
127, c/ XI - Tljuca.
559
Elizabeth,
Rainha
Avenida
gar.
179 69
3625 59
6000 59 8 ás 19 horas.
1280 59
•pto. 802.

GELADEIRA G,E, 2
1957

PORTAS

GELADEIRA ADMIRAL

"

GELADEIRAS

CONSERTOS

PINTAM-SE GELADEIRAS
CRS 1.000,00

GELADEIRA

Npiyi» ¦._¦_____¦_!*

ACORDEON SCANDAM

"

1101a

GELADEIRA CrS 11,000,00

pWgrotirian steiner

CLÍNICA DE
GELADEIRAS

tem:

"

AR CONDICIONADO

REFRIGERAÇÃO

PINTURA DE GELADEIRA

Pintura de Geladeira

GELADEIRA

Cr» 1.000,00

GELADEIRA AMERICANA
G.E.

PORTAS

2

G,E,

GELADEIRA

PHILCO

Consertos e pinturas de geladeiras

CONSERTOS DE GELADEIRAS
Ar Condicionado

VENDAS A PRAZO
ATACADO E VAREJO

RUA SÃO CRISTÓVÃO, 1050

34-2135

* ^VS»'*'^''^^'^'^^'^iA^^^^»^\^^^^^^^_*^S^^^^^^^.^í*'^^^^^^^A^^^^A^^^AA^A»*i^^^»^'%>A>^

DE

OCASIÃO
J. FERRARI IMPORTADORA

ft>*

.itUSi

Av. Mem de Sá, 48

mít

Tel. 32-3803'
TROCAMOS E FACILITAMOS

1957 — CtHRYS.ÊR Imperial Labaron eom
refrigerado, televisão e outro*
Acessórios.
1957 — DgSOTO Flrflalt, sedan equipado.
1957 — DODGE custon royal lance.
1957 — BUICK century iiedan.
1957 — BUIIC centurk coupé
1957 _ PONTIAC catalina coupé.
1956 — OLDSMOBILE holiday 98 coupé.
1957 — MERCURY montclair sedan.
1957 — CHEVROLET couvert sport eom 2
capotas.
1957 _- DE SOTO adventor conversível.
1956 — OLDSMOBILE holiday 98 coup.
1956 — Camionete MERCURY nova.
1955 — CADILLAC 60 especial.» i"-»--'
1955 — CHEVROLET conversível.
1954 — CADILLAC coupé De Ville.
1954 — DODGE royal conversível nova.
1953 — CADILLAC conversível estado
novo.
1951 — MERCURY em estado de novo.

VINDI

•

TROCA

-

PINTURA DE GELADEIRA PINTURAS DE GELADEIRAS

CAMINHÕES DE TODOS OS TIPOS, ZERO QUILÔMETRO,
A ÓLEO E A GASOLINA
—
Luxuosamente equipado, duas belíssimas, cores,
MERCURY
••
1957
documentos em ordem
CADILLAC COUPE' DE VILLE — ^Direção hidráulica a ar,
»- -19-53.
'—;.
'
forração de pelica
DODGE — Mecânico, grenat, rádio, banda branca, novíssimo,
1952
duas portas
PONTIAC — Cinza e marfim, rádio, banda branca, super-novo 1951
1951
MERCURY — Grenat, rádio, estado geral cem por cento
CHEVROLET — Mecânico, preto, 4 portas, rádio, banda branca,
ótimo estado
.*,_...
••'*•
1W1
FORD VEDETTE — Verde, quatro portas, estado geral ótimo 1951
DODGE •— Azul, quatro portas, superequlpado, estado ótimo.. '1951
1951
".'.
SIMCA — Côr beije, rádio, tudo em perfeito estado
1951
PICK-UP WILLYS — Camionete cm estado bom
DODGE UTILITY — Azul em dois tons, estado geral perfeito
lindo carro, ótimo
1950
SKODA UTILITY — Azul em dois tons, estado geral perfeito 1956
—
1954
Em estado de novo
CAMINHÃO OPEL
CADA CLIENTE UM AMIGO CERTO
18480 64

FACIUTA

m*mam*mam*mWl*rmmmemmãTmm

¦__¦___________c____B_n_-__i_______n

_aS
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AGÊNCIA
DE AUTOMÓVEIS LTDA.
"Aulotunel"
Av. Princeza Isabel, 131 - End. Tel.
Tel. 57-0113 - Rio

potência
comprovada

-w-

resistência
comprovaoa

VEMDE-SE

/

HUMBER HAWK, 1950, 28.000 milhas, com 2 pneus novos,
sendo os 4 de banda branca, motor e lotaria em ótimo estado.
19132 64
Ver à Rua Gol. Venâncio Flores, 341, domingo dia 8.

Plymonth - Belvedere

1957 — 0 QUILÔMETRO
Fonseca,
4
Vendo,
portas — impecável. Ver e tratar com
ci Av. Atlântica, 1.020 — Posto Martinelli. 5289 64

"

Caminhões BEDFORD C/REDUZIDA
(Produto da General Motors do Brasil)
VENDAS A LONGO PRAZO SEM FIADOR

Temos para pronta entrega o novo e modernissimo caminhão
Bedford — 5 tonelados Cl REDUZIDA.
Vendas: Rua Voluntários da Pátria, 48 - AUTOBRAS LTDA,
3525 64
— Tels. 46-1662 — 46-1144.

STANDARD « VANGUARD
Vendo em ótimo estado. Preço: Cr5 190.000,00. Ver e
trotar com Cardoso. Rua México, 119 - s/ 203. 5290 64

Chevrolet 1953 - Power Glide
CrS
Vende-se, tl * porta* em excepcional estado de conservaçío.
Rua GClier».
410 000,00. Ver e tratar, domlnso na garasem do Edlficlo,
segunda-felr»,
Hibeiro da Costa n. 214 - LEME. r/ sr. Severlno. ou na
r.fi.i «
na Rua do Mercado n 21 - !.• andar, o/ sr. Vasco^

JIPE LÀND ROVER 52

^pp

Superequlpado. Côr prfU. 4 portai. Motor RoquetAr Dtntto JMriuquente • frio.
SusnensSo de vidro», etc. automitlcament».
lira
"m
- Telefone:
*UmoP„u-o Vende-se pela melhor oferta. URGENTE
:.n; «t
4_-stI< (segnnda-felra).

FORD - V8 -1955

— Bonda branca — Rádio
4 portos — roecônico — Verde
W54 64
» Melhor oferta. Tel. 28-0453.

o mesmo tradicional
qualidade alemã

o mesmo tradicional
quolidado alemã

GÁVEA S/J -Veículos t Miqainii

GÁVEA S/.A - Veículos e Máquinas

tua Soo Cltmtme. VI • Tet 4«.UI4
A*. IraiII, 2153 . tal. H 2133

lua SSo CleiM-ite, VI • Ttl. 44.1414
A*. B.ai.1. 2153 . Tal. 54 3133

CHEVROLETE
em condições excepcionais de meu uso particular, vendo a
doparticular, informações pelo tel. 26-9976, exclusivamente
64
5247
hora.
mingo a qualquer

23412

A PARTIR DE CrÇ 800,00
A DUCO BRILHANTE, pintam-se geladeiras, máquinas do
lavar; armários de cozinha, gabinetes dentário ou médicos; êstes
serviços são executados com a máxima perfeição. Dou quaisquer
referências. Orçamentos sem compromisso. Sr. Borges: 22-7257.

60

COMPRO GELADEIRAS
Televisão, radiolas, rádios, máquinas de escrever e de
costura, motores, toca-discos etc. Atendo a domicílio e
pago mais 20% — ALBERTO telefone: £3_76J7.__2897BJ9

Pinturas de Geladeiras
/ Executa-se com a máxima pcrfcIçSo, cm seu próprio domicilio, pintnras de: geladeiras, máquinas de lavar, cozinhas americanas, etc. Orçamentos sem compromisso. Técnico FREITAS — Telefone 30-9779.
26980 59

SUA GELADEIRA PAROU?
CHAME 27-3234

Técnicos 100% especializados consertam sua GELADEIRA, AR CONDICIONADO ou MAQUINA DE LAVAR no mesmo dia em sua casa,
COM NOSSO CARRO com máxima urgência Serviço garantido 3295 59

"SlÜ

AH-CÕMDICIONADO

Restabelece
Medidas em

&

_^\

____k___H.

'¦"

S__i

___M__!9^^_____H____I

NkTV^^H Haf'~____En_ '"'Í''V-

___^____li_iHWtM^V
\ra|_____r___^V

^m_^

^9

V1RABREQUINS
Processo
Eletrolítico

RUA SÁ FREIRE 103 —TEL: 28-1650
(Sâo Cristóvão)

Pintura de Geladeira
A pistola com tinta Duco, máquina de lavar roupa, armário
cozinha americana, trocam-se borracha a toda marca sua geladeira. Chamar sr. Silva por favor Tel. 32-5859. Rua Riachuelo

Consertos de Televisões
3 meses de garantia
ELETRÔNICA RIO
Tels. 32-4441 - 38-9260
AH ÀS 22 HORAS DIARIAMENTE
RUA FREI CANECA, 52 - 1.° ANDAR

M

HELTON MARIN

DE ALBUQUERQUE "

MASSAGISTA DIPLOMAM»"

.(';¦¦:(.

Dr. AUGUSTO S. ALBUQUERQUE
do Cora-,

Executa por processo cientifico, em-,
beiezamento e técnica medicinei —
Fíneriaiista nn doenças
a domicilie,- »» Bentomta
«ao*-- íMOrnã", -«S?& intestinos.'Atende
- Mme. MARY
Badloacoplu -(Constant 60 ap. 103
Eletrocardlograma
¦¦¦"
— Fones 52-58oa o m-whu.
— Tel. 82-S442. das 14 is 18 horas.
_____£*_LM
120., gala 4.224
Av. Rio Branco. IBS

VIAS URINARIAS, RINS, BEXIGA, PRÓSTATA

DR. A. ftlKERMANN

Vendo, ainda na garantia, por 25 mil,
Hot-Point em perfeito funcionamento. — Rua
1214 59
Domingos Ferreira 32 - Apt.0 104.

PINTURA DE GELAHEIRAS

DOENÇAS
DAS
SENHORAS

¦> Endosooplu
Cirurgia especializada - Urestroscopias
RÁPIDO
TRATAMENTO
BLENORRAGIA,
.
DEBILIDADE SEXUAL - URUGUAIANA. M
66250_ 88

~~0

PRÓPRIO SANGUE

• No tratamento da fadiga fisica e mental, ^^*<^T>*rUwAo, *Ut90 a_ 100% de curai rafllila em geral e distúrbios nervosos, apresenta Avenida
13 do Maio n. SI,
cais Clinica especializada do Dr. E. RIZZO,
das S às
18 • andar, salas 1.83S-1.840 segundas, quartas e sextas-feiras,
«Hemoterapla».
13 horas Tels. 32-3232 e 25-4073. Envla-s. jritls o folheto
4919 o™

A INFLUENCIA DO SANGUE NA CURA

1.000,00

A pistola, pelo mesmo processo de fábrica, com aparolho contra ferrugom. Faz-so remartdos om goladeiras,
eoloca-sa borrachas novas da qualquer tipo, ostanha-sa
do trabalho. — Orgrades. Dá-sa garantia a referência
çamantos grátis.
Técnico PADILHA — TELEFONE: 52-6202.
59
2467

Conserto de Geladeira - Ar Condicionado
especUem sua
Serviço

Oficina DOI8 IRMÃOS: de Refrigeração. Técnico HONGARO.
H«do em consertos e reformas. Todas as marras.Gl,ConjerU-se
em geral.
íesldênclT ou na oficina. Trocamo, borracha, etc.
Tel.
100%'Alexandre
perfeito e garantido. Orçamento sem compromisso
Sr.

Membro efetivo da 8ocledado dt
Massagista registrado no serviço Na-'—i
Sexologla de Parla
cional dc Flscllzaç&o da Medicina
DO
HOMEM
DOENÇAS SEXUAIS
Massagens e ginástica Médica — RS"
Bua do Rosário. 98, de 1 às 6 horas sldêncla R. 85o Valentim, 33, apto..
202 — Fone 34-6802 — Pavor deixar
rtcados.
5007 M
DOENÇAS SEXUAIS E URINARIAS
Buenos Aires. 80, 7°.. de 15 tl 18 hs,

DR. PEDRO

Geladeira 9.5 pés

- copaea5si?8so7b

É D I C Ò~T

DR. JOSE' DE ALBUQUERQUE

11515 59

3428 59

nova em um dia.
ferrugem a pinta»
plitola. Coloeamo»
Estanhamoi «rada».

7e..yo^íl«a97C8mpo,'7>A

18 pés — Vende-se quase nova de quatro portas e de aço
inoxidável, preço de ocasião. Ver e tratar à Rua Humaitá, 60
— Apt". 802 — Botafogo.
4527 59

3Í-7M9.
1S4I9 53

CONSERTOS E REFORMAS - GELADEIRAS

- 1M% «spedaOtlelna autorizada de refrlgeraçío, tienleo alemlo
fechados. Todas
ou
abertos
motores
de
reformas
e
lixado em consertos
compromisso.
as marcas. Serviço 1 ano de garantia. Orçamento sem
18471 S9
Tel 45-1S7I, ar. Radar.

CONSERTO DE GELADEIRA
Ar condicionado — Miqulna mm lavar • pintura em ffarat
MNi: 37-WvS — Í7-2«M1
eom
S»or Wenko a aatranflalro qua.quar marea bo mesmo dU
oartnHa da 1 an». Sarvlto 100% tette na ma rasldênílt. Attn»

damos aos domln,-* a leriaie*.

Em sua residênciaí rica
contra
Aplicamos aparalho
"Dueo", a
mos eom tinta
borracha nova e estrado.

11 •» 1

GELADEIRA COMERCIAL

Cr$

Recado para Arlindo pintor.

PINTURA DE GELADEIRA
CASA DO BARROS

CHAMA 27-3234

PINTURA DE GELADEIRA A DUCO

RETIFICADORA CROMIN

A Duco e com tintas americanas, pinta-se geladeiras a domicílio. Pinta-se móveis, e qualquer serviço à pistola. Orçamentos sem compromisso. Fone 37-6225. 12008 59

Oficina 100% especializada em ar condicionado domésticos ou indus59
3760
trial.
,

Vende-se, com máquina e carroçaria em excelentes condições, quatro portas, azul-marinho,
vidros de acionamento automático, pneus de
banda branca. Ver e tratar na garage da Rua
17165 64
Teófilo Otoni n.° 15.

0

PINTA-SE GELADEIRAS

Precisa-se de CONSERVAÇÃO de Inverno, pintura Interna contra
ferrugem e marezia com borracha liquida, lubrlflcaçao, limpeza ou troca
de filtros dc ar.

"FLEETWOOD" -1950
CADILLAC

I OilSI

24623 59

n. 405, loja 2, fundos.

A Duco em todas as cores pelo processo original de fábrica.
Isolamento contra ferrugem. Mudança de borracha. Laqueamento de móveis em geral. Orientação tfcnjcft?W&8jSS&Á
183jU jJ
Orçamentos sem compromisso. Telefone 45-8548.

Vendo em perfeito estado, podendo ser experimentado. Base
Cr$ 150.000,00, aceito oferta. Tel. 27-2044 Ê de pa/Hculor.
•4463 64

Cadillac Fleetwood 1949

VKMAO

A Duco cm todas as côrcs, pelo mesmo processo original de fábrica,
raspo a geladeira toda, aplico Isolante contra terrugem, laqueamento dc
móveis, retoque ou pintura geral em automóveis, estanbamos grades de
geladeira mudamos borracha. Técnico Hélio, tel. 46-2072. Dou referencia.

M9S

5f

5 13 - 19 «andar, sala* 4, 5 e 6. Ed. Municipal. Diariamente, du M
.. 19 horas. Peça "grátis" o livro «O PODER CURATIVO DO SANGUE".
Remessa pelo correio, sob registro, mediante envio de Cr$ «,70 MLM|H
Paro consulta, marque hora pelos fones 2.-S36S ou 27-1723. 2011» Í0

Dr. A. Â. Vilella - Cardiologista
Avisa aos seus clientes que se ausentou desta Capit.il
contato com organipor três meses para uma viagem de
Estados Unidos e
México,
radiológicas
do
de
clínicas
zações
continuam
principais centros da Europa. Seus assistentes
277, 6.
Rio
Branco
Ar.
à
atendendo no seu consultório,
74123 80
andar, tel. 22-8150.
<,WWWWMWW»<>»W*'l'l*l>''<WW>*'

VITRIFICAÇÁO DE ASSOALHO

Se quer que sua reslâênela fique mala alegre « "°}»r.™T^nlÍ V„
*^I
,,da'de encerar, sen, resultado, telefone par. «^«««".."•J!
cansada
"nom
42-5910 e 32-1J3» — que transformará seu assoalho
2S4I
Orçamento eritis

ESTOFADOR

'¦¦
A DOMICILIO a _ J
«tofados. faReformas de aualqaer estilo de móveis
máxima,
a
perfeigo.
com
temos capas, cortinas serviço

Tels. 43-8124, 49-8124. Oeraldo.

17378

CorreiodaManhã

3.° CADERNO- PARTE II
MOVIMENTO

IMOBILIÁRIO

3.° CADERNO-PARTE II
MOVIMENTO

IMOBILIÁRIO

RIO DE JANEIRO, DOMINGO, 18 DE AGOSTO DE líf.l

VENDAS

DIVERSAS

escrever GOLFE — Ferros para senhoras i TAPETE persa - Keshan dt J15 x
passadelra bouclé, emrORGANETA (Hanrionlum elétrico pe. PIANO ALEMÃO, fabricante Seller, VENDE-SE 1 máquina de15.000,00,
1 com bolsa, recém-chegados dos'340 noX,0- vfndf^5f' VIT
excelente estado, Remington portátil Cr|
fidelidade, último modílo, na emba- perfeito estado, cór castanha, com queno). Marca Hohner vende-se. Ba som harmonioso,
í.Ru* Ape'
lagem.
Cr|
18.000,00;
ventilador- [4.00 x 0,60 c os metais pnra fixa-la He c. 10.000,00. Ver e tratar das 13 vende-se á Travessa Comendador Phl- batedeira cl maq. de moer carne Estados Unidos. - Vende-se -|r,M 107 apt0- ** " Ublü"'
exaustor, de janela e chBo. na em- no chilo. Preço Crt 1.500,00 — Sen.] às 18 )i«. A rua Gustavo Sampaio llps n. 36 -- Meyer — Tel, 20-47111 Cr$ 8.000.00 e 1 Circulado- de nr G.
04258 89
1390 89
balagem. Crt 8.000,00. Negócio ur- Vergueiro, 174 apto. 103.
02386 73 E. CrS 10.000.00, Tudo último mode. 37-8992.
1438 ap. 2.
17331 8!) base Crt 45.000,00.
— VcnPECA
ANTIGA
Tel.
DE
PRATA
nente.
It.
Leãncio
ainda
na embalagem.
Correia, 170, LeVKNDK-8E — Geladeira Wordcr-Bar
PIANO — Vende-se um em estado de Io e
S.
Caetano • Llto- de-ie serviço de ovo* para tela pes4141 8'J VENDE-SE original estante para ii-'cAin;iu. r. .levr.ii vv >,r, „.„...
5272 89 CERÂMICA
Sorvei côr escura, nova CiS 23.000,00: blon,
"na vros ou discos, de imbuía, com trnhn- de cima de mesa. 3 mll cruzeiros — novo iiiAn riu.i alemJI, ótimo som, pre- 43-lfll".
Cerâmica, vendo 20C mgd's.
nova soas, Tel.: 37-4016. 1329 89
Binóculo Japonês Etelar, grande ai- VENDE-SE artigos americanos
ço Cr!- iu.fiu0.00. Ver * Ru» Mar- ARTIGOS AMERICANOS — Recém sem uso . desconto de 30% Ver R
ctnce 20x50 Crt 8.000,00: Máquina dc embalagem — roupas dc senhora — lho de entalhe a mio, pega aiitign, rrala do Flamengo, 12 apartnmcnlo
— Harper. Teodoro
Ab>anti<s,
127
1102,
ás
aplo.
nté
Orlons
Helen
chegados:
quês
89
ínanhl
17310
—
Pela
AMPERIMETRO-VOLTIMKTRO — dt
204.
da
Silva
0Í2
Crajau.
Vergueiro.
Sen.
barbear Remington, último tipo Rol- Tcl. 26-0780.
4168 89 por Cri 4.000,00, Rua
12 horas de hoje, manha depois da* ferro n vapor G.E., aparelho piás.
174 apto. 105.
74118 89 HOTPOINT — Vende-se maquina pa- 19
89 Indução até 100 amperes * ' 600 volts.
letric, 3 pentes Crf 3.000,00. Ver na
73
3543
horas.
03234
bolsa*
da
café,
e
tico
Cr» 5.500,00. Tel.: 37-7780.
para Jan:ar
i>. República do Peru 239 apto. 601. URGENTE — Geladeira Servel Won- APARELHOS
ELÉTRICOS — Vendo rn lavar pratos, sem uso. Aceita-se
derbnr & Churrasqueira Blaclt Ar— Vendo índia e outras, amoladnr de faca t MÓVEIS com pouco uso c televl.
1241 19
Copacabana — Tel: 36-0112.
de fábrica: oferta, Av. Nilo Peçanha 12, sala APARELHO ROZENTHAL
ulnda nas "Philco"
embalagens
tel..
etc.
—'
de
Veneza
«Ro
Philco
—
toalha
nova
Cni.s
teaoura,
Família
vendo,
Gigante.
Chamar
Sr.
nes-,
gus
(12
3317 89
17886 89 completo, jantar, chá e-iafé
21' modelo 1957, 1203.
8» por preço razoável, uma sala de jan- APARELHOS DE BARBEAR SUN5288
tel. 52-4141, dins úteis. 10175 8:1 Televisão
«tiro.
3300000.j""40"
soas),
barra
Crt
tle
AMERICANOS
dc icgretso para os
, tipo console, Crt 45 mll. Gravador MALAS ARGENTINAS
—
Vendo
n» tar Palermo, com mesa. 6 cadeira», BEAM — Vende-se ein embalagem de
RC 98
DE LAVAR — Vende-se de fita "Federal" portátil. Crt
15 duas malas de couro, com fole, re- Rua Barão de Mesquita, 498. anto. 602. TOCA-DISCOS Garrad
EE.UU. vende: Geladeira CrOBley 8 1/2 MAQUINA
"Thor", americana legitima, com !raii,
"G.E."
3429
80
c1 e buffet; um bar de estilo, em mog- luxo. recém-chegados dos EE.UU. —
8.300.00
c!
relutância
«mbalagem
uma,
snndwlch grlll
(waf ccm-chcgadas. Absolutamente novaj.
li'', nova custou 60,000,00 vendo por
no: uma televisão Philco,
modelo Telefone 37-7485. 18372 89
34-2603
Campos.
7.900,00
uso
e
cin
estado.
Precristal
de
ar
4
Olrculador
pouco
perfeito
Crt
mll.
Her),
30.000,00; quarto 1 cama c/ colchão
WHISKY, a 650,00, legitimo. Halgs
4394 80 1937, 21 polegadas, sem uso: vende- FOTÔMETROS — Reclame
banqueta, Crt 10 mil. Telefone 37-7485. 18378 8» Gold l.ili' 1 e Black and White. Rua
<itr S,000,00 por 2.500,00: armário tres ço: Crt 20.000,00, à visto. Ver e tra- "G.E." tipo
se também um quarto tle casal eom
desta sc
8mm, Crt 20 mil. MOTOCICLETA — Harley-Davidson Aires Saldanha, 34, apto. 201 (Posto BARALHOS KEM — Plásticos, Crt 5 peças avulsas:
corpos imbuía com gavetas de.... tar A Rua Conde de Dunfiin 401 Projctor "Revere"
mesinhas e camas mana. Fotometro Bewl Mastcr III CrJ
"Kodak" 8mm, Crt
18178 89 Filmadora
5 ano 50, perfeita, 750 cc. parabriza, as- 5). Tel. 27-5105. 3433 89
1.500,00'—
10.000,00
Weston
Master
II
CrS .,
por 4.500,00;
penteadeira apto. 405,
45-0031.
de
Tel.
criança.
Ver
660,00
o
e
tratar,
diária
"Remington
par.
sento duplo, vendo Crt 60.1)00,00, tee/ espelho de 10,000,00 por 3.500,00 c/ FAMÍLIA americana vende máquina mil. Máquina escrever
Slxtomat 3 x, CrJ 1.500,00
18431 89 mente, das 9 is
21.30 hs,, i
rua 2.850,00,
cadeira; vários quadros pequenos de de escrever portátil, máquina dc cos- Rand" seml-portátil, Crt 15 mil. Sr. lef. 48-2438 sr. GIL.._ 21879 89 ARTIGOS AMERICANOS, novos, na
Foto
ótica
Gedcy
Av. 13 de Maio 23.
Maestro Franclsco
—
Braga, 223
22-9823 (horaREDE DE TÊNIS AMERICANA — apto 202, Bairro Peixoto,
500.00 por 100,00; sala de jantar, me- tura Slnger portátil, cristais, mesa dc RENATO, telefones
80670 89
DISCOS long-play, clássicos, óperas, embalagem, vemlo, baratos: Blusas» Nova
Copacaba— VF.NDE-SE por
reforçada
e
e
íllmadur
Key.v
soutiens
sem
Ma, imbuia c/ 4 cadeiras dc 15 por jogo e 4 cadeiras, equipamento foto- rio comercial) e 48-3492.
alça:
n>.
18422
sinfonias, gravaçSo americana, qua89
—
82718
89
Buarque
—
Rua
cruzeiros
MICROSCÓPIO
mll
12.000,00
três
film6.000,00, buffet maclsao de
Reclame desta segráfico, tapfite pequeno feito a mílo,
se novos — Preço 200 cruzeh-os — tone. 16 mir.».; Spcedgraf, 4x5;
Mcopta próprio
por 6.000,00 c/ aparador, mesinha dc aquecedor elétrico portátil, ventilador VENDE-SE um aparelho de Tratar Belfort Roxo 40 — Apto. 803 pack; filmes Ektachrome, a 160,00; Macedo n. 15 — ap. 101 — Flamengo.
GRAVADOR — Vende-se mo"délo~7 mana, Microscópio
• »; -Vil
89 —
laboratório,
2.030,00 por 1.000,00. biombo 3 faces elétrico c outros utensílios elétricos,
nnn4
8
Anscopara
com
Kodachromc
,
290.00:
objetivas
a
TR--3
RCA Victor HI-FI
aind.i
89
(Lidoi.
5915
d* 10 por 4.000,00, lindo quadro pin- tubo de fabricaçüo americana. Rua jantar e chá para 24 pessoas
chrome, 16 mms., a.860.00; rádio Tran- GELADEIRA G. E. 12 pés america- na embalagem Trator a Pres. VAR' (Imersâo), 3 oculares aumenta 1.500
vezes.
15.000,00
.lai
Preço
120x00
de
Benjamin
Batista
180,
apt.
401,
dc
NA EMBALAGEM .— Filma- soceanic, couro marrou, <¦ pilhas pa- na, 2
único Crt 11.000.00 —
tor laureado
portas, de luxo, estado de nova, GAS 433 S. 907A Tel. 43-0330.
completo, com AINDA
Foto Ótica Gedcy. Av. 13 de Maio 23.
dor Bell-H o w e 11 16 min.; Rádios ra o mesmo; geladelru Wonder-Bar, vende-se
por 3.500,00, lustre de cristal Tcheco'dim Botânico. 4172 89 (253 peças)
— Rua Do68531
89
52,000.00
CrS
por
6~ braços de 12.000,00 por 4.500.00, csluxo, 3 pés; secador de cabelo; corEietroiux último"modè- bonito friso dourado, marca Transitor Zenith; aparelho de oarGama 22 — Haddock Lobo.
?°6i£_89
tante para livros de Imbuia de.,.. aspirador
bear Sumbeam e Lady Sumbeam — tador de frios; lâminas Shlck injoc- micio da
01369 89 VÊNDE-SE — Vitrola portátil-»»-?! OCASIÃO. URGENTE — Vende-se 1
com rodas, 11 máquina de costura Hutschelireuter
'.,
8.000,00 por 2.500,00. espelho de cris- io
(alemão
prev
Tel.:
37-7485,
18374
Zenith,
89
Tv
modelo
tor;
barbeador
HFZ-10,
Sunbeam
e
nova,
Sr-hik;
com
.,
1
couro.
enzeador
.
.,
Slnger
maleta
lindo
de
íJaí'~Z
tapete espanhol feito a mno
"—
tal "Venezlano Antigo" de 12.000 00 ventiem-se á Rua sta. ciara, leo por-ço Cr$ 110 mil — Ver e tratar
Circulado»- de Ar cópia do Museu Prado,
portátil; fitas para gravar, 1.200 pés, FAQUEIRO D. JOÃO V. com 159 pe- três velocidades:
sala gr.:
NOVIDADES AMERICANAS
por 5.000,00, duas lindas estatuetas *¦*».
etc, Tudo barato. Rua Aires Salilnnha, ças, sendo ás maiores douradas ,i ou- G. K., tipo grande, de chSo, lindo 15.000,00 c 1 florcira de para
HÍ?
,!?.]£
830,
ap.
Moreira
Delfim
prata poi-tuAv.
Recém-chegadas: Vestidos de ma- 34, apto. 201 (Posto 5). Tel. 27-5103. ro, vendo Cri 30.000,00. Rua Silvio movei, toca discos Garrard RC-08L,
francesas bronze de 8.000,00 por....
13.000,00.
Tel.:
37-8627.
guésa:
carrou espelho COFRES — Vende-se 2 a chaves pro-14(11
3.500,00 cada, lindo
com agulha dc saflra Hi-Fi, e um
Tel. 27-1490. lhas, capas de chuva e peças feLeblon
3435 89 Romero. 39, apto, 101 — Centro.
.5937 89
61:™"
em cristal 2.80x2.20 de 35.000,00 por va dc fogo, 1 de L.B. Almeida
de fino gosto. Tel.: .., TACOS DF, GOLF (senhora), novos.
01366 89 lindo radio relógio Zenith, tudo novo,
89 mluinas
69852 "ves19.000,00, lindo sofá 4 lugares cm ve- cmx45 1/2 outro marca Mllncro (ln-l
ainda na embalagem original, pelos .VENDE-SE — 1 máquina Remington
89
37-7485.
12049
—
.
"
»
:r.
I.
Revistas
antigas,
40.000,00
LIVROS USADOS
Rua David Campista, 195. L.
por
ludo francos de
menores preços — Tel. 47-8392.
; portátil, 1 rádio Helltcrafter, 1 niádc &*'WW\.rf
286??30L1CmCntC1 AME-PICANO retirando «ES Tele- INDUSTRIA -i- Quer instalar alguma7
89 publicações oficiais. Compro e pago
20.000.00, vitrola Alta Fidelidade
U246
Confax, 1 roto18326 89 quina fotográfica
2438
lindo grupo
89 tidos 42-44-40 novos e usados.
Rua
José
São
bem.
Vou
a
domicilio.
lugar/
íòrça.
50.000,00 por 15 000,00.
Procure-nos.
Temos
com
broiler "Churrasqueira", 1 TV Ze
18184 89 Praça Pio X, 98.
FOGÃO ELÉTRICO, G. E., Importado', 46 sala 405 — Tcl. 28-6773;
fone 47-0183.
CONJUNTO — De ferro. 2 cad. e 1 nlth
de 30.000,00 por
cm couro lavável
Sala 1109
21"
1957 com controle A
vende-se, Casa Titus, 146, R.
03622 89 mesa p| 1.000.00, e fogão querosene distância. modelo
15.000.00. dois lindos puta de 3.500.00 com flash c várlos"° m^Tambcin! MOTOR DE POPA. fabricação; John-;^m ANSCOCHROM: Filmes 35 m,,.. novo,
e tratar i rua Bel- .
Mal. Floriano, com SR. ;LUIZ',
de 4 bocas, c| piloto automático p| fort noxo, Ver
.. , A'ViSpor 2.500,00, vários tapetes 2.000^03, fotometro Wcston. Tudo para Crt.. son 5 H.P., modelo 1957, novo, com; IUI
,„.„
—
—
—
307,
DrÓDrlo
D.ra
Comapto.
sombra
c
MOEDAS
2S000
,55000
802, Copacaba89
>""|U'"
"•'¦'
2437
4.000,00 vende-se urgente á Av. Pas3.000,00 e 1.000,03. vitrine e entante 15.000,00. Rua Vise. dc Albuquerque peças' sobressalcntcs. 26 mil cruzei"para
5953
89
pro qualquer quantidade. Pago bem teur 397, térreo — Prela Vermelha, na.
discos de 10.000,00 por 4.003.00. 333 apto. 403-A — Leblon — Tel:.. ros. Rua Almte. Alexandrino 674 — Sport. Foto ótica Gedcy Av. 13 de BATEDEIRA MIXMASTER
SUN1
— Rua São José 46 *ala 403.
Maio 23.
manhã.
03121 89 ASPIRADOR de pó G.E., torradeira
ura grupo 3 lugares e duas poltronas 47-6172.
p|
BEAM,
ao
marca
mais
afamada
apto. 402. SANTA TERESA.
a
89
4250
03623
89
6273 89
todos de 1*. qua(,')
por 5.000,00, objetos
18148 "iVISON
mundo, nova, último modelo, recémAPARELHO — Para renovar, purifi- G.E., ferro elétrico à vapor G.E. —
MOLINETE — .Pen-200 — Crt
lidade urgente — Av. Prado Júnior
recém chegados
FILMADOR — Francês e projetor car e refrescar o ar. G.
— Vendo
chegada,
complctissima
sem
uso;
estola
(batedeira
.
.„ , EE.UU.
E.. de mesa,. Vendo,
„ „ Ain•
—
AMERICANA
...
—
CHURRASQUEIRA
.
Térreo.
Vendo novo, ainda na em3.400.00
,,a «'"'""asem.
188, antigo 62 ap. 101
completamente novos, pistola, regua
Tcl.: 57-7058.
com
ventilador
tipo
turbl-!da
portátil,
tamanho!preço de ocasião CrS 85.000.00. — moerlor de carnes, decoitador de le2379 89 balagem original — Tratar pelo te- marca Hotp-Broll
Fiesta,
89
laranjas e 11- de cálculos e outros artigos, vendo na com duas velocidades. Depósito
gumes, espremedor
62482
lefono - 58-2406. 17159 89 grande, 8 mil cruzeiros — Rua Al- Telefonar para 42-7947 e. chamar quidlficadór).
Preço' 12 rtill rruzetfna baratisslmo motivo dc viagem pr- para água ou gelo de refrigeração —
ENCERADEIRA ELECTROLUX, com
402
674,
apto.
Alexandrino
89
Sr.
CRUZ.
2449
Ilido—
,.P_„rsnnimirante
0
Tcl.
57-6102.
Para
desocupar
lugar,
vcn,,..„,„„.„.,;,
,...,
gente.
liaRua Rainha Guílhermina n.» 249, apto.
e«n»a Ti.ri.-ra
Novo, roccm-recebldo dos EE. UU.
«<»;
garantia de 2 anos com escovas, uso VENDE-SK 1 rádio portátil Emerson SaIUa
8»,
*CrCSa. 1R141
1BHJ "~i"\
820O2_89
TrnncLtnr"
novn por
nm- CrS 6.209
6.200
Pioro ii mil cru-elros — Av nlde"s_? bara,° 2 poltronas estampadas
Transistor" novo,
nelas e espalhador de cera, sem
ARTIGOS AMERICANOS — Ul- 202. Leblon. 4476 89
"Jashi—
"a
sr MABin usadas- * taPete boucl* bci3« « 8rcl~Porta
2,60
x0,50*cõm
de Maio ri. 13, s| 416
VENDE-SE
vendo pi 3.5C0.00 c 1 aspirador cl ga- II máquina fotográfica nova
—
—
na
Vendem-se
modelo
Umo
Cosmopolita,
FOGÕES
3,
Vende-se
.fVÍPi?86'"-"^0
y?.R°\™l.
3x2m, outro de 15 beije liso
1 máquina Zenith de bolso; balança para ba
íímn só
vidros c 2 de 2,60 x 0,70 com e sem
rantia 3.500,00. Pode ver a qualquer ca A" por CrS 7.000,00 —"Baby
,u na»'de
branco,
bocas,
todos
esmaltados
de
4
original,
de
embalagem
de 2,50r:2,50m, com passadelra igual
preço
por
apto.
81,
Browe gravador
novo
nheiro; tela de projeçáo
I
colchão
de
R. Barão da Torre
fotográfica para crianças
vidros
e
1
casal.
,
,
hora...
e 1 gás engarrafado, em Tudo
— PARTICULAR — Vende — Toca dis- de 6,20x0.50m,"G"
pouco usados, 1 mágrande ocasião, os seguintes arti- 2 gás da rua
pias-; do fita Wcbcor. Telefone 27-8669.
102, 20 bloco. Tel. 47-5424. 1PANE- nle» por rjr$ 1.80?,00 — Baralhos
por mll cruzeiros. Tel.
novo. Ver. á Rua BarSo da 47-9561.
cos Webcor alta fidelidade CrS .... quina slnger
madeiramento qua2320
89 gos: Televisão GE 17" — Vitrola estado de 374,
MA."òltimo
ticos
por Cr$ 700.00 cada — Canetas,
'¦ l
i/
14.
Tel.
68-0631.
Cotegipe,
13.000,00,
.
Transoceanic
iv.dio
sl novo. Telefonar para 57-4528, 2a.CrS
2597 89
Gravador
Columbla - H. F.
..jj
Vendo
ARTIGOS
AMERICANOS
14.000,00.
D6.
Projctor
Cinematográfico
tipo
|
!8358_89
feira.
ci^típo^ÊrSl
ELECTROLUX
]
alguns obíétosl Webcor— AVonderbar;Servel e
•> ..rn. <m
1 jo- ^^"larfisclral
Teni?r.Yrn «zftJoò" nor Crs1 pela melhor oferta,
MAQUINA DE'COSTURA -Vende- 16mm„ Bell & Howell CrS 40.000,00 —
20778 89
junto com espalhador dc cera,
11" modelo 1954 PARKER 61 - 1.200,00 ^ Pena ouró-.M
Roto
Broil|
Geladeira
PhilCO
americanos.
Churrasqueira
de
3011
2
anos
uma americana portátil, elétrica. 6 Ver e tratar á Av. P. Vargas, 446, ARTIGOS
33°
apto.
raspar,
Bofivar
lixas
68000"^-7^52
de
para
Jalro.
se
go
luxo.
Fone
32-4671.
Tipo
~
AMERICANOS
Vendo
marcador
de
tempo,
Waífle.—
com
sala
Ver urgente á praia do Russell
1906.
03331
1182' 89r400,
89
cruzeiros. Tratar a partir de sci7iiw ao-niil
™
garantia. Tudo por 4 mil e 900 cru- — 27-9198
recém chegados: Lcroy, TV, máqul--¦—. ¦"¦«' i "•
,.
,.
Aiiiuiautu ue íacas
tusuuG. *»•
E. — Arhplador^de
facas' e tesou^|n>
que
Tcl. 43-8640 — Rua Al- VENDE-SE Cuttcr Guanabara"
89
gunda-feira.
602.
S225
apt.
710,
zeiros. CASA TINOCO é a casa VisInoxiver
Wolf
na escrever, rádio-vitrola, rádio-reVENDE-SE um faqueiro
ra _ Maquina • fotográfica Polaroid
Rua
mms.. varo Chaves, 38 apartamento 202.
vende pela metade do preço.
BELL HOWELL. 16 "Gle:L.C.R.J. com
marinheiro
Cabeça lóglo. churrasqueira, jogo plástico e
- dável 130 peças. Ver Bartolomeu Mi- _ Apa-elhos p]asticos inquebráveis: LIVROS CLÁSSICOS
Vendo FILMADOR
8409 89 Telefone 26-3573
conde de Inhaúma 134 - 4» andai
EE. UU., modelo
recém-chegado
3593
89
302
muitas
990,
outras coisas. Tel.: 37-5063.
tre
apto.
¦RADIO
coleção.(40 vols.), nova, erteaderSala 426 - Tel. 43-3624 e 23-47». ^
Eye", 200 E.E. Ainda na embala89 para jantar c café. Tel, 22-7249.
CARLSON VENDE-SE
STROMBERG
20780 89
89 i nada e sem uso. Pagamento par tric
__— 5883
5197
.
por motivo de viagem:
Tel. 37-7485. 12046 JO SEMI-PORTATIL — Vende-se
novo
gem.
- Vende-ses super equi- VENDÊ-SE aparelho
um grupo para almoço com 6 cadei- BARATO VENDEM-SE diversos
LAIvlBRETA
Ver»—
i
P.
do
Flamengo,
314,
de
12
celado.
porVIAGEM"^DE
sem
uso
bateria
ou
mójantar"
eletricidade
POR MOTIVO
ras de braço, mesa de vidro, quebra veis,
QUADRO A ÓLEO, século Xixrcônsmaciço chiant,í° e Porcelanas taria.
,18363 89 tando do Bcnézlt; cômoda jacarandá tipo TRANSOCEANIC 5 faixas gran- luz de pé, porta jarros
por motivo de mudança dormide-se: um dormitório
Canodlmonte
.
na
?í?a„lr&^
Saxe
ver
garase,
mesinha
de
e
marfim,
c
verde
cor
colcom
Tel
4(i-4'!.!>2
e ^«Poaimonte. lei. 4«-43W.
tório casal,, 9 peças, rádlo-vltrola;
de alcance, moderna
caixa
couro chá tudo em ferro batido
pandale constando dc cama
VENDE.SE scfá> m0derno; mesa con, Bahia, 25 mil cruzeiros; aparelho jan* azul contendo inclusive Barometro,
3 rua Gomes Carneiro 161. Tratar com•cnmesas
por Cr$ sumler, 2 poltronas,
de
armário de cochão d» molas, guarda-roupa cabecei.__„!s61o;
no apto. 902 das 17 às 19 hs.|
jnáqulna Singer l:gl- tar inteiramente novo. europeu; ta- Termômetro e i-ntereísante esquema 7.000,00: um quarto de casal com 7 zinha, cama
Pedro
cadeiras;
de
mesinhas
duas
e
de
má .uina dc
metros
em Aceito Carro dando Lambreta como; BRONZE ARTÍSTICO —Vende-se, estima. Motivo mudança. Ver Rua F»- péte francês, 3n.is.50x. 2,40; cômoda 4 em coroa sôbre vidro indicando zo- peças em pau marfim, guarda-roupa escrever alemã. criança,
Fone:
48-8770, com
ra
por Crt 25.000,00. Um bar
vista
ou
armáa
de
Negócio
coluna
mármore
aspirador
Westinghour,?;
A
Rua
mll:
Santa
401.
2,90
236,
apto.
com
m
CrS
28.000,00;
Magalhães,
um
e
pagamento.
parte
por
banquetas
guelredo
Sr. TADEU.
1228 89
Internacionais.
Preço
cana da Índia com S
5390
89 rtozlnhos laqué; serviço ch; Fraca- nas c horas
combinar.
5133 89. Clara 253, Copacabana.
quarto í de solteiro em peroba, com
duas mesinhas envidraçadas P°" crs a
18111 8U
lanzá. 47-2399.' 13063 89 CrS 15.000,00— Rua dasLaranleiras, 3 peças por Cr$ 8.000,00; um quarto VENDÊ-SE: gclTdclr~RCA~Whlrl8.500.00. Um acordefto Paolo Sopra- ENCERADEIRA c aspirador com trüsi
363.
3367 89
CrS 3.000,00. cama ca-1
pool, super-luxo. 15,5 pés,cúbicos, rode uso, familia que viaja ven-1ARTIGOS AMERICANOS — Vendo. VENDEM-SE:
nl 120 baixos — 5 registros côr preta
„. „.rarin „„ mn,., dB , ,0„, 40 r.,.
|laqucado para meninas com i ca sa,
conjuntos de orlon, SMITH CORONA
Uma meses
último modelo; máquina de laSEMI-PORTATIL! ma7~ensra^^^
sol
de por 3.000.00 o aspirador e 2.003.00|aIgunlas peca3, novas aimIa tla em. sal rtójwdo^Mbàa?:mMuinâ & VENDEM-SE
novo sem uso por Crt 25.000,00.
1.3.5. completa enceradeira - Rua
Figueiredo de baia3em, T.V. Emerson 21", cor clara Íllf,./«T;2 ^'«íLn» i »»t'*' i T? »m ho.v. R.in-lon Hcllcn Harper, Tycora,1— Vende-se cem fabulador autqmá-j teiro e guarda-roupa, bureau, pen.
pen var Westinghouse landromática 1957;
máquina Rollcyflcx
modelo em lin-; tçadeira e mesinha
cabeceira
poi televisão philco 24 polegadas, 1957 —
secador de tico, sem uso,'ultimo
animas '„„,,„
babvdolls '*„_.„
com Rolley-Kln etc. por Cri...... Maga.h-,,-442 apto. 910 'do estojo parió "couro. Treço CrS . 7,000,00. Ver a Kua Soares
Cabr.il Telefone: 27-9102. 20793 89
^fe^^
„ok„,„. novo i»„„
20.000.00. Um meio faqueiro prata
"-- *
ferro Aa
de noe
tino,
cabelos,
Pas-15_„„„_„„*
_"Vcr
luCarvalho,
Bu,hõ«
v"
-—d—
'°-'al«»a
204.
Bei.
5?
apl,
lâmlua
traUr
avAv
Laranjeiras
de
e
jas.
" V&KK8!*$i
preferên- FOGÃO AMERICANO "CALORIC" —
!dcl0ÍE7as ~ vitrcla V.M.
peruana todo trabalhado Duas
triomatic
89 sar a vapor, pullovers orlon para ra-Mar, 406 — Loja B. 3569 89 c'..a na parte da manhã.
5385 ¦•"
SYBIL. ;-TT
—;
17396 89 Vende-se de 4 bocas, 2 fornos.
apto. 601. D.
poltro- AMERICANO — Salda
clésa por Crt 20.000,00.
térmicas - sifão - cober- a^--"rv
„'
2 rcí.%
a Av. Z.*,
fogão Âc êás . óvpH garrafas
Av.
dc
criança.
12 , InaTn
artigos
homem
Geladeira
nas por CrS 2.500,00. Procurar
— VENDE-SE aparelho ar-condicionado,
tor
elétrico
G.E.
MAQUINA
DE
FILMAR
com
controlador
lÕÜTa~melmac""VeíaSTlp?.
& Ho- lógios, 2 grelheiras peça luxuosa. Ver
Bell
—
çc^«|jr^|ft
.1
8
RCA
Apto.
—,
lâmpadas p atos p á ticor.
1.103
«,
tíos
1099,
apto.
_
Rainha Elizabeth — n°. 801
na
_,
Copacabana,
embalagem
barbeador ScWclf
E ^ ainda
m R
leih0 dc ]0UÇa inquebrável, recém- well com projetor, máquina de os- à rua Santa , Clara, 112, apart. 901
Copacabana.
'dormayer" ta
— Tel: 47-3910
T.V., câmeras, projetores, phono
11498 891 chegado EE. UU. 47 peças, para Jüh crever Remington portátil. Rádio de na parte da manhã, até meio dia ou
em aço inoxida-! U1. S, A. Teltíonar 27-364-1, segunda- Tel. 27-0154.
5068 89 graph, portable RCA rádio, ferro, batedeira
—
—
vel
secador
12047 89 bolso .Emerson véndcm-se recente- das ie às 18 horae. Preço 30.000,00.
feira.
..:
de
cabelo
balança'
e chá. Tel. 57-7058.
tar
.
máquina de costura, e outras coisas.
Telefone Náo se atende pelo telefone:
¦
para banheiro — Tel.; 42-1689.
VENDE-SE aparelho fotográfico vHÍDÊ-sFvirroirPortátil V.M. 16 mente trazidos dos USA.
ÃTENÇAOI — Vendo, urgente, mate Francisco Otaviano 14?1202.
VENDE-SE colchão casal Probel. no- Folaroia mod. 800, com flash e
27-5761.
2556 89
¦J.lllil *)¦)
89
rial recém-chegado dos Estados Uni'
simMáq.
Polaróide
mu
cruzeiros.
_
20801
—
89
„
Helen Cur-' vo. Tel. 57-9642. 689Ü
...Raios:vx, SECADOR DE CABELO
<Jqs, ainda na embalagem: gravador VENDE-SE um aparelho de^
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geral.
vende
Par-j
mll
'",tl"
f^mj
PLANTAS ORNAMENTAIS
por viajar
•¦¦»- nhora européia "madeira
TRITURADOR de lixo GE. 1957 r«ic«lar
e bronze,! prateleiras'de v-fw-T11!"'™
VENDO máquina de lavar G.E.
suas peças:" pes
ve»de diversas para i i
talarem
rua
Ministro
Branco.;d6_.
Rio
embalarem
noov na
Ditto a álcool, em estado.de nova. Ambas de procedência ame- americana, último modelo. Sem
em! feito estado. Avenida
mesinhas, apliques de
parede
todas cm vasos e por pr^r
,\ 7.-JT«1n.oo M. |rcs.
M
„„ dicos - Telefone 26-1224.
Viveiros dc Castro
518S
88 Vendo, estado de nova, com estojo
bronze, abat-jours, ffrupos e figuras!
- s/ 509 — 32-5538.
89
17186 88 nso. Tel. 57-0203. 4202
5S84 89 de saxe e sevres. biscuits franceses, VENDE-SE._
14 mil cruzeiros — Radio portátil,
cons- ricana. Av. Rio Branco, 277
sala de jantar
,
2378
ROYAL
ESCREVER
DE
MAQUINA
_ito
bronzes,
casais
em
biseuH,
longas e curtas. Hallicraft. 4
KÍFL"Ê"SPÊC1AL LUXO. pi caça de I ^OTOR de popa^Maík 25E. Mer- cristais, famosas escolas Italiana, fia- *«Udo de uma mesa consolo e OHO
tipo — nova — Preço ondas
último
portátil,
mil cruzeiros — Sr. BOUZA, |>OTtelpinturas
CrS 13.000.00. Tel.: 27-9463.
claro, de esmefrijo
em
Ducadeira
espanhola.
Rua
francesa,
menga,
Ediffcio
ro
do
Alice. — Toneleros 213
,
18198 88
*.
-—-.
—-—
Copacabana. 5880 88
vivicr. 43. apto. 606 — (Copacabana)1 raij_, fabricação, estilo moderno.;
.versão novo vendo 42-1689.
2373 89 - Tratar das 12 ate 21 horas 'üois
OPORTUNIDADE: — Nortc-americaMÃQÜINA~DE~ COSTURA"PFA"fF-31,
abat-jfurs de cerâmica, pin.
;—;—
no que se retira do pais vende por'
com motor e farol, 3 gaveta», c/ tóaltafide-j _.
à mão. Tratar na Rua Gelados
bons preços: Geladeira G. E. 14 pes VENDE-SE um aparelho de de
das
as peças: Cr» 8.000.O0. Telefone:
Nylon. MAQUINA DE LAVAR ROUPA — J ne .a| Ribeiro da Costa, 214, apto.
lidade completo, 6 camisas
cúbicos. Binóculos, Máquina de fil37-7565.
5!)f»7 88
—
—
Tran-;

FBOJECTOS Bell & Ilowell 1957
2 malas sonoro vendo tel
32-1610 novo na embalagem.
2377 89

VENDEM-SE — Gravador RCA, alta iVBNDE-SE

e

DIVERSAS

MAQUINAS

MOTOR

DE POPA JOHNSON
35 H,P,

PROJETOR BELL & HOWELL
16mm. com som

MÁQUINAS PARA INDÚSTRIA DE FUMO E
CIGARROS

^

DITAFONE"TIME MASTER

PLÁÍNADÕM PÕMáTÍL

n»AirpMíDÃõr"

MÁQUINAS DUPLICADORAS

SMITH-GQRONA

ROLLÍYFLEX 2,8 C

ESTEIRA

lfon0^%ife

n. 39. americanas, um rádio
nur Kodnk 16 mm., Piano, Rádio
batedti-;
WesUURhouse, Móveis, Aspirador. Ta-!sistor General Electric e uma Rui
Bar-1
borracha
de
ia Sunbeam comolcta. Av.
espuma
pítes Colchão
_• FltesUno. Cortina de nylon. Apa- bosa 170. apto. 404, bloco C, Flamengo.
relhos elétricos de cozinha. LÃmoa-,Tel: 45-0988.
_JH!Í89
- v77idc^sT"nioZ*V ^r^%dtSTVouDa°,S de' A-NfiGUIDADES

112

de cada), pesando 7.800|andar, na parte da tarde e

í_

elétrico

Vende-se de alto luxo. .„,
Frigidalrc
*.-.- Tel * 57-010*
Compra-se uma esteira para maquina de extruSOO OC masem uso. Ver com o porteiro a —; iui _ w c'
«r* »',;_ n|nC»i>n írnnvi»vnri
com VeiOCIOCae
vrkrirlnrir ae
de -f,W
20 On W
60 meiro»
merro%
IV-OnveyOri COm
MÁOUIHÂ OLÍMPIA 15"
.lbQI_4^fi0» ter,a Plosnco
Avenida Pedro I. 637 em Petropo-!
lis _ iníormações — Tel. 32-1906. i«Fvrih"^iTAÕiÍTIVA DE COSTU- POr minuto para prontt! entrega. Ofertas para RUO Carlos 5eidl
fJUimo tipo — Teclado brasileiro —
- Sr.
Cniu-_ Rio des Janeiro
82138 38 Crt 30 mil — Amanha 52-2295
^VãN"H.» ,"„„ ^-jf-flf _rr»; r. 321 _ ^
10013 89; *L
completa loco
JATME.
3521 88 Vendo eompoiiçio
XR CONDICIONADO - Novo PhiTco.
P>
00 téie Sne- 2"-0154
n». J431 — virginlan e S ragóe» de

LIONEL

\ r^5^"*l35^g tf^pe-^, 5elXdÊ1ÍÃ^O^^
^TA PORTUGUESA50 -milVeudoT.com lSOrquenos. Rua Barata Ribeiro 746. 11» portátil para sala ou escntorlo. Ame- radoi para tapete, televisão RCA
oucirv» de prata por
novo. 16 mil. 37-0269.^
i noite.
peças

Trem

'

^jVtetflr 21", fumador BH 16mirj
°Í53S M

|ricano,

MÁQUINA DE IMPRESSÃO

VENDE-SE

! carga,

Eletric, »ilB4.
Refrigerador General
pós cúbicos. Preço: Crt 23.000.00 —

Compra-se uma Minerva automática ou semi-automática, de lãS^Sá*. s^^ihíJJw!

nova. Rua Barto de Italpu.
Telefone 38-8087. 11328

TELA RÂDIAHT

51-08
•Crt 9.000.00. Traur peto tcltíone: .
: olho mágico, Hl*h-Fidelity Pilo_
""rádiTv-itroia'MoTo-scooTER
^
^
'"! ^^MVendem-se.
«-im
eiHrega.
vespa
Novôrim"-t»,
usada
cm
bom
estiflo,
eauauzador.
com
VEIRA
proiiis
para
"
22-22Ü5. Amanhã.
preferencia
<F V
IU1U' ,,p<> maior42-9467.
^
^^«e:
*%_?&
VEHTIlADOt. áMH
^ ^^ ^ Rua (ar,0J Seíd, „o 321 _ Gajú _ Pio de !
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"• *»*»•
82139
88
c!
6
«Ho-falantes,
Hí-g
marca Singer giganie
mAQUIkãcafTêSÍSsõ-.n-..
«cemlegitimo
D.
Janeiro
F
*S&
ar COHOKÍOHÀDO
£ ^.elad^inâqu^
ÃRT^^ÃRGÊNfnTos
cashemire HEaTy" e vários utensníos domes- c' tOCa-dtSCOS automático pa-. importada Itália. 4 torneiros. Cro-

gi-s., em rico tsstojo de madeira "com
1
S Kawtas. Noto « sem qualquersota ssvFrjnF
Fone Í7-S4J5.

•^/ttóhâw*^*»!.^-^^!!!?[toM

de bandeijas, 1 paUteiro,
dtira. 1 par candelabro» » 1 careta.
Ver de 10 »» 18 horas »*badc. e domingo. Ar. Kul Barbor* SIO «p. 1-Wl
»ori
* partir d« 2»> íeira, emjxm
1SK3 «9
jftím Uitfcr.r.

-iSSS
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so«M un,, 4os - mi. ;
Compra-se maquine de exrrusao de mate17491 l
-_-_=^-5^.í
1/2",
entrega.
2
de
"a Postiça
para pronta
| PARA TRATAMENTO d» Beleza
MÁQUINA DE LAVAR ROOM
detalhes
ampios
com
la americana por rrrot.ro tic
para Rua Carlos !
JãSL^ÀTnímZ M^«*.' Ofertas
rende em estado de nota t

tvrSSsSSfS^^mm% *m 321 - c<,j« - río de imún - d.f. ig^

ARTIGOS AKERICÃWSTÍÕVÕS
Vendem-se arsente pela maior oferta
Alta-fidelida.no Webcor — Vender B«
GwvaáorVfebcoreeortadcír-le rtisj,! Sampatc» 438 ai?. *ÍÍ-IT15.
W539 O

dele». I2-4SI Mme. Loatee,
•»¦*
11333 S8

J522

em pé para Mia de mais de m^^^^jtf&jj*
mn
MAQUINA DE EXTRUSÃO Z^mVnmimlmV.
DECIMAL
Sr. JORGE 52-9406

pa
chegados S**.*eaters em•
ouro- Completo ocasiaoj i.,^
ticos. Ver a Rua Montenegro^ ^|ra 10 diSCOs C gravador. Aca*
^etÍM corte de Jersey, saia
e lâ Merino.
g**j«
luxuoso. Preço CrS
;bamento
plissadas de tricô, coletes e swea
REMíNG-ttrs
,, —
ÍCTROLUX - Vendo enceradeira(-p,,, homcnl. 4T-70S9. Rua
__ Ver
Ver i> tratar àAv ApÃKEUIO DE BARBEAR

«pto.: 402-
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« 05=05 •
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BALANÇA

Pairianlca rr».
Vende »e cap. 300
SS 3ii _ Rua «*Ho Portei*. ÇB (I*
ranjeimsl cm r. »"rt*lro - Tel"
J47»
37-517S.
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CRIME DE OMISSÃO

CADA DIA MAIORES E MAIS NUMEROSAS AS FAVELAS NESTA CAPITAL
Ê 80% dos favelados são conlribuintes dos Institutos ditos de Previdência e Assistência Social — E a chamada Comissão de Favelas? — Favela única — Assistência, segurança, higiene e educação para os filhos dos favelados
— Nada menos de 80% dos favelados são contribuintes
dos Institutos de Previdência Social, eis.a última informação
séria (D. Helder Câmara) sôbrc as populações faveladas. É uma
cifra impressionante e que por si mesma atesta que o favelado
é um trabalhador e merece toda a atenção das autoridades.
Entre os restantes 20% estão os desordeiros que aterrorizam
as populações faveladas, causando-lhes ainda outros males,
como a má fama. De tudo, o pior são os exemplos à juventude
favelada particularmente às crianças.
"Gerico",
Muitas e muitas vezes tem o
por solicitação dos
leitores, pedido a atenção das autoridades policiais e municipais, para as favelas e favelados. Outras tantas o faremos,
sempre aue sejamos solicitados. E fácil compreender o interesse
da população em torno do assunto. Nas favelas, que existem
por todos os cantos da cidade, reside hoje uma considerável
população que soma algumas centenas de milhares.' Essa população está completamente abandonada c entregue à mais completa promiscuidade.

cantos da cidade onde quer- que. Assim íoi que as favelas foram; o homem é capaz, está uma iahaja um terreno disponível, aban- surgindo, uma a uma, agravan-, vela para atestar a atenção qu
donado pelo scu proprietário ou' do o'problema de forma intensa.; a Municipalidade devota ao pre
pelo governo, Já se provou que' Agora nem rriesmo os pontos mais blema.
até encarregados de fiscalização '•radáveis do Distrito Federal | Favela e favelado são, enfin
de favelas estão ligados por mo-| estão imunes às favelas. Sôbre o motivo de caça de votos no pc
tivos financeiros, à construção de túnel do,Pasmado, onde a terra; riodo eleitoral por parte daque
barracos inclusive nos pontos mais! carioca mostra a sua exuberante; les que. nenhuma atenção ded
| beleza aliada ao trabalho dc que; cam efetivamente à terra em qt
pitorescos da cidade.
vivem.

W~ Ttfifl H-aWRsnsPlXf
J ^SBIH^ . -ji \ %' À.f / > vSv3sÍ sHR^
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NOVAS FAVELAS conjugação dos esforços dos homçns interessados cm resolver ou
Ninguém nega que o problema pelo menos atenuar os problemas
das favelas., agravou-se com o da favela e dos favelados,
.No entanto, dada a mais comalastramento desses centros residenciais. Fosse uma apenas, com pleta omissão dos responsáveis a
a mesma população da totalidade! respeito da matéria, com raras
de favelas existentes, mais fácil exceções honrosas, a verdade é
m____rWKa________m^^Ê__\\\ BB
seria a orientação, o controle, a que se permitiu não apenas o
exclusão dos maus elementos, o | crescimento das favelas (o que Instalada a favela restam apenas as árvores que servem como ponto
policiamento, a assistência social j seria impossível) como o apare- de apoio aos barracos. O restante caiu. É a devastação das matas mais
e educacional. Mas fácil seria a | cimento de novas, por todos os
próximas da cidade.
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DEVASTAÇÃO
Matas são derrubadas. Banacos são erguidos. Os que protestam, como'é o caso da Gávea, sã.
afastados do assunto pelos que s.
arrogam cm responsáveis pelas favelas. Um administrador d<'
Parque da Gávea assistindo a invasão da mata do parque poi"
favelados (de machado em punho) protestou. Logo surgiu un,
dos responsáveis pela chamad."
Comissão de Favelas e assumiu
o controle da situação, controle
êsse que permitiu a construção
da favela e a devastação da matn

Wm-^''}çJ.£-M.i\.-'^-- '.-'r*-*

i*

flKftl

Hii-TsnSalTalaiWreil*'* ^r^HSMÍsssssssI

(Cont.

CARCASSA DE AUTOMÓVEL NA VIA FÉRREA EM CAVALCANTE

Enquanto a Prefeitura esHá quarenta dias, atendendo
uma das principais Praças
reclamações dos leitores, visitou o quece
outro, e
"Gerico" a Praça Edmundo Bit- de Copacabana, dizia verba
para
ainda alega a falta de
Bairro
do
Copacabana,
tencourt,,
a conservação dêsse,belo patrimôde
ocasião
Peixoto, quando teve
nio da cidade, vai o Departamen'•'•"'':'.
constatai* o criminoso abandono a to de Parques e Jardins abrindo
. _, '•'áÉÍK'''---'*• que o Departamento de Parques outras novas e custosas praças na
ÉSí3SÊ_ir^
'^
e Jardins da Prefeitura relegara cidade numa obra apenas de faaquele logradouro público, ponto chada. ¦
______y__\_->.v-j(
de convergência de centenas de Mas, hoje, o que importa, o
____M J&tWY '¦''.
' sr
~t*"
'
iB
.
que interessa é que a Praça EdWkL
\ carioquinhas.
j"
"Gemundo Bittencourt foi remodela.... .,.fffS^í ÍJJliluLi-fattllafi fiadÉUr^tt^Ép As cartas endereçadas ao
da e já nem parece com a que vicompleto
rico" afirmavam todas o
sitamos há quarenta dias'. O bairUm velho "esqueleto" de.' automóvel é testemunha muda
abandono da praça.
sua dos perigos que correm os'veículos que atravessam a passagem
ter a"Gevoltou
a
Peixoto
ro
do
'*7F$&rW--flv
* i .W^STWWWWt^
' *^*iSKSMr*ÍM,V^sf*-/tí^Bl5ií^^^^s3^
-J'Resta apenas o terreno, afir- Praça, razão por que agora o
fí*. *,
,de nível de Cavalcante, na Linha Auxiliar; da Central do
Outro acrescentava que rico", mais uma vez, agradece a BniiiL A pareça,, perrnançoe.v háfW'.nP-luf icdt^a?ide^ne'
um.
mava
o "mal" tivera início quando do atençãp que lhe foi dispensada, Colhido pelo trem elétrico, o carro foi atirado à distância, teninício da construção de uma esco- fazendo votos, ainda, para que a do o motorista (havia um só-passágeiro) falecido nq local, traadvertência aôs-mola pública que afinal não foi à mesma atenção seja dispensada a • gicamérite mutilado. E' uma significativa -sinalização
existente
frente. Na verdade, concluía o lei- outras praças igualmente aban- toriStas par»' que não apenas sigam a
tor, à escola foi planejada apenas donadas.
os''-meios ao seu alcance para evitar desastodos
úserii
como
para a destruição do tradicional
,
tres, Olhem •— Escutem e Parem.
bambuzal da praça. Depois de
DA LUZ
Voltou a iluminação ab Conjunto Residencial da FCP-Deodoro Instalado derrubados os bambus, os "consNORMALIZAÇÃO
• novo transformador, or moradores agradecem à Llght as providencias
trutores" da escola sumiram.
adotadas.
tivemos
Ainda recentemente,
ocasião de noticiar os aborrecimentos dos moradores da rua 15,
quadra 39, Fundação da Casa Poiular, Deodoro, com os problemas
da luz. Às 18 horas, ao apertar o
interruptor da luz, o morador verificava que tinha no teto uma
brasa elétrica e não luz. Rádios,
geladeiras e demais aparelhos
elétricos, naturalmente, fora, de
funcionamento. Os que insistiam
no uso dos aparelhos sofriam prejuízos maiores...
Mas o "Gerico", solicitado pee
los moradores, > esteve .no ¦ local
fêz a devida reclamação a Liglit.
Segundo as \ informações locais
tudo era conseqüência do mau
do
estácio de funcionamento
transformador. •
Fomos ouvidos. O transforma;a
voltou,
dor foi mudado e tudo "Gericb
normalidade, pelo que o
mais uma vez, agradece.
'¦¦',-<>
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Voltamos a irisistir na favela
única. Evidente que ninguém, em
sã consciência, poderá hoje-pensar em mudar todos os favelados
para uma favela única. Não, não
se trata disso absolutamente. Mas
de localizar os novos favelados
em um terreno apropriado, e a
êles destinado. Terreno que disponha xde transporte próximo,
transporte barato, e onde o favelado encontre todas as facilidades
para a construção do seu barraco Oot*-* \___.___\_\l. ____W *llruK. _f_ ~__\w___ \\_w___\\____mw__t^_\_i*^M&Wi______^'W^_\__.. __Ww^r .__.S_\___W__\___m_\\\\\\______\\Jm_t_3__w_^Bmu__\_m
~n»_r
Nesse terreno, já arruado, servi- ~r.-Â_
Mo lmn„« l_li nossivel ",g
ereue-se um novo bar raco — até mesmo pendurado nas arvores.
do de igua e esgotos, os favelaa dfflcuTdade do ac esso. Por falta de um local melhor, tudo é aproveia%S
tado.
dos deVem encontrar escola, as- puú o vento,
O homem volta aos tempos primitivos.
da última pag.)

Remodelada a Praça Edmundo Bittencourt —
Normalizado o fornecimento de luz ao Conjunto
Residencial da FX.P. (Deodoro) — Obras em
"crateras"
da Rua
Deodoro —-Fechadas as
Cândido Benício
«'"
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FAVELA ÜNICA

E O "GERICO", MAIS UMA VEZ, AGRADECE...
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316 metros de abertura de rua para segurança
do trânsito S Desmoronamentos na Estrada
Grajaú-Jacarepaguá — Estão desaparecendo as

árvores da Rua Mata Machado

WftS ,-J8S BblT

seu
dinheiro

^h^M'

quando a compra é

AS RUAS DA FCP
Há 3 meses, atendendo a pedidos dos moradores do Conjunto
(Continua na 5.a pagina)

>'¦•
eàtâÔ acíbándTcom a"árvores (plantadas pèlôs escoteiros**
Bila Mata Machado.
a írente, já
Mas, ao lado dos desastres que ali valcante e outra mais
Jofio Ribeiro. Bastaria
m ocorrido, o iato é que muito se na Avenida
a tu» Cerqueira
:m de íazer para evitar a traves- que se prolongasse
metros, seria aimais
Daltro
316
de
por
número
ia da Unha por grande
lado do Conao
Rua
uma
cançada
aquê,'2Ículos, principalmente para
Marítimos
dos
que
Residencial
Cavaijunto
cs que nSo se dirigem para
à Joüo Ribeiro.
cante, vão mais além, para a Ave- leva diretamente
Seriam evitadas as duas travessias
:iida Joáo Ribeiro.
de linha. Seria pôsto um paradeiro
Os carros que vindos de Cascadu- nos desastres. Síío apenas 316 meia pela rua Cerqueira Daltro pas- tros.
"bs veiculou sam por Cavalcante, atravessara a
Parto do terreno citado já se enobriga
Em
Cavalcante — Um muro na ltua Cerqueira Daltro
"tra«í.5?eí5
via férrea duas vêzcs. Uma em Ca- contra desapropriado, t' um antigo
•f
a Unha férxea. E sao apenas 316 metros de rua a abrir.
projeto. Certo a Municipalidade tcria de gastar dinheiro. NSo muito,
pois um trecho do terreno é de propriedade da Central do Brasil. Por
outro lado, como se trata de uma
zona valorizada em frente a Estaçfto,
com va desapropriação «.conseqüente abertura da rua, lojas seriam inso que
, taladas; além de residências,
•j
, j
j
*„..,.„„„
..._ significa arrecadação para os cofres
do
t^^ffi^
acidentada
reza
Há um ano demonstramos , a
da exkté|oÍa^^
Ésse traba,ho Ur. de «enfeito um
possibilidade
""
*
- a linha'dia, e os que residem em Cavalcanuma linha de lotações Rk) Comempio
«e exemplo
ou Botafogo,
^ por 1& trangltam dIàrlamente.
prido:Laranjeiras,
,
|mao
reado, túnel Catumbi. fcssa.
nd _._ue^traVés de um per- somente descansarão quando da
através
SS

RIO COMPRIDÒ-LARANJEIRAS

O CAMINHO MAIS CURTO É O TÚNEL DA RUA ALICE

Prateleiras (Je madeira,
Pru-fabricadas

lUNDh"WZTa
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0 Departamento de Concessões informa que
o., percurso não pode ser feito,
£ quc o Sr., compra mais qualidade, com características exelusivas, num produto de preço comum.
As Prateleiras Lundia-Willo
aumentam o espaço do scu negocio, garantindo com sua extraordinária utilidade, resistência a peso,
durabilidade e leveza, grande
facilidade dc instalação e remoção
quc toma apenas alguns minutos,
alem de permitir mudanças
-*¦ todo momento.
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Em

todos os continentes...

Corotttritticds Tétwiws:
«, SOO kts. por mt de praltleir»;
Montam-se em poucos minutes;
Custam menos por ser mêáeirâ;
t Flexibilidade arquitetônica, talculada para piso acima do comum;
Durabilidade garantida por trata¦mento da madeira.
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4.° Caderno

PLANTEM OLIVAIS E ENRIQUEÇAM

BATE-PAPO COM OS LEITORES
A PRECIOSA ALGAROBA

A algaroba, uma xerójila, revoluciona o Polígono das
e 60.000 toneladas de forragem verde riquíssima em
meses mais secos dos anos mais secos — O Nordeste
DNOCS e do Serviço Florestal — O apoio dos bispos
do

de vagens comestíveis
Seca» — Produ», por hectare, mai» de 8 toneladas
'nos
—
solos piores e nos
irrigação,
sem
verde,
Mantém-se
proteína
Oriental poderá ter 15 milhões de excelentes bovinos — Á ação do
de Sobral e Mossoró — Os grandes ementes — O Banco de Crédito
Nordeste desvirtuado
PIMENTEL GOMES

5 por 5 metros. Tèm-sc 400 algorobas por hectare. Sc as árvores
forem podadas a 1,80 m. dc altura
os bovinos alcançarão os ramos
laterais, sem a intervenção do homem. Os frutos serão consumidos
tia árvore ou quando caírem. Tâda a região semi-árida, hoje fuiva cm sua maior parte c durante
o maior parte do ano, ficará coberta por uma floresta rala, semprc verde. Esta floresta tornará
o clima mais fresco e mais úmido.
O engenheiro-agrônomo José Muraiama, técnico do Instituto Agronômico de CampiAs chuvas serão mais freqüentes.
Podcr-se-á ter um bovino sempre nas e diretor do Campo de Produção de Mudas de São Bento do Sapucaí, teve a gentileza
gordo, sempre grande produtor de de enviar-nos a fotografia que encima estas linhas. Nela vê-se um trecho do ripado do
carne c leite, por hectare. O Cea- Campo de Produção de Mudas de São Bento do Sapucaí, agoro ocupado por 200 mil magrá poderá ter algo como 6 milhões
de bovinos bem alimentados, prc- ni ficas mudas de oliveira destinadas aos plantios deste ano. Pertencem a variedades per*
coces, c produzir grande cópria de teitamenie aclimatadas no vale do rio Sapucaí e em climas semelhantes de São Paulo, Mileite e carne para seu próprio con- nas Gerais, Rio de Janeiro, etc. Estão sendo cedidas a preços módicos aos fazendeiros insumo e para atender a alguns teressados. Os
pedidos devem ser enviados ao diretor do Campo de Produção de Mudas ou
estrangeiros. O Rio
ineficaz. Evitar terrenos úmidos mercados
SOLO
da
Agricultura paulista.
sr.
ao
secretário
2
milhões;
Norte
teria
do
drená-los em tempo, o que po- Grande
Bólto, permeável, com boa dose ou
a Paraíba, 2 milhões; PernambuEstão sendo cedidas principalmente mudai de oliveiras das variedades Negrusco, Frane
o
mal
permitir
estacionar
dera
de matéria orgânica. As terras es- ainda uma colheita razoável. Nao co, 4 milhões; Alagoas, 1 milhão
tóio, Arauco, Arbequina e Maçanilha. Estas variedades estão produzindo a partir do auarcuras de mato e as aluvlfio das aproveitar os locais onde o feijão Seriam ao todo. no Nordeste Orito
ou quinto ano. Já existem oliveiras produzindo mais de 60 quilos de ótimas azeitonas
de
margens
bovienxutas
e
de
bons
baixadas
o respectivo plantio ental, 15 milhões
adoeceu
para
em
caia safra. Plantam-se 100 oliveiras por hectare.
colheitas,
valendo
dão
boas
tanto
princi- senão depois de três ou quatro nos, cada um deles
arrolos
palmente de feijão preto, pois, nas anos de cultura com outras plantas. quanto dois dos atuais. E' isto um
Também estão fornecendo mudas de oliveira o Ministério da Agricultura e as Secreterras claras c um tanto arenosas, Os gorgulhos, traças, etc, são com- sonho? Tecnicamente é apctias tarias da Agricultura
gaúcha, fluminense e mineira.
rade
côr
só os feijões
produzem
o com o Brometo de um plano realizável. Naturalmencom
batidos
um
zoàvelmente.
Metila ou com Bisulíureto de Car- te. nada sc poderá fazer sem
Lavra-se o terreno na entrada do bono,
esta Secção as grande fomento onímodo e pertifornecendo
inverno, encruza-se e gradeia-se necessárias instruções sôbre o em- naz, apoiado por um financiamc.nto à altura da grandeza e da impouco antes da semeadura.
prego dessas ingredientes.
SEMEADURA
portâvcia do plano a executar.
RENDIMENTO
E
O Departamento Nacional dc
Em sulcos, covas ou com plan- COLHEITA
tadeiras mecânicas de uma, duas A colheita, em geral, é feita ma- Obras Contra as Secas e o Servi(INSTRUÇÕES PRÁTICAS PARA A SUA CULTURA)
ou várias linhas. Três grãos (Se- nualmente, arraricandò-sc os pés. ço Florestal do Ministério da
mente nova e sã) por caseira, As vagens deverão estar bem ma- Agricultura articularam-se e co- VAKiLDADES — Muitas va- ficando velha. Convém não es- MOLÉSTIAS — Além da Cusnuma distância de 30 cm e, entre duras, mas não demasiada secas meçaram a trabalhar.
Contam riectades ae anuía tem sicio in- quecer que a Cuscuta é um dos cuta, a alfafa é perseguida por
as Unhas, de 60 a 70 cm. Feijão ao ponto de se abrirem espontâ- com o apoio de D. Eliseu Mendes, troüuzlüas
outros parasitas de ordem vegetal
.brasil, alias sem maiores inimigos da alfaia e
miúdo, cerca de 20 Kg de semente neamente e Isto para evitar perdas bispo de Mossoró, e dc D. José obdiôncia a nocertas condições que a sua semente vem ao meio que
das animal. A chamda ferrugem da
hectare, tipo preto, de a 30 e de produtos e ataques prematuros Tupinambá da Frota, bispo dc So- a importação de sementes estran- sementes da alíafa. A sc n me ealfaia,
por
em conseqüência da qual
"tipo" cavalo, de 45 a 50. Cobrir
gorgulho. O beneflclamento bral. È,á muitos fazendeiros inte- geiras exige. As mais conhecidas de Cuscuta é maior que a de al- suas tolhas ficam pintadas de
com pouca terra senão há grande pelo
Mossoró;
Um
deles,
em
comuns,
ressados.
é feito por trilhadeiras
no Brasil sao: ^rovence, Turkes- laia. sendo an"ulosa, e de còr manchas escuras; as larvas que
número de falhas.
em elras, (a pata de cavalo) ou, já plantou 50.000 algarobas. Esta tan, roiiou, Grim e JViurcia. A pardacenta; pode ser distinguida roem a raiz e o curculionides, se
indispensácooperação
ainda, de modo mais primitivo, /aliando a
ainda não convenientebem
TRATOS CULTURAIS
Urim e a mais cuiUvaua no iüa com relativa facilidade.
com um pau de duas vel do Departamento Nacional da lirande do Sul e a JViurcia — con- DESIiNütíÇAO DA SEMENT menteque
estudados, já têm sido enEm terras livres de ervas dant- batendo-se
do
DepartaVegetal,
correia
secções ligados por uma "man- Produção
o cone — A semente da alfaia sendo por- contrados nos alíafais brasileiros.
nhas e bem trabalhadas duas ca- de
mento Nacional da Produção Ani- siaeraaa excelente para
couro e denominado
possivelm--*e, de fungos O tratamento quase sempre conpinas: quando as plantas tem qua- guel". O rendimento pode produ- mal e das Secretarias da Agri- — e piamuaa, com toinde exitu, tadora,
e ovos de insetos, deve ser ü-.. :i- siste na ceifa do alfaiai ao qual
tro folhas e quando estão prestes zir mals de 2.500 kg por hectare, cultura nordestinas. Falta também em .-.«o rauio.
—
se ateia íogo. Convença-se, poalíafa é uma das íctada.
a florescer.
mas, a média geral nessa área, é a ação do Banco do Brasil c mui- aui-iy mais Âtxi&einus quanto as O processo fácil e recomenda- rém, o garicultor de que a meplamus
PRAGAS
E
MOLÉSTIAS
to principalmente do Banco de condições usicas uo solu em que vel para êsse íim, consiste em lhor defesa para o seu alfaígal
de 720 leg ou sejam 12 sacos.
A "ferrugem" que é a moléstia Quanto à produção de vagens Crédito do Nordeste, que está dcs- 'deve
vegeiar; os de- apuicuwia merguhar as sementes dentro de é a aquisição de boa semente,
mais generalizada, produz avulta- verdes que constitui um alto ne- virínado em sua: funções. Abati- ruim," porem proiuncios, enxutos um saco de aniagem bem tapado, desinfetada, solo bem escolhido
dos danos nas culturas novas e gócio nas culturas próprias de donou o financiamento agro-in- e facilmente aráveis, são reco- numa solução de sulfato de co- e bem preparado.
de ma- centros populosos, é, aproximada- dustrial pelo comercial. E' o que
pouco naquelas já cm inicio
mendáveis para sua cultura. Tam- bre a 2%, isto é, dois quilos paturação. O tratamento 'curativo é mente, de 5,000 kg por hectare. veremos oportunamente.
bém nas zonas semi-áridas, de ra 100 litros d'água. Para auxiclima quente e solo profundo, for- liar a dissolução dos cristais do
mam-se facilmente os -alfaiais sulfato de cobre, convém dissol- MAIOR ESTIMULO AOS CLUBES
com o auxílio da irrigação. Essa vê-lo em água quente; depois de
AGRÍCOLAS
planta vegeta òtimament.. ainda iria, faz-se a desiníeção da senas terras bem drenadas, profun- mente, mergulhando-a por espaço
Distribuição de instrumentos
das e ricas em cal. O clima mui- de cinco a dez minutos.
to quente e um solo úmido sáo ÉPOCA DO PLANTIO — Não para a lavoura, sementes horinimigos dessa cultura, que teme está bem determinada qual a merevistas especializatambém as terras de baixo e de lhor época para a semeadura da tícplas e
alfafa; entretanto, nos Estados do das no 1.° semestre deste ano
sub solo impermeável.
PREPARO DO SOLO — É bus- norte, ela é feita nos meses de
tante considerar o tamanho, da março e maio, e, nos Estados do Dando continuidade à Campanha de Clubes Agrícolas Escolasemente da alfaia, para-vetiíicar sul, de março— a setembro.
A semeadura da res, que tem assistência direta
quão pequena será a planta que PLANTIO
dali vai sair. No meio de tar-tas alfafa deve ser feita sempre om do Ministério da Agricultura, iocausas contrárias à vida da plan- linhas, para facilitar o serviço das ram distribuídos pelo Serviço de
tinha, como é o caso de um solo capinas e a íáeil inspeção do al- Iníormação Agricola, órgão que
mal lavrado, mal destorroado e fafal; os semeadores mecânicos controla o movimento, mals de
mal semeado, dificilmente a sc- fazem um excelente serviço, se- 11 mil exemplares de revistas
mente poderá vingar e, por isso a meando em linhas e distribuindo especializadas e~mais de 13 mil
alíafa requer um solo muito bem bem as sementes, que são econo- pequenos pacotes dc sementes
nas pequenas hortícolas, a essas pequenas enpreparado. Seu maior inunigo é mizadas. Mesmo
o mato, sendo conveniente fazer, plantações, convém abrir os sul- tidades, somente no decorrer do
nos talhões destinados a essa cul- cos e semear a mão, em linhas primeiro semestre do ano em
curso. Igualmente íoram distritura, a plantação de mandioca, paralelas.
feijão e milho, em rotação: entre Um hectare comporia 25 a 30 buídos mais de 1.300 instrumenuma cultura e outra, o solo de- quilos de semente; a distância tos agrícolas, destinados às alivientre as linhas é geralmente de dades dos pequenos escolares.
verá ser tem preparado.
desenvolvida
A Campanha,
Assim procedendo o agricultor 20 a 25 centímetros.
limpará de ervas daninhas a ter- CUIDADOS CULTURAIS — A principalmente entre escolas prira em que vai cultivar a alfaia. alfaia requer cuidados culturais marias rurais, tem por objetivo
Quando, porém, houver pressa íreiqüentes, ató que se forme com estimular na criança o amor à
em formar o alfaiai, deve-se la- pletamente o alfaiai. As capinas terra, criando nova mentalidade
vrar a terra duas ou mais vazes, serão dadas tantas vêzes quan- agricola nas futuras gerações.
com intervalos que deêm tempo tas aparecer o mato no alfaiai, Sobe a 2.304 o número dessas
sendo condições de sucesso na cul- pequenas entidades registradas
para o mato nascer, lavrando-se tura
em apreço não deixar que no S.I.A.. até a presente data,
e gradeando-se até que a teria
esteja quase expurgada do mato o mato se desenvolva. Depois de e em funcionamento nos vários
ruim; só então se deverá semear feitos os cortes, é muito recomen- Estados, cumprindo ressaltar que
a alíafa. O primeiro processo é dável passar o renovador dc al- a Campanha iá se iítradiou por
mais econômico, pois as colheitas fafais na cultura. O renovador é quatro Territórios Federais, onservirão para cobrir as despe- u'a máquina parecida com a gra- tíe 18 clubes agrícolas estão em
de de discos, tendo, em vez le atividadesas, deixando lucro.
ADUBAÇÃO — No estado em discos, dentes dispostos em círEssa máquina quebrou a
que se encontram as nossas ter- culo.
ras, a cultura de plantas íorra- crosta da terra do alfaiai, produuma reação que se traduz
geiras dispensa, ainda, a aduba- zindomaior
vigor na cultura.
ção; desde que o solo esteja bem porCOLHEITA
— A colheita da
preparado as terras produzirão alfaia
pode ser íeita dentro de
abundantes colheitas. Convém,
porém, empregar a cal por oca- três ou quatro meses, conformo
sião do preparo; a alíafa gosta a variedade, a terra e o.temmuito das terras calcáreas e as po. O corte é feito a mão* na
nossas são, em geral; pobres de pequena cultura; nas grandes
cal. Argumenta-se sobre a diti- culturas, emprega-se a segadeiculdade de boa vegetação das ra macânica. Deve ser cortada
bactérias íixadoras do azoto, pela manhã, sendo recolhida em
aconselhando-se a inoculaçâo no montes, à tarde; no dia imednio,
solo do alfaiai novo com a ter- espalha-se a alfafa novamente
ra proveniente de alfaiais velhos; repetindo-se a operação, até que
de nada vale a inoculaçâo se as o feno tome uma côr verdoent;a
condições do solo nâo forem fa e as hastes não fiquem quebradivoráveis à vegetação das bacté- ças. Um feno bóm deve ser arorias. Ora, nos calcáreos, a fixação mático e tenro. Depois de fenada,
do azoto do ar é sempre maior a alfafa deve ser recolhida a galque nos solos pobres de cal; isso pões ou reduzida a fardos para
significa que a r^vidade das b.c exportação.
térias é regulada pela maior ou PRODUÇÃO — Um hectare
menor quantidade de cal no so- pode produzir 8.000 quilos de allo. Oualouer iniciativa nn senti fafa, quando toda as condições
Leva-se lenha à usina,* !ij los
Cultiva-se a cana cortada para
Cem e Sulcador, sulca-se a
Com e Arado da Dlicot e
do de cultivar a alfrfa deve ter são favoráveis, podendo se obpara construções. Com a plaina,
irea plantada e faz-se a cobermuito em consideração a relati ter ainta um corte de 45 em 45
Grade, prepara-se a terra para
plantio. Faz-se ainda a sulcação
"cana-de-ano-e-melo".
va pobreza de cal nos nossos so- dias.
conservam-se estradas etc.
e a cobertura.
tura dos primeiros brotos.
plantio da
los. No caso de desejar o agricultor empregar a cal, deverá faJACAZINHOS
zc-lo antes em pequenas do que
rm
fortes
doses;
d«
será
convenienLÂMINAS
DF.
PINHO do Partnft, par» form»çio
DEZEMBRO
OUTUBRO e NOVEMBRO
AGOSTO e SETEMBRO
JUNHO e JULHO
de viveiros d» rafe, Cftrui, etc. Xemoi para pronta
te adubar com 350 a 500 quilos
entrei»,
dc dois em dois anos, por hectaqualquer quantidade, noi lefulntet tamanboi:
re, do que empregar quantidaPara 6 mudai 23 x SS (BSca 20 cms.)
Par» 4 mudas ZÀ x 41'(B6ca 13 cms.)
des suoeriores a 1.000 quilos de
Traniporta-ie a cana para a
Para z mudai is -. 30 (BAca 10 cms.)
uma só vez.
Para 1 muda 14 x 24 (Boca t cms.)
usina, usando-se 2carretas: enç-e___^_WÊÊ^Í/'Y
—
DA
SEMENTE
ESCOLHA
CADAL, — Cia. Industrial da Sábio e Adubos.
carregaestá
aendo
uma
Antes de comprar a semente, o
quanto
Alentes exclusivos do Salltre do Chll« par»
o Distrito Federal, Estados do Rio •
agricultor deve resolve se .- u
da no canavial, a cerca de 7 km
-Dará
Espirito Santo.
cultivar e"
corte, para
de distância, a outra é rebocada
RUA MIAll.0. 111 - 12* ANDAR
pa<.'.j ou piso, pois há variedades
SEDE PRÓPRIA
muito boas para pasto e que não
pelo Trator Fordson para a uslTELS 42-0881 - 42-0918 - 42-0115 — ftíliE INTERNA
servem para corte. Na escolha da
na, o que permite fazer até 10
r il.\ \ POSTAL, ?;:. — END. TELEGRAPICOi
semente, é de toda importância
-CADALDUBOS" — RIO DE JANEIRO
viagem diárias por Cr$ 9,00 a
saber-se qual a sua origem, serSoileitc íolhri.-.s e informações, gratuitamente. 4785?
do. má escolha a compra de seUsa-se e Cultivador para cultonelada 1 O preço do transAração, gradeaçSo, sulcação e
Ainda o mesmo transporte e
mente de origem do norte da Eutivo da cana cortada em secobertura da planta da "canacultiva-se a cana cortada para
porta por caminhão de aluguel,
rooa para os nossos camno«. Aliás
tembro e outubro.
de-ano".
entrega na usina.
sairia a Cr$ 35,00 a tonelada I
isso é condenável para qualquer
semente, mas a da alíafa ressente-se extraordinariamente dessa
mudança de clima. É conveniente
' 15 modelos
diferentes
adquirir sementes do sul da Eu^ims%t
rona e do norte da África. Uma
Seja qual fôr a cultura
Desde o pequeno cortador
semente boa deve apresentar pe*síra _
manual para verduras à
de sua fazenda — V. também
lo menos 90% de faculdade ger-j
i^l.JL^-' ¦ ¦-S-ül Wiijaw"ifc"5% de pureza; deminativa
e
de
um
possante ensiladeira.
precisa
ve ser exigida essa pureza, coraue
fácilalfaia
a
remènte
da
é
Diesel
Maior
Uma
fordson
garantia
mente falsificada rtim a sêmende serviço
te de trevo e de outras espécies;'
uma semente nova eernvin- íer.-'
R. Teófilo Otoni, 81-83
para o seu Ford
tro de dois a três dias; é peseda
MO
e de côr amarelada, tornanda-se
avermelhada à proporção que vái'

Chile,
Não sei se a maioria dos leito- lo menos na Venezuela,
Aroentina, Índia,
ret Aêste jornal sabe que o litoral Peru, Colômbia,
do Arábia, União Sul-Africana.
peruano, bem como o norte um
Não havia Prosopis no Brasil,
Chile, pode ser considerado
espontâneas em dedeserto perfeito. As chuvas sao embora sejam
nao sertos e semi-desertos da Améfraca» e rarissimas. Onde desrica África e Ásia. O agrônomo
cheoo a água dos 52 rios que
um grande técnico,
cem dos Andes, é o deserto. Um Carlos Faria,
co- plantou Prosopis, cujo nome copouco mais para leste, onde
algoroba, em 1947. Planmeçam os contrafortes dos Andes, mum é na
fazenda São Miguel,
a conjuntura melhora um pou- tou-as
de Anoicos, Rio Granco. Há algumas chuvas, ainda as- município
As sementes viccassas. Chove dez a vinte vezes de dodo Norte.
Peru. Em 1948, plantou,
menos do que em Sobral, por rum mesma
fazenda, sementes de
exemplo, cidade situada na area .na
sudaneses. E as expericonsiderada semi-árida do Nor- algarobas
fica
deste, embora mais acertadamen- énrias começaram. Angicos
do Brate devesse ser considerada sub- num dos trechos mais secas
489
milimeEm
1952,
cairam
sil.
mais
úmido. Em suma, as zonas
Em 1953 207 milisecas do Nordeste são extraordi- tros de chuva.1954,
212 milímetros,
nàriamente pluviosas, quando metros. Emtriénios
cuja pluviosidacomparadas com o litoral peruano. média dos
O que ocoTre no litoral perua- de for inferior do normal 303 milino, também ocorre, nos ardentes metros. A quase totalidade da área
e esturricados norte e centro do considerada semi-árida, no Ceará,
Sudáo, a nouel república apíca- tem pluviosidade superior a 700
na. O norte é a continuação do milímetros. A média se eleva a
deserto de Saara. Para o sul a 800 mílimetros anuais. No litoral
e nas serras, a média anual ultrapluwiosidade vai aumentando Ientamente e o clima passando de passa os 1300 milímetros. A'pludesírtico a semi-desértico. O sul e triosidade do triénio, em São Miguel, foi, portanto, extraordlnàchuvoso.
baixa. Mesmo assim, as
Ora, sucede que nos desertos riamente
crescem algarobas se apresentaram magperuanos e sudaneses
verdes e produziram
espontaneamente diversas espé- nlficamentc
A produção de frutos por
cies de Prosopis, um dos gêneros muito.
ultrapassa os 8.000 quida grande familia das leoumino- hectare
los. A produção de forragem versas, São arvores extremamente de
pela mesma unidade de área
rústicas e vigorosas, que se conser superior a 50.000 quitentam com ptuuiosidade baixís- parece
ultrapasse os 60.000
sima, várias vêzes inferior à ob- los. talvez
quilos. Tal ocorre mesmo nos peservada na quase totalidade das ríodos
mais secos dos anos mais
zonas de nosso Polígono das sè- secos, repitamos.
A produção de
cas. Em condições deficllimas, em vagens
por árvore, em Sao Midestinadas
zonas que parecem
tem sido superior a 50 quiapenas a cactáceas, as Prosopis guel,
crescem rapidamente e se mantém los.
verdes, durante o ano inteiro, Em face do exposto, compremesmo durante os mais longos pe- ende-se o entusiasmo que ha no
rlodos secos. Em tal ecologia, Polígono das Secas quanto ao
além de se manterem verdes e be- plantio da algoroba. Na minha
las, como se todos os dias chu- viagem ao Nordeste, quando atravesse, conseguem florescer e fru- vessei lentamente de automóvel
tificar. Produzem dezenas de qui- Pernambuco, Paraíba, Rio Grande
los de vagens ricas em açúcares do Norte e Ceará, tive oportunie em proteína. No Peru, utilizam- dade dc ver, no município de
nas na alimentação humana c na Mossoró, belas algorobas. À Avecriação de porcos e outros gados. nida Augusto Severo, na próspeOs frutos e as ramas já são lar- ra cidade de Mossoró, é arborizagamente utilizados como forra- da com aloaroba. Estão magnifigens de primeiríssima ordem, pe- cas. Encontrei-as também no Hor-

to florestal existente nos arredores
da cidade. Vi outro belo exemplar no jardim do agrônomo Estnerino Parente, cm Fortaleza. Lcvei 50 mudinhas para o municipio de Soprai, Ceará, onde ainda
não existia algaroba. O Departamento Nacional dc Obras Contra
as Secas articulou-se com o Serviço Florestal do Ministério da
Agricultura, tendo em vista o
reflorestamcnto com algaroba. O
segundo jornecerá ao primeiro
um milhão de mudas. Por outro
lado, o Departamento está adqui-

riticlo sementes dc algaroba para
ter scus próprios viveiros. O Poligono das Secas precisa plantar,
com a possível brevidade, centenas dc 7nilhões de algarobas.
Em face dos resultados já obtidos, principalmente nas terras
Granpiores c mais secas do Rio
de do Norte, resultados constatados por agrônomos como Carlos
Farias, Guilherme dc Azevedo c
outros, acredito que as terras nao
agricultáveis da região semt-andas devem ser plantadas com algaroba. Um bom compasso é o dc
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Sebastião Silva — Engenheiro Agrônomo
-fj-A'., A/.*'
mkím)m\£^mm% '<
________¦'k S S
"BulOs primeiros números do
parasita sâo dados em seguida: O.tibihdade das diíerenles linha-'constantes na plantação, com a
ktt»l&-jM*-fe^^
* W« cobumelo do mi- gens de cafeeiro (em Yangamblj finalidade dedescobrir íocSÍ de
National pour d'etude Agronomi ceno fll&mentoso, encontrado na notaram
que algumas são muito disseminação;
que du Congo Belge" trazem pre. madeira jovem, e, cm algumas!susceptíveis,
enquanto outras de2 -- identificação
de todo e
ciosas informações a respeito de
°W°Í#tímOf Podeimonstram certa resistência);
de traqueomicose,
qualquer
a
Í05,„!Í,,0S
uma doença quc está desvastando dar origem a conídias exteriores,| c) a idade do cafeeiro (ainda'pelo examecasoacurado
de todo pé
as plantações do cafeeiro (coffea quando existirem condições par-ique o ataque
surgir no vi- anormal sob qualquer ponto de
robusta) naquela zona. Esta cs- ucuiares do meio. Os esporos dis- veiro, a entradapossa
em_i_T__*_
dentro
de
do quadro sintomato
produção
pa- vista
"ro- seminam.a
'•
_'_,
.ti
¦ ,
cnminnm o doença,
A r\n >-,.•>•*
H/,,1A»,U _ .**.
..__.__._. ___»i
o pa- rece
aumentar a extensão
do ata
podendo
lógico
da doença;
pécie, pertencente ao grupo
Dustoide", no qual se incluem o tógeno viver muito tempo no ter- que);
— marcação dos pés doentes,
C. robusta, o C. canephora (coh- reno, em restos dc madeira. Nesta
d) o.s traumatismos e íerimenmeio de sinal visível; e
siderado o tipo do grupo)-c mui- forma de conldios tem ' o nome de-.tos durante as práticas culturais por — tratamento imediato:
tas variedades,
encontra-se em bii.tanmn xj/larioiaes
Sta.yaert,! podem contribuir para aumentar a) pela
destruição dos
estado nativo nn África, dc onde Bnlunntq na forma perfeita, na ia infestação. A forma do calcei-nos "tecidos superficiais^germens
pelas
se espalhou. Caracteriza-se pelo ¦r-íl dn origem a pentéeios e as-]ro parece influenciar; em Yan- pulverizações com carbolineum
a
majestoso, caule geralmente mui-;cas com a-cosporos, recebe o no-lgambi verificaram-se
que os: Uiró aquoso. ou com calda borda(jplo, proporções maiores que o-me de Gibbrrdla (Carbitiicula-.tnuliic
—(caules
apresentam
maior lesa forle nos órgãos aéreos;
nu y xy.anoio.es,
C arábica, rusticidade, prccocida-i ria)
xv.anoiúcs, proposto
por
por índice de infestação.
b) pela erradicação dos pés
dc, grande produtividade, porémiHeim e Saccas. Os corpúsculos
doentes, queimando todos os órdando bebida considerada neutra.Iglobosos que aparecem nas fenMÉTODOS DE COMBATE:
HS ¦,."'¦•'¦' . A^drijflÉK
ffl JU
gãos, inclusive as raízes, no pró- ml - j-Sr^r-r^-^
-!\.*í'í \ -'JÊ&' "-'.A *"*"'*¦ '-X$ -J^K
.' ^ÕmH^Sb ¦
ma\wSSm\
^Sflfl
Segundo FRASELLE e GEOR-|das da casca atacada são exatalocal
onde
êle
estava
prio
planTAY, autores dc um dos traba-] mente os peritécios.
Linhagem resistentes — exis tado.
Como principais fatores que ln- lem observações de que certas lilhos do citado Buli. du I.N.E.A.C.i
Antes de fizerem recomendaalém dc grande intensidade nal fluem na disseminação, fato ain- nhagens apresentam menor reções quanto à maneira de reme
Costa do Marfim (seg, Jacques- da sem explicação total, os auto- CBptividade que outras, en.retan-;ter
fitopatológico para
^téílítl»iaboratoire
Felix, 1950), a doença também res discutem os seguintes:
to, esta medida ainda nao estaioxame
do
Central de
' '"
(Sac.a) Modo de dispersão do paia-'em franca execução.
grassa em Ubanghi-Chari
:í^í:'^tÇ?8Jh^^
KPn-^^^^^^ftSitwMi^^A"
i'-:J^^ãM_H
HH-B
y^D£iflDC-_l_^BTfl_H_Hl_UjtKK-i-^H lÊm
->": "V .'''•'¦• ''fWJ* '¦'*' ¦ ^^BBmmammmW^fStmmm
--"¦ÉrN-^S
*¦"' -' '
cas, 1950), atingindo aí lo.OOO há sito (n disseminação aérea dos' Medidas curativas e preventí- Plytopathologie de Yangambi" •fST?*!
A '«P^W'
Rn*D^V^Iff*9K*Kn^HM^^B_flC__^_l HS '¦
'-A*"'A>
'A^-¦'^
-y_^«^l^_K-lli___^^_H_míil
BfK-fifeiBif{-|Wn*P F*l-(iflEllBJ BS8
de plantações. Assim pode-se ver j germens é muito mais importante vas. nas condições atuais 03 au- os autores expõem a organização
de grupos para o controle, no
que a dispersão do agente causa- ! do b, que por intermédio do .solo);i tores— recomendam as seguintes: campo, da disseminação do patodor da doença é bem grande.
os diversos graus de suseep-'
1
Inspeções íitossanitárias geno. Esses
grupos são: equipe de
O primeiro a isolar o patógeinspeção (que percorre sistemano, Fusarium asylarioidé?, foi B.L.
Ocamente a plantação seguindo
StcVacrt, em estudos realizados
um esquema pré-estabelecido);
nas províncias de Aba e Bangui,
'-•:': ;AflH|MMft^MÍBM vawF^mmm
__BM5L_:.-'.y?'¦¦ ^^feA.iaR^ai-3|BKilMEHBB
BBHMfclH '"'¦¦''¦>' ¦
equipe de pulverização (de cará- )_^_B9_lK9b£^__Ér^S?_9____l mnt TwSsr
rm 1948, quando Chefe da Diviter
executivo):
equipe
de
erradisáo de Fitopatologia do I.N.E.
cação e queima (também execuA.C.
tiva); e finalmente, a equipe de
A doença, chamada
traqueocontrole geral dos trabalhos.
micose, somente depois de 1949
FRASELLE, VALLAEYS e DE
influência
da
na
formação
de
bons
genética
íoi considerada epidêmica no
KNOT, em outro trabalho no
Congo Belga. Os autores dão os
mesmo, periódico, descreveu poranimais
seguintes sintomas:
menorfzadamente a execução das
—
Prof.
Engenheiro-Agrònomo
Raul
Briquet
Júnior
Externos: As folhas amerelemedidas contra a traqueomicose,
cem ou ficam pardacentas, podenHá. muito tempo é sabido quetàüè é. hereditário não é p^eitol SS!^^^
do encresparem-se antes de todoftica grave, as medidas tém remarem aquelas colorações e caí- os efeitos do treinamento, seja j do treino, nas habilidades de resr sultado num controle do mal, pe.
rem antes mesmo de um seeamen- êle de qualquer ordem, ou em j posta a um certo treinamento o lo extermínio de grande número'
to completo, ê"õs"ramos cio siíto' qualquer espécie, não é heredi-jfato dos criadores treinarem os de focos.
Um país que produz uvas de primeira qualidade como us da fotografia, tem um grande futuro, no vitivinicultura. O Braria copa mostram as pontas sêcás.líá-tio, Quem estuda a hereditarie- seus Spaniels, por exemplo, para
Para
elaboração da presentei
caça,
não
significa
os
íiadquiridos'
a
dos
caracteres
dàde
que
Os frutos enegrecem
sii,
e
tòrnám-sé
"No
queiram ou não queiram, já é um grande produtor de boas uvas e de bons vinhos. E apenas começa. Em 1956, produziu
especialmente con-!
tronco nota-se! aprende logo quetais efeitos nâo : lhos; hajam herdado melhores, nota foram
imprestáveis.
350
mil toneladas de uvas. Produziremos talvez 400 mil na próxima safra. Precisamos produzir um milhão de toneladas de
os
t-rabal
ms
abaixo:
que a casca sc hipertrofia e se'sao transmissíveis por herança,!qualidades para tal fim. E, se osl>su«üao.i "
^'
et
uvas.
Os vinhedos brasileiros estão aumentando rapidamente porque a vitivinicultura é muito lucrativa. Convém plantar um
firndilha, tomando coloração ne- e quc as experiências aparente-1 resultados parecem indicar isso. 11Q^.!'aleT
ÇA.Georday,
ni
i.ir
ru
.¦:;
;rave
treinador
Mas é necessário plantá-lo tecnicamente. Os fazendeiros, sitiantes e chacareiros que quiserem plantar vinhedos
o
vinhedo.
Seleciona,J..o2;.Une
desse
íe-é
mente
demonstrativas
porque
A madeira
gra ou pardacenta.
féier "robusta": la trachéomycn
subjacente também se colore até nômeno têm outra explicação. E! para os acasalamentos, os ani- se. Advertissementt
devem
articular-se
com o Instituto de Fermentação do Ministério da Agricultura. Podem plantar um vinhedo em cooperação
et consèllsl
para aprender, o
profundidade variável. Olhando- aprende, também, que numero- j má capacidade
Este
dará assistência técnica, que é indispen sável, e fornecerá os enxertos de yideiras de boa casta.
o
com
Instituto.
Buli. I.N.E.A.C. 1
aux
se para um tronco com estas ca- sas outras experiências, muito que mostra que o efeito do treino (1-2):planteurs.
87-102.
Plante de acordo com os técnicos do Instituto de Fermentação do Ministério da Agricultura se qu/vinhedo!
um
Plante
não
hereditário,
absolutamente
é
bem
controladas,concluem,
coracteristicas ve-se- lista-vertical
Fraselle.
Vallaeys
mas
apenas
uma
vinhedo
e ganhar muito dinheiro. Articulem-se imediatamente com o Instituto de Fermentação do MinisO.
J.V.
G.
aptidão
ter
nede
ser
um
ótimo
et
se
mo
esperar,
era
genepela
ou ligeiramente inclinada, de lartica, inerente aos animais, antes Knop. 1953: La lutte contre la
tério da Agricultura.
__;
;
gura variável, e com coloração gativa dessa transmissão.
trachéomycose du caféier à YanApesar disso, queremos salien- de qualquer treino.'
acima descrita. Êste quadro-da ao
et
le
acproblème que pose
cafeeiro um aspecto característi- tar o assunto nestas notas, enca- AS QUALIDADES QUE REAL- gambi
co da doença. Esta lista, visível rando o caso particular dos cria- MENTE SAO TRANSMITIDAS tuellemcnt cette maladie au ConBel<,c.
Buli.
I.N.E.A.C. 2 (6):
go
mesmo desde o coleto ou das raí- dores de cães. Emobra se trate de
Diversas características men 373-394.
zes superficiais, identifica, ràpitais' <-ue direta ou indiretamen. \
José Soares Brandão Filho —• Eng.0 Agrônomo
,
Ferreira Filho. J.C. Elementos
damente, o indivíduo atacado, e aminCsist0êncr°dosS cri adorei de te influem na ' capacidade de
di
—
de
Agricultura
Geral
vai até os ramos mais híferio- %c i„fJI, L .?&„ „! n!„L!
1927.
"dÍó- aprendizagem, como inteligência,
GonFerreira Filho, J.C. Culttira do
A "bacteriose" da mandioca foi,"pobreza das terras é um fato que! para não queimar as estacas, pre-,"bacteriose". R. Drummond
res. No coleto há geralmente aplicar com ê es êsse caso
•' ixiániôriá • , vivacidade. docilidade.
SSuí?"»kn2S
If
ff,._f w
íSÍa
devendo.caivcs
homogênea,
bem
tal
ser
insiste»
sôbre
aumentar
cisa
um
fenose
a
concorre
¦
fora
vez,
como
prática,
em
gravipara
Ci-fé:
S.I.A.
1925;
2.*'Fd;
1949.
prio",
maior intensidade.
observada!
primeira
pela
podendo-se
"consistência dejargumentando
reconhecidamente de
5
et
"a doença sc
R. Drummond1 apresentar uma
|base
que
notar pequenos corpos arredonda- meno especial.
Camargo. R. e Adalberto de O. 1911, no E.-tadn de São Paulo, por!dncie da doença".
hereditária. vários tfacòs
esmalte".
imanifesta,
visitas
de
ãs
intensidatinta
aconselha
com'maior
Bondar.
IGonçalves
são
rios, azuis escuros, que
Gipegóriõ
frua
Desde tempos remotos até o \ mentais,
usualmente
treinados Te)'es Jr. O café no Brasil: vol.
'
3) Rotação de culturas por al-ide, em plantas que se encontram
a obtenção de
CÀÚSA — Á doença é produzi-1 plantações, para "cm
tificação do fungo.
presente, os criadores de cães (apelos criadores, como uso dos,I:.S.T.A. Série Est. Brasil. n.° 4
certas épo- guns anos (4-5 anos), convindojem más condições sob o ponto de
manihotus.! mani vas sadias,
Bacilliis
dá
pelo
Internos: Os sintomas micros maioria) defende que sejam he-íolhos ou do nariz, na caca ca-| — 1953
A "bacteriose"!cas do ano, especialmente durante salientar que é desaconselháv.el 0| vista cultural. A mandioca é planArtjaud-Berthet.
cópicos são facilmente identifica-1 reditarios os efeitos do treina pacidade de "apontar" capacida-|
Milanez. F.R. e .1. Jnffily 1942
período de nova vegetação, por plantio, em tal período, de sola-jtada, muitas vezes, em terrenos
veis. O micélio do fungo é per-!mento. Quando os pais. sao cor, de para perseguir a caça na água, Estudo sôbre a fusariose" do al- é'conhecida nas regiões assoladas,!o
essa a época em náceas (pimentão, batatinha, to muito inclinados, completamente
"espera", carnomes, como: "ra-|sèr justamente
diversos "sapeco",
por
feitamente visível tanto na ma- venientes treinados, dizem eles. I habilidade
de
"bacteriose" encontra con- mate, etc), capazes de transmi lavados
gocioeiro. Rodriguesia, ano V.
que a
pelas águas das chuvas,
iamento", "choradeira","queima",
deira jovem como na casca. Os| os filhos apresentam melhor ha- regamento da cabeça levantada 14:
"água dições mais favoráveis ao seu de- tir mais tarde o Bacteriinn sola- nos quais não pode encontrar os
("leiteira",
vasos ficam cheios de micélio!bilidade, e isso continua por va- ou abaixada, seguir pista em siíieccariint (Murcha) às culturas elementos necessários à sua boa
Krug, H.P. 1930: Fusarium co- quente", "azeite", "murcha", "go- senvolvimento".'
incolor e estão geralmente obs rias gerações, eslinguindo-se aos lêncio, etc. etc, são hereditárias. "1^?""""
causador da marcha do al-" ma", "gomose", etc.
Norma- de mandioca, as quais, entretan vegetação, servindo os pés raquie
Edgard
S.
S.
A.
Costa
truídos pelos tilos e por substân poucos, tendendo a desaparecer, Em alguns casos já se conhece! mo
A"c, nl',1
to, só devem ser iniciadas quando ticos, sem nenhuma resistência,
?° Bras,L R?dnguesia.
SINTOMAS. —• Armando D. nha. do Instituto Agronômico do
cias gomosas; é isto que causa o a menos que seja recomeçada a bem o mecanismo genético em'godo?L10
lavrador dispuser de manivas qu©--ái se forma, de ótjmo meio
educação. E citam exemplos e jogo, enquanto em outros, sabe- ano II, número especial: Anais Ferreira Lima, Engenheiro Agro- Estado de São Paulo, em Campi- osadias
definhamento da planta.
e provenientes de planta- ao desenvolvimento, nãó s-òmenio.
da primeira reunião de phytopa- nemo da Divisão de Defesa Sani- nas, vêm fazendo experiência sôisso
em
mais
exemplos
que
paapenas
caráter
é
hereOs autores acentuam
se
que os
que o
também sadias".
da "bacteriose" mas também de
thodogistas
Brasil.',
do
ções
de
de
manivas
o
tratamento
bre
fato
acontecer.
da
rece
de
do
.Ministério
tána
sintomas próprios da doença são
Vegetal,,
ditário.
resaquecida
a
di4)
Àtrancar
e
bs
marftíiocaem
água
outras doenças da mandioca".
Hunnicut.
B.
H.
Algqd_.p,
queimar
os
culdesoíeve
assimo. enegrecimento da casca e a co- COMO SE EXPLICA OFATO
Não têm pois, cabimento, anúnAgricultura,
sintomas da enfermidade: "Os pés ferehtes temperaturas, achando tos da plantação anterior (taisj
lóração parda qtie adquire a macios em que se declara terem os tivo e comércio, 1936.
no
se como: caules, raízes, folhas, etc)'.!
deira subjacente a ela, de forma
A questão é que não aconte- pais sido treinados, como se isso, Direction de 1'agriculture de inicialmente atacados começam ambos viabilidade
"bacteriose",processo,
seja para Nos mandiocais poucos infetadosi
ja parp a
que as listas aparecem nitidamen- ce, como provam experiências conferisse melhores qualidades jFelévage et des forêtas; Sec. Tech por apresentar as folhas mjjrchas, outras
doenças produzidas por! indica-se erradicar e inoinerar as!
te. A importância do conheci- bem controlados. O que se verifi-1 aos filhos. Estes podem ter ou não, d'Agriculture tropicale (Min. de embora permanecendo em sua côr
apresentarem os es-l
I plantas que"bacteriose".
mento desses sintomas não neces- ca, nesses pretensos exemplos, é!essas qualidades. Tudo dependejla France d'outre mer). — Bu-1 verde natural. A. aparência, à fungos,- virus, .ètc»
As planAcónselhá-se "secar as superfí- tigmas da
sita ser relevada: eles permitem que o criador trabalha com carac-idos fatores genéticos que esses!Sei n.° 5. "Contribution a l'etudejprimeira vista.;.^ de uma planta
Identificar os doentes, possibili- ferísticás hereditárias e as sele-j pais tiverem para o caráter em jdu Caféier en Cote d'Ivore". 1954. que tivesse sofrido, a ação do ca cies de corte das' manivas antes tações inteiramente atacadas pe- Arvocol, 500 gramai .., 60,00
'40,00
tando medidas de cura, eficiente. ciona, consciente ou inconscien-,questão, e não do treino que te-j (Neste boletim há diversos traba- lor, como que sapecada, provocan- do plantio, expondo-se ao ar du- la doença devem. ser destruídas B H C 12%, quilo
Cuproson, quilo
do a murcha das folhas, que se rãftfé 1-2 dias. Ou proteger estas pelo fogo.
Os principais característicos do temente, nos acasalamentos. OIjnhám recebido.
80,00
llhos sóbre,-o assunto).
5) Combate aos insetos, incri- DDT 10%, quilo
tornam quebradiças. Nos pés que superfícies com cera ou parafina,
30,00
apresentam a moléstia em mais p. ex.,'ou mergulhar toda a mani- minadBs transmissores da doença. DDT 50%, quilo
65,00
adiantado grau de desenvolvimen- va eni cauda bordalesa. Evitar fe- Josué Deslandes, citado por Cin- DDT 75%, quilo
80,00
to, as folhas começam a pender rimentos nas manivas, que serão cinato R. Gonçalves ("Considera- Ditane Z-7B, quilo
130,00
para o chão, pouco tempo depois portas de entrada para o patóge- ções sôbre a transmissão de doen- Melatox E-50, 210 ce .... 60,00
f: OT
A,- A
...
i'M.
A A A-' rv~
vão se desprendendo e caindo. no". Os cortes feitos nas extremi- ças das plantas pelos insetos") Rhodlatox, litro
70,00
Essa queda tanto se nota na parte dades das estacas também podem acha bem provável que a "bacteinferior do caule, como na parte ser protegidos com tinta de ásfal riose" seja transmitida pela môsverificando-se mesmo to, que é obtida com a dissolução ca Lonchnca pêndula) cujas larsuperior,
em algumas plantas a queda das]de 1 quilo de asfalto (Bctume da vas infestam os brotos e caule
Av. Rio Branco, 57, tala 806
inferiores, permanecendo intactas Judéia) em oito litros de gasoli- da mandioca.
6) Plantar em terrenos aproas db centro do caule. Nas folhas na. As extremidades c}as manivas
Fone: 23-5247 — Rio (D.F.)
(íoliolos), algum tempo depois da devem ser mergulhadas ligeira- priados, de sorte a evitar plantas
à
invasão da doença, nota-se ainda mente na mi.-tura referida que. fracas, suscetíveis, portanto,
gotinhas de goma, transparentes
a princípio.-depois, talvez por oxidação. de côr alaranjada escura,
na região da inserção destas com
o. pedúnculo. Esta goma, em al-1
guns casos, se nola em .toda a extensão .da. neryura principal das
folhas (foliolos). As folhas apre-j
sentam, também, manchas irregu- j
lares, de côr
camurça,
quase!
transparentes. Procurando arrancar a casca.dós caules das plantas
doentes, .notam-se 1 estrias longitudinais de côr escura, quase preta, daí o nome de "Rajamento"
que dão à doença. Quando as
plantas sâo atacadas ainda novas. as raízes não se desenvolvem, ficando quase que fibrosas.
INSPECIONADA PílA OMfEiA SAHirAM ANIMAL OO MIN. PA AC«/C.
Nas plantas
já. desenvolvidas e
RECOMENDADA, PELA SECRCT DA ACRIC. DO E. DO RIO
atacadas nesse período, as raízes
FORNECEDORA DA SECPET. DA ACRIC. DA PREFEITURA DO D.F.
resistem até certo tempo para depois apodrecerem. Nota-se então
W/V/////
que a planta secou completamente. Se se fizer um corte transversal na raiz de uma planta atacada. observa-se rima infinidade de
pontos pretos, em círculo, nas proximidades da casca da raiz".
MEDIDAS PREVENTIVAS —
1) Evitar os terrenos contamina¦;¦¦[
\y.'*
Bw*W
¦
jSEkW^^T^BwH fmW ^9m\SBrlB - m\WjtmYm$m mm$mSm <^mÍ^S '--?
dos ou. mesmo, suspeitos. Os terrenos plantados
anteriormente
pLYMi
cem manivas doentes oferecem
â,'MCA
grande perigo, nois conservam as
bactérias por dilatado espaço de
tempo.
J. Bierrembach. R. Drummond
S. Noronha
Gonçalves e Edgard"água
ou
("Bacteriose"
quente"
"As
observam:
da mandioca)
mm ^*í*W^Bmmltía^m\m '¦'"• h_C 'Á\% S^ m**L ^yH __m_^HTIÍ1^___H ' ^
chuvas desempenham, então, um
papel importante' como veículo
das bactérias. Tal íato nota-se,
muitas vezes, pelo aumento da
zona infetada se processar de cima para baixo, estendendo-se na.»
/rvK^Á|nfl . m Jk!Íb,.w& ;
mW^Ê
WmÈ
mw^mm
psrtes mais baixas do terreno. O
/
W_WEwW8r.f Byg-i^ü5ff^S ^JéJh^hBB^Bp*-! S ê mWEr*m
plantio de uma simples maniva
infetada poderá contaminar toda
a parte da plantação influenciada
I
prlss águas que descem, passando por êsse ponto".
OSe^cocf8
Constituem também focos de
?*AHQuiNl
contaminação os restos de planta<íí C;#$
coei. a terra procedente das ro*
95,00
itHAHA.
ça$ contaminadas, as água que das
mesmas correm, os instrumentos
agrícolas, as vestes e os calçados!
dos trabalhadores rurais, os ven-!
T-?0f0o
p0SWRA
¦"
M
tos, etc... Ferreira Lima apurou^
,'
T -^^t-3Mil^S>l^Sy^'^rf^^^','•-~~^ —*
que o vento minuano. no Rioiootoo
Grande do Sul. faz com que as
lavouras
de mandiocas sofram
"muito mais
0exontos * °*Os vim,
o ataque da "bacteExc/osivos^paro
o
Bros.7.
riose" do que as abrigadas por
Solicite po og.nt. FNM-FIAT Distribuidores
cortinas naturais pois. em várias
mais próximo» InformaçSts
atacadas, os pés que
filantações
icavam mais próximos aos matos,
iòbre 01 nostot
¦¦
formados por arbustos silvestres!
Per9<jni0s
de certo porte, apresentavam-se
EXCEPCIONAIS
E
PREÇOS
com bastante exuberância e .-¦-.-.
Ruo 7 de Abril, 230 - 6.0 end. - Fones: 35-5111 • 35-7161
desenvovimento de porte, tendo
PLANOS DE
raízes normais**.
End. Toleg.: "TRATORES" - Cx. Postai: 4535 - SÂO PAULO
2) Plantar estacas sls. tiradas
Av. Pres. Vargas,463-A - 8 o ond. - Fones: 43-5853 e 43*5863
de plantas livres da doença, escoFINANCIAMENTO
lhendo as variedades que se apre.:
End, T.leg.: "FIATMOTOR" - Cx. P. 5330 - RIO OE JANEIRO
ESTR. RIO PE3RÔP01Í.S • ESCRlIÔRiÒV RIO í. ROSARÍO(.l58Á-,fÇl, S
sentarem mais resistentes. Tais
variedades devem ser plantadas
em terrenos férteis, porquanto *!

Os cães de caça precisam
ser treinados

Meios de controle da "bacteriose" da mandioca
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PURIFIQUE O AR PLANTANDO ÁRVORES
COMO VALORIZAR SUA PROPRIEDADE, PROTEGENDO-A
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CONTRA A EROSÃO

Alceo Magnanini — Eng.°-Agrônomo
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mentadas
para as inclinações
maiores.
Em São Paulo, em 1889, foram
enterrados encanamentos a 34 cm
de profundidade, os quais, em
1893, já estavam aflorando à superfície do solo. Assim na área
de um hectare, a água tinha levado cerca de 2.000 a, 3.000 m3
de terra, o que significa 500 a 700
m3 por ano. Isto serve como
exemplo da importância da erosão
superficial. A propósito, calculase que. em sua. área agrícolamente explorada, o Brasil perde anualmente cerca de quinhentos milhões de toneladas de terra. Em
outros termos, isto significa que,
se tivéssemos que repor o equivalente (e apenas em matéria nutritiva), ao câmbio de moeda de
1953, gastaríamos a quantia de
Cr$ 6.500.000.000,00 (ou seja mais
aue o orçamento anual do Estado
de São Paulo). Tamanha é a importância da erosão superficial
que ffpzar os braços ou fingir ignorar « realjdade, é o mesmo que
concordar com a queda crescente
da produção, consentir na desvalorização das propriedades e contribuir para o empobrecimento da
pátria.
(X) — As cifras sobre erosão
foram obtidas em estudos sobre
conservação do solo, no Inst.
Agronômico de Campinas, em especial pelo Dr. J. Quintiliano de
Avellar Marques.
Muito já se tem escrito no Brasil sobre a erosão, havendo excelentes trabalhos à respeito de
íerraceamentos, valas e outras
providências da engenharia rural.,De modo geral, porém, essas
obras valiosas estão escritas em
linguagem técnica inacessível ao
homem do campo, ou as medidas
aconselhadas envolvem trabalhos
de engenharia com uso de máquinas custosas ou mão-de-obra numerosa. Na presente contribuição,
são aconselhadas algumas medidas simples e que nao acarretam
maiores despesas ao trabalhador
rural. Tais medidas são'fruto de
experiências próprias ou alheias,
de observação direta ou de leitura, e visam apenas levar ao
meio rural brasileiro umas poucas noções, ajudando a desenvolver o sentido da conservação dos
recursos naturais.

çãà em torno das nascentes ser- pois que a vida microbiana rein-, vegetal viva protetora. Caso seja
ve de regulador da quantidade de vade o local é que as colheitas se Indispensável limpar algum traágua: nao corre demais quando tornam recompensadoras. Assim, to em suas terras, sempre deixe
chove muito, mas também não só queime se isto fôr imprescindí- uma faixa alternando com a limdeixa de correr durante uma lon- vel — não queime nunca suas pa. A propósito examine bem as
ga estiagem. Lembremo-nos que terras. E' possível e desejável a cifras abaixo, referentes a perda
a terra com muita maléria orgâ- agricultura sem queimadas, tan- de solo, por ano, em área de
nica (a chamada terra vegetal), to assim que os adiantados colo- 24.000 m2. Mata densa, 10kg; Pasmesmo na estação chuvosa é ca- nos de Tome Açú (Pará), japo- tagem densa, 2.500 kg; cafezal,
paz de reler mais de cinco vezes o nêses, desenvolvem suas próspe- 5.000 kg e algodoal, 90.000 kg, ou
seu próprio peso, em água. E' jus- ras culturas de pimenta do reino seja, transformando essas cifras
tamente essa água, a que corre a em área derrubada da floresta em valores de matérias-primas
mais, quando se elimina a vege- equatorial, sem uso de queimadas. nutritivas perdidas; mata densa,
tação, havendo portanto um au- Usam o machado, porem o íogo, Crí 0,15; pastagem densa, Cr$
mento, embora transitório; en- não! A queimada, portanto, não 35,00; cafezal, Cr$ 60,00 e algo'^iJÍJimrfâ^mmmV^KÊSmm^^
' '
V.quanto chover, haverá muita água satisfaz os objetivos que se pro- doai, CrS 1.000,00 (ao câmbio
(até em excesso); porém quanto curava atingir e apenas indica o monetário do ano de 1953).
maior fôr o estio. tanto maior a grau atrasado da lavoura e do laA notável perda nos algodoais
falta dá'gua. Podemos comparar vrador.
se deve a que, como cultura exo solo florestal com um tapete esCONSTRUA ESTRADAS
posta, o algodoal necessita numerosas capinas e tratos culturais
ponjoso e o solo limpo de vegetaO Pantanal de Mato Grosso é um t/os maiores centros pecuários do Brasil e do mundo.
ANTIEROSIVAS
um
com
terreiro
duro
e bem
ção
revolvem a terra e expõemTem talvez 200.000 quilômetros quadrados. E' plano como u'a mesa e fértil como um canUm caminho é sempre
uma que
limpo.
aberta para o ataque dos na à erosão.
teiro de horta. Atravessam-no o rio Paraguai e afluentes como o Cuiabá, o Taquari, o NeCom a mesma quantidade de porta
;,,.,.,,!.¦- «i;, ,.,•..-¦,(. !¦•• ,,ur ii'... •-,, . ° ideal sei'ia recobrir todo o
e o Aquidauana. Milhares de lagos. Ótimas pastagens. Bovinos aos milhões. Apenas
*lTe?°
com
taPet.es
água que caia, o resultado varia- ogsólo fica expôs
™Zet™
gro
*
exposto àsTferenças
rá segundo a área: no tapete es- de temperatura chuvas e.ventos vos e densos (pois quanto mais
o município de Corumbá possui 1.500.000 bovinos, zebuínos em sua quase totalidade. Aquiponjoso grande parte da água é como também o pisoteio, rodagem desnudada uma terra, mais sudauana tem 1.300.000. Poconé, 600.000. Murtinho, 200.000. Cada uma das boas fazenretida e pequena quantidade flui de veículos, etc, não
jeita à erosão). Compreenda-se
das tem mais de 10.000 bovinos.
durante longo tempo; ao contra- fixação da vegetação permitem a qual a posição exata da agriculprotetora tura: na natureza, somente os soO redator agrícola do Correio da Monhã visitou algumas fazendas do Pantanal. Viario, no terreiro duro (com insig- contra a erosão. Sabedor
disso, los estéreis se apresentam"inteinificante
de
retenção faça sempre seus caminhos
poder
num avião teco-teco. Percorreu a zona mais desenvolvida, conhecida sob a denominaem
/ou
ramente sem cobertura vegetal.
d'água), quase toda a água corre declive bem suave, tanto
ção de Nhecolândia. O avião, pronto para mais um vôo, está no campo da fazenda Alianagricultura tropical deve visar
em curto espaço de tempo. Do possível se aproximando daquanto
horl- A
mesmo modo que a esponja, o so- zontal. Note que tanto os animais a substituição dessa cobertura
ça, uma das melhores fazendas da Nhecolândia. Pertence ao sr. Francisco Patrício de Barlo, sob cobertura vegetal densa e como as máquinas trabalham me- constituída por diversas espécies,
rio Capivari.
ros. E' atravessada
pelo
viva, tem grande capacidade de lhor em declives suaves,
por outra formada apenas por
menos 8 milhões de bons bovinos, graças a uma ecoalimentar
O
Pantanal
supode
uma ou algumas espécies que sepelo
retenção d'água, podendo assim bindo e descendo rampas que
ingrelogia
muito
favorável
à
bovinocultura.
úteis
o
homem.
suportar os excessos de encharca- mes. O maior tempo
Mesmo
para
gasto será jam
mento ou sequia, de modo até a amplamente recompensado
para as culturas herbáceas de cipelo
cjo
curto,
é
conveniente
regulorizá-los, dentro de certos maior rendimento e pelo menor
cobrir
toda a área com espécies qu* não
limites.
desgaste de material.
lutem
contra
a cultivada. O KudAssim, sendo, proteja sempre
Procure colocar rodas macias
zu e a soja podem recobrir inteiqualquer tipo de vegetação (seja em suas viaturas (aproveitandoi
êle capinzal, taperal, capoeira ou pneus ^velhos, por exemplo), poisij£™enle as n.ossas ar(?as fcUmtana grande maioria dos cnmata) nas áreas que circundam nada favorece mais a erosão que
com evidentes vantagens. E' Consultório Veterinário a cargo tio DR. PEDRO COSTA FILHO — Rua
as nascentes. Proteja-a contra o as profundas trilhas feitas pelos sos,
fogo e o pastoreio e estará valori- carros de boi, corroças e seme- sempre necessário lembrar que
Santos Moreira, 52, casa 6 — Niterói
zando as suas terras. Não é indis- lhantes. Tudo que se gastar em quanto menos descoberto ficar o
solo, tanto melhor para o agripensável o reflorestamento nessa conservação do solo, será gênero- cultor ou criador.
Antenor Gonçalves — Três Rios só podemos Indicar que seja; eviPaulo César de Matos — Rio.
fase de proteção, porém já é um samente retribuído em economia
Caso tetempo — Escreve-nos consultando como tadõ o envenenamento.
Há
muito
Escreve-nos:
grande passo para a conservação de adubos, corretivos, obras de FORNEÇA ABRIGOS PARA
íazer a diferenciação nha comido a "bola" dê ao anise
eecção
sua
venho
acompanhando
pode
O
do solo. Abandone calculadamen- engenharia è em aumento do renno Correio da Manhã. Possuindo entre carbúnculo lunático e sin- mal imediatamente um vomltivo.
SEU GADO
te a área à regeneração e cuide dimento das culturas.
realmente faz
um pequeno sítio e estando in- tomático, pois
Se o vomitivo não íôr dado
apenas que o fogo ou pastoreio REVOLVA O MENOS POSSÍVEL
Inclua trechos arborizados em teressado em saber qual íoi o grande confusão entre as duas em tempo, então, leve-o a um
(ou outra qualquer atividade)
SUA TERRA
suas pastagens. E' bem conheci- dia que o Correto da Manhã doenças, não sabendo ainda ao consultório para devido tratavegetal,
prejudique a sucessão
contra qual deve vacinar
faça dessas áreas reservas intocá- O uso generalizado da aração, da a tendência natural que o ga- publicou um artigo dando todose certo
mento em tempo.
seu gado.
veis e breve poderá receber os principalmente . na parte inter- do apresenta nas horas de maior os períodos de fecundidade
— O gado deve ser
Resposta
de
infinidade
tropical
de
uma
calor:
do
Brasil,
de
a
tem
sombra,
Fágestação
procura
povaveljuros em valorização da proprie- mente trazido
perdas de solo de cilire essa procura, propiciando animais e aves, resolvi então lhe vacinado contra ambas as doendade, regularização das águas,
valorjncalculávél.
ças. As diferenças são muitas
Sabe-se
que, um refúgio certo, arborizando os pedir uma cooperação.
maior potencial de caça e pesca e em
São Paulo, o uso de uma ara- locais mais convenientes e que Ao que parece foi uma edição entre elas. O carbúnculo hemáfuturas reservas de matas aproataca todos os animais, boi,
veitáveis para lenha, madeira, etc cão por ano provoca a perda de geralmente já são indicados pelo de domindo do ano passado e tico
3.400 kg de terra por hectare' e próprio gado. Faça duplo o pro- antes de setembro, pois possuo! cavalo, porco, cabra, carneiro e
as
matas
sejam
orien(desde
que
porqut 180 c/imtnfadoi
plantando árvores írutífe- todos os recortes de jornais dês- até o homem enquanto que o
tadas segundo planificação bem que se houver duas arações no veito,
(Corretivo do solo)
carbúnculo sintomático é próprio
mesmo ano, a perda se eleva a ras, preferencialmente as que poJse mês em diante
com rojõin
MANUTENÇÃO DAS NASCEN- feita).
ruminantes.
dem
O
sintomático
5.700
fornecer
kg.
Sendo
EQUIPAMENTOS ISOLADOS E INSalimento aos aniTESE CRIAÇÃO DAS ÁREAS
prática necessáResposta — Não colecionamos Idos
COMO PROCEDER NA DER- ria e utilíssima nos países de cli- mais, como mangueiras, cajazei- em separata a secção referida. |Preíere animais novos enquanto
IALACÒtS COMPLETAS PARA A
RESERVADAS ma temperado (onde se deve re- ros, mangabeiras, ingazeiros, joa- Só um trabalho de busca nas Hue 2 hematico nao respeita idaRUBADA
PRODUÇÃO INDUSTRIAL E CAMPESzeiros,
de.
etiologia
etc.
volver e expor a terra à ação dos
também
Quanto à
Em sua propriedade há trechos Ao derrubar
TRE - EM DIVERSAS CAPACIcoleções poderá resolver o caso.
plantio, pro- moderados agentes climáticos ali
oi mel» ptrititas de Bratll
há diferença: O hematico é caumuito inclinados, alto espigões, cure derrubar asparaárvores
DADES - PARA PRONTA ENTREOA.
sempre reinantes), já nos trópicos a ara COMBATA OS DESBARRANCA- É pensamento publicar nova- sado pelo Bacillus antracis e o
fundos de várzeas (nascentes), ou na mesma direção (nunca,
mente o artigo, por tratar-se
porém,
MENTOS DOS CURSOS
áreas rochosas (pedreiras), onde na morro-abaixo). Agindo com ção geralmente expõe o solo à
INGINHtIROS . rABRICANm
de assunto de interesse geral. sintomático é causado pelo ciostridiun chauvrei; há uma irtfiniação de agentes climáticos por deD'AGUA
as atividades agrícolas não dão certo cuidado, será
Aguarde,
portanto.
mais
KtouiNis ncDOvimus inammu t i
possível
" f_Wm
dade de diferenças que iseria
rendimento. Ao invés de se esfal- tarde aproveitar os troncos como mais intensos, pelo que se arrisca
a_ perder a terra ara vel por eroQuando tiver que limpar canais M. Ramalho — Rio — Escre- motivo para um tratado, o que
far no plantio de culturas que da- base de terraços grosseiros.
MÂROBRAS
mesmo que se verifi- e_riachos, nunca retire a vegeta- ve-nos: Há meses recolhi em não podemos fazê-lo aquiriam potrea proveito, e apenas duDe qualquer modo, abata sem- são, oantes
"amadurecimento"
das
margens,
caso
ção
contrário
desejarante um ou dois anos, ao invés pre quebrando
casa
uma
aparência
gatinha, com
a linha
águas que
do. Essa é a 'realidade
Olga Ramos — Rio — Escreaos a água poderá se tornar mais bar- raquítica. Tenho tratado-a com
de soltar ali umas poucas cabe- (seguindo, assim curvas das
de nível) poucos vai se impondo à, que
renta
acabará
e
aterrar
o
leitécnica
por
laxantes, ora com magnésia, etn., ve-nos informando ter perdido
ças de gado. pois o pasto não su- e estará dificultando eficienteRua México, II grupa 402
graças à erosão e desbarran- de maneira que vai melhorando.
9S_t
portaria maior número de animais mente o arrastamento do solo, ao agrícola tropical: arar e capinar to,
um cão por envenenamento por
o menor número de vezes possí» camento das margens. Limite-se a Agora porém,.
ao invés de, com os procedimen- mesmo tempo
seis
com.
,meses.de
estará
facili"bola"
Ttl». 42-52T8 • *3-UST
vel. Quando se tornar itnprescin limpar o leito e procure, mesmo, idade, mais ou menos, ela, como
e teme que novos casos\
tos citados, tornar essas áreas ca- tando o trânsitoque"
pela derrubada dível um desses-tratos^ culturais, recobrir as margens com vegetais que rodando para alcançar o
da vez mais improdutivas, pro- portanto ajudanaò
se verificar e pede preos trabalhos proceda de maneira a alternar as que sugurem a terra dos barranpossam
RIO CE JANEIRO
cure abandoná-las de modo inte- de cultivo.
rabo, sente depois tremuras e
faixas trabalhadas, de modo a cos,
como o botão-de-ouro ou fica com os olhos um tanto es- caução.
ligénte. Proteja-as contra o fogo
Deixe
sempre
árvores
as
D4 aoi itui SUlNOS umn ali(maio- nunca expor toda a área
Resposta — Como precaução
uma niargaridtnhas, as íris, ou outras pantados, voltando pouco depois
e n pastoreio e íaça de cada uma res e bem enraizadas)
como reli- só vez. Simultaneamente deoriente
rntntaçflo adequaria • oi bonl
sejam conhecidas co- ao natural. Ignorando o que seja,
plantas
que
delas uma área de reserva, dei- quias, de modo
que cada uma de- essas faixas em curvas de nível, mo formadoras de tapete denso
raiylladoi nfio tardarão. AS
xando o mato cobrir o que pu- las
peço-lhe encarecidamente o obfornecer sementes em a fim de
o menos possível e abaixo.
RAÇÕES CONCENTRADAS
der. Dêste modo. se estará cuidan- boas possa
séquio de- uma receita.
condico.es. Essências de lei, de solo perder
"AVISCO"
por erosão.
do eficientemente de conservar a fruteiras e outras espécies úteis
Resposta — Os sinais citados
goranUm o tuCOMBATA
EFICIENTEMENTE
água dos mananciais sempre lim- devem assim ser
NAO PLANTE NUNCA MORRO
não
sintomas de,
(•no do criador
constituem
perpetuadas.
A
EROSÃO
DOS
BARRANCOS doença e sim sinal de saúde peABAIXO
pida e constante.
Lembre-se que o proprietário que
É fato sabido que, quando se possuir bons sementões,
Ao íazer cortes em elevações culiar a galinha que procura brinÉ de toda conveniência plantar
poderá
abate a vegetação junto das nas- ter grandes lucros com as vendas
HAMPSHIRE
NEW
seguindo curvas de nível e min- (barrancos), íaça-os em declive car dêsse modo. Assim sendo,
centes, há um súbito aumento das de sementes e mudas
suavíssimo e plante no mesmo, na nada podemos receitar.
para os vi- ca no sentido das águas. Culti- ocasião, espécies
AMERICAN
águas de escoamento e porisso zinhos incautos
WHITE
cubram
ràque
dizimaram vando em curvas de nível, permuitos habitantes rurais (a até completamente a que
^J^^^Lv^^í^ j|d|j
mata em suas de-se cerca de 8 toneladas de ter- pidamente toda a área exposta.
DE PEQUIM
MARRECOS
alguns técnicos) acham que o cor terras.
ra por hectare anualmente. Plan- Nada adiantará talhar quase em
Ruo Artur Axtvtdo, 1643/7
te da mata é antes útil que prejuENXERTIA
POR
BORBULHA
o
barranco,
pois, a não ser
tando no sentido das águas, per- pé
CROSS
WHITE
Fonti 80-2161 • SSo Paulo
dieial. Todos eles esquecem, ou COMBATA SEMPRE O FOGO da se eleva a 17 toneladas! a AÍém
que se tratE? de rocha viva, tarde
Não queime depois da derrubaOU
DE
BORBULHIA
ou
ignoram,
o
é
tempocedo,
aumento
começarão
os desbarranque
disso,, é conveniente recordar que
UMA ORGANIZAÇÃO DE CKIADOHES
rário e que depois, não raro. a da ou, caso haja falta obsoluta de
trabalha melhor andando ao camentos. O mais eficaz (e mais
-T. 42-3893
'nascente poderá secar completa- braços para as tarefas iniciais de se
econômico)
é
cobrir a área desLuiz Noguchi
R. Araújo Porto Alegre, 56-gr. 21-22
longo
rmim
de nível do que
queime durante o subindodase curvas
mente ou quase. É que a vegeta- limpeza, só
nuda com vegetação que forme
descendo
a
encosta,
ao
tempo chuvoso, uma única vez e
tapete denso. Plante,
exem- Engenheiro-Agrônomo do SIA
GRANJA: Est. Bandeirantes, 20.730-Jacarepaguá
usando sempre
coivaras. Utili- se ter que percorrer as linhas pio, a margaridinha ou por
botão-de"GRANJAOURO"
plantadas.
Neste processo, o enxerto é
ze aceiros em torno da queimada
ouro
End. Telegr.
paludosa), a sen- uma borbulha,
e sendo sua exee nunca faça queimadas repetidas, PROCURE COBRIR TODAS AS sitiva (Wcldeei
(Mimosa pudica), a grama
ÁREAS EXPOSTAS EM
mesmo em pastos. O fogo não
das roças (Paspalum düatatum), cução bastante fácil. Consiste em
SUAS TERRAS
apenas mata muitos carrapatos,
o Capim Gengibre <iP. mariti- conseguir-se soldar uma borbulha ou gema, isto é, ó enxerto
como também extermina muitos Tanto quanto possível, procure ?ntnno, a Grama Seda
(Cyuodon ou cavaleiro,
ovos, filhotes, aves, cobras, la- não drixar nerthum trecho de ter. dacfcíon), -a
sobre um outro vegrama
portuguesa
gartos, etc, sendo importante con- ra exposto, sem uma cobertura (Pantctnn raccmositm), etc.
getal, que é chamado de cavalo
siderar que muitos desses animais
ou porta-enxêrto, com o qual tese alimentam de carrapatos e ounha afinidade, de modo a que o
trás pragas. Como resultado da
seu desenvolvimento saia norpreparar uma raçoo
morte dos inimigos das pragas,
mal e resulte uma árvore semelhante àquela que serviu de mapode-se estar preparando inadvertidamente um ambiente ideal
triz, isto é. daquela da qual se
tirou a borbulha.
(para um futuro próximo) justamente para as pragas. Isto já tem
A borbulha ao ser cortada do
acontecido várias vezes em diverramo, deve vir com uma porção
sas partes do mundo, de maneira
Rui Simões de Menezes — Eng.°-Agrônomo, biologista de casca, com todas as camadas
que é necessária cautela nos prodo cortex. Quando o corte não é
cedimentos. O fogo não mata apeperfeito e ao ramo ficam aderinas as cobras peçonhentas, porém Burton (1869), assim descreve,,caratu e Itaparica), apuraram os rios
fragmentos da camada mais
"aB^en„l°s.naan
também as inofensivas para o ho- a corvina tem cerca de 2 pés deIseguintes dados, a respeito da cor-.Í^Â
o enxerto não
mem. Dessa maneira, a multipli- comprimento quando bem adulta, ivina ou pescada daquele rio:
rw -ascd,
1 — A alimentação constou dos|pega"
cação, dos roedores, como ratos, escamosa, carne pálida e mole,
Origem das borbulhas — Depreás, cutias, pacas, etc, estará mas deliciosa. Contém na caba-,seguintes itens: (1.1) insetos —
com via livre, graças à elimina- | ça um osso branco, que é pulve-;32 exemplares, de 95 a 510 irim: vera provir de árvores sadias,
çao dos inimigos naturais desses < rizado e aplicado como medica-1 (1.2) insetos e crustáceos — êivi8orosas e de produção comprode 73 a 120 mm' vadas e retiradas de ramos que
roedores. E um excesso de roedo- | mento para várias moléstias. O [exemplares,
W%iifed*bulha InUIromanto coda ••res será umn praga tremenda na j"ôsso branco" é o otólito ou "pe-1 (1.3) peixes — 6 exemplares, dè estejam soltando bem a casca.
Preparo das borbulhas — Uma
piga, ultimo trobalKanda com oirignj d*
propridade. O fogo
ainda tem ; dra do ouvido", utilizado pelos 100 a 200 mm; (um, de 105 mm;
hjmonhoi dlv»noi|
ação altamente prejudicial sobre i biologistas na determinação da com um làmbari ou piaba, me-ivez escolhido e cortado o ramo
Para o preparo de uma perfeita ração
,dindo 34 mm; outro; de 100 mm;'fornecedor das borbulhas, deveos solos, tornando-os mais pobres idade do peixe.
4 lov« no manejo • por rito predut multo
Segundo Aguirre (1936), no al-!com um lambari ou piaba de 25^e fazer uma limpeza no mesmo,
malt,
e com menor poder de retenção
balanceada - indispensável ao sucesso da criação da»
3|isto é, podar-se as extremidades
dá'gua e, portanto, mais vulnerá- to São Francisco, deve ser de 20!mm); (l.4) peixes e insetos
funciono com motor eu monuolmonto,
estes (atores são basicamente necessdriosi
avescm o tamanho minimo para con-: exemplares,
de 80 a 190 mm; 6 as folhas.
veis
a
erosão.
O
se
consegue
que
pottul toprodor,
Ihering (1933) escreve: I (1.5) peixe e crustáceos — 2 in—
como adubo das cinzas é uma par- isurno.
das
borbulhas
Qualidades
"Outra espécie
* roílitnnle, Inlolromnnlí motólico.
que nos parece divíduos, de 105 a 220 mm (êste Devem estar bem vivas cnnforte insignificante da riqueza que
li* • completos conhecimentos técnicos de alimen»
o povoamento dos com dois peixinhos de 50 mm); madas, sadias e vigorosas, não
se perde. Note-se que o fogo é adeouada para
NAS DOAS CASAS OI MÁQUINAS AGRÍCOLAS
"sofia"
açudes e a
da fa-. (1.6) insetos e minhocas — 2 apresentando defeitos físicos ou
(peixe
tação onimal;
um
eficiente
esterilizante
e
que
CIFER
a que também: exemplares, sendo um de 195 mm. j pragas e moléstias
solo sem vida microbiana se tor- mília ictaeiudeos,
•
"pescada"
rigorosa seleção de matérias primos»
2.*
—
do mar).
2
Num espécime de 510 ram,
Ruo Rio Grand» do Sul, 502 - C P. 737
na estéril para as práticas agríco- pertence a,
Variação do processo
moàesio — Esta
tsta
- permanente controle de fabricação em labo*
2SP™ j
las. E' justamente porisso que o Sua carne e Ótima, pois tem pou- o estômago mediu 60 e o intesti-1
3.*
Gelo Hofiiont» • Minai G*rolt
ienxerila PodKe ..«r Jelta .so£ »
solo recentemente desbravado e cas espinhas e o sabor é o dos no 225 mm. Noutro, de 105 mm 'icasca
ratório especializado,ou embutida. No primeiro
bons
do
mar,
o
é
intestino
na-,o
alcançou
58
peixes
que
mm
queimado (e parcialmente esteri- tural.
a ,nciS5iS
Porta^nxer ?•
4.* - maquinaria adequada.
por se tratar de espécie de! 3 -- Maior macho examina- ca!i0, ser
lizado pelo fogo) é impróprio pa£°
T d"'eit°' T iírvertl"
ra a cultura de feijão (legumi- origem marítima, recém-adapta-ido: 450 mm e 1.250 g. maior íâ-5°de
,em
í êsse conjunto de fatores que determina o êxito d»
S5l
560 mm e „°'JLn ü
nosa que necessita de vida micro- ;da à água doce. Seu regime ali-!mea examinada:
„ca
o enxerto é cortado
gundo caso, »°1'„e"À^"i'ü°
biana intensa no solo). Só de- í mentar é misto, com piedominãn-i 1.4(10 g.
em placa e embutido no cavalo
: cia de larvas de vários insetos. > 4 _ 0rCou em 278 o
g peso mé I ou porta-enxêrto, que deve aprej
• Resta-nos, porem, conhecer me- dio
de 19 machos necropsiados; sentar
uma "janela" com as
lhor alguns detalhes de sua bio
fêmeas, esse peso al-;mesmas dimensões do enxerto.
logia. para nos pronunciarmos em: can,>ou 373 "fevereiro
„
^
CuWodoa »eraía - Para que o
definitivo a respeito dêste peixe,! 5
Èm
1935, ' -"a"
noSí corte
seja facilitado
e perfeito,
que se nos afigura bastante pro-; riachos Mandànt«'"e Barreiras/?rt
,
missor". Magalhães (1942) in- tributários do São Francisco,
o meii
dev\ o ehxertador trabalhar sir
forma existir, no alto Sao í ran- ram recolhidos indivíduos de fofm\
40 mente com instrumentos afiados
aves 1
C0;
c.°;y'™'-a fi0 nimã A reprodução deve ter|e muito limpos£i.?50,.,".^-5.
ÍS?ACJ?. leque algumas pessoas me afirma-,ocorrido em janeiro 1935. Tanto os dias chuvosos como
ram ser de excelente paladar
Serviço de Piseimltnra mw. os nctssivaineiite quentes, são
A literatura íctiológica consig-• ^nc *í?rr?o\
a execução
j- .^-ar, (,N inconvenientes nara execuCa0
As terras cansadas podem ser rejuvenescidas com aplicação do
na duas espécies de pescada ou OCS- MVOP), distribuiu. Pachy. -gSHHg.™
*\
"r,,s
«Qtiamipwintn
"\a7i&wtó
e P. francisci, aa «vertia.
; corvina. na Vacia do Sao Francis**Ú/5f
A operação, requer rapidez.
alguns
anos.
nas
águas
: co: Pachvurus squamipinnw
|
GAPit*.
/
p.idurante.
e
"destas
do polígono das secas, pois a exposição das partes corWAHTida (sJO
; iranásci A primeira
es- represadas"L'"1*
Campos", em ou- tadas, durante muito tempo, a
pécies — que também ocorre no •No aCude
agentes
atmosféricos,
!Rio Doce (Travassos & Freitas !tubro de 1944' foi capturado um ação dos
o qual corrige a ACIDEZ das ' torras, tornando-as novamente
1948) — tem 67 a 68 escamas nà e.J.emP,ar de 3750 *•" e- no açude|poderá causar o fracasso da en
,~^a . uZí^sm- %
linha lateral: e P. /rancisci con- ,íSndado ' em mato 1947, foi co-ixertia.
férteis e produtivas. Pronto fornecimento. Estoque permanente
,hldo um «pecime de 4.50C g.
amarrios
Os
ou
amarrilhos
ta com 93 escamas. Em 28.6.1949,
~p="I também merecem cuidados. Frounoticiava "O Estado de Sâo
no Km. 120 da Rodovia Pres. Dutra (Mun. de Barra Manta)
estudos
Ixos, não favorecem a pega.
Jevados
a
efeito
pa;lo"
»ra Introdução da pescada do rio
I Apertados, estrangulam o enxêrDE
SEMENTES
CAPIM
to.
(Moinho
, das Velhas (afluente do SSo FranCalontl» t Ji?j;iü. Am iililm» ;'de Podem *er usados amarrios
diversos materiais, salientani cisco) no rio Paraíba.
iifn e Ai |frmtn>çio (anmtiéa.
$
fvndado cm 1889
do-se
entre
eles,
a
ráfia,
embira
de
FisOs
técnicos
do
Serviço
Encontro,-** i Yrnda n* n-.i.i j
Av. Rio Branco^ 39 - 15.° - Sala 1.506 — Rio de Janeiro - D. F.
íríciltura (DNOCS, MVOP). de VttMtot) MsrtlBi a. ?í-A (Marl- ¦de bananeira, de tábua, etc*,
'
Rio: Rmo UrvfluaiatK!, 118-toja-C P. 1350-Tel. 43-390^'
1933 a 1936, no rio São Francisco, nho. Plnio .'. CU.). — I«lffone: contando que a pressão seja
Telefone: 23-1680 — Ramal 9
• igualmente distribuída- sobre to: município pernambucano de Pe- '
S.PwbiRuo Boa Vista, 3U-4.*-CP. 260-Tef. 33-3164
do o enxerto.
, treiár.ri.a (antigo Jatobá de Ta

Como reagiria um proprietário
ao descobrir que um numeroso e
cfidente grupo de trabalhadores
estiva retirando a melhor camada
de suas terras e jogando-a nos
riachos próximos? Qual seria sua
atitude ao verificar que, em cada
24.000 m2, estava perdendo anualmente entre 7 e 27 toneladas de
terra (X)? E que essa terra era
justamente a que interessa à agricultura? Haveria algum lavrador
ou criador que, não só consentisse nesse roubo, como ainda procurasse facilitá-lo? No entanto,
assim procedem todos os que, por
uma ou outra causa, não combatem a erosão ou se contentam em
ignorá-la.
A erosão superficial (ou em
lençol) é devida ao deslocamento
contínuo, geralmente lento e imperceptível das'partículas de terra de superfície, e é tanto maior
quanto mais inclinado íôr o terreno. As cifras" citadas neste trabalho foram obtidas em declives
inferiores a 10%; está claro que
levem ser consideravelmente au-
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Phallirls nngustn Necs
Planta nativa do Rio Grande
do Sul, Uruguai, Argentina, _**i Í-l*.'. <M '-_*tt_______L________t'' *• _________T » à __R\\/ tM
Chile, Bolívia, até ao sul dos Estados Unidos, como em Texas,
Califórnia e Misslssipe.
Parece mais indicada para as
J__uLxi*!W____t__i_ D______K ___________
terras negras e férteis, aluvino_____ HP&. __JH ___R_i__Fvd
HJHuvJ
sas, de várzeas, dc alguns rios v*-fi
________ -_3
da fronteira sul.
1! _________TI-' ,__t^____
Esla planta, para ser produtlva, requer terras francas ou peJorge Vaitsman — Médico Veterinário
sadas, férteis, frescas ou mesJosé Norberto Macedo — Médico-Vetertnáno
um pouco úmidas. Não promo
ÍWiIBkam iv9*_H __H-___^_i TB
o
ciclo
repetir
lg-jmôsca?
Ri ________
irão
não
campo
no
que
Quem vive
resultado compensador em
duz
comprede
fácil
é
dc!n0ra
acima.
Como
moscas
as
adquirem
os males que
a perda do leite, a hábito que as aves
|
Desde a mais remota nntigül- ciaram, com
fertiou
de
terras arenosas
pouca
po- causam nos animais, provocan-iondor, no periodo de fixação no; lidade.
dade que se inclui o sal na ali- completa -decadência desses ani- comer penas umas de outras,
Semea-se no outono, cm ^_B ___¦ L^_________w'^VJu__f ^m^-^*1 frfftf K^*"*"~wylu^Mjtf\M y_l.!______[ H^m*S
de do-lhes graves afecções, nlém de estômago, causam graves permentação do homem e dos ani- mais e posterior recuperação do de ser combatido pela50 adição da
e abril, na quantidade de
quilos
disseminar c transmitir um con- turbações à saúde do animal pa-| março
mesmo que ês- peso, apetite, saúde e' leite pela 15 gramas, de sal a
mais, parecendo"condimento
15
kg
de
sementes por Ha., à lanocorre
vezes
in-jrasitado.
ninMuitas
mistura alimentar, dando-se
siderávcl número de doenças
fisio- simples administração do sal.
se utilíssimo
linhas contínuas distanou
em
ço
estodo
na
abertura
fecciosa e parasitária. As bichei-;obstrução
lógico" sempre ligou-se ao ali- Dependendo do sódio o equill- da na água de bebida, durante
_j ___J____K_____ ^^*^v______í f_____M
sal ras comuns e os bernes, duas mago para o intestino, provo- ciadas 203 cm e à profundidade _w-_ HP__9___
¦'_!'
mento como parte integrante, brio osmótico das células, c dd vários dias, uma colher4 de
¦'_. ' ¦ ¦> in m-i ¦ ¦
'%alcsv-#-.*J'v '*-•¦>
•'-_- mwÊk tMjÊÊÈÊLWgà* y
cm.
1
a
de
Os
do
animal.
litros. pragas que atacam freqüente- cando a morte
dando-lhe o indispensável sabor cloro, a formação do suco gástri- das de sopa para cada
hibernoServe
pastoreio
para
da
sempre
c influindo da forma a mais be- co, necessário à digestão, não se Esta água deve ser servida às mente os nossos rebanhos, são sintomas dependem
c para ceifa, em fins
as mais freqüentes. Existe gran- quantidade dc larvas e dc sua primaveril
néfica sôbre o organismo. A eua pode admitir que a saúde do galinhas durante apenas do meio
de inverno ou primavera, produnotam-se,
fixação.
Geralmente,
dia,
cada
moscas,
de
metade
variedade
outra
de
inalterável
na
animal
se
mantenha
dia,
foi
importância na alimentação
emagrecimento progres- zindo 20.000 kg de forragem ver- nc cn .ia». .ii>-i:ii.i. espaço e beleza, voltaram a encontrar na fiara
qual provocando uma doença di- apenas,
sendo pouco a pouco verificada sem sua presença. Assim, antes água pura. Não há, portanto,
do
animal,
eólicas repetidas, de por Ha.
de
sivo
transmitem
Edmundo Bittencourt oi menores residentei nai proximidades, ra.-',.¦
No
entanto,
se
do
como
ferente.
propala,
nada,
o
grande papel
fundamento,
e estudada, chegando-se muito de mais
anal, Nos ca- A forragem verde é muito ten- por que multo agradecem ao Departamento de Conteiiões pela obr.i
diarréias,
expedisseminação
ou
prurido
as
aves;.as
doenças
o
equilíbrio
mata
pela
côdo à conclusão de que, além sal é o de manter
em
que o sal
recebida
gado
bem
ra
e
pelo
executada.
dos agentes patológicos nos ali- sos* mais graves, pode haver
da função propriamente dc tem- do sódio e cloro no organismo, riéncias não só comprovaram
Analizada no Instituto
êxito ao mentos, águas, pastagens, etc, prolapso retal (saida do reto) e geral.
'
H.
Camninas
de
pêro, o cloro e o sódio dc que evitando pela sua . carência o como asseguram pleno
Agronômico
por
ou pela deposição de ovos na dispnéia (dificuldade respirató Bolliger, antes da floração, com
!______ pM"^7^Wfet _i .jjftlÉÉfc:.
se compõe eram necessários à aparecimento de distúrbios. En- desenvolvimento de uma criação
infestações
macissas;
ria).
As
dão
conovos
Os
dos
animais.
pele __. __- !•_....____ _*...__ nn nlAivt _p_ __ »__-,,.-. i t _ í I i , . • i , 1 .. da
formação do próprio organismo e tretanto, no nosso meio rural, alimentada com rações que
de S. Leopoldo,
i >1 IC t 1" I 1 - amostra enviada
às larvas, que ao além da possibilidade r I • . obstrunascimento
dos seus humores. Fácil portan- não obstante os criadores com- tinham 8% de sal. —
deu os seDutra,
João
dr.
pelo
causar
referida,
As
podem
avisado
pro- criador menos
pode pa- ção já
to, concluir-se que a sua falta preenderem a necessidade de ad- Como antissitíco
digestíveis:
guintes
com
intestinal,
cloreto
dos
\>íx'ie
recer um verme,
quais perfuração
ou carência na alimentação, dis- ministrar o sal aos animais, isso priedades antisséticas do
Matéria azotada ....... 1,5á%
conseqüente.
túrhins vários acarretaria ao or- não é feito de forma a mais con- de sódio são bem aproveitadas após algum tempo, variável com tonile
A mosca cujas larvas nrovo- Matéria graxa 0,24%
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deirante" - a mo/* avanuma seção relativamente grande
i comprimento da tubulação necese inclinação muito reduzida a fim
fada organização nacional
NÀO FIQUE EM DÚVIDA:
sária. Também c aconselhável
jm
do ramo»
de que a velocidade da água não
a tubulação principal seja
Ws /^________T^*---_ P«dldo» oo
que
— Consulte um médico veterinário
nem fique abaixo dc deterí colocada de maneira a acompapasse
D,th _.!dor Eiclumo,
minados limites fora dos quaji
• nhar a ondulação do terreno. Os
ataca as paredes internas ou não
! ramais devem ser colocados
vazão suficiente. E mesmo
dá
sedeclive,
ao
transversalmente
!
&^WMMUM&- ««oMatRorlano, 136-T.I. J3-3J50
os taludes e banquetas
as
tanto
quando
quanto
possível,
i guindo,
de grama, exigem
revestidos
sao
Rua
Floriano.
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Àv. Presidente Vargas, 534 2.e
Mal.
reduzir
ao
nível,
de
para
(curvas
cuidados que ene
conservação
dc
F.
variações
as
D.
mínimo
pressão
Rio de Janeiro,
Tel
23-3250
e
43-7141.
de todoe os
s
carecem
produção
estáe
último
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entre
primeiro
81828
anos.
jgio aspersor de cada ramal.
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O sal e as doenças animais

A gasterof ilose dos eqüinos

Adubos /ffgra

VIDA E HISTÓRIA DE...

|
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^vb7 boa v/y

VANTAGENS DO PROCESSO
de irrigação por aspersão

("alimentação!

ÈM %] ANIMAIS fe ÃA
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Irrigação por aspersão

Ul Jll-71
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MUDAS DE OLIVEIRA

VACINE SEUS ANIMAIS
CONTRA A FEBRE AFTOSA

g£|£jj£

MILHO HÍBRIDO

Ricardo Fernandes Ribeiro

I

VACINA CONTRA AFTOSA

"LEIVAS

LEITE"

ABACATEIROS
ENXERTADOS

SCAL-RIO S/A

0 SUPER-PINTO

devolve em dobro

J

LABORATÓRIO VITA CAMPO S. A.
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4." Caderno

CORREIO DA MANHA, Domingo, li He Agftsto ile 1957
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MÁQUINAS
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CORAGACÊ LTDA.
SÃO PAULO • CAIXA POSTAL 7245
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preferência
Transformadores
Motores elétricos
Produtos químicos
Tintas e vernizes
e
Eletrodos
m Acessórios
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COMERCIAL TÉCNICA DE
EQUIPAMENTOS IND. ITDA.
i'. ¦
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paro pronta ®^^^^^^^^^^^^^^-^^

REPRESENTANTES E DISTRIBUIDORES

.¦

X.M.»i(., 158- S/604 -lel.: 27-6.83-Ri.

P.,.,.».'.'.',',u,_.,l_. .z*Ft

MESBLA

S"EÇÂO DE MÁQUINAS

R.URUGUIUflNfl, 55-8.WEL. 43-7479 - CP. 3388-RIO

Moinho para tintas
de 3 rolos

tem:

flr^rw
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TÔRNQS
MÁQUINAS
DE FURAR
FREZADORAS-PLAINA
LIMADORA *

IM-'-Ja

TORNOS COMUNS
l TORNOS REVOLVER

t

Consulte-nos pelo telefone

3 4-2135
CORTBflL

; \. i

COMERCIAL E IMPORTADORA ITDA.

:¦¦ -SJVS.Í'.;\\ >_.K:?

RIO DE JANEIRO
RUA TENENTE POSSOLO, 24 • 24 l
TELEFONES: 42.6715 e 42-6723

\ do Matoso, 31
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RESOLVE SEUS PROBLEMAS
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CANIBALISMO EM PORCAS
Raul Biiquct Júnior' — Engenhciro-Agrônomo
doloroso, irrita as porcas de temperamento mais bravio que, nessa ocasião, fazem dos filhos
(causa das dores) as primeiras
vitimas. A vigilância das fêmeas
durante o parto, a separação iniciai dos leitões e a eliminação
da secundina evitam, simultâneamente. aquelas possíveis causas. Especialmente as porcas que
parem pela segunda vez, devem
ser observadas durante o parto.
Convém cortar os dentes incisivos'dos leitões antes de devolvê-los às fêmeas, especialmente
no caso destas serem primiparas.
Isso evitará fortes dores no ato
da amamentação, dores essas
que podem irritar a penra c levá-la a devorar os filhos.
Alguns aconselham (e a medida parece dar bons resultados)
passar substâncias nauseantes no
a fim de tornacorpo dos leitões
los menos ••apetitosos". O alho é
uma dessas substâncias de resultados eficientes.
As medidas acima são preventivas, ocupando maior importancia a alimentação adequada, que
por si só, na maioria das vezes,
soluciona a questão- Entretanto,
como dissemos, uma vez est abelecido o vicio, a despeito das
medidas preventivas, e difícil
combatMo. O açougue seria o .
melhor destino para tais fêmeas, '

Certas porcas tem o vicio de
comer os próprios leitões- Tal
aberração reflete. prov.ivcl_i.-cnte, uma necessidade orgânica da
•orca pelo qual porcas bem nuridas (desde a gestação) quase
não apresentam o vicio, enquanto é èsbe freqüente cm lotes com
deficiência nutritiva.
Uma vez estabelecido o vicio,
não é fácil eliminá-lo e o criador
enfrenta um sério problema. A
loco
porca devora os leitões ocasião
npós o nascimento, por
rio aleitamento, e, quando há outias fêmeas na mesma pocilga,
ocorre verdadeira luta pcla posíe do "manjar" da própria espócie.
Diversas medidas podem, entrètanto,
prevenir essa aberração.
A mais importante, sem dúvida, é a boa alimentação, que dcvt* ser rica em wroteinas c sais
minerais, especialmente o fósforo e o cálcio. O sal também é
fundamental.
Na ocasião do parto, devem
íer vigiadas as porcas e separados os-Jeitões até a eliminação
ris secundina e volta à calma da
fêmea. A secundina. sendo muitas vèzcs ingerida pela fêmea,
desperta nesta o desejo de comer
matéria semelhante e o«j leitões
tío as vitimas naturais. Por outro lado, o parto que é fenômeno depois da conveniente engorda. i
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Soldas 30/70 — 40/60 — ..n/,',.l
Est&nho lingotes e verguliUMi
Metal antlfrlcçSa

E WLOS MENORES
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TERRAPLENAGEM - PAVIMENTAÇÃO

a sempre Inaliorcível
qualidade do
•xlraerdlndrla

R. do Matoso, 31

linha de

Tel. 34-1011

RESOLVE SEUS" PROBLEMAS

DE PESAGEM
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CALDEIRA
Vendo rom pouco uso tipo horliontal multltubular americana — 140 m>
de superfície — Rara oportunidade —
Pelo tcl. 22-4374. 80853 78

MOTORES

MAQUINAS — DW-1* r/ Srrjprr >? **--,.-• D-7 — D-l — TD-14 —
Tn-18 — Hn-i. — nn-2» - scR.vrF.ns <..- « -, :<- • c. — escava.
nriRAS íf 1/3 » . l/_ ) t ROI.OS COMPRESSORES T*n<*«*l!\ Hf « • » T.
J tamboro dr l»/13 T ROI.OS P« OE CARVEtRO <¦ CO>rPACTADORE5
<_-> po«us • entras miqnlBM. Tratar **_ ORO tt TKNO. CKVZ d»
Sl L Rua Vucpntír dt Nitrr.'_ (M — TeL H-:?..*S — Ris. Ul*2 .9

MÁQUINAS DE SOLDA

Fôrmas e Máquinas para
fabricar:
TUBOS DE CONCRETO
vibrados e não vibrados
BLOCOS DE CONCRETO
TIJOLOS DE CIMENTO
TELHAS DE CIMENTO
Betoneiras Manuais
Fabricante:

At lmporloção «m cita
escalo.
•k Aceitamos qualquer
pedido paro qualquer
parti do pais.
* Dapai.aminto d*
Assistência Técnica
cam pessoal oltairinl»
capacitado paia
prostar »rviços
rápidos t oconômleos.

Acabamos de receber de nossa importação da Hungria, MÁQUINAS DE SOLDA
tipo gerador, fabricadas com licença da
"SIEMENS"
de 375 amperes — 50 ou 60 cicios 220 380 Volts completas com carrinho.

ELETRO NACIONAL S/A

ALWIN MAYER
RUA ACRE, 55 - 5*
Tel. 43-5568

CORTBflL

VINHA CONHECE. *NQ5!

_\J£DAC

Fones: 36-4202 — 34-6753
Rua Florêncio de Abreu, 271
End. Teleg.: ELECTRON AC - São Paulo

^Ba

ttmttútt • l»nrt_í«f« isit.

MÀtta

R. Sío Joi«, 90 • 10.» and.
S • 1003/4 • for,«: 42*1504
T«<g.i"jEOACMOTOI--IIO

LÂMINA

Vende-se um equipamento hidráulico Bulagrader marca Bucyrus em perfeito estado e pronto para trabalhar. Tratar com
4227 78
o ir. Maneei, tcl. 46-2697.

M. ROMERO
GARCIA &(M<"

*•.-*-»-«

R. do Matoso, 31

FILIAI
Av. Ouqut ca. Cantai, 346
End. Tal.: "JEDACSUl"
Fonai 5l*5â1j - S£a Faula

TD-18

•

M. ROMERO
GARCIA &C4»»-

SUA OFICINA

TIAJN»

bronze

CORTBflL

NESTE
ENDEREÇO

MÃfÒRWENDIMENTÒ

Stina.

de

73382

DRAGÃO

VENDE DE TUDO

Sucatas de mhrr,
de chumbo
Radiadores

"ALFREHILLER" . RIO
Av. 13 de Maio, 23 - s/ 708 - Teleg.
Telefone: 52-8303

EM FRENTE À LIGHT

A mais alfa qualidade • Os mais baixos preços

n

¦ mk-U-

COMPRA

VENDE

92806

MAQUINAS PARA
PA

w-ia m

ALFRED HILIER, METAIS LIMITADA

Rua Teófilo Otoni, 70 - Caixa Postal 4365
Rio de Janeiro - Brasil

191 — Avenida Marechal Floriano

'''¦¦
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86405

Louças e porcelanas, vidros, cristais, ferragens e ferramentas em geral, artigos de alumínio, talheres e faqueiros de
todas as marcas e qualidades, fogões e fogareiros a óleo cru
álcool e querosene, e peças avulsas para os mesmos, brinquedos, velocípedes e bicicletas, bombas de pressão para água,
Creolina Pearson, carros para aterro e artigos para lavoura
e jardim, todos os artigos de eletricidade e iluminação. Sortimento completo em fôrmas de gêsso, madeira, alumínio e
folha, e todos os demais pertences para confeiteiros, forminhas de todos os tipos e cortadores, para doces e biscoitos.

indiana,

Av. Mem de Sá, 77 — Fones: 22-0055 e
42-3827 — Caixa Postal 3031, Rio de Janeiro

BATERIA ACÜMUU.D0RA.0E FRIO
•PfiRA CÂMARA FRIGORÍFICA-

BONSUCESSO — RIO DE JANEIRO
Tels. 30-5141 e 30-6934 — End. Teleg.:
"EVAPORADOR"

TEMI rS/A
DO

GOMA LAÇA
Companhia Nelson Castro Comércio e Indústria

B

AV. LONDRES, 629 — JUNTO À AV. BRASIL

O REI DOS BARATEIROS

;^VW^-i-.,*--S_i£*^'iÍ*^

,

ABTN clarq, de procedência
para pronta entrega.

Fabricantes de evaporadorei
e condensadores de amoníaco,
conjuntos de regulagem de
alimentação automática de
sistema.

'TEMIf.

O

Tel. 34-1011

C. P. 3388 - RIO

REFORMA DE COMPRESSORES INDUSTRIAIS
E COMERCIAIS.

Solicitem informações mais detalhadas

í*S!s'i*%*^'^

L. PESTANA

NI. ROMERO
GARCIA íiW

O»

agitadores de salmoura, tan
quês de salmoura, separadores de óleo e tudo que se
relacione com a refrigeração
industrial.
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TEL 43-7479

CARRINHOS PARA TRANSFORTI
Ot LMÕES Ot lElTE
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VENDAS A PRAZO
ATACADO E VAREJO

OU

LENNEBERG B I
RUA URUGUAIANA, S5-8. AND.
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coroe, em f/ca j de construção moderno e/e
grande estabilidade, alia capacidade de peoe/uçõo
• extraordinária finurad e trifuração, apresentam
"hydro
o moc/é/o
500" como solução ideal para
indústria
de tinlas.
,
qualquer
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As

«UA SÂO CRISTÓVÃO, 1050

OUAtOUlR

/s ________É______^

«sS!77" \_(*R^cvi"S.v^'•-¦•'¦:"*-¦ W^M^^^^m BbL ¦

^^'-iá^_Mr*ir;^?^_^-__--*^&^__^__i^^s5--5,

RARA

r--JSB__r jh

Cr~ Jkv

/v

1RAOOMS • URRAS • TltOURAl »lfTRICA» • »Ol*TRIH! •
lt»

M

«WHy . fttfll
i_S__UiS_-__B ______B _^U

t «ITIftCADtllUÍ •

Refrigeração Industrial Martins Ltda,

MECAN/COS
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RAMOS DA INDÚSTRIA • RARA URRO • MADEIRA • MATÍRIA
RIASTICA • IORR ACHA • RIOR AS NATURAIS
OO ARTIFICIAIS • Ilt.

W VÒGELE

MAQUINAS OPEMIRIZES
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LENNEBERG l"'

Rua das Marrecas, 18/20
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CORRENTES PARA
TODOS OS FINS

cOMTEi

I
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Tel. 34-1011
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RESOLVE SEOS PRORIFMAS
OE PESAGEM -Ji
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CORREIO DA MANHA, Domingo, IS de Af&sto do 1957

4* Caderno

EM

MÁQUINAS
Ot-*£»licl«iclG Tradiciona
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A S.A. Brown, Boveri & Cie., Baden-Suiça, fun-1
<iada em 1891 por Charles E. L Brown (1863-1924)
• Walter Boveri 11865-1924) Iniciou suas atividades
corft uma centena de operários e empregados, tor.
nando-se mais tarde uma empresa de conceito mundial.
Em 1900 foi transformado em Sociedade Anônima com
um capital registrado de 12,5 milhões de francos
«uiços. Posteriormente elevado, em 1956 o capital
do firmo atingiu 72 milhões de francos, ocupando o
•mprêsa na mesma époco mais de. 12,500 operários
« empregados.
tf* Brown. Boveri dispõe, «m todo» os grandes
países do continente europeu e nos potses mais
importantes de' ullramar, <como também o Brasil, de

representações próprias e de organizações de venda,
cuja tarefa é de cuidar das relações com os clientes espalhados pelo mundo inteiro e de estabelecer
contato com novos fregueses.
Disto resulta para os nossos distintos clientes a insgável vantagem de poderem se aproveitar dos con*
selhos e dos serviços &o pessoal técnico habilitado
e experimentado, bem como de serem atendidos e
Orientados com presteza e segurança.
A nossa nova fdbrica de material elétrico pesado,
Indústria Elétrica Brown Boveri S.A.,.em São Paulo,
significa, por Isso, mais um passo à • frente nào só
para a organização Brown Boveri, mas tambem
paro o progresso da Industrialização no Brasil.
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ultra-répidos e ar comprimido
e secionadores até 220.000 Volts
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equipamento pesado para tarefas pesadas

INTERNATIONAL
-..••*
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OE CONFIANÇA

Vendar, BROWN, BOVERI S. A. I(?cDr»ienfac<5«l '
S
Ria • Av. Eroimo Braga, 227 • 9.° • Fona» 52-0764 a 52-0766
Sõo Poulo * Rua Pedro Américo, 68 -11.° • Fona i 37-1197
Porto Alegra • Rua Uruguay, 155-13.' •/1301-Fone, 8334-

Transformadores de medição até 220.000 V.

(HfH í

IIO OI JANEIRO • AV. PRESIDENTE WILSON, 210 e/914.17 • fONE* 12-8733 • IM*»]
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'X Disjuntores
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CASA INOXIDÁVEL artefatos de aço um*
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Transformadores até 100.000 kVA e
220.000 Volts
j tensões primárias até
e» Transformadores de regulação de tensão
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Programa de Fabricação:
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COM MOTOR UNIVERSAI
{OU DE ALTA FREQÜÊNCIA
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SKID-SHOVÊL DROTT INTiRNATIONAL

5,5
I a

até
44
HPi
4 Cilindros
COM OU BEM RADIADOR
ARRANQUE MANUAL OU ELÉTRICO
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DESCONTOS ISPECIAll
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Distribuidores
exclusivos

Aceitamos Distribuidores em diversas Praças

jgÊjj

MAQUINAS

MOTORES

S.A.

B

MATRIZ: RIO DE JANEIRO - AV. RIO BRANCO, 25 . 16.» — TELS. 43-0659 • 43-3510
FILIAL BELO HORIZONTE» AV. PARANÁ, 237 — TEL, 2-3511
\
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montados em lugar da caçamba da
escavadeira.
O campo de ação destas máquinas é
vasto e o seu uso proveitoso e econômico, tanto nos-grandes como nos
pequenos empreendimentos. Para
maiores detalhes,' procure o concessionário IH mais próximo ou as filiais
da International Harvester Máquinas,
S. A. — Rio de Janeiro — São Paulo
•— >Pôrto Alegra

Esta unidade tem, sem favor, um
lugar especial na linha de Equipamento de Construção International.
Alia âs excelentes características exclusivas da escavadeira Drott as afa*
madas qualidades dos possantes tratores de esteira International.
SSo unidades de versatilidade ilimitada, pois, além da escavadeira básica
existe disponível uma série de acessórios especiais fácil e rapidamente,
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TUNGAR

DISTRIBUIDORES _

||

ESPECIFICAÇÕES

|

Modelos
no trator...
§8 Montado

6K-3
Ti)-6

9K-3 14K-3 I8K-3 1
TO-9 TD-14 TO-18 |

]| Capacitai* rasa.m3!

0,76

1,15

ii

1,72

2,30

$
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LENKEBERGE

O

"TRANSMATIC

RUfl URUGUfllflNQ, 55 8.
TEL. 43-7479-CP. 3388
RIO DE JANEIRO ¦ y.

CR 3177"

A VÁLVULA QUE NUNCA QUEIMA

A Forço
fnfernofíonor
Move o Jorro

RÁDIO TELEVISÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA S. A.
Rua Bráulio Cordeiro, 637 -~ Tel. 29-0133 — Rio de Janeiro

EQUIPAMENTO DE CONSTRUÇÃO INTERNATIONAL
hSBíí

4C004

Motor Diesel

CARREGADEIRAS P/TÚNEÍS7MINERAÇA0
Vendo duat, modelo» 21 e 40, funcionando * ar «omprltnldo, eomo
também perfuratrlzes d* avanço autontftleo. Injetar d» o"1"*1? "
tiumpadeira. Iratar Rocha. Fone: S2-JÍM. End. telefrilleo» •0*^Li'1

n

( HP.. 1500 RPM — NOVO
¦??•-• i
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- Centrífugas ~ Auto-Aspirantes - de ?
Bomba» dt Pistão
— Manuais — A gasolina.
I
Enarenagens — Elétricas
IM
O.O.Ü. «
-

LTDAe
NICI&O S5|CA
£ J£fUoCx. Postol S.6T3 - Peno: 4S-9C2J

Rio
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TERRAPLENAGEM / PAVIMENTAÇÃO / TÚNEIS
Tr»torfl P-». I)-T. I>-í * D-4. tD-1», TD-14A. TD-I • TD-I. Ser»Pím: 24, 1», U « « Jt. Eic«T*delri»: t 1/2, í, 1 1/2, 1, S/« « }f* !«• B*10
Ci>mpre»*or:: 10/12. * Tinira tf*. Vilmi ú* «ifiMo íe 20 « i» t«i.
Pttroti: 100, 7S e S0 HP. ComprMwrn «t *t: i* IM > i» P*«. Motor21
irnpcn. BriUdoNii. Pé* át Cirsrtro. Carí*i»díirM «t tAntlt EUnco
ü
2
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?:-.•»«». Bnd. tetetTifieo:

c

Cri 4S.M«.W — OCASIÃO

MOTOMAC — rrac» da República, IM

UMWÂS ANGLEDOZER

...

Importada», noras • uaadai, para
tratores X>-«. D-7. TD-1S o HD-10.
completa», eom braços. Também pira Rropers. Tratar Rocha. JoBe
—
TelífrtUlfi
32-SSM
Baderíío
BOATO.
«»S M

TRATOR DE ESTEIRAS
INTERNATIONAL TD-14-142
Vendo um, novo de fábrica, equipado com lamino, coAssemmondo hidráulico. Trotar com o sr. Vítor, à Rua da
78
27-2511.
4219
tel.
sala 802, ou pito
bléia, 61
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* CAPACIDADE Dt I OOO e *OOOk0

PARA CINEMAS-TEATROS-LOJAS
ESCRITÓRIOS-HOSPITAIS

N9JEf^^^^SiiM-rH0Í--'V

Sinal-

.

RENOVAÇÃO DO AR

-.'' .'.',*5*

nSra

VENTILAÇÃO E

<4Êk

HÜ

L*-^avV-M--0>J-H

CONDICIONADORES
OE AR

VENTILADORES AXIAIS
EXAUSTORES

ventiladores de tipo silencioso
torres e condensadores evaporativos
filtros de retenção de poeira
condicionadores
lavadores de ar
serpentinas
automútismos e controles

VENTILADORES
CENTRÍFUGOS
D£ BAIXA
PRESSÃO

SS* |

fornecemos instalações
de exaustão de fumaças e
«,que se despreendem dos
- com filtros de retenção
das gorduras.

SlSTRItUlOORIS
IXClUSIVOt

L

ETOfi.%

Rua da Aiiembléio, 51 • 6.' andar ¦ Tele lon t 32*8952 • RI*
Reprtitntanlt tm S. Poulo ,* Sr. ERAZIM, T-1*ior,i 34-6881
¦/•«•

centrais
vapores
fogões
integral

M
CASA DÃfBORRACHA
«. -

\
„

VENTHADORES E REFRIGERAÇÃO ZAUU SA
RUA GARIBALbl/'52l'a 539 - TEL. 51-9J35 (REDE INTERNA) - SÃO PAULO
,e 52-8826 - RIÕ DE JANEIRO1,'

."-;•
Kua do Senado, 11 e 12 — Rua São José, 66 — Av. Pres. Vargas, 595 (esq. Uruguaiana)
'
Av, N. S. Copacabana, 787 — Rua Haddock Lobo, 336 e Rua dos Andradas, 4

.
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MOTORES DIESEL

DEPÓSITOS

SEtlliãÍEV ,

-Há aOtinoé no Bràéil l
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FABRICAÇÃO AlEMÃ
CONSTRUÇÃO ROBUSTA
MANEJO SIMPLES
m-^EH^mUs -
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especializados
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que valem dinheiro!

ARRANQUE FÁCIL A FRIO
¦

8
wmijf^à

PRONTA ENTREGA:
Capacidades: 6-10-14 HP

HERM. STOLTZ =

:;Í|p^fÍ|:§íb; LTDA.

RIO - AV. PRES. VARGAS, 463; - TEl.-23.193l - TEIEGR. "HEP.MSTOLT2"

Companhia Mechanica e Importadora de São Paulo

i

ICESA

FÁBRICA DE PREGOS, PARAFUSOS E AFINS
PREGOS
PARAFUSOS FRANCESES
PARAFUSOS QUADRADOS E SEXTAVADOS
REBITES ESTAMPADOS A FUIO E QUENTE
AGENTES VENDEDORES EXCLUSIVOS:

Tenha suas mercadorias realmente, seguras, armazenando-as
nos Depósitos Crümey, Dlspondo de aparelhagem moderna
t especializada, os Depósitos
Grümeu lhe dão a garantia de
um ses-yico perreito, executado
de acordo com as normas da
"Material Handling Industry",
dós Estados Unidos. Os Depósitos Grümey lhe oferecem, ainda,
as vantagens de um serviço,
modelarmente organizado, de
emissão de "warrants", garentido pela estrita observância

*
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
ESTOQUE DE PEÇAS SOBRESSALENTES
fARA TODOS OS TIPOS

II

RUA DO RESENDE, 21-A - TEL. S2-6464J

Rodovia Presidente Dutra, Km. 16,
NOVA IGUACUJ

CIA. BRASILEIRA DE AÇOS FINOS S. A.

Visto parcial du 1-utalaçoct dos OtpoMtoi CrtlrAtv.
M zona portuário do Distrito Federal.

dos preceitos legais em vigor.
Os Depósitos Grümey lhe asseguram, em todos os seus serviços,
rapidez, eficiência e segurança.
SíRVIÇO

Armoionogons • Transportas
• Daspocho» . Seguros •
Balança . Warrants •
Câmara Frigorífica para Filmes

INDÚSTRIA DE CALDEIRA. E EQUIPAMENTOS S/A.

RUA MAYRINK VEIGA, 28 — LOJA
FONE: 23-1655 - C. POSTAL 1720
DE
JANEIRO
RIO

""' 1

íim serviço completo
para mercadorias

-— o melhor motor de sua dossel —

'

GRDMEY

,-

A'

ti-

'SP'CIAl

l
Carga, de-cargo, fronsbSrtlo • arrumação da mara*
rial pitado para tmprStai poriiculorc. • dt
.trant*
, porlt, o domicilio, ali 30 lontladoi. Monlag-m o
inilalpfão de maquinaria p-iodo om »uoi baio».
Piuoal tècnicamenlt capacitado, malirlal modurno
o adaquado.

i

•

i
i

• •

Depósitos GRÜMEY

37810
ifjL-•- y ¦¦'¦¦ ¦•

Armozén» Gerais Guordotudo

i

i
4

GRÜNEWAID & MEYER LTDA.

m

*

Anaasisis i Cais do Ptrta

I
s

• Praia da Sât Cri.l6v5o, J4/34*T.ltton«i 54*1601 e 34*4973 . Rua
Bantdito Otínl, 51 . TottfoMi
a«47él • !«¦ do Igr-jinho, 9 . Tal.fonn 21*3332 • Prot-o Podrt Sí™,
50/52 - lio do Jon.lro
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0 MÓIS COMPLETO
S0RTIMENI0 DE PE-

»

CDS PAHB TRATORES
Caldeiras — Tanques — Condensadores — Troca-Calorias
— Autoclaves — Aquecedores de Asfalto — Aparelhos de
Aço Inoxidável para Indústrias Químicas — Calandras para
virar chapas — Serviços pesados de Torno Mecânico 7 metros entre pontes e 3 metros de diâmetro.

Betoneiras reversíveis 100 a 350 litros
Betoneiras rotativas 320 a 750 litros
Guinchos 450 a 3000 kg
Vibradores elétricos e a gasolina
Carrinhos para argamasso
Carrinhos para aterro
Serras circulares
Tesouras para cortar ferro
Máquinas para dobrar ferro
Lixadeiras para assoalho

companhia <jeÕpÃCg>

**
e 22-4059
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m\P

Fábrica. Kus Aguiar Martire, 433 • Tel: 30-4354
Escritório: Rua Yhcondí de inhaúma, 511.14.", 5/1433
TcL: 43-2445 - Rio dc Janeiro

Em
jy

<3LW / Jt

PARAFUSOS
Parafusos CC/ sexfavada e CC/ quo
arada, pinos, porcas, castelos, e quaíjquer
orferatoi metó./ccí sob encomenda, de
cço, lalão, cobre, etc

/

oi / ffi

86103

comércio e indústria
EXPOSIÇÃO E VENDAS. RUA CAMÇR1NO. 61/H-LOJA — TEL. 43-4990
VFILIAL: RUA GUARANI, 307 — BELO HORIZONTE _—>_ TEL. «***4?
M

Tels. 22-8951
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CONSULTAS
Rua dos Inválidos, 194
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PRONTA ENTREGA:
Rolamentos, retentores, pinos e buchas, filtros/
discos, rol«tes, mancais, parafusos e porcas,
•ixos, pistões, anéis • peças de motores etc.'
__-.*nH|||_|(I(>_||2___.(K_
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CORREIO DA MANHA, Domingo, IR de Agosto d* 1951
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HOOS MAQUINAS MOTORES S. A.

CALDEIRAS
mmammmmmmxmainf
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THE MERCURY MANUFACTURING CO.

eneos
DIESEL

I

CHICAGO-ILLINOIS-U.
¦ Empilhadeiras el-ftricas 0 a gasolina
Tratores industriais sobro rodas
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CLEVELAND. OH.IO-U. S. A.

j^l~.._zi.._,
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TEMOS

*

todo

para

o

TAMPO MANUFACTURING CO.

SEMPRE EM ESrOQüf

•Caldeiras verficai* dc
3a25ln,
•Caldeiras horizontais

SAN ANTÔNIO-TEXAS-U. S. A.
Rolos compactadores autopropulsores sôbre pneus
-.

MECAWICA TH0ME
POS SANTOS LTDA.
RuaPedroWvís.Í5?
Tel. 43-5567
• Rio de Janeiro •
exclusivos

Compactadores de vibração para estradas
•

• Para queimar óleo, lenha
ou carvão.

de WéúWm

Representantes
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; .;¦¦>.
4- ,-''

|

COMPLETA

EM

MOTORES

DIESEL

. Traiorfls sôbrerodas para terrapianagsm do 100*400 HP

¦«««^v

MATRIZ:
FIMALs
R. VISC. DE INHAÚMA, 37:C. P. 800
PÇA. IGUATEMÍ MARINS, 132
\
TEL. 23-5847 • RIO DE JANEIRO
TEL. 2-5338 - SANTOS-S. PAULO
ENDEREÇO TELEGRÁRCO: "ANSALVASCO"
iJMA. pRGANltAÇÃO

e' A GASOLINA

THE WARNER & SWASEY CO.

MISNOIBULaS

Brasil:

l.tsipÚ-STObJA' S; -A....

.':. tpMÉ RCIO .; E

. -...¦

CLEVELAND - OHIO - U. S. A.
"Gradall"
Máquinas universais
para.construção
Ferro e de
manutenção
de
Estradas
de
;\.e
Rodagem e construções pesadas em geral

PARU QUALQUER
TIPO DE BRITADOR
;S?&

Máquinas valetadeiras

»f)

THE INTERNATIONAL VIBRATI0N CO.

«si
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CLEVELAND-OHIO-U. 5. A.
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THE CLEVELAND TRENCHER CO.
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ERCILS.A.
R. da Alfândega, 111-5.' end.
43-005C- - 43-0054 • Rio

Tel.i

Rua doi Timbiras, 502 • 3." and.
S/l * 2 - T»|i 34-5275 . S. Paulo
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Fôrma» de ferro lisas,
rodapé, passeio, escadas etc.
Moldes para ladrílhos em
cores de qualquer desenho.

jj'

Companhia Mechanica e Importadora de São Paulo

(BASCULANTES)
'dois,

SEUS PROBLEMAS
RESOLVE
'.:
,- DE PESAGEM^

"

PRENSAS b FORMAS
para LADRILHOS
i\

MÁQUINAS MOTORES S. LjÈ

GERADOR DIESEL

|i||^gi

3 KVA ali-niAo completo cam
. . qnadrn, prrço barato.

MOTOMAC

PRAÇA

DA REPUBLICA,

133

FÁBRICA

Vendo
motor Fordson, Ihglís,
cap. de 3 jarrias. Tratar Tloclia: FoSOAne: 32-3884.. End. tclcgráflcoi
28909
TB
JUL, ¦

DE

ENXADAS

ENXADAS INTEIRIÇAS "DRAGÃO"
ENXADAS CALÇADAS "BUGRE"
'"BUGRE"
ENXADÕES E PICARETAS
MACHADOS "FAÍSCA"
AGENTES VENDEDORES EXCLUSIVOS :

Clamshell e Shovel

CIA. BRASILEIRA DE AÇOS FINOS S. A.

Caçamba com a cap. de 3/4, americana, Inteiramente automática, nova,
Equipamento shovel completo de 3/\
e de 2 1/2 jurdas cúbicas. Tratar Rncna. Frinc: 52-3884. End, telcgrMico:
SOAJUL.
¦ , 19904 7Í

RUA MAYRINK VEIGA, 28 - LOJA
FONE: 23-1655 - C. POSTAL 1720
RIO
JANEIRO
DE

PRONTA ENTIEGA - MELHORES PIEÇOSI
SB

Wk.

\.\i£".''-.*( r,.'.,'.,-h

TEMOS PARA PRONTA ENTREGA t^^^^^^^^^^Ê ¦
OS MAIS MODERNOS MODELOS f^/^O

DE MAQUINAS.

RIO 01 JANIIRO • AV. PUS. V A KO AS, Sfi* • M .* ANO. -. Til. 43.1111
MOU - «10 HOllíONTt. - SÃO PAULO - CUKITUA - ROIIANÓPÒUS - fô«TO AIEG«

ZERO HORA

TRATORES VICKERS

______m___\VX*~

•

Motor Diesel Rols-Royce "Super Charged"
Com lâmina requlóvcl hidráulica c guincho duplo.
A última palavro cm máquina dc terraplenagem.
Grande número de unidades operando no Brasil.

NOVOS DE FABRICA

^E?1™

^1 WST^QÈJg^Sffi
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^t^ÈJGr MOTONIVELADORA

MOD. 12 do 115 HP

.fc,^.fc.h,

MOTORES
Diesel, sssolln». rletr.-

ENTREGA IMEDIATA

GRUPOS GERADORES
VArça.

PEÇAS SOBRESSAIENTES - SERVIÇO

Lus

e Solda

JEDAC

MAQUINAS

Para todos os fins
BOMBAS. MACACOS, TALHAS
ALTERNAnoRES — FERR.
KLETR
Pulmax Ltda
- R. Conselheiro Saraiva. 29
Tels. 23-5331 e 43-6107
ACEITAMOS AGENTES

Distribuidores Exclusivos para o Distrito Federal,
Estados do Rio, Espirito Santo e Minas Gerais-

MATERIAIS, EQUIPAMENTO E ENGENHARIA S. A,

"Ôr

ff|ÜB^^^u[

PRODUÇÃO CORRENTE

MODELO VIGOR 130 H.P.

Ay. Almirante Barroso n, 97 - 6* and. -- Font 22-3104
Rio de Janeiro
63293

KR

CATERPILLAR
V~JP]L
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COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA.
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CABEÇOTE TD-6
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Novo parm meíe* Gt>-è, évt «raloTD-6. M. TarmtU. etc Tntar
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Rua Sõe José, 90-10.° and.-1/1003-1004-Tel. 42-8504
End. Telegrófico "JEDACMOTOR'"' • Rio de Janeiro, D. h
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PEDRO GELLER

o Elidontí e segura
* Ficil do manejar
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Cerroiseriae

i

•P""^»
Fogões
variados
Artefatos
" *' •**"

™™
«1

I

fãs1»*"

Ü

"¦--

f,í^

'

' •** v^^ff^k^'

- Tel. i 49*1820
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FUZiVEIS

LENNEBERG LTDA

FUZiVEIS DE ALTA TENSÃO
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OS RETIFICADORES DE SUPORTE "FORTUNA"
São próprios para serem aplicados nos Tornos, para trabalhos
de retificaçSo interior, exterior • plana, e nas Umadorat
e Plainas, para trabalhos de retificação plana.
Para retificação exterior, o aparelho possue um proletor dos discos de esmeril, e a mais, nos Retificadores
de modelos 80,100, vem montado um bico regulável
para a água de refrigeração.

WÊÊ

Rüfl URUGUAIANfl, 55 8.U-TEL. 43-7479
GP. 3388-RIO DE JANEIRO ?¦¦'¦>'
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REPRESENTANTES
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Retificadoresi

Perfuração em rocha até
350m de profundidade
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Isenta de impurezas e germens infecciosos, própria
água potável
para
*
Isenta de elementos agressivos que prejudicam as tubuTações e instalações de bom•. beamento
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precipita-

Suprimento uniforme e continuo de água
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A PERFURAÇÃO
INTEGRAL
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*Âf>AR£im MALTA PmiSÃO ÕA ALÍMÂNHÂ !
MAIS UMA REPRESENTAÇÃO EXCLUSIVA DE:
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FUZiVEIS AUTOMÁTICOS

Lavador
automático
de peças
e máquinas

FUZiVEIS-CARTUCHOS.
Renováveis e fixos'''"1

CHAVES

I

m *

-*•-=—

1

¦ MAGNÉTiCASl
comando
—

/

a distância «proteção

fvy

OUTROS TIPOS À CONSULTA

Tanque automático

MCHIMEDES
Fobr/conftr e diffribuUor» i

ARQUIMEDES

Lava sob esguicho, e depois filtra a gasolina (ou
outro líquido) fazendo-a retornar ao depósito.

MATIRIAL TÉCNICO «.A.
Eitrada Vicente de Carvalho, 1530 - TeL 30-1320
Distrito Federal
Repreiínfanf» para o fitada de 56o Povfo

Km dois tamanhos ou sob
encomenda. A pedal ou i
motpr.

ROGER MESQUITA
o á PIO o

ECONÔMICO

fl

Rua 7 dt Abril, 422 -II.' andar- Can|. 113
Tal. 35-0814 - SSo Paulo

eampleto sorflminto • is melhoras preços

S. A.
I %J_^JÊIMIaZ
^W**
I

e ferramentas

\\

AV. MEM DE SÁf 95 — RIO í
TELEGR. "GOTTFRLENZ" * TEL. 22-1121 I
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ELETRO BAVÁRIA S/A
SÀO CRISTOVÁO
RIO DE JANEIRO
Escritório: Rua Senador Alencar, 305-307 - tel.: 34-8060 (Rode Interna)

Grupos Diesel-Elétricos

Bandas de rodagem de pneus

(CAMELBACK)

BOHN&KAEHLER
150 KVA— 300/350 KVA

MATINAL Dl SUPER RESISTÊNCIA I
LONGA DURABILIDADE

w,

ENTREGA IMEDIATA DO ESTOQUE!

Herm. Stoltz& G). Ltda.
^^^

fobrfeomei buchet

Sm V. prrcíso dt bvriMf
0*é 36" dt diom.lro,
coniullt SOMAF «-«.«t
poderc, tm («mps mtnor
qvt o proro do itipertotío,
etendtr a mo tacomendo.
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Seja qual for o seu problema^
tm: cilindros pesados de bron
t»; buchas para eixos de hé
lice de navio e peças em geral,
consu/fe-noí, sttm compromisso,
que teremos o máximo prazer
mm estudar cuidadosamente o
mu caso, orientando e sugerindo

com

soluções

próprias.

SOMAF
rmnmaterial éa mah tdte qswfkíod»,
emento, •smnomh m ctorabilwfad».
**-* Tel. 43-1591 - Rio
Ruo Socaduro Cobra?, 81

: tratores, escavadeiras,
sdehélicede navio, etc,
com tôdas a
técnicas odeq
rendicionando o móis alto

mento

em

serviço

RIO DE JANEIRO -- Av. Pres. Vargas, 463
10.° andar. — Caixa Postal 243 —
"HERMSTOLTZ" —
Telegr.
Tel. 23-1931
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QUEIMADORES DE ÓLEO
para Caldeiras e Fornos
Automáticos e Semi-Àutomóticos
e Manuais

V

GILBARCO - NATIONAL AIR OIL
;
EM ESTOQUE SE t S A
—
Importação S. A.
Exportação
SEISÁ
Ru» Invilidoc, IM
Fonci: 22-445» • 22-SU1 - K-«M»
T*i'C RIOSBISA • RIO

Revestimentos de cilindros

^01

^0

^^J
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Especialidade de fabricação em série de :
Peças para automóveis.
Árruelas de borracha.

«3177

ESCAVADEIRA P. H.
Vende-se com 1.1/2 jar da cúbica de capacidade, modelo
655, n.e de série 10451, com lança de dragline, com motor
Vargas n. 657
Caterpillar Dl3000. Ver e trotar à Av. Pres.
'
' '
'
73365
-Loja.
'

rs

Departamento de Prensagem de grande capacidade
à disposição das indústrias
para execução imediata de
qualquer encomenda.
Oficina mecânica própria
para confecção de moldes.

'

co

e a maior durabilidade
tod
bamento perfeito no
em detalhe.

«BB

|lJ

Cia. de Borracha Durai
Fabrica: 51 Av. Sargento de Milícias — Pavuna.
Escritório: 14 Av. Rio Branco 7.° andar — Telefone 43-0597.
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necessários para transportar es 500.000
fardos de algodão anualmente prensados
"PIRATININGA"
I
em prensas

»

¦"!

»

Babcock & Wilcox já está fabricando no Brasil!
*... í .

•

•

,

í ;v Conquista a indústria nacional
a maia completa experiência
' '&•¦**'.

li»**-\

" «rx»* ;
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de engenharia especializada ém'vapor í
•

'*..*

; •'", '

*

*

*

para o Brasil sua longa experiência de 75 anos de Uderança no campo
Trazendo
da engenharia especializada em vapor, a Babcock & Wilcox tem- o
prazer do
•nunciar que já se. encontra em pleno funcionamento sua moderna fábrica de
cal»»
deiras e equipamento complementar,
que construiu em Resende, Estado do Rio, o
fim de melhor servir às indústrias nacionais.
A Fábrica de Resende está aparelhada para atender a encomendas dos seguintes
produtos: caldeiras a vapor para todos os fins; todo o equipamento
para salas de caldeiras; encanamentos para vapor; torres e tambores
para alta pressão; recipiente»
para gás a alta pressão e gás liqüefeito; estruturas metálicas.
Qualquer que seja o seu problema industrial na produção de vapor, consulte »

Existem em funcionamento no Brasil *
cerca de 120 conjuntos de prensagem
que enfardam, anualmente, 100,000
toneladas de algodão em pluma.

Babcock & Wilcox - que o resolverá!

Essas cifras atestam, eloqüentemente,
a qualidade da? magníficas prensai
"PIRATlNIlNGA",
que não apenas se
Conjuntos ds prensagem para -onlardamonlo ds:
ALGODÃO - (Prsnsas da um caixão a prensas
..,:''-¦' duplas giratórias de 150 a 600 ioneladas
ds capacidade); AGAVE - FUMO - JUTA
LA - MALVA - PALHA-DE-LINHO - SIZAL

BABCOCK & WILCOX (CALDEIRAS) S.A.

'?¦ •

fingem à prensagem de uma alta

MATWZ! RIO OE JANEIRO
IH-Al, SÃO PAU10 -

porcentagem da produção algodocira
,

-

RUA URUGUAIANA, SJ

NOVA ANHANGABAÚ.

220 -

-

6.' ANDAR

17.» ANDAI.

•

fÀIRICA i RESENDE (ESTADO DO RIO)

..

do Brasil, mas praticamente

«un

enfardam a quase totalidade da

Bombas hidráulicas, horizontais e verticais dn
alta e baixa pressio.

COMBUSTION
ENGINEERING USÁ.

safra de juta da Amazônia.

"Murray-Pirstininga".
Cslcadores e Empurradores

:-

* Também na Argentina t África lortuguêaa.
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• Telefone 9-5124
SSo Paulo: Rua Eduardo Gonçalves, 38
•
134
4.'
and. • Tel. 23-1170
Inhaúma,
R.Visc.
de
Rio de Janeiro:
Taubaté — Fundição — Parque,das Indústrias — Tel. 5331

'IC

í m

iís<

Reprcs. em: Manaus - Belém -S.Luis - Fortaleza - Hatal - Campina Grande - Recife - Salvador- B. Horizonte- Curitiba • P. Alegre

^

CALDEIRAS

DE

ALTO RENDIMENTO
FABRICADAS
SOB

LICENÇA PELA

COMPANHIA
B R A SI L EI R A
DE CALDEIRAS

FíC4S,oío^sD/£S£í! fifa9
OFICINA ESPECIALIZADA DIESEL

ji

14

para aparos

- SERVIÇOS GARANTIDOS ¦
Consultem
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*»J^ PENEIRAS

j

TRANSPORTADORES

I 0>HTIL S.A. A
1 RUA DO RESENDE, 21-A

TEL. 52-6464

a

AUMENTADORES

_*£!.
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MOTORES A GASOLINA DE ESTOQUE
:

:

Ofertctmoj nurca» "CLINTON", -ORTIZ CHICAGO" t -WISCONS1N", de ftbrlcxçlo nortrxracrlr»iu, dei — 2 — íl/2 — J — «*9HP, 1 cilindro, 4 urapo*. wfrittradot a *r, p»rüd._
manual por cordel, com Ianque, de casotina, filtro de ar, reguladores autoiaiUco e velocidade e
eixo» prolongados para receberem políxs.

COMPANHIA NELSON CASTRO
•rwm)fti*ti»»

CQM-ewcio

Rio

—

Fones:

22-0055

e

ERCIL

42-3827
733-M

,
•»

M ATRIZ i RIO Dí JANEIRO - Av. Rio íronco, 50 - 3*
C Al RI CA . VARGINHA SUI/MINAS - T.li 292 • Coixa
FILIAI > SÃO PAULO - Av. 9 dt Julho, 40 - Corvj. 18
COMBUSTION ENGINEERING LTDA.! Rva 7 èt Abril, 34 •

Meio Carpinteiro
Alemão: Serra circular. Tupi» e
'Furadeira,
com motor de 4 HP. —
Preço barato. — MOTOMAC — Praça
4*433
d» República, JM.

50 x 40 cmts., novo, preço bom.
i— MOTOMAC — Praça áa Re.pública, 199. 66434

• 13* ond. • T.L- 23-3556 • Caixa Porfali 43
Pottoli 64
f 2 - T«l, 37-6241 • Ceda Poiioit 5291
6.* - Solai 603/7 • T.L. 34-1467 • S. Paulo.

Repreienlonle» para et Eftadat i
Dis-rüo Fedtral, Citado do Rio, E.pirllo Santo, Svl dt Mlnot • Boba í DMACO Agtneiet • CoathtSei ITDA.
"Dlnaee".
RIO Dí JANEIRO Rua Ouvidor, 50 - 6.' ond. . Ttl.. 23-1999 - Coixa Portal, 3725 • E<id. T«lt«.i
—
IAHIAi Edif. Cdadt Salvador - Gr. 609 • Ttl.. 6176
Ertadoi do Norta. HENRY A. IOSSCHART l
CIA. ITDA. Rtcift • Pernambuco, Rua E»fl. Ubaldo Gotiet dt Mato*, 115 • Ceixa Portal, 1245
Ttlt9.. HAÍAS • Ttln 7611 • 7611 - Exh-. 51 e 54. — írtado de Minei Gerolii AmONIO M.
MASCARENHAS: Av. Afora* Penha, 867 • Seta 1116 • Ttl.. 45-660 i Caixa Portal, 778 - 8tto Horiionlt.

Rua da Alfândega, 111 .
5.° And.-Tels. 43-0050
• 43-0054 - Rio

SERRA FRANCESA'

2
Ar. Mtm de Só, 77 — Caixa Posta! 3.031 \—

^Pfi°

v»iocin_in«

PISTOLA PARA METALIZAÇÃO E SOLDA

METAIS
Para pronta entrega:
CHUMBO - COBRE — FOLHAS DE FLANDRES
Fones: 22-0055 e 42-3827 — Rio de Janeiro

COMPANHIA NELSON CASTRO COM. E IND.
At. Mem de Só, 77 — Rio — Caixa Postal, 3031
Foncr. 22-0055 e 42-3827 — Rio de Janeiro
73378

Novidade na praça. Excepcional para metaliiação a jato
de chumbo, estanho e suas ligas. Variadíssimas aplicações:
: Lanternogens, indústrias, oficinas mecânicas, etc. — Repre: sentánte exclusivo no Rio de Janeiro, Distrito Federal e Minas
Gerais.
DISTRIBUIDORA HEMISFÉRIO S. A_. Comercial e Importadora
R. Buenos Aires, 48 - 7° —- Teis. 23-5455 - 23-0494
Telegramas'— Disfério
27938 78

«t.aww wwhwj» m
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Ensaios de impulso realizados com Transformadores G-E,
no Laboratório de Alta Tensão do Instituto de Eletrotécnica da
Universidade de São Paulo, comprovaram a rigidez do isolamento desses aparelhos ante descargas transitórias causadas
pór relâmpagos, manobras, etc.
Os Certificados Oficiais fornecidos pelo Laboratório valem
como um atestado da construção aprimorada dos Transformadores G-E — que se destacam pela robustès mecânica
e elétrica, níveis mais rigorosos de tensões de ensaio e
superior capacidade de sobrecarga.

COMPRESSOR S DE AR

I

O Laboratório de Alta Tensão do Instituto de Eletrotécnica
da Universidade de São Paulo é o único em todo o Brasil
aparelhado para a realização de ensaios de impulso e os
Transformadores G-E foram os primeiros a serem submetidos a êsses testes naquele centro de pesquisas. Os ensaios
obedeceram às normas da American StandardsAssociation.

FERRAMENTAS PNEUMÁTICaS £ MARTELETES $

DEPItMi - Amberg (Alemanha) #

FANAL.
t

GENERAL ELECTRIC S. A.
118 DE JAKEIRO-S&O PAUIO - RECIFE - SALVADOR - CURITIBA - BELO HORIZONTE - PÔRTO ALEGRE

•
»

STOCK — ASSISTÊNCIA — PEÇAS

magnéticas com proteção
térmica
estrêla-friangulo automática
• comando
reversão

Máquinas e Ferrovias (Rio)S/A.
RUA 1EÔFIL0 OTONI, IS -

— ESTOQUE PERMANENTE DE TODA A LINHA —

ElehoJmsil

nninirÃfl w ffddíi

l:w*»F.5.C3[
23-1931

—

CAtXA

POSTAL

•

sassssa

Av-
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Almirante Barroso n. 6 Tcl.: 22-1144 — Rio
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Compressores de Ar Wayne

Avenida Pedro II — 329 — Rio de Janeiro
Telefone 54-2167*

de

TALHA E GUINCHO
para tmM * ÍÊLWSSÈ

QUALQUER ALTURA

lr^*

Entrega imediata
¦$> Assistência técnica

Para
Indústrias
e
Poços
Artesianos
-Ss|P jSEp^*iílli:i!l*ini|ll|lilr «i Mim , lllrllllllllllllllllll ||

perinatiuiue

^>
Fabricados e vendidos exdus/Vamenfe por

^*

OPERAÇÃO SIMPLES
E SEGURA
CAPACIDADE
SIMPLES.-
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EQUIPAMENTOS Wayne 00 BRASIL S.H.

INSTALAÇÃO RÁPIDA

v

«52

___•____

wB Bl RÉT

Usinas Santa Luzia S. A.

QUALQUER COMPRIMENTO

w
1

O MÁXIMO EM
i
RELÓGIOS DE PONTO?

Aceitamos pedidos para entrega em curto prazo
de grandes ou pequenas quantidades.
Modelos — Placas — Usinagem

TIRFO
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TELEFONE

-SERIADA E CENTRIFUGADA- MÁQUINAS MODERNAS
v

GRUFO 6v» -TEL. 43-8182

Rua Juan Pablo Duarte, 21 • Rio
Agentes autorizados em todo o País

1,5 TONS
(COM MOITÕES
ATÊ 10 TONS)

~——
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cidam
RIO.

DE

JANEIRO

¦***^^i

^^^*'"' Prast- locercfa
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AV;PARIS,381-A (BONSUCESSO) - TEL. 30-5850

Companhia Mechanica e Importadora de São Paulo
FÁBRICA

DE

L O U Ç ÃT^TÜTX7'

lGUÇA ESMALTADA: Pratos lisos e decora-ios, canecss, cafeteiras, caldeirões,
caçarclos, canecas graduadas, urinais, bacias esmaltadas, irrigadores, etc.
AGENTES VENDEDORES EXCLUSIVOS :

CIA. BRASILEIRA DE AÇOS FINOS S. A.
.UA MAYRINK VEIGA, 28 - LOJA
rONE: 23-1655 - C POSTAL 172C
'RIO
DE
JANEIRO

37812

R. Frei Caneco, 47-49 - Tel. 22-9835 - Rio

SERVIÇOS
E1ETR0 DIESEL
Para melhor servir a nossa Estimada Clientela, tamos o prazer de comunicar que inauguraremos brevemonte a nossa filial, a Rua Luiz Ferreira, n° 22 (Avenida Brasil, junto ao Pôsto Diana), oficina com capacidade para abrigar quaisquer tipos do ônibus, MicroÔnibus, Caminhões • Lotações, para executarmos es
nossos Serviços de Eletro-Diesel.
F. REBECCHI LTDA. — Oficina Especializada
em consertos de Bombas Injetoras • Auto-Eletricidade. Boseh, C.A.V. SPICA — Rua Frei Caneca, 36 —
Telefone: 32-2909.
82325

&IO

*

í. PAULO

aÇOS-CHHPflS
FERRüMENTfiS

B.

HORIZONTE
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A>oi: rápidos, indeformâveit, matrlut
9 qüfi-te, prato «te. Cromo, níquel, "Sis:-'.n» Martin", inoxidável, oitavadai e
i-*'a»ados para molai, construção, mkãiinka etc. Bits, serras para metais "Pai"*
e '"Ksrounos", serro-fita, flexível, orame
cobrsado, materiais diversos.

AÇOS SOLAR FERRAGENS S. A.
#c

CISTÍÜÜIOOSLS 0A CIA. SIDERÚRGICA NACIONAL
Ü3í ttia um. Ml- Mm 43-1MO • 13-MSt • 13-SJW . M Trt "Z»ü" - ll« *
Jt
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Instalações móveis o fixas
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britagem e ciqssificaçõo
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9 MOTORES A ÓLEO DIESEL
GRUPOS MOTOR BOMBA
GRUPOS DIESEL ELÉTRICOS
CONJUNTOS COMPRESSORES DIESEL
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TESTERS de bombas injetoras

(Lado da Casa da Moeda)
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Bombas de água para todos os fins; bombas chupadoras a nossa especialidade.
Fazemos instalações. Máquinas operatrizes, máquinas para marcenarias,
serras, betoneiras, motores ei. gasolina, etc.

Modernos — Completos —* Eficientes
Instalados em mais de 40 postos dl
serviço DIESEL no Brasil

e mundialmente conhecidos.
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MONOVIAS - Fabricação exclusiva de
Equipamentos Industriais Villares, para o
.levantamento, movimentação e deposição
de materiais.
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GUINDASTES • EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTOS

TALHAS ELÉTRICAS ATLAS de 500
o 10.000 kg. Tradicionalmente reputados
pela sua alta qualidade. Vários tipos
~~ *;
para inúmeras aplicações. ,

PONTES ROLANTES VILLARES P&H
Construídas inteiramente por Villares po*
ra controle integral de uma qualidade
mundialmente consagrada.

AUTOMÁTICOS • MONOTRIUHOS • TROLES «TALHAS

INDUSTRIAIS

VILLARES

ESPECIAIS,
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para especialização

CBatus]

"ELEVATLAS"*. Rio de Janeiro
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 25 * Fone 32-2230 * End. Telear.
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MOTORES ESTACIONAMOS DIESEl
PARA TODOS OS FINS

INDUSTRIAIS
GRUPOS GERADOR
BRITADORIS
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MOTO-BOMBAS
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Correias e Mangueiras
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Cstoques permanente* de eorreUj IsmlnadM, mult-V t sob consulta, transportadoras, elevadoras, * Cordflex sem lim. Alfm de pollas. emendas, trampos. etc.
Oferecemos também mansnelras para vários fins, como sejam: para Jaadlm, ar comprimido, solda
eompressor, lavajem d* automóvel, asila e marttates para bombas.
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ENTREGA IMEDIATA
- 35 - 50 -90 - 200 - 300 KVA.
*
3 . 5 . 10 - 12 - 15 - 18 -20 • 25 30
•—. até 3.000 KVA., de lmportoç8e.
_•« 100
GERADORES de
GRUPOS wta_i»vi\*<
Ufturw.
Assembléia, 104 -Grupo 1012
Tel..: 22-3072» 52-24241
End. Tel.: IMPEXPUNI - Rio de Janeiro
Oeseontoi especiais poro revendedores, in»tolodor»j_o__-P«rti-»" públicos

PEÇAS SOBRESSALENTES
Assistência especializada inclusive para o interior.

R.Bri9.__;.o Tobi__,334-Ttli.3_-2<57-32-0039
fc.Ç«inarino,91t93-Te]i.,43-9020t 43-90-1
j
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"MOTORMAREll"
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Concessionários exclusivos dos motores

ALMEIDA, COMÉRCIO E WJDÍtSTRIA
DE FERRO LTDA.
SUC. DE L B. DE ALMEIDA & CIA.
RUA DOS

GRUPOS GERADORES

UNICOM

- Rio de Janeiro.

'

msTnmvinoRES autorizados

COttCRCJ»

Matriz

21-120 HP para entrega Imodlata.í

IMP. EXP.

UNICOM

SOC. COM. ltda.

End. Tel. IMPEXPUNI - Rio
Rua do A«em_léio.lO.-G/.Q12-Tel! 22-3072.52*2424*

ARCOS, 28/42 — RIO

IMPORTADORES e Distribuidores da Cia. Siderúrgica National, «a. Siderúre outras.
gia Belgo Mineira, (ia. Brasileira de Usinas Melalúrgitas
de ferro,

pretas, raiACO em barras, Terrattt-e» e lâminas para portes. CHAPAS:
para
vanteadas e de aço, para portes. CHAPAS DE COBRE e BOBINAS. EIXOS cantotransmissSo e ete. FERRO: em barras chatas, vereaih&ís quadrados e redondos,
neiras L — T —• D, vi*a_ Ieü. LATAO: cm vergaihoes. barras, cantoneiras, chapas
* etc. TUBOS: «mlvanisados, pretes, vermelhos e dc aço, para caldeiras.

; SÉCÇÃO DE CORTES DE :
BARRAS, verralhões. chapas e visas I. e L. ..--.-..
FUNDIÇÃO DE FERRO e outros metais. OFICINA MECÂNICA e 8ERRALHERIA
seral.
TELEFONES: Mesa: 52-21*4 — Sec Vendas: 22-0409 e 52-2102
Expediçio: 22-1584 — Oficinas: S2-Í103 — GERÊNCIA: 22-25*9.

est acionários para o D. F. e Est. do Rio.
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Rio de Janeiro

USINA DE ASFALTO
capacidade Hí-22 t/h, com chassis sobre rodai
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PAVMENTADORA

MARCA AMMANN
era

SOCIEDADE IMPORTADORA SUISSA LTDA.
Av. Bio Branco 14 — 3.°, — Tei. 43-3059
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REDATOR-CHEFE
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SUPEfUNTENDENT*
f I O S * V. r o n t i mi o
N. II.TH - ANO LVU
GERENTE
At !>;!(. ur. SAIJ.Bf

4» Caderno — Rio da Janeiro, Domingo, 18 de Agosto de 1957

[ {Vida e História de Unidades do I Exército (I)

"BATALHÃO
DO IMPERADOR"
INO DECURSO DE CENTO E DOIS ANOS O
ENCONTROU NO BG O SEU CONTINUADOR
"Begeando"

Rio Comprido-Laranjeiras CRIME DE OMISÃO...
da 1.*
(Continuação

página)

mais importante, transporta náo
20 passageiros como determinam
ns posturas municipais, mas tantos quantos apareçam. Geralrqpn—
O Batalhão de Guardas, unidade de elite, visto por dentro —
na lida diária
te sao vinte sentados e mais dez
de pé, agarrados como podem. E
—
Vida cara não existe para o BG
Sua história e seus ex-comandantes
a ladeira é tão acentuada quan-|
to a da Rua Alice, e mais lon{Reportagem de Octavio de Cnstro íilho)
ga ainda. Quase todo o percurso
"Soldados! Dizei ao Brasil, que
da linha Bar 20 6 feito em laa sua atuação no golpe integra- deira.
Sobe de um lado è descei
por êle morreram em 27-XH935"
lista de 11 de novembro/38, con- do outro. E os carros continuam
— Êste brado patriótico gravado
Palao
trlbulndo para desafogar
cm tr:-msjt0i prestando bons ser
em bronze à entrada principal'do
cio Guanabara, então residência vjços ^ população e, dada a falquartel do Batalhão dc Guardas,
presidencial.
ta de fiscalização, transportando
¦ublinha a galeria de retratos dos
o re- passageiros acima da capacidade
' l^B '¦ ¦ *r^ II
1945,
Em
(recordam-se
¦
'
am
HF
9m\
HI
D
*»
89
¦oidados Pedro Maria Neto, Mados veículos.
porter e o com.) quando da subs- normal
noel Birê de Agrclla, Clodoaldo
Repú-1, Agora perguntamo_s ao Deparda
do
tituição
presidente
Ursulano c Alberto Bernardino
« >Jíltãblica! teve o BG destacadas tare-!lamento de ÇOTCeM**ta^gjcrt^
de Aragão, que tombaram mortos
p^ive^gjr
e.a
ma-J^
fas(inclusive, as guardas
na Revolução Comunista quando
mitençao da ordem, publica nos^ Laranjelras? Nada melhor do
da atuação decisiva desta UnidaPalácios do Catete e Guanabara. \
um teste _ se possivei fôr,
de de elite do Exército BrasileiNove anos são decorridos e, emjinteressados apareceião para
a
ro, na repressão do levante iragosto de 1954, desloca-se o BG;expioraçao da linha. Basta abrir
rompido no seio das fileiras do
inteiro para o Palácio do Catete!concorrência e logo será conheantigo 3.° R. I„ então aquarteiaonde, no auge da agitação popu-;cido o resultadodo na Praia Vermelha; brasileiros
lar, após o ato do presidente Ge-I Ou será oue a Municipalidade
têm
no
amanhecer
das
atique
túlio Vargas, a ordem e a dlscl- - através do Departamento dc
vidades do Batalhão, do comanos
plina na residência oficial foi Concessões, faz questão equeLarandante ao praça, respeitosa revede maneira que os atos moradores de Botafogo
mantida
e
rência às suas memórias.
para Catumbi
conseqüentes da visitação públi- jeiras passem através
do centro
Rio Comprido
ao corpo do presidente e a da
ca
obrigatoriamente, apeO BATALHÃO DE GUARDAS
do cortejo fúnebre se fizes- ,sar cidade,
ruas congestionadas, apedas
Esses quatro soldados do BG dizem ao Brasil que por êle mor- saida
VISTO POR DENTRO
e
respeito
ordem
sem com
sar das elevadas despesas feitas
reram na Revolução Comunista de 1935. ¦
Nos seus vinte e quatro anos de com o uso de diferentes conduCom um efetivo de cêrca dc
de Guar- ções e, finalmente, açesar do tem
que estava com as existência, o Batalhão
1.400 homens, dos quais oficiais, quartel .da Av. Pedro II, encon- um general
"contadas"
— O BG tam- das (sua Bandeira foi condeco- po que gastam, inutilmente, na
sargentos, cabos e soldados do trou a nossa reportagem um am horas
"núclco-base" em número dc 300, biente sadio e de franca câmara- bém as contava (isto em 1953) rada com as insígnias da Ordem travessia da região central da ci
do Mérito Militar e, o seu Estan- dade?
integram o grosso da tropa com dágem, evidenciando-se também preparando-se para o momento
"defundarte-Distintivo, foi condecorado O caminho mais curto entre os
de
suas
dependências;
a
fúnebre; acontece que o
praças oriundas do Paraná, Santa o asseio
e até hoje ignora com a comenda da Ordem de Isa- dois pontos é uma reta. O per
Catarina e Espirito Santo, tem oficina mecânica em pleno fun- to" não morreu "mira".
bel, a Redentora, pela Cruzada curso mais curto entre o Rio
atualmente sob Bandeira o Bata cionamento no reparo e consertos que esteve em
Tradicionalista Brasileira), já te
e Laranjeiras é o túnel
lhão de Guardas a classe de 1938, de ivaturas; a sua lavandaria com A seguir, com o convidativo ve doze comandantes (com o Comprido
da Rua Aliceí Pôr tal caminho
"bóia"
chegamos até a atual)
que foi incorporada cm janeiro 11 modernas máquinas dando cheiro da
foram os tenentes-co- um veículo correndo no.rmalmenconta da lavagem de cêrca de cozinha onde o mestre-cuca com ronéis que
do corrente ano.
Pedro
Leonardo de Cam- te, cobrirá a distância em 20 miCriado em abril de 1933 com 800 peças ile roupa de camas e uma "senhora" colher mexia o pos, Penedo Pedro, Onofre Muniz mitos, Aguardaremos agora a noas finalidades precipuas de for- de 900 roupas dos componentes arroz da não menos "senhora" Gomes de Lima; coronéis Joa-i™ resposta do Departamento de
necer, na Capital Federal, o ser do Batalhão., Nesse "vaivém" panela. "São cêrca de 180 kgs de quim Cardoso da Silveira, Adal-!C°ncessoes_ e conheceremos as suas
viço de guarnlção e as guardas da lida diária do Batalhão, ora| arroz, e uns 140 kgs de feijão, a berto Pereira da Rocha Moreira, ni,v:i *"/oe.s.
Jorge Gomes Ramos, Silvino Castro da.Nóbrega,. Orlando Gomes
Ramagem, assim como, na época, mente observado pelo povo du
os então coronéis: Odylio Denys, rante as cerimônias' de vulto e
Cyro Espírito Santo . . Cardoso e paradas.
Nelson de Mello, hoje, respecti- O "Batalhão do Imperador"
vãmente, generais comandantes nasceu no mesmo dia da aclamado I e IV Exércitos, e chefe da çáo de D. Pedro I, que escolheu
Casa Militar da Presidência da seus 800 componentes entre as
República.
tropas da Guarniçáo da Côrio,
Criado na República, o Bata- sob o comando do ten. cel. José
lhão de Guardas teve como fina- Joaquim de Lima e SUva, tio do
lidade o mesmo motivo da cria- Duque de Caxias, então ajudante
"Batalhão do Imperador'*. do Batalhão, a quem coube a
ção do
"'^fflr^
*
Httkt/
11
d^h''
n ir»" BliiBBlfíwflliffffiififfl^
*$}'-$'¦$'
re
A êle está ligado também pela guarda da Bandeira Nacional
tradição, o que se pode observar cebida solenemente pelo "Bata
nos seus uniformes de gala, tão lhão do Imperador". O "Batalhão
galhardamente' apresentados por do Imperador" participou ativatodos aqueles que já passaram mente e com brilho, da Campa
por suas fileiras, e já suficiente nha da Independência c da Guer-

vos barracos em qualquer outro
ponto da cidade.
Para o favelado isso seria o
ideal. Teria condução, barata.
Teria segurança através do policiamento que de Início faria a
triagem, eliminando os maus elementos. Para os filhos, as escolas; para a família, assistência sociai, que poderia ser até ampliada para o setor médico-hospitalar.
MUDANÇA
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Todas as apontadas vantagens
seriam vistas pelos que hoje moram nas favelas existentes. Êsscs,
aos poucos, poderiam ser levados
para a nova favela. Acreditamos
que não se oporiam à mudança.
Basta comparar uma favela —.a
do Esqueleto por exemplo — com
o que lá encontrariam. Na primeira uma pocilga; na outra, higiene, assistência, segurança e
orientação.
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A PARTE DOS INSTITUTOS
É obrigação dos Institutos de
Previdência assistirem aos seus
*^3BWH
* 'Jlmr&
HfiÍPflP
_____T__Wx£ty' afr
associados. Ninguém vai pretender aqui que os Institutos façam
construir agora casas para todo»
'*$*'.'¦-'. '('¦ '•^''•*'y**CffS»rJB>^.
os favelados. Não há dinheiro paHpBp^-.y;.'.;.'^-. f**5í *"5Jí>*,V,:
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ra tanto. Contudo, isso não afãsUma picada na mata e li em cima a favela escondida. £ o início. De- ta a culpabilidade e responsabipoli 01 barracoi v&o (urgindo e uma nova e grande favela surge k lidade desses órgãos no abandono
vlita dos transeuntes. Nio há mais soluçSo.
dos seus contribuintes e nada meI
nos de 80% dos favelados são
da
1.*
todos
ordenação
de
esforços
os contribuintes dos Institutos.
de
página)
(Continuação
órgãos que se dedicam ao assunsistência social, segurança è ori- to resolveria o problema, mesmo Há multas formas de assistir
entação. É a única forma de se porque, de início, seriam poucas aos favelados. Instalação de posimpedir o crescimento espantoso as crianças e as escolas seriam tos médicos, orientação social,
das velhas favelas e o apareci- construídas de acordo com as ne- ajuda financeira para a construção da favela única, enfim muimento de outras novas, por todos cessidades.
tas outras medidas.
A instalação dos barracos seria
os cantos da cidade.
COMISSÃO DE FAVELAS
As despesas seriam apenas as feita pelos interessados, sem ônus
de abertura de rua o que. pode para os cofres públicos
ser feito com máquinas. Instala- É uma questão de se querer Pelo visto, a Comissão dc Fávelas não funciona. Caso eíetição de bicas e encanamentos de enfrentar a situação. Primeiro,
esgotos. Quanto à escola, o ensi- abrindo o terreno e ruas; segun vãmente existisse, teria, à esta
no primário é obrigatório e a co- do, proibindo a construção de no altura, elaborado alguma coisa na
proteção dos favelados. Tem sido
completamente omissa. Na verdara Cisplatina, sendo extinto em encontramos assinaturas de pre dp nunca existiu e se funcionou
1831, por náo constar do decreto sidentes da República, as de seis foi na defesa dos interesses pesofi- soais dos seus membros.
que dispunha sôbre a organiza- ministros de Estado, de trêsnorteChega-se à conclusão de que a
ciais-generais do Exército
ção-das tropas do Império.
-Cento e dois anos são decorri- americano, adidos militares, pes dita Comissão de Favelas precisa
dos, e o "Batalhão do Imperador" soas da nossa alta sociedade, re ser um órgão coordenador dos
encontra em 1933 no Batalhão de presentaçóes estrangeiras, assim esforços dos vários setores públia tripulação do navio-escOla cos encarregados do assunto. É
Guardas o seu real sucessor, cria- como
"Sagres", da Marinha de Portu- pieciso íazer a tal Comissão endo com as mesmas finalidades
gal, e demais outras personali- trar cm funcionamenot, desigdaquela unidade imperial.
nando homens interessados realdades.
'
O Batalhão de Guardas no mente na matéria para a consO BG EM "HIGH-SOCIETV"
truirem-na.
(Conclui na 5.» página)
fío seu livro de visitas ilustres,
^'-
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estáiiiotflrasjha solução definitiva do problema da barba
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Não só "roupa suja" se lava 110 BGf ós intè grantes daquela* lidada-também são. responsáveis pelo reparo e consertos de suas viaturas.
de honra dc qualquer natureza
(dentro em pouco deverá seguir
para Brasília uma Cia.), nas quais
destacam-se a do Palácio do Catete, do Ministério da Guerra, dos
Palácios das Laranjeiras e da Laguna, do Depósito de Material
Americano, do Panteon do Duque
do Caxias, etc, o Batalhão de
Guardas tem no seu comando o
coronel Paulo Duarte de Queiroz,
cuja ação reflete a eficiência c
presteza da manutenção da ordem e segurança das autoridades
constituídas, atestadas pela Unidade lídima continuadora do "Batalha» do Imperador".
"BEGEANDO" NA LIDA
DIÁRIA
Percorrendo as instalações, do

uma viatura sai com um pelotão;
mais adiante a banda "afina", o
dobrado; na sua casinhola o "Brucutu" ("boxer" valente que por
4 mil cruzeiros tornou-se mascote ria Unidade) assiste a movimenlação e a instrução da tropa;
oficiais no desempenho de suas
missões; outros na prática de esportes, foi-nos suficiente para conhecer duas "passagens divertidas": Certa ocasião o BG recebeu ordens para prestar, honras
fúnebres a-um importante defunto. TUdo pronto para seguir destino à câmara ardente — chega
uma comunicação apressada: o
defunto já tinha baixado à seDe outra
pultura há 7 dias atrás.
feita, dois dias de "sobreaviso".
Aguardava-se o falecimento de

média do consumo diário" — disse-nos o "cuca" ante a euriosldade dò repórter, dizendo ainda
do farto menu do Batalhão de
Guardas.
VIDA CARA NAO EXISTE
PARA OBG

Não muito distante de seu quartel — nas encostas do Morro do
Telégrafo — possui ainda o Batalhão de Guardas a sua franja
em franco e promissor periodo
de remodelação, estando, atualmente, em exploração duas seções: a de suinocultura e a de
horticultura.
Observamos em nossa visita, que
as'instalações da pocilga estão,de
acordo com os modernos preceitos dc higiene, bons comedouros,
bebedouros com a água corrente,
canos de proteção para leitões recém-nascidos; destacando-se ainda os 13 parques sendo: 2 para
reprodutores, 3 pára descanso e 8
de recreio (leitões em crescimen
to); 18 baias-maternidade e ou
trás 15 para engorda. Todas essas instalações, futuramente, per
mitiráo o aumento dó rebanho de
250 para 400 cabeças. O grosso
rie suínos acha-se dividido entre
cabeças das raças Duroc-Gersey
e Hampshire, bem como leitões
"Nilo Canastra" e um reprodutor
também .da mesma raça, recentemente adquiridos.
A pocilga vem fornecendo,
duas vezes por mês, carne de
porco a todo o efetivo de praças
arranchadas, com grande economia para o Batalhão.
Por outro lado, a horticultura
do "BG-Granja" com os seus 42
canteiros ocupando uma área total de 540 m2 coberta com alface, couve, repolho, pimentão, cenoura, beringela e outras verduras, também apresenta um elevario índice de produção.
Segundo o coronel comandante
Paulo Duarte, a granja vem for
necendo exclusivamente ao rancho do Quartel na medida de sua
capacidade, com real vantagem e
economia para a Unidade-Adminis t ra ti va.
"Nq mês de julho, por exempio — disse-nos o com. do BG —
Grajaít-.l«i'arfpan:u* — Dcsmoronamfntos (pequenos) estío ocorrendo em os fornecimentos de carne de portirlos pontos. Outros maiores virlo... se providências Imediatas nSo co c verdura atingiram o total de
forem adotadas agora.
CrÇ 40.500,00, atestando o grau
os escoteiros plantaram árvores, com de produtividade da Granja, se
(Continuação da L* página)
dia compareceram considerarmos — concluiu — que
gens dado o intertsse dos leitores solenidade. No
, autoridades que prestigiaram o ato os preços das tabelas vigentes sáo
que por ali transitam.
muito abaixo das tabelas dos
Hoje voltamos a advertir o Depar- j incentivando os jovens,
tamento de Estradas de Rodagem i Hoje, as árvores da Hua Mata Ma- mercados, fornecedores do Bata
"con
para os desmoronamentos dos cor- i chado estSo completamente esqueci- lhão". Já íamos entrar em
tea nos morros. A estrada está pa-; das, abandonadas. Observa-se ali o versas do alto custo de gêneros
vimentada e em uso. Sente-se que;que sempre reclama o carioca: plan- alimentícios", quando o com, nos
es desmoronamentos de barreiras es- tadas as árvores some o Departa- convidou para um cafezinho em
tio por ocorrer. Alguns, pequenos, mento de Parques e Jardins. A chu- «eu gabinete.

Jtemifwl&rL 60
mmvm

<-\ ocorreram em diferentes pontos va í a única irrigação. Se o vento
na parte de Jacarepaguá, principal- derruba a escora, ninguém aparece
mente na rampa de subida. Agora para levantá-la. Nenhum tratamensSo pequenos montes de terra, mas to, enfim. um exame atento das barreiras mos- j' NAo bastasse o abandono, agora até
tra a rirdadeira situaçSo. Dentro de cabras apareceram para extinguir o
algum tempo, com uma chuva mais gue resta das plantas. E sSo muitos
forte, se persistir a situaçáo atual, o os animais. Um com o peso do cortráfego será interrompido. ' po inclina a tenra árvore. Outro arAlertamos o DER para o fato. * ranca-lhe as folhas. Breve desaparemelhor que se providencie agora do ! ceráo. Só lamentamos que o exem«ue àepois. is pressas, com o trife-' pio dos escoteiros n5o tenha alcango paralisado. Há. ainda, a possibl-; çado a própria Prefeitura do eon! trário r.So teríamos encontrado caUdãue de vitimas.
CABRAS x ARVORES ! bras devorando árvore» na Rua Mata
Si tteies, na Rua Mata Machado, | Machado.

HISTÓRL\ DO BATALHÃO
E EX-COMANDANTES
Como se não bastassem o rigor
e o esmero de suas apresentações
tm dias de festa ou de dor, o Ba| talháo de Guardas acrescentou ac
acervo de sua história várias
i'ações,
destacando-se a revolução
; comunista de 35 na qnal a sua
tropa com decisão e rapidez, cora
auxílio do 2.o BC e o 1.° GO.
; conseguiu extinguir o foco principal da intentona nesta Capital;
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Nos Estados Unidos, conquistou a preferência. Agora
está no Brasil, ao seu dispor, o Barbeador Elétrico
Remington «60» —" criado pela técnica moderna

<VÍ.

UM MINUTO ANTES
de qualquer atividade, há
tempo de sobra para o
prazer de uma boa barba com o Barbeador Eletrlco Remington «60».

Jyy

para o seu conforto e sua boa aparência. Não espere mais, comece a desfrutar Imediatamente das
novas e extraordinárias vantagens do Remington «60».
Procure hoje mesmo o Borbeador Elétrico Remington "M" no
loja da sao preferência. Goraniia e ossistêncio técnica da
-£cfl XTT^.

/ m\\\\

H<>nt;rií,t™

COMO UM PRESENTE
DE FINO r.ÔSTO
eíereça o Barbeador
^
Elétrico Remington «fiO», t
em estojo de luxo.
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ASSISTA "PROI8IOO PAJU I4044FNS", NA TV-TUPÍ CANAt 6. TODAS AS 32 FEIRAS, êi 22j35 hu
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PAULO

SUPIOIINTENDENT!!
JOÍÍ V. PORIIKHO
N. 11.754 — ANO LVU

Avenida Gomes Freire, .471

ASSIM NO PLANALTO...

COISAS

ACONTECEM

Hélcio Carvalho de Castro
Balcndo no braço direito,
barba dc dois dias a azular o
rosto quc a incipiente calvlcle.
não chega a envelhecer, "Pisa
Macio" deixa-se ficar nn poienquanto, explodem os
trona,
"flashs" dos repórteres íotograíicos c sc movimentam, daqui
para ali, as cumeras telcviso-'
ras, acionadas pelos profissionais que andam a cata dc sen«ação.
Água! — pede "Pisa Macio", enquanto as laces se contraem em tingido rictus dc dor.

Só'd-pois dos curativos...
A vor do detetive, o delinquente ensaia um sorriso dc
agradecimento e aproveita a
ocasião para relancear os olhos
cm torno. Depara com vários
jornalistas da crônica rubra,
inclusive os dois que infantilmente lhe deram a alcunha
agora é conhecido. É
pela qual "Pisa
Macio" parece
quando
criar alma nova, como sc voltasse a acreditar na sua falsa
qualidade de herói, espécie assim dc Robin Hood moderno,
preocupado em roubar dos ricos para dar aos pobres- Cerra
outra vez as pálpebras c começa cm voz baixa:
¦ — Antes dc fugir, pensei cm
escrever minha auto-biografia.
Agora, com o braço dêste jeito

(a bala do investigador Pe.í
pegou-o de raspão apenas, sem
mais
conseqüência
qualquer
grave), acho que precisarei pedir a algum companheiro para

sor de hidráulica c cx-gover-¦
nador'paulista; engenheiro Cftmnrii Lopes, bondoso cavnlheiro do muitas virtudes domésticas,.eis os candidatos à' vaga
aberta na Academia Paulista
de Letras, com o sempre chorado falecimento do cx-presidente Washington Luis Pereira
dc Souza.
Monsenhor Castro Nery, ya*
lcnlemcnle, veio a público c
rcinvidicoii para um moço a
cadeira vazia, appntando mesmo, diretamente, o nome de
GraPaulinho Bomfim. Clóvis "imorciano, mesmo sem ser
tal", aderiu às palavras do
eminente sacerdote e encama candidatura do
pou, também,
"Armorial".
E coisa
poeta de
igual fizeram inúmeros outros
intelectuais.
Quanto a Alfredo Ellis Júnor, conta-se, com visos de
veracidade, o seguinte episódio: procurado cm sua' resiaencia por Raymundo de Menezes, iO valente paulista de
quatrocentos anos recusou-se
sequer a ouvir a solicitação do
voto, encerrando a discussão
nestes termos:
— Não voto, dc maneira al"pau-deguma não voto em
arara...

Recorda-se, a propósito, que
o historiador Alfredo Ellis foi
ferido cm combate, durante a
Revolução Constitucionalista dc
1932.

me ajudar...

Assume pose clc ídolo. Soergue-sc com aparente esforço,
Sorri de leve, mas com superioridade.
Nisso, alguém arrisca esta
observação:
—- Você precisa c acabar com
essa mania dc acreditar no seu
cognome, Mário (pois Mário
Carvalho chama-se o celerado,
mineiro de nascimento e assaitante por vocação). Essa história dc "Pisa Macio" é bobagem, é invenção de certos policiais de educação rudimentar

e dc certos jornalistas de imagtnação demasiadamente fértil.
Na verdade, você não passa dc
um ladrão vulgar, com a agrutante do temperamento per-

verso c sanguinário...
Bastou ouvir ioso para que
"Pisa Macio" se pusesse
livmo
de cólera. Ergueu-se ainda mais
na poltrona, permitiu quc chispas rancorosas lhe iluminassem
os olhinhos de cobra e rugiu:
— Sou o "Pisa Macio", sim!

Todo mundo me conhece c me
admira! "Pisa Macio" só pxiste
ttm no Brasil c êsse um sou
eu!

* >i« <«

não conseMaysa Matarazzo
"virus" e enguiu escapar ao
trou cm juizo com uma ação
de desquite contra seu marido,
o industrial Andrèzinho Matarazzo. Todos repetem que o
casal vivia às mil maravilhas,
provocando até inveja entre os
amigos, até o dia em que Maysa, fascinada pelos aplausos recebidos nas audições caseiras,
resolveu ampliar seu campo de
ação artística e ingressar no
"broadeasting", para logo depois passar-se para \ televisão.
Daí por diante, o paraíso transformou-se em inferno. Onde
antes havia anjos, surgiram
demônios. E há quem afirme
quc o capeta por excelência,
np se caso. foi um determina:!,
locutor. Como sou moço de bons

Paulo ¦ Bomttm, poeta maior;
Raymundo dc Menezes, compilador dé documentos existentes
nos arquivos oficiais ou particulares; Edgard Cavalheiro, crítico de indiscutíveis méritos;
Lucas Nogueira Garcez, profes_____________ ¦¥"________-" iwBííSi-F*'
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professora.:
A turma de colarinho — dez por cento, tolvez — divide-se em dois grupos: dos que mandam
(uns seis por cento) e dos que querem mandar. Os
dois esbravejam indignados, trocando desaforos c
perdigoxos. À vera. Mas à brinca, também. Só para
impressionar o platéia.
Silêncio. Todo mundo com os olhos pregados no
homem magro. E os ouvidos, principalmente.
— A grande massa restante nem camisa usa!
E fica zanzando à toa, indiferente é bem-aventurada.
Às vezes chamada a reforçar uma daquelas
fições — o primeira, na maioria dos casos.

¦ — Será sempre assim?...

NMife

Será sempre assim?...
Ele próprio

responde:

Não, não e não. Dia virá em que toda esso
gente estará vestida direitinho, com as suas roupas
sob medida, sabendo andar e pensar, escolher e

B-tlsta, c*itador, laFulgcncio
mentando em telegrama a Guillermos Martinez Marques, presidente
da Sociedade Intcramertcana de
Imprensa a suspensão das garan-

______£_-#%<*'

JWj Kw_M__T

Wm

sM Ká«

gSÜ

BS

__^i

^jsÊmWÊ WSM'

Um

JSg&U .*--*"

E descabelado, ameaçador e profético, o braço
levantado e o dedo espetando o ar:
Então, cairá muito falso valor que se exibe
por aí. com pose de divindade. Caindo de mau jeito,
para nunca mais levantar. Nem o macaco.

I

movei com

duplo /inolicfadt..

ICAI

primeira mulher, e, não supor- McLaglcn, dá ao jovem Andrew
tando mais os desatinos do ma- esta oportunidade. A produção
rido, resolve abandoná-lo, Mas é modesta, mas a estréia é sim*
Jourdan também é capaz de í*»- pática e o elenco é interessante,
zer descobertas, c consegue lo* com' William Campbell (com
chlizar a mulher, que voltou à Wayne em Um Fio de E.pera'-sua antiga profissão de aem- ça, mellior em Man Without o
moça, num clímax quc se de- .S"'ar) no papel do rapaz que a
scnrola cm pleno vôo. A histó- beleza dc Anita Ekberg leva
ri.i nasçé de velha fórmula, po-, à carreira do crime, enquanto
rém umn fórmula quc não 4« , os componentes Berry Kroeger,
exauriu. Por isto, c cm face de Paul Fix e Miko Mazurkl vé-.n
coita habilidade no tliriller, ji logo abaixo da mocinha interevidenciada por Andrew L. Sto- pretada por Karen Sharpe. O
ne (Um Plano Sinistro, A Ar- grande nome dêsse elenco é, namadillia dc Aço), o suspeuse turalmer.te, o dc Anita Ekberg,
pode ser razoável c até bom. que andou pela Batjac (uma
Doris Day, heroina e produtora ponta chinesa em Blood Allcy)
<n Arwin é dela), só canta du* antes de atingir o estrclato grarante os letreiros de apresen- ças a um busto jà tão famoso
tação. Prefere, desta feita, ser quanto o de Sophta. (Batj-ic;
atormentada e ameaçada por RKO-Radio).
Jourdan, embora fôsre melhor
• ASSALTO FRUSTRADO
amar o simpático aíor francês
— o que a loucura não deixa.
Barry Sullivan, como o primo (Fu**y at Gunsight Pass).
de Doris, e Frank Lovejoy, um Western dirigido por Fred F.
policial, têm os outros papéis de Sears, com Neivillo Brand e
importância na narrativa, com David Brian na liderança da
John Gallaudet, Harian Wade, quadrilha que assalta o banco
Jack Kruschen, Ann Robinson dc Gunsight Pass, com o ati-
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Soa a campainha do despertador, anunciando
outro dia. Um dia diferente, que marca o fim das
fé
s. Justificando o pesadelo e a crônica apressada: mau humor e preguiça...

SEMANA

Amélia Maria de. Souza, de 106
moradora em Duque de Caanos, "Se
Deus quiser ainda vivexias:
rei outros tantos anos..."

Cauby Peixoto, cantor popular
explicando porque voltou repenti"Minamente dos Estadoç Unidos:
nhas fãs me mandaram ijtn abaixo-asslnado implorando meu regresso".

membro do
Lord Altrinciiam,
Partido Conservador da Inglaterra!
"Quandt perder a, flor da .juventude, a reputação da Rainha Elizabclh dependerá mais do que agora, de sua personalidade... c pôr
enquanto há poucos indícios de que
c;:a per onalidade venha a maniíestar-se."
inglês,
Marmion Dymoke. oficial "Camportador do titulo hereditário
sefunção
peão da Rainha", cuja
gundo o protocolo é defendê-la
contra quaiiqucr ataques, ao lhe pcpaladlrem declarações sôbre as "Nada
vras dc Lord Altrincbam:
de
licença..."
tenho a dizer; estou
Elsa Shultz dc Mòn.co, esposa de
que conum funcionário alemão
"O melhor
laquistou o título de
vador de prato_ não' profissional" a
concorriam 30 mil candidatos:
que
"Éle sc esqueceu de dizer que fui
eu sua professora".
A sra. Andrew Marshall, de Londres, num bilhete .explicando seu
suicídio com. seu esposo depois de
suas três filhas de
terem asfixiado "Quero
10, 9 e 4 anos;
poupar-lhes
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Arletty, 59 anos famosa estrela do
cinema e teatro francês que na pobreza espera refazer sua fortuna j
iniciando
urpa nova carreira artis- .
verdadeiros j
tica: "Tenho cinco
' i mBê^^^J^ácÈy'' í» . i
¦*¦$ HJg Bgy'.v'. :^ _. BPJ^|:'S^-í*^*SM^™aM
amigos e isso me torna rica. De- '^^^^tt^^^^^^^^^Tm^Bmm\mm^Êmm WSÊÈÈÊÊ^' ''*^^OW "
pois deles, há o, meu estômago, mimB^^^^^^B*-^W '"^
nhas dores de dentes ke meus .ça- u
los. Neása ordem dè,. importância,
as relações ficam muito longe..." 8__lRJ^R^*i|^^ÍBS^a^^;^^^BHKB^^^
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João Rodrigues da Fonseca Junior, sósia de Osvaldo Cruz, que já
'um busto do, grande
po.-ou para
^
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é sempre tratado: "Eu nfio abuso,
tenho a consciência tranqüila de que
não abuso, mas confesso quc levo
vantagem me parecendo com êle..."
Lourenço Henrique Melnían advoxado de Artur de Almeida falecido, que vinha respondendo a proao
cesso dc falência, numa petlç3o
Juiz da 12a. Vara Civel: "Deus o
levou na ijua alta misericórdia, deimui do o seu advogado e amigo sem
qualquer elemento que possa «Te
ora. em diante, auxiliar os seus verdugos que atendem pelos nomes de
credores. Assim, esperamos que do
Céu onde deve estar o amigo Almeida pague as suas dividas com
as bênçãos que lhe forem deferidas pelo Supremo Magistrado que
rege os destinos do Mundo".
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F ATOS;
narrando de' como os turistas Intcrplantários se acham ansiosos por
um maior intercâmbio e dos poiques que ditaram a escolha da terra
brasileira para a abordagem de boaVizinhança, dlstlnçSo que fará a EuTopa se curvar mais uma vez ante
o Brasil. £ verdade que os expedicionários náo compareceram ao
segundo encontro, mas deve ter sido
mera timidez. . Afinal de contas,
quem tanto nos namorou e tanto
. custou para aparecer, náo deve ter
'
á
daquele
ajuntamento
gostado
beira-mar, aquele comício improvlsado alta madrugada para tascar
marciano. O professor garante que
élcs voltar&o, mesmo porque nós
náo abriremos máo assim táo fácilmente do gostlnho de ver Dona Europa fazer mais uma mesiira para
a bugrada cá da terra.

WELCOME SINGAPURA!
A turista asláüca está aí, batendo em nossas portas, após dar
volta ao mundo. Chega cansada,
sem aquele ímpeto do início de
viagem, mais educada e domesticada no contato com a civilização
modestaContenta-se,
ocidental.
mente, em pôr no berço metade
dc uma população, entre esplrros e
tosse feia, xaropes e tuadouros, inContra ela
Jeçôes e vitaminas.
nada poderemos fazer. Estamos de
fronteiras abertas e peito nu, sem
defesa e sem remédio. Pioneiro no
sofrimento, o ministro da Saúde,
brônquios atacados, nariz entupido,
contou em voz íanhosa ao Mini*tério JK de como seria Impossível
vacinar, em trinta dias. mais de
SA.00S brasileiros. Uma gota d°água
no oceano nacional. E o Jeito era
deixar tudo como está, para ver
como ficaremos, sob a gripe.
Mas, havia aquela partida mininia
de vacinas, aquele pingo de esperança no mar da desilusão amarela
com que a epidemia nos acena.
E o ministro tratou de tirar alguma
vantagem política da desgriça, despachando um milhar de vacinas
para 01 ilustres deputados e senadores. Pai. da pátria nio pode cair
de gripe e éle, táo combalido politieamente, nâo poderia ae arriscar a uma recaída, provocada pelo
mau humor de um violento defluxo,
parlamentar e coletivo...
Welcome Singapura, é o má-ims
que in". eleitores, poderemos dizer,
tentando dobrar a recéra-chetadar"
asiáUca.
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TEMPESTADE NA ILHA
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distinguir. Agindo conscientemente. Sem carneírice.

Berta Lútz, lider feminista há 40
anos, primeira mulher brasileira
eleita ao Congresso Nacional, mainfestando sua esperança na ajuda
do clero a"Énovas reivindicações femininas:
que os padres conhecem bem a fraqueza" masculina e
a fortilude feminina.*•"
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Pausa, para sentir o efeito.

até quc um btavo c velho sargento
decidiu transferi-lo para as vias dc,
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A Inglaterra despiu o frátíue
Império, dono de um
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W^Wx uwm rt$!BtmÊNl/wLmmv^l1ÊB\ vSBKt saiu para o bate-boca doméstico, vezes arriscada, cm todos, os quadrantes, pela maior honra e gloria
discutindo o assunto até então prol- da' Coroa, o bom -homem nSo se
começou
Tudo
bido: Sua Majestade.
conformava com a impertlncncia do
quando um lorde até então quase nobre peralvilho. E fazendo Jus'
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Desconhecido, de nome'Altrincham, tlça
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por conta própria cercou Lord
deu com a língua nos dentes e saiu Altrincham
numa esquina, apllcande sua posiçáq obscura para as do valente bofetáo no porta-voz das
manchetes do Reino Unido, ditando criticas ã Rainha.
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regras e dando conselhos *. jovem
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Insuflamado e entusiasmado, o jo- duzldo o agressor, modelo de bom
vem lorde avançou o sinal e refor- - senso em melo a- esta tempestade
copo de .scotch, com água:
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do em terreno delicado, jamais tri- "Suponho quc 90% do pais nlo conlhado por qualquer um dos impru- corda com as palavras do agredido,
dentes que haviam se levantado mas acredito, da mesma maneira,
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rontra a Coroa. 1; com a agravante que 99Tf da Inglaterra nío escolhede trazer nas veias o azul Jirlvl- ria o agressor para seu paladino."
legl.tdo da nobreza!
Naturalmente, houve rr.ir.ín. e
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iiarqulsta romântico ofereceu os
seus serviços profissionais à Rainha,
Até então eles viviam Ba vista
prontifleando-se para nm duelo com mais forte ou mais fraca de testeE
numa
rubra
rosa.
o
acusador.
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iminhas ocasionais, da imaglnaçío
galante, enviou a Londres sua soou mais fraca dos seus
lldkrledade à soberana. Lord Al- mais lorte
t, principalmente, da
descobridores,
trlnrham náo se deu por achado e
literatura do sclence-flction.
respondeu, naquele senso de humor farta
tinha uma cauda
britânico que aceitaria somente um Passou depressa;
charuto, pires, disdticlo a guarda-chuva (arma po- de fogo; parecia
eo ou cilindro, e disso nSo se saia.
píllarissima n» City), desafio tes- As vezes, um eleito do espaço anunrspsem
tom
ferino
pelo
pnndido
enrontro marLESLIE CARON a vedeta de "Gige" terá como parceiro no filme
il.u-lnm penlnsular, que se declarou clava que estava de
cado com os esperados marciano»
surrá-lo
mesmo
de
somdi<posto
a
o grande ator Maurice Chevalier. A película é uma adaptação
au ano tal, mas na
brinha. E o impasse prosseguia, para o dia tal
beber água levava
lor*
da
onça
da célebre obra de COLETTE e dirigida por Vineent Mlnelli. —
escaramuças
alternando
verbais, ¦
a» bolo decepcionante e ficava a
Incidente
mais
sem
qualquer
grave.
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ver navios, ao invés de ver os famosos tripnlantes dos objetos voadores. E o descrédito descia novamente sôbre e fenômeno, abalando
o prestigio doi discos.
Eis senlo que um' bravo santlsta,
homem de trur, advogado e mestre
em Direito Romano, brada da terra
CAMAS: NOS Ol.\SSlC05 MODELOS
de Braz Cubas aos céus do Brasil
" PROVENÇAL E IV CENTENÁRIO"
o glorioso feito: tomara uma carona
num dlsco-voador! E trazia «etalhes absolutamente inéditos para M
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O homem magro interrompe, antes dc perguntar;

por êle> decretias constitucionais "Amante
como
tada em seuá pais:
sou da liberdade de expressão em
todo sentido, é a mim que mais
afeta a medida adotada".
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Quatro thrillcrs, um western
com Martin «6 Lctuis, um semidocumentário inglês, o /ndia cm
Tcclmicolor c uma "arara virmelha"— oito estréias, pelo me*
uos, mas uma semana sem maiores esperanças. Dc-s thrillcrs,
os ?uais interessantes parecem
ser Da Ambição ao Crime c Julie. O seini-documentário inplé.t,
Sob as Ondas, também não sur-.
preenderá sc jôr bem íeito, È
as coisas da-índia tém seus admiradores.
Já a "arara vermelha" é oitopor-um paulista — e, portanto,
o quc a semana oferece de pior.
Alguns "nacionalistas", porjm,
talvez f\quèfn contentes, primeipalmentc com a notícia dc .7110
a Vera Cruz, ao afundar, dei.rou alguns robreviventes, que
continuaram a ja:cr filmes,, ao
contrário de outros que sô sobreviveram para sc instalar nu*,
ma engraçada "comissão federal
do abacaxi", de olho grande
num futuro instituto Nacional
do Cinema, ou melhor, nos cargos que êsse serviço terá e que
poderão ser preenchidos por

magro continua

zônlco, depois dc tentar em vão
contestar as informações que dêste
o sr. Assis Chadava ao senado
teaubriand: "V. Exa. parece sabão. Escorrega sempre.,.'"

Curtis Lemay, general, cx-chcfc
do Comando Aéreo Estratégico, explicando poder íim teleguiado dcsviar-se dc sua rota se o avião por
uma
ele atacado dclN.r escapar "Isso
miniatura de avião-de metal:
p.contecc por que uni" teleguiado
não c capaz dc pensar".
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canti? Dê uma "chance" à garota, Jordão, que a garota vale
a pena!

Mourão Vieira, senador, agrônomo,
profundo conhecedor do solo ama-
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— Velho Jordão, por que não

experimentar a Juauita Cavát-

Ana Luisa Pcluffo, atriz mcxlcana, de passagem pelo Rio, desmenos rctindo ter posado nua psva
"Boatos a
tratos do rei Farbuk:
quc estão sujeitas todas as artistas".
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Que o qué! Depois daquela
verdadeira bomba que foi Almir Ribeiro, "astro" que sòzinho garantia um elevado íaturamento para o "Cave", o Roberto Jordão . de Magalhães
nunca mais conseguiu acertai*
dircitinho a mão nos seus lançamentos artísticos. Experimentou um, dois, quarto, dez elementos, sem que a bola sete
fosse à caçapa. Mas como o
homem é teimoso como os diabos, os ffeqüentadorés doi eleganté bar ainda acreditam num
novo milagre.
Eu, pobre de mim, que pouco entendo (tão pouco!) desses
assuntos noturnos, fico bonzinho, com jeito manso e sugiro:

Gabriela Fernandes, domestica a
respeito das fotografias sensacionallstas de crimes e desastres dc
certas publicações: "Puxai Sc a
gente espremer esses jornais, sai
sangue!"
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Julietinha Cyrillo Lehmanr.,
a bela filha cio casal dr. Otto
Cyrilo Lehmann—D. Maria de
Lourdes
Monteiro Lehmann,
reuniu na . bela residência de
seus pais a "jeunesse doréc"
• paulistana, para : um "cocktail" de despedida.
Acontece que a Juju embaicou para a Europa, a bordo do
"Vera Cruz", devendo fazer no
Velho Mundo vários cursos dc
extensão cultural, demorandose espaço mais longo de tempo
na França e (é evidente) na
minha nunca assaz sonhada
Paris.
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CARTAZES

Aconteceu...
O homem
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Ro-alio Hippert, leitor numa carta cm que pede que a :..iprensa se
,un.-i para a solução do caso Minas
Gcrais-Espírito Santo: "Ou será quc
teremos dc pedir quc a ONU nos
envie um contingente para policiar
a zona contestada?"

dc outro homem".
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princípios, prefiro fazer ouvidos
moucos a tais comentários c, se
os fados me permitirem chegar
dirperto de Miysa Matarazzo,
lhe-ei, à maneira da exíraordi"Perto
dc você me
nária Araci:
calo, nada penso c nada falo,
tenho medo de chorar...".

FRASES

Tudo ijto, madame, aconteceu realmente na sala reservaria do Departamento de RádioPatrulha. E tudo isto serve paJosé Abilío, "coronel", chefe pora mostrar quanto é prejudicial lltlco no-interioí pernambucano a
a ação impensada dc certos respeito do Anuário Estatístico de
círculos policiais, bem como de Pernambuco que não registra caso
dc homem nos
certa primária imprensa que algum de suicídio
municípios de Aninho, Bom Consenada cm mares de sangue com lho,
"Nae
Serra
Talhada
suas quela região homem sóIgaraçu:
de
as
naus
desequilibradas
morre
mes"manchetes" scnsacionalistas.
mo pela mão de Deus ou pela mão
•v-
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.Doris Day, Louis Jourdan—"Julie
élei, os patrióticos defensores e Jack Kelly mais atrás.
win; MGM).
dos próprios interesse::,

**

DA AMBIÇÃO
AO CRIME

(Crime of Passion). A histó'ria de uma mulher (Barbara
Stanwyck) que, para obter a
promoção do marido (Sterling
Hayden), um detetive, desperta
deliberadamente a atenção do
chefe da delegacia (Raymond
Burr), torna-se sua amante e,
r.ão conseguindo o que pleiteava, tòrna-se também assassina.
O script de Jo E.singer, embora lembrando o de outros filmes,
parece ler sido bem construído, ou, pelo menos, o diretor
Gerd Oswald a êle se atirou
com entusiasmo — e o resultado, ao que tudo indica, é interessante. Oswald, também filho
de diretor (Richard Oswald,
muito ativo no velho cinema
alemão), já demonstrou t3lento em Amor, Prelúdio de Morte
(A Kiss Before Dyinfe), tendo
íeito ainda, com Fama de Valente (The Braís Lcgend), um
western modesto, mas curioso.
E o elenco é bom. com a veterana Barbara, os competentes^
Sterling Hayden e Raymond
Burr na frente e Fay Wray,
Royal Daho (ator hustoniano,
de grande clarse), Virgínia Grey
e Robert Griffin entre os coadjuvantes. (Robert Goldsíein;
United Artists).
•

JÚLIO

(Julie). Doris Day se casa
com Louis Jourdan, a lua de mel
corre sem novidades, mas ela
não tarda a descobrir, nas crises de ciúmes do marido, que
se casou com um psiçonatA. Di".cobre, ainda, que Jourdan foi
o responsável pela morte da

(Ar-

# HIENAS DO PANO
VERDE
(Mister Cory). Tony Curtis,
saindo dos cortiços de Chicago,
quer jogar e amar ao mesmo
tempo, só conseguindo, a princípio, ter azar no amor e no
jogo — ao conhecer Martha
Hyer, que é rica, sem moral e
está noiva de William Reynokb,
c ao entrar no pokcr com Charles Bickford, velho profissional
do pano verde, mas honesto.
Curtis se apaixona por Martha,
a irmã.desta (Kathryn Grant)
se apaixona por êle, as coisas
ficam ainda mais complicadas
quando Reynolds surge disposto
a matar o rival — o que por
pouco não consegue. O melodrama foi escrito e dirigido por
Blake Edwards, que saiu da pequena,, mas promissora equipe
do produtor Jor.ie Taps, na qual
êle foi o cenarista de várias comédias dirigidos -por Richard
Quine. Ao que parece, Blake
Edwards vai no rastro de Quine, que já subiu de nível, hoje
atuando na produção A da Columbia. E é possível que tenha
conseguido íazer de Hienas do
Eano Verde uma fita aceitável,
no gênero. (U-I. CinemaScope
Sí EastmanColor).
•

DOMÍNIO DOS
HOMENS SEM LEI

(Man in the Vault). Mdodrama tíe gangsíerr, ram o qtlil
c promovido a diretor Andr.w
V. McLaglen, filho do grande (e
íordeano) Victor e que, há al*
guns anos, vinha trabalhando
como assistente de Wellman em
outras produções Batjac — 1
«Miprê.a de John Wayne, que»
companheiro e amigo de Victor

xilib do cóira (Perq/ Helton).
Êste é abatido no momento cm
que estava escondendo o ouro,
complkartdo-sc a situação quando Brian é preso e Brand exige da população da cidade a libertação do companheiro e a
"devolução" do ouro, tomando
reféns e ameaçando matá-los, se
não fór obedecido. Mas, até 0
íim da narrativa, os bandidos
terão pela frente o mocinho Richard Long, que festejava o casaménto (com Lisa Davis) no
dia do assalto. O script é dc Dovid Lang, de regular atividade
nos westerns B. E o diretor
Sears, quando sal do roefe para
o tüejfern, íica muito diferente,
tendo já feito coisas aceitáveis,

como Os Mal Encarados e Três
Amigas Implacáveis. (Colüm-

bia).
•
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SOB AS ONDAS

(Above Us the Waves). Semidocumentário de guerra, rccoi.stituindo a batalha travada, nos
entre o coufjords noruegueses,
raçado alemão "Tirpitz" e os
"torpedos humanos" lançados
contra èle pelos ingleses: homens cavalgando torpedos até
o casco do navio, onde deveriam
prender a parte detonável de
sua "montaria", não tendo muitas possibilidades de saírem vivos da operação. Os ingleses
são especialistas nesse gênero de
filmes, mas Ralph Thomas, o
diretor, não parece ter consecuido resultado igual ao de Mi»
chael Powell c Emcric Pressburgér em A Batalha do Rio da
Prata, embora dele se possa esperar uma fita superior a Os
Sobreviventes (The Cocklcsn-;!!
Heroes), de José Ferrer. üm
domina
grande ator, John Míltó,
o elenco, cm que figuram os
competentes James Robertson
Justice. John Gregíon e O. E.
Hasse, além de Dor.ald Sinden.
Michael Medwin e Theedori
Bíkei. (Rank).
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OS SALTOS ALTOS FAZEM
BEM À SAÚDE

4, TRICOTANDO ...

SAPATINHOS PARA BEBÊ
Mnrllú
í_!
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BENEFÍCIOS E PERIGOS DO SOL
Clairc ROLL1N
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MATERIAL — 1 novelo de li d«
S fios. Agulhai n. 3 1/2. 0,80 m.
(le fita n. 1. 1 novelo do acda.
agulha de crochè,
PONTOS EMPREGADOS: ARROZ
DUPLO — !.¦ carreira — 2 meias,
tricôs, 2 meias, etc.
2.» carreira — como as malhas se
apresentam, onde iv,r mela, fa-sc
mela, onde fôr tricô, faz-se Üfloft,
3.* carreira — 2 tricôs, 2 meias,
'Z tricOs, etc.
4.a carreira — Como as malhas
ae apresentam, onde fôr tricô, fa-/ae tricô, onde fôr mela, faz-se mela.
j Repete-se a receita,

carreiras eqüivalem a 1 cordSo)
durante 12 carreiras (S cordões). De
pois trabalha-se, somente, com as 10
malhas centrais tendo-s» o cuidado
de tricotar Juntos a última malha de
cada carreira com a 1.» malha das
que ficaram dos lados, até termos
na agulha 32 malhas. Depois 2 CORDOES DE TRICÔ (4 carreiras) em
seguida faz-so a carreira para enfiar a fita da seguinte maneira —
1 mela, 1 laçada, 2 meias juntas,
1 laçada, 2 meias Juntas, etc.
Em
seguida fazem-se .5 cms com o ponto
ARROZ DUPLO e arrematam-se as
malhas.
EXECUÇÃO
ACABAMENTO — Cose-se o sapaUnho e com o auxilio da agulha de
Colocam-se na agulha 52 malhas e crochê, faz-se na parte de cima (alto
trlcotam-se em CORDÕES OE TRICÔ da pernlnha) um biqulnho com a II(tôdas ai carreiras em tricô. Cada nha de seda. Coloca-se a fltlnha.

ÁCRÓSTICO

MARILU
aceita encomendas de trabaIhos de tricô; especialidade
em blusas para a estação.

28-7760

(dn 14 às 18 horas)
81890

CUIDADO COM O ESCURECI- deixar na pele manchas ou cl- tando assim qualquer acidente
MENTO DA PELE
catrizes desagradáveis à estética. mais gravo.
Durante várias semanas será um
O BEBÊ E O SOL
Sob o efeito do sol, a pele to- suplício para a criança se expor
mu um aspecto mais ou menos novamente ao sol, e o beneficio
Antes dos três meses o sol é
escuro, devido à acumulação, nos das férias estará perdido.
Em todo caso, o consetegumentos, de uma pigmentaAtenção, com as insônias, as
ho médico é necessário.
ção que, normalmente, não exis- agitações excessivas, o excesso Íierigoso.
Evite deixar o bebê ao sol no
te na raça branca senão como de nervos. Nesse caso, suspenda
vestígio. É uma reação de defe- os banhos de sol por alguns seu berço ou no carrinho; de
qualquer maneira, não levante a
sa do organismo, quo se opõe à dias.
capota, pois o calor se acumula
ação do sol. Uma criança de côr
ali e a temperatura pode atingir
preta possui uma plgmentação
a quarenta graus. Ponha o bebê
da pele que é uma proteção nalural, verdadeira couraça contra
Nos três primeiros dias, a sobre uma mesa ou no chão, pacriança não deve ficar no sol, ra que o ar livre circule em
a ação muito intensa do sol.
Cuide, portanto, que o seu filho mas na sombra. Depois, açostu- torno dele. Nunca o deixe só
nSo escureça a pelo muito de- me-a ao sol deixando-lhè toda durante o banho de sol.
Não é apalpando a criança que
pressa, nem escureça dc mais, liberdade nas horas menos quense pode determinar se é tempo
para que goze plenamente os tes do dia.
o banho de sol: a
efeitos do sol.
Deixe que brinque como qui- de suspender aparece
várias hoqueimadura
ser,
não
Nos dias cobertos a ação do
permitindo, é claro, íi- ras depoiscar
estendida,
imóvel,
a menos
sol não se interrompe. À beira
do mar, as nuvens e as brumas por conselho médico com objeti- Eis uma boa técnica para o
banho de sol do bebê: no prideixam passar os raios ultravio- vo terapêutico preciso.
letas c, também nesses dias, a Faça a criança usar um cha- meiro dia, apenas dois minutos,
pêu leve, de tecido ou de palha; aumentando mais dois em cada
criança continua a brpnzear.
a cabeça deve sempre estar pro- dia. O médico é que fixará o
tempo máximo desse banho.
tegida
do sol.
OS PERIGOS DO SOL
Comece por expor os pés, deAs partes mais sensíveis do pois as pernas, depois as coxas,
SOL
OS BENEFÍCIOS DO
O sol provoca queimaduras de corpo devem ser protegidas por depois o abdome, mas nunca a
orimeiro grau, sem gravidade se uma camada de óleo ou qualquer cabeça. O bebê deve sempre leAs irradiações do sol chegam V. verificar atentamente a tem- outro produto filtrante.
var um chapèuzinho leve e nundiretamente a pele. São também peratura da criança. À menor Uma boa sesta depois do ai- ca ficar imóvel ao sol sem ter a
refletidas pela água, ou por uma subida da temperatura, consulte moço, na sombra, nas horas mais cabeça coberta,
superfície lisa como o lago, o o médico.
quentes, torna a vida ao sol e Não esqueça
que toda criança
Saiba que a criança se expõe uo ar livre ainda mais proveigelo. É por isso que certas reque sente calor, transpira muito.
giões de vllegiaturas são dupla- a uma queimadura de segundo tosa.
Deve, antes do banho de sol, tomente benéficas.
grau, qúe pode infeccionar e su
É preciso íazer que o seu fi- mar água,
evitar a desiOs raios do sol exercem uma purar; sua cura é lenta e podem lho aceite essa disciplina, e evi- drataçao. para
ação sobre o estado geral de
uma criança. Todo o seu equilíbrio é reforçado pelo efeito das
irradiações luminosas; os seus
músculos se desenvolvem, o seu
sistema nervoso simpático é estimulado; a calcificação dos ossos
se acelera graças às irradiações
ultravioletas que enviam verdadeira onda de vitaminas através
do organismo, por intermédio de
uma multidão de pequenos vasos
sangüíneos da pele.
Para as crianças que apresentam perturbações ou atraso de
crescimento (raquíticas, descalcifiçadas, retardadas físicas) os
banhos de sol beneficiam o máximo, e são mesmo empregados
como tratamento de afecções
graves, como a tuberculose dos
ossos e certas feridas cutâneas.

Os raloi do «oi so compõem
do diferentes elementos quo doscmpcnhnm um papel e exercem
um efeito particular sobre o nosso organismo.
As irradiações Infravermelhas
tem um efeito térmico, esquentom a pele e podem ate quuimála. Provocam a dilatação das
velas e favorecem os diversas
funções da peleAs irradiações luminosas visiveis têm um efeito estimulante,
ativam o desenvolvimento de todo o orfianismo que, se vive em
escuridão completa, definha c
morre.
ultravioletas
irradiações
As
um efeito químico sôre o organismo e provocam a
Eroduzem
transformação do ergosterol. corpo químico que se encontra na
epiderme, em calciferol, nome
cientifico da vitamina D, antiraquítica.
Essa vitamina tem por função
manter em equilíbrio o cálcio c
o fósforo do corpo humano.

I

Darte-el com todo íulgor
A morada do meu coração!
Linda és, 6 meu amor!
Vês, teu nome é canção
A qual cantarei com fervor.

Dentirto M.
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Um médico inglês desafia os colegas
e sai em defesa da moda
LONDRES, agfisto (Do nosso correspondente) — O midleo dr.
Ouien JlIcDoiicpli, de Stntilci/, ei./rcntn os rolepo.i t p6e-s* ao lado doe
defensores dn modn feminina, no jiudllcnr, no "Brlllsli Medicai Jotir»
nal mu artií..» cm favor dos saltos nltos,
'nua- Antiga crença mddica jnz com que os tiiullicrcs andem, por aqui,
aparinie sempre do saltos bala-os. O quc, ds vises, dd ds garotas uma
rôncla ridícula. Jd i>(mos uma senliorlta, clepantomente vestida para un»
coquetel, o com sapatos próprios pnrn vestido esportivo.
O dr. McDonopli, cm scu nrtipo, clín trís razões principais em
de/esa dc sua tese:
O
i — Os sapatos dc saltos altos dio d mulher melhor postura, de»«
viam o piso sóbre. os saltos;
3 — Os saltos nltos aumentam n reslstíncln dos mtlsculos da» perr.as e da orçada dos pis o rcdu:em os peripos das môcn» adquirirem
"pes cliutu";
3 — Qufllquur dano físico quc acoso os soltos nltos ncnrretnssem
seria insipiil/icr.nic em lace das vantagens de ordem psicológico determinados pelo uso dc saltos altos.
A esposa do dr. ífcDonngli confessa quc tisn saltos oitos sempre
quc possível, "mns — dlí — prefiro os saltos bniios quondo tenho de
andar muito, o que acontece a -maior parte do tempo.,.".
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Uma sugestão para Madame

ÊSSES, PROMETEM...
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Vestido para moças, de linha clássica, de tom pastel, guarnecida de laços na saia e nas
alças. Criação Fatou. (Europress)
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"NOVE,

HÁ RAZÃO PARA QUE TERMINEM OS ROMANCES..."
Gilbert GANNE

Dentro de alguns dias aparecera um novo livro de Michel
de Saint-Pierre, "Os Escritores".
O autor, que percorre nesse momento o Canadá para pronunciar ali uma série de conferèncias, estará com toda a probabilidade, ausente de Paris, o
que lhe evitará ter que responder a algumas perguntas tão
urgentes quanto indiscretas.

^«Gjjp/à

NADA

Nem tão cedo novos modelos
como êste, porque...

Fath fechou!
Em Paris, Alceu Penna examina e Ed Keffel fotografa em cores os maravilhosos modelos da última
coleção de Mme. Fath. Isto, 24 horas antes de fecharem definitivamente as portas do famoso atelier!
Veja no O CRUZEIRO desta semana!

Veja mais:
0 CONCURSO "MISS UNIVERSO" PELO AVESSO
A DURA TRAJETÓRIA 0E HEMINGWAY

0«»

Se/a dos primeiros

"RETRATOS"

A primeira coisa que farão,
com efeito, grande número de
leitores curiosos, será a de procurar se algumas chaves não
se dissimulam nas páginas dêsse romance. Michel de SaintPierre não se faz nenhuma ilusão: onze famílias nobres acreditaram reconhecer-se em seu 11vro precedente "Os Aristocrao cuitas"! Também êle tomou
dado de redigir um "aviso" nos
leitores e aos críticos.
Nessa tomada de posição, êle
reconhece que, para criar tal
ou tal dos seus personagens, êle
tirou traços de pessoas reais,
vivas ou mortas. Acrescenta,
"Eu atesto, com soJeporém:
nidade, que nem uma única
dessas personagens seja um retrato".
NENHUMA RAZÃO PARA
QUE OS ROMANCíIS
TERMINEM
É possível que algumas pes-

soas o lamentem e que outras
achem por exemplo, que o "velho escritor" Alexandre Damville não deixe de ter alguma
semelhança com Montherlant
(que é o primo do autor). Damville está com sessenta anos, da
mesma forma que Montherlant.
e como êle, nao possui outra
ética pessoal- "a não ser as exigências da sua honra e as da
sua fantasia". Destituído de fé,
apregoa, além disso, um certo
desprezo pela humanidade cor.
rente e faz figura de "um
monstro de egoísmo". Finalmente, êle é "um pouco mártir de
si mesmo", o que serve para
recordar o livro que Michel de
Saint-Pierre consagrou ao autor
de "A.Rainha Morta": "Montherlant, carrasco de si mesmo".
O drama se desenrola entre
Damville e seu filho, que escreve também. O filho censura
ao seu pai de nunca lhe falar
da sua mãe morta. O conflito
das gerações se enxerta por aí,
depois os dois homens apaixonam-se pela mesma mulher. A
história, porém, não. tem fim.
— "Não acabando a vida, diz
Michel de Saint-Pierre, não há
razão para que termine os
romances. O único fim real, é
quando as famílias se extinguem".
O PODER DOS ESCRITORES
Michel de Saint-Pierre (que
traz o título de conde) nasceu

no dia 12 de fevereiro de 1956,
em Blois. Éle mora, em companhia da esposa e dos filhos, num
vasto apartamento do quarteirão
de Saint-Honoré, situado bem
em baixo do de seu pai, o marquês de Saint-Pierre, que é historiador.
Michel de Saint-Pierre que é
louro e desportista, já está no
seu quarto romance. Para êle,
a profissão dè escritor assemelha-se a uma aristocracia e êle
tentou pintar aqueles que dela
são dignos, evitando tanto quanto lhe fôr possível fazê-lo, dar
"aos
importância
demasiada
grotescos".
— Eu quis, disse êle, desentranhar, de uma parte, um pouco de verdade sobre o que seja, realmente, a profissão de esentor e o seu heroísmo secreto,
e de outra parte, apresentar
idéias mais esclarecidas sobre
a enorme importância que ela
adquiriu, em nossos dias. Outrora, havia o poder e os livros; agora, não há mais poder,
mas ficaram os livros.
Êle apresentou como exórdio
ao seu romance, essa frase de
Alfred
de Vigny: "Os reis,
autalmmte,
escrevem
livros,
tanto que sentem, muito bem,
que o poder ai reside".
Vigny
acrescentava:
"É verdadeporém, eles os escreque
vem mal".

A maior a melhor revista âa
Amenca Latina

NOVE, NOVE,
SONO"

Notícias de Turim informam sôbre um documentário apresentado pela Rádio Italiana a fim de
apresentar os vários métodos empregados pelos especialistas para
adormecer o paciente, e pô-lo em
condições de sofrer uma intervenção cirúrgica sem necessidade de
um anestesico comum.
Um desses métodos consiste em
fazer o doente pronunciar (ou ouvir pronunciar) até que se torne
enfadonho, um número ligado à
maior ou menor sensibilidade do
sujeito, convidando-o a relaxarse; noventa vezes sobre cem o
paciente adormece em estado de
anestesia, de forma tal a poder
suportar sem dòr alguma, uma
operação.

Caiaco de Vleonete tn. leva 2.230, '
Cs«aco de Lontra Estola e Cbarpee
Saldos de Baile e Bolero 270, 8 950,
reformam-se estolai t casatoi
¦ consertam e iavam-so
Tamiii-m tacUUamoi o pagamento
E atendemos ptlo Rtembolto

OFICINA DE PELES
Largo de São Francisco, 23
1.' andar - Tol. 43-3998
(Coincjo d« Rua do Teatro)
RIO DE JANEIRO
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ENGRADAMENTOS
UFT-VANS

a comprar seu

desta semana

Cr$ 10,00
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No condado de Esscx, na In- um futuro gangster. Numa idade
glaterra, os professores de um tão tenra, declara que é agradagrande colégio resolveram pro- vei, mas nao absolutamente nepôr aos alunos de tôdas as cias- cessário, ser virtuoso é ir um
ses questionários sobre os quai3 pouco longe...
Não menos irônico íoi o copudessem exercer sua meditação
e sagacidade. Consideravam os legial que respondeu — _a inteeducadores que tais provas se- ligência. Amável insinuação para
riam favoráveis à livre expan- zombar dos professores: vocês
são do pensamento fora dos 11- se orgulham de suas faculdades
intelectuais, acham-se superiores
vros e dos textos de deveres.
Foi assim que, recentemente, aos simples de espírito... Pois
fizeram à turma da segunda sé- fiquem sabendo que a intellgência, conquanto agradável, nâo
rie a seguinte pergunta:
— "Qual é, segundo você, a representa uma necessidade, já
coisa agradável de possuir, não que um gênio não vale mais do
sendo de absoluta necessidade?" que um imbecil.
comentavam
Os
Verdade incontestável nos temprofessores
entre si: "Agora é que vamos pos que correm e diariamente
ver! Êsses garotos de onze e do- comprovada. Talvez mesmo, na soze anos, cuja estrutura moral ciedade atual, seja ò imbecil
tanto cuidado nos mereceu, vão mais considerado do que o gênio,
compreender muito bem o que ainda que fosse apenas por prinesperamos deles. Em sua cohs- cípio da maioria...
ciência- tal como no nosso "senE que tal o garoto tremendatimento pessoal" — a coisa agra- mente precoce que, revelando
dável de possuir, conquanto não uma
experiência
incompatível
absolutamente indispensável se- com sua pouca idade, respondeu
—
rá o stipér/luo, o luxo ou a rium beijo?
Vão longe os colegiais do conqueza. Esperemos."
Ora, nenhuma dessas três pa- dado de Essex...
lavras acudiu ao espirito dos
meninos interrogados. Um conCASACOS DE PELES
tentou-se em responder: uma bicicleta. Outro, um bom banho.
Oferta exclusiva
Um terceiro opinou para uma
DE OITO
máquina fotográfica. Enfim, certo garoto um tanto cínico escreFBEIBEHÜER
veu: a virtude.
Que diabo' O rapazinho com
tão pouca Idade já demonstrando
que a vida, por pouco que
a conheça, não lhe deixa ilusoes... Ou então, será um profundo filósofo em embrião ou

Nas livraria*
CANDOMBLÉ.
Uma edição
"O
Crweiro",
úa luxo. assi"«d» pelo foto8«'o José Ma.

deira*.

£1200,00

JULIS MODAS
COPACABANA, 1093-A
Comunica que abrirá segunda-feira, às 14 horas, para
a sua tradicional VENDA DE FIM DE ESTAÇÃO.

GiiátMííiíi fofoca
DIREÇÃO OEEX-AUXIU&RES DA CASA MAPPIN f=H
j RUA GENERAL POLIDORO, 30
FONES: 26-3520 E 46-3096

5.* Caderno

CORREIO DA MANHA, Domingo, 18 de Agosto de 1057
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A boa dono dc casa nunca detea que faltem ovos em sua
pois «abe que representam um recurso vatiojo na elaoraçiío ae qualquer menu, *eja simples, seja de cerimônia.
geladeira,
A inclusão dos ovos em quase todas as refeições — desde
a modalidade mais simples do ovo quente até o pudim mais
complicado — é a (farantia de uma alimentação rica em elemento* indispensáveis à saúde.
Dentre a imensa variedade de pratos em cujo preparo
os ovos são ingredientes principais, selecionamos alpuns que,
por certo, agraüarão a você.

ELEGÂNCIA E BOM GOSTO
"Prêt-à-porter",
sweaters,
Umaquestão de concordância —
O tailleur que ndo envelhece

1 couve-flor grande.
Sal, pimenta do reino.
150 grs. dn queijo ralado.
Temperos.
1 cebola pequena.
3 ovos cozidos.
80 grs, rte manteiga.
1 colher (sopa) de farinha.
SOO grs. de leite.
Molho de tomate (ou kctchup).
Cozinhe a couve-flor em água e
«ai até ficar macia. Derreta a
manteiga, junte a cebola picada,
os temperos, a farinha, mlsttirando bom. Aos poucos adicione o
leite e mexa o tempo todo. Quan*
do tiver obtido uma massa lisa,
deixe cozinhar ainda uns 4 minutos antes de juntar a metade tio
queijo ralado. Escorra bem a couve-flor, separe os galhinhos e arrume num prato Pyrex fundo, untndo com manteiga. Despeje sflr
bre a couve-flor o molho de tomate, polvilhe com queijo ralado
e leve ao forno para dourar. Hetire. arrume em tôrno rodelas Ue
ovos cozidos salpicados com •>alsi
(cotno na foto) e despeje no c^ntro um molho grosso de tomate
ou ketchup.
OVOS EM PIRÂMIDE
S cehnlas regulares raladas.
1 colher (sopa) dc manteiga
hem, quent?.
3 colheres (sopai de farinha,
3 xícaras de caldo.
1 cálice de vinho Madeira ou
Porto.
12 ovos czidos.
Queijo ralado a gosto.
Leve ao fogo as cebolas raladas,
deite dentro a manteiga bem quente, toste cm fogo forte, junte a
farinha, deixe alõurar e então dis-.
solva com o caldo e o vinho. Corte os ovos cozidos em fatias finas
e arrume em pirâmide num prato Pyrex untado. Dez minutos antes de servir despeje o molho por
cima, polvilhe com bastante queijo ralado e leve ao íorno para
tostar.
OVOS COM PICADINHO
Pleadinho de carne bem temperado.
Ovos.

Manteiga.
Queijo ralado.
Molho branco.
Faça lim pleadinho bem teiriperado (ou passe na máquina a carna crua juntamente com 1 r»no.
la e um pedacinho rie bacon),
Quando estiver bem corada, deita
num prato Pyrex fundo, untado,
aos montes, com uma cavidade no
centro. Minutos antes de servir
quebre um ôvo dentro de frln
cavidade, onde antes terá pôsto
um pedacinho de manteiga. Cubra
com molho branco espesso, polvllha com queijo ralado « leve ao
íorno para tostar.

Vfò&l&lS-l
^SUGESTÃO/
\para você I

PUDIM DE OVOS DUROS
2 xícaras de leite.
5 ovos cozidos e picados.
Sal.
150 grs. de presunto picado.
2 ovos.
colher (sopa) de manteiga.
colheres (sopa) de farinha.
I^eve ao fogo a manteiga com
a farinha, molhe com o leite e torne ao fogo, mexendo até aparecer
o. fundo rta panela; junte o resto
dos
ingredientes,, misture
bem,
despeje cin fôrma untada, polvl»
lhada com farinha de rosca e leva
a assar no forno.

OVOS NEVADOS
(5 ovos.
1 litro de leite.
Açú:ar quanto baste.
Um pedacinho de fava dt
baunilha.
1 colher (chá) de maizena.
Tempere o leite eom o açúcar,
junte a baunilha e leve a ferver.
Üata as claras em neve o mais
firme possível e vá retirando com
lima colher redonda para que íormem bolas e, uma de cada vez,
deixe cair no leite fervendo; com
a espumadeira volte as bolas dos
dois lados, escorra e retire logo
para um prato côncavo, Se cozinharem demais ficam murchas.
Tire o leite do fogo, junte as gemas e a maizena e leve novamente ao fogo fraco para cozinhar.
Despeje o molho sôbre as bolas
de clara, tendo o cuidado de conervá-las brancas e flutuantes.

etc —

Nunca foi do espirito desta
coluna criticar ninguém, nem tão
pouco divulgar mexericos, potlns
ou gossips, coisas que a terceiros nito interessam.
Bem diverso é o seu objetivo.
Como o titulo indica, limita-se
a comentar a Moda, trazer as
leitoras a par dos últimos lançnmentos, orientá-las com aiguns conselhos c, de modo geral,
tratar do assuntos de elegância.
É precisamente neste capitulo
que um pequeno reputo se impõe.
'i$Sfe.'iH .
Muita gente erradamente rcsKK«^^lw«^wa*
ti
-ou
.provocariam
tais
reações
dc
toilette
tomarem-ares
Para
ite^5^"!1^0^
S5&
elegância ao apuro na toilette, habitlée, diversos su-eatrs e car- são menores os escândalos dêsse
à rigorosa observância dos ditasão bordados com poro- gênero ou já nos habituamos a
mes da moda, quer no referente dlgàns
madrepérola e lentejoulas, eles...
aos vestidos e chapéus, quer ao las,
com sua presença íaiscan- Nas meias assinalam-se alguviaquillage, Esta é, sem dúvida sendo
longínqua reminiscência mas novidades: a tonalidade
uma parte importante da elegân- tede uma
certo pull-over famoso, teci- "blorid doré" muito claro, as
cia. Digo uma parte, porque do em
malhas de ouro. com que, meias du soir lançadas por Carexiste outra, mais sutil, a elede 1929, Mabel Boli, ven, tecidas com finíssimo fio
volta
por
do
espirito,
aquela
a
que
gância
rias beldades da época es- de ouro e ainda outras, especialse referiu Cyrano de Bergerac uma
Paris
.
mente fabricadas
para os fouresmagando sob o peso de seu candalizou
enorme desdém os invejosos que Hoje, fantasias como essa nao|rr(IUx colantes, munidas de uma
fina liga elástica tecida na paro modo de trajar:
lhe criticavam
te superior da própria meia.
— "Mói, c'est moralcmcnt que
Como em toda moda que surmes élégauccs..."
j'ai"Elegante"
ge, o comprimento da saia é O
não é qualificativo
ponto nevrálgico, não havendo,
exclusivo das coisas do vestuáporém, uma medida definida.
rio — sua aplicação é muitíssimo
Pierre Cardin é o costureiro que
mais ampla. Em tudo pode exisas faz mais curtas, chegando a
tir ou não existir elegância: nas
mais de 46 cm„ do chão! Os deatitudes como nos gestos, nas
mais variam entre 36 e 40, o que
maneiras como no arranjo da caé suficiente.
sa, na organização de um menu,
As lãs macias e mescladas
como no jeito de cumprimentar,
dão-nos tailleurs práticos que
de fazer uma frase, de encavestem bem e, por serem sóminhar uma conversa.
brios, passam de um ano para
Elegância é, antes de tudo,
outro sem envelhecer. Assim é
harmonia. De que valerá, por
êste modelo de Hermes (Foto),
exemplo, a beleza de um vesem pied-dc-pou!e cinza, beige e
de um chapéu, se os
tido, o elite
preto, de casaco tipo blazer, sem
sapatos • feios ou grosseiros estigola e blusa em mousseline de
verem em flagrante desacordo?
lã azul-acinzentado provida de
Em elegância', como em quesuma echarpe que se drapeia em
toes de sintaxe, a concordância c
tôrno do pescoço e deixa uma
de. necessidade absoluta, sem o
ponta solta.
que...
O interessante chapéu de LeSe, como eu, você, leitora, asgroux pode ser usado como ciosistiu pela televisão à festa do
che ou com a aba levantada, coGrande Prêmio Brasil, certamenmo na foto pequena.
te terá ficado mal impressionada
com a pobreza de expressões, o
vazio com que responderam
àquelas habituais entrevistas-^
lâmpago algumas damas primorosamente vestidas!
Não que quiséssemos palavras
pretensiosas, nem dissertações
impróprias do momento — seria talvez pior, pois nada é mais
detestável, menos feminino do
que uma criatura bas-blctt. Entretanto, mesmo para dizer coisas banais há uma certa maneira, um jeitinho elegante que
a presença das câmeras terá
talvez roubado àquelas elagantes...
¦ Foi realmente pena!
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QUF.IJADA DE COUVE-FLOR
COM OVOS (foto)

meias,

JwÊÈÉÈ

WÈÊSÈ;

mim

De uns tempos para cá, os
lançamentos do "Prêt-à-porter"
precedem sempre o aparecimento da moda oficial. Sua fórmuI UlMNM e'A SiGcSTilO \
la hoje concretizada possui seus
petioje. mtiiKimoMeuTe
Adultos a crlançoi
v
costureilíderes,
seus
,'
próprios
PARA Roufits oe ae/Auvns
ficam maravilhados com o V
ros, seus manequins. Entretanto,
We cas mopbüos <sue
criada para o grande público, a
AenesENTruuaSi oom pesabor do Gelatina Royal.
.
seunos otFeeenTesj t/£moda do "prêt-à-porter" não
GEORGE MALCOLM THOMSON
Ê gostosa a nutritiva. ,
mos
o
eF&TO
Acesas
passa de um reflexo da Moda
e GRACIOSO OVA SíANINHA
Cada pacote dó poro \/_
destas cartas, enviou tout court.
A Imperatriz era Vitória, a fi- tualmente. Não só leu O Capital, integridade
Sir
4 porções
Owen Morshead, que as trou- Como números principais da coai:
lha mais velha da Rainha Vitória de Marx. como mandou um Memde volta para a Inglaterra. Ali leção para 58 destacam-se: o
Há
que se casou com Frederico, o bro do Parlamento, seu conhe xe
generosas.
até 1952, •nuniieau — chinês, solto, sem
primogênito do primeiro Impera- cido, entrevistar o autor. O re elas permaneceram
5
deliciosos
entrevista foi fa quando, mediante intervenção da gola nem lapela; a jaqueta trêsdor alemão e que íoi a mae do latório da
NOVA AURORA
sabores.
vorável: "Nenhum sinal de amar. Rainha Many, foram enviadas de quartos, de forma "ampola",
Kaiser.
asé
de
um
morre
homem
afim
Um
Alemanha
à
volta
que
êle
seria
para
não
crueldade...
na parte inferior e alar tro
O pai de Vitória, o Príncipe gor ou
se levanta mais radioso, Gelatina Royal.
destinos do que Corti as pudesse consultar. ajustada
nos ombros; o battle-dress, num que
Consorte, era detestado_na In- que iria alterarnãoos ficou
gada
é
outro
hemisfério.
alemão
livro
do
em
O
título
convenconjunto tailleur em lã preta, esglaterra porque era alemão e cir- mundo. Vitória
Goethe
SE. SE o sogro de Vitória não ti sencialmente
e
cômodo
cunspecto. Ela, Vitória, era de- cida.
adora- vesse vivido mais de 90 anos; SE fadado a grande sucesso; prático,
a
catestada na Alemanha porque era Como a Rainha Vitória,
va o marido e, como aquela, gos- o marido de Vitória não tivesse nadienne constando de vestido c
liberal e inglesa.
mais morrido de câncer depois de um
Era muito parecida com a mãe tava de ralhar com o a filho
Maldição reinado de 99 dias; SE as idéias jaqueta longa, etc.
53735 qunato à impulsividade de tem- velho. Em seu caso,
TRATAMENTO DOS CABELOS — CIRURGIA PLÁSTICA ,
de Vitória tivessem prevalecido
«-< I peramento e com o pai, intelec- da Casa de Guelph, que cria inimizade entre duas gerações, foi ria terra onde ela passou a viver
DR. CARLOS ALBERTO DE SOUSA
pelo casamento mas que nunca Continua em voga para todas i
especialmente forte.
CRAVOS, ESPINHAS, VERRUGAS, I" (OR, MANCHAS. RUGAS
tão
difeteria
sido
tudo
O nacionalismo alemão chega- aceitou,
Senador Dantas, 45 - S.° — 42-3291 — De 3 kl 8 horai
as horas o estilo esporte, do qual I
Vitória rente... Teria sido, realmente? dificilmente
va ao auge da história e "Quannos
desabituaremos.
I
alemão
O nacionalismo
teria
era visceralmente inglesa.
do alguém é obrigado a viver surgido da mesma forma, exaltasempre em outro lugar, começa do e dogmático. Bismarck teria,
E o
a se dar conta disso diariamente, da mesma forma, governado.
teria, do
e em cada hora da vida da imen- príncipe Guilherme,
sa superioridade da Inglaterra em mesmo modo, passado para o lado dos Junkers.
milhares de pormenores"!
A história dos ideais, do casaPENSAMENTOS INCONFES- mento e das frustrações da ImSAVEIS
peratriz Inglesa, que se desenvol"Tenho tido
ve à sombra de problemas politiprovas da preferência dot
Entrehistória
infeliz.
sentimentos
Eram excelentes
pa- cos é uma
arquitetos t decoradores por ist» moderno
é uma trgédia do gêra uma princesa inglesa, mas ao tanto não
material ttrmoplâsrtto Sanotail.
mesmo tempo, pensamentos in- nero: "O que teria havido SE..."
confessáveis para uma esposa de
Da minha parte, concordo que Sanotail
príncipe prussiano, em se tratanl um material adequado para pavurmdo da futura Imperatriz Alemã.
tação de residencial, lojas ou escritétior,".
Arrogante, ríspida, carecendo
de tato, Vitoria feria os brios dos
alemães. Quando Bismarck estabeleceu algumas colônias na Aírica ela escreveu para a mãe: "Não
me admiro que nossas colônias
britânicas estejam enraivecidas
Arquiitto
com esta ostentação vidícula de
bandeiras alemãs por todos os la-"
dos. Nâo tem sentido algum isto
Os Junkers Alemães temiam
seu anglofilismo e ela fazia tudo
para justificar êste alarme. Sem
marido, herdeiro do trono da Ale-j
manha, não participava das altas
discussões políticas. Vitória era
considerada espiã por Bismarck.
Guilherme, filho da princesa, brigou com os pais, aliou-se aos Junkers e falou ao Tsar:
—Não fique alarmado com o
que meu pai lhe disser. Èle é diripido pela minha mãe e esta é
Guiada pela Rainha da Inglaterra.
Os leitores do livro de Conte
Corti não duvidarão que há uma
Este t um depoimento que pode ajudar v. a escolher melhor i
ponta-de verdade nesta afirmação. As personalidades reais daPrático... econômico... e durável, Sanotail
quela época, ligadas pelos casamentos. perseguidas pelas suas
é a nova concepção em pisos de resiÜfenpróprias naturezas teimosas, eram
ciai, lojas e escritórios. Sanotail é resistente
os elos de uma corrente que ligae facilmente lavável, mantendo brilho nava a força representada por eles
tura! que düpema a cera. Solicite a visita
mesmos — o nacionalismo.
Eram ingleses, prussianos ou de
do nosso técr.ico-vcndedor, um profissional
Wurttemberg. Usavam coroas
habilitado, em cujas recomendações V.
que eram pesadas demais, seguravam cetros que mal podiam lepode confiar. .
vantar e ostentavam condecora*—*
ções que não mereciam. Os ministros eram seus criados. Quando, porém, o Ministro era Bismmm». -*G^' -^MÊt*" ^WT'l ^r^
mareie, que trazia para o poder
a ambição incontrolada, então,
todos sabiam quem dava ordens
e quem as obedecia.
Corti escreveu êste trabalho sêco sôbre o naufrágio político de
uma princesa inglesa, baseandose nas cartas que a Rainha esereveu de Winason para a filha, j JnLeSMo exsearAuoo seus
Em 1944 estas cartas que estavam i Afítzexes ooMttsnsos* sej-A
-MÓVEIS HOLLYWOOD
num castelo alemão foram requi-, ec,£G,4MTE e PRoTejm sees
Rua Haddock Lobo, 86-B
sicionadas pelas tropas america-j tVSTTPOS. a MdoéiO AC!*u/t
trem híst4o bravco evf=e>nas.
SelSe lie Exporão • Vttndst - Sua Miguel Couts, 40
T4CK3 <adt OtAfimtfid PRCTA S
PONTO BRANCO
ftl.f M-IW4- Caixa Poshil t 1924 - 8i«
COU éfírfCACÔfS
DE VOLTA À INGLATERRA SOROApO
fl? fi-rês eu nnrnto uaR.ufm
Roa Haddock Lobo, 142-A
Rita! SSo Psrule: Rua Rlethotlo, 342 - lojas 7/8
Gecrfe VI, preocupado toa ai
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BISMARCK

PENSOU QUE A. FILHA
FÔSSE UMA ESPIÃ

DE VITÓRIA
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PARA PESSOAS IDOSAS
CASA ESPECIALIZADA
INTERNAÇÃO TEMPORÁRIA OU DEFINITIVA
Rua Cindido Mendes, S71 — Glória — 42-2752

CLINICA DA FACE

VAI SER A MAIOR DO RIO DE JANEIRO:
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\vara você /
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28-7534 - 28-5173
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O "JUDÔ" É O MELHOR MEIO DE DEFESA PARA A MULPrn

(?\**aÍAef<>

(Desenho de Berenice Magdalcno)

CREDO
Senhor! eu creio em tl do (undo da minha alma!
Em tl, que dás & vida e restttues a calma,
Ao coração que sofre, ao pobre coraçSo
Que ao teu encontro vai nas asas da oração;
Que abres na terra o sulco, enchendo-o de sementes
Que hâo de os campos cobrir de esplRas resplendentesj
lar;
Que acendes no alto o sol, e o lume em nosso
luar
esplêndido
o
de
cima
derramai
Que
E o límpido clarão dai trêmula» estrelas;
Que, os desates no céu a fúria das procelas,
Ou acordes no Oriente a (járrula manhi,
Ou emprestes perfume a flor, que é sua lrml,
Revelas teu poder e essa inefável graça
Que manda o fresco orvalho à rosa que trespassa,
I'ara reercuê-la na haste e dar-lhe mais vigor,
E verte em cada peito o bálsamo do amor.

/

Hollywood — A linda Ton!
West c exatamente a pequena
que com um só golpe costuma
afastar o audacioso que procura
importuná-la. Ela tornou-se uma
eximia lutadora de "judô" — a
arte de defesa pessoal inventada
pelos orientais. Tudo porque, em
virtude dos seus atrativos físicos,
via-se constantemente assediada
"Don Juaris" de meia tipelos
jcla. E isto, na verdade, não era
sem certa razão, pois, afinal de
contas, Toni é parada dura para
Marilyn Monroe, Kim Novak,
Lollobrigida e outras que tais.
Esta atraente garota tem 1,65
metros de altura e 55 quilos de
peso, com 94 centímetros de
busto, 54 de cintura e 94 de quadns, possuindo olhos verdes e
cabelos côr de espiga de trigo.
Toni teve como professor Cliff
Freeland, um grande conhecedor
do "judô". Foi êle que ministrou
lições aos agentes da Polícia Federal Americana e supervisionou
o treinamento dôsse sistema de
defesa pessoal a mais de um milhão de soldados, durante a segunda guerra mundial.
Cliff submeteu Toni a exercicios adequados. Como trabalhar
com os dedos — eis a primeira
lição. Em "judô", aprende-se a
utilizar os dedos assim que surja instatâneamente uma ocasião.
Mas isso não é tudo. Há o "hip

LMII.
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Eis a graciosa Toni West que
também conquistou, graças ao
"judô", a técnica da defesa pessoai.

Toni dá outra demonstração de como desvencilhar-sc de um tipo
insolentc. £ tiro e queda! O marmanjo não resiste...
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Personificando tão excelentemente Marilyn Monroe,
West diz que às vezes costuma provocar distúrbios
mens. For isso ela julgou dc boa política adotar
capaz de protegê-la dc garras ferozes, como é o caso
acima.

EMIUNHU BORBA
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OFERTA
Golpeando-o repentinamente, como mostra a foto, êle parece
estar plantando bananeira...

Ll

CANG'S

a atriz Tohl
entre os hou'a maneira
do flagrante
/

fl 2/ máquina THOR
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MILLION

Por Henry G. Felsen, trad. de A. Lopes
Não sei o que vem à mente ofertas e lamúrias.
dos outros quafodo pensam na Afastando aquela gente, passei
hoías.
China. Talvez represente .apenas pelo bazar durante duas espécie
a figura que traz o mapa ou as Por fim tomei por unia e mais
de beco mais sombrio
poeirentas planícies e as montado que os outros; ja
tranqüilo
e
vegetação
de
que
despidas
nhas
##+*#*+###£
nunca foram inteiramente expio- retornar quando minha atenção
foi despertada por uma lojinha
radas.
As aves abatidas em mata-,
onde se exibiam agazalhos de
rlouros são inspecionadas por
Talvez os outros pensem em pele. Entrei; um chinês trajado
multidões pelas ruas, em cam- de preto levantou-se para atenveterinários, garantindo-se ao
nhos puxados por criaturas hu- der-me. Com outros patrícios toconsumidor carnes sadias e dc
manas, om templos, pagodes, ca- mava chá a uma pequena mesa.
\SU
GESTÃO/
boa "cabelo
qualidade.
sas dentro dos rios... Eu penso Comecei a examinar os casacos,
fingindo desinteresse a fim de deno pequeno Li Chang.
branco? \para você I apenas
Eu sou o amigo americano de íender-me depois na hora do paLi Chang mas èle não sabe disto. gamento. O vendedor, tocou-me
Nunca nos falamos, nem mesmo no braço, apontou um casaco: —
sorrimos, mas sou seu amigo. "TÍ710 hao" — disse, ou seja:
Estou certo de que não se lem- Muito bom. O malandro devia fabra de mim, assim como estou lar perfeitamente o inglês, mas
certo de que jamais o esquece- como sempre, procurava fingir
I
TINGE MELHOR >c_SS§. fe
.
rei. Atualmente, nem mesmo lhe ignorância.
sei o nome. Digo Li Chang por- — "Não vale nada — retorqui
E NÀO MANCHA
—
ft^JSSiSíi^
está mal costurado e não seque êle deve ter um nome, e
gosto de recordá-lo como o me- ria aceito na América." Ergui
nor, o mais anônimo menino no os olhos com ar zombeiteiro; o
grande bazar de Peiping — um homem se afastara e tinha no
menino cuja vida planejei mudar. olhar uma expressão de d^r.
Sentado a um canto do apoEu havia navegado para Peiping num transporte da marinha sento,, vi então um menino que
e me hospedara no Grande Hotel devia contar seis para sete anos
de Pequim, enquanto os mera- de idade Enquanto estavam os
nicos endireitavam o motor quc | velho- sentados a tomar chá, êle
devia ficar perfeito a íim de po- esfi\ -a trabalhando e só se inPASTILHAS PARA ImAGRECEr' v5i^|| "*!
dermos partir através o Pacífico. terrompera agora quando eu criNa noite em que encontrei Li ticava o tal casaco e sua confecChang, eu me achava entediado, ção. Senti-me perturbado. Deiembora seja Peiping a mais chi- xando cair das mãos o casaco,
^^KX
V
Ng% bfl ni ffumnpp» oü Coito Poital 833 - E ,-»
nesa de todas as grandes cidades experimentei uma estranha ver(NfO \£V**
da China e tão oriental quanto goniia. Isto porque eu via que o
a Midwest é americana. Estava garoto estava justamente a cosDirifarto da grandeza da Cidade Pro- furar os agazalhos de pele.
"Desculibida e de tudo quanto me cer- gi-me a êle e disse: —
que o
cava. Deixando o hotel, tomei pe, pequeno, não pensei
"Fitou-mc
um riclcsha que escolhi a custo trabalho fôsse seu.
em meio ao avanço dos garotos en silêncio e nunca vi tanta exque conduzem esses carrinhos. pressão num rosto. E como pareDei o endereço de um bazar; cia fraco cansado doentio!
tinha alguns dólares no bolso Deixei a loja que já ia fechar;
o que ali representava uma for- ap:i!?avam-se as luzes. Caminham,
tuna. O caminho era curto e ao do por entre misérias e sujeira,
chegar, dei ao rapazinho unm afastei-me daquele bairro. Mas
em scu não esquecia o garoto de clhos
boa gorgeta sem
"maisatentar
um pouco." tristes, d\ar que fu parecia lepedido para
Ao entrar na loja fui logo cer- var em n inha corsciência. Quecado pelos vendedores, por suas ria t)pdir-!he desculpas outra vez.
e elogiar-lhe o trabalho, dizer-lhe
lambem que davia brincar um
P-íUco assim oopÍD as outras
crianças. Queria, enfim, fazer
As carnes de aves são exce- i/ualqaer
coisa por êle Na malentes fontes de proteínas, vi- hã seguinte corri ao bazar letaminas e sais minerais, indis- vando uma boa quantia err. di\
< saaesrko para sua
nheiro. No caminho já imaginapertsáveis à boa nutrição.
va a alegria de Li-Chang (o
nome que eu lhe havia dade)
quando recebesse o meu presente. Por uns tempos pelo menos,
pod°ria ser criança, brincar em
vez de ficar horas e horas a costurar. Sim. faria tíüz aquele garoto que eu ferira sem querer!
E de repente, encontro numa esavião:
quina o piloto do nosso
'—"Vmha buscá-lo — falou
¦!„ é realmente um prozerf ////'"*ÍV-\\ »
Vamos levantar vôo para Tsinçtao e depois voltar para Hawai.ú
"Mas não posso seguir já —
repliquei — Tenho also de importante a tratar." Minhas razões não serviram; ordens são
ordens..."
Quando sobrevoamos Peiping,
olhei lá de cima o bairro pobre,
pensando em Li-Chang; talvez ti.
vesse sido punido por minha causa! E eu, lá nas nuvens, tendo
no bolso a pequena fortuna que
não lhe podia' ofertar! Dissera
no
porém o piloto que voParíamos
mês seguinte e isto me 'ranqüilisava; Li-Chang não ficaria sem
ÜVÀ-SE E TINGE-SE
o seu dinheiro.
PerTapetes
em
Consertos
Mas. por circunstancias diversai. Chineses, Gobclins, Santa
não tornei à China: de volsas.
Helena, Nacionais, etc. Limta
à
América, o dinheiro do precom
pera de ferracões no local
logo foi gc-to.
sente
máquinas americanas. — Or*~ »««»• . -m , -.
Faz tempo... No entanto nao
nefísem
compromisso.
çamento
posso ouvir uma qualquer
cia sôbre o pais dn "Dr-asãc
RUA SANTO AMÀEO, 121
Sr. Gravenhurst: Ha on nio há uma proibição para animais Amarelo", sem pensar no peque*Tel.: 25-7756 H07S
doméstico» neste edifício?
í no Li-Chang.

VIM

Sem perda de tempo, a bela Toni tomou o "judô" como um meio
de defesa pessoal. Seu professor, Cliff Freeland, profundo conhecedor da matéria, foi quem ministrou aulas a agentes da Policia Federal Americana e á milhares de homens da Força Armada
dos Estados Unidos. Aqui, provando a eficiência das instruções
recebidas, Toni mostra quc pode imobilizar Cliff apenas segurando (de maneira correta) um de seus dedos.

^_H__m

Eu creio em tl, Senhor! Pai dc todos, dc tudo,
Desde o verme que é vil, ao scr que assiste, mudo,
Maravilhado « crente, a essa luta sem fim
Que começa mal se cuve o toque de clarim
Bo falo que desperta, e sô di tréguas quando
O astro do dia cal, no ocaso se atufando!
'trelo, 6 Deus, que és Todo Poderoso
Em ti eu
O criador do céu, da terra, e o Pai dltoso
Do meigo Nazareno! Eu creio em tl, Jesus!
Alma pura e sem fel, alma cheia de luz,
Filho único de Deus, e do Espirito 8anto
Concebido no selo Imaculado e santo
Da esposa de José, dessa que foi mulher
em seguida foi mie, mas nlo deixou de ler
' Que
Virgem, antes e apfts abrir à luz do dia,
Oi teui olhos, 6 Cristo, 6 filho de Maria!
Senhor, eu creio em tl! Quando vleste até néi,
Pilatos entregou-te a multidáo feroz...
Uma pesada cruz tu condiizlste, no ombro,
Ao cimo do Calvário, c ai, sem mágoa e assombro
Crucificado foste e erguido entre ladrões!
Creio em tl, que levaste os povos e as nações,
Do abismo da descrença à Terra-Prometlda;
Que delxaste nas mios do Tal a tua vida;
Que ao Inferno desceste e résurglste. Deus,
Para voltar de novo, ao teu lugar nos céus,
Dentado de Jeová à. dextra benfazeja!
Eu creio em tl, no Santo Espirito, na Igreja,
A quem teu Pai confiou, a glória de lemear
Rua palavra aanta ao pé de um santo altarl
Creio na eomunhlo doi Santos irmanados,
Na remlsslo, Senhor! de todos os pecados,
Na alta rcssurrclçSo da carne e, assim também, .
Na vida eterna c bem-aventurada! Amem.

throw"i também conhecido como
a técnica "Ukigoshi". Há ainda
o "cicle throw" ou a técnica
"Tomoenagi".
Breve, a pequena Toni estavase desvencilhando do corpulento
Cliff sem nenhuma dificuldade,
chegando mesmo a deixá-lo sem
ação.
Agora, Toni declara que se sente capaz de proteger-se «rn qualquer circunstância e pode assim
prosseguir sua carreira sem perturbar-se com as arremetidas dos
"Don Juans".
Mas Toni já tem uma carreira?'
Exatamente. E o que é mais importante: com apenas 19 anos, ela
vem-se fazendo por si própria. Já
"shows",'
participou de inúmeros
encenando com Steve Allen, Dave Garroway, Joe Franklin e
fêz grande sucesso em "Qual o
meu ofício?" (como exímia praticante do "judô", naturalmente).
Todavia, foi enquanto se exibia
no Copacabana Club, imitando
Marilyn Monroe, que Toni conquistou, graças a sua beleza e
talento, a admiração do autor
Budd Schulberg. E íoi assim que
ela obteve uma parte em "Um
rosto na multidão".
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CONFIDENTLUi — Nâo restam
mais
dúvidas:
BETTE
DAVIS
ul.* mlcjiiíii-.i o marido, o canastrão
Gary Merril, para casar-se com
Hap Grahan, enquanto a "trans''''-H^âMSl
í?a?*
¦*"*í*i
vlada" NATAUE WOOD está senfeT^\.i7*. \.r'.i' MÊmfmmto B
I do promovida através de repetidas
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saídas com Robert Wagner...
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AMOR? — A atriz ANNA MAGNANI vai casar-se com o jovem
ator italiano Gabrielle Tiniti, de
24 anos de idade. Para conhecimento dos leitores: ANNA está
nos 47 confessados.
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VIDA
Ent torno das pétalas coloridas de
uma flor de fragráncia penetrante, esvoaca a borboleta Inquieta, traçando
rotas reitulares, em delicadas incur
sCes.
•U :|! sj;
Cone em profuaSo o rio de águas
translúcidas pelo seu leito imenso
' após o apavorante escachoar de sucessivas cataratas, impregnando a fio! lesta de frescura, amenidade, poesia
| c mistério...
Na fronde dás Arvores seculares a
'
passarada oferece, sem qualquer com
pensação. o ronefrto divino de suas
vozes, em doces gorjeta*!, modulados
nela Imponderável partitura emana
da suavemente
da inspiração do
Criador.
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CHRISTIANE TARAY, descoberta por Jran-Alden Delos.
"O
Samory".
de
Ouro
eontralada pcla vedeta feminina do filme
esrultural, Chrisconsiderada
e
multo
talento
de
plástica
Além
tiane Tara.v fala inglês, .alemão, italiano, espanhol, francês e
árabe. (Europress-Agip)
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PREÇOS MAIS REDUZIDOS NOS
ÚLTIMOS DIAS
DA GRANDE REMARCAÇÃO DE

LEBEtSON MODAS
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fi SUCESSO... E VOCÊ
0 GONFÔRTQ... I SEU
A QUALIDADE.... DE MILLUS!
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O vento sopra mais'forte«e tudo se
embala e se ayita. A* farândola das
fòllias amarelas são versos de ouro'
transformados em trepidantes ritmos
selvagens.
Toda a fauna vibra, pelos seus Instintos, e se manifesta birbaramert»,
cumprindo determinaçies incogne
veis. Insconclente ao seu telúrico ri.ittno.
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DeMillus Ouverture(Extra longo)
Modelando mais a-cintura, acentua com naturalidade e discreção
ò seu busto.
Tricoline Cr$ 165,00
Cetim •
CrS 180,00

Millus Ouverture
Naturalidade e discreção num modèío criado.para tornar V. mais e
mais" notada.
Tricoline CrS 85,00
Cetim
Cr$ 99,00
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Tu. Qaer.3*». íô tu, poderás preen
clier o vácuo, o vazio imenso que
-.r.a alma do Homem-Só, do
| existe
Homem-Solidâe. qu* sou eu.
Oscar ücniaja CoeUs.»
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De Millus Müluette
Realça discretamente. É adornado
"Racine" nos
com rendas tipo
bojos.
Tricoline CrS 85,00
Cr$ 99,00
Cetim

^^^4S**^fe.

Dc Millus MUluette (Extra longo)
.Modela com discrição « dispensa

a combinação. Adornado com renda tipo "Racine".
Tricoline CrS 165,00
Cetim
CrS 180,00
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De Millus Allcgro
Cria discreção para as pessoas que
têm o busto naturalmente acenTricoline
Cetim

CrS
CrS

75,00
99,00

De Millus Allcgro (Extra longo)
Prende e ergue moderadamente, tornando mais elegantes bustos desço»
volvidos. Corrige a cintara.
CrS 165,00
Cetim

•^\

1

'^RBufl
'rSvi11

____^__\*^i^______\_\\
WWW
*,.''¦» ^ w% _____F

Hp ft «BB

WmTy ^_--B
\\\\W^' ' -MmW

-- '

mr ™ I

*
_tr.: l#f ¦ íjt

Por sobre tudo, quando anoitece.
milh6es de galáxias iluminam com os
oihos rebrilhantes dat estrelas, os incomensuráveis mundos, desprendidos,
em amáveis iiutantes de poesia, das
mãos multtmágicas do Criador,
ás & Si
Dentro do Homem-Sd, êsies munI dot infinitos e essas forças incontro) Uvels dão-lhe a. triste angústia e a
1 Intraduzivel amargura das coutas Incompletas. E' o sentimento do in»i cabado. a triste certera da insatisfajçio: Falta-lhe o Amor.
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Com a sua blusa predileta... com o seu
novo costume... ou com um vestido decotado de "toilette"... De, Millus ajuda
V. a ser mais linda 1 A linha de "soutiens"
De Millus tem o modelo adequado para
qualquer momento. E note o seu acaba»
mento impecável, sua confecçSo primorosa, a durabilidade dos seus tecidos...
a qualidade De Millus!
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BAR A TRÊS — Dentro de poucos dias teremos em Copacabana
mais um bar, dirigido por trinca
inpsnerada: ARACI D». ALMEIDA,
DIRCINHA E LINDA BATISTA.
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VEDETE — Notícias de Lisboa
dão conta que a estréia BIBI FERREIRA irá ser a vedete da companhia de Eugenia Salvador.
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"Maximino",
As maravilhosas criações de jóias de
o jo olheiro de Copacabana, foram exibidas pelas famosas modelos norte-americanas, Mry Hilem, Barbara Rolff e Janice Wells, que desfilaram na semana passada no Golden Room
"tailleurs". 82149
do Copacabana Palace Hotel, exibindo à elite carioca as últimas criações da moda em
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a oferecida pelo sr. Walther Moreira Salles. Presentes à reunião:
Liberal,
San
senhoras
Antônio
Thiago Dantas, Jorge Hime Herculano Thomas Lopes.

>
PELUFFO - Que é ANA MARIA
1 fc' homenageada, com um "coock' tail" no Ho :1 Glória. ANAÍ.^RIA
______¦
deverá realizar algumas películas
BB__^^^^^___________________B____I no EtrsíI. Farouk deve vir por
ai.
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JANTAR: Dentre as Inúmeras
festas que marcaram a estada de
Eric Johnston entre nós destaca--. ELSIE LESSA.. .

• -«'W, •-7*?!¦t", *
>
u _ ';

\
L

!''^'

_____fi_y<^_y_J__H
-*«S^ÉWÉ__fS!__l
>3___'.\
ser uma grande pena. A menina (.. ¦*tm*w^mi*9^mmm^*_3_^^
" '-*"™^*i^^*''"^^R
^^H» ' '
¦
^""•fcH
"* **"^^_____ÉB*)r
vinha brilhando, ao lado da
Eloina.
ANIVERSÁRIO: Comemorado em Entre duas cenas de filmagem de "Bom Dia Tristeza", o diretor Otto Preminger convigrande gala, na sexta-feira, no dou suas intérpretes, Diane Chndwick c Elga Anderscn, para saborear uma "soupe à
Night and Day o aniversário de
L'Oignon" num grande restaurante do Mercado de Paris. — (Europress-Agip)
MARITAZ OSÓRIO.

FFPILE A. ESPIL; SRA. ELOISA
MARINHO DE AZEVEDO; sra.
VERA MINDLIN e a cronista

a Escolinha de Arte continue as
suas atividades. Gesto raro.
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Por ocasião de uma soirée de gala, em Monte Cario, o cineasta
Anatólio Litvac (esteve há pouco no Brasil) e sua esposa SOPHIA
causaram sensação. Ele apresentou-se de smoking laranja e ela
com vesitdo de renda preta de estilo 1920, cuja cintara se encontrava acima do peito. (Europress-Agip)
TRABALHO: Uma das pessoas TAPETES: A grande nota. da
mais aterefadas do Rio de Janeiro semana foi o vernissage da expo
nesses dias é a senhora LOURDES
RESENBURGO, que está preparan- sição dos tapetes argentinos de
do o setor das roupas para o próximo LUCRECIA MOYANO MUNIZ, que
Natal para as crianças pobres das contou com a presença de várias
Pioneiras Sociais. Quem dispõe de figuras da sociedade. Entre outras:
um tempinho para ajudá-la?
embaixatriz da Argentina SRA

OUTRO ANIVESARIO — TerçaGELO — ERIKA KRA_*E.e o seu
feira passada na Casa do Estudan- "Holliday on Ice" já estão deslite do Brasil ANA AMÉLIA QUEI- zando no Maracanázinho em cüna
ROZ CARNEIRO DE MENDONÇA de toneladas de gelo. .
recebeu para um banquete figuras
de destaque da sociedade e da educação. Presentes estudantes e exGESTO — SÔNIA OITICICA
residentes da Casa.
ofe-cciu a sua residência para que
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ALMOÇO INTIMO DE GALA JOSEFINA JORDAN recebeu na
HOMENAGEM — MARIA DELO JOGO DO PIJAMA — Ê o ti- quarta-feira, para ura almoço, a
tulo que certamente será outro, da primeira dama do país, sra. SARA LA COSTA e Sandro Polônio foram homenageados em São Paulo,
mais recente filme dr DORIS DAY SARA KUBITSCHEK.
pcla turma de teatro de lá. Os
com grande sucessd em Nova York.
"The Pajam Game" é um musical
planos vindos de Portugal já esCHA — A sra. Raul de Vicenzi tão em vias de realização.
que ficou mais de dois anos na
Broadway e um dos seus melhores foi ronvidada para um chá nas
Sara
a sra.
números é a canção já lançada no Laranjeiras, com
Kubitschek.
Rio, "Hey There".
ESTRÉIA — LENY EVERSONG
d verá estrear (segundo notícias não
confirmadas, ainda) em Paris, em
março de 1958. cantando ao lado
de Maurice Chevalier o número
"E Samba", do maertro Vicente
hhhIp^' •')tSMWÍMBB__r^^i__________H HKBpk^^BW WBWB Paiva.
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Pedra preciosa: "Pérolas".
Nos esportes pratica diversos
de preferência os marítimos.
Gosta de futebol e teu clube I
é Flamengo.
O pintor que mais aprecia:
"l.autrrc".
Se fosse bicho queria «er,
"peixe".
quer viver até aos 70 anos.
Se fosse homem Ingressaria
na marinha.
•
7 é scu número favorito.
A maior tristeza da sua vida,
foi o dla da morte de seu pai.
Nos Jogos de carta aprecia o
Birlba.
Gostaria de possuir ura carro
Mercedes 300 SL.
Moça bonita: Helène MataTazzo.
,
Senhor elegante: Embaixador
Lima.
Francisco Negrão de
A favor do divórcio, contra a
pena de morte e neutra na
opinião sobre o biquíni.
Sabe falar além do português,
Inglês, francês e espanhol,
Se acertasse na loteria viajaria limito.
Quanto ao fim do mundo, espera ver, como é que é, por
enquanto não acha nada.
Se fosse à lua levaria o autor desta seção José Carlos
Gomes e só.
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TELESCÓPIO — ADILA Dl.
k .AÜJO, BEATRIZ VEIGA, BEYLA GENAUER, HELENA XAVIER
E TEREZA RAQUEL, eis o time
que se encarregará da parte feminina da peça de Jorge de Andrade,
"O Telescópio". Os figurinos são
de KALMA MURTINHO.

LA MORT DORFHÊE — MARIA CASARES, a magnífica interentre nós encabeçando o elenco feinininn do Théatre "National Populaire" de Jean VIU ar.
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pretende deixar o elenco do
teatro Jardel, o que não deixa de
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< Carioca, nascida em 12 de
abril de 1937, tem olhos castanhos e cabelos louros, 1,60
de altura e 42 de manequim.
Flor: cravo; Perfume: Ma
Griffe; cores: amarelo e azul
Estudou no Colégio
Sacro
Coeur de Jesus.
t Ik de John Wayne e Joan
Crawford.
Aceita bem a pintura modema.
t. a favor da suspensão das
experiências atômicas.
. Livro predileto: "A Familia
Brodie".
, Autor preferido: "J. Cronin".
» Música clássica que mais gostou: "Concerto n. 2 opus 18
de Rachmanlnoff".
. Música popular: "Ebb Tide1'
(Maré Baixa).
» Cantor que mais aprecia:
Frank Slnatra.
Filme que mais gostou: "Salírio do Medo".
Aprecia nos homens caráter,
educação e Inteligência.
i- Passatempo predileto: Passear
de barco à vela.
Prato preferido: "Ostras"
Sabe cozinhar muito bem.
1 4> Gosta do traje esporte.
O tamanho do salto do seu
sapato é 7,5.

i ]S_P^ ___Fí*i?B
iS.s
_HB
Jfv iwH

_M___j_r3_B

_U_«Ih_______
•

m

t.

'•

Sfl.

^^^

*S^5^I.^^

___¦
i

Hk \

rTtm

^-s^*^'

/____

-B ^!''._vp'C'&ty __i

t

ll
i

I

i
p

Procure eieuDE M ÍLLt S
nas lojas de tua preferencial

De Millu s|
ergue... presde... reaiça!
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MENINA-TIGRE

Edith Marshall mora num
possuem. O único vínculo
japoneses quando ela era
narrar a estranha história

m

sugestões

FLORESTA

subúrbio de Dublin c ajuda o marido no» doi*^ restaurantes qiue
que tem com o passado são as cicatrizes deixadas pelas torturas dos
conhecida em toda a Indonésia conto Mat jun. o Tigre, Passamos a
de Edith Marshall, segundo o relato de
PAN COLL1NS

Como havia
fibra de "arenga". "Arenga"
. Nisci em Rankasbetoeng na Proao
do gênero
meu
e
Java
de
palmeiras»
vínclt de Bantam
Dlb- longo da praia, o fogo não consnome era Edith Beatha de nome
titula problema para mim.
bets. Minha nurse me deu o
de Matjan (tigre) quando era peCOM OS MACACOS
que fugi
quena e assim cresci, ate oito
anos
de casa quando tinha
vinham da florespara viver três meses isolada na ta Os macacos
para brincar dentro d'água e
floresta!
logo so acostumaram comigo c
Não levei um revólver comigo, deixavam
me aproximasse
apenas uma íaca e não me preo- deles. As que
vezes, um empurava o
cupel com a comida. A floresta outro de cima dos rochedos
para
estava cheia de coisas que brotahavia granvam e eu passei muito bom co- dentro do mar e então
tnendo íramboesas, castanhas seiyagens e mangas.
Em geral, as mangas já tinham
pçlos
^ido parcialmente comidas
me lmpassarinhos, do que não
água
portava. Quando não havia
a
por perto eu cortava lianas,
uva da floresta. Cerca de uma
Jarda de lianas me clava meio copo de água.
Depois de pasar doze dias na
floresta fui para o mar onde encontrci camarões nas pequenas
poça» formadas entre as rochas.
Fiz uma peneira rústica de tiras
de bambu cruzadas e ligadas com
haste de vime. Resultou uma ótima armadilha para os camarões
que depois eu cozinhava numa
Brande concha sôbre uma fogueira
feita de paus trazidos pelo mar.
Tinha visto diversas vozes em
Rankasbetoeng os nativos íazerem fogo com pedra de quartzo e

Qual destas

DA

des gritos e confusão em volta
e eu tinha do agir como salva
vidos c puxá-lo de dentro d'água
porque cie não sabia ou não querin nadar. Eu adorava nadar, sentia-me perfeitamente feliz tendo
o mar, a floresta e os macacos
por companheiros.
Uma vez uma tartaruga saiu
do mar e veio depositar seus ovos
na areia macia e seca, longe do
alcance das águas. Apanhei um
destes ovos e cozinhei-o, mas o
gosto deles era horrível.
Anos depois, quando eu estava
morrendo de fome, deram-me
ovos de tartaruga num campo de
refugiados, não o.s pude comer,
porém, sem adoecer. Nesta ocasião acabei comendo toda a sorte
de coisas estranhas, até abelhas
pequenas, mas nunca mais comi ovos de tartaruga.
Depois de três meses que tinha
saído de casa fui dar em uma
aldeia dc nativos. A população
amiga, porém, enviaera gentil e"Mensagem
de vento"
ram uma
com tambores para meu pai e êste me levou de volta para casa.
Assim terminou minha primeira
aventura na floresta. ,
Quando eu tinha 10 anos era
o -desespero de minha governanta
chinesa, faltando às aulas quando me dava vontade, desaparccondo para caçar durante semanas a fio. Uma tentativa de me
mandarem para a escola na Ba-

METDL-IIRTE
interessa a você?

tnvla com minhas irmãs foi açomim com revolta. Fir
lhidn
"de por
novo, desta' vez nao mais
gi
pnra_a floresta e sim jpara casa
èm nankasbctocng a 70 milhas
de distância.
Meu pai estava seriamente preocupado comigo.,, Era sua filha
predileta. A guerra tinha estourado na Europa c êle pensava que
sua expansão para o oriente era
r.penas uma questão de tempo.
Eu não me deixava dominar,
recusava voltar para a escola e
só me sentia feliz na floresta.
Como poderia êle me proteger se
houvesse uma invasão?
Pelo menos êle eslava certo que
eu deveria aprender a me proteger c enfrentar os perigos da fioresta da melhor maneira possível. Então êle me mandou viver
dois anos com os nativos da tribo Badoei!
O treino que fiz na floresta
foi o que salvou minha vida, e
de meus dois irmãos com mais
13 homens adultos quando, tão
logo que completei 13 anos, os
japoneses invadiram Java e nós
tivemos que nos esconder nas
montanhas durante quase três
anos.
Os Badoei eram o povo mais
primitivo de Java. Não eram muito mais altos que os pigmeus. Os
homens cresciam mais ou menos
ate o tamanho de uma criança de
dez anos.
A aldeia deles era um cercado
oval com uma tenda redonda para o chefe e a respectiva família.
Eu tinha de viver fora da aldeia
numa cabana que me ensinaram

,*í

ainda em falsete. Porém, no transe falava com voz de homem velho, profunda e forte que provocava eco.
Falou até que a lua desapareceu, porém, eu perdi a noção do
tempo — era como sc todos ali
reunidos estivessem nun. estado
de hipnose coletiva.
A voz dizia:
— A lua está gritando porque
sôbre a terra está vindo uma
enorme tristeza. Haverá muito
fogo, muita morte, quando, porém, o óleo brotar ao longo das
estradas, a raça amarela desaparecerá. E ó Rio Donde Não sè

"Buf f att" ara fdrmlco, com
pé» tubulares.

CONJUHTd-FÔRMlCA
Mesa e 4 cadeiras
estufadas em plástico
Arandala* extamas

TEMOS EH EXPOSICfiO PERMBHEHTE
OU EXECUTAMOS SOB MEDIOU:

Móveis tubulares cromados, para copas, bares, cônsultórios etc . Viiririas de metal e cantoneíras em quais*
Le«
quer ângulos» letreiros de melai para fachadas»
metal
de
Tubos
de
latão.
tros «algarismos
polido e
cremado * Suportes, e prateleiras para bares. Carre.ilhas* trilhos para portas • vidros de correr» Aros e
todos
peças tubulares paro todos os fins • Colunas.de
os tipos, para guiches. Grades-çolméia, grades para rádios etc
Montagens do bancei,
baroí, lo|a« o todot oi
aorwlçot He motalur¦Ia • marconorlo liga-

do» ao ramo.

Banqueta» a ptauenea
con|unlo« para bora* •
contultírlei

Poço-no», tom compromltto, catálogo*,
«ugoitãoi, o-tudoi •
orçamentos.
Dotcontót atpoclals
para Inttataaorat.

Poltronat o móv.li tabulertt para atcrltírloi
A MAIOR ORGANIZAÇÃO DO
RAMO NA AMÉRICA DO SUL
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to sangue avermelhando o Rio
Volta Mais; comba.
Donde Não se"estrelas
ti contra as
vermelhas"
da revolução com meu bando de
guerrilheiros c fiz a meu. turno
diversas profecias.
Embora os japnêses tivessem
sid expulsos de Bantam, continuaram dominando o resto de Java até o fim da guerra. Nesta época eu tinha 14 anos o conheci,
então a agonia de ser torturada
por eles.
Domingo próximo, o caplluIo II:.Escapei das torturas dos japoneses e me tornei a Princesa da
Floresta.

C. FREINET
A criança tem, açora, três ou lha mais grave na educação.dc
quatro anos. Cada dia ela vai sc uma. criança do que ter ela vi
tornando mais independente de vido os seus melhores anos iiivocê. Talvez ainda demore' que fantis, os que marcarão mais
ela: và para um jardim de in- profundamente sua lembrança,
fã nela, sc v. mora no centro da num meio de adultos, em fiuc ela
cidade; na verdade, já devia ter não pode se desenvolver e exido.
pandir segundo o ritmo exigido
V. inveja as mães que têm por sua idade, nem ao seu gosto.
uma escola perto de casa e que Faz falta a uma criança a comassim podem sc desembaraçar panhia, mesmo penosa, às vezes,
mais cedo dos seus filhos; ou, dc outras crianças, para que
quem sabe, você tem medo dessa aprenda a enfrentar dificuldades
primeira separação e a retarde, que mais tarde a embaraçarão.
conscientemente ou náo, com O caminho da vida não c um
um egoísmo que lhe convém.
caminho reto e plano, mas uma
Sc o seu filho fica só cm casa estrada acidentada à qual se deve
e leva, assim, uma vida anormal, estar um pouco habituada para
no seio de adultos; se ela é, alem não tropeçar e quem sabe socodo mais, mimada pelos pais ou brar.
os avós, será útil colocá-la cm
Não se pode prestar pior desconstruir com minhas próprias vida comum com outras crianças, serviço às crianças do que aplaimãos. Meu único vizinho que por mais insuficiente que seja o nar excessivamente esse camitambém vivia fora do cercado era meio. Porque não há, talvez, fa-1 nho, sacrificando, à aparente feum monge franciscano, Pater G_/
zen, que estava fazendo estudos
sôbre os Badoei.
Depois da minha primeira lição
de como construir uma casa,
o arco e fléxa,
aprendi a usar"tubo
de assôpro".
bem como o
Para as caçadas, as flexas e os
dardos de sissoprar eram molhatirado do sumo da
dos no veneno
árvore "cambodia", que não matava, apenas paralisava., Durante
a guerra, usávamos para êste íim
veneno de cobra.
Aprendi a cozinhar sem água
te-'
e como fazer roupas cotn fios
Cidos da fibra da palmeira "arenga".
As palmeiras "arenga" resolviam muitas das necessidades vitais dos Badoei. Eles tiravam açúcar e a farinha das flores, os doces chamados Keolang Kalong
eram feitos com suas frutas secas,
cordas, madeira para fogo e fios
da fibra que corria na casca da
árvore, e as cabanas eram feitas
das folhas. Aprendi, também, a
**i í".\ " ^wS*.. ¦ ¦ * i.. -V
fazer todas estas coisas. Desde ontão estava apta a iniciar um curso de Magia Negra para principiantes!
t
A PREVISÃO
--.y^:>;;.;-'**_->;^;-'':r.. .--¦'¦ :¦

Ettufai • vltrlnai, ' am il*
vertei formato».

muito simples e. muito velho: veneno de cobra
Eles envenenavam as flexas e
as lanças, punham veneno nos legumes e na terra. Só eles mesmos
conheciam'os caminhos não-venenosos.
O INIMIGO OCULTO
O povo de Bantam seguiu o
exemplo dos Badoei e os japonêses nao se podiam defender porque nunca souberam onde estava
o inimigo. O veneno tinha sido
pôsto em tudo e o menor, descuiou arranhão significava a morte.
Vi as árvores dc óleo de rícino
crescerem nas estradas c vi mui-

UM GRANDE PROFESSOR: A NATUREZA
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na aala de almoço
eu na cepa

ÜM

Volta ficará vermelho e as estrelas comandarão o mundo. Um dia,
virá porém, um profeta branco
— um grande chefe — e de novo voltará a paz.
Parte destas profecias se tornou realidade quando os jáponêses invadiram Java. Eles.ordenaram que o povo plantasse árvores
dc óleo de rícino' nas estradas e
nos jardins para aumentar as reservas. O mundo para os Badoei
significava Java e quando as sementes do óleo estavam maduras,
os Badoei se incumbiram- de expulsar os japoneses daquela parte do mundo com um expediente

O.s Badoei me ensinaram os
métodos segundo os quais eles
acreditavam que podiam Invocar
os espíritos da morte e pedir a
,;M _
ajuda deles.',- ...
nunba
Advertiram-me
para
usar a "magia negra" em caso
—
de amor ou de ódio
que eu a
usasse, apenas, quando estivesse
em grande perigo.
Mirtha primeira lição para invocar a morte sc deu numa noite
em que á lua cra vermelha contra o céu negro e os homens paveeiam excitados. Reuniram-se
num ciiculo fora da muralha dc
paus, sentados dispersos pelo
chão. Vi, então um rapazola que
se erguia e que começou a falar.
Tinha cerca clc doze anos, a voz

¦ -;->.::.:.v.v*^v..' ¦¦;;-¦

I ir ida rir atual a preparação ativa bre uma mesa ou uma cadeira
dos amanhãs decisivos.
para que faça sua primeira declamação, que êle repete como
um papagaio.
O PAPEL DA ESCOLA
Nessa idade, a criança não
O que ficou dito não significa, tem nenhuma necessidade de
entretanto, que a escola deva uma escola de instrução, mas
ser considerada, cm qualquer necessidade de crescer, de cnflcaso, como ideal.
quecer sua nova personalidade,
Fui educada até os treze anos num quadro harmonioso necesnum pequeno lugarejo cm que sário a toda educação bem comminha infância sc desenvolveu preendida.
.
com uma riqueza e a liberdade Continue mctòdicamcntc a ação
que ultrapassam de muito, sem- da escola, organizando em casa
pre, os mais engenhosos métodos a vida ativa dos seus filhos.
dos pedagogos.
Delxe-o, tanto quanto possível,
Por melhor compreendida que num espaço reservado só
seja, a escola supõe um minimo ele; forneça-lhe ferramentaspara
e
de ordem regulamentar, de de- materiais para os seus jogos e
terminações inexplicáveis, con- trabalhos; sobretudo, seja para
trárias às tendências comuns das êle um modelo. Que os atos, as
Crianças.
ações dos pais estejam de acôrCom cinco anos, porém, fre- do com suas palavras, a fim dé
qüentei a escola do lugarejo, que o comportamento paterno
mas nada ida passagem por ali não sc choque com as imagens
ficou gravado em minha memó- generosas que os pais despertam
ria, enquanto que ainda vibra nos filhos nos momentos dc tenem mim, colorida c fresca, toda tatlvas dc moralização.
a vida da cidadezinha, os seus Mas — dirão muitos — o meu
campos, seus animais. É a essas filho já tcm cinco, seis ou sete
possibilidades que devemos nos anos, c ainda não sabe ler nem
agarrar sempre.
escrever. Na sua Idade, tal e
Se você tiver, pois, a vanta- jqual criança já lia Corretamente,
gem de viver numa cidade pe- quase com perfeição.,.. fisse
quena; se o seu filho tiver pos- atraso não lhe será prejudicial?
sibilidade de brincar numa rua
ou-numa praça, cm jardins aprasivels„em companhia de crianças
dc sua idade, mesmo náo muito
"distintas" ou educadas; se a vida cio eampo, do» rios e dos
bosques é rica cm torno de você
— deixe o seu filho impregnarse o mais possível de tudo isso,
recebendo lições naturais, ao
mesmo tempo que os enslnamciitos lógicos da escola.
Pouco importa que clc náo vá
para a escola, senão aos sele ou
oito anos. Enquanto espera, êle
terá adquirido ricas c sólidas bases para sua ' formação futura.
ACAUTELEM-SE DA PREÇOCIDADE

A escola Intervém num pertodo dc fértil permeabilidade da
criança.
Bem compreendida, pode ter
uma apreciável influência na
formação dos seus filhos, na medlda ém que, deixando de lado
os conhecimentos prematuros,
cia vise principalmente a dar
bons hábitos de ordem c dc vida
individual e coletiva, a corresponder à necessidade dc desenvolvimento e enriquecimento da
personalidade das crianças; na
medida em que cia a substltuc,
ou corrige, talvez, os erros dos
pais.
Evite a conduta das mães lmMODÊ"LO JACQUES HEIM — Vestido meia-estação cm lã bran- pacientes por verem o seu filho
aprender a ler e escrever, qúc se
ca com saia "fourreau" principiando no cinto incrustado.
sentem orgulhosas em pô-lo sú(Europress)
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Bemoreira

Como a -Vida me visse deslum[brada
Indagou a sorrir:
Por que sonhar?
E o Destino, ao me ver antrus[Mada.
Friamente inqueriu:
Para que esperar?
Depois, muito depois, ronviA ilusão.
Tudo passou!

[dou-me
Vem

comigo

[chorar..,

IBICUI
Terra A»t
que coisas
que ao pé
aa tttttít*

morenas faceira,
mil Mm par» contar..
6tt grandes lacjuelra*
14 vio cantar..,

A noite a luz clareia
a ponte dot aereatetro».
reaoando na branca areia
o »im Aot seut.violelrot...
... __ nciMX féria* acabando,
Umbém at «erertataa at luar...
t. nó* partlmo* chorando v.
coniolados: par» o ano voltar!

Sérgio Roberto
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Em Monte Cario num sala em benefício da luta contra a paralisia infantil compareceu a MAARANEE DE BARODA ostentando um colar de brilhantes e uma pulseira de valor de 50 milhões
de cruzeiros. .Europress-Agip)

AEROMODE LISMO

MONTAGEM E COBERTURA
Mauro Clémcnt
Durante a montagem, a cola de- qualquer superfície larga, para
ve ser empregada liberalmente que nenhuma apara ou farpa de
nas partes a serem unidas. Quan- madeira levante-sc, quando fôr
dò da colagem das partes que for- aplicado o tecido de cobertura
marão a íuzelagem, deve ser em- Isto não será necessário em mopregado somente um pequeno bo- delos pequenos, mas os grandes
cado de cola, o suficiente para co- modelos de planador, vôo livre e
brir o local a ser colado, reüran- U-Control com cobertura de pa
do-se todo o excesso que porven- pei ou seda devem levar dope
tura haja, deixando-se secar bem. primeiro, para quo tenham como
Dêste modo, a madeira ficará, resultado uma cobertura perfei
nestes pontos, com uma resistên- tamente lisa.
cia invulgarL devendo resistir a Os modelos pequenos podem ser
grandes tensões. Existem diversas recobertos secos, com tecido lecolas com diferentes tempos de ve e resistente, de preferência
secagem, assim o aeromodelista papel-sêda japonês. As superfí
deverá estar certo da que empre- cies externas da estrutura devem
gará corretamente. Estas colas dc levar uma camada de dope sendo
secagem rápida prestam-se tam- o papel colocado logo após, elibém a outros trabalhos e peque minando-se todo o enrugamento
nos reparos; as colas de secagem dele se possível. O papel é
mais lentas prestam-se para cons: em seguida borrifado levemente
truções mais fortes.
com água; uma bomba inseticida
A cola deve ser posta ràpi- dará ót, *¦«<_"_. resultados. A água
damente nas partes a serem cola tem a faculdade de encolher o
das, unindo-as em seguida. As papel e repuchá-lo firmemente
colas líquidas tendem a infiltrar sôbre a estrutura. As partes mais
se nos poros da madeira, moti finas, como as asas e a empenavo por que não são empregadas gem,, devem ser fixadas com aino aeromodelismo, podendo en finetes a uma superfície lisa qualtretanto, serem usadas em mode quer, como prevenção contra curvaturas ou empenamentos quanlismo naval.
A junta a que foi aplicada a do a água fôr borrifada, ou quancola deve secar rapidamente, em do ao papel íôr aplicado dope.
questão de poucos minutos, mas
como medida de segurança, convêm deixá-la secar por cerca de
um par de horas. Áreas largas
quc venham a ser coladas face
a face, como no caso de duas íôlhas de balsa, devem ser postas,
a secar durante, pelo menos, tô-'
da uma noite. Blocos sólidos co¦ I | mm
JJJ &S MÍ7
lados da mesma maneira entre
si, necessitam até vários dias para
secar completamente.
Uma cobertura perfeitamente
lisa é importante em dois pontos
principais no aeromodelo: aparência e qualidade de vôo. Uma
cobertura mal feita deprecia ambos. A cobertura de um modelo
é, sem a menor dúvida, a parte
mais trabalhosa e mais difícil,
mas com prática e paciência, cedo todos tornam-se peritos nesta
parte. A própria preparação das
superfícies a serem cobertas tem
muito que haver com o resultado final.
Primeiramente tôda a superfíÉ VERDADE OU É
cio que será tocada pela cobertura deverá ser lixada até tornarMENTIRA?
se lisa. Tôdas as aparas e sobras
de cola que existirem devem ser
eliminadas com uma lixa. Alguns As mulheres têm mais de des
aeromodelistas preferem aplicar, confiar das mulheres do que dos
antes de iniciar a cobertura, homens.
J.J. Rousseau
uma camada fina de dope sôbre

Ai obras prlmus da lltcruturn
transpostos para a (eln, seralmei.*
te, nAo desmerecem as obras origlnals, pos.ilbilllnndo ao grande publico travar conhecimento, jieln
imagem, com a temática su.lcntndn
pelos melhores escritores do mundo.
O cinema francês tem se preo*
cupndo em adnptnr obras de alto
valor literário, Monumentos da 11teratura universal têm sido transportados para a tela, nfio sc restrlnglnda os diretores de filmes
franceses- a escolher aquelas obras
representativas do caráter especi*
fico dc seu pais, mas, igunlmcnte.
têm filmado obras referentes aos
mais diferentes povos c culturas,
Vamos o estranho universo de
Fedor Dostoicwsky fascinando os
criadores dc cinema nas várias èpo*
cas. Depois de "L. IDIOT", "L/HOMME AU CHAPEAU ROND", "LKS
FRÊ1.ES
KARAMAZOF"
c "LE
JOUEUR", foi recentemente levado
á tela "CRIME ET CHATIMENT".
CM protagonistas, Marlnn VLADY e
seu marido Robert HOSSEIN,. traduzem fielmente os personagens
.contraditórios e terríveis do grande
romancista russo.
A obra dc STENDHAL suscitou
várias transposições clnematográflcas. A última vcrsüo de "LE ROUGE ET LE NOIR", interpretada por
Danicle DARIEUX e Gerard PHILIPE, consegue imprimir na película
o romanesco apaixonado do grande
escritor de Grenoblc e sua pslcolo
gia lúcida. Tentativas menos felizes
feitas anteriormente nos convencem
que romances dessa envergadura só
podem ser abordados com circunspecção, tato e multo amor.
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Simone Signoret c Raf Vallonc são os astros de "Teresa Raquin"
(Foto Unifrance)

PRESLE saldos das páginas dc Radlguct.
A grande Edwlge FEUILLÊRE e
Pierre-MIcliel BECK romperam certos tabus transportando para a tela
a sensualidade sorridente de CO*
L_-TTE. Houve igualmente diversas
"GIGI", cm várias adaptações da
mesma romancista.
*m "realiOs diretores franceses t
do um gênero especial: a transposlçüo cinematográfica c a atualização
das mais famosas lendas ocidentais.
Vimos no cinema o mito de Tristão
c Isoldo, dc Romeu c Julicta c outros tantos. Igualmente adaptou-se
histórias medievais com a introduçfio
de canções autênticas e reconstltuição do "folk-lorc" francês c curopeu ("Os visitantes da Noite",
não se lembra dc "A
etc). Quem
*E
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Ptv^I'
''
BHt
IlvH
___HhST
;$_________ ____H BB j____-^ mm
f-í
¦ ______[
HlS' ¦> i iwl
_^B üEt^H ________________________ "¦'¦
MARAIS é a Fera depois dt
____*___. _KP_PPli^_____j ___¦__£ J_____$_________¦&_____¦ WÈm Jean
ter sido o Tristão.
As obras de artes plásticas igualmente têm servido de base para
BB.____;¦¦ •.a ¦ ¦___! _B__MmI1 mmm excelentes filmes (documentários
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t'.c,). No terreno da pintura muito.,
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R BI BI
:
iwKÍ*'
....-¦..!.-¦,:¦¦_B ____B_____Kr'
j K^I_____________-_B-_________i
cinema, onde inclusive a própria
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arte cineinatrográfica sofrerá um
. processo dc evolução. Para o rcnlizador Michel CHILO, por cxcmpln,
o cinema encontrará sua veidadcira expressão na linha seguida pelas
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ciai, o homem, é aquele mesmo que
"Os
tem sido a preocupação de todas as
Miseráveis"
Danielle Delorme e Jean Gabin, em
outras artes.
maioria dos clássicos do cinema
saíram das obras primas da biblloteca. Além da grnnde importância
da imagem, o cinema recorre igualmente ao verbo; donde a eficácia
dos grandes escritores pnra o êxito
dc tantos filmes.
Emile ZOLA não escreveu pnra
ser levado à tela, mas no entanto.
R:né CLEMEXT em "GERVAISE"
nos mostra com Mana SHELL e
Fi-.-.nçois PERIER todo o patético
de ecus escritos "THÉRÈSE RAQUIN" cm duas versões já nos
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cèncias sentimenais várias. Muitas vêzei me
paro nos jardins e enamorado dos verdes
sinto uma presença, olho e vejo Garcia
Lorca. Êle sim, sabia o segredo dos verdes.
As vezes, e quantas, tem me visto, olhando deslumbrado para você como quem amantemente sente os verdes de um jardim. £
que eu sei as florações, os itinerários, as
tonalidades de verdes quc existem em você.
Fu nunca disse, por supor sabê-lo, que
lhe amo como a um jardim. O jardim de
um rei quc cu sei, onde a rosa quc sonhamos deflagrou na primeira manhã do nosso
mundo. Os mais belos jardins do universo
foram criados por mim. Dos de Babilônia
a você, sonlici-os todos. F assim em se tratando dc jardins c você (meu jardim suspenso no sonho, dc uma Babilônia onde fui,
sou e serei sempre) arquitetei c previ tudo.
Em certos céus cinzas onde sc silhuetas
negras imagens de árvores desfolhadas eu
sinto a sua beleza enxuta, como naquele
trecho do jardim onde sc situa, a minha
paisagem favorita. Quando não sc sabe o que
existe do ladb dc lá, a não ser o bater de
um coração, porque tanta c a névoa, eisnos face a face com o mistério quc faz da
vida um deslumbramento.
Do passeio quc demos dentro da bruma
ficou-nos a lição dc poesia. O amor para ser
amor tem quc ter raízes bem plantadas no
ideal. É preciso se descobrir e crescer juntos,
sejam os verdes ou os outros mistérios da
vida, em emoção e amor. Ê preciso que so
saiba que o coração é mais ligeiro do que
os olhos no pressentimento. Ê preciso ter o
sentimento puro e andar sem medo pela bruma por ter a certeza de quc o que sonhamos está do lado dc lá e dc repente surgirá
assim, como eue você, do milagre da bruma.

Km multai dessas tardes desse inverno
romântico a nossa cidade tem ficado emo*
cionatmente londrina. Uma bruma envolve
meiisamente tudo romo num sonho onde o
mais exato ainda c vago. A poesia que emana desses aspectos sentimentais do tempo c
imensa.
Como num couto dc fadas os olhos procuram desvendar o que o coração pressente,
onde está esse príncipe encantado quc libertarà pelo amor a criatura quc se convencionou chamar de a cata borralheira da
história. Pois todos os seres que ainda
não íoram tocados pclo amor são outra cspêcle dc gata borralheira estática no cotidiano até quc o amor ou como se convencionou chamar o principe encantado lhe toque com os olhos e ordene pela emoção:
ergue-tc e anda.
F, quem diz que não sonha nesses dias
seus milagres de fantasia, por certo que
mente A bruma não só envolve a cidade
como envolve a gente com seus novelos dc
nevoa c poesia. E uma vontade imensa dc
ser feliz, dc ser par no conto de fadas da
.ida sc apodera dc todos.
Esse rosto divisado na gasc da bruma,
essas mãos quc sc estendem para encontrar
as nossas, essa paz dc ilha, esse silencio so«oro que emana da beleza, essa música quc
flui de todo o corpo c essa vontade de morrer
simplesmente assim nesse instante como quem
desaparece na bruma para sempre, tudo isso
faz dêsse inverno o encantamento e a saudade
de todos os outros.
Ali! os verdes do inverno me perturbam. Que líricos c perturbadores na sua
essência são esses verdes múltiplos de aquies-
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"íola em tôda a sua força, como
Robert BRESSON fêz "LES AN- de:transposiçáo cinernatoGES DU PÊCHÉ" em estreita co- também a "LA
de
BETE HUMAINE".
laboração com' Jean GIRARDOUX, gráfica
"LES
"DAMES
de Victor
MISERABLES"
quanto ao seu outro filme
AU BOIS DE BOLOGNE", cujo HUGO foi filmado recentemente.
"LE
diálogo é dc Jean COCTEAU, íoi "NOTRE DAME DE PARIS" e
CRISTO"
de
DE
MONTE
COMPTE
de...
DIDEROT!
, dc um tema
A. DUMAS foram fumados várias
Não se pode medir a influência
"CORCUNDA DE
da literatura sôbre a sétima arte. vezes, O último
A revista "Cinemondc" nos anun- NOTRE DAME" nos traz Gina
"PAUL LOLLOBRIGIDA como Esmeralda e
cia o inicio da filmagem de
ET VIRGINIE" do inefável Bcrnar- Anthony QUINN como o corcunda.
Lembramo-nos todos comovidos
dim de Saint Pierre e igualmente
"LES FLEURS DU MAL" de Char- de "LE DIABLE AU CORPS" que
"
les' BAUDELAIRE. Examinando-se nos deu, em 1946, a imagem de uma
uma cinemateca, constata-se que a juventude desnorteada, representada por Gerad PHILIPE e Micheline
_,__
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TUDO PARA AEROMODELISMO
Ay. Almirante Barroso, 2 - 2.° (Tab. Baiana) Rio
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Maria do Lourdes Freira
Tl|üta
ttbo«í_i,
R«bou_a«, 44 •- Tl|uta
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Ido Duarte Porelra
Rua Cunha Barboia, 44 • Said*

Mm*. Walttr 0'Dwyar
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R. Tuplniqttlm, 289 - NH«rol ¦ E«f. do Rio

- que distribui tôdas. as semanas
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LAVA-ROUPAS ^AéééíééhI

« m

Rua Alm. Ary

rarralro», «33 • Rorfio

Arlelo de Cama Lopos
Trov«ua

Gutrro, 104 - QutftHoo • D. I.

Nidia B. O. Silva
Rua

Auguito Cordato, 21 • Nora Priburgo • Eif. Rio

Alcina Araújo Jobim
Rua

Xavier da Sllvolra, 30, «a. 704
Copacabana

L. Anlonie Lopes Pereira

GOSTA DE AEROMODELISMO

Rua Tacarar., 126-Rocha Mlranda-D.P.

participe do

Dionéa Santas Barros
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I CONCURSO DE AEROMODELISMO
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promovido pclo CLUBE DOS MAMCACAS
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patrocinado pclo Lóide Aéreo e pela revista
Vida Juvenil
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PRIMA é um PRÊMIO
para as donas-di-casa !
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CRUZEIROS

Data do concurso: 22 dc dezembro de 1957
Local: Campo dos Afonsos, no Rio de Janeiro
Condições, Relação de Prêmios ê o Cupão de
Inscrição, absolutamente graits, encontram-se em

VIDA JUVENIL
à venda nos joraaleiros ou na redação,
R. Riacbuclo, 414 — Rio

Ur*

LEMBRE-SE! Todas as semanas 10 Lava-roupas
PRIMA são distribuídas entre as Felizardas RINSO I

É osi/m qu» p» fax para ganhar:

PRÊMIOS NO VALOR DE

20.000

Irene Leal Menezes
(Som ¦nderico)
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CRUZEIROS

I1

Rua Ubó, 170- B. Horizonte• Etk Alnai
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Basta mandar 2 tamplnhai da embalagem de RINSO, do
Tamanho Gigante ou do Tamanho Médio, ou S tamp.nbae
do Tamanho Pequeno, com seu nome e endereço no verso, bem como o nome e o endereço do revendedor, em
envelope fechado, para: CONCURSO RINSO — TV TUPI
(Ex-Cassino da Urca), ou depositá-las nas urnas locaRiss.
das em tôdas as filiais das CASAS PERNAMBUCANAS.
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N5o perca lempo! ^*T
Você lambem pode .;
ser uma das
FELIZARDAS RINSO!

...E é sé aguardar os sorfeiocf Os sorteios se realisario
todos es domingos, às 19,20 h. pela TV TUPI - CAHAL •,
em combinação com a Rádio Tupi.

Além efe premiar... RINSO lava melhor
e moís barato do que jobflo comum/

Compr» RINSO 1
Exija RINSO!
..

ATENÇÃO REVENDEDORES!

Viagem grátis
a
J5_3_L_t?
•*-•_____?

-r.

i

jg>

RINSO di-frlui primio. poro quara compra • pare e»«m vandol AM» do» L""******
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O QUE VAI PELO AR...

"PARADA

ANTIGOS"

SUCESSOS
Não só a recordação que no»
nlrarn, dos belas páginas rio
pnssario como também a valorizaçào da nossa música pnpular, isso dá nceiifciitunrio
destaque a essa iniciativa rio
,S'ou;a Lima, rpie pisa — talvez èle. não tenha pensado —
afastar as bolcraria.t f|tic ati-

dam Iludindo o espírito rins
nossos compositores, que. csquecem rie compor coisas brusileira.i. Ihna pararia, ouric só
entram ritmos nacionais.
Diante dr tanta beleza rio
passado, possivelmente, eles
terão mais inspiração para
reviver os nossos puros riímos. Motivo, também, para'
despertar o espirito poético.
A falta dêste tem-se feito nofer» nas atuais composições.
Domtnpo passado a seleção
foi amjiada a êste. colunista que, conlcssa não ter cncontrario dificuldade, Os muifos sucessos são mesmo do
passado.
Selecionar os sucessos antigos nâo me emocionou tanto
como a apresentação deles. A
perspicácia na escolha dos intêrpretes foi mais imperiosa.
Distribuiu-se, para cada gênero, um interprete adequado.
acredito quc tenha sido um
dos motivos da boa aceitação
do programa. Desde Nuno Roland revivendo "Jura", até
Lúcio Alves defendendo uma
das maiores criações do "uelho" Sílvio Caldas "Chão da
Estrelas", o nível /oi o mesmo.
Principalmente êste
último.
Lúcio Alves é, sem favor, sem
fâ-clubes, sem apoio tnilionnrio, — um c.Tcelentc cantor.
Com a,sua bonita voz grave
deu àquela música perfeita iutcrpretaçâo,
Pelos que vte felicitaram
pela escolha dêste sucesso do
passado, pedirei ao Lúcio, a
quem cabem os elogios, quc
volte a cantá-lo.

"RAINHA
LEX PODE SER A
DO RADIO DE 57"

"estrela" — No caminho da
Como nasceu a
— A "voz selvagem" canta e encanta
glória
Num vinte e nov* de junbo de um
ano que nílo vai multo distante na
cidade ds Campos, ali bem pertinho,
no Estado do Rio, nasceu uma pequerruch», viva « inteligente. Dias Jelevapois, os padrinhos sorridentes
ram-na a pl» batlsmal. Sou nome:
nascida
Iracema. Como toda criança
em berço humilde, porém honrado,
Iracema cresceu entre folguedos e
fantl», sob o desvelado carinho dos
Baalfl
Aci» iet* »nos, descobriu ou desçobrlram par» el», que Deus lhe dera
uma linda voz. No coro da igrejinha
local, nas festlnhss dos colégios, a
menina começou a pontificar. Aqui
«ra um pedido para que tomasse p.irt». numa peça Infantil. AU novo pedido A professor» Maria Emilia Barc*!n* Martins para que deixasse sja
aluna c«ntar uma coroaçSo,

Iraeem» a esta altura JA havia d"
saparecido, Em seu lugar «urgia a
cognossa muito querida lar» Lex, "voz
nomlnada muito acertadaincntc a
selvagem".
dc Iara Lex
A primeira gravação
"Chuva", gravado
foi "Toda
o samba canção
América", que, lnfellzmenna
te, não recebeu nenhuma divulga
ção aqui no Rio. Em SSo Paulo, no
entanto, onde a peça foi encenada, a
venda foi das melhores. Depois deste
exaltação, multo
tivemos um samba "Tijuca",
também
bonito, intitulado
sem divulgação, Agora Iara Lcx Ian<'stil
num
disco,
terceiro
çou o seu

NASCE UMA ESTRELA
A vida passou, » menina cresceu
e... nasceu uma estréia, Aquela menina de olho» grande», narlzinho Uno,
transformou-se em mulher feita. El-la
no Rio de Janeiro, cidade grande noe
tamanho e maior ainda nos sonhos
esperanças.
Aqui, a môça pobre, que nao acalentava plano» de grandeza, teve que
trabalhar. Boa filha, boa Irmã e, aobretudo, «oguindo os ditame» de um
grande coração, transformou-se em
industriaria. Foi trabalhar como simpies costureira de um dos nossos magazines. "alfaiate
do primeiro ano ,
Como o
Jraccm» também cortou muito pano.
Cortava c cantava. .Cantava e, no Inlimo acalentava o sonho dc poder
cantar mais. Não somente para as
suas colegas do profissão. Para um
grande público. Para um público que
* compreendesse, quc a aplaudisse,
qu« lhe desse incentivo.
NO CAMINHO DA GLÓRIA
Um dl», atendendo uma sugestão
de "ma amiga, ei-la freqüentando a
escola de canto da professora Leda
Amorim CarrSo. Dali ao Instituto Nacional de Música íoi um pulo. Durante quatro anos cursou as aulas
do Instituto com um entusiasmo sem
ptr.
Motivos particulares, no entanto,
Iriam torcer um pouco o destino de
Iracema. Viu-se impedida de continuar as aulas e parou de estudar.
Ainda no Instituto, teve a sua prlmeira oportunidade, quando foi canvidada e aceitou para trabalhar nu
de Walter Pinto. Lembram
ma peça"Fogo
na jaca"? Pois foi jus
sc dc
tamente nesta peça que Iracema Inl
çiOu sua vida profissional. Não apa
recia no palco. Apenas sua voz sc
fazia presente. Sob a regência do
maestro Viecnte Paiva, cantava num
sexteto que atuava junto com a orquestra, por trás dos bastidores.
Foi aí quc o maestro Armando
Ângelo a conheceu, Nolou que o seu
timbre rie voz merecia destaque. Deude suas músicas, o sambalhe. uma "Chuva",
Com òsto samba
canção
apresentou-se pela primeira vez no
palco, num quadro que levava o noTeatro .Tofio Cacta.
me da música,
"Nãono vou no
no, na peça
golpe". Esta
va aberto o caminho para a glória,
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ENQUADRANDO

í

UM CARTAZ
IAItA LEX está trabalhando para
trocar o penacho pela coroa do
Rádio
revolucionário. Cansada de continuar
apenas cantando, resolveu adotar um
estilo próprio, onde o exotismo se
mescla com o afro-brasilclro, sobressaindo-se a interpretação da artista
o sua extensão dc voz.
"BaioDesta combinação nasceram
nando no Japão" e "Triste recordação", respectivamente dc Armando
Ângelo, Santos Meriti, e Rossini Pacheco.
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RAINHA DO RADIO

E, para finalizar, a grande novídaresolveu candidatav-se
de: Iara Lcx"Rainha
conao
trono de
viriam
outros
do Rádio". Ago.
então,
Depois,
"Castiga
o cou- ra o grande público terá oportunida« outras peças.
tratos "Aperta
"Está
em 16- de de conhecê-la melhor. Conhecê-la
o cinto",
ro", "Nn
"Bra- e aplaudi-la como realmente ela medas".
pais rios Cadillaes".
e,
finalmente..
rece ser aplaudida. Esperem e resde Pedro a Pedro"
sil
"filo ds Janeiro... » janeiro", nolpondam so estamos ou não com a ra
show de Carlos Machado. z.So.
CARREIRA FIRME
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A dra. Nena Martinez é um
dos elementos mais eficientes
do Rádio. Sua estréia no
"sem-fio"
se verificou na antiga Educadora, como rádioatriz. Abnegada e inteligente,
Nena transformou-se em protetora das crianças, criando
para eles um interessante
programa na Mauá, além dos
que tão bem dirige sôbre assuntos femininos. Uma artista
que merecia maior destaque
pela utilidade dos seus programas.
,

Df PARTIDA RÁPIDA
O mais avançado sistema de iluminação fluorescente, com as modernissimas lâmpadas e reatores G-E de Partida Rápida, está agora à sua disposição!
Eis algumas das extraordinárias características das novas lâmpadas Huorescentes e reatores G-E de Partida Rápida:
• economia de tempo e de dinheiro

ndo nsceslfam de diipotHlvei de partida •eliminam o desconfortável efeito de cintilaçâo
50%«wfw»d« peça» renovável» no tiítemo! •cdtodo de espiral triplo - dá à» lâmpada»
redação tenstwt do cu«to de manutenção vida multo mol» longa, a baixo culto.

Par» melhora taíormaçoes. consulte a General Electric ou peça (usando o cupom
abaixo) o folheto cFatos sóbre a Lâmpada G-E de Partida Rápida».

t1 GENERAL
ELECTRIC

A CENTRAL ELECTRIC S. A.
Av. Alm. Barroso, SI - li.* and. - Caixo Poital. 109
Rio de Janeiro
Queiram enviar-me. gratuitamente, o folheto
."Fatos sôbre a Lâmpada G-E de Partida Rápida".
íS i - - - - ..'»»«>»)« **«i»»ihi»«*»m«"«
H"*'
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Walter Levlla.
•*¦ Itenovou contrato com a TV-Tupl
« cantora e trlc-atrli Haydle Mlranda.
oue esteve
ATAULFO ALVES,
afastado por ter «Ido operado, voltou
na aexta-felra, a presidir aa audições
do "Clube do Samba". Na audlçSo
nue marcou sua volta a programação
da Nacional, Ataulfo Interpretou (com
sutis pastor»») tres sambas dc run autoria: "Quando eU morrer", "Tempo
de criança" e "Inimigo do samba",
rtfcrcMou rir sui* férias a rãdln
atri/. Mil i i iiirini. figura nopular do
elenro de novelas da Tupi.
*. GRACINDA GRACINHA trocou
de amor: deixou F. C. para Rostar
clc A. M.
?¦ AONALDO RAYOL] o novo cantor do it.iilln e il-i Tclevlsío estfve
novamente diante das rameras do canal fi, ontem ás '11,05, participando do
programa "Festival de vozei",
Duas estrelas da G-3 estão atuando em "Boitcs" cia cidade:
Leny
Eversong, no Le Gourmet c Cláudia
Morena, no Jlrau. Amhas vem alcaiir
suas atUHçfies que se
cando êxito em
efetuam d( -'_ dos programas norra.
mais da er
CLÊA SOARES e PAULO TITO,
artistas da Mayrink, eslão atuando,
durante líiria esta semana, na Itádlo
Nacional de Sáo Paulo e TV-r»ulist,i,
canal 5. De amanha, eni diante eles sc
apresentaráo, novamente, na PRA-!).
«*• MURILO DE ALENCAR voltou
cle mais uma excursáo. nesta feita o
único cantor rie músicas" nopular brasileira, da Ministério
da Educação
percorreu lodo o Estado rie Minas.
4» A veterana sambista LINDA BATISTA está feliz da vida. Motivo: a
G-3 contratou um locutor oue para
ela tem a voz mais bonita do Rádio.
*¦ EDITH FALCÃO, a estrelinha do
elenco da Mayrink, está de férias. No
dia 29 próximo, ela retornará à emissora. com novidades no seu repertório.
? ALEXANDRE DE SOUSA, veterano produtor de tiumorlsmo, acaba
de scr contratado pela Tupi para for
mar na enulpe dos escritores da nádio Senllência G-3.
<? SYLVIO CALDAS ameaça Ir a
Justiça para brigar com a E-8: O mesmo anunciam FRANCISCO ANÍSIO e
NANCY WANDERLEY, com a A-0.
«? LUIS CLÁUDIO, o rantor-rçvelícão da Mavrlnk, está se ?nres"nt.ando.
agora, tndas as qulntas-felrasi: numn
audição exclusiva, com as últimas no-
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CONHEÇA O SEU TURF...

d

a)
b)
c)

RÁDIO & TV

Copacabana: 18,00 — Escola Bíblica
do Ar, com os mais belos desfiles cie
hinos; 18,30 — Suplemento variado;
]r),oo _ programa Tcuto-brasileiro;
20,15 — Melodla.s internacionais; 20.30
Música brasileira; 21,00 — Solistas
famosas; 21,30 — IrraÜiaçõcs da cruz;
22,00 — Rádio baile Copacabana; 24,00
Encerramento,
Continental: R,00 — Repórter Carioca; 8,30 — Repórter Continental; 9.00
Repórter Carioca; 12,05 — Domingo
esportivo em revista; 12,35 — Revista
esportiva; 18,15 —Boletim esportivo;
18,10 — Chegadas e rateios da domingucira; 19,25 — Ns vanguarda du automobilismo; 19,30 — Repórter Continental; 20,05 — Panorama esportivo;
20,30 — Repórter Continental; 21,05
Resenha esportiva dominical; 21,30
Repórter Continental; 21,35 — Gillette nos Estados; 22,00 — Repórter
Carioca; 22,05 — Pelo esporte amariorista; 22,35 — Gillette filmando o
esporte; 23,10 — Rádio esportes; 23,30
Long-plays favoritos; 21,00 — Boite dos 1.030; 1,00 — "Invitation".

-

—

VANDA ROSA

— A grande '—
parad»; 14,45 — Cant» »
Variedades musicais;
estréia'; 15,00
15,15 — Tarde esportiva: 17,45 — A
Noite informa; 18,00 — Jararaca e RaUnho; 18,25 — Domingo esportivo;
18,30 — A felicidade bate a sua porta; 19,25 — Preferências musicais;
19.30 — Tancredo e trancado; 19,55 —
Preferências musicais; 20,00 — Caneloneiro romântico; 20,25 — Repórter;
20,30 — Variedades; 20,55 — Prcfercncies musicais 21.00 — Nada alem cle
dois minutoE; 21.25 — Preferências
musicais; 21.30 — Papel carbono: 22.10
Ondas musicais; 22,35 — Ressnha
esportiva; 23,00 — Revista política;
23,30 — Variedades musicais; 23,45 —
Clube do disco; 24,00 — Passagem.

Eldorado: 8,00 — Grande musical Eldorado; 9,00 — Manhãs de valsa; 9,30
Grande musical Eldorado; 11,00 —
11,30 —
Quando a música faz sorrir;
Parada musical; 12,00 — Música de
sempre; 12,25 — Informativo; 12,30 —
Musidísc; 13,00 — Sob o céu da Itália; 14,00 — Opcretas, valsas e canções; 15.00 ——Tarde esportiva Eldorado; 18,00
Quando a noite começa:
18,30 — Um programa a meia luz;
19,00 — Mosaico de Bolívia; 19,30 —
Canções da moda; 20.00 — Favoritos
do público; 20,30 — Placar esportivo;
20,35 — Os sucessos são estes; 21.00 —
Informativo; 21,05 — Cortina lírica;
22,00 — Concerto Eldorado; 23,00 —
Ritmos de bofte; 24,00 — Música para
um sonho divino,
Guanabara: 6,30 — Alvorada cle ritmos; 7,00 4- Programa da saudade;
8,00 — Cristianismo e Justiça Social;
8,30 — Música variada; 8,45 — Boas
novas; 9,00 — Matinata; 9,30 — No
mundo da valsa; 10,00 — Panorama
turfistico; 10,10 — Saudades do Carnavalj 11,00 — Programa dos subúrbios; 11,65 — Repórter Guanabara;
12,00 — Seleções poriuguêsas: 15.00 —
Vesperal dançante; 17,00 — A voz da
RCA; 17,30 — Mosaicos dc melodias:
18,00 — História musicada; 18.30 —
Boleros do momento; 18,55 — Reporter Guanabara; 19,00 — Discos para
sua discoteca: 20,00 — Rádio-baile;
23,30 — Melodias de terreiro; 0,00 —
Encerramento,
Globo: 14.Q0 — Ritmos variados;
15,30 — Transmissão esportiva; 17,30
Tarde alegre; 18,55 — Por um café
melhor; 19,00 — Informativo; 19,05 —
Música, sempre música; 20,00 — Panorama turfista; 20,05 — Domingo csportlvo; 20.45 — Solos instrumentais;
21.00 — O bilhete da semana; 21.05 —
Rádio reportagens E-3; 21,59 — Informativo; 22,05 — Mesa redonda; 23.00
Informativo; 23,05 — As mais belas
páginas; 23.30 — Informativo; 23.31 —
Canta o seresteiro; 24,00 — Encerramento.

AS NOVAS LÂMPADAS
E REATORES G-E

t/oss» Méis fmporfêiite
fíwtohitffogrtsso

ria» feriai reiulimarttareii <> cantor

De "0 Tablado" para "Os Artistas Unidos"

P»ulo Araújo * nm moço «Ho, almd» S»ra", da Paul claude!. Nn tm
seguinte féz "A sombra dn destilapállcn r carioca, Numa msrinigvl»,
cle IS cle «elemhrn rie 11)33 chegou
deiro", de Synge, Tendo também em
ao Distrito Federal • permaneceu.
Sáo Psulo »p»recldo em "Pluft, o f»n"hahy",
Foi
Infante, adolescente, e
tasmlnh»", de Maria Clara Machado,
hoje i ator.
tendo «Ido elogltdo pelo critico Décio
de Almeida Prado,
Em matéria de fatro, nn seu prlmeiro tempo sempre foi* espectador.
t convidado para um filma qu»
Ttr, seus cursos normal» alé que «en- ^__W\_\_\m ^^_\_\\\__\_W
i^^M Hl nSo chegou a srr concluído, parando
i^'^'^^^^M__M_______________\
WWWl
Uti uma lnclinaçáo p*lo hallet. E foi
as filmagens no melo, Depois faz um
"teat"
assim que, movido p»r ésse primei-1
para a companhia Tonia-Csllru sentimento cle arl", Paulo Araújo i
Autran, «endo aprovado para o pa"Otelo", da Shafoi fazer comparsarla nas têmpora-1
pel de Rodrigo em
das de ópor.is do Teatro Municipal,
kespeare, mas devido a compromlssos particulares náo aceitou.
Al surgiam duas oportunidades,
"k.
wM > j
J^m *ÊM____
ll
Nessa altura dos acontecimentos,
unia de ver como era » cols» oor
Carlos Brant convidou-o para "Os Ardentro e outra a facilidade de aprotistas UnidoV', fazendo sua prlnvixlmaçflo cnm a chamada gente dn t"»ra aparição em "Loucuras de ma»
tro. Scus pnls permaneceram neutros,
Jota Gama, numa aubstideixando Paulo A vontade na sua es- tA|
... ^^M________z'j_j__________§__________\ ¦ m»c",' dc
tuiçSo eventual de um cios «tores ria
colha.
companhia. Entrando assim no profisNesse Ínterim, prepara-se para um
Miin.it:-n.ii, favoreceu-o a excelent*
concurso nu Banco do Brasil e t
oportunldede da fazer Jlm 0'Con.ur.
aprovado. Mas a carreira artística coo qtiarto personagem d* "k margí n
meçava a lho falar mais alto. Até
da vida" (The Glass Menagerla), Ce
ANGELA MARIA voltará hoje a| 1ue um dla' Prendando um e.tpeWilliams, presentemente
Tcnnessee
noite a cantar para os telespectadores táculo rií "O Tablado", grupo que
PAULO ARAÚJO
em cartaz no Teatro Copscabani.
do canal 6. Mais uma vez teremos a tem A frente a figura intrépida d>
um moço do
bonita voz da "Sapotl",
Maria Clara Machado, ficou entuslas- teatro, sem contudo Imaginar as rií-, Paulo Araújo é mala
ARNALDO AMARAL anima, pela mado oom os moçns do Patronato da flouldades
,
j qualidades que o teatro ganha,
apresentam
"Ciranda
se
diante
que
Mayrink, dois programas:
de um ator. Foi ai que, manlfosianlo
dos Bairros", ás 9 da manha, e "Pes- Gávea,
randoi Estréias", _s sete da noite.
Achou que poderia também fazer seu entusiasmo, seu primo NapolcSo
Amhas atrações dominicais.
Moniz Freire, que fazia parte do gru"O Tablado", conduziu
AÍRTON PERLINGEIRO reforPaulo
po
mou seu compromisso com a omissoAraújo para uma • experiência.
ra Urirr associada por mais um ano.
GENTE NOVA
l.fcDA BRANDÃO RAU (CX-MIsi
Introduzido no grupo, tomou parte,
Distrito Federal) e CARLOS P.SNAem 1D53, na deliciosa pnça de. Jean
TO. estilo apresentando aos sábados
Anouilh, "O baile dos la.lroes" Em
o programa já firmado:,
pela
"LuzesPRA-D,
da cidade", com entrevistas,!
seguida fin " A história dc Tohlas *
fatos e uma série de atrações.
+. FERNANDO JOSÉ é o novo asslstente do rádio teatro da G-3 dlvidlndo com Carlos Azevedo as atividades
naquele setor.
<? O produtor NESTOR DE HOLANDA deixará o den. dc Divulgação da
Nacional; para substitui-lo fala-se no
venceu dois anos consecutivos
animal
Qual o único
também produtor EVERARDO GUI'"Dr. Frontin"?que
o G. P.
LHON.
O PAULO GONÇALVES, rádlo-ator
e diretor de novelas, da Mayrink,
a) Panthcr
embarcará no dia B de outubro, para
b) Tirolcsa
Portugal, Integrando o elenco de Proc) Mangangá
cóplo Ferreira, que representará pccas brasileiras na Capital lusa. Paulo
deverá regressar _ sua emissora sò2) Que animal tem o melhor tempo para os 2.400 metros do
mento em prjneínios rie janeiro,
"Dr. Frontin" e qual esse tempo?
«a» Reformou contrato com a Tupi o
r?riln-n.»or CARLOS ALBERTO, que
vem brilhando rov.n Integrante da
a) Bambino
novela "O snl está . nossa espera"
b) Tlrolesá
anresentada diariamente, de 3." a 6."c) Mangangá
feira.

B.B.C.: 20,00 — Sumário das notlcias: 20,05 — Sumário dos progra
mas; 20,06 — Interlúdio musical; 20,15
Crônica londrina de Humberto Morais;; 20,30 — Programa musical; 21,00
Noticiário; 21,09 — Comentário de
Argos; 21,15 — Fim da transmissão.

Revolucionário passo da
GENERAL ELECTRIC
no campo da iluminação fluorescente

acendera em menos de 2 segundos

PAULO ARAÚJO

i; \|.vi:/. MORAI.EH fnl o ennvl- vul .ii. do |tU repertório dr melodia*
dado de M»rl*ne, n» RiidlçAo "passada • ii-.. ih ii
"Um»
d»
ntríl» *n melo dl»", que » ? VANDA SANDRA lrucrlt* no
N»rlnn»l levara aa »r, »» leguitri»*- Coneurio de "Rainha do Rádio dn ST'
i- i" Alravéi ii. ...- programa de Fer- pela MiitiA, declara aue nío cederá o
mndn i.obo, palvi» Moraim narrou primeiro posto « outra»concorrente.
detalhe» rurlnans dr mi» rarrrlr» e K que deseja ser coroada por Dórls
Interpretou alttima* A», munira» In- Monteiro,
rluid»» recentemente em, »ÍU rrprr- 4r> ReirillOU de' tu» exetirtáo ao
•
Norte do pais o cantor GILVAN CHAi'nu'
4* Retornou _n nua» atividade» na VES. ciiH.iii velo ni,ii-. i.h.iiI... m»li
emissora líder associada de regresso gordo.

üos programas de hoje

iMishHI

CANTA E ENCANTA
Além de "shows" c peças teatrais.
Iara Lcx já apareceu em nosso sem
fio e na lelevisãn, muito embora ainda não tenha tido oportunidade de
um contrato. Suas obrigações para
com o teatro roubaram-lhe um pouco
a chance do rádio. Mas começa a d'spontar como uma das nossas mais
promissoras artistas. Ela não c apenas uma cantora. É, sobretudo, uma
artista qué canta e encanta.
Suas qualidades começam a !nteressar ns grandes produtores. Agora
filme
mesmo
foi contratada para um
"No doda "Universal", intitulado
minlo cias amazonas", uma produção
de Curt Siodmak. Ela canta o fundo
musical cle película, aliás uma ótima
música do maestro Radamés.

INSTANTÂNEO

VAMOS FALAR DOS ARTISTAS?

OZIEI, PEÇANHA

DE

O confrade Souza Uma vem
proporcíonntido aos cronistas
«pecinliifldos o direito dr rscolha dat melodias pnra a tua
atração "Parada de sucessos
antigos", que vem se. tornando uma "Paulo
feliz abertura do proGracindo", aos
grama
domitiflon pela manhã.

URA

.»

5.° Caderno

Rádio Ministério da Edtiraçáo: 8.00
O dia de ho.ie há muitos anos:
8,05 — Terra brasileira: 9.00 — O
SENAC em casa do comcrciárlo;' 10,00
Concerto para a juventude — Or
auestra Sinfônica Brasileira. Regente: Francisco Mlgnone — Solista: Fernando Lopes (diretamente do Teatro
12,00 — Doce França;
Municipal):
12.30 — Cenas c bastidores; 13,00 —
almoço; 11.00 — Fao
Múíica para
lando de cinema; 16.45 — O "Mignon"
que pensam os que pensam; 17,00 —
de Thomas (ópera completa l; 19.30
Concerto da Orquestra de Câmara
ria Rádio Ministério da Educação —
—
Regente: Lionello Forzantl: 20.30
A música na Alemanha: 21.30 — Temas e sugestões da poesia: 22.00 —
Ensiclopédia musical; 23.00 — Grande
concerto PRA-2.

Tupi: 9.30 — Programa Orlando Batista; 11,00 — Clube do Guri; 12,00 —
O Cacique informa; 12,05 — Reprise
de Uma pulga na camisola; 12,30 —
Programa Aérton Pcrlingelro; 15,00 —
Tardo esportiva; 18,00 — Caleidoscó20,00
pio; 19,35 — Boite do Ali Babá;
Calouros em desfile; 21.00 — Alta"e sua bandinha: 21,30 — Clulic
miro
da Música; 22,00 — Discos imposslveis; 22,30 — Grando resenha esportiva; 23,00 — Grande jornal Tupi; 24,00
Reprise do Incrível, fantástico, extraordinário,
,
Vera Cruz: 8,00 — Missa; 9,00 — No
mundo da valsa; 9,30 — Cinemnscopc;
10,00 — Voz traço dc união; 12,00 —
Saudação do meio dia; 12,10 — Programa dos astros; 15,10 — Tarde dancante esportivo; 18,00 — Saudação Angélíca; 18,10 — A voz do pastor; 18.30
Terço do santo rosário; 1R,50;:—-.'
Moldura musical; 19,00 — O cartaz
de amanhã; 20,00 — Programa Vlctor
musicais;
22,10 — Ondas
Bacelar;
22,40 — Romance mexicano; 23,15 —
Grande concerto polidor; 24,00 — Encerramento.
Canal 6: 10.05 — Mercado dc imóveis; 11,05 — A ser anunciado; 12,00
Escola rie ballet; 12,35 — Clube do
Guri; 13,35 — Festa no arraial; 14,00
Vesperal; 15,00 — Tarde esporUva;
17,40 — Atualidades francesas; 17,50
Aconteceu a cinco anos; 18,25 —
19,00 — Convite a
Tele entrevista;
música; 19,20 — Surpresas; 19,40 —
—
20,00
A ser anunciado;
Tele iornal;
20,35 — Angela Maria; 21,05 — Bollche; 2135 — Resenha esportiva; 22.10
.A 'ser anunciado. .

Vanda Rosa é uma cantora nova
cuja trajetória indica um brilhante
futuro no Rádio. Desde a aua estréia,
que se pode dizer vitoriosa, em um
programa de calouros da G-3. onde
alcançou nota máxima, Vanda lol
apontada como um bom valor oue
surge. Em outras emissoras, também
em programas em que participam clementos novos, ela conquistou os mesmos êxitos, o que deu motivo a um
convite para a escolha i'o "maior
calouro de 195C", uma Iniciativa d;
Acrton Pcrlingelro. Vanda Rosa nã*
se intimidou diante da responsabilidada de concorrer com outros mais
antig.is a bons artistas novos. Confíante no seu talento e acima de turio na sua bonita voz, compareceu ao
Teatro Recreio, onde sc realizou, e
de lá yaiu "O
com o seu primeiro grancle titulo:
maior calouro de 1956".
Esta vitória deu-lhe ainda o direito
de sc considerar uma artista c nãn
mais uma principiante. Depois desta
sagração, foi o mesmo' Acrton Perlingeiro quem a levou para, numa
apresentação toda especial, cantar entre os cartazes ria Tupi. E mais uma
vez Vandinha se portou brilhantemente.
Vanda Rosa não foi esquecida. Se
ainda não assinou o seu primeiro
contrato nn Rádio é porque terá primeiro que realizar algumas excursões
pelos Estados, para as quais firmou
contrato.

3)

vencedores do G. P. "Brasil" venceram igualmente
Quantos
o "Dr. Frontin"?
a) quatro
b) seis
c) oito
"Dr. Frontin",
Apenas uma vez, Rigoni venceu o G. P.
Com que cavalo?

4)

ai Tévere
b) Cid
O Bakari

teatro:
Nacional: 8.00 — Grande
Í.50 — Nacional no turfe; 8,55 — O
—
sert«neBrasil
cantor do dia; 9.00
jo; 9J0 — Festival de gaitas; 10.00 —
Program» Paulo Gracindo; 10.01 —
Domingo esportivo; 10.05 — Parad»
de sucessos; 10.30 — Domingo esportivo; 10.35 — Alô memóna; 11.00 —
Domingo esportivo; 11.05 — Nas asa»
da cançio; 11.3o — Domingo esportivo; 11.35 — Que tem mais talento?:
i:,00 — orlando silva: 12.25 — Domingo esportivo; 13-3* — BálSá. semana:
13.SS — Reoórter; 13 00 _. Coisas ds
arce da vebia; 13JS — Domingo eaportivo; 13..30 — Ai vera o pata; 11.20

¦MÁ'

"Dr. Frontin" há vinte anos pasQual a dotação do G. P,
sados?

5)

a) 25.000 cruzeiros
b) 30.000 cruzeiros
c) 50.000 cruzeiros

'

o primeiro cavalo do Stud Seabra a levantar 8 G, P.
Qual
"Dr. Frontin"?
a) Shanghai
b) Tirolcsa ¦.:•')
c) Cruz Montiel

6)

(Respostas na pag. Li)

Você quer conhecer a história
da música de JAZZ?
Sintonize hoje, Domingo, às 20,30 horas, para a PRB-7
— RÁDIO TAMOIO do Rio de Janeiro em 900 Kc. i
ouça o programa de

Wx.3m
i/\.

fM!

¦

¦•

«F

i»

apresentando a segunda parte com a introdução diimn
pequena história da música de JAZZ.
Programa sob o patrocínio exclusivo da RCA Victor.

taki

82556

¦•¦¦
»
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é mais vantajoso enviar pela VAS P
é mais fácil
e mais rápido!
Basta um simples telefonema seu para
42-8094. Imediatamente, uma camionete da VASP irá a sua casa buscar
a encomenda que V. deseja enviar.

1.1 lllll I^L

í£ j?

é mais seguro!
Na VASP as cargas e encomendas sSo
tratadas com o míximo cuidado por
funcionários de experiência comprovada. É uma tranqüilidade para V. I

Mavrlnk: 12,00 — Programa Luiz
Vassalo; 15.15 — Transmissão esportiva; 18.00 — Gravações; 19.00 — Pescando estréias; 20,00 — Festival rie
jazz; 20.30 — tste norte é de morte;
21.00 _ Galeria do compositor brasileiro; 21.30 — Al vem o sucesso; 22.00
Gravações; 23.00 — Resenha esporUva; 23,30 — Vai da valsa (reprise);
34.00 — O mundo cm sua casa.
Metropolitana: 8.00 — Saudades do
carnaval; 9.00 — Desfile de valsas;
10.00 — Retalho» musicais: 10.1$ —
Programa da Casa das Lonas: 11.00 —
Programa Carlos Gomes: 11.30 — Mústcas modernas, mundialmente famosai; 1S.00 — Vitrine musical; 12.30 —
13.30 —
Programa Silvio Barcelos;
Jornadas turfísticas: 18.30 — Jóias da
—
Festival de
música brasileira; 19.00
ritmos; 11,00 — Trechos operürticos:
13.00 — Domlnfueira dançante.

145"4/5
146"l/5
146"2/5

4
í

i
— e ó entregue a domicilio!
Rapidamente, sua encomenda será enviada a outra cidade — e lá entregue no domicilio do dest natário. Mais fácil, mais rápido, mai»
«eguro — é vantajoso para V. enviar encomendas pela VASP 1

Despache por avião... mas sempre pela
Rua

Santa

Luzia,

735

-

Fon*

42-8094

CORREIO DA MANHA, Dominfe, IR «te Afnsto d« 1887

5.* Caderno
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ALMA E TÉCNICA DEFINEM UM GRANDE ARTISTA
CLARIBALlTE PASSOS
Krvl.u... i.> tal¦!,- 4 Mn sifriil/feutl.
fin, para um urrrladeim artista, eomo
(í-juéle <m am- vi . niicretlzailo o i«u
nhj-firo, Nf-tr ensejo, tôdas aí irirnrat que ttvt de «ti/reiitar no mimo
dt pr,i,i.i,i cnmiiiUmln, ns oluíriciilo.i
naturais rio meio onde lem a sua atlvidade, o despeito rios incapazes t
Invejosns, tudo ile comfdera ultrapassado t plenamente compensado o
torneio de ulctllltudll que disputou.
Também a publicidade tontou-lt de
menor imporldiicia, cm tal ocisião,
porque sabe <yu< as dnsias do sru
inundo Intimo singram aporá os mnrts da qulriade espiritual. £ s«b urna
tal almosjcra, quc o arlista ptrfaito respira, aliviado, caminhando de
braços abertos e sem temer surprè*tt oo encontro reconfortantv daj
multidfies. fii,;, desta pianclra, diante do julgamento sincero c imparcial
do potio, que sabe reconhecer o mirito e -premiar virtudes. As presentes observações, nesta crítica, vim a
propósito rio disco lOnp-ptayirip nacional "A V07. DO VIOLÃO", lançamento da íábrica Stnlir, cm selo priIn ria 10" {dez polegadas), prauapdej
ris alta fidelidade, SLP-1.103, cm
33 1/3 r.p.m., aprescnlun-lo-nos o solista dc Diolão, JOSI: MENEZES, in.i-|
(rume .itlsia quc pertence ap elonco
da Hddio Nacional carioca, Na ;acc
/, aparecem as seguintes aOmpOil"Malagueila", canção dc Emesções:
Io Lecuona; "Un Peu d'Amour", cançâa da l,ao SII<!sh; "Aía/uá", maa-i.re de Ailnandinlio; e "A Voz do
Vlolflo", de francisca Alues e Jtorricia Campos. Na lace B: "Poinclana",
/atitasfa de Mogsés Simons; "MoittlOj
Brasileiros", em arranjo de José Menezts; "Ali Oraclon", canção de Jimmi/ Kennedy g George Boulanper; r,
"Brejeiro", choro dc Erfinalmente,
lirsto Narareth. Exibe-nos JOSÉ MENEZES,' esplendida técnica. O seu
/tascado musical c limpo c cxleriorba, atrnues do instrumento que domina jiinpni/tramn.tc, emissão sonora de indiscutível beleza. Em determinadas passagens melódicas, wmoj
em "Un Peu. dVbuour" dic nos dd ai
impressiin rie uma harpa, tal é a c.rpres.iflo do /ilioriiTindo sonoro em sua
«slupendn c correta execução. O rttmo sacudido, do nosso brasileiríssimo
maxixe, vem a seguir na maravilhota interpretação do solista e onde
demonstra a satisfação diante do clima musical que tanto laia da gente ítmplcs, Depois, aparece a imortal
"A Voz do Violão",
pdffina hoje inseril« entre ns composições cldssicns da
nossa música popular, JVo segundo
grupo de melodias, encontramos duas
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Com o merecido sucesso reali- Icola, nn tristeza de seus proble7.0U-SC no dia 13 do més corrente | mus, lia esperança (como o nouma festa de arte em beneficio | me indica) de íuturas vitórias
tia Associação Mineira de Assi embora lutando com sérias difi
tôncla aos Excepcionais. Tão no- cuidados materiais, vem dando
bre empreendimento
por tão assistência gratuita hs crianças
Qmrla Quinta Sexta Sábado
justa e dolorosa causa, sòmente de Sáo Lourenço que de sua te- Domingo Segunda Terça
apoio c simpatia pode merecer rapèutica necessitam, correndo
de todos quantos tenham um por conta da Instituição os estácoração bem formado que saiba gios das professoras, Ali, à Rua
Signo do Zodíaco: Léo
Tiradentes. tudo è tentado, mlpartilhar das alheias desditas.
Fundada a 22 de junho de nislrado, com o auxilio de um
especial, dc
Dia 25 : Lua Nova
1956, na tranqüila e encantadora material
técnico
cidade de São Lourenço, lá nos acordo com o caso, -a capacidade
rincões do Sul de Minas e onde e as possibilidades dos alunos. 0 Sol em Lio termln» neiU iemana, lai vlhraçfies natas dt cada um
vem sendo acompanhada com Assim realizam eles peque-,scu C|Ci0 de influência» e ns pessoas
muito -interesse e simpatia, já nos trabalhos íttanuais, tais co- i'nascida» neste período riiactcrlram-te Secunda-felr» 1» — O dli favorece
foi a Associação considerada pe- mo recortes, desenhos, jogos dc;por IUa» tendência» is afeições ai- aos temerários • audaciosos, Possibi!
>>
I dentes e sendo amáveis em palavra» lldadei de noticiai, iiirprêias e visitai
la Municipalidade como do UU- cubos, etc.
lidade Pública.
Imenso, doloroso, apresentando | c açftcs; entretanto, ido Inflexíveis, que agradam. As amlrades • os InteEscola Esperaria, a primeira aspectos os mais vários dentro Lplnatlvas e aventureiras. Filósofos, rfsses afetivos 10b benéfico amparo,
fundada, tem como diretora a'do mundo estranho no qual vi- j rilantròpoa c simpáticos, enervam-sc entretanto, os demais detalhes perEl Senhora Nair de Castro Oliveira, j vem os seres excepcionais, imen- Us veiei por causas fortultii, sendo manecem aob os conselhos «trais do
» .Diaçà íina-piiiy-nB POLYuon ] tendo por auxlllares'dedicadas so, doloroso é realmente este pro- pessoas com aptidões governativas e prudt^ncla e nada de atitudes rnncon.° LPN-|duas professoras especializadas: blema que o Destino marca e que guerreiras. Podem ter mais de um rosas e açóes inAs.
(«filo grenat); instrumental.
som. intitulado "MOSICA das ES-, Terezinha Maria Silveira e Te vem sendo por escolas e manei- casamento ou unIAo,
TCrça-feIra 20 — O algno da tratorFERAS", com HENRIQUE SIMONET- rezlnha Ribeiro Carvalho. A Es- ias diversas, estudado, pesquisaPelos dias os astros fluem as seTI E SUA ORQUESTRA, em 311' 1/3
do por cientistas e módicos espe- /¦.uii-.Ics tendências natas: aos nascidos nidade estará bem caracierltadn ncsle
r.p.m., apresentando, na face A: Múno dia 18 de agosto, c êxito é prog- dia. As mulheres estiráo carinhosas
cializados.
sica das Esferas", fantasia de H. Slna idade madura, seguindo e cordatas. As reunlóei, Inclusive no
noitlcado
aue
ao
semelhante
De maneira
monetti e Nazarono de Brito, t-Mirto
uiv vida laboriosa, demonstrando lar, sob eflúvios benéficos. PosslblllAleFrança,
na
íeito
vem sendo
como locutor WALTER FORSTER;
tendência ao campo e âs florestas; dades.de suprésas e noticias «grada"Lua Azul" (Blue Moon). íox de
manha, Suíça c Estados Unidos no
dla 10, os fluidos imprimem ineli- veis,
a
moderNorte,
da América do
Rodgcrs c LbfsnZ Hart;
Richard
nações A vloVmela ou às rixas, porém,
j
um
"Céu", bolero d« Renato Césa;: e
na terapêutica que preenche
no
e ao lar: t0
™ «
trabalho
Quarla-relra 2! — Haverá benéfico
mctem
vasto campo «Pf»"en a lesten-, J»«
"Lima Rossa", begulne de A. Vian
clima de solidariedade e fraternidade.
"Ai Pas,d
de-se aos doentes adules que
dc Compensação de orgulho t valdadr,
e V. Cregcenzo, Na face B:
vao. sendo encaminhados paia,
O amor estará òtimamente fluido,
de
..nl»cPcer,-ado
de
slmpatja
torinhas", ínarcha-rancho dc Noel Ho"Estrelas l'roofícios divci-pos, K isto o quevmi d d ter b
bem amparado pelos fluidos da romsitua
,0
ou
sa e João dc Barro;
sendo íeito pela Sociedade Pes-1 econômica equilibrada; no dia 21, o preensfio. Comércio obtendo compende Mlchael Jary e
pical.i", mpmbo"Stclla
talozi, em Belo Horizonte, na tema traduz a possibilidade de rea- sações.
My Starl.Rhf,
Bruno Balz;
"La Luna",
Fazenda Rosário.
lizar um casamento feliz, contando
íox de Victor Young; c
A Escola Esperança, da Ass. ainda com boas amizades; no dla 22, Qulnta-fclra 22 — Interesses literávalsa de Mário Panzeri e G. C.ilvi.
M. de Ass. Aos Excepcionais, poderão dedicar-se aos desportos c rios e o comércio dc imóveis num
A 'gravadora alemS, Polydor, oferetem um grande ideal que todo aos divertimentos, com uma vida cal- dia esplêndido. Amor e amizades sob
ce ao público íonográlico brasllsiro
auxílio merece a fim de poder ma, demonstrando grande dose de ca- fluidos benéficos. Os pedidos estarão
üm dos melhores discos Instrumonir aos poucos realizando o seu pricho nas ações e trabalhos: no dla oferecendo possibilidades aos propótais destes último» anos. Há páginis,

NÃO É CRISTÃ

"A Música tias
vasto
programa de recuperação j 23f os cflvivi0s preví.m a possibilidade sitos. Os interesses pendentes podem
por exemplo, como
i de uma siUlaçao econômica invejável, ser tratados. Os neuróticos • mexcirtEsferas", que apresenta uma arrojaUma nação em que os precon- de tantos e tantos setes marcada e moderna concepção artística. Os ceitos ,de raça prevaleçam sôbre dos por tão dura fatalidade. Vi- j t.om 0 que poderá ser levado aos pra- quclros em tia negativo • perigoso.
•>% fl^BÉM™»
sa, entre outras coisas a futura, 7ete^ restins e luxo; e finalmente,
Sexta-feira 23 — Os astros ditam
BB-ttF"^'^
^^B
__________u_m_t^8_KM'u>\7 '^v <tnH Hl diferentes
arranjos de S1MONETTI, os princípios humanitários, não é]?8'
inauguração de um sitio perto de aos naScidos no dla 2A de agosto, os que não deve haver intuitos de rivaobras-primas
•''¦;ft>jt^aK
autênticas
*"-*'
constituem
cristã.
'•'"'^^^¦'
i
i^ff^B - sfif^JKfl ^w»»? *$^s?^ '
São Lourenço, onde deverão íun- astios prognosticam
situação eco- lidades e ódios, pois, geram contrano gênero dançanttí-inçtrumcntal. Por
ThÓreáü
cionar oficinas diversas de acôr- j nômioà oscilante, devendo desenvol- tempos. Noticias bem amparadas. Inoutro lado, o nível técnico das gramentais e mo-|Ver 0 senso de previdência e eco- terésses efetivos oferecendo supredo com os níveis "abrigados,
vaçõüs é magnífico e a sonoridade
Visa nomla para resguardar o futuro,
tores
sas agradáveis. No mais, o tema é
de' seus
do primeira ordem. Sugestiva, a capa
oscilante.
isto o porvir dos enfermos; en-i
do. disco. Cotação: Excelente.
—
influências
crianças
gerais
pelo menos
quanto
Disco Odcon (selo preto), n."
—
.Sábado 21 — 0 comércio, em geral,
sôbre eles vela al I)omin«o IS — As noticias e as atia maioria
14.225, em 78. r.p.m., gravações de alou
menos com- vidades intelectuais estarão bcm as- sob bons eflúvios. Os amigos estarão'
mais
proteção,
ta fic^lldade, suplemento nacional;
de uma família, de i tralizadas. O comércio e as amizades atenciosos, dal poderem ser procur.T
precnsível,
JOSÉ MENEZES
apreaenlando-nds o CONJUNTO ME"Doinum lar. Mas com o passar do I porém, sob detalhes contraditórios, c dos. As relações dc amizades em boa
:imii.t.to.s excepcionais dentro rios
lindas páginas Internacionais,
DE NORBERTO BALDAUF.
LÓDICO
tempo
virá a orfandade, e será que recomenda prudência. Encontros situação astral, prometendo os cflú^ana" e "Mi Orarion", além dos tes técnicos do estilo que o identifica executando "Dança das Horas" (da
então a miséria do abandono galantes a mercê de rixas e perigo vios reatamento das amizades «rrifaJ
motiuos .folclóricos brasileiros dc "Ca- entre os astros de primeira prandein ópera "La Gloconda"), de À. ponpara essas criaturas indefesas, de escândalo, caso não se resguarde das. Viagens, ;ir,!;r,ri,.«, rcuniíjes vida
sinha Pequenina", "Peixe Viuo" e do nosso melo artístico. As gravações
cm ritmo dc samba, c o jí
"Prenda Minlin", num sugestivo ar- apresentam dtimo nivel de emissão chielli,
lançadas à miséria da vida e à também na prudência de atitudes. No no lar, bcm fluidas.
Caymml,
Dorival
de
samba
popular
Trof, KACXUS
mais, o tema é ncutral, correndo pecrueldade do mundo.
ranjo do próprio Menezes. Com au- sonora, isenta de qualquer chiado, "Saudade da Bahia". Um disco de
Os Estatutos gravados pela
tentica "chave de ouro", encerra o testemunhando assim a excelência do plena aceitação, sobretudo- para os
Diretoria da AUAE: Dir. Pres.:
seu, recital o/erecendo-uos a encanta- material empregado na confecção do dançarinos, brindando o ouvinte tom
Dr. Bernardino Souto Filho; Vidora composiçío do saudoso Ei-nesto disco. Justifica também nossos nplau- duas ótimas criações instrumentais «
ce Pres. Dr. Francisco M. de
Nazareth, o ohofinho "Brejeiro". Não sos a /eifâo gráfica e artística da ca- arranjos bem aceitáveis. A sonoridaAbreu; Dir. Io Sec; Dr. Ural
c07icepção
modesenho
de
escocujo
mais
a
ter
sido
nível
de
pa
feliz
oferecem
poderia
de das giavações
Prazeres; 2o Sec. Miguel F. Cerlha dns músicas que npnrecem neste derna é muito expressivo. Boas, a» emissãi limpo. Cotação: Aceitável.
quiz; Io Tes. Clóvis Reis; 2o
lona-plai/inp; o sollsía, como a dire- informações biográficas da contra
Disco Colúmbia (selo preto), voTes. Paulo Santos. Ass. Social
ção nrtístien dn prnvnriorn, merecem.cupa assinadas ylo experimentado c;(^ n„ cB-lQ_350j em 78 r.p.m., asEliza M. Gomes, visam os cuiefusivas felicitações. Elas documen- j homem rie Rádio que é Paulo Tava-' sináiàndc_ o retorno do jovem cantor
dados, tratamentos, proteção dos
tam a expressão rie um talento indis-|jós. Um dos ornnries Innçnmcnto.. vis-[ mjncjro LUJZ CLÁUDIO, acompaSou devoto, sou um crente! • considerados excepcionais e que
rutíuel, nlém rie oferecer ao público \ trumentais, sem duvida alguma, dainhatío por R.:nsto de Oliveira e tua
—
Não zombe, não rias não... o rão dentro^ deste quadro: a)
orquestra. Na fica A, interpreta a
jonoprri/leo rio pnis a arte brilhante temporada jonográfisa de 1957.
"Qucro-t.' As— Trago um rosário'de trovas deficitários mentais; b) portadode vm instrumentista rfolndo de atri-\C. P.
valsa de Tito Madi,
res de defeitos físicos ; c) aflino fundo do coração...
sim"; e, na face B, o inU'ress;'ò.te
"Anda Jerico", cie Ostos, com perturbações nervosas,
paso doblc,
sem adaptação ao ambiente soLittr Ofdtiio
marcas KAPP (norte-americana) e \valdo Santiago e Alcyr Pires Vermeciai; d) defeituosos de visão, inACONTFXIMENTOS
exibe,
o
vocalista
sempre
Como
lho.
contraeni
MAHDIGRAS (cubana),
lançada na praça fonográfica. Parti- clusive cegos; e) defeituosos de
oonito
o
seu"
DA SEMANA
domínio,
com
amplo
tos recentemente celebrados.
inclusive surdos; í)
cumprindo m3g- cularmente, no fraseado musical, e audição,
* No Guanabara Pálaçe Hotel, do timbre abaritonado,
"performance", notadamente no ritmo, imitando o trotear do .Tc- portadores
de dificuldades da
mgawjgg
nifica
últiRio de Janeiro, teve lugar, dla 9
"Quero-te As- rico. ótima, a sonoridade das grava- palavra, inclusive mudos.'
composição
na
llrirla
fonomo, uma recepção à crônica
É mantida a Associação com
algo curioso ções. Cotação: Bom.
gráfica carioca, oportunidade na qual sim". Há, no entanto, "Anda
* Disco Capitol (.«êlo grenat), Ins- as contribuições de sócios, oferJerico
melodia
da
no
arranjo
a etiqueta alemã POLYDOR, apreem
trumental, n.° C-78.153,
78 r.p.m., tas de pessoas e entidades que a
.-, \.
; t(10mnS--,'.'\. ¦--'¦ '^T^.^kWBME- j WBPtr -*---.-.: *<--..
sentou o seu artista internacional, o onde observamos uma semelhança es- prensagem e reprodução de "matri- queiram
auxiliar, produtos de
com outro arranjo,' de autoANDOH
húngaro
pantosa
famoso
pianista
Odeon.
Temos, seus departamentos e de festas,
zes" americanas, pela
.7:'--V'Wm^Ê^^'VVÀ-''•':¦'- '•;¦¦/. <'~i-' -^B'''-:>'-'--\ ¦
FOLDES, que exibiu-se, há dias, no ria de Gaya, na gravação Polydor aqui, LES BAXTER e sua consagrada assim como a renda oriunda de
Teatro Municipal, sob os auspiciosi"A Lenda do Menino de Angico", na orquestra, executando, numa face, seu
patrimônio.
'voz de Stellinha Egg, recentemente "The Lonely Whistler", do Charles
da Cultura Artística.
Eis tm algumas palavras, um
Norman e L, Baxter; e, em seguida, pouquinho do muito que repre¦ ¦'¦¦¦"¦' ¦M^B*^ ¦¦¦'¦¦¦ ¦ ¦¦¦^v.
"Giant", de P. Webster e D. TiomROTEIRO INFORMATIVO
senta e do muito que de todos
kin, do filme da Warner "Assim merece pela grande, nobre e huCaminha a Humanidade". Uirt disco manitária tareía que vem txjali' '¦
V^É^^ÊfèiiiSs&^lfo** -^' ¦
nstrumental recomendável, técnica e zando a Associação
Mineira de
'.tisticamente. — C, R.
Afinal, qual de vocês velo tomar conta nr, bebê?
Assistência aos Excepcionais.
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Como rouseqllência dos seus
Ixltos em "O céu é o limite", rio
Rio • rte São Paulo, o Professor
Octávlo rte Medeiros inautiirou à
Rua MlKiiel Couto, 35 — esquina
rte Buenos Aires — um estabelecimento dc copias à máquina, fotoslAtlras, mlmeográflcas c hellngráficas, denominado "A cópia
Urgente", onde espera a clientela
rte todo» ns seus amigos para servi-los cjmrradamentc rom a ajuria de sua aparelhagem ultramoderna. Faz também traduções
• redige textos comerciais c lllcrárlos. Compôs para o sru escritório n seguinte slogan, que os
cariocas aprendrrão de cor:
Á

cópia

limpa

e

sem

vinco,

Miguel Couto, trinta e cinco.
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Realizou-se, na boito "Bcguin",
"cocktail" of;do Hotel Glória, um
rccldo pelo jovem intérprete patri.'io
ALMIR RIBEIRO, contratado da «IIqueta Copacabana, por m itlvo rio
lançamento do seu disro long-play"UMA NOITE NO CAIng intitulado
VE". Compareceram cronistas fonográficos e radiofônicos e personalidades do meio artístico carioca.
t ARY BARROSO, atual presidente
da "Siciedade Brasileira de Autores.
Compositores e Escritores de Música" (SBACEM) e nome rios mais =onicituados rio meio artístico c radiofónlco dn pais, assumiu a Direção
Musical da fábrica de discos MOCAMBO.
A gravadora nacional CONTINENTAL passou a representar r.s
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Uma experiência mundialmente
aprovada; a serviço dq
indústria nacional!
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DE BELEZA
E DURABILIDADE DO ASSOALHO COM

BEL-LAR

OL1VINHA CARVALHO

Ur Econômico .
* Sem Trabalho
ifV Sem Desarrumação
A RESINA REVOLUCIONÁRIA PARA
AUXILIAR A DONA DE CASA;
Peça a visita de um dos nossos técnicos
sem compromisso :

Em selo Westmins* Continua obt ndo ótima reçeptj- ing LPCB-:t20ai."ARLESIANA",
de Bitor: Suites da
dade, no seio do público fonográíieo,
"Presi- zct, ns. 1 e 2, com a Orquestra Flo lançamento da Copacabana
dente Craveiro Lopes", dobridn de larmônica Sinfônica de Londres, reVicente Paiva, na interpretação da vo- gida pelo maestro ARTHUR RODZINSKY.
calista OLIVINHA CARVALHO.
» Aos aficionados da música elas« O LPCB, "SONHANDO COM
sica internacional, na etiqueta do ca- LUIZ CLÁUDIO", é a mais recente
ranuijo, aconselhamos as seguintes no- novidade nacional da Colúmbia. aprevidades: "CARMEN", de Bizet, exe- sentando-nos o cantor Luiz Cláudio,
cução da Orquestra Filarmônica da da Mayrink Veiga, acompanhado pola
Holanda, sob a regência de WALTER I orquestra de Renato de Oliveira, dis
GOEHR, além de Sulistas e coro. CLP-!C0 long-playing n.° 35.043.
* "DRINK", disco LP. de 12" (do12035. "LA TRAVIATA", dc Verd!.|
com idênticos intérpretes. CLP-12037.! ze polegadas), será a próxima apre"CONCERTO EM RÊ MAIOR PARA
] sentação da etiqueta nacional ContiVIOLINO", dc B-ethoven. tcndo»t»moj nental, reunindo vários sucessos nísolista DAVID OISTRAKH, acompa- cionais e internacionais, com o sonhado pela Orquestra d» Estado da ]|.»ta de órgão DJALMA FERREIRA.
« "MEIA NOITE EM COPACABAURSS. sob a regência dc ALEXAN-j
DER GAUK, CLP-12003. "ABERTÜ-!, NA". LPGN-40M. em selo POLYDOR.
RAS. DE WAGNER", com a "The! oferece-nos expreísivas interpretaTRATAMENTOS QUÍMICOS E TÉCNICOS LTDA.
Philarmonic Symphony Orchestra".. ções do cantor patrício DICK FAR73-168 sob a regência de GEORGE SZELL. cm; NEY. Na mesma gravadora, com o
gravaçAo Colúmbia, disco long-pliy-i solista dc órgão STEVE BERNARD
e seu conjunto, acaba de ser lançado
o disco LP "DEPOIS DAS DEZ".
MOEB-3079 e o disco long-play"A
ing. em selo Odeon, intitulado
VOZ REVELAÇÃO", *m criações vocais da cantora paulista NORMA
AVIAN. Na mesma etiqueta, os humoristas do rádio carioca ALVAREN¦______Bfi-£-4^___5____PSkl
GA E RANCHINHO, aparecem no LP
"OS MILIONÁRIOS DO RISO", disco
n- MODB-3074.
A partir de setembro vindouro,
tôdas as fábricas gravadoras, iniciario a seleção musical para o CamaCuidado com as imitações baratas.
vai de 1958.
"Derradeiro Romancs". samba0 legitimo tem só esta marca
cançSo de Alberto Ribeiro, «sanada
a estréia fonográfica do cantor oaLORENZETTI
ran**n*e, ara no elenco da Rádio N*HKlH__i__BlülíilMli:!ii:-?,t'M.U IBth___.
eional. LÉO VAZ. _*m selo nacional
TODAMÉRICA. Aliás. #.«U etiqueta
HUAfc RIO:
arab» tj« lançar um long-playtnf reuH-Sd<. ponte» d» Macumba, na criaPEÇANHA. 113.1.»
ANDAI . tEL «1*9644
Cio dc J- B. DE CARVALHO.
AVENIDA NILO

A indústria brasileira caminha
a passos largos, exigindo cada vez mali

i

Tel.: 228927

Compressor de ar, tipo H. B.,

BEL-LAR rf^

CHUVEIRO

LORENZETTI
o melhor

WííftW p iW

rom as seguintes especificações:

I

1) Horizontal —
Baixa relação
2) Refrigerado por água
3) Equipado com
válvulat "Ftathtr"
4) Um cilindro, um
estágio de duplo efeito
5) Transmissão por
polia de gomes

6) Rolamentos cÓnícoi
7) Vírobrequ/m
equilibrado por 2
contrapitos

o uso de ar comprimido, uma
conquista que se tornou Indispensável
a tôdas as modalidades de fcbrleoçflo,
pelas suas múltiplas aplicações.
Operando em tôdas ai partes do mundo,
os compressores WORTHINGTON
são agora, pela Ia. vez, fabricadoi
no Brasil sob a égide de uma
experiência que lhes permite render

¦) Pressões ali
700 dbi/pl.2

o máximo e oferecer o melhsr, em
trabalhos pesados e contínuos.

9) Dei/ocamenfo ati
244 pis* /min.

WORTHINGTON
#_______t

msmm

Emblema de valor no mundo inteiro

WORTHJNGTON S. A.(máouinas) - rio de janeiro - são paulo - recife - porto aleg*e
Ruo Santa

Uíia, 685 . Telefone; 32-4394 - !"<ibrlea:

Avtnida Suburbana, 5451

•*_*

¦""¦¦'

"

''

- Rio dt Janoif»
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ENIGMAS CHARADÍSTICOS

(Para intermediários)

COLUNA/ 01 EOIPO

Escreve:

MIL-AG A — (Vise. do Rio Branco, M. G.)

(Continuação do número anterior)
13) — Se o Amazonas se perde
Num grande mar de verdura,
O rlo-mar e o mar verde
Fazem bonlla FIGURA. —
(4 letras)

r/( /wa

/çADDlpAlDQAmMM
UDciuajLuíNiUMü/iiuj cKuiuoft

PALAVRAS CRUZADAS

Cerol Extraordinária, realizada no» dia 13 de agosto
"i
Em Assembléia
concedido, por aclamação, o titulo de Sócio Bcnemér o do
correta
antigos « respeitáveis
c"ícu"oEn"gmlstlcò Carioca a Mm do* MU. mais
veterano confrade
associados -o Dr. Durval Mendes dc Paiva, nosso
e mestre Dr. LAVRUD.
Peloa térmoa em que essa proposta de bcncmerèncla charadistlca
sua
está redigida, pelo alto valor dos sentimentos que a inspiraram,
divulgaçíio é um ato de justiça r, sobretudo, a homenagem sincera
c entusiástica desta acçSo ao decano dos chnradlstas brasileiros:
-nm». Sr. Presidente e demais membros efetivos dn Diretoria do
Circulo Enigmistico Carioca.
de fixar a hora presente nas páginas do eluiradimno brasiconsubsDESEJOSOS
leiro eom o vinculo lmpereclvcl de uma homenagem quo da
pestanclasse o nosso respeito' e a nossa gratidão ao sentido moral
consciente
soa humana c ao trabalho de multas décadas do cnigmista
Dr. Durval M,
de sua expressfio social e doutrinária, eis quc o nome do—
velo naturalde Paiva — o emérito e estimadisslmo DR. LAVRUD
dcstlhistórica
dessa
mente preencher tôdas ao condições inseparáveis
ao eleora
apresentamos
nação, alntetlzada nos termos da proposta que
vado julgamento dessa Diretoria: a de que seja outorgado àquele confrade e mestre, segundo o processamento regulamentar, o titulo dc
SÓCIO BENEMÉRITO do CIRCULO ENIGMÍSTICO CARIOCA;
êle sc constituiu um padrão espiritual no seio dc nossa
REALMENTE
coletividade. Símbolo da tradição, porque longe vai o marco inaude acomgural de aua escola charadfstica, nem por Isso tem deixado
como
panhar com acerto e prudência o ritmo de evolução do enigmlsmo,
"Eu
Sei Tudo",
presença no
atestam as fases diversas de sua ininterrupta "Quehra-Cabcças",
em cuja
onde, ha 35 anos, orienta a famosa seção
brilhante trajetória contou com o inestimável auxilio do saudoso Dabllu
confrade
Lutérclo;
o
talentoso
e, hoje, tem a secrctarlá-lo
íis
pela idéia dc promover a formação dc novos adeptos para
LEVADO
fileiras atuantes do charadismo, revelou-se o preclaro DR. LAVRUD,
altura
do
desde o inicio de suas atividades como Diretor, um homem.à
seu objetivo, graças à consecução do qual vem plasmando gerações e
torneios, a lembrança
gerações, que guardam do convivio ameno dos seus
c o estimulo da mais proveitosa aprendizagem;
se encontram cntrc os
preparados, os seus colaboradores, que
básicos e
ASSIM
charadlstas de tôdas as épocas, adquirem conhecimentos
outras competlçfiM mais
passam a enfrentar sem maiores dificuldades
dc um bom
árduas, sem dúvida necessárias para a complcmcntaçao
tirocínio;
Dl!
e importantíssimes têm sido os serviços prestados pelo
do Para a 29
VÁRIOS
LAVRUD ao charadismo brasileiro: nascido cm Belém
em 1894, com apenas
de maio de 1882, fundou, na cidade de Maceió,
"O Sol"
logo seguido de
12 ^os de idade, o jorkalzlnho intitulado
'Jornal de
«O GUri»;'anI IBM, na Capital paranaense; cm 1920. no Rio, o
oferta, ao doCharadas", do qual foi dirigente, passando êste orgao, por
O transformou
mlnlo da'«Academia Charadistlca Luso-Brasileira", c que
Precm Portugal
conceito no Pais
em revista, de largo e merecido
«Academia Charadfstica Luso-Brasileira", que
sidente por muitos anos da
orcasido
o
lhe conferiu as honras da mais alta benemerencia, tendo
influência
nizador do «Anuárlo Brasll-Portugal», publicação dc notável
destacando-se o
na época; Sócio Honorário de numerosas agremiações,
«Blocos dos Fidalgos", de Santos, coube-lhe. em 1947. quando em v sta
"Grêmio Charadistico
aos confrades pernambucanos, fundar com êles o
de Honra, cm Assembléia
do Norte», do qual foi aclamado Presidente«Provérbios
livro
Originais
de 17 de maio daquele ano; é autor dos
consagrado pela opinião do Brasil c de Portugal;
iníatlgável e sereno do scu programa, que dignifica o
todo o terr.REALIZADOR
exercício da vocação charadistlca, êle tem percorrido
- como declara - de conhecer pessoaltório nacional, com o propósito
das fronteiras
mente os seus bondosos confrades, estendendo para alem recebido, em
da PátrlB essas viagens de cordial aproximação, sempre
toda parte, co mas mais justas provas dc estima e admiração;
os
NIDO aos destinos do CIRCULO ENIGMÍSTICO CARIOCA desde
- primeiros passos da Entidade, à qual devota acendrado amor, fortasem
continuada,
jamais
lecendo-a com a sua cooperação espontânea e
a conesquecer de, pessoalmente, e multas vezes, vir trazer aos quc
consignificação
e
a
sua
dá
palavra
incentivo
o
duzem e a estimam
creta do seu apoio, é o DR. LAVRUD, pela soma incalculável de trasob
o
balhos em prol da arte e da causa charadistlca, notadamento
aspecto da doutrinação clara e firme, pJctóilu c honesta, um nome que
avulta entre os sustentáculos morais da nossa comunidade, que lhe
tributa, nesta hora, a homenagem ditada pelos sentimentos de respeito
A sua pessoa e de gratidão à sua imensa e ainda vieejante obra associatlva;

u

IMSCIPULOs e confrades, reconhecemos e proclamamos os seus méritos
dp charadlrta, com oa quaia êle tem contribuído poderosamente para a
grandeza • o florescimento dos ideais de cultura e fraternidade do
CIRCULO ENIGMÍSTICO CARIOCA, que, ao lhe conferir o titulo de
SÓCIO BENEMÉRITO, pelo qual também se lhe exalçam as virtudes do
cidadão • do profissional, dará um novo e memorável exemplo de que
a vida • o trabalho dos homens dignos representam um patrimônio
indissociável da vida das instituições laboriosas c dignas.
Rio de Janeiro,

. <»

25 de julho

de

MfcLJ ~ \

/

//
OS GRANDES ASPECTOS SOCIAIS DO CHARADISMO

1957

(ass.) Nelson Brittes Lemos
José Carlos Machado Avcllar
Wagner Teixeira."

^íllP^

(para intermediários)

WALMEIDA - (Rio)
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cuporou os cabelos perdidos após o
uso de 15 vidros de Tricomicina.

__

_-._¦

I

Iiti dicloritio i filto por ilnha Urro o oipontinti vontoddeo
io pir.hor dl (ritldõo piloo Oir.ifietoi uiufruítoo eta o uio do
1í:»o TTlccMctM, e-.-.Je-- ?jtrl'«.-.*.-.i fleta doodo ji utoriudoa
> .fuor dt !".-i o luo <uo oolhor lhoo oonvior.
.•írto i\:-r., U di Povarilro '¦• :*",'.

JtíJ

NOTA IMPORTANTE:

lir. ir.~,o PfTfl

o recuperação capilar do Sr. Ed-

I8G54

mundo Hm ocorreu em fevereiro
d* 1955, ocasião em que o mes-

tm trmmxlin.

"WÇ *• fmU*t

%.WlV/"'

mo forneceu ao Laboratório Tricô-

w i$rs-

- *J

mlcina Lida. o atestado e as fopubli-

cação. Um tem número de documontes como istes existem nos arO Sr. Edmundo W-

qutvo do

Laboratório Tricomicina
rtt, esmo tr», tnttt

• serão publicados gradativa-

de utèr » Tritomltin*.

O Sr. Edmundo Pérei, »pói • uso d»
Trieomítin», tom ot
nus c*b*/o< rteupe-

redes.

mente, sempre que se fizer
necessário demonstrar por meio
deles a real eficácia da

fãmVm^

Tricomicina na recuperação
dos cabelos perdidos.

KW|>
¦ V?t—

Soluçüo: ELEIÇÃO (V. Leito Popular). — Enigma de primeira categoria, urdido deala forma: a letra i.
quer dizer lançado; e o mesma letra,
por Inteiro, se escreve EI.B, Isto Intercalado na palavra LIÇÃO, que 4
exemplo.
sinônimo
Teremot,
de
assim, a combinação RI.-1-E-lç.lo, da
L,
Igual àquele que
qual se retira o
foi escrito por extenso.

Solução: TEMA (V. Dlc. Sins, de
Ettcl). O vocábulo Amazonas subatltui-se pela palavra homem, porque
Amazonas é nome próprio masculino;
então, a mesma palavra homem perde IIOM, pronome antigo (= sc); o
quc fica, Isto é, EM, posto dentro de
Ta (= grande), termo ou cpltoto
quc os chineses acrescentam ao nome de seus deuses principais.
Enigma que apresenta as carocterlstlcos dc concisão c arranjo técnico 20) — Minha prima quarenlnna
tem cmn brimuito hem ordenado, não obstante
Quatro anéis
a complexidade dos elementos que
[lhantei,
Dois
em cada rie su ns mãos
intervém na sua urdidura. Não é táEla ostenta, cintilantes.
fll condensar numa rcdondllha cssni
tramas dc fôlego, dns qunls devemos
Muita vez ns abandona,
ressnllar o estilo original, a seguorgulhosa, numa mesa,
rança p o perfeito encadeamento de
Para doutros só chamar
todas as peças que conduzem o rieAtenção essa riqueza.
cifrndor ao encontro do equivalente
do conceito.
* * *
Quando, porém, vai pro Sul,
Deixa tudo nn lugar;
Os anéis, no entretanto,
16) — Está bem no coração
Sempre os vai lá procurar.
O amargor de uma saudade:
Vosso ser que ora paira
—
Desta vez, multo apressada,
No reino da ETERNIDADE.
Ela parte com o Monteiro
(4 letras)
E, cm
suas
mãos, confusa,
"Alm. do C.E.C.", 1936.
(troca
O
segundo
com
o primeiro.
Odlanld

MOSAICO ENIGMÍSTICO

lu, Umode rt'r«», «tilio ¦••luto» brullilro. eoi 56 inoa it
Uidt, ruUintt k Hu» OU» lllie, nl 15, » ?»rto Aliirt, Rio
OrtMa do Sul. dtcltro: qut ir* acmtutdutnto olvo o quo ™
o uio dotí Tldroo di Trlcooleln» tivo oo mui cikiloi «eufirido», oonfono io podorí «titttir d» rotogroflii oniui o toj
Uc rilo tootiaunho di poooooo «uo no eonhoeoru intio di tir
•u folto uoo di rifirld* lo;ão trl;oalclu.

Alegro, calvo há longos anos, re-

togrofias constantes dessa

II. Kurban

Em assembléia geral cxtraordlnária realizada no dia 13 do
corrente, ponforme anunciamos
em outro local, foi conferido c
titulo de sócio-henemórito do
C.E.C. ao Dr. Lavrud, figura
exponcnclal do enigmismo brasileiro. t justo frisar quc a
assembléia
deliberou conceder
o referido titulo por aclamação de todos os presentes.

a TRICOMICINA reafirma
a sua incontestável eficiência
no combate à calvície.

75,

1053
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Poros, residente à
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DA ao enigma brasileiro
MOPKRKKIÇAO
GRANDE
[RAL. — (7 letras)

,29 - Jornadas.
?,0 — Cabeça. Juizo,
Ao checar A sua fazenda,
Solução: EVOS (V. Peq. Bras, 9.»
1 - Qualquer filamento do miccliolsi — Matraca
Lá no Sul, cm Barrocada,
edição). A Interpretação dêste traNome grego do deus do amor. balho dá-nos a conhecer uma tcsslilos fungos
ft quc nota o seu engano.
33
3A
29
50
131 32
33 — Navegar.
Destroçando a anclada. —
5 — Grande fatia,
Assim
c
tura .deveras engenhosa.
fí — Arvore da familia das Lcgiir.il(6 letras)
quc a palavra EVOS (ss eternidade)
VERTICAIS
nosas,
divisão
Ccsalpináccas
nparece escrita bem no roração da
"Nó
Górdlo",
(pl.),
1918.
quadrlnha, exatamente entre 35 le— Que produz alegria.
10 — Famoso perfume indiano que é
Tele Vermelha
trás dos dois versos â esquerda c
— Personalidade.
HIÜF ._-_ _____m_____W *¦
um ólbo dc pétalas dc flores,
35 letras dos dois versos â direita.
— Falso policial.
s-obretudo rosas.
Solução:
.
GRULHA (V. Peq. Bras.
Para maior clareza, vamos repetir
— Guarnccer dc asas.
11 — Longe: perdido.
composição, assinalando cm oarae- 9.» edição). — O enigmista utilizou
— Ponto mais baixo, tempo ou ateres
a
12 — Conceder. •
própria
palavra
quc serve de con'dc
maiúsculos a passagem prlncllugar onde ocorre a maior dc¦14
46
"" 46
celto para sede das operações indi47
| 13 — Raiz grega que traz a Idéia
pai:
pressão.
cadas
na urdidura.
ponta.
"ORGULHOSA, Quando informa
(1 — Leva a reboque.
15 — Raiva,
os abandona...",
que,
Está bem no coração
— Designação genérica dos vege18 — Cigano, homem, marido (lêrcom
isto
quer insinuar ao declfrador
O
amargor
de
uma saudad-E:
tais.
mo do jargão dos ciganos)
quc o vocábulo ORGULHOSA fica
VOS-so ser que ora pnira
— Despedir.
19 — O salso elemento.
destituído de OS (o e os), reduzin~——' *"- —¦ ^MM — "— ' ¦—"¦¦¦ —- ¦ —No reino da eternidade.
M^^J
WW ¦ " " "
21) — Símbolo químico do prométlo. 14 -- Destruir.
do-sc, desta sorte, a RGULIIA. Mais
16 — Patrões.
21 — Acontecer.
esclarecer
Ainda
importa
quc o adiante, figuradas as letras com anéis,
22 — Nome genérico dos "alres" dc 17 — Esplenomcgalia primitiva.
autor sc Inspirou na lembrança do o comnosltor elucida quc dois deles
Cuba e da América Central.,
20 — Diz-se de ou cigarro ou «na. saudoso confrade LIDACI, grande li- — as letras R e G — estão fora de
23 — Caoital da Nova Guiné austraruto ordinário.
dei' do charadismo' brasileiro c Pre- lugar, devendo, por isso, ser efetuaHORIZONTAIS i 5 — Prenderá.
22 — Chancelas.
liana.
sidente-funriador
Enig da a troca de posição er)trc o scdo
Circulo
—
6 — Deus do Inferno (entre os la- 24 — Embarga.
2,i
Rcpto.
gundo (G) c o nrimelro (RI, do
místico Carioca.
pões).
26 — Insignificante.
27—Símbolo químico do césio.
1 — Cidade da Hungria.
que procede o adjetivo GRULHA, co29 — A Prestar.
5 — Nome comum a várias espé- 7 — Grito festivo, que servia para 28 — Nome próprio masculino.
mum aos dois gêneros.
cies dc pequenos roedores da! evocar Baco, durante as orgias
No caso deste exemplo, há oiicl—
masculino
Nome
8
CORRESPONDÊNCIA
próprio
|
família dos Cavldcos.
nalidade, graça c movimento; perdo
alfab-to
letra
Trigésima
9 — Terroso. ,
tence
o ponto A classe daqueles que,
—
Por que mudar ric partido.
17)
MIL-AGA — Como vê, o seu pegcorglano, como numerai valia
11 — Derivar.
Se a esauerda como a direita quando conhecidos cm toda a plc2000
dido foi satisfeito c com prazer. SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR
13 — Planta da família das Rubiá-,
nltudc,
agrariam,
entusiasmam
e
São tiradas do sentido
10 — Prazer enlre desgostos.
ceas.
Quanto aos demais trabalhos serão
•
Dc BENS da causa Dcrfeita? prendem a atenção do declfrador por
11 — Dlgnatário nas antigas ordens publicados nesta seção. Brevemente,
14 — Recobra.
PALAVRAS CRUZADAS - (Para
muito
tempo.
Gravnm-sc-lhc
— (4 letras)
na memilitares. •
entretanto, entraremos em contato veteranos) — Horizonais: Selva. LI16 — Cabo com que se amarram namória os lances da paciente pesquisa,
12 — Descrédito.
com o amigo para quc, •_<: ainda o rios, Sorites. Tic. Loja. Alua. Rai.
vios.desde
as
—
tentativas
até o
primeiras
Rio,
12-8-57
Atenas
Abreviatura;
dos
17
da
familia
desejar, patrocinar um torneio nas Catucar.
pacote.
18 — Gênero dc aves
Aboral.
Raras.
Verticais:
momento em que lhe ocorre a idéia
20 — Molesto.
Sentimo-nos
satisfeitos Sir.
Colunas".
Loriídeos.
Eril.
Litoral.
Voejar.
Assai.
decisiva.
Pode
acontecer, cm exemSolução:
CASA
(Peq. Bras., 9.»
21 — Ser num dado momento.
19 — Símbolo químico do níquel.
por terem ingressado nas fileiras do Locutor. Sílaba. Tacar. Aura. Cas.
ed.). — Um enigma feito ao cor- pios desta ordem, seja a urdidura
C.E.C. Receba o nosso abraço amigo.
20 — Indígena de uma tribo do Rio 24 — Nome próprio feminino.
—
LOGOGRIFO
Mantenedores.
logo
desltndada,
o que ainda mais
—
rer
desta
exoosicão.
—
Unidos,
no
esoccialmentc
Estados
Vila
dos
26
O outro trabalho que
KASANE
Madeira.
Estado dc Wtfst Virgínia, con- se encontra cm nosso poder não está Errata: A parcial REVIVEM foi pu- para as "COLUNAS DE ÉDIPO". No valoriza o trabalho, pondo a argúcia
22 — Décima-scgunda letra do alia—
blicada
sem
a
devida
numeração
do
solucionista
em paralelo com a
1." verso, a locução mudnr de pardado de Roane.
à altura do qüe o confrade costuma 4-9-10-6-2-1.
beto persa.
tido tem a sua correspondência nos- sutileza do compositor.
produzir, portanto aguardamos outros,
23 — Casta de negros do grupo su- 29 — Anhinga.
tn
outra
de
doce
da
familia
sabor
muito
Peixe
de
água
30 —
de acordo com suas reais aptidões,
populnr:
danes.
"Colur.as"
virar a casaca... Ao que deve o dedos Caracinídeos (pl.).
25 — Rajpilha.
;iá bem aquilatadas pelas
cifratior escrever às avessas a pala31 — Transcrição do monograma gre- De acordo?
27 — Milha marítima.
vra CASACA, donde sc origina
21) — Sei de multo charadista
go de Cristo.
28 — Divisão territorial da Espanha
SOLUÇÕES DE 4-8-957
SAVIOLE — O seu problema cru
ACASAC: mas, a esquerda (a letra
Oue, ao pronarar um trabalho,
(ao tempo do. domínio mouro). 32 — Latir.
"cdístíco foi publicado ra " Escola de
Procura não deixar pista
29 — Planta da fam"'a das Anacar- 33 — Discorrer.
"p'rõbíc'ma'~dc
(Para A) e a direita (a letra C) são tira| PALAVRAS CRUZADAS
apresentada
«^."TliàtfSediiirlOíi
Édipo",
s-ção
da
Inversa
iá
na
34 — Limitada.
ordem
E urde, então, cnrédó falho.
palavra
dláccas.
jàcobôl.da?
2.»
cado
na
terceira
mente
página
35 — Fruta-pão.
— Horizontais: Alma
Elias)
32 — Instrumento agrícola.
Bala. d"' resultando ficar cm evidência o
de-lGJn
ao
deste
derno
—
Quanto
jornal.
verbal.
37
CASA.
DrsMicncla
sinônimo rie ben
Parar. Azeviciro Magia. Lam'. [substantivo
35 — Slmbola químico do rádio.
Sei, no entanto, dc um consonhado será publicado brevemente Orar. Rosa. Verticais: Aganio. ul,segundo a conecituação expressa,
39 — Catafalco.
36 — Deslumbrar.
[frade
nas "Colunas". Teremos imenso pra- zar. wloega. Baé. Arilo. Taras. Aro41 — Unir.
38 — Popa.
Quc tem, So contrário, o dom
zer em : conhecê-lo pessoalmente e ma. Piá. Vir.
—
ê
indiano,
Famoso
43
que
—
perfume
De encher de dificuldade
Nome próprio feminino,
40
tôdas
NOTA — Estamos publicandu hoje
um óleo de pétalas de flores. estamos A disposição do amigo
Um trabalho muito bom.
42 — Desumano.
— Variedade de abelha que faz as terças-feiras na sede do Circulo estas soluções em virtude de as mes43 — Ilha da Dinamarca, no pequeno 45
(Rua da Qui- mas terem saído Incompletas dominEnigmistico Carioca
chão.
ninho
no
18) — Êle è branco, todo branco,
Tal
confrade,
cm
Belt.
- sala 11, 4.» andar), das
qualquer
47 — Grande quantidade dc liquido. tanda, 47
go último.
Ninguém pode duvidar.
íparte,
17 às 19,30 horas. Solicitamos que
44 — Espécie de saco, feito da fiE
Onde
fica
BRANCO,
a
Razão
sou
mande,
franco.
quer que
bra do tucum.
nos desculpe pela demora cm res—
t.
Se
a
tido
cabeça
baluarte
lhe
cortar.
—
por
nasce
no
Grande artéria quc
46
,
ponder-lhe.
E o merece porque e GRAN(7 letras)
ventrículo esquerdo (pl.).
SANTORUM — Como vê, atendida
[DE! - (3 letras)
48 — Nome de um peixe amazônico
DICIONÁRIOS — Nesta seção são
"Nó Górdlo", 1948. Jolívcr
cabe-nos
Aliás,
a
sua
solicitação.
(pl.).
adotados os seguintes léxicos: Pe- agradecer
por ter trazido mais um
"Paraíba Enigmístlca", junho de 1957.
49 j- Estriada.
queno Dicionário Brasileiro da Lin- precioso colaborador para as "CoSolução: PITINGA (V. Peq. Bras
50 — Navegas.
Gomes Júnior
gua Portuguesa (G. Barroso-H. Li- lunas",
outras fontes habituais dc cônsul:
51 — Borrifa.
ma), 9.a edição, Leio Popular (ed.
—
ta,
incluslvft
Silva
Bastos).
—
EnigO amigo anda sumiJOFECO
Solução: UDO (Adj. antigo, o mesde 1952), Cândido de Figueiredo (8.*
ma de contextura singela, baseada na mo
sentindo a sua íalta
edição, reduzida). Contemporâneo de do! Estamos"Colunas"
que graúdo si grande, no Lcllo
VERTICAIS
"Esincidência
do
mesmo
na
como
qualificativo
— A explicação está contanto
nas
de
Séguier
Popular).
Fernandes,
(ed.
Francisco
tanto para o termo comnleto (PITIN- tida na segunda
1955), Chompré (Fábulas), Monossi- cola de Édipo".
— Cidade da Giina.
quadra, ao correr
GA,
adj.,
2
—
brasileirismo,
gen.,
Toda correspondência para esta
que da leitura do sexto verso; OU (= quc,
— Crosta escamosa, que sc forma lábicos de Casanovas (2.» edição),
significa
branco,
cm
tupl-guarani),
:DINALDO
enviada
a
ser
seção
deve
conjunção comparativa), ao contraJapyassú (3.» edição) c Lirial Jor.,
na cabeça das crianças.
como para o referido termo privado rio, dá UO. tendo
no scu Interior a
— Tribo de indirs norte-amertea- Provérbios de Lamenza, Provérbios ALECRIM — Redação do Correio dada sílaba Inicial cu da cabeça (TIN- letra I) (abreviatura de
Originais do Dr. Lavrud e Vocabu- Manhã — Av. Gomes Freire, 471
nos.
dom). NSo
GA), sufixo usado em vocábulos bra- considerado isoladamente, o
3.° andar — Rio.
lário Antroponímico de Lidaci.
— Calma.
lnsileiros e que designa branco). Ano- legrante da urdidura funciona,que
é ciasar de simples, o trahalho deixado ro, como
pronome relativo; mas. no
por Jolívcr, que foi um dos grandes enigma, toma-se a palavra cm tôdas
operários da oficina potiguar, Im- B3 suas funções
gramaticais, o que
nressiona
pela vlveza, agilidade e permite livremente a substituição de
exatidão dos efeitos do aproveita- que
ou, nos tôrmos da expllmento de um vocábulo por inteiro cação por
acima.
ou de parte dele. sem prejuízo da
Muito bem desenvolvido o tema cnsignificação primitiva.
gendrado pelo autor, ao admitir a
possibilidade de elaboração de enigmas charadisticos difíceis e pcrfeltos. Quanto ao entrecho, reúne as
19) — O gérmen da amizade
condições que distinguem os bons
Lançado aqui por inteiro
trabalhos: clareza, concisão e nexo.
Num exemplo sem igual
De pura fraternidade,
(Continua no próximo número)
HORIZONTAIS

COM FATOS E NAO PALAVRAS,

O Sr. Edmundo

ATENAS

¦ /VI
—? "Ba.
»5^^3frm *+m

fricorniciiva

combate a calvície, detém a
queda dos cabelos e elimina
a caspa e a seborréia.

ò venda em todas es farmácias, drogarias e perfumarias do Brasil.

ft com Imensa satisfação que
registramos o aparecimento da
seção oficial do Grêmio Enigmístico Campineiro, publicada
no "Correio Popular", tradlclonal órgãb da imprensa local.
Álvaro Cruz é o confrade que
dirige com
eficiência
a primeira
oficial
dü
publicação
G.E.C.
Outra noticia dc grande interêsse e satisfação geral è que
o Grêmio Enigmistico Camnlneiro já conta com grande número de propostas precnohlrlrts
por confrades cariocas. E devemos dizer oue o "cônsul" do
G.E.C. nn Rio. o confrade A!Ainm,
está
trabalhando
com
afinco para obter um número
ainda maior de adcFÔcs para
a novel entidade.
Anccnor Moreira Alves, o simpátioo e benqulsto Ronega. estévc em São Paulo nos dias 2,
3 e 4 de agosto corrente, em
passagem de agradável flm-dcsemana no convívio dos nossos amigos e. confrades bandeirantes. Por esoccial gentileza
de sua parte, foi portador do
último número de "Charadismo
trazendo-nos.
e
Cruzadismo",
ao regressar o n. 11 de "O
uma
Enigma",
surpresa de encher os olhos e o coração.
Constitui úm reeistro de alta
significação socÍ8l a prova d:
viva e merecida
cordialidade
com que a Paulcéia eharadlqtica recebeu o "gigante" guanabarino, cujos oasscn foram
abafados por vibrante salva de
palmas á sua entrada na ca«a
de Cbilon c Idyla. 14 estavam,
também. R. Kurban. Anchl»ta.
Raul Petrocelli. Anhangá, Plâcido, Joru, Rubens Barbosa e
Eduardo T^opes Martins Filho
com
Pelo
Jeito
que Ronega
ainda sente e descreve a homenagem de que foi alvo. por
certo que êle não conteve as
lágrimas de emoção e agradecimento. Bela manifestação ao
rxtilo da fidalgula quc está no
cangue da gente do C.E.P.
Domingo passado, ainda o mesmo Ronega ofereceu em >ua
r»sidênct» um almoço aos eonfrades Wilson B6ia, Paraná e
Atenas. Pelo Atenai, soubemoj
que o apetite andou à s61U.
merecendo rasgados elogios dos
convidados a excelência « a
fartura, aliás muito conhecidas,
da mesa do "chefSo" de Caturno!... A palestra antes, durante e depois da refeição esteve sempre animada, tendo »1do o confrade Wilson' B6ta o
doao da palavra, pondo i mos

tra as suas qualidades de cultura c educação c os seus ronhecimontos sôbre questões de
arte e pesnuisa literárias. Aviso aos confrades "bons-garfos":
os convites dc Ronega acabam
sempre num cardápio caprichosamente à Italiana...
Esteve nesta Capital o confiade Judcx. dc Juiz de Fora.
Aproveitando a oportunidade, o
Judcx representou os seus pares dn Simpósio Clinradistlco na
Assembléia Geral Extraordinária que concedeu o titulo da
Sóclo-bencmérito
ao Dr.
Lavrud.

Após a publicação do trabalho
de Atenas sôbre os enigmas
apreesperamos
charadisticos
sentar aos leitores de "Colunas
de ftdloo" um comentário do
nossa autoria referente ás palavras cruzadas.
O bom amigo e confrade Navllazln continua a dirigir uma sc"O Auxição cruzadistlca em
liar da Imprensa", revista editada nesta Capital. Ao Navilazm, nossos sinceros parabéns
pcla orientação sadia quc vem
imprimindo A sua seção, constituindo-sc dessa ferma, numa
das multas cidadelas que lutam pcla prática c difusão do
charadismo coerente.
Em sessão solene, a ser efetuada sábado próximo, dia 24, As
15 horas, na atual sede do
Circulo Enigmistico Carioca, será entregue o título dc Sócio
Benemérito dessa entidade ao
emérito confrade Dr. Lavrud.

SEM JUÍZO
Meu coração te entreguei
sem que houvesse pedido;
devolvc-m'o depressa,
mas, cuidado, está íendo!
Ferido e feliz contigo,
isto c contradição,
pois é mesmo sem juízo
este pobre coração!...
Margarida Maria
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5.° Caderno

1» Pachman
(Tcheco-lCslováquIa),
Benko
eom 14 ponto*
ganho*; 2*
—
1.1. 3» Cllcerlc (Iugos(Hungria)
JEAN RUOPP
lávli), 13; 4° Lolhar Schtmld.Ole
Alexunuer
ninnha), 12 e melo; 8"
nn*
reperctlMão,
«"nd*
(Itáliai,1 lev»
(Inglaterrai; 6» Gliwtnll*!
mBl« cínófiloa. a carta publicada
Lado (Eipinha) t Scheitlnga (Ho'"i,*10 '"V11 *-n co"e"<»'
linda) empatado, com O pontos; 7»\nnJ*
stenbnrg I Al'-"' de telefonemas recebidos, o
Waliher (Suíça), B,J; «o
Dunkeblum
(Bélgica) »,»W))rolro do B. K. Ci ir Otto Du(Suécia) e
Engels o melhor dos brasileiros — Najdorf, decepciona — Cantero, a empatados
com 8 p.; O» Plnter (Po- |nhoí'íer, em resposta * mesma, nos
"galã" —
7,5; 10" Faicsluirst (Escócia), | remisle ti uma amontoado rie Injúrias.
Assistência seleta comparece, lônla),
revalação — Par.no não é
12» iCompreendemos que o seu extrava(PortugalI. 8,9;
7; 11» Durfio
¦ mmr^ bDk
Drever (Sul-Afrlca), í; 13» Cato/.zl :»*mento e o produto de uma exalta*
..*; diariamente, ao Clube Militar
iFrança». 5; 14» Conrady
(Luxem- |C*p momtntlnaa, nins dada a linburgo), 3.5; e 1S« 0'Sulllvan (Eirei, guagem em que fnl vaiada, seremos
levados a privar os nossos leitores
FERNANDO ISMÉRIO
2.
do conhecimento integral do aeu
texto.
ARGENTINOS E RUSSOS EM
Teve inicio a 12 do corrente, sejam arrebatar para si o titulo | um cinegralista que por forças
A carta que provocou o extravasale os prêmios, além de classificar-, das circunstâncias encontrava-se
BOGOTÁ
nesta capital, pela primeira vez -se
mento do tesoureiro do B.K.C., nos
o "Torneio Zonal Sul-Americano
para o Torneio dos Candidatos. | no local colhendo flagrantes. Nac
Em BogotA, o Jornal El CI9I0 anun- foi endereçada por um sócio propriede Xadrez" que era aguardado, iEnfim, aguardamos o desenvol-:satisfeito, descarregou o que ie«a tário do Club, JA tendo sido diretornliás, com muito interesse nos Ivimento do certame e a atuação lava no repórter que procurava ciou que em novembro próximo
Xadrez ;secret*iio e seu primeiro subdlrelor
meios enxadrísticos desta parte idos competidores para breves ob- apaziguar os ânimos, em termo., Associação Colombiana de
inipublicáveis.
tio hemisfério. Da prova partici- servagões.
farn realizar na capital colombiana jurídico, sr. Jorge Abolm Dia*,
Isso tudo é lamentável mer- o "Torneio das América* de Xadrez", ! Tudo que relatou, íoi 110 legitimo
parn dezesseis jogadores, represen"COM TODAS ESSAS
mente tratando-se de uma prova que contará com a participação de interesse de anllgo associado, que
tando sete países. O torneio, prePEÇAS..."
liminar do campeonato mundial,
que não admite, nem de leve, es- mestra* d* toda a América do Sul. 1 procura esclarecer • aos neófitns, o
Sas coisas tão feias e que nto. Divulgaram, também, que Najdorf r momento critico porque passa a di
indicará trós representantes para
A margem do torneio obser- ficam bem a cavalheiros do qui-jpanno. ambos
argentino»; Resllèvs* reçio da entidade mater da cinofllla
rompetir
no Interzonal (Torneio
'Candidatos)
dos
a"reaiizàí-"sé'nã! vamos que o grande mestre Min- late desses que participam no ky, norte-nnierici.no, e Mcdinn, ve- nacional, e na esperança de vè-lo
da
Argentina,
Najdorf,
nezuelano, foram convidados e afir- no caminho das flpnlldadei cspecl"ifDPsvr'
SuJ-Amcric-ino dc Xadrez.
segunda quinzena de agosto do guel
*lUi*t><iLiá^3jMi__B \w mmWM
BJm.Lv
¦¦JBB
¦'¦>'¦ mSsK-f\3L.*im$&ÊÊÈm
'â^sfcSaflRr ' t^mwk _______^
,-, .
an ficas.
k-'!'--r'-.
a pergun- iTinram que estarão
presentes
j____í_________f T
^H ________________K!Ü!
;r-'.-::;t-..-\
nno vindouro, na Iugoslávia. Êste,:aqui chegou com imensa popula- E agora, nós atrevemos
"seu"
"seu"
e
nome
seu
Panno,
certame.
Najdorf e
tar,
Contra a pessoa do sr. Dunlioffer
por sua vez, designará o desafian- j ridade em torno cie
aquela
não féz jús à publicidade. Expli que tal as manchetes e fatos, com
agremlaçBo nflo houve censura. O
Igualmente,
te do campeão mundial.
que foi dc
textuais,
percorrendo pre.anrie levar até a Colômbia, culo* estarrecer, entretanto, é que um
O local escolhido pnra o desen camos; a derrota contra Alcocer palavras
encontram
ae
ji
pres- siialo-cantribulnte
rolar do certame, diga-se de pas-' após prosseguir a partida sus- todo o globo, atravís das agen- entcndlmen'os
que leva o seu
a tes a realizar-se, doj. mestres nu-1 Club e toda diretoria,
inclusive,
telegráficas,
aagem, muito bem escolhido, foi pensa, ja quc de (Najdorf), se cias
lncluzlve o
—
divulgou
seus
todavia,
nâo
.«os
o Clube Militar. Ali. no decorrer, encontrava numa posição bem terra natal?
atual
diretor-secretario,
sr Colin
nomes.
desta semana, muitos foram os melhor que a do adversário. PosHaynea il Juízo, propondo-llie uma
vantagem
RODADA
de
a
PRIMEIRA
BUla
qualidade
àcompacompareceram
para
açfip cominalória seja chamado a dlquc
nhar o desenvolvimento das par- Reiniciada a partida Njdorf abanreçSo do Kennel, ainda ha constanNa primeira rodada, realizada
tidas em que competiam grandes donou.
Na foto acima vemos o animal da raça Sockcr Spaniel nlglcs Ch. Thorfalcon Fanfare
cia da ação Judicial.
SZABó NA POLÔNIA
Humçrez,
Cídar
mundial
Novamente
o
campeão
segunda-feira,
ade
mestres. O público seleto
Opoitunamcnle
a
publicaremos
of Ware. Êste animal classificado várias vezes como Melhor da Exposição, foi adquirido
orao
contra
bem
'
nao
foi
as
cegas,
não
de
boliviano,
jogou
soube
partidas
mirndor do xadrez
prestlLONDRES, 17. A Rádio de Varsft. certidão da ação, bem como o seu
Lr»**,
'dói
de
"dias
Madeira
rejeitou
empao
sucedido
Manuel
sileiro
por um criador paulista.
co.í
quando
glar mais uma vez uma prova
•vi
¥•¦ ,ri*n!"mltiu hoje os resultados da I desfecho,
10 alráSÒ*de"doÍs
mo essa, onde se requer absolu- te oferecido pelo jovem Ronald
Torneln Interna-j p01- tudo Isso, se dcpiccndc
rod'd"
do
dfcirt*a
que sua responsabilidade, contudo relato (índice da plataforma de sc "espi-(listas. Scrào Juizes os senhores Gil
to silencio de modo não pertur- Cantero, paraguaio, e mais tarde avião cm que viajava, sendo por-!
ontem ,0 programa que travou o mentor do !mentiroso
de xadrez, realizada
àdversóbre o "Tesoureiro do Irllo renovador" a fraude cometida'Magalhães e Marcelo Motta.
Çlonal
dq
Vêniá
rsa
devido
COm
abandonou
adiada
trnto
pressão
bar os compenetrados competido°1Ub' P°-'' PÍ?Í1S? "e Sua clc'*ç**0 clBKC". atualmente preenchido pelo;por você com tanta desfaçatez na
15,
nao
quando!
do
adversário,
magadora
sário,
quc
para quinta-feira
ros, preocupados cm destrincar os
H^vW.^nino Sovic"ía í°Szabò
¦"¦•"""
'
•
P°sse- "a° eslá sendo cumprido. Pe- abaixo assinado.
|Exposição do Maracanãzinho, frau-j
* « *
rodada lo contrário, há
H>-"Kria._.e'rm,„aram- a'
problemas que surgem a todo ins- dava chance, e conduzia ap irtioa H&^K t oTné?PUtl:l:<>»
um fli.gia_.te desdo
l«*^.W|empatados.
hõM.°
revelação
autentica
que deu"a partida
tante. Êsse mesmo público, tam-! como
Era a seguinte a mi,,,, virtuamento. Por isso mesmo levou Meu infeliz Joan Albert Roupp: jdc esta quc pude registrar íotogrà-', Agradecemos ao Kennel Club
p
abertura
(...) Vejamos, inicalmcntc os fa- jricamente (fotos ótimas) o de le- Espirito Santo o convite, para assislizo.u-se na .ocasião a abert"™
bém recepcionou os enxadristaslora surge no certame,
lorn
;çao
no
'aquele
v
associado, a tecer considera- los
relatados:
A varitar por baixo o costado da ca- tirmos a 3» Exposição Nacional, que
mentirosamente
Até ai — dirão os leitores — Peão do Rei e a defesa ¦ Schilic-:
RS:
Kholmnvn
""',¦,
™—,"
Heller c*'a,a"'
c SzabA,
"."•"
que ora nos visitam mostrando
sobre a necessidade da exe- ação
mim intentada há quase jdela completamente selada que vo- o mesmo realizará em Vitória no
„, n ".i"1-1'"11.
A referida
partida terá!
K"/,.,,„
(Rússia), 8.5 uma partida adiadal !çõcs
por
carinho, admiração que os brasi não há nada de mais. A impor- man.
r,a
ri
do
I _.
'utao
p:'°P?*
an0S "âo f0' U"cM* C°ntra °iCê lwou' cadaivez qu,e ° ^uiz* can- próximo dia 8 de setembro por ocaleiros dedicam aos que pisam em lância do fato está nas declara- prosseguimento hoje, a taide.
Clocaltca (Romênia), 6 (uma par.i iffi.w Jr^/T
> , e da i4
°
m T° club
Alfredo Espósito, da Argenti- da adiada)'
BKC , mas contra o então presi- nado pelo esforço, olhava para o sião dos festejos da cidade d* VIções do próprio Najdorf as anais
nosso solo.
Orien-' P
Fanz (Alem
(Iugosl
naclonal> A diretoria deve Identc. o (...) Araújo Lima. Você seu lado, "abisebitando" assim um tória, Os Interessados poderão prodesapercebidas
para Fernando Rubio Aguado, do Uru- tal). Bogdanov!
passaram
1 e Plater|CÍnofÍlla
•¦¦•'•¦¦no
a vista para o Kennel, tal-1 conhece os detalhes, você esteve em'prêmio indevido? Um crime contra curar êste colunista para Inscrições
ARGENTINOS, OS FAVORITOS] muitos. Porém o mesmo r.-':o guai, suspenderam a partida
(Polônia), b ciando
(Polônia), 5;
Sliwa
pela publicação dos cstalu- minha casa, aprovando-a, você sa- o esporte, contra a assistência c con- e transporte pelo tcl. 46-8472 ate 28
aconteceu com a imprensa. Eis 41.° lance, a qual teve prossegui- (uma partida adiada). U.P.
tos, de há muito aprovados, mas bia da ação antes
Apesar de a prova reunir osj as palavras que deveriam disp i- mento, na quinta-feira, termtnanque fosse iniciada, tra a criaçío sua própria criação, do corrente.
inteiramente
Benoignorados pelos asso- Por
mestres ou éhxadristàs de pri-'sar comentário pois dizem tudi, do por empatada r- defesa
que foi feita a ação — isto porque medalhas não são hcicdilàciados
c pelo Ministério da Agricul* * *
meira categoria, alguns elemen- proferidas no momento exato em nl.
para os inocentes leitores? Por-iria lembre-se bem?
tura
Os brasileiros Ludwing Engels TORNEIO INTERNACIONAL DE
Dia 5 de setembro encerram-se as
o Araújo Lima (...) que era, | E porque agora (...) do BKC.
1os desde as primeiras rodadas'que Cantero oferecia empate:
que
Segundo aquele associado o Kcn- uspendeu-me "in ausentia", comu— Empate! Não senhor! Cnm e José Thiago Maneini suspendeNão se esqueça de publicar esla ! inscrições para a exposição do Kenjá se encontram fora de cogitações;
COMPOSIÇÃO
Prós.
nel está sendo esbulhado e, por esapós ter tomado a deci-' resposta no dia 18 de agosto, scm nel Club de Ilhéus, a ser realizada
e no momento, iniciam a disputa todas essas peças em cima do ram a partida no 42.° lance.
jnicando-me
ta razão, na impossibilidade dc dc-:sã0,
seguindo dois dias depois íoi dcpelos últimos postos. Na lideran- tabuleiro?
do ícndè-lo
que qualquer defesa seria inú- jfortes ou variações de espécie algu- naquela cidade no dia 17 • 18 de
resolução
Em obediência à
legitimamente, se julga comim, o missivista escondido da sua'ma,
E arrematou:
clarado tabjas — PR, defesa Sirigorosamente de acordo (...). setembro. O certame que é o legunca há o equilíbrio de forças entre!
em Moscou cm
realizado
Congresso
Cordialmente, ,
do realizado pelo K.C.I.. acra jul*
— Então essa gente vai dizer ciliana!
estudar o caso
os competidores.
lançou
ano'passado,
.1?1S:.tf1^&^^
d<*
agosto'do
: todos """'
nós, *-""l;lblm'tcs
Walter Cruz venceu Luiz Tavacont
°" proprie- quando pedi a reconsideração ao
Seu
irrestrito
admirador,
Os favoritos são os argentinos,-mie. não sabemos jogar xadrez.
gado pelo sr. Marcelo Motta. L4 esdes
Internacional
I\"""'
FIDE
(Fedoraclon
j
rez, ambos brasileiros, em 42 lancomo em outras ocasiões idênti- Nno senhor.' Estranho (sie).
taremos com nossos amigos Álvaro,
Otto John Viega Dunhoffer.
Inter-l1""08''temos como prerrogativa pa- !conselho Dcllbcrntivo, estudou apeEchccs) o ?cu 1» Concurso
IngleE"ra
usar
numa
como
Estranhamos
o
mestre
aleces,
c quando bem Julgar nas a versão de Araújo Lima, NINque
cas, e entre esses Panno e NajSabola etc... ati lá.'
I nacional dc Composição, com as sc
"estar com tantas
Co„„„lnoti
oportuno.
jGUÉM
pecn"
dorf (sie), afirmava a maioria. gando
O argentino.Kaul San|uineti, ' ,
me ouviu. Nâo cumpriu assim,
*
*
#
E
o seguinte o texto da carta do em tempo o seu dever, de provldeninicialmente delas não se utilizas-se permitin- soorepujou o cnileno Rene LeteTodavia, isso
foi
» * *
do:« sr. Otto Dunhoffer.
1) Problemas diretos
cm
agora entretanto ambos cairam nô do que com o desenvolvimento lier, cm 34 lances — numa Siciciar a anulação de um ato atrabi— U.S.
—
Juiz
Eaton
W.I.
lances
Latidos e mordidas
registramo»
imenso pesar
conceito geral devido as duas der- da partida sofresse esmagadora Una.
Com
Seção NO MUNDO DOS CÃES — liário. Do resto nào é absolutamente
— Diretos em três lances —
rotas, sofridas por Najdorf e o em- pressão e realmente derrr'id.i.
Héctor Rossetto, argentino, su- A.; 2)
aqui- o falecimento da famosa caCorreto da Manhi de 11-8-37. | desonroso ser punido desta forma
DiPolônia;
3)
M.
da
Wrobel,
Em absoluta primeira mão pode- dela de raça Pastor AlemS, "Camabandonasse. Seu nervosismo, jo- perou o brasileiro Luiz Gentil, juiz,
Assunto: Carta publicada em sua|p°r alguém (...) dc um Araújo
pate do jovem Panno.de
tudo, gando as folhas ao chão. e o es- eiT, 32 lances, numa índia do Rei. i retos cm quatro e mais lances
Cremos, a despeito
seçí.M, scm assinatura portanto de Lima, desonroso sim, seria receber mos informar que fot negociado em peã DORIS" pertencente ao Canil
4)
EsSuécia;
H.
Hultbcrg,
da
"Doris" qua
O iovem mestre argentino, Os^Juiz, que ao menos Panno, não obstan- tado irriquieto em que se jnos seus elogios. Da mesma forma, dias da semana íinria um afamado Montreal de São Paulo.
Juiz, A.O. Herbstman, da
tc ingressar numa fase difícil, lu- contrava. na cadeira, demonstra- car Panno suspendeu a partida tudos
canil do Rio de Janeiro, canil êste deixou uma nlnhadá de 4 fêmeas ¦
elogio
seu,
um
me
desonraria
muito
tara com o fim de sobrepujar os va a lula tremenda que eslava que jogava contra o paraguaio Rússia.
Campeão que 3 machos com apenas S dias de
prova que não sou dc sua panela que contava com um
5) Mate ajudado, qualquer numevenceu S exposições no Brasil. vlda, era de propriedade do nosso
próximos adversários e obter a1 travando, muito ao contrário Jo Ronald Cantero depois das 5 ho-|
já
BKC
aos
füzcr
voltar
o
—
quer
quc
Juiz, dr. Lindner, da
ras regulamentares, uma índia do,ro de lances
diferença necessária- para levan-! que acostumamos ver.
Foi comprador o sr. Alexandre Brot- mui amigo H.P. dc Azevedo Martempos do Mar de Lama.
tar o titulo ora em disputa.
Rei. Continuando na Quinta-feira!Hungria.
to, criador paulista. Perde assim a quçs.
"VERSUS"
—
lan-,
IMPRENSA
75
Juiz,
em
6)
Fantasias
em
um:PANNO
é
o
A verdade
denotou
geral
que qualquer
paraguaio,
Deixando o Conselho Deliberativo Icinofiliia carioca um grande reprodu'
Suécia,
Bror
Larson,
ds
Najdorf,
Rossetto,!
dos favoritos,
ces.
,
* iH. ífc
de cumprir com o seu dever não tor. A cifra da transação alcançou
Por outro lado o jovem Panno,
Pnnno, Sanguineti, Espósito e En-i
O peruano José Pérez Alcócer, Haverá medalhas de ouro, pra:a e
dezenas dc milhares de ???
Comunica-nos o Kennel Club Paurecurso
senào
o;a|Sum;*s
haveria
mais
outro
a
inO
com
feio
com:
fêz
colocados,
também,
bronze aos três primeiros
perante
disputava uma partida
gels, não se deixará vencer
lista quc dia 10 de setembro serão
LONDRES — Do relatório anual tíe apelar paia a justiça, do conconferidos
facilidade. Todos com exceção de prensa e o público que aconi-(mestre argentino Miguel Najdorf i oferta da fide, e .serão
encerradas as inscrtçfies para aua
uma
aceitando
estaria
puniDesacatou
o
certame.
40.°
lancei diplomas aos autores dos tiabalhos da
Junta
suspensa no
de
Assolamento de ;lr«no
meia dúzia de gatos-pingados, de-panhava
exposição INTERNACIONAL,
~ que íoi
*seu
°
1"1f'visla
«•»«*?
próxima
supe-j
Nessa posição era visível a
notáveis, a Seção Central de Xa- Pestes do Departamento de In-j«í,0.imtiua*
as- a''ser efetuada no parque d» Água
e
em
Blumenau
em
Hoje
estaremos
cnUo*
crro
-a
'"«.me.'"1f.
oferece vestigacões Científicas e Indusrioridade de Najdorf, já que^Oídrez da Tcheco-Eslováquia
ass**m1*" sistindo a mais uma exposição do Branca nos dia» 28 e 29 daquela
mesmo se encontrava em posição três prêmios de 40, 30 e 20 dólares triais consta que se está estu-!ce*'*° ° 'r* ArauJ° Llma*
Pou- mês. Serão juizes do certame os srs.
ao que se presuenviar número dando intensamente a possibili- aquela causa, advogado que c. O Kennel Club de Santa Catarina.
T£pc^q
supremacia,
Cada
de
autor
poderá
(
cariocas comparecerão, Conte Brasavola da Itália • mais
com uma Ilimitado de problemas, encerrando- dade
me facilitou. Mesmo
da
aplicação das emana- que fêz? Contratou um colega, cia- cos criadores
ramente porque não sc sentia à von- mas grande será o número de pau- um argentino para os !• • S* (rupos.
qualidade de vantagem, na quin- se o prazo de remessa a 31 de ou- ções radioativas para combate às
ta-feira quando a partida teve tubro deste ano. Endereço — Vlad. pragas de insetos- Nas experièn- tade para cobrar honorários. Um eslevadas até agora a eferto tranho não sofreria esse impedimenprosseguimento íoi derrotado por Pachn;anl Prague (2) — Lodecká — cias
Remeter
duas empregou-se o cobalto 60. Tor- to. Não estava disposto a trabalhar
Alcócer. Nesse dia, o peruano sa- Tcheco-Eslováquia.
crificando dois"qualidade"
passados cupins com. diagrama e a solução nando-se estéreis os machos, as pelo esporte.
peões
do ad- completa de cada trabalho. Nome e fêmeas dos insetos
conquistou a
poriam oV'-'s
versário finalizando por vencer endereço do autor. O.*, trabalhos não infecundos. Acredita-se que -se Num golpe adicional de legitimo
de
hd
devolvidos.
o
serão
classificados
mesma.
Com
a
que
êsse
método abuso de poder,' Araújo Lima então
|
poderá empregar
iugiu pela porta legal de que como
com
resultados
muito
vantajosos
mais artístico
PRIMEIRA VITÓRIA
na preservação dos alimentos ar- presidente do Club praticara um ato
mazenados. A Comissão de Ener- pelo qual era responsável o clube
e luncional. I
I
Na segunda rodada, realizada a SALOMÃO VALMBERG:
CAMPEÃO
gia Atômica do Reino Unido es- e não éle, Araújo Limai Como preLustre de finíssimo cristal Checo com p.ingentes e.man* „
13 do corrente, verificou-se os seCARIOCA JUVENIL
em estilo
tá colaborando nessas experièn- sidente do BKC, instruiu o advoguintes resultados:
nesse sentido e passou assim a
gas lapidados á mão e linda corrente em finíssimos
gado
cias.
clássico e moderno.
de
Carioca
O
Campeonato
Juvenil
Coitados
ao
BKC.
que
responsabilidade
diamantes lapidados á mão
jor NajO Dr. T.E. ARibone, diretor
'.:-.-'¦,
Madeira foi superado por
lugar nos salões dó CR. Tlise tal jurisprudência
todos os clubes,
lia do leve
Investigações,,.
,
do
Laboratório
de
.
importado
dorf, em 28 lances — indi
e montado em nossa fábrica.
.\
Artigo
,,
,
mêngo, foi levantado pelo jovem Sa:":l' M;,i'" '"''"' Xic,iu" "
í,,(;
das Indústrias Elétricas Associa-lf0Ese
Rei.
///
\\\
\\ w, Rua Sacadura Cabral, 15*1 ////
Alcocer, em
em ^í.::eleições e Araújo Lima não foi eleito
venceu
das, declarou
Cantero
que,
„,,-,
,«.¦„..
indiscutivelmente,
que,
nem para o Conselho Deliberativo,
conse
instância,
sera
42 lances — india da Dama.
-.
,, possível
lação da "nova geração' deixou pae foi empossado o dr. Persival B. de
Letelier e Panno foi adiada, tente sua superioridade
nas
pro-' guir-se que as colheitas se tor- IAzeredo. Chegamos imediatamente á
encondevido
às
e
enultimamente. | nem refratárias
|vaj
competiu
para quinta-feira,
pragas
qlie
conclusão, dr. Perslval e
quc
trar-se o último com forte gripe. No
segundo
pôsto compartilham :-íermidadcs por meio da~ radiação I «JS*»*- *lc°.?!.ele »a° c°»v'fa
çu
a0
!Vamos
Pedro
Hen-1
a
stivam
início
r
nuclearAcrescentou que tanto
partiQuinta-feira, teve
a escapada do"r.
clube, ¦*"*proque com
empatada rique Bastos, Luiz Alberto Pi c Ni-" na agricultura como na preser- """"¦•.
da que íoi declarada
.teriaZ—
5""/"
que sofie
colau Posnar
• vação dos alimentos, a radiação ««onista. .0 clube
jio 28° lance.
dar
a- partida
abandonou
Gentil
conservar seus as conseqüências, e resolvemos
Os concorrentes, em número de 20|nUclear
poderá
"sistema benéficos efeitos durante muitas baixa no processo. Mas, a Justiça é
Sanguinetti disputaram a prova pelo
que disputava com
|
fts vezes muilo lenta e houve esno 45° lance — defesa Siciliana, Suiço".
de anos. (B.N.S.)
Idesenas
quccimeiito por parte dc um funcioA partida de Tavares-Rossetnário do BKC em avisar o causídico
íoi
Zukertoít-Reti,
defesa
lo,
ria deliberação tomada jde encerrar
Próssuspensa após 51 lances.
o processo, decisão que era honrosa
seguindo, venceu Rossetto.
e a única solução para ambas as
e Walter Cruz tamMangini
panes, em virtude da fuga supracibém suspenderam à partida retada. Tendo em vista a palavra emrodada, uma
ferente a segunda
lance. A
41°
no
Ruy Lopes,
penhado do Presidente, não fui à
lespectiva audiência, porque seria
partida, que teve prosseguimenInútil e porque tinham sido dada
to, venceu Mangini.
4 oraem para informar ao BKC de
Aguado e Engels. Êste venceu
não comparecer, ordem esla que nào
derrotando àquele em 35 lances,
Aqui registrou-se
foi transmitida ao advogado, o qual
defesa
Benoni.
Lustres de cristal
ignorando o propósito conciliador?
a primeira vitória dos brasileiros
"forfait".
sobre os estrangeiros.
ganhou aquela instância por
Pendentes
Espósito foi
versus
Humércz
Sendo' . todavia (...) se aproveita
motivo em
adiada pelo mesmo
Apliques
ria.
que foi adiada a partida referen« Abat-jours
te a primeira rodada.
Meses ou semanas depois, os praSerá realizada hoje, à tarde.
zos pouco importam, porque a de•cisão tinha sido tomada em 10 de
VARIANXE DAS TROCAS
novembro de 1055, houve vagas em
^*yM:> , ———*
em alguns cargos do nosso Club,
ESTES PREÇOS SAO PARA O MODELO ACIMA
realizada
rodada,
A terceira
Verifique O» preço»
diretor e
| devido a saída de um
os secom
dia
14,
encerrou-se
0s lustres do LEÁO D'AMÉRICA sào inconfundível»,
« ima como ê fácil
|da criação de novos cargos. A mlguintes resultados:
o meu nosugeriram
nha
revelia
suspensa
pela sua beleza e harmonia oe conjunto.
Espósito e Madeira:
«m CRÉDITO
me para o cargo de 1» Tesoureiro
no 41° lance — defesa índia do
Grande variedade de modelos e tamanhos
— cargo não DELICADO, como diz
SILVESTRE.
Rei.
No dia em
que deveria
muitismas
anônimo,
o «cu leitor
realizar
as partidas suspensas,
simo trabalhoso e até oneroso — e
Madeira abandonou.
Srr Comprador, não confundirlutlret do erüuá
¦
-^
V© ¦k^_k'> * ^lf?._H
fui eleito. Nada pedi, nunca pedi,
à segunda
Engels conquista
eom lu,irr, de vidro.
cermas uma vez eleito pode ter
sôbre Huvitória. Desta feita,
'teza
Jean Albert Ruopp, é para vamérez o qual venceu pelo tempo
— 28 lances,
; ler, para fazer tudo ào meu alcance
Iugosvariante
paia que o clube funcione eficien-' ¦
lávia.
\» felÉÉSfi^iSbfe,^
temente, preenchendo ao máximo a»
suspensa no
Cruz x Aguado:
suas finalidades principais. Nunca
43° lance, abertura Inglesa. Po(...)*;
rém, a partida foi declarada em>ocè vai buscar o Bõhn?
Em vez disso, será porventura un
patada sem reiniciar.
Mangini nuRossetto venceu
ma variante das trocas, 44 lances.
Sanguinetti sobrepujou Tava- |
I res.
A partida Panno e Gentil foi
j! adiada devido a enfermidade do
Êsse encontro realiprimeiro.
I zar-se-á hoje, à tarde.
Alcócer derrotado- no encontro
! com Letelier, em 30 lances.
Nadjorf suspendeu
a partida
; que jogava com Cantero no 41°
lance. No dia seguinte, abando^^^wyTryo*1***^ Mb
•§ ^B
nou sem reiniciar
o jogo. Esta
era a segunda derrota nas três
primeiras rodadas.
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SANGUINETTI E ROSSETTO NA LIDERANÇA (ATÉ O
MOMENTO) DO lll SUL-AMERICANO DE XADREZ

EMANAÇÕES RADIOATIVAS
PARA PRESERVAR ALIMENTOS
E COMBATER INSETOS

ILUMINE
BEM

GFERTfi ESPECIAL DO LEÃO llMttl

LUSTRES

n sun cnsn

GALERIA SILVESTRE

1.650,00
Luzes c/lâmpadas...Cr$
"
"
M ... 2.350,08
2.780,oo
"
"... ...3.2fiH,oo
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• Vendas a Vista e a Crédito •

W&im-

í

»Qr URUGUAIANA, 91

FANTASIA E FANTASIAS EM
11

Fobtlconlei de opote* bl Í^M
lhei de lluminofao f\^jij

ai
1
ailería\ílvcsTre
fi.
donas do easa

o palácio das g |
R, 7 de $*itmfero, 188^^ tuo do Teotre, 1?
íiíflecfoi por Gals-rlc)

TRANSFERÊNCIA
Soubemos que o sr. Heron EWmingues resolveu transferir a »ua
Seção de Xadrez, na "Última Ho! ra". de sábado para segunda-

i feira.

ZONAL XA IRLANDA
O Torneio Zonal Europeu realieado
em Dublin, capital da Irlanda, terminou eom a citérie do mestre tcheco Pachman. Participaram da provi
representantes d* l* ratses.
O resultado feral do torneie fot. •
MfJtnt»

NOITE DE GALA

rr

TV RIO CANAL 13 - SEGUNDA-FEIRA ÀS 21 HORAS
Agradecendo as manifestações e atendendo a inúmeras solicitações
"Noite
de
de
os
clientes,
e
patrocinadores
recebdas de nossos amigos
Gala" - Rei da Voz - Casa Garson e Philips, têm o prazer de apresentar novamente dentro de sua programação o magnífico SHOW DE CARIBÉ DA ROCHA - Fantasia e Fantasias.
82238

CORREIO DA MANHA, Domínio, 18 de Agfosto de 1957
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CRÔNICA CIENTIFICA

CUIDE DE SEUS DENTES...

ODONTOLOGIA LEGAL

CULTURA. •
José David Schubsky

Outra faceta Importante da odon- tjmw**%m* ' •> x'r I
-.-ia a a
qut aerve de elemento
para auxiliando as Investigações pollclat*. colaborar com a Justiça, elucldando crimes que do outra mnnelrn ficariam lnsolúveii.
Ai arcadaa dentárias, constituídas
Inclusive
de
elementos resistentes,
destról outros tecidos
ia toso
que
orgânicos, apresentam-se tlplcamente implantados
nos maxilares. Nüo
existindo duas pessoas om todo o
*V'*'Vl'fll
mundo qut possua a mesma confi- •y-JH fluL m |LhJji0£ I $ atem l^K AmmFÈmmnX f\ *L . MnL Ammtmm. wLvA '¦limm\t '' ^¦í * *f' * ^
; ..i......r- dentária, a envidade bucal
representa por liso mesmo, ldentlflcaçSo Ideal, quando outros recursos
nAo existam ou tenham falhado.
~5 \vPi
"^*mmri * -T" I w OthEwV »^j3»'» t jÊ"'mi.''. ¦.Iv-*r3.
hoje, em
êste tema
Abordamos
virtude de um crime ocorrido n poucog dias e comentado pela imprensa
referente aos despojo» de uma mulher, encontrado dentro do matagal,
i cerca de 8 metros do leito da cslinda de Jacarèpaguá, entre os quilômetros 22 e 23. Um dos repórteres
visitando o local, descreve que o ca^^__/f
'Cm''?'-'rjA > ¦**^j .t _. mm > j'.
\\ £^^J_ fl:
dáver tinha-se tomado irreconheci- i^P"'
vel, por se apresentar com a cabeça
&&-WJ&*'.;,
sem os membros supedescarnada,
•'O verdadeiro retraio do Grande Thomás — famoso
rlores (provavelmente devorados pelos urubus), apresentando como eledentista ambulante"
mento de Identificação, uma ponte
anônima do século XVIII)
(Gravura
de ouro no maxilar superior.
Alguns conhecidos em palestra sôera rela- dentes em perfeito estado. Em Java,
bre éste possível crime, nos Indaga- que permitiu concluir que
de pró- localizou-se um crâneo, da época
o
trabalho
recente
tivamente
ram se apenas com este indicio, seos dentes perfeitos.
lado, o terciárla,«com
Por
outro
tese
em
questão.
ria Viável esperar fosse identificada
qualidades de duraestado de asselo desses dentes arttll- Graças a estas
a vitima.
que provável- ção e conservação, os dentistas tim
ciais, fez acreditar
Respondemos que sim e para ilua- mente se tratava de pessoa de cer- conseguido identificar cadáveres, reou carbonizaduzldos ao esqueleto
apenas dois to tratamento.
melhor,
citamos
trar
dos.
entre centenas de casos elucidados
de orientação,
esses
elementos
Com
dc 19U0, em
graças ao recurso da odontologia.
Km 5 de fevereiro
entrou a
O Dr. Rodrigues Caó, do serviço a Inspetoria de Segurança
Investigações em vários gabl- Santiago do Chile, ocorreu violento
de Janeiro, fazer
do R.
médico legal
e reproduziu em jor- Incêndio na Legação alemã que desneles
dentários
novembro
de
15
de
em o n" 1 de
relata o nais de grande circulação fotografias truiu além daquele prédio mais sete
1019, da revista policial,
Informações
Pelas
seguinte: "Naa matas da Plahy, pró- da peça.
vizinhas.
casas
comparecesse â colhidas do ministro alemão, Barão
NSo tardou
que
Cruz, foi encontrado
ximo a Santa
março de sede da Inspetoria um dentista ale- de Bodman,
de
dias
deveriam encontrar-se
nos
primeiros
cadáver de homem, em inflo que reconheceu a peça protéti- na Legação durante o Incêndio, sen1919, um
do putrefação e ca como tendo saldo do seu gabine- do surpreendidos pelo sinistro, o 2°
estado
adiantado
Incompletamente estava enter- te e, de acordo com os, dados colhi- secretário, Willy Becker Fraubahner
que
Tapla. Mas
e profunda ferida dos no teu registro e na sua cole- e o porteiro
Kzequiel
Extensa
ratlo.
incisa
do
pescoço, realizava quase çflo de moldes, pôde íazer a ldenti- nos escombros foi encontrado apenas
tramorto asseverando
do
riecapitaçSo; havia fratura do craneo, ficação
um cadáver carbonizado, tendo endo tórax, e a tar-se do alemüo Alfredo Scheneck, fiado
diversos ferimentos
num dos dedos, um anel em
duas letras,
n."... direita havia sido amputada. O para quem tinha feito, havia menos que constava gravadas
estudo
da conformação craniana e de dois anos o referido trabalho de L N., que eram as da esposa do 2"
dos cabelos em parte ainda aderidos ponte. O assassino que tivera o cul- secretário, e a data de 13.12.99. corcasamento.
do
ao crânio, levou o Dr. Caó, a pre- dado de amputar a mflo direita do respondente à data
se assinalava pela Próximo ao cadáver,
os óculos de
se tratar de indivíduo cadáver, a qual
de
sunçüo
Mas falta do polegar (alguns anos antes Becker e um pedaço chamuscado de
mflço e de origem
germânica.
a iniciais W.B., acenfoi uma peça protetica, encontrada amputado) deixou na boca da vltl— camisa com
na hôca do cadáver, um trabalho de ma, o instrumento que o havia ae tuaram as suspeitas de que tendo se
a
que,
peça
protetica
a salvo o porteiro, o cadáver
ponte com dois dentes, um Incisivo denunciai-,
do pôsto realmente do 2" secretário.
o reconhecimento
Incentral direito e um Incisivo lateral favorecendo
era
a
autoria
esquerdo,
que
permitiu estabelecer morto permitiu atribuir
cumbidos Inicialmente dois médicos
a Identificação do morto, e como do crime ao seu antigo sócio, outro chilenos para fazer a inspeção jurídesapareceu
após a
que
apontar o autor do assassinto. alemflo,
que
dica e a necropsia do cadáver, não
Os dois dentes
eram um Gosles e prática do crime."
conseguiram apurar nada quanto á
outro Steel. E a Importação desses
Sabemos que os dentes pela sua identificação da vitima ou a causa
dentes para o Rio e para S. Paulo, composição são extremamente rcsls- mortis. Posteriormente, outros perldois. médicos
feita exclusivamente pela casa Her- tentes e de duração
quase infinita. tos foram nomeados:
manny, foi iniciada em 1914-1915, o As múmias do Egito, conservam os alemães e um chileno. Após exaustlcolher
conseguiram
vas
pesquisas
elementos com os quais asseveraram
"antes
que a morte se havia dado
do incêndio e que o cadáver apredo
vestígios de contusão
De suspensão ao teto por corsentava
coração por
das e roldanas, ou aplicamos nas
crânio e ferimento do
com
ortante
Janelas com suporte próprio.
Instrumento
perfuro
em
O EXTENSÍVEL construído
O
anel, os
do
órgão".
transfixão
ALUMÍNIO, fechado tem 0,85x0,60
óculos e o pedaço de camisa encon-'
e pode abrir até 1,60x0,60.
trado* uo lado do cadáver, levaram
Ou de GRADE COM TAMANHO
conclusão de
os médicos legistas à
FIXO em várias medidas, consALUMÍNIO nu EStruidos cm
corpo identificado pertencia
que o
MALTADOS A BRANCO.
ao 2" secretário da Legação alemã. O
N. B. — 1'ôdas as peças destes
desaparecimento do porteiro, fizeram
enxugadores podem ser substituirecair sóbre êste a suspeita de hadas no local, quando necessário.
ver sido o assassino e Incendiado.
PATENTE 2972
Sal a policia chilena ao encalço de
Kzequiel Tapia. Knquanto as diligên(Próximo dos fundos do Instituto de EducaçSo)
cias policiais se desenvolviam neste
(Junto da Cervejaria Maurln, Ltda.)
sentido, munido de autorização espeum denciai do juiz de Instrução,
Bastarrica,
tlsla, dr. Valenzuela de
retira os maxilares superiores e inferlorcs do cadáver, que em confronto
fornecidos pelo dencom os dados
tlsta que fora de Becker, pôde contoda a segurança
que
cluir com
"náo era de Willy Becker o cadáver
carbonizado nos eseomencontrado
bros do edificio da Legação alemã."
em que
Após os funerais solenes
as homenaforam prestadas todas
secretário, considerado
ao 2"
gens
vítima do dever, aparece na imprensa diária a revelação estonteante do
relatório apresentado às autoridades
pelo. Dr. Valenzuela de Bastarrica.
sido o autor de um crime
Tendo
3295 quase perfeito, pouco tempo transcorreu em que WI11I Becker, cercado
pela policia fosse preso quando tentava fugir, cruzando a fronteira do
Chile.
¦
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ENXUGADORES DE ROUPAS

Lavam-se Tapetes
CORTINAS

FICAM NOVOS
LAVAGEM E CONSERTOS
COPACABANA

"JÚLIO"

TELEFONE : 27-7195

POR ESTAS RAZÕES...
DENTADURAS DE NYLON
estética admirável — leves — aderentes — níallavels — dentes
anatômicos — resistentes ao desgaste.
Pontes móveis de Nylon sem grampos metálicos, sumamente fieitvfi» eliminando as tão comuns dores traumáticas — náo Irrita s
murou — dentes translúcidos que produzem um milagre dp estética.
COROAS DE ACRÍLICO para correções estéticas nos dentes lablali, dando forma e cores naturais.

SÃO ENFATICAMENTE SUPERIORES
•

INSTITUTO DENTÁRIO CARUSO GOMES
— DENTISTAS

Clinica

Diurna:

hora

ESPECIALIZADOS —

marcada,

Noturna:

LEME:

até 22 horas.

COPACABANA:

Rampalo, 559 - Térreo
Tel.: 57-9154

Inhangá, 42 - Térreo
Tel.: 57-5122
80838

DOENÇAS DAS CRIANÇAS
CONTINUAÇÃO

~DR7CLÍNICA GERAL
floriano DlTEMOT

DR. JOEL MARQUES BRAGA

Clinica Médica e Profllaxla do f -cer
Consultório: rua Evaristo da Veiga,
CLINICA DE CRIANÇAS
15. 9" andar, sala 908. As têrÇM, quin- Cons. Assembléia. 98. s' 84 — 3»s.
las - sábados, das 10 às 12 horas. Tel.: í5>*s c sábs. T. 42-7169. Res.: 25-8707.
42-7Í7S. — Para chamados cm rinmtCtlio. tel. 3B-.-1703.

DOENÇAS PULMONARES
E DO CORAÇÃO

..""DR. LAURO LANA ...:

~~DR.

DOENÇAS INTERNAS
Lg. I. Francisco. 26. s/ 414. T.: 43-38i.l
I As I. Copac. 540, 9 às JI. T. 57-7413

Prof. Dr. Acatauassú Nunes Filho

HENRIQUFSINGER
ASMA - TUBERCULOSE - RAIOS X
'Ouvidor,
183. 2<\ s' 209. Tel.: 43-5558.

Prática de Hosp. da Europa c USA.
Clinica Geral — Cura de emagrecimento • engorda. Con. Av. CopacabaDoenças cardíacas. Pulmonares. Ralos
na, 661-20. Diário 9-11 exceto sábados X. R. Vrngualaiia. 25, 1". Tel.: 23-577"
Res. R. Bolivar. 97. apt. 52, T. 47-1273

DR, SEVERINO DE REZENDE

DR.

MAYER

GRYNBERG

DOENÇAS

Cons. Av. Rio Branco. 185. «pt. 823
»Ed. Marques de Herval). 2», 4» e 6»,
15 às 18 hs. Residência Tel: 48-7341

DO SANGUE

DR. JOÃO MAIA DE MENDONÇA
Anemias - Doenças Hemorrágicas •
Leucemias. Mfxico, 21. 13» — 42-570S

DOENÇAS DAS SENHORAS
E PARTOS

OCULISTAS

DRA. MARIA LUIZA DE MELLO

DR. CARLOSALBERTO CORRÊA

Senador Dantas. 118. •/ 517. 2»s. 4«s
<• 8«s. Tels.: 42-4SS5. Rc».: S3-22S5.

OCULISTA — Av. Almte. Barroso. 7:
4». *l 401. 2 is t hs. - Tcl.: 52-687

Dia, Helena Malagurskl Radcenko

\_t\
DR. GUIDfl FERRARI (LEBLON)

Doenças de senhoras, partos e opera<,-.*><>•. R. Ba-rJUi de Mesquita. 134 iTi•ucal. Te!.: S4-Í374. das 15 às 18 horas. ¦ Doenças dos olhos, óculos, cirurgia
miwi ¦imnwnm rim i iiiMMiHirrm————* !ocul»r. Diariamente d» 2 às 7 horas.
R. Jos* Ltnhares. 130. al 104. T. 47-0408
DOENÇAS DAS CRIANÇAS i (Consult.í
27-4957 (Residência).
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DR. JOVIANO DE REZENDE FoT
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Dr. David Castro

•

A HOMEOPATIA NO DISTRITO

ATUALIDADE

DE LINGUAGEM

REGIONAL

No uso da linguagem regional, por exemplo, i que se nos depara um
dos motivos que inspiraram «ta crônica. — a qual é também cientifica.
O velho professor Alfredo Gomes, mestre de várias gerações, definia,
com razão, a gramática como "a ciência dos fatos da linguagem". Demais disso, o célebre acordo crtográflco entre o Brasil e Portugal nâo
trouxe a desejada solução do problema, especialmente no que toca
à "fonética". Nunca me esquecerei de que em Lisboa me hospedei num
hotel, cujo gerente era um sr. Oscar
(Hoje, como se sabe, óscar é coisa
muito diversa, prêmio ou troféu).
Mas até mesmo aqui no Brasil, que é muito grande, o povo fala,
em uns Estados, diferentemente do Rio de Janeiro. Em São Paulo, certa
vez, um cliente pediu-me "uma atenção" na conta médica que lhe apresentei. Justtflcando-se, disse-me ter emprestado dinheiro para me pagar.
(Queila dizer: ter pedido emprestado — exatamente o .contrário). No
nordeste do pais, a locução preposittva "à custa" (mercê de, por conta
de, devido a, etc), aparece.no plural "às custas" quando custas é termo
forense, substantivo relacionado com pagamentos que se fazem em cartório.
.
£ assim por diante.

J — O PLURAL

DOS

NOMES

PRÓPRIOS

O fato de Ur, o I. B. O, P, E„ sen*
tido a necesjildada Ce fazer uma. pra*
quiu da opinião pública sobre a llnmeopatla é, naturalmente, um seguro
Indicio de que ela, « Homeopatia,
adquiriu, ou está adquirindo, uma. polição de relevância no cenário médico
do pala, quer do ponto de vista terá*
pf-utlco quer do ponto de vista eco*
nômlco. O fato é, pois, Importante em
sl mesmo. E não é Importante apenas
estes
para os homeopatas, porque
afinal nlo duvidam de sua doutrina.
E importante para tudos quantos ae
interessam pelos problemas de saúde
pública e eugenia.
Mas a relevância diste fato ressaltara ainda mais sl forem considera*
das as condições, particularmente dtflcels, em que vlvt e se divulga a
Homeopatia no Brasil,
A Homeopatia foi Introduzida no
Brasil al por volta de 1840 — portanto há cento e dez anos aproximadamente — pelo doutor Bento Mure,
francis natural de Lyon, que aqui
chegou com o objetivo idealista de
"Colônias
criar
Societárias",
que
era uma espécie de cooperativlsmo
um tanto ou quanto utópico.
Homeopata entusiasta, Bento Mure
lançou-se declslvamor .i ua .uta peIa divulgação teórica e prática da
doutrina. Deve ter achado que o Brasil estava precisando mais de médlcos -|ue de cooperativas, e talvez lsto ainda seja verdade hoje em dla.
O certo é que dirigiu-se a médicos
e ás faculdades mas n&o eucontrou
nem apoio nem receptividade. Outros teriam desanimado. Mas não Bento Mure. Resolveu orientar seus esforces por via mais direta, tendo
oportunidade de pronunciar uma frase
1*le *o1 uma Profecia e por isto a
"produzimos: - "Já que os médl* "'üilid. ; n... u m-..-..-.
r
"'
sam como deviam pela terapêutica
de Hahncmann, irei propagá-la entre o povo, e ela se expandirá de tal
forma que será a terapêutica em uso
no futuro",

Um dos erros mais chocantes, erro que dói nos ouvidos de quem não
os tem moucos de uma vez, é aquele que se vai Inveterando no nosso
meio, qual seja o de não dar plural aos nomes próprios. Dir-se-ia que
os modernos escritores nunca estudaram gramática ou, pelo menos, jamais passaram os olhos pelas luminosas páginas dos bons autores. Vejamoy um só destes mestres de valor indiscutível — o Imortal Ruy Barbosa. Num livro de Moreno Brandão, que com carinho estudou a obra
maravilhosa do maior vernaculista nacional, encontram-se estas citações,
que peço licença para transcrever:
Os Bonapartes (Cartas de Inglaterra). Os Herberts (Discursos e
Conferências). Os Lobões diste parlamentarismo achicanado (Discursos
e Conferências). Uns Guizots, uns Thlers, un» Napoleões (O Papa e o
Concilio). Catões republicanos (Gênesis da Candidatura Wenceslau Braz).
A força interior que, no sétimo século e no século oitavo, impelia os
filhos destas ilhas recéi-q-convertldos ao cristianismo, os Wilfriths, os
Willibrads, os Bonifácips a irem espargir a semente evangélica (Cartas
de Inglaterra).
Seria por influência da cultura francesa que tanta gente boa, no mundo das letras, teima em falar e escrever barbaridades como estas —
••os Adão, os Almeida, etc"? Não deve ser. Porque até para adjetivos
a mania já se estendeu. LI, há pouco» dias, na primeira página de um
dos nossos vespertinos, em letras enormes, esta epígrafe de artigo:
"Os.big da indústria". Por ai se deduz que multo brevemente não será
improvável que os vigários recomendem aos seus fiéis á prática de rezar tôdás as manhãs duas Ave Maria e trís Padre Nosso...
— UM PILHÉRIA

DE

CARLOS

DE

LAET

Fui, durante alguns anos, inspetor de exames do Conselho Superior ¦
de Ensino. Funcionei no Colégio Salesiano, de Niterói, trabalhando numa
banea de português constituída por Agllberto Xavier, Coelho Lisboa e
Carlos de Laet. O prefeito do estabelecimento era o padre Helvétio,
mais tarde arcebispo de Meriana, e jà naquele tempo um monumento
de cultura. Numa das nossas palestras, após os exames, o padre nos
mostrou, sorrindo, Importante laudo assinado por notável engenheiro,
em que os inflnitlvos pessoais eram muito mal tratados. Como se explicava o estranho fenômeno? perguntava. Mas Laet respondeu prontamente:
"
£ notável engenheiro. Mas esquaáeu 'o que sabia de português.
Na nossa banca, com esta prova escrita, seria reprovado,..
Hoje, talvez pudesse ter uma bela comissão na Europa, ou uma bolsa
de estudos na América, para falar cada vez mais errado a nossa língua
Porque a verdade é esta: a mocidade atual sabe qualquer coisa de inglês,
que está na moda; mas de gramática portuguesa, temos conversado.,,
— A

CULTURA

HUMANISTICA

MODERNA

Depois da era do Estado Novo, o ensino decaiu tanto, no Brasil, que
a mocidade perdeu o gosto pelos estudos, preferindo passar, os domingos
e dias de folga hos estádios ou em wcek-ends alegres, reseni-andòâlndá
as noites para as boltes em doce companhia. Quantos jovens têm hoje
amor aos livros? Há ainda, felizmente, uma excelsa minoria, que se
prepara de qualquer maneira para enfrentar dignamente o futuro; muitas moças, vale assinalar, freqüentam asslduamente bibliotecas e dão mostrás, nos concursos, do séu espirito brilhante e ilustrado. Mas o grosso
da nossa mocidade espera conseguir apenas o seu emprego público, com
direito a ferias, licenças e, na idade provecta, uma boa aposentadoria.
— A

OBRA

DOS

Caderno

0 QUE É A HOMEOPATIA

Tem-se preocupado multo, nos últimos tempo», o fato de serem co*
letados, nos dicionários portugueses, vocábulos usuais do noaso melo,
mas — ou com significação diferente da que nós lhes damos, ou com
pronúncia que não é aquel.i cm geral adotado no Brasil, Termos dl
gíria nacional, os quais vã3 naturalmente lncorporando-ie ao patrimônio
da língua, nem sempre me parecem Interpretados devidamente; algumas
expressões pr.pi.lares de análogj natureza estSo no mesmo caso. K o
pior e que ce dá ainda o seguinte: escritores ou jornalistas, que não
primam ua correção do vernáculo, colaboram no montante de verbetes
registrados no«í referidos lfxlces — o que tudo Junto irá Influir no
sentido de formar-se quase uma nova linguagem, autorizada pelo que
se encontra com foros de coisas verdadeiras, pois o dicionário sempre
foi, náo aquele "pai dos burros", consoante 0 pitoresco dito consagri.do, m não aluda um órgão honesto de consulta para todos os estudantes, quanto ao desejo, tão próprio doa espíritos cultos, de falar ou de
escrever bem.
A 111.gua é, sem dúvida, crgur.lsmo que não estaciona, que evolve
todos cs dias, adquirindo material moderno e útil, dentro da vida de
relações, da sociedade-, o povo é que a faz e refaz com a característica
de cada nação. Mas penso — data vênla — que cumpria haver mais
cuidado, da parte dos autores de glossários, no separar o trigo do Joio,
nesse particular do que tem vida efêmera, e do que deve ficar como
definitivo no corpo eterno do Idioma.

RUÀ BARÃO DE IGUATEMI, 421 - TEL. 34-7354

€ASA

o.

JORNAIS

Os jornais, entretanto, evoluíram de maneira espantosa. Os suplementos dominicais fornecem material excelente para pasto do espírito.
Pena é que as seções onde se ministra a verdadeira cultura, fiquem
abafadas pelas inúmeras páginas esportivas, muito mais do agrado dos
leitores.
Num de seus admiráveis "Registros", Olavo Bilac lamentava que,
do
assassínlo
autor
do
Reconhecido
naquele seu tempo, a cultura fisica fosse tão descurada no nosso melo;
e responsável pelo
Tapia
porteiro
chegou a vaticlnar que, continuando as coisas como iam, muito em
roubo de elevada quantia da Legação
breve teríamos a nossa população com uma cabeça desmesurada, enfalsificação
de vários doe pela
quanto os braços e pernas, raquíticos e enfezados, não dariam vida
cumentos, além de incendiário,
longa a tais exemplares da espécie humana.
Os indícios habilmente preparados
Como se enganava o maior poeta nacionalI Morreu êle cedo. Não
pelo criminoso teriam surtido o espôde ler, nas noticias de um campeonato de futebol distes últimos anos,
se a
justiça não se
perado efeito
que houve um autêntico crack mandado para defender o nome do Brasil
tivesse lembrado em
pedir o conno estrangeiro, e que, em entrevista que lá concedera à imprensa, trouxe
curso do dentista, cujo registro íoi,
a público (e o rádio o transmitiu solenemente), esta descomunal renesse caso, o elemcnlo
providencial
velaçSo:
que serviu para identificar o cada— Fazerel tudo pela vitória do Brasil!,,,
ver e punir o criminoso. Oportunamente voltaremos a comentar outros
Legal 7 — AINDA QUE MAL PERGUNTE
casos em que a Odontologia
serviu para esclarecer à Justiça.
— Que mal teria feito, aos meus queridos colegas da imprensa,
aquela rategorla gramatical conhecida por "adjetivo articular" ou "artigo"?
Em quase todos os nossos diários, o estilo é formalmente telegráfico.
Por que? Economia de palavras? Maior clareza de expresão? Guerra à
Conserlam-se. mudanças de cadar- gramática?
ços, cordas e aparelhos e molas com
Dlcant paduanl...
segurança. Orçamento grátis. Favor
chamar o técnico EÜRIPEDES. ReFLORIANO DE LEMOS
i cados. tel: 42-0954.
29593

TÉCNICO
VENESIANAS - PERSIANAS

Se bem o disse, melhor o féz. Escreveu um manual "O médico do
Povo", e começou a praticar, náo sômente no Rio de Janeiro, mas também
por outras províncias, que assim se
chamavam naqueles tempos, que hoje
chamamos de bons. Cedo, nâo estava
mais só. Primeiro o Doutor Souto
do Amaral, notável clrurgláo, e depois o doutor João Vicente Martins
apareceram
na arena para
ajudar
Muren, sendo que fste último não
era inferior ao mestre em amor à
doutrina e entuslamo de propagandistas.
Devido provavelmente a êste alheamento da terapêutica oficial — por
mais estranho que pareça é êste o
nome que lhe devemos dar em vlrtu-

COMO OBTER MAIOR
ORDENADO

Étti

Com seu cérebro, a mesa e 5
pastas de papelão, pode V. S. ganhar cm cosa. de 2 a 5 mll cruzelros'mensais. Serviço para ambos os sexos. Para detalhes envie seu endereço e selos para a
resposta a OREX (Dep. 7) —
Caixa Postal 12.845 — São Paulo.

TAPETES
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A HOMEOPATIA PELO MUNDO — Hospital Homeopático d»
Liverpool — Inglaterra.
de de circunstâncias da. época. —
surgiram espontaneamente dois elementos de difusão que viriam a ser,
como ainda s&o, causas de não poucos obstáculos á doutrina.
Foram
eles os chamados "práticos" e os medluns
espiritas que, alguns deles,
"receitavam" medicamentos
homeopátlcos.
"práticos"
De fato, assim foi. Os
e os "espiritas" ocupam, na divulgação da Homeopatia no Brasil, uma
posição impar. A eles multo devem
os homoepatlstas a difusão do nome. dos principais medicamentos e
mesmo, em seus prlmórdios, a existêncla de alguns laboratórios, Mas
por outro lado, é por causa deles mtsmo que os homeopatas atuais vivem
a tropeçar, a cada passo, com toda a
sorte de dúvidas, preconceitos, abusos e desconfianças, que já agora
lhes dificultam e entravam o prestiglo e a divulgação. Felizmente a situação, neste particular está prátlcamente ultrapassada, sendo êste mais
um episódio histórico, do que um
fato atual.
Não obstante, a doutrina Xol tomando Incremento e posição. Al pelo
fim do século, o Instituto Hahnemanlno do Brasil, congregando médlcos « farmacêuticos de fama, garantia já á Momeopatia sua posição clentlflca. Em fins de 1912 era fundada
a Facujdade Hahnemanlana, que hoJe se chama Escola de Medicina e
Cirurgia do Hio de Janeiro, que ainda mantém embora de modo facultativo, o curso de Homeopatia. Esta faculdade foi fruto do esforço do grande homeopata que foi Llcinio Cardoso, a quem devemos também a criação
do Hospital Hahnemaniano, inaugurado em 11 de maio de 1916, ainda hoJe prestando notáveis serviços A Homeopatia. Maa o reverso destas reallzaçóes ai está. A Escola de Medicina
e Cirurgia, ex-Faculdade Hahnemanlana, é hoje multo pouco hahnemanlaná, e o Hospital muito pouco
homeopático... Precalços.
Mas precalços que, coníorms mostrou o I. B. O. P. E., não impediram
.que a Homeopatia viesse a ocupar a
posição de prestigio assinalada pelo
estudo que estamos comentando. Ao
contrário, servem até para dar maior
importância • destaque a esta
po-siçfto.

Um fenômeno Interessante ocorra
no que respeita aos Índices percentuals relativos âs condlçOes económicas. Com efeito, enquanto no Brasil
se nota a elevação de interesse a
medida que desce a renda, na Europa,
segundo Informações
colhida» em
vários ctm ". i.¦ ¦.'-.
homeopáticos lntemaclonals, a preferência pela Homeopatla é maior entre as classes
de maior poder econômico.
Este fenômeno deve ter uma expllcaçâo em sua origem, em qua o
"práticos" a
problema dos
que aelma nos referimos deve ter sua lnfluêncla.
Finalmente, tudo considerado, impôe-se aos homeopatas uma série tarefa, a do manter e elevar o padrão
da prestigio e merecimento d» sua
doutrina, no selo da população carioca — e porque nâo em outros meios?.

***-¦¦?

Tel.: 25-6643
Lavagrem e conserto de tapetes e móveis estofados.
Forram-se apartamentos
com passadeiras
.i Decorações em geral
Orçamento sem compromisso.
Facilita-se o pagamento.
54841

VARIZES
Meias elásticas suíças e nacionais
de primeira qualidade — CASA SANTOS — Rua da Conceição, 39 (Junto
a Buenos Aires, 190).
61258

Roberto Flogny C. L.
"CELOFANE"

•Que conclusões
nos é licito tirar do
estudo feito pelo Instituto Brasileiro dB Opinião Pública e Estatfstlca?
Diversas, disto não há a menor
dúvida
Em primeiro lugar temos o expresslvo fato de predominância femtnlna na preferência pela Homeopatia
porque "nestas coisas as mulheres sabem melhor" como diria e com
multa
razão, a velha tia de cada um de nós.
Temos a seguir a sensível elevaÇão do índice preferencial de acordo
com a idade, e em raz&o direita.
Já
dissemos que deve ocorrer esta
circunstância porque o tempo 6
condição essencial na formação da experlência. Os mais velhos têm
asilm
melhores oportunidades de experimentar e de saber. Qualquer
conclusão
de ordem terapêutica - tal
como
que a Homeopatia é boa para mazelas de velhos..." será certamente
apenas uma parte da verdade

Esmaltados em branco •• aluminio
minlo
Patente 30.376.
Suspenso ao teto por cordas
eordai •
roldanas.
O ideal para apartamento si|a
na sua irea de serviço ou no seu
banheiro, sem ocupar espaço e
qualquer tempo — prático — hlglênico — moderno e estético.
ENXUGADOR IDEAL
resolve o seu problema de secagem de roupa.
Peça pelos fones: 374110 —
29-0439
Av. Prado Júnior, 150
136

LUSTRES FRÀNCÉSlS

Celulóide — Papéis
Alumínio

LOJA DOS PAPÉIS
TRANSPARENTES
Senado

vercandelabros, cast.çais.

15 — 22-6296

Baccarat.

Rua Riachuelo n. 152

70278

EXTERMINADOR

2168

DE

DO

30-0841

Descoberta

''¦'''¦'*&¦&%&&$/$& tMMoTCSKf

SUBSOLO
e

Localização

dos

melhores

tvà&té* ^LeSu ÍWmmi Veios D'água subterrâneos eom o conhecido

Extinção
completa em
prédios,
pianos e móveis — EXAMES E ORGRÁTIS — RUA
JUÇAMENTOS
CURUTA, 470.
27281

MASSAGEM

ÁGUA PRÓPRIA

Qm^âk-ttEti 5' ^L^3â___e___

CUPIM
Telefone;

(11)

4fll á* w-^WíP! lll

OFICINA STEFANO
A mais antiga do Ramo
RUA ALICE N.» 106
(ant. Pedro Américo, 46)

U —

FEDERAL

f 7' 7 yff^agMg -SQBHR

ESTÉTICA

PÊNDULO HIDRÁULICO. Perfuração de
ços lemi-arteslanos. Captação técnica e
ciente de Nascentes naturais. — Eng.0
nesto Welkers — Rua Apraxfvel, n.° 74
Telefone 22-0686 — RIO.

Ginástica corretiva — Tratamento
de reumatism oe circulação — Mas.
taglstft prof». EUNICE — Tel:
37-8697 — Copacabana.
21848

poefl*
Er—

Facilita-se o pagamento
14959

INDICADOR MÉDICO

RAIOS

X

DR. MARIO ALVES FILHO

SANATÓRIOS

SANATÓRIO SANTA JULIANA

RAIOS X — RADIODIAGN6STICO
Av. Copacabana, 861 - S/s. 1202/3 Exclusivamente para Senhoras. Cura
PUBLICA-SE AS QUARTAS, SEXTAS E DOMINGOS — ANÚNCIOS DESTA SECÇÃO — TELS. Rede inter. 52-6150
Tel. 36-3055.
dc repouso e tratamento biológico das
DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS
OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA
HEMORROIDAS
OCULISTAS
doenças nervosas. — Prédio especialCONTINUAÇÃO
CONTINUAÇÃO
CONTINUAÇÃO
CONTINUAÇÃO
mente construído sob controle cHnlro
do Dr. ROBALINHO CAVALCANTI
Dr. GIL RIBEIRO
— Religiosas enfermeiras. R. Carollna
11 MOS X — RADIODIAGNÓSTICO Santos,
170. Boca do Mato. T. 29-3954.
OUVIDOS — NARIZ E GARGANTA Diretor do Manicômio Judiciário Chefe S. Proct. R. Grafée Guinle. E RADIOTERAPIA PROFUNDA
OCULISTA — Rua Assembléia, 104 —
Livre Docente da Universidade — Heitor Carrilho. PSIQUIATRIA CLI- VARIZES, OLCERAS, HEMORROIDAS R. Sen. Dantas, 45-B, 702. T.: 22-0442
Tel.: 42-9545. Av. Copacabana, 542. •/
32-1019 das 15
Chefe do Serviço do Hospital Moncor- NICA E FORENSE.
602. Pça. Scrz. Corrêa. Tel.: 36-1041 vo Filho. — Av. Almirante Barroso, âs 19 hs. Av. Rio Branco. 185, apt. 317. Av. Rio Branco. 108. 10°. Tels. 52-0251
e 54-0591 — HORA MARCADA.
—
Das 151
97. 5o pavimento, sala 508
—
Tel.:
42-8552
RAIOS X - Radlodlagnóstlco em geral DOENÇAS NERVOSAS - Método moàs 18 horas.
PELE E SÍFILIS
— Radiografias a domicilio, dentária demo. diagnostico e tratamento.' —
OCULISTA — Ed. Darke. Sala 1516 —
e tomoçraflas. — Av. Copacabana. 709, DircçSo cientifica Profs. J. V. Col2»s. 4»s, 6«s — 2 hs. 32-4046 e 36-1000
lares — I. Costa Rodrigues e Alulzio
saias 806'8 - Tel.: 57-5780.
de Câmara. — Rua Deiemb. Tzldro,
| OUVIDOS — NARIZ E GARGANTA
106. — Tel.: 28-8200.
Lg. Carioca. 5. s/ 404. — Tel.: 22-3621; AssU. Fac. Nac. Medicina — Doenças Av. Rio Dranco. 185, 4« ind.. Gr. 412.
OCULISTA — Assembléia. 104. s/ .tOl.
e Câncer da Pele — Radioterapia — 2«s, 4»s. 6»s. 17 hs. Toi.: 22-9624 —
— Diacn6stleo — Tomoerafla
T. 42-9545. Av. Copacabana. 542, s/ "02
(Raios X"i, Assembléia. 104. 5o — Ed. Casa Saúde Santa Terezinha - 28-5235. Ralos X
Av. 13 de Maio. 23, s/ 327. Tei. 32-5036
Gonçalves Dias. de 1 s 6. T.: 42-2242. 2»s, 4»s, 6"s. 12 hs. Conde Bonfim, 149
VIAS URINARIAS
EXCLUSIVAMENTE para SENHORAS
Doenças nervosas, eletrochoque, lr.su*
HOMEOPATIA
RADIOGRAFIAS — TOMOGRAFIAS Unoterapla, malarioterapta, convulso*
Av. 13 de Maio. 23. »/ 327. T. 52-5153 terapia. — Médico permanente. — DlDR. NORBERTO VILLAS-BOAS
DOENÇAS MENTAIS E NERVOSAS Pele e SHilis — 1 às 3 hs. T.: 23-4990.
reçâo do Prof. Eurico Sampaio • Dr».
DOENÇAS SEXUAIS E URINARIAS. R_J àe Setembro. 141. 2° T. 43-2537 2.# 4. e 6». - R. Ouvidor', 183, s/ Í15
José Afonso Neto e Lysanlas MarcellLABORATÓRIOS
—
7».
72.
Assembléia.
R.
OPERAÇÕES
HOMEOPATIA • miSDIAGNOSR
co da Silva. — Rua Voluntários da
ANALISES
Das 16.20 às 19 horas — Tel. 52-5723.
2>s. 4«s, 6*s. 2 às 5 — Hora Marcada.
Pátria, 30 - Telefone: 28-2790
DE
REUMATISMO
R. Álvaro Alvim, 33, s/ 915. T - 22-1560
PSICANALISE-PSICOTERAP1A
Hora marcada. De manhi na cidade
Sangue, Urina, Fexes, Escarro. Vin.
Luria. 799. 2«. 204. T.: 52-1104.
SU.
R.
i DISTÚRBIOS SEXUA11* e URINARIAS
R. AsscmhUia. 115, T>. Tel.: 22-6358.
em Copacabana. T.: 57-3260. Clinica
— DOENCAB NERVOSA» —
SÍFILIS — R. da Lapa. 18. sob. Diário De tarde,
de Reumatismo e Fislot-rapla. HOMEOPATIA. Estudo de diag. pel»
EXCLUSIVAMENTE p*ra SENHORA1
Franklin Roosevelt. 128 — T.: 32-6589. íris. Somente hora marcada. 28-7537.
9 às 12 e 14 às 19 hs. T.I 32-9352
Rua Dona Mariana, 182
Rod. Silva. 34-A ti 207. 3H. 5»s, sàbs.
Teli.: 28-2973 e 26.12(0
ANALISES MÉDICAS
Desajustados - Problemas sexuats dos
Av. Rio Branco. 257. ti 503-4-5. S2-Ití7
en». Ouvita. 183, s/ 504-5. 43-37Ü
Urologia - Tratamentos - Operaç6es;J_5v
clinica
e
Fi-doterapla'
de
RenmatJsino
—
H
horas'
De 1 às
Senador Dantas. 44
ÍAlc Guanabara. 17. ti 6CÍ — 42-0839 Av. Copacabana, 709 — 15 às 18 hor*».
Análises Mídicii, Metabolismo Basal Roa Mamar* d» OilnA», 77 — W-«i3S
HORA MASCADA — Tel 2S-305S
OUVIDOS, NARIZ
Clinica Mídlca — Doenças Nerresaij
R. Álvaro Alvim. 21. 8» and. T. 42-4242
DOENÇAS NERVOSAS
HEMORROIDAS
México. 41. 8°. Tels.: 42-672S e 2S-24I1!
E GARGANTA

DR. FERREIRA FILHO

DR. ANTÔNIO LEÃO VELLOSO l; DR. RODRIGO ULYSSES

DR. MANOEL DE ABREU

~"

DR. PAULO PÉRISSÉ

"

DR. JOSÉ VÍTOR ROSA 7

DR. ORLANDO REBELLO

irrBlTÊÜÍÕTÍR¥lRA [

OPERADORES

DR. A. VIVEIROS REIS

DR. CASSIO NOGUEIRA

DR, ARMANDO AMARAL

DR. ATTILIO CONTE

DOENÇAS NERVOSAS
E MENTAIS

DR. NELSON DE SOUZA

MAURILIO FREIRE"

DR. JAYMES VILLAS BOAS

PROF. DR. EURIGO SAMPAIO

DR. A. GALHARDO

DR. i. GROHMAL

DR. WALDEMAR BIANCHI

DR. MOTTA GRANJA

DR, JORGE BANDEIRA DE MELLO

DR. WILSON ATAB

OR,"CARLOS DA SILVEIRA

PROF. DR. J. ALVES GARCIA |

Sanatório N. A. Aparecida Ltda.

DR. MANOEL BRONSTEIN"

"

DR. DAVID CASTRO

DR. ROBALINHO CAVALCANTI

v~*....
DR.
utit ÁLVARO
nt.in.iv COSTA

SANATÓRIO SANTA HELENA

"Dl.

DR. J. DE ABREU PAIVA

DR. SPINOSA ROTHIER

SANATÓRIO RIO DE JANEIRO

DR. JQSÊ MÁRIO CALDAS

DRA. CARMEN MYNSSEN

DR. ADJALBAS DTÕÜVÈÍRFi CLINICA MARQUÊS DE OLINDA

LABORATÓRIO BARROS TERRA

Tratamento sem internação

..
...—
.
|
Clinica it ta :. A'.e.-f.?. T. ÍS-MSS - R. Saagu» • Urina, ele, Diar. precoce da Intruilnoterípta.
eor»
Betrochociue
Cerni: Cr*{» Aranha, ES. 11» aad.
Aas-ret*!* — HuBsrrot-US Álvaro Alvim. 31, •' 1501 *»s, 5»«. gravidax. Av. 13 Maio. 2*3. W", t' líífl narc«s«. Cardistol. Narcoanátü*. Tra»
Olhas NERVOSO!. R. Rosário. 133. 3» and-, Do**ç*I
r,....,., . varii . Ouvido» - 'J5-.13P»'
— MlrUmamt. das 14 às ls horas. —
CIRURGIA OCUL.VR
—
Ed. Dsrke. Tels.: »-!!33 « Í2.K5M. t-tír.ííi-.a aarialcoáUco o amtitffüttlctu
d«» I» às 18 ka. - TeL: «-7559. iGraça Aranha. IL Tir: «-78M.83-4113 Res.: Rua do Bispo, S23. TeL: 2S-501T.
AssejaWíla, 104. Tels. O-30S1 • 57-tUS Debret. 81 II». Tei: U-10»
Ttít*: 4J-T-3:» — M*174*.

I

)

U

CORREIO DA MANHA, Domingo, 18 do Agosto do 11157

5.° Caderno

BAIXA, GORDINHA E CURVA...

FILATEUA

Assim os técnicos de Sua Majestade consideram a mulher britânica — Uma pesquisa do
defunto governo trabalhista

TIBET
CÂNDIDO MENDES

LONDRES, ngôsto (Do nosso das Roupas, herdeiro de outro
correspondente) — "Medidos e defunto organismo, o Conselho
tamanhos dn mulher britânica": de desenvolvimento da Indúsésse o titulo de uma publicação tria do Vestuário, filho dileto de
oficial, editado pelo escritório Sir Stafford Cripps, quando do
editorial dc Sua Majestade e último governo trabalhista.
Essa publicação, que está dielaborado por técnicos de um
extinto organismo, o Conselho vertindo os leitores c os jornais,

lojas, medindo • remedlndo vo«
luntarlas. Bem equipados para
o agradável trabalho, levavam
consigo, durante os meses de
medições, fitas métricas, agulhas
do tricô (que funcionaram como
"marcos de pontos essenciais do
corpo"), redes pura cabelos (para que a medição do pescoço
não fôsse perturbada...) lápis
apropriados parji n pele, clásticos para a medição da cintura,
máciuinas fotográficas, etc. E
também (não se sabe com que
misterioso objetivo) uma chave
dc parafuso!
Com todo ésse equipamento c
com a paciência dos costureiros,

veio como uma bomba «obre a
elegflncia britftnlca, já nue apresenta, como resultado dc longas
e cabulosas pesquisas, o scguinte resultado: a mulher britânica'
6 gordinha, bnixa e curva. Nem
uma palavra sôbre o tipo magro,
alto, reto, tão comum nestas
ilhas e inspirador dos costumes
franceses.
Essa obra dos costureiros tiabathistas, que sai agora como o
últimio suspiro no sentido de
"nacionalização"
das roupas, foi
preparada depois de meticulosos estudos feitos por um time
escolhido dc técnicos. Ess.es cavalhelros percorreram grandes

os técnicos de Sui Miijestade
decretaram que as medidas da
mulher britânica são. niódln, as
seguintes, cm medida inglesa:
BUSTO: 37 polegadas; CINTURA: 20; BACIA: 38,8; ALTURA: (cm centímetros): menos dc ImCO.

Conheça o seu Imi...
(RESPOSTAS)

1) Mangangi, em IMS • !SM.
Panther também vmctu
a
prova duas \..-,., ma» nAo
consecutiva».
2) Tlrnlesa. Marcou 14I"1/S.
3) Quatro: Albatroz, IleUaco, Wroleta e MaiigangA.
4) Cid.
5) 30.000 cruzeiro»,

Mos as firmas produtoras dc
roupas feitas não foram nu conversa oficial. Para elas, que
lòm de produzir c vender, a mulher britânica continua sendo
dividida em três seções: alta, 6) Cruz Montiel, em 1930.
media c baixa... Com predominància da alta. As roupas feitas, ves de malsdelmo com TàV
na sua maioria, são para mulhe to menos marilinico.

*
Para comemorar a libertação do Tibct, a China emitiu uma
s.ric. de quatro selos cm 1952, representando a Cidade dc Lassa
t os iaqttes.
A maior parle da região das montanhas que contornam ao
sul, a curva do Fio da Areia dc Ouro, pertence etnográficamente ao Tibct, apesar th País ter sido separado no ponto de
vista político. Os habitantes policiados da região são Bod como
os de Lassa, com os mesmos costumes c as mesmas instituições
sociais. No Selcltouen tiVclano conto na província dc Kham,
atravessam-sc os rios, sóbre pontes suspensas on por meio dc cadeiras móveis, deslizando sóbre um cabo dc uma margem à ontra. No Tibct Chinês, os pastores tinham suas tendas pretas em
couro de iaque, c as moradias permanentes eram igualmente grosseiras casas dc pedras, com aberturas estreitas e telhado achatado; quase todas isoladas sôbrc seus promonlôrios, parecendo
minas dc fortificações. O contraste c grande entre as aldeias
dos tibetanot e as dos chineses. Enquanto estes preferem se agruisso foi
par em aglomerações compactas, mesmo quando para
conserlibetanos
os
necessário sc distanciar dc suas culturas,
vam-sc separados uns dos outros.
A vida da maior parte dos tibclaiio.. sc passa cm evocações
t conjurações sob forma de rezas. As seis sílabas mágicas, Om
mani padmc houcii, — que muitos comentadores traduzem pelas
"Ó
jóia no lòhis, assim seja!" c outros declaram ser
palavras:
intradtizívcis — constituem certamente a forma dc reza repelida
mais freqüentemente. As palavras sçgradas tem suas virtudes
especiais, são as primeiras que aprende a criança mongol e libetana; formam a úitica reza que será pronunciada e repetida
pela vida alem. Não conhece a criança, nem a origem, nem o
sentido exato, mas que importa! Nem por isso deixa dc ser o
próprio fundo dc religião, o meio dc salvação por excelência.
A inscrição sagrada c encontrada por toda a parte, nos
muros das casas, nos templos, à beira dos caminhos, ao lado
de estátuas colossais e talhadas grosseiramente na rocha viva,
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2as. e 5as. às 19,30 horas, exibiremos
interessantes filmes e desenhos.

ECONOMIZE CR$ 2.665,00
comprando

esta

agora

moderna sala de jantar I

No Mundo dos Selos
NOVA ZELÂNDIA

ESTADOS UNIDOS DA
AMÉRICA DO NORTE é
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* Use o Plano Sears - o
melhor sistema de Crédito
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O falecimento do almirante Riehard E. Byrd. famoso explorador norte-americano da» regiões
árticas e ant&rtlcas, motivou uma
valorização dos selos emitidos há
mais de Tinte anos, comemorando o êxito de sua série dc vôos sôbre aquelas regiões do planeta.
O Almirante Byrd e o ás da aviação Charles Llndberg, foram -os
n nicos norte-americanos que" rcceberam esta consagração dc parte dos Correios dos Estados Unidos quando cm vida. O selo em
homenagem ao explorador polar é
do valor de 3 centavos dc dólar, e
apresenta, em côr azul, um mapamundl, assinaladas as rotas dos
vAos realizados pelo explorador cm
1Ü26, 1027, 1929, 1933 c 1934. O almirante Byrd, nos últimos anos,
realizara expedições posteriores à
Antártica, tendo, inclusive, sido o
.responsável pelo planejamento do
grande parte dos trabalhos da misafto cientifica norte-americana naquele Continente, durante o Ano
Geoflstco Internacional.

MENSAL
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Scptuagéslmo-qulnto aniversário
do comércio de exportaçlo ds Carne na Nova Zelândia. Dois novos
selos de 4 d e 8 d para comemoTar o ueptuagésimo-qulnto aniversárlo do primeiro embarque de
carne da Nova Zelândia para a
Grã-Bretanha, foram postos à venda cm 15 de fevereiro. O de, 4d é
vertical, representando um carnelto diante de um mapa da Nova,
Zelândia no fundo. O de 8 d é horlzontal, representa um carneiro,
o veleiro S. 8. Dunedlon, navio
que levou o primeiro carregamento de carne para o Reino Unido
de carga,
e um moderno vapor
Além das palavra» "New Zeeland",
o valor, as datas 1882-1957, cada
selo traz a Inscrlçáo "75th Aniversary N. Z. Land Export Tradc". O»
selos foram Impressos na Inglaterra cm fotogravura.- por Messla
Farrlson e Sons Ltda. O selo de
4 d é azul vivo e o de 8 d laranJa escuro. As folhas de um e outro selo sâo de 120 exemplares 4 d
12 fileiras de lo — 8 d 10 fileiras

FILATELISTAS

OFERTA ESPECIAL

Comunico à minha distinta frequesla que a nova sucursal sc
encontra no TÉRREO da

Coleção completa de

AV. RIO BRANCO, 183

ISRAEL
tom anexo» e multa» quadra» em
um elasilflcador especial.

FILATÊLICA RODOLFO
Av. Rio Branco, 183
(ao lado do. Clncac)
Tel. 22-3808

(ao lado do
Melhor iltuada
Melhor instalada
Maior exposição
cm 8 vitrines

FILATÊLICA RODOLFO
73374
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Bar Gonvair
3.295,
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498,

tm pau marfim • jacarandá

Complemento ideal para sua Sala de Jantar Convair.
Em belo estilo moderno e. funcional, com prateleiras
de imbuia e portas de vidro. Modelo de exclusividade Sears. Compre e pague pelo Plano SEARS !
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Mesa

d*

Ilibo» d» forro.
preto/amarelo,
cinza/ver mo lho.

verde/
Auenlo

prato
oitofado am plástico • encosto da
chapa pintada.

i&

Tubular
com píi «ipocinii

De

Dobrava1/

da tubos da farro

1.498, por apenas

''

2 99

"'
Economiza Cr$ 199,00 comprando aflora.
Com tampo forrado da plástico • guarna> Inicial..........
Mtnsal••...•<•«
tido por chapa da farro. Dlvanai ttrtu

*
130,
100

ECONOMIZE CR$ 662,00

Por motivo de reorganização do estoque
. fazemos pela primeira vez

EXCEPCIONAL

1.135,

Modernize e embeleze seu lar, comprando agora com grande econen
mia esta maravilhosa sala de jantar. Com 8 peças de Unhas modernas,
tendo t buffet, mesa e 6 cadeiras com assentos estofados. Construção
resistente com lâminas de madeira coladas eletronicamenteI Aproveites

Aproveitem Filalelistas
, VENDA

I
V

Inicial

330/
Inicial
Mensal.... 200/

Clneac)
no centro.
para selo».
permanente.
grandes.

Av. Rio Branco, 183
(ao lado do Clneac)

De 13.99/8, por
apenas 11.333/

i„.comprando
'vv:
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durante esta semana; sua
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Poltrona COIWCtír

.

cí DESCONTOS de 10 a 30% em todos os nossos artigos e
selos — somente contra entrega dêste anúncio até 31-10-1957

com braços de madeira curva laminada

ru.AlSMCA ARIRÚ, Travessa Ouvidor, 38 • 4.», RIO DE JANEIRO
3210

De 3.995/
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por somente

3.333,
LOVeIilSf^Ni^ cA Lkjá^

Cama Beliche
4.498,

Inicial....

340,

Mensal..

200,
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de imbuia selecionada

Inicial..*. 450,
Mensal... 290,
* Compre pelo Plano Sears

Assento

•

encosto

com mo*

lejo No-Sag, forrado com
"Reps", nas c&belo tecido

rest preto com amarelo. FaíEconomize espaço e dinheiro com a cama beliche. _
camas pelo preço de li- podendo ser usadas como
xas laterais com costuras sem
beliche ou separadamente. Tamanho t 0,90/1,90, equi*
vivos. Pés de imbuia.
pada com escada _ barras laterais. Venha ver

Moderna
Confortável
Funcional

* Combina
com a sala de
jantar Convair
praia de Botafogo, 400
Rua Visconde do üroguaL 37t

Sá&Âjfüfãú wteuLmWÉGi.du. seu, dàáeifáo de ttotôt, SEARS rasni
f _fixn_3m_^U> encontrei nm lugar onde br, Que tal • filme?

M_\MM__\___MMMM_

U
FOTOGRAFIA

A ESCOLHA DO FILME
' Encontramos entra oi nonos cott.iecidos,'(lluenci.i tipos de fotágraJo». com as faceta* at mal* variadas, NAo estamos falando,' numa,
daquele* verdadeiro* Jotógrafos qua
por sua experiência jit conheceu,
jicr/ellamente o assunto. Falamos
do* mui* Inexperientes, daquele*
que vèom na máquina lim ti°vo altativo, mas qut ainda não conhecem
««/(cientemente fotografia vara dectdir com segurança os vário* ni»no» a *e0«lr, •
f. curioso, por exemplo, quando
entramos nmna loja de venda" de
Hlmcs, observar a atitude desse* /otògrafot de quo agora falamos. .40
.ndaparetn por um /Ume para aua
tnáquiua, há aqueles que menclotiam apenas o nome do fabricante,
esqucccndo-se dc dlicr que quaüdade da )llmc pretendem, Se o vendedor c solícito, pcri/uiita sempra
qual o /Umo quc o fotógrafo deseVi'111'i;;

ja.

Clltfio

0.1

rr. |iii:,/ii-,

(!*
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Um acordo, os contrabandistas, uma taxa, estão levando a cidade a um triste fim — Não se passa uma semana sem que se veja uma casa comercial
"chibeiros"
e os guardas da Ponte Internacional — 0 brasileiro é tratado como cachorro — Pague mais 10°o e terá
cerrar suas portas — Os
'\ •. J
mercadoria do lado brasileiro )
sua
(Reportagem dc C ORDEIRO DE OLIVEIRA com fotos dc MILTON SANTOS)
Poucas vezes em noilil vld.n,
nestas andanças qu» a profissio
obriga, temos presenciado aspet.iculo mais deprimente do qua
o qua nos foi dado assistir na cino Rio
dade
de
Uruguaiana,
Grande do Sul. Malt do que dt>
prlmente. Vergonhoso! Havíamos
ouvido falar, |á lêramos alguma
coita sòbre a matéria, porem não
julgávamos que pudesse atingir
m raiat da Inverottlmllhança. Estamot falando da ponte internacional qua liga o Bratll ã Argentina.
Não vamos noi referir ao contrabando propriamente dito, poit
que isto é matéria ultrapassada.
Jé «e tornou Instituição nacional.
Vamos levar o leitor numa viagem à cidade de Uruguaiana, a
fim de que possa compreender e
ver (na Imaginação) o que nós
vimos. E de que not revoltamos.

ReVela-se e amplia-se com períelcSo. Telefone 38-3594. 32D3

EXCEPCIONAL OPORTUNIDADE AOS FOTÓGRAFOS
AMADORES E PROFISSIONAIS
A Caterpillar Brasil S. A., em São Paulo, desejando organizar seu arquivo fotográfico nos moldes de sua matriz
nos «Estados Unidos, procura comprar fotos de equipamento
Caterpillar de autoria de fotógrafos amadores ou profissionais. Excelente pagamento pelos trabalhos que forem escoIhidos, sejam em cores ou em preto e branco. Para informações completas, queiram escrever para Caterpillar Brasil S. A.
—• Caixa Postal n. 8239 — São Paulo. . , 82865

está em que não furam ou cslragam o filme. Fara~tfs"menos aíortunados lembramos que o pregador
fle roupa desempenha o mesmo pa'«_-_--_»_«i_»»«i______»«-« i i ______n»_w-»-«_»-_«_^_«_»_»-_«ii in in ul . pei com bastante eficiência.
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Poit não. Itto é fácil. Batta
qut o senhor pague uma pequena taxa e o carro de entregat ttv.ii-Á su.i encomenda,
__^__^_R____^__^E'

Wm __H_»fl_HÍ_^_B&_ >

^^^_^k_.

_n_^_^_^_Hk<
ft
^*"">' P9
Jl

¦ ^__P ____ _________
*wa
T^H

'

^___H___t->

Bmi•

\''

'

'¦'""''V^iwlH.

'

vhMI

'i1"'--'"*'.'',•/

'¦'

^^^^H

y ¦ .¦- .'r^&>-"_¦>_¦ _:"r _0H .-'¦ -~

RPBvRBW

'" W^rn'hiiiii'i'"*¦"

'** i&\

— perguntaQual
'¦ ' ' é a taxa?
¦
•'
mos,
Ela chamou o gerente o élt
nos cxpljcou:. ' .'

-^

M

Hojt n.io fazemos entrçga
porque i sábado. Mat, segundafeira pala manhã ó senhor recoberá at compras-cm seu hotel!

—' Qual é a taxa? — voltamos •
•
perguntar.
.. i • . ,
Bem,

depende. Se o embrulho fôr pequeno, terão dex por
cento. Se e grande,
vinte por
canto tôbre o valor da compra...

Uruguaiana pode ser classifital medida. Em. cure o doutor... (omitiremos o
cada, sem medo dc erro, dc uma beneficiada com "chibeiros"
(con-' nome do médico por motivos fãcidade que so constitui na V2i" compensação, os
muito cilmente compreensíveis) e digaforam
o
trabandistas)
gonhd do Brasil. Não é só o mais. Destes •benefícios, entretan- lhe que eu mandei que fornecescontrabando que nos dá esse senum atestado,
timento. É, sobretudo,, a situa- to, surgiram dois grandes preju- se Assim
fizemos. No ambulatório,
dicados: o comércio dc Uruguaiação a que foi relegada a cidade. na e, em última análise, o pró- uma fila de ¦ pessoas sendo vaciNão será exagero se afirmarmJs
brasileiro.
nadas. Para nós- não havia necesque, dentro de bem pouco tem- prioPartipovoquc sc tenha uma idéia sidade. Bastava o atestado.' Era
defadada
a
à
cidade
estará
po,
a po- um pedido da"do Policia.
saparecer. Seu comércio tende a de quanto foi beneficiada
lado argentino
Enquanto pobre, vamos apresentar
sucumbir. Por qué? Explicaremos. pulação
de preços dos manti- esta exigência era cumprida com
uma
tabela
c
rio
Uruguai
Separadas pólo
mentos
em Uruguaiana e em todo o rigor, do lado brasileiro
liÇadaS por uma ponte quo mede Paso:
tudo passava. Não havia necessi1.800 metros, ficam as cidades
dade de atestado dc vacina para
de Uruguaiana, do lado do Bra"os nossos irmãos argentinos"! ¦
. :¦. J.'r
Uruguaisil e Pasô de los Libres, do lado
ana
Paso
argentino. São mil e oitocentos
CONTRABANDO OFICIALIZADO
14,00 9,00
Arroz
metros de vergonhosas manobras;
20,00 • 7,00
Feijão
de inescrupulosos propósitos que
Não são só a população pobre
25,00 10,00
Carne
as águas barrentas.; do Uruguai
e os "chibeiros" que trazem, merBanana
...... 14,00 8,00
náo conseguem lavar.
cadorias da Argentina. Qualquer
12,00 6,00
Laranja
Não. se sabe por que motivos
pessoa pode trazer, desde que
ficou convencionado que os braOra, com a facilidade dc com- obedeça um principio estabelecisilciros poderiam retirar de Paso
entre os guardas (brasileiros'
de los Libres, mediante uma ca- . prar muito mais barato no ¦ lado do
argentinos) dà ponte internadernèta fornecida pela Aduana, argentino, tendo ainda a vanta- ecional
as ' casas comerciais de
600 pesos mensais de mercado- gem de contar com a caderneta Paso e los
"Libres. Êíte acôrr1'*
de
é.
rias, como feijão, arroz, mantei- legal fornecida pela Aduana,
no
seguinte: o freguês
consiste
de
ga,. farinha de trigo, laranja, ba- claro que a população ;pobre Pav vai a uma casa comercial, faz su?
nana, pão, doces, carne e até lei- Uruguaiana, corre toda para
compra e, mediante o
te. j Iniciou-sè assim, a triste' mar- so de los Libres. Veja-se, por to de uma taxa, :de 10 oupagamen
po:
cha para a
desmoralização do exemplo, o caso da laranja: a cento sóbre o montante da20 con
brasileiro e o fracasso do uma Argentina importa laranja brasi- ta, recebe sua mercadoria no la
leira c vende a dúzia a 6 cruzeicidade.
¦ À primeira vista parece pèrfci- ros. Nós,
quc somos o grande do brasileiro. .
Da segunda vez quc voltamos
vendemos a 12 cruzeiprodutor,
tamento normal que os argentis ao lado argentino, mostramos o
nos tenham concedido êste "fa- ros
O vergonhoso em tudo isto, po- atestado de vacina e seguimos
vor" aos brasileiros. Por trás
o centro de Paso. Desta ve.
desta aparente gentileza, no civ rém, não é a viagem (diminuta) para
íamos de táxie o motorista nos
tanto, estava escondida uma hábil a Paso de los Libres.. É a manei- dava
as indicações das melhores
ra com que o brasileiro é tratamanobra.
do pelas autoridades argentinas. casas. As melhores casas sãc
OS "CHIBEIROS"
POBRES E OS
Um cachorro, merece mais res- aquelas que mais facilitam o conpeito. É a falta dc compostura trabando. A indicação do motorisNão façamos injustiças. A po- dos guardas da ponte internacio- ta explicava-se: êle, também
nas compva'
porcentagem
pulação pobre de Uruguaiana foi nal. É o que mais revolta causa tem
'que indica!....
consideração que. dispensam dos fregueses
é a "chibeiros".
O nosso indicou-nos a "La EsEstes são trataaos
meralda",
situada na Calle Colón,
e
têm
a
cortezia
toda
dos
com
"clip"
Éste
de metal vem sando
tudo facilitado. Explica-se: a po- a mais forte casa comercial de
muito empregado pelos fotógrafos
não Paso. Fomos atendidos por uma
pulação pobre não pode e"chibeipara pendurarem os filmes durante
precisa dar propinas. O
a secagem. A vantagem dos mesmos
ro", ao contrário,'dosse constitui na
fonte de renda
guardas.
"VACUNA"
ATESTADO DE

o fotógrafo sniHa que tipo dc filnvi
possui dentro da câmara. O dispoaitlvo que vemos acima e o adotado por alguns modelos da Leica.

-__-_-l-M^tt-l---M--MI>l*ÍrtMt-Ml.l»iMlfl1ll_Wl-«MJ^

cínntf se poderíamos fazer nossas compras c sc a casa mandaria levar ao Hotel Glória, cm Uruguaiana, onde estávamos ho. pedados.

E URUGUAIANA?

Para transpor a ponte internacional os argentinos exigem quc os brasileiros apresentem atestado dc "vacunA". O reporter não necessitou de vacina. À ordem era da Po Polícia. Mil c oitocentos metros dc vergonha...

VERGONHA DE UMA
NAÇÃO
N

NOTICIAS

m / m

5o CADERNO

URUGUAIANA, VERGONHA DE UMA NAÇÃO...

imi» variadas, Alguns, por exemplo,
pedem o mais curo, julgando que
seja o melhor. Outro* orientam-se
apenas pela sensibilidade do /ílme.
julgando que quanto mais seiulnel
tambíni melhor o Jilme. Nada disio eslá correto e pretendemos hoje
explicar aos leitores a maneira certa
</.- adquirir um jilme.
v A primeira coisa quc devemos ter
#111 vista, ao pretendermos comprar
um jilme é analisarmos bem qual
o tipo dc /otogra/ias que pictcw.i;tno* tirar com a película escolhida.
Isto é, o quc 05 leitores devem ter
cm vlsta ao adquirir um /Unia, Q.tc
adianta; por exemplo, adquiri, mos
um jilme de grande seiuiliilidade se
o que desejamos c tirar fotografias
em praia cm diu de sol? Evidentemente, o jilme muito sensível em
tiez de ser uma qualidade è um jator contra, com o qual teremos que
lutar, para conseguirmos -uma lotorajia razodvcl.
Como lreqücntemente mostramos
aos leitores, a indústria japonesa de
Na situapâp inversa,: óicomcnldrio
'Se
fotografia dia a dia progride, seivlu
também procede."
vamos tirar
jotografias cm lugares escuros, por
que um jilme de pouca scnsibilidadc? Por mais luminosa que seja a
nossa objetiva, cia talvez, por si só,
tido será suficiente para compensar
a pouca sensibilidade da película.
Portanto, caros leitores, a primeira coisa ao comprarmos um jilme é
verificar a sensibilidade, mesmo tío
modo que ela seja condizente com
os objetivos que temos cm mira. Se
você ainda não sabe exatamente cm
que condições vai bater as suus fotografias, procure então uni filma
da sensibilidade média — em torno
de A. S. A. SO — e então certamente terá um Jilme para todas as ocahoje comparável às mais adiantadas
«ides.
no gênero. Eis aqui uma de suas
Outra preocupação que. dCvemos
últimas produções em 35 mms., à
ter, diz respeito à grànulação do
nfio se pode negar certa sequal
Jilme. Se o leitor' é fã. das máqui- . melhança' sflm a Lalca alemã.
nas miniatura, .en.t&o,': está preociipiição dei. e *er dobrada, porque, via de
Aç novas máquinas, falando de
regra,, os negativo* da máquina de
uni modo jeríli jíossücm sempre' um
?,S mms. precisam. sér ampliados,
indicador da ^pçlicjjlá, av.'im;,rje que
Se o jilme é m_uito prariuiado, n4o
conseguiremos ampliações, satfsfatárias além de J2xlí centímetros. Com ''.*';'
'.*j2^*$-- "'""^^TWÊPw
HlBdBBSE_Kt^S /
máquinas miniatura, portanto* dcvemos sempre dar prcjerència aw>s
filmes de grão jino, a jim dc que
tenhamos sempre maiores possibi' /idades
de êxito em nossas ampliagões.
Um jator que agora cumpre ser
ünalisado, entretanto, dii respeito
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á sensibilidade « gianulaçio. O /ilme — via de regra — quanto mal*
«emivel meuoi gráo jino possui em
aua emul.iáo e dai a di/icilldail* da
conciliarmos o* nossos doi» Interei*e* primordial, tio caso acima apontado,
A dificuldade entretanto, se bem
que grande, não i Insuperável. Em
vc; de adquirirmos o filme mais
sensível, compremos outro um pouco inferior •« em seguida tenhamos
cuidado em submeter o mesmo a
um revelador de grão fino, uma .'«
batida» as fotografias. Na horidii
ampllaçdo, escolhamos tumbém um
papel com pouca graiiulaçdo c icve(adore* que atenuem a formação de
grãos. Com êsse procedimento, podomo* ter oertcia do eonscguín ios
umpliaçâcs bailaiile perjciím e dt
tamanho grande, obtidas com negativo» dc jilines miniatura. Nó! iiicsmos já conseguimos am;)llii_i_r. alá
de 30x40 centímetros, sim qus para isso tiuíssemos empregado o /ilmc de grão absolutamente fino, como seria rie desejar.
Vêem vocês, caros leitores, quc a
compra de um jilme nem sempre è
uma operação facilmente, realizável,.
Em lugar de você entrar na loja á
¦procura, de um filme qualquer, vá
cm busca do jilme quc você sabá
necessitar, em vlrturie de jua.i cxpcriiiictas anteriores- Se é justamente a experiência o que lhe falta, dê preferência intão para as
dc sensibilidade media.
películas
Com cias você tem um meio-tirno
ideal pura as fotografias. Observe
os resultados e vá aos poucos gati.ianrío a própria experiência qua
outros náo puderam lhe transmitir.

Estávamos ,em Uruguaiana c
procuramos atravessar a ponte
eninternacional. Desejávamos
trar legalmente, a fim de conhecer a coisa oficialmente. Ilegalmente não seria vantagem, pois
as facilidades são inúmeras. Seguindo num velho ônibus que faz
o percurso até o centro de Paso
de los Libres, íamos cercados de
donas de casa c suas sacas de
compra. Ao transpormos a ponte
o ônibus parou. Todos saltaram
e entraram cm fila. O ônibus
continuou e, mais adiante, estacionou aguardando os passageiros,
Todos passaram pela fiscalização dos guardas. Nós, não. Ao
aproximar-mo-nos, o guarda olhou
do fotógrafo Milpara a máquina
ton Santos, "amarrou" a cara e
exigiu num mesclado de português e castelhano: "vacuna"!
O atestado de
— Não temos.
•..__
t
Non puedem .transpor!
¦— Mas..;
O guarda virou-nos as costas
c não mais "placard"
discutiu. Mais adiante
vimos um
fixado, datado daquele mesmo dia, quc exigia o atestado de vacina.
Voltamos a Uruguaiana e .procuramos um amigo da Policia, a
fim de nos indicar um meio de
conseguir o atestado.
Isto é fácil — disso— pro-

.1

jovem c procuramos saber o preço de alguns, artigos.

Êste "cardlgan", por exempio, quanto custa? — perguntamos.

CrS 270,00...
Nâo foi só o fato de possuirmos um "cardigan" idêntico, comprado no Rio por 750 cruzeiros
Foi, sobretuque nos espantou.
do, aqueles "duzentos o setenta

cruzeiros", pronunciado em bom
português. Não seria mais lógico quc ela dissesse 150 pesos?
Afinal, estávamos na Argentina!
A explicação deixou-nos ainda
mais espantados: em Paso dc los
Libres não circula o peso! Não
existe necessidade de cambiar o
dinheiro,' pois o cruzeiro é qué
domina!...
Desejamos, então, saber da mo-

Dia a dia à cidade dc Paso da
los Libres cresce com o desenvolvimento dc' sou comércio. Dia •
dia a cidade de Uruguaiana diminui mais com o decréscimo do
séu comércio, asfixiado, manictado, estrangulado pela -força doi
portenhós, Não se passa 'uma semana em Uruguaiana, sem qua
se veja uma casa comercial cerrar suas portas. .: uma cidadã
condenada í: a vergonha de, uma
naçã.'.

Um aspecto da ponte internacional de Uruguaiana. Enquanto uma cidade cresce» outra desaparece vergonhosamente.
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Em matéria dc íotóm tros, eslá
se generalizando o u:o d^fahriração de aparelhos qué possam íír
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f.inlmente adaptados à máquina litográfita. Eis aqui um desses Ins! rumemos, quc possui duas célula»
lotoelctrlcas. para serem utilizadas
conforme estejamos operando em
i-ondições rie grande ou pequena luminosidade.

visite-nos

depois

do

seu

jantar

í

.1

II

A aparclhagím que o leitor vê
acima se destina i revelaçSo de filmes em laboratório amador. A van-
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Observem os leitores esta fotografia. Além
vamos discutir por estar evidente, nota-se
4o, possibilitando ampliação bastante graiW
fDiprcgndo no original, por outro lado, tan
tar
tòila a riqueza dos

da habilidade do fotografo, coisa quc nâo
quc a fotografia foi feita cm filme adequae sem nenhuma perda de detalhes. O papel
bém foi bem escolhido, pois conseguiu capmeios e tons da fotografia.

*$<'.'

H^Atto dai MfeltòT^

"

tagem disso está em que não neçesxitamos de quarto escuro, a nio
«er na hora de,colocar o filme no
aparelho. Tudo o reais pode ser per-'
feitamente executado i luz da dia.

» "
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INDÚSTRIA NACIONAL DE ÔNIBUS ELÉTRICOS
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Energia elétrica
PIMENTEL GOMES

,

cga
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PANORAMA DA III REUNIÃO
PLENÁRIA DA INDÚSTRIA

_•

A energia elétrica tem gran- Afonso podem ser obtidos mais
des vantagens- Uma delas, im- de 3 milhões dc c. v., talvez mais
portantíssima, é o (ato das má- de 5 milhões. Tal sucederá quan- Os temas debatidos — Resultados proveitosos — Recomendações e
quinas geradoras terem um ren- do estiver regularizada a descardimento superior a 90%. Os mo- ga do São Francisco pela cons- moções agravadas — Preocupações dominantes — Banco da Indústores de explosão rendem três trução de barragens acima de PiIb\ XmB
e previdência social
vezes menos, aproximadamente. rapora e cm todos os scus gran- tria — Experiência bahiana — Produtividade
criado
tiver
se
e
As máquinas a vapor cerca de des afluentes
— Petróleo e energia atômica
f'k i'*ci^SÍMaMHHÉHlÍI
4,5 vezes menos. Acrescente-se um novo desnível abaixo dc Paulo
_m_^_^_^_m HSSeHÍ8B^*^ÍBi^vyn^t^^S JP^^^VO'
que a eletricidade c facilmente
(Do nosso enviado . especial JOSÉ MARIO)
transportávcl. No Os países mais ricos são os quc produzem
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Proveitosos, sob muitos aspectos, íoram os resultados da III ReuBrasília, ou, mais gencricamensi'! ¦ W9 TH*ff~?3r fflJWjBT^ifTftwnMMT5W
mais eletricidade. O Brasil ainda é
Brasil, já a transnlio Plenária da Indústria, realizada em Kectfe, há uma semana.
te, Goiás, no caso de ser impossíportamos a algu- pequeno produtor dela, embora produza
Os nossos leitores, através da correspondência do enviado especial
vel a hospedagem de tantos conmas centenas de
tanto quanto a Argentina c o México .do Correio, puderam lnteirar-se dos temas debatidos. Cabe aqui, lo- gressistas na futura capital. Nes- ^5mmm^ÊmL3^^P?3&Êmr <____\_____* ^
l
\
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quilômetros. Paudavla, uma visão de conjunto, do que lol o certame que reuniu reta hipótese, a reunião celebrar-selo Afonso forne- juntos. Tem enorme potencial hidrelétripresentantes da indústria de todo o pais. Reuniu í- o termo, pois que
á cm Goiânia mesmo.
cerá energia a cl- co. Constroc grandes usinas. Em breve
nem os problemas mais controversos, Inclusive aqueles em que os
dades
distantes
Em Salvador, no almoço que íoi
estaremos alinhados entre os grandes
Interesses das diversas rcsiacs brasileiras eram visivelmente conlraui—» '»••**& llMfi-IMg
de mais de 700
oferecido ao sr. Lidio Lunardi, no ¦IS. -ikJU
HnVWEttalKJll
Jillrafy.
mundiais de energia elétrica.
dltórios, conseguiram quebrar a unidade mantida ao longo dc todo
¦EB
produtores
WMiril K>M!T5M^fctÉ
iJCTlHKtfPffWyn^^B
coincidência,
em
dia
que,
por
quilômetros. Foro conclave.
completava a CNI mais um anitalcza, por exem.
Náo lol estranha a êste resultado a atuação ponderada e Isenta
hidráulico
versário de fundação, o sr. Hugo
pio, receberá energia de Paulo, Afonso. O potencial
do
da
Indústria,
ConledcraçAo
Nacional
na
chelia
e
da
presidente
de Faria prestou, num oportuno
Afonso. Recife, Salvador c Cam-1 dc São Francisco elevar-se-a a
coordenação
resultados
dos
trabalhos
das
comissões
e
do
Os
plenário.
IV milhões ç"e c. v., quan
discurso, comovedora homenagem
pina Grande já a recebem. Al talvez
conferência
como
nSo
deveriam
exprimir,
da
não
exprimiram,
no
aos vultos desaparecidos da ineletricidade produzida em Har- do nele tiverem sido empregados
entender do sr. I.tdio Lunardi, pontos dc vista pessoais, senão o pondústria, evocando as personalidato de vista da Indústria como um todo, A conferência preocupou-se
pangret, na Lapónia Sueca, c todos os recursos da técnica.
des dos srs. Roberto Simonsen,
O Rio Grande, um dos formacom os problemas que preocupam normalmente os meios Industriais,
consumida cm Hallsberg, a 954
Morvan Dias de riguelreao, Arou seja, na palavra ainda do lfdcr industrial mineiro, _. estabilidade
quilômetros do centro produtor. dores do Paraná, é outro exemplo
mando de Arruda Pereira e riumonetária, a adoção de uma política cambial segura e menos cxAdmite-se que a' eletricidade interessante. Conforme os técnivaldo Lodi.
posta às flutuações que geram inquietação e frustam as previsões
possa ser economicamente trans- cos da CEMIG, apenas a parte
bacia
tem
o
organização
a
da
a
de
mineira
dc
bem
como
E'
que
potencial
permitem
1.000
programas
produção,
a
quilômetros.
portada
PRODUTIVIDADE
manutenção do clima de harmonia e entendimento entre os cidadãos'
uma vantagem extraordinária. de 10 milhões de c. v., isto é,
do pais.
Ademais, o transporte de ener- mais de metade do potencial gloAssunto minuciosamente debaadmitido pela Digia se faz comodamente, por bal do Brasil,
NOMES E NÚMEROS
goas); Antônio Devisate (São tido íoi o da produtividade. Tenmeio de fios metálicos. Estas e visão de Águas. Se à parte miPaulo) e Bartolomeu Neny (Per- do o tema sido objeto de estudos
outras vantagens explicam a rá- neira da bacia do Rio Grande fôr A
da
das
o
sessões
foi
nambuco); Hugo Faria (Bahia) e anteriores na Confederação
a
incluída
popaulista,
parte
presidência
pida difusão da energia elétrica. léncial deverá elevar-se a
pelo exercida, alternadamente, pelos Osmario Ribas (São Paulo); Se- Indústria, as conclusões apresenOs países mais ricos, mais civiSegundo se anuncia, dentro de dois meses será lançado, em São Paulo, o
c. v., mais srs. Lidio Lunardi e Miguel Vita, bastião de Holanda
(Pernam- tadas ao plenário íoram plenalizados, são o.s que consomem menos 12 milhõesdo decálculo
mente
acatadas.
a
da
Federação
buco)
das
InMilton
Cabral
presidente
e
três
de
que
(Paraíba);
quintos
mais eletricidade.
primeiro Uoleibus niteiramente construído no Brasil, com 85% de matéria-prima
de Águas fêz para todo dústrias de Pernambuco. Tempe- Henrique Anawate (Rio Grande Destacou-se nos trabalhos da
O Brasil ainda proiduz pouca Divisão
O acontecimento marcará o inicio entre nós da produção de ônibus
nacional.
comissão respectiva (VI) a atuaeletricidade. Em 1955, produziu o Brasil.
certamente concorrerá para suprir as necessidades brasileiras no
elétricos,
que
Casr.
Milton
relator,
de
seu
ção
13.000 milhões dc quilowatts- Vejamos mais um exemplo. O
coletivos urbanos. Os planos de desenvolvimento da nova
transportes
dos
setor
CNI,
secretário
da
bral, diretor
hora- No mesmo ano, a França potencial da bacia Leste está avaseu
vitorioso
o
conseguiu
ver
v.
Apenas
encontro
de projetos de várias cidades brasileiras, inclusive
c.
aó
2.69.3.700
vêm
que
em
indústria,
lindo
46.668
milhpes
dc
quiproduziu
ponto de vista favorável a criaBelo Horizonte e Recite, que, a exemplo de São Paulo e Ni*
Distrito
Federal,
lowatts-hora; a Itália, 38.125 um rio desta bacia, o Paraíba do
o
aproveição de um órgão para incremenmilhões: a Espanha, 12.432 mi- Sul, quando miudamente
terói, pretendem introduzir nos respectivos sistemas de transporte, êsse moderno
tar a produtividade no país, com
forlhões; Portugal, 1.884 milhões; tado com os seus afluentes,
entidatodas
as
de
a
tipo
de
10
de veículo. Á fabricação de troleibus no parque industrial bandeirante, pomilhões
algo
como.
participação
necerá
o México, 6.990 milhões; a Ardo
de
classe
e
des
v.
governo.
c.
dera efetivamente, criar facilidades à aquisição pelo mercado interno das unidagentina, 5.748 milhões; o Chile,
Resolveu-se ainda:
Instalam-se usinas elétricas nos
2.280 milhões; Cuba, 2.200 mides, cuja importação vem sendo dificultada e onerada pela burocracia e outros
a) Cooperação da Indústria a
Iháes; Colômbia, 1.180 milhões; rios semíperiódicos do Polígono
":''':'''\:':l^BÍ.||BB8^SmBct*
^v
"."¦¦?.¦¦
decorrentes da política financeira adotada pelo governo. Os ônibus elétri*
óbices
j
das Secas. Vão produzir elétritodos os movimentos que visem
Venezuela, 1.150 milhões.
cos
serem
a
produzidos em São Paulo terão as características dos mais recentes
implantar um clima psicológico
O Brasil é o maior produtor cidade o Acarau, o Jaguaribe, o
Norte
e
do
Paraíba
Piranhas,
o
modelos
de
o
aumento
da
latino-americano.
patentes norte-americanas, cuja utilização foi facultada aos indusprodutividade:
para
de eletricidade
brasileiros, mediante contrato celebrado há cerca de um ano com as fir*
Produz tanta energia elétrica outros. O potencial hidrelétrico
triais
assisb)
Organização
de
uma
Ceará está avaliado em 500
tência preventiva dos investidoquanto o México e a Argentina, do
mas Westinghouse Eletric International, Ohio Brass Corp e Mormon Herringion,
c. ,v. Será pelo menos elevado a
res nos órgãos de grau superior,
juntos. Infelizmente, produz mui- 50.000.
Estados Unidos, que também colocaram técnicos seus à disposição do grupo
dos
Deparlado
o
Por
outro
to menos que a França e a
objetivando a seletividade para
Conde
Obras
Nacional
tamento
brasileiro. Na foto acima vsmos o conjunto do comando do primeiro troleibus
os empreendimentos de maior
Itália. Não há razões para isto.
as secas está fazendo o levane
irradiação
de
Podemos e devemos produzir tra
produtividade
que em breve será exibido pelos fabricantes de São Paulo.
aerofotográfico do Parobviar-se a criação dos pontos de
muito mais eletricidade que a' tamento
encontrados
Estão
sendo
naiba.
França. Temos maior população. nele e em seus afluentes boquei¦" I'—|—•—_
(Continua na 7.» página)
¦—
¦
Há 62 milhões de brasileiros e rões importantes. Neles um dia
43 milhões de franceses. A po- tejemos açudes que produzirão
pulação brasileira aumenta rà- muita eletricidade e irrigarão
pidamente. A francesa está qua- muitas áreas.
se parada. Em futuro relativaHá outras fontes de energia elémente próximo, o Brasil terá
duas vezes mais habitantes que a trica, no Brasil.o Citemos o carpetróleo, o gás
• -^^^^^^^^S
¦',;-¦
'
—T—— '- M'*\{,
França. Nossas possibilidades ul- vão de pedra,
__W__\a_^__Wí^^^^^'i^Myí?' '•^^****r^ ¦
a lenha. O gás natural
trapassam dc várias vezes as natural,,
carvão
na
Bahia.
O
é
utilizado
francesas.
\
de pedra produzirá grande cópia ', /*-^'¦K.¦i'J¦.¦.¦¦^^*l¦¦:^^B^^^»'*.¦ jrf>*-", ft^jffiHgfc ''''m'''''''''''''''^'-*_mSSmmmfmW'm- "¦"-•¦''wHé®P''w
O potencial hidráulico bfasileí- de eletricidade nas enormes usi'^iillÉmHK ^LWÊ^^^mÊamWW^Ê--ymm\\ < ' ^HagBBBEgS^fãSttte.^ <ssN
ro é vultosissimoL dos maiores do nas que se instalam ao .lado das
Os srs. Lidio Lunardi e Fábio Araújo Motta, na reunião
mundo. A Divisão de Águas do minas, em Santa Catarina, Rio
do Recife
Ministério da Agricultura, consi- Grande do Sul e também no Paderando apenas os desníveis exis- raná. A lenha ainda é usada em ramentos opostos, tanto quanto do Sul) e Gama e Silva
(São
tentes e as descargas mínimas, o grande número de pequenas usio de dois homens pro. Paulo).
avalia em 19.519.300 c. v., as- nas geradoras. Em Sobral, por possam.ser
fundamente diversos, pautaram, Inúmeras teses foram apresensim distribuídos pelas diversas exemplo. O consumo de petróleo todavia,
a sua atuação pelo mes- tadas, levando a palma as delegabacias hidrográficas: Amazonas, tende a aumentar.
mo padrão "de isenção e sereni- ções de São Paulo (onze) e Dis4.395.900; Nordeste, 88.400; São A
trito Federal (oito). Sete trabapotência geradora das usinas dade.
Francisco, 1.573.300; Leste
crescido da seguinte forma:
As comissões que, número de lhos foram apresentados pela pró2.693.700; Paraguai, 89. 500; Pa- lem
1889, 4.618 kw; 1.900, 12.085 sete, cuidaram, ds problemas re- pm Confederação Nacional da
raná, 9.720.900; Uruguai,
1910, 159.860 kw; 1920, ... lativos a intervenção do Estado; Indústria, versando todos eles cakw;
758.700.
Sudeste,
198.900;
kw; 1930, 747.101 kw; .. capital estrangeiro; política co- pítulos inteiros do temário pre357.203
triplicaser
O potencial pode
kw; 1945
1.243.877
1940,
política monetária e ban- viamente aprovado.
do, quadruplicado ou quintupli- 1.319.419 kw; 1950. 1.882.500 .. mercial;
social; producaria;
previdência
técnica.
cado pelos artifícios da
1955, 3.081.554 kw. Em ... tividade e assuntos gerais, tive- PREOCUPAÇÕES DOMINANTES
Esta eleva a- descarga mínima dos kw;
......
terá
mais
de
1960, o Brasil
ram como presidentes e relatores,
rios, desvia-os de umas para ou 5.300.000
kw instalados. Em ... respectivamente, os srs. Cid Sam- Embora todas as delegações tetrás bacias e cria novos desní- 1965, mais de 8 milhões.
paio (Pernambuco) e José Costa nham se interessado de maneira
veis. O potencial hidráulico da
Sampaio geral, pela totalidade dos assunbacia do São Francisco, por exem- Êste ano o Brasil produzirá tal- (Minas Gerais); e Aldo
Fernando Gas- tos, alguns temas dominaram vivez 16.000 milhões de quilo- (Pernambuco)
pio, está avaliado em 1.573.300 watts-hora.
(São Paulo); Nelson Ca- sivelmente as atenções de cada
Em 1960, talvez 25
c. v. Admitem, porém, os técni
ral (Bahia) e João Melo (Alá- equipe.
Earian
cos que apenas em torno de Paulo milhões.
A disciplina do íisco presidiu
boa parte das teses dos paulistas,
atentos ao problema da defesa direta ou indireta contra a ação fiscal.
O Distrito Federal, além de revelar-se o campeão da livre iniciativa, trouxe à liça o problema
da produtividade, também esposado em tese da CNI, previamenÉ insuperável a qualidade do TV
te apreciada pelo seu Conselho
merum
de
estabelecimento
E OBJETIVOS
pelo
"Tele-King" com o seu novo sistema
I — OS PRINCÍPIOS: FINALIDADES
A principal contribuicado comum e pelo estreitamento Econômico.
H — OS FUNDAMENTOS DA "COMUNIDADE"
dos
cariocas
íoi.
todavia,
o
ção
econômica
da
política
progressivo
"Video-Visão"
. Estamos iniciando hoje a publicação do texto Integral do dos Estados membros, promover plano da criação do Banco da Inque oferece maior
TRATADO DO MERCADO COMUM EUROPEU, celebrado em o desenvolvimento harmonioso das dústria.
Pernambuco e Minas Gerais
amplitude e nitidez de imagem em
Roma, a 25 de março do corrente ano, pela Alemanha, França, atividades econômicas no conjun- marcaram
suas intervenções pela
to da Comunidade, uma expansão
Itália. Bcluica, Países Baixos c Luxemburgo.
das teses ditas nacionauma nova dimensão. £ o som de
Constituem esta primeira parte, além do preâmbulo formal, continua c equilibrada, uma esta- defesa
listas, admitindo a intervenção do
os dois primeiros tópicos do Importante Instrumento convencional, bilidade adquirida, uma elevação Estado
circunstâncias espealta fidelidade, com toda
motivos que levaram as nações sig- intensiva do nível de vida c de ciais e sob
nos quais se elucidam os "comunidade
caracterizadas, ponto de
econômica na Europa", relações mais estreitas entre os vista
natárias a Instituir uma
veio a ser o
a beleza da música viva, assegura
que ela abrange. (Art. adotadoque, afinal,
bem como a constituição, mecanismo funcional e princípios fun- Estados
conclave.
pelo
2)organização.
da
damcntals
no seu "Tele-King" uma perfeita
Para esses fins enunciados no O Rio Grande do Sul bateu-se
Nas edições diárias deste matutino continuaremos a dar di- artigo
bravamente
da
pelos postulados
precedente, declara o arti
subseqüentes do interessante documento,
vulgaçâo às partes
audição dos melhores programas
3 que a ação da Comunidade livre empresa, abstendo-se de voInsertndo-as na "Vida Comercial", 2." Caderno, e aos domingos go
tar
na
questão do petróleo, depois
comporta, nas condições e sesinfônicos e musicais. A beleza das
neste Suplemento.
inutilmente bater-se pelo pongundo os ritmos previstos pelo de
to de vista que vinha sustentando
PREÂMBULO ¦ cursos, as salvaguardas da paz e presente Tratado:
linhas modernas do seu móvel
da liberdade, c convidando os ou
a) Eliminação entre os Estados desde a Reunião de Porto Alegre.
despesa
outra
e
sem
Sem
qualquer
Stifl Majestade o rei da Bélgica, tros povos da Europa que parti- filiados de direitos alfandegários BRILHAM OS PERNAMBUCAe a variedade de cores de seus
juros
o presidente ria República Fede- lham de seu ideal, de se associa- e de restrições quantitativas à enNOS
trada e saída de mercadorias, asral da Alemanha, o'prcsideutc da rem aos seus esforços..
modelos, era madeira ou em moderna
República Francesa, o presidente] Decidiram criar uma Comuntda- sim como todas as outras medidas Atuação destacada tiveram os
"Fórmica", fazem de "Tele-King" um
ria República Italiana. Sua Altera dc Econômica Européia e são de- de efeito equivalente;
que detém, atuReal a grã-dttqucra dc Luxem- isignados para êste fim como piem- b) O estabelecimento de uma pernambucanos,
tarifa comum e de uma política almente, uma posição de destaque
buroo. Sua Majestade a rainha dosjpotcnciános:
televisor mais avançado.
os estados do norte e norpai"cs-Baixos
Sr. Paul-Henn Spaak, ministro comercial comum em relação a entre
todos
do
terre
Em
deste
os
país.
terceiras
potências;
Dcterm».«m estabelecer os tón-^g4J*g^Çg§^ c) Abolição
entre os Estados nos, aliás, mercê da situação de
à circula- expansão que atravessa o movi
dos
membros
mais estreita entre os povos «"">" |con6micos> prcsidente da delega- ção livre de obstáculos
pessoas, serviços e mento associativo no Estado.
Pcus«
ção belga à Conferência Intergo- capitais:
Vindos de uma luta vitoriosa
Decidem assegurar por uma vernamental — pela Bélgica,
d) Adoção de uma politica co- com o governo local, na questão
ação comum o progresso ccono- sr. dr. Konrad Adenauer, chan- imum no campo da agricultura; de impostos, com um Centro Inmico c social dc seus paises, cli-|celer federal; sr. prof. dr. Walter e) Adoção dc uma politica co- dustrial novo mas tão pujante
E OBSERVE BEMt
minando as barreiras quc dividem.Hallstein. secretário de Estado pa- mum no setor dos transportes; quanto à sua Federação das Ina Europa.
ra- os negócios estrangeiros — pc- f) Estabelecimento de um re- dústrias, mercê dos dois autêntiÉ um televisor de 21 polegadas com
Citando como finalidade essen- :1a Alemanha
gime em que a concorrência não é cos líderes que os dirigem, Cid
cinescopio aluminizado, de alta qualidade,
ciai de seus esforços a raeinonai Sr christian Pineau. ministro falseada no mercado comum;
Sampaio e Miguel Vita, os indusconstando das condições dc vK» das Relações Exteriores: sr. Mau-! g) Aplicação de procedimentos triais pernambucanos fizeram-se
em lindo móvel de imbúia_ e com a garanti»
e dc emprego dc seus povos,
rice raure> secretário de Estado que permitam coordenar a poli- pYesenfeY em Todas as discu*õcs
da
assistência técnica de fábrica. Será
Reconhecendo que a eliminação;para os negócios estrangeiros —jtica econômica dos Estados mem- algumas vezes de maneira contun.
instalado em sua casa pelos fabricantes, em
dos obstáculos existentes requerjpela Franca.
^bros e evitar os desequilíbrios nas dente, mas invariavelmente firuma ação conjunta, a fim de ga- sr. Antônio Segni, presidente,suas balanças de pagamentos;
mes na defesa das teses esposadas
perfeito juncionamenlo e ten as seguintes
rantir a estabilidade da expansão, ;^0 Conselho de Ministros; sr. Prof.1, h) Reaproximação das legisla- A organização nada deixou a
facilidades de pagamento:
o equilíbrio nas trocas e lcalda- Qactano Martino, ministro das Re-;ções nacionais nas medidas q>ie desejar e assistência completa íoi
de na concorrência
lações Exteriores — pela Itália, forem necessárias para o funçio- dispensada aos numerosos delega
?.° prestação
Preocupados em reforçar a uni- Sr. Joseph Bech, presidente do;namento do mercado comum;
dos presentes. Resultados tão ausdade de suas economias e dc as- governo, ministro das Relações] . i) Criação de um fundo social piciosos foram merecidamente cesegurar o desenvolvimento har-jf;xteriores. sr Labert Schaus, cm-(europeu. tendo em vista a melho-|febrados numa cai0rosa manifes
55monioso. redur.ndo as diferenças baixador. presidente da deleca-.ria das possibilidades de emprego taçào dc iouvor a apiauso, ao sr.
si
atraso
c
o
diversas
contribuindo
e
trabalhadores
e J0 mensalidades
entre regiões
çj0 iUXemburguesa à Conferen-;de
Miguel Vita. unanimemente apro—
favorecidas.
de
de
seu
a
elevação
das menos
padrão
pelo para
cia Intergovernamental
vada no encerramento dos trabaDesejosos de contribuir graças Luxemburgo. -vida;
lhos.
a uma política comercial comum, Sr. Joseph Luns. '. ministro das! i) Instituição de um Banco Eu
.£"*«O.;tetres_*»•
de
Investimentos,
destinaà supressão progressiva
w j Lint-jrope11 dc
GOIÁS — PRÓXIMA ETAPA
tricôcs ao comercio 1»^^^^^^^^^^
^cilUar^ex^n^^econõtaW?e0™aonoS^
os
confirmar
Prurindo
dc solidariedade £&»» • ^iffiSv^^l^rÇSPBhl
gresso de Pernambuco, pararam
"
k) Associação de paises e ter- um dia na Bahia, para participar
de^en^t-:Sg0V
seu
sejando assegurar
[ritôrios d*além mar, tendo em vis- Ue insugurác-io de nova unidade
I - OS PRINCÍPIOS
Av. Brasil, n.° 7801 - Tel. 30-6822 - Rio de Janeiro
vimento e prosperidade dc acordo;
ta aumentar as trocas e dar prós-1 escolar do SENAI, escolheram, ao
das;
da
Carta
com os princípios
Brasília
comum
de
ao
esforço
seguimento
dos
trabalho^
término
ao lado do viaduto para a ilha do Governador
j Finalidade e Qbjeriros
Nações Lmidar.
Ipara a sede da próxima Reunião
Rrsolrtdos a fortalecer pela;
na
7.*
página) Plenária.
«ausütuigão dèstc conjunto dc rc-1 A Comunidade tem por missio, (Continua
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TRATADO DO MERCADO COMUM EUROPEU

- assinado em Roma, a 25 de março do corrente ano -
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•••agora, pele melhor pre§o!
diretamente na Fabrica

~lèfe|C&Mft~-

o famoso televisor de 21 polegadas
por apenas

Cr$ 5.000,00
Cr$ 2.700,00
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CORREIO DA MANHA, Domingo, 18 do Agosto de 1957

6.* Caderno

PROBLEMAS E REIVINDICAÇÕES
MUNICIPAIS

INSTANTÂNEO S ECONÔMICOS
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RETRATO ECONÔMICO DOS MUNICÍPIOS
O município de Campo Maior,
um dos mais importantes do Estado do Piauí, compreende uma
área territorial de 4.122 quilômotros quadrados, condensando uma
população de 39.927 habitantes
(10 por km2). Suas terras são
banhadas pelos rios Longa e Surubim. O clima é seco e quento no verão e quente e úmido
no inverno. Quanto a riquezas
naturais, admite-se a existência
de chumbo, pedra-úme, antimônio, caparrosa e salitre. Há madeiras para Uns industriais: aroeira, pau-darco, gonçalo-alves, jatobá, cedro. Entre os írutos oleaginosos destacam-se o babaçu, o
pequi, a mamona c a oiticica, além
dc algumas fibras c plantas medicinais.
ATIVIDADES ECONÔMICAS
As principais atividades económicas da população local são a
pecuária e a indústria extrativa
de cera de carnaúba. A numerosa população de bovinos, suínos,
ovinos e caprinos não só assegura ao município lugar de destaque
no quadro estadual, como proporciona apreciável produção de leite. carne e couros, além de permítir a exportação de gado para
abate em Teresina, Parnaiba e
Segundo estatísticas
Fortaleza.
oficiais, existiam em Campo
Maior, em 1955, 140.300 cabeças
de bovinos, 62.300 de suíno, e
74,900 de ovinos e caprinos.
Quanto aos eqüinos, asininos e
muares, o número de cabeças
era respectivamente: 26.200, ...
6.000 e 1.300. Tudo isso no va
lor total de 214 milhões de cru
Dos
zeiros, aproximadamente.
agropecuários
estabelecimentos
existentes no Município, mais da
metade exerce unicamente a pecuária. Menos de 10Í dedicase somente à lavoura, quc é pouco desenvolvida, destinando-se
quase tôda a produção ao consumo
local. As principais culturas são
as do arroz, cana-de-açúcar, feie mandioca, cuja avajão, milho
liação não chega a 2 milhões de
cruzeiros. Há no município uma
fazenda experimental e um pôs
to agropecuário mantidos pelo go
vêrno da União.

INAUGURADA NO RIO
A COOPERATIVA DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSÓRCIO REALNACIONAL-AEROVIAS

Teve a mais grata repercussão
entre o funcionalismo desse consórcio a noticia da instalação aqui,
de uma filial da COOPERATIVA
DS . ONSUMO DOS FUNCIONARIOS, sediada em S. Paulo. — Essa medida, aliás, já dc há muito
se impunha, dado o desenvolvi
mento que essa instituição coope
rati^Jsta v«m alcançando em S
PaiH) ^ t/mbém porque o Consór
cio rifi>jítio um dos seus maiores
núclçtvj de funcionários. — Estão,
pois,, ile parabéns os funcionários
do Consórcio e seus familiares residentes nesta Capital porque terão agora a possibilidade de au
mentar o seu poder aquisitivo
comprando gêneros de primeira
necessidade por preços mais bai
xos do quc os da praça.

de plantar, anualmente, pelo me- Ciou a fabricação e montagem de l Na
de técnico do A distribuição destas quotas
nos 50.000 árvores,
triciclos. Lm breve serio lançados Conwlhoqualidade
Nacional de Energia sera feita por média ponderada,
Acrcdlia-se que até 1961 chegue no mercado,
Elétrica, o engenheiro Paulo Fer em que os pesos serão os seguir.Dentro dc poucas semanas, chegarão ao Rio de Janeiro, a Sobral a energia dc Paulo Afonso.
reira de Sousa Filho levou no IV tes: 50% (cinqüenta por cento)
numa escala muito apreciável, azeitonas brasileiras em conO RUTILO
Congresso Nacional de Munici- proporcionalmente às respectivas
AUMENTA
O
CONSUMO
serva. Foram produzidas na fazenda São Pedro, no munirecentemente reunido nasta populações: 45% (quarentu e einpios;
O Ceará t Golii lio grandes pro- capital, os seguintes esclnrecimen- co por cento) proporcionalmente
DE AÇÚCAR
cipio gaúcho de Uruguaiana. Lá foram classificadas, benefidutores braillelrot de rutllo. Em tos de lnteréiíe dará os munici- aos respectivos consumos de entrciad-rz e enlatadas. Serão de duas marcas: Brasília e ForrouEm 1956, o Brasil consumiu...... 1955, Colai produtlu. 147.697 qui- pios brasileiros no que se refere gia elétrica; 4% (qualro por cenpilha. Azeitonas pretas as da primeira marca. Verdes'as da 2.011.106 toneladas de açúcar, utlnj, loi de rutllo. O Ctará, 10.000. A a discriminação do imposto úni- to) proporcionalmente às respecbraiilelra elevou-te a .... co sobre energia elétrica no p.iis: tivas áreas territoriais; 1% tura
segunda. Azeitonas de primeira ordem, comparáveis às me- llto é, 5', da produção mundial.
57.697 qulloi, no valor de Cr$ ..
Há vinte anos, consumia
650.000 froduç.io
A Lei n.o 2.308, dc 31 de agòs- por cento) proporcionalmente àa
lhores, uma prova concreta e insofismável das ilimitadas pos- toneladas,
2,6',' da produção mun- 1.243.494,00.
de 1054, criou o Imposto uni- respectivas produções efetivas (lc
to
sibilidádes econômicas do Brasil. O Brasil tem clima para tô- dial. O consumo brasileiro d» açú- Em Goiás, sete municípios pro- co Sobre Energia Elétrica e o energia elétrica.
das as culturas. O Brasil produzirá tudo de que necessita, car aumenta de 6,5, ao nao. A ta- duzem rutllo. Plrenópolis 4, o maior Fundo Federal de Eletrificação.
As quotas dos Municípios sede aumento mundial c battant* produtor. Produziu 371.000 quilos.
imposto único é arrecadado rão por eles diretamente recebido milho ao trigo, da banana à maçã, do cacau à azeitona xa
Inferior 4,8.. Em 1938, o brasileiro Um único município cearense pro- sob as seguintes bases:
das ao Banco Nacional de Dessne ao azeite doce, do café à uva, à pera e o pêssego, da juta consumia, em média anual, 18,3 duz rutllo. Em 1954, Minas Garals
— CrÇ 0,20 (vinte centavos) volvimento Econômico, de acôrao Unho, da borracha à cortiça. O Brasil tem clima e solo quilos de açúcar. Em 1956, comu- produziu 10.000 quilos do rutllo.
por Kwh de luz;
do com ordens dadas pelo Co:imlu 33,5 quilos.
II — Cr$ 0,10 (dez centavos) selho Nacional de Águas e Enerpara todas as culturas.
Para atender o aumento do con- INDÚSTRIA DE MATERIAL
Elétrica e deverão ser nplipor Kwh de íôrça;
As azeitonas da fazenda São Pedro começam a abarrotar sumo, a produção brasileira do
sô- gia
III — 5% (cinco por cento)"forELÉTRICO
cadas na produção, transmissão
o mercado de Porto Alegre. Chegarão ao Rio dentro de pou- açúcar está aumentando ràpidamcnbre o preço do consumo, a
e distribuição de energia elétrica.
te. O nosso pais é o segundo grancas semanas. É um pioneirismo digno de destaque. Mas te- de
Para dar cumprimento a cst3S
praças ao desenvolvimento de íait".
produtor mundial de açúcar. nossa
indústria, o Brasil não mais As isenções estão especificadas dispositivos legais, foi criado no
mos que constatar que a fazenda São Pedro, embora tenha Vem logo depois de Cuba. 6 uma
material elétrico no artigo 4.°, em seu parágrafo C. N. A. E. E„ em 21 de dozemo maior olival brasileiro em produção — 60.000 oliveiras num posição honrosa, mas que não sa- precisa importar
Até há poucas semanas, 5.°. da mesma lei.
bro de 1956, o Serviço Técnico
pesado.
deve
tornartisfaz.
O
Brasil
e
pode
—
único talhão
não está sozinha no mercado nacional. Con- se o maior
Do total da arrecadação do inv Administrativo do Fundo Federal
potência dos maiores transforma
produtor mundial de adores
fabricados no Brasil era de
servas de azeitonas já estão sendo preparadas nos municípios açúcar. Há o consumo Interno •
único, 40% (quarenta por de Eletrificação.
8.000 a 10.000 kva c 88,000 volts pôsto
à União e 60 í Durante os anos de 1955 e 1956
paulistas de Campos do Jordão, São Bento do Sapucaí, Jun- atender. E há as exportações. O açú- Agora, fabricamos transformadores cento) pertencerão
cento)
aos Estados. foram arrecadadas, respectivacar
brasileiro
voltou
a
ser
exportapor
(sessenta
Roque
noutros.
Também
as
e
fazem nos municípios do.' O Brasil
diaí, São
trifásicos
30.000 kva a 220.000 Distrito Federal e Municípios. Os mento,
conta do imposto úniprecisa ser o maior volts e de até
em banco monofásico até 40% (quarenta por cento), jur.- co sobreporenergia
gaúchos de Pelotas, Rio Grande, Erval. O' mesmo sucede no exportador mundial de açúcar,
elétrica, as im100.000
kva
dotações
ortamente com outras
de CrS 843.513.227,50
paranaense Toledo, no catarinense Joaçaba, no fluminense Peportàncias
Em
fins
de
agosto,
a
nova fábrica, çamentárias, constituirão o Fun- e Cr$ 1.064.331.084,60. Feitas as
trópolis, nos mineiros Caldas, Poços de Caldas, Baependi, Vir- O AEROPORTO DO RECIFE ora inaugurada, entregará
tránsfor do Federal de Eletrificação, que deduções respectivas, temos para
bem
Ouro
Preto,
como
em
Sacramento
Maria
Fé.
e
e
da
132.000
volts
madores
à Cia. Hi será empregado na reBlização de rateio entre os Municípios os tode
gínia
Recife, a terceira grande cidade
drelétrica
do estudos,
do
Rio
Pardo.
Antes
de tais liquidos de CrS 83.507.809,60,
Apenas se trata de indústria doméstica, sem marcas regis- do Brasil, com 700.000 habitantes
e construções
'
fim do ano, concluirá um tránsfor- sistemas projetos
geradores de energia correspondente a 1955, c Cr$ ....
tradas, sem rótulos vistosos, sem notícias de jornal. Nem pór — o Grande Recife tem cerca de mador
c
dc
30.000
220.000
kva
volts
—
elétrica federal.
é uma
um milhão de moradores
105.368.777,30, correspondente a
isso a azeitona deixa de ser muito boa.
importantíssima encruzilhada aérea. para a Cia. Hidrelétrica do São Da parcela do imposto único, 1956.
Francisco.
No próximo ano, Brasília e Farroupilha não estarão mais Aeroporto movimentadíssimo. Aviões
sobre energia elétrica, pertencen- Das parcelas pertencentes aos
sozinhas. Outras marcas surgirão. A iniciativa agora é do brasileiros das linhas nacionais e Em breve, a nova empresa estará te aos Estados, Distrito Federale Estados e Distrito Federal, 'i
internacionais ai sc cruzam com fabricando geradores. A fábrica Municípios, cinco sextos cabefSo da arrecadação de 1955 já foram
conde Francisco Matarazo. A fábrica, grande moderníssima, aeronaves
argentinas, norte-amert custará CrÇ 150 milhões. Será, no
Distrito Federal ,e calculadas e distribuídas, de acôrserá em São José dos Campos, município paulista, no vale do canas, holandesas, italianas, fran> gênero, a primeira fábrica latino- aos Estados e restante,
aos Mini- do com os elementos disponíveis
sexta
a
parte,
Paraíba do Sul, cuja ecologia é julgada muito boa' para a cesas, suecas, espanholas... As pis- americana.
n.o 2.944, no Conselho Nacional de Águas
Lei
da
Art.
l.o
cipios.
tas satisfazem. A estação é uma
e Energia Elétrica,
1956.
dc
novembro
de
8
oliveira.
de
das piores do Brasil, uma grande
IMPOSTO ONICO SOBRE ENERGIA ELftT RICA
de rodagem. A usina consome dià- vergonha. Felizmente tal vai acaA INDUSTRIALIZAÇÃO
riamente 160 metros cúbicos de lc- bar.
DE SOBRAL
em construnha, para movimentar um de seus A nova estação, ora
— o menor. Embora não ção adiantadíssima, terá 170 metros
DISTRIBUIÇÃO
motores
Sobral, no Ceará, às margens do so possa pensar em falta de le- de comprimento e 11.043 metros
riô Acaraú e entre terras irrigadas, nha, a empresa vai iniciar, em 1958, quadrados. Custará Cr? 65 milhões.
DISCRIMINAÇÃO
começa industrializar-se. Há uma um grande reflorestamcnto. Preten- O edifício terá vastos salões, terra1956
1955
fábrica dc tecidos relativamente
ços (um deles, no segundo andar,
descoberto) e um restaurante amgrande e moderna. Já exportou tecidos para a Argentina.. Agora se
pio e luxuoso. A cozinha será toNATUREZA
talmente mecanizada. O acabamen- Total bruto arrecadado
contenta com o mercado nacional.
1.064.331.084,60
DA APLICAÇÃO
843.513.227,50
inaué
luxuoso.
Será
Fabricam
to do edificio
Há razoável metalurgia.
gurado antes do fim do corrente Despesas de arrecadação, distribuição
portas de aço, moendas, autopeças,
ano.
fábricas
de
óleo,
de
algoetc. Há
e fiscalização (1 % do dotal
10.643.310,80
8.435.132,20
bruto)
dão, mosaicos, bebidas. Há outras
indústrias.
A PESCA MARÍTIMA
Havia um estrangulamento limitaNO NORDESTE
do a industrialização: a escassos de
1.053.687.773,80
835.078.085.30
Total liquido para distribuição..
energia. Atualmente, tal não mais
A pesca marítima nos mares do
ocorre. Sobral tem sobra de eletriNordeste está passando por' uma
cidade. Não está consumindo 50'c
Abandona Quantia destinada à União (40 % do
grande transformação.
da energia produzida. Voltem-se
421.475.109,50
331.031.238,10
Produção
total liquido)
as jangadas. Moderniza-se. Começa
portanto, para Sobral, as vistas dos
Transmissão
a dispor de grandes e ótimos barindustriais do Sul do pais.
Distribuição
moderno
Convocação
do mais
cos
providos
A energia atual é proporcionada
Fabricação de material elétrico
equipamento. Em conseqüência, a
Unificação de freqüência
das
fazendas
vi
lenha.
Chega
pela
é
que se avaliava em quilos
Tomada de ações
zinhas, pelas estradas de ferro e Ficam os Senhores Co-Proprietá•

AZEITONAS

CAMPO MAIOR
INDÚSTRIA EXTRATIVA
VEGETAL
A indústria extrativa vegetal,
representada pela extração da cèra de carnaúba, constitui o mais
forte esteio da economia do munlciplo. Em 1955, Campo Maior
produziu 48 toneladas de cera de
carnaúba, no valor de 1.625 mi
lhares de cruzeiros. Essa pro
dução, relativamente elevada, co
loca o município em posição de
destaque no quadro estadual. A
exportação do produto para o
exterior tem sido excelente negócio.
PRODUÇÃO INDUSTRIAL
A produção industrial do municipio está adstrita à fabricação
de móveis, preparo de couros c
peles, calçados e produtos alimentares (farinha de mandioca,
rapadura e bebidas). 20 é o número de estabelecimentos que se
dedicam a êsíès misteres e 86
o total de pessoas que neles se
ocupam. O valor das matériasürimas empresadas alcançou, em
1954, 1,2 milhões de cruzeiros, e
a produção total 3,7 milhões.
COMÉRCIO
O comércio de Campo Maior
Excluindo-se
é bastante ativo
Teresina. caDital do Estado, e a
cidade de Parnaiba. êsse municipio situa-se entre os primeiros
no que respeita ao valor anual
das vendas. Em 1956 contava-se
ali 178 estabelecimentos varejisMantém
tas e 19 atacadistas.
Campo Maior transações comerciais com Forialeza, Recife, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo.
MOVIMENTO BANCÁRIO
O movimento bancário é apreciável. O ano passado o municipio apresentou saldos referéntes aos empréstimos em conta
corrente e títulos descontados, no
valor de 12 e 13 milhões de cruzeiros, respectivamente. Na mesma data, os saldos relativos aos
depósitos à vista e a curto prazo atingiram 6 milhões de cruzeiros e a conta caixa em moeda
corrente, apresentava saldo de
pouco mais de 1 milhão de cruzeiros. Representavam essas cifras percentagens elevadas em relação às do município da capital, principal praça bancária do
Estado. Assim, os saldos dos
empréstimos em conta corrente,
dos títulos descontados e dps depósitos à vista e a curto prazo
assinalaram percentagens de 18Í,
21rí e 5£ sobre os dados correspondentes a Teresina.
No último ano a receita total
orçada pela Prefeitura . atingiu
quase 4 milhões de cruzeiros, aos
quais pouco mais de 1 milhão
correspondentes à renda tributaria. A despesa prevista para o
mesmo exercício igualou a receita.
No período de 1951-56 a arrecadação municipal oscilou, anualmente, entre 2,9 e 7,4 milhões de
cruzeiros.

BRASILEIRAS

Edifícios Eldorado
- Bonaparte

Rua Domingos Ferreira

H

n> 171

rios dos Edifícios Eldorado e BonaRua
Domingos
parte, situado na
Ferreira n° 171,
convidamos
pelo
Sr.
Procurapresente, a convite do
Assembléia
dor, a se reunirem em
fim de
delibeExtraordinária, a
rarem sobre:
a) demissão do administrador;
b) assuntos de interesse geral.
no
A Assembléia será realizada
próximo dia 31, às 20,00 lioras em
número
primeira convocação com
legal, e. às 20,30 horas, com qualquer
número de presença em segunda e
apartam.cnúltima convocação, no
to No 806 do Edificio,
gentilmente
cedido por seu proprietário.
Considerando a natureza do assunto a ser tratado, solicita-se o comSenhores
parecimentb de todos os
Proprietários.
(a) Rodolpho R. Castelo Branco —
O Procurador 16989

COMPANHIA NACIONAL
DE NAVEGAÇÃO COSTEIRA
Patrimônio Nacional
MAQUINARIA COMPLETA
PADARIA

FINANÇAS PÚBLICAS

PARA

Chama-se a atenção dos Interessados para o edital publicado no Diário Oficial (Secção I) edição do dia
0 do corrente, folhas 19.454 e 19.455
A
1)
referente
(Concorrêncí-a n°
usados,
venda de vários materiais
maquinaria
onde está incluída uma
inclusive
completa para
padaria,
desmonrefratário,
forno dc tijolo
tado.
(a) Jucelyn Esteucs Dlrtlz — CheSupcrintendènfe do Gabinete da
cia
2524
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"bafon"...

perfume delicado... muito devem
o êsse incansável manipulodor de moleculas que é o petróleo. Nesse
campo - o dos cosméticos - como em
de

fantos outros, o Departamento

Produtos Químicos da Shell abre
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Resinas epoxi (Epiltote)
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Pon informações, dirija-se eo waitamuíto de produtos químicos

SHELL
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FABRICAMOS

MOTORES

CONVENÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES
COMERCIAIS DE SÃO PAULO
Encerra-se hoje o certame
de Campinas

© esmalte de unhas... o

industriais brasileiros,

Sesca
ojt avaliada em toneladas. E os
mares, que eram considerados pouco plscosos, hoje são tidos como
multo plscosos. Há enorme cópia
destinada aos Estados e Disde ótimos peixes em Fortaleza, Na- Quantia
trito Federal (50 % do total 1|.
Recife
e
Maceió.
tal, João Pessoa,
,
quido)
Peixe bom e barato. Há ot peixes
E
há
o
anteriormente pescados.
atum, que chega aos mercados ls
dezenas de toneladas. Há tanto poixe e relativamente tão barato que
baixou o preço da carne verde e
Quantia destinada aos municípios
do charque.
(10 % do dotal liquido)
Além. do atum, está sendo pescada a lagosta. Existe em grande
quantidade. Enviam-nas para o Rio
e São Paulo. Nova York está consumindo lagostas cearenses.

O Brasil está fabricando grande
quantidade de motores. A produção aumenta e diversifica-se ràpidamente. Tudo indica que em 1960
estaremos fabricando todos os motores de que necessitarmos.
Como exemplo, citamos a Fundipara
ção Bugre. Fabrica motoresFabrica
motocicletas e bicicletas.
motores para irrigação, bombas,
etc. Alargando suas atividades ini-

O Mágico9
Fabricante
de Beleza!

..X^M.j

DISCRIMINAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE
ELETRIFICAÇÃO

Financiamento

417.539.047,60

526.843.886,50

Produção
Transmissão
Distribuiçgo
Tomada de »ç6es
Financiamento

83.507.809,60

105.368.777,30

Produção
Transmissão
. Distribuição
. Tomada de açõei
Financiamento

¦jattíí

MINAS EXIGE:

REFORMA IMEDIATA DA ATUAL
POLÍTICA CREDITARIA
e reversão dos ágios em favor da agricultura — Termos do-memorial do comércio mineiro ao presidente da República

O Comércio de Minas Gerais, piciem adequadas facilidades de ção tenha conhecimento preciso
através do seu órgão representa- crédito ao comércio, à indústria da forma pela qual são aplicados,
tivo dirigiu ao presidente da Re- e à agricultura e da ciência às 6 - Dirige-se ao concluir, a
pública e faz publico para conhe- autoridades de que, caso tal não Associação Comercial de Minas,
cimento da Nação um memorial, aconteça poderá afetar gravf-.- aos homens responsáveis em maou menor escala
em que define a sua posição em mente a estrutura econômica de ior
pelos
Os trabalhos da VI Convenção face da atual conjuntura politi-alguns dos mais sólidos e tradi-nossos destinos e apela no sendas Associações Comerciais do Es- ca e econômica do país. icionais setores da atividade pri-tido de que se coloquem acima
tado de São Paulo serão encerra-j Desse documento destacamos os vada do país. Recomenda, com das -competições e se entendam
das hoje, em sessão solene, coma segUintes tópicos: especial empenho, a- modificação para o exame, equacionamento e
presença do governador de Saoi i _ Exaltando o respeito à da Instrução n° 135 da Superin-solução dos problemas básicos da
Paulo, general Porf mo da Paz, e de Constituição e às Leis apela para tendência da Moeda e do Crédito, Pátria.
JJÍÍ*i«S22S«
^íí »á íòfÇas vivas da nacionalida-com o objetivo de reduzir subsindustrias e-h«8-ími~K
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suas atividades, em prol da gran- Novarum pg. 38, ed. Imprensa to que a sua capacidade no paem
deza e da prosperidade de São Pau- Nacional, 1941). gar.tributos e a serenidade
ADVOGADO
3 - Proclama a necessidade de suportá-los, ja atinge a verdadeilo e do Brasil.
Direito Civil e Comercial
Ao terminar suas declarações, o imediata reforma da política cre- ro ponto de saturação,
Falências e Concordatas
sr. Juventino Tavares declarou que ditícia adotada pelas autoridades _ 6 - Entende que o saldo dos
Avenida Rio Branco, 185
nesta fase de Convenção pode-se monetárias do país. Reclama, com ágios deve ser realmente reverde tido em favor da agricultura. £ Cunj. 420 e 421 — Tcl. 52-7553.
jâ considerála como autêntico su- particular acento, a adoção
15912
cesso.
imedidas governamentais que pro- necessário ainda, que tôda a Na-

FABRÍCIO PAULO
BAGUEIRA BANDEIRA

IMÓVEL INDUSTRIAL - OFICINA METALÚRGICA
Vende-se, com excepcional facilidade de pagamento, grande imóvel situado na
Av. Suburbana — Estação de Del Castillo, com 15.000 m2. de área e 3.500 m2. de construções nas quais tem instalada oficina metalúrgica com cerca de 80 máquinas diversas,
galvanoplastia, pintura e casa de força com transformador de 160 KVA; além de garage,
administração e outras dependências. A oficina poderá produzir móveis de aço, aparelhos
domésticos e outros artigos que necessitem das seguintes máquinas: prensas excêntricas e
"press brake",
de fricção em número de 11, 3 tesourões motorizados, 5 viradeiras inclusive
4 ponteadoras, 6 tornos mecânicos, 9 tornos revólver, 3 tornos repuchadores, 2 soldadores
elétricas, 3 tornos limadores e ainda frezadoras, furadeiras, calandras, etc. etc, que permitem a sua entrada em funcionamento imediato para larga produção dos artigos acima
e similares. — Negócio vantajoso até para simples investimento de capital, destinado a
renda e valorização. Tratar com o Sr. Barros, na Av. Rio Branco, 131 — Grupo 1.301 —
Não tem telefone.
17350
*>
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A EPOPÉIA DO PETRÓLEO NO SAARA
— II —
de Suzanne Normand — Exclusivo,
para o "Correio da Manhã")

SUCURSAL

SAO PAULO
E' grave a «Ilua* "Ua garantia do avlio prévio do em- da Imigração no Braill", "Do paga*
çSo no porto de Santo», com o pregado ao empregador", "Anotações mento do Imposto de venda» e con
acúmulo de navios que esperam a vez na car' '*a profissional", "A Indús- ilgnaçõe» pelo» comerciantes ou ln
caravana de camelos 3
Uma
Agora, no Saara, toma-ie o
para poderem descarregar. Na última tria têxtil brasileira e a exportação duitrlals que efetuam venda» no bal*
semanas.
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de
e
melo
veículos",
cto
havia
nada
sistema
das
no
quarta-feira,
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apare*
grandes
barra. Alguns dtles, para tentar ga- "Imposto dc vendas e consignações", tivo» fiscais, na primeira Instância", é a distância. E ai distancias
lhos cada companhia petrolife*
no Sul sao deimedidai. Dos ..
nhar tempo, chegaram a passar parte "Indicações sôbre a exportação de ra- "A nota fiscal de venda ao consumira possui
aterrissa*
ãreas de
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"Organlzaçio
quilômetros
qua*
"Indicação
do turismo",
da carga para as barcaças da Cia. fé",
sóbre amparo ao mu- dor",
gem nas proximidades de seus
"Desenvolvi"Previdência
"Ot
drados do deserto, 600.000 es*
Docas. Em conseqüência da situação, nlciplo",
social",
campos. Simples terrenos aplal*
presos, na maior parte
alguns acidentes foram registrados, das cadeias do interior, são tratados mento harmônico da economia nacio- tão cobertos por licenças pe*
nados, cobertos de pedras, ba*
"Intervenção
"Lóide
"Insta600
do Estado na eco* troliferas. Para «travessar
nai",
Uru- de modo llrgal e desumano",
piorando a situação, O
lixados,
abandona no
que se
"Algu"Finança»
dia em que o acampamento se
públicas",
guai", com carregamento de trigo, lação de Internatos nas escolas pro- nomia",
quilômetros, um bimotor leva
foi arrastado para o estuário, pcla fissionais", "A proibição do artigo 48, mas das origens da» atuais dlflculda- 2 horas, um caminhão 2 dias.
muda.
maré, ali encalhando. O "William C. do decreto n. 28.252", "Justa defesa des do Comércio" e "Anistia fiscal".
Carruth", que aguardava há dias uma do
cconomlzador", "Probleí_*
},i
4)fi
oportunidade para atracar, foi abai- ma pequeno
desamparados", "Redos
menores
roado pelo argentino "Santa Maria
de comércio", "Intervcnclonls- O embaixador do Brasil no JapSo,
glstro
de Lujan", que dava entrada no cais, mo do Estado no dominio econômico
numa entrevista concedida ao» jornais
para recebimento dc banana, destina* e as Isenções fiscais", "O comércio
paulistas, afirmou que uma das cau
da a Buenos Aires. Várias máquinas, em
¦ .'•'.' vi,' 5S<:' Vi'3_S>_fflHNjSR|
prestações e sua situação", "O pc- sas maiores do decréscimo de nossas f''ipsK^SsíSjsWpsf^^''
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Inclusive um sugador dc trigo, sofre- tróleo rlo-clarense e a redenção do
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de café para aquele pais •"
exportações
ji
ram avarias, retardando o serviço de Brasil", "Cafelcultura e flnanclamen*
a deficiência ou quase ausência da
foi
dcscarrcgamcnto.
to", "O Instituto Brasileiro do Café e
brasileira no Oriente,
Segundo se Informa, o agravamento a Importação de adubos", "Financia* propaganda
Afirmou que, antes da guerra, 75 %
da situação está sendo provocado nflo mento do Banco do Estado de São
consumido no Japão era de
só pelo acúmulo de navios "trlguei- Paulo", "Cooperativas dc consumo e do café
brasileira. Êsse nível baixou
jovigem
ros", com cargas para Santos, como
postos de abastecimento do SESI", depois do conflito, para 20 V» mais
pelo reinicio da exportação de banana "Ligação
direta entre o Vale do Pa-,ou menos. Além disso, há a conside
a
e
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e
a
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e
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Europa.
"Cobrança do Imposto de ven-Ido consumo do café. com a assidui
selos",
csVárias medidas de emergência
sóbre o Imposto Idade seguida na América. Aumentou,
tío sendo reclamadas para tentar-sc das c consignações
"Lei dc tarifas e custo assim, a importação dc café pelos ja
consumo",
do
normalizar a situação, que tem cau
"Leis trabalhistas", "Maior poneses, enquanto nós deixamos que
sado prejuízos a Importadores, expor- de vlda",
duplicata", "O problema|dlmlnuissc nossas exportações
à
proteção
tadores c companhias de navegação

Um terço do aumento dos depósitos de janeiro
a maio aplicados em Letras do Tesouro —
25.0 bilhões não rendem juros — Relação i
ortodoxa entre lucro líquido, capital e reservas — Diversificação de interesses financeiros
Omcr

MONTÀLEGRE

„ ,
Ao todo 35 homens. Holandeses,
franceses o indígenas. Sua vida gi-j ÉáUmátlvas sòbrc o movimenponde a uma ajuda direta ao íiram em torno de uma perfil adora lQ bancárlo nos
primeiros cinco nanciamento du déficit do Gosc
lugindo,
na
enteua,
torra.
que
d 19-- mdicam quc dc vérn
e
Federal. O aumento regisDurante seis semanas seguidas essa
janeiro a maio, os empréstimos trado nos depósitos, foi pouco sun..;
bancos Particulares
regis- perior ao aumento havido.
Sft.1rÍ^ri3£^«^%àffiit^gaW í1'05
de silêncio Nas horas ele calma traram uma expansão dc 8,0 bi- empréstimos c os bancos nao rctrocam leves bolas dc pingucpon- lhões de cruzeiros (6.) contra 12,7 ceberam, praticamente, qualquer
cm igual
de assistência financeira, pois, conperiodo,
gue c duas vezes por scmnna, têm bilhões
uma sessão de cinema. Finalmente,1 -956 (1W). Inversamente; os de- forme se observa, houve no peperiodo riodo redução no saldo dos rcdepois de 40 dias de trabalho, de pósitos tiveram naquele
au- descontos, pelo menos cm relaesperança febris e de distrações!correspondente a 1957, um
inocentes, há 8 dias dc folga cm'mento dc 9.787 milhões quando, ção aos 25 maiores bancos priArgel.
ide
janeiro a maio do ano pre- vados que constituem a nmosAs sondas no Saara tornam-se cedente, haviam aumentado de tra que serviu de base ás estimativas oue analisamos,
pessoas. Tem suas aventuras como' 13-839 milhões.
Operando com margens tão csos homens. Esta não estava lá há I Os números deixam claro o csmuito tempo. Já havia passeado mui-1 forço que os estabelecimentos dc treitas entre recursos e aplicato pelo deserto, tendo perfurado em crédito realizam no sentido dc ções, atendendo às
prescrições
6 lugares diferentes.
apoiar a politica dc seleção de das Autoridades Monetárias e sucrédito recomendada pelas Auto- prindo as solicitações cconômicis
NA DESCOBEP.TA DO
ridades
Monetárias: o * aumento da indústria, do comércio e
da
PETRÓLEO
dos empréstimos nos cinco pri- agro-pecuária, os bancos
partiimeiros meses dêste ano foi igual culares prestam a mais decidiIsso leva a perguntar: por que a dois terços do verificado no da cooperação no programa
-lc
perfura-se num lugar dc proferên- ano passado. Mas é importante, recuperação patrocinado pelo Micia do que cm outro? porque os também, não perder de vista que nistro da Fazenda, mas não poindícios revelados designam o lu- os
depósitos,
no período
em dem perder de vista que, em fagar onde existem probabilidades dc apreço, cresceram num ritmo beni ce do processo inflacionário, trase descobrir Petróleo. É aqui que meno.
quo no correspondente do balham para uma rentabilidade
ínteivem a
loipgrana
aerca e a ano f_nci0
.Como o meio circulan- nominal,
refletida cm números
a Sp.„Cfufní.gií™-m.M? I".!' te, de janeiro a maio, teve um absolutos, sem que sc leve cm
miei UmbémCdese8mpV nhamaum ft|5SSffií S, Vi* SÍ^^SSBílSí ^?S»q^S^V±
resultados'«-f«trado cm 31 de dezembro, maçao da moeda impõe a essa
essencial. Mas os
pel
nunca são absolutamente certos.
,csta visto que s.e ampliou a tcn-rentabilidade.
Idcncia a retenção do dinheiro em
Nao e possível, face ao quadro
.
.
í_!
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É assim que mais de uma vez são
póder.ídÒ público.
exposto, pensar ortodoxamente na
mudadas
mil
de
material.;
toneladas
Nào há
da partc dos bancos rciação cntre _ucros _.qujdos
e
Realizou-se no dia 10 na cidade dc
trupã, a I Festa do (afi- daquele mu.
5í5t.C0^ „^iiZMCÍI?inS?°mSr.?u c C01T10 seria ló8ic° antc as de" caPital mais reservas, quando a
aparelhos
cada
dos
aeródromos
Além
para grandes
nlciplo que contou a. presença dc se
?nnfrm Í „;„!» n™l°rJf, terminações daSuperintendência mercadoria é crédito, tanto no
companhia petrolífera possui áreas de aterrissagem í???.i,-m
nadores, secretários de Estado, técnlÉ
o
uZ
epoSla hertfca No et da Moeda ¦ d° Crédito, uma po- sentido ativo quanto no passivo,
co» e grande número de produtores
nas proximidades de seus campos. Distante do "derrick" tanto, entre o dia em que se parou! J,ítlca de desinteresse por novos Ê importante ter cm conta a rcKa*a vlsto a frequen- laçao do lucro líquido cm funO técnico Manuel dc Barros Ferraz
vêem-se pequenas cabinas brancas onde os homens de perfurar c o dia em que se rc-ideuosltosíf*. uma conferência sobre a produ
começará, passa-se justamente um'-1» com Que os bancos anunciam çao do movimento geral. No scdescansam
suas taxas e condições para gundo semestre de 1956, a relamês.
as
çio de café fino, afirmando que os
mY „mm „mn ~mmmmmmm.m. ,.oi os deposítantes. Eles tém uma so- ção entre o lucro líquido e os
mercados Internacionais estão exigiuOs
aviões
nada
tèm
de
luxuosos,
medo
a
ninguém.
Nem
à
carne
licitaÇa° de. c.'-édit°s com.desti- depósitos totais dos 44 principais
j
do que se de maior atenção ao produNeles dividem-se os lugares com os;verde, nem ao peixe fresco nem se^sôbre^"azldaXgás Ò gás
econômica a que nao no- bancos comerciais foi de apenas
to selecionado. Somente dessa forma,
quase sempre anuncia o petróleo. ^ao
indígenas que vão'aos queijos,
trabalhadores
afirmou, o produto brasileiro poderá
E no cair da noite, a sonda acen- dem se furtar e, para atende-la, 1,6* e tudo indica que, no pnos acampamentos. Envolvidos
para
mais meiro semestre de 1957, ela te• nfrentar o estrangeiro,
de suas balizas e põe-se a brilhar necessitam hoje de muito
cm suas
túnicas, ou "burnous",
VISITA A UMA SONDA
com todas suas luzes. Vi no Oriente recursos do que no primeiro sc- nha caido ainda mais.
com cabeça cingida pelo tradicional
Relatou experiências que fêz com
Médio imensas refinarias brilhan- mestre do ano passado, pois uma
gão êsses aspectos que
levam
aparelho
turbante, instalam-sc no
referência à técnica a ser seguida no
O avião em que havíamos embarexcedentes os bancos particulares a considecom a mesma naturalidade do que cado, sob as estrelas, no oásis de tes menos impressionantes do que parte dos depósitos
processo de produção, para conseguirníveis
sobre
os
dc
30
de
junho
essa
sonda,
sozinha
sob
as
estrelas,
_ar a _evisão dos níveis estabese um produto mais categorizado. E,
El Golea, sobrevoava um dos mais no meio de um deserto cuja noite de 1956, deve ser recolhida
ao lecidos pcla Instrução n° 135 da
segundo adiantou, seguidos preceito*
austeros planaltos saarianos: o Ta- ainda recua os limites.
.^
re-lcontrariedadcs.^cuja^^repercussao
Brasil,
da
do
à
ordem
tratou
_
Banco
Brasil",
aí>licar ep tâmaras
tâmaras
Bênoros demait. O dia nascente havia transSUMOC, com a liberação dos degêneros
rigldos, se poderá obter o café de be- Portugueses no influente órgão da nos seus legítimos.interesses «ao arroz, açúcar
SUMOC, ou aplicada em Letras pósitos compulsórios feitos a seu
que resistem ao calor e ao tempo. figurado de reflexos côr de rosa e
blda estritamente mole em zonas con- cenUmemè"um
cruciante".
ser
de
deixará
medidas
Tesouro.
título,
das
do
Lisboa,
de
E também ostras cm odres de pele malva sua extensão intratável. E o
desde 30 de junho de 19ü6
DOIS CANÁRIOS NUMA
sideradas até aqui produtoras de cale imprensa
Acentuou o articulista que c preSegundo informações livulgadas a 31 _e jülhò dc 1957, c com cuja
em estudo no Brasil com vista a
GAIOLA
encarar das rela- de cabra, cheios de água estagnada. piloto procurava nesse espaço vano
de bebida má,
realismo
ciso
mebrasileiros,
na
imprensa,
na
finda,
semana
dos vinhos
Hoje cm dia viajam em compa- zio, onde o sol subia, o único ponaplicação obteriam
os recursos
econômicas entre os países,
O «r. Jaime do Almeida Pinto, fa- proteção
didas que, salienta, podem fazer ções
A boa distância do "derrick",os depósitos dos bancos priva- necessários, inclusive, a íortalcterá nhia de suco de frutos, de cerveja to de referência: uma sonda em
acrescentando:
possivelmente,
lando também na 1 Festa do Café, com
vinhos
de
importação
"a encaminhar e de
em garrafas.
água mineral
veêm-se pequenas cabines brancas,dos em poder do Banco do Bra-cer a sua rentabilidade e remuque a
perfuração.
no faltado até agora,
aflrmou-se favorável a uma indúsengradados com couveVêem
onde os homens descansam c dor-.sil e à ordem da SUMOC mon- nerar melhor os respectivos capiportugueses pelo Brasil, fique
em sentido prático os laços de pro- flores, passar
E
finalmente
apareceu.
ela
tria de base, mas contrário ao susten- futuro praticamente proibida.
Qua—
tomates e alface frescas
mem. São afastadas umas das ou- tam, já a Cr$ 25,0 bilhões e, por _ajs< Êst.es sc encontram, desde
existente entre poramizade
funda
na
intensidade
frágil
saudou-a
se
lado
do
to de qualquer indústria incipiente,
porO jornal preconiza
brasileiros. Essa falta que nem mesmo tiveram tempo de como teria saudado, uma torre de trás c dispostas em seml-círculos êsses depósito, os bancos priva- muito numa posição desfavorável
e
tuguêses
à
sombra
e
senão
viver
imediatas
n&o
possa
intervenções
que
tuguês
a fim dc que as turmas que se rc-|dos não recebem qualquer juro. se
— diz: proveniente de uma incom- se fanar cm caminho. Tudo isso é controle.
postos em confronto com os
da agricultura.
idôneas para se conseguir, do Convezam — 3 por 24 horas — não Nestas condições, eles constituem aplicados em indústrias ou
evidente, destinado a abastecer os homens
econômica
no
"derrick",
com- gresso Brasileiro, "uma reconside- patibilidade
um
al
Cerca de dois mil lavradores 'lupa,
Era Tnildjame:
jum encargo, face às responsabili- comércio. De um modo
se incomodem entre si.
situações tão gra- do petróleo, aos quais as compaas
geral
tendas verdes.. E, em semi
conservas
ração salvadora", e a seguir obser- tem provocado
comam
nhias
evitam
gumas
que
pareceram à 1 Festa do Café de
dos
bancos
a
se
denominar:,dades
interior
privados
junto
como
O
menos,
preque
operações cm Bolsa acusam', se
ves, pelo
Hoje em dia, mesmo a 50 graus j círculo duas dúzias de cabines bran- tipo de casapoderia
fazendo indagações aos especialistas vou que não faltam ao —governo sentemente
seus
deposítantes.
nã0
aos
não
c
rodas
com
todo
de
à
vista
está
poua estabilização, a perda dc
meios
iôbie a técnica dc produção dc cafés — escreve nomeadamente
se os fa- à sombra, o Saara.não mete mais,cas.
o conforto para solteiros". Há umi somente
segundo vantagens nos valores de venda,
em maio,
tentar evitar as cos prejuízos acarretarárelação aos
adequados para
"Conjuntura
finos.
os
um
local
os
trajes,
(em
anunciados
para
para
Econômica", os ban- tradicionalmente superiores
aos
entrada tos
medidas
proibitivas da
livros e um para as fotografias üe cos pr_vados elevaram suas com- nominais. E um certo
portugueses) se confirmaequilíbrio
dos nossos vinhos no Brasil, ainda vinhos
* K< %
O
ar
condicionado
de
sc
ama.
rem".
quem
Lotras do Tesouro a 600,0 neste particular decorre da circm discussão. Os seus agentes dievita o calor o aquecimento cle-.milhões de cru_eiros .Note-se mais cunstância dc
Será inaugurado no dia 15 de no plomáticos sc ainda não o fizeram,
que a maior parto
o
ino.
''que,
ico
luta
contra
não obstante a redução ha- das ações de muitos bancos, pcvembro em São l'aulo o Centro tle têm de entrar imediatamente em
Contra a solidão há a força da vida no crédito global, continuou lo menos dos mais antigos, rcVendas da In- ação. Têm de intervir o quanto anExposição, Promoção e "Conjunto
alma que cada um trás em si.
Na tes, empregando os esforços necesfirme a posição do Tesouro N.i- presenta patrimônio, fonte de rendústria, localizado no
Um dos engenheiros
para ter cional como grande tomador, mon - da de famílias, viúvas, menores,
cional", na Av. Paulista. O Conjunto sários para conseguirem da parte
perto dc si uma pequena parte de tando sua posição líquida deve- E não estranho,
também,
quo
é um empreendimento da Horaa Imo- do Congresso uma reconsideração
aviao' ca'|dora
'
às Autoridades Monc- grande númçro de bancos esteja
junto
blllária S. A. dirigida pelo sr. José salvadora. Se a conseguirem, pres,i^"e
icm
nários.
(SU).
sua
econoa
e
seu
ao
25
mil
hoje
representando
de
tarão
no
íim
do
área
país
tárias,
dc
o papel
primeiro quaTijurs e ocupará uma
estamos produzindo 42 tipos diferentes —
vaJá
drimestre, a 6,7 bilhões de cruzei- cabeças de grupo, ou criando emmetros quadrados. Nada menos de 400 mia um serviço de inestimável
corresnosso
LONDRES- (Do
"stands" industriais serão ali instala- Íor".
ros.
.presas
de financiamento,
pro"Se as suas dili- pondente) - A reunião, em se- Fábricas para aproveitamento, em grande escala,
E concluindo:
curando na subdivisão das atido
verifi-00
*ota'
acresc'm°
dos, para a exibição de produtos de
MoDETETIVE
LUZ
I
Fundo
do
outembro
próximo,
cumpre-lhes
falharem,
cado nos depósitos junto aos ban- vidades a parcela de equilíbrio
da celulose
todos os setores da indústria paulista gências
Encarrega-se de quaisquer serviços cos privados, de 9.787
meios aconselhados pelas cir- netário Internacional, talvez semilhões, que lhe vai sendo retirada pcia
Segundo os seus realizadores, será tros
~
certo modo, ja marcada pela revalorização de
do
ramo,
signo,
absoluto
de
cunstâncias
que,
vem talação de grandes fábricas para o dro Américo. 241
e maior centro dc negócios do pais,
^J^lnada menos de 2,700 foram in- conjunção de fatores na sua quaatenuem os efeitos de uma provi- moedas européias. Tanto a Ale- A indústria nacional de papel
em grande escala, de lio. Tels: 25-8762
25-9236.
| vestidos por esses bancos cm Le- se totalidade alheios ao scu crimanha como a França reconh se desenvolvendo de modo conside- aproveitamento,
dência legislativa contrária aos in- 'cem
sois trás do Tesouro, o que corres- tério.
íf tf S|5
a necessidade de uma re rável nestes últimos anos. Sua pro- celulose.
terêsses do país que representam".
frisa I visão no valor de suas moedas, dução atual está contribuindo em
Realizou-se em Campinas, de 15 a Por "se outro lado, o jornal
Brasil se Cj passado o pleito germânico
do
oci grande parte para o suprimento do
mercado
o
das
Associações
que
__
18, a VI Convenção
. . 4 . • #_.
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..... ,»,. ¦ ¦«*•*¦ n ap
,mm'I i wfnri',:nc ' i __*._¦
^— ______*.-*. a
mercado interno, havendo, inclusive,
sc
os
vinhos
mès,
c
fechar,
portugueses
no;
possi-j
\
dental,
próximo
Paulo.
Comerciais do Estado de Sfto
asvci( c mesmo provável, que os,boas perspectivas para a sua expor
transpor
de
impedidos
forem
Foram apresentadas, ao torto, as sc- suas barreiras alfandegárias, o que
CORRESPONDENTE DO
alemães Concordem com a revi-1tação. As fábricas brasileiras exis
"Execução rápida do
gulntes tesesi
acontecerá logo que os vinhos bra- são, que náo desejam neste mo- j tentes já produzem todos os tipos
1-11-956";
dc
40.260,
decreto federal
sileiros estejam em condições de
professori_e p_p_i necessários aos diversor
"Considerações a respeito do Imposto abastecer os seus naturais consu-,Emento. Mas o próprio
da usos Inclusive para a imprensa. Asda•>Economia
h.. d'- ministro
r-,
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¦>
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i
....
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— RECIFE — SANTOS — STO. ANDRÉ' — S. JOSE' DOS CAMPOS
do consumo sôbre tacos de madeira", mldores, a atividade vitinícola portu Alemanha Ocidental, já declarou,
slnale-se, também, que já existem Matriz: SAO PAULO — Filiais e Agências: RIO DE JANEIRO — PÔRTO ALEGRE
"os
pai- planos para a instalação de fábricas
com muito espírito, que
—
— BARRA FUNDA — RIO DE JANEIRO: ROSÁRIO
—
PARf
REPOB
LICA
ELÍSEOS
PAULO:
CAMPOS
Ag. Urbanas: SAO
se europeus não podem continuar, de celulose no Brasil, principalmente
- 3113 — 2704 - 4120 - 4119 — 4117 - 4116
—
—
—
—
973
2791
2471
4010
3335
972
Ns.
Patentes:
Cartas
indefinidamente, a apresentar-se, levando-se em conta a contarmos com
como bons moços, a comparecer i matéria-prima nativa considerada de
BALANCETE EM 31 DE JUNHO DE 1957
rem todos OS meses ao balão ale-]boa qualidade, como o bagaço de camão para entregar suas reservas na, o eucalipto e outros elementos
(Compreendendo Matriz, Filiais e Agências)
ouro e dólar". O problema c saber florestais.
se a França conseguirá agüenaleTIPOS PRODUZIDOS
termine o
PASSIVO
As obras deve tar até que desvalorizar pleito
ATIVO
Fontes oficiais anunciam que rio Meneghetti.
o franco,
mão, sem
um
correme,
dc
dentro
duzentos e üm milhões e seiscen- rão ser iniciadas
ja São produzidos no Brasil cerca de
no dia dez do corrente, jà
tos mil cruzeiros serão emprega42 tipos de napel, abrangendo todas
Cr»
Crf
dos pelo 'metálicosCr$
F — Nio Exigivcl
CrS
governe na construção
I ns necessidades do consumo inter- A — Disponível
elevados, desde silos
ísses -'p08 cst5°
?™
se'""alemães,
economistas
Os
160.000.000,00
160.000.000.00
SETE SILOS
Capital
^iáos dados
tinados à conservação e armaC 1 I x a
Segundos
bem que não se disponham a re-lj grandes grupos
zenamento dc grãos dc trigo, em
fornecWos Pdo Sindicato da.indus*
de reserva legal
Fundo
termos
em
marco
34.793.657.90
o
valorizar
Em moeda corrente
A companhia contratada obri.Pape l.a
cidades do sul do país, com capa9.600.000,00
Fundo dc previsão ....
148.066.774,00
favoráveis a uma, - de
Em depósito no Banco do Brasil S. A.
39.400.000,00
cidade total de 25 mil toneladas. gou-seTconstruir sete silos meta-de dólar, são
reservas
Outras
g^g|
da
Sup.
da
à
ordem
depósito
Em
mundial
ou
pelo
JM.730.49M0
5.730.496,10
29.823.329,00
O contrato relativo às obras fleos'elevados, devidamente equi-revisão
ou ie!¦• ™U™P»~U se P°_ Moeda e do Crédito
^mJSâ^^-^^t_^^^
moedas. O marco,'toneiadas
234.500.750,80
21.816.989,90
foi firmado entre o Ministério da pados, sendo dois com capacidade europc a das
outras
espécies
Em
moedas
demais
O — Exigivcl
Agricultura — Divisão dc Obras de 5.000 tons. em Porto Alegre; com relação as
^.fíSi^^^^r,^^^^
-TV a'companhia vencedora daldois, com capacidade de 3 00 tons. ropeias, esta em pos ça omirto Jgo S P
Realizável
B
Qg"...
Dtpositos
re-;^™
com
concorrência pública, a cargo da dons. com capacidade de 3.000 tons. superior a que desfruta
'.,.?
um
cm
C/
c
dólar.
laçao
ao
Empréstimos
do
Sul,
SCBU
Francisco
São
cm
Armazéns;
dc
Comissão Consultiva
A vista e a curto
520.174.026,10
Corrente
0 excesso da Alemanha Oci- Grupos
c Silos, de conformidade com mi- de 3.000 tons. no porto de Paraprazo
quilos Titulos Descontados
735.078.420,40
Pade
Européia
Má-!naguá.
dental
União
ministro
ria
nuta aprovada pelo
194.459.148,00
Agências no País ..
mês
no
pas- Papéis de lmpress5o e de
Correspondentes no
gamentos, atingiu,
6.665.592,70
de Poderes Público»
16.226.655,20
79.116.134 País
sado, 180,3 milhões dc dólares. escrever
112.760,30
dc Autarquia?
e
oucartolinas
Correspondentes no
Cartões,
ouAs reservas germânicas, em
911.321.528,20
Limite
em
C/C
Sem
21.565.536,t0
32.602.306 Exterior
plex
3.577.174,90
atualmente Papéis
em C/C Limitadas .
somam
ro e dólar,
em
cmuaingciii . 156.923.849; Outros valores
|i.i..i embalagem
« ittJt*i
*« I r-aiJUia para
191.043.701,00
cm C/C Populares .
moeda cstrangclquatro bilhões dc dólares, e as|Papcl de jornal ou .m.
60.408.485,90
Juros,
C/C
Sem
cm
51.464,40
31,853.412 ra
reservas em divisas estrangeiras! prensa
53.960.467,40
em C/C de Aviso ..
103.604.340,50
1.591.159.591,00
Outros créditos ....
sobem a mais de Cinco bilhões Diversos (não especifica
57.066.037,60
Outros depósitos ..
884.155.748,00
Tel. 43-6812 — ANTONINHO
32.643.592
dos)
dc dólares.
33.744.515,40
Imóveis
26,00;
CrS
Alumínio,
28,00;
CrS
Metal,
Cobre, Cr$ 43,00;
A seriedade com que o govèr-l Total da produção ... 333.149.293
a prazo:
Titulos c valores
de Bonn encara o problemaj
Para grande
grande |no reflete
Bronze, Cr$ 41,00; Chumbo, Cr$ 26,00. — N.B.: Para
mobiliários:
na recente providên-,
se
CELULOSE
de diversos:5226 cia do governo Adcnauer, que
Apólices e Obriga*
quantidade apanha-se no local.
cortou em 25 por cento as tarifas No tocante ã produão de papel, o ções Federais, in144.557.943,60
de a prazo fixo.
Industriais.
problema brasileiro relaciona-se mais clusive as do va18.230.212,80
de aviso prévio .
com a celulose. Quanto a isso, exis- 1 o r nominal ac
162.788.156,40
le a instrução 113, mediante a qual Cr 5 16.184.000.00
dep. no Banco do
responsablOutras
traàs
indústrias
faculta
o
1.046.943.904,40
governo
Brasil S. A. a
ADMINISTRAÇÃO PREDIAL CÍVIA
lidades
dteionais do ramo, firmas reconheci- ordem da Sup. da
Ptlo presente edital são convidados todos os proprietários de apar*
de
a
importação
damente
idôneas,
Moeda c do Cré"Mendoza", sito t Rua Bulhões de Carvalho, n.°
Obrigações diversas
tamentos do Edifício
dito e CrS
maquinaria c capitais necessários à
(incl. financ. de
realizar
a
se
Extraordinária,
Ceral
na
Dea
Assembléia
1.000.000,00
a
comparecerem
109.847.635,40
238
Café)
produção de celulose.
as
20,00
'.-.
sexta-feira,
Fiscal,
de
1957
legacia
aaôsto
23
de
dia
no
Edifício,
do
ins
teremos
a
na geraoem
Dentro em breves
302.056.366,30
Em recente reunião a FederaAgencias no Pais
Decreto-Lci
conf.
convocação,
em
segunda
horas
as
20,30
e,
convocação,
tm
Correspondentes no
horas
primeira
13.747.615,50
çâo c Centro das Indústrias do
n." 9.602
10.047.942,60
Pafs
para deliberar j j_stado de sào pau.0i debateu a
1.249.600,80
qualquer que se|a o número de proprietários presentesorçamentos
Em Carteira
a
se*
dos
aprovação
e
„„__._,_
a)
Estudo
assuntos:
|
1.640.164.522,70 Correspondentes no
263.200.00
15.260.416,30
sòbrc os seguintes
c Dcbêntures
das norAções
simpii.icação
da
83.539/146,70
Exterior
rem apresentados para entrada d'água; os condôminos que estiverem in. , ^„_ ourocráticas de CXportação,
Ordens de pagatercssndos poderão apresentar propostas dc firma idônea solicitando j n_ pasta a.inente as exigências
mento e outros
C — Imobilizado
b) Estudo de medidas . íei-cra.s no
188.940.274.00
que se refere ao trànpara isso as necessárias especificações ao sindico;
créditos
9.600.000,00
a pagar
nacionais
1.730.973.199,40
704.0,11.365.00
Dividendos
• terem adotadas para cobrança das quotas tm atrazo; c) Assuntos Ge- fito dc mercadorias
uso
do
dc
Edifícios
81.816.962.40
à exportação- O Brasil participará da Primei
Banco
{destinadas
deverão
23.388.081,10
Os srs. procuradores ou representantes dot proprietários
Foi salientado na ocasião que ra Grande Exposição Industrial de
H — Rtsultidot Ftndtntes
exoedi5apresentar ai respectivas procurações ou documentos de representação. 'as manufaturas, apesar de esca-|Mineração Argentina t Mostra Sul- 'Maicriai6 de
3.074.419.80
103.279.463,30
cnle
"...
Ficam avisados todos os proprietários t teus representantes de que
14.008,234,40
Contas de resultados
a inaugurar-se na|
parem a incidência do imposto de Americana),
não poderão participar das deliberações aqueles que náo tiverem pago consumo, nos termos do decreto'cidade de Córdoba, a 15 de de—
"Lai
Conl»*
dt
ComptnsiÇle:
I
—
vencidas.
Resultados
cotas
D
suas
26.149
n.°
"Mendoza"
(Consolidação das-zembro
próximo, informa
Pendentes
Pelo Cond. do Edificio
Leis do Imposto de Consumo),iNacion". Representantes da Co-j
Imobiliária CIVIA S. A.
estavam, entretanto, cm face das operativa Industrial de Minera- Juro_ e desconto*.
Deposítantes de valores em gar. e em
2.630.128.00
DIVISÃO DE CONDOMÍNIOS
Cir-ção Argentina estiveram recen-|impo_tos
da
custodia
966.673.40
.'.
594.329.432,60
«2557 disposições constantes
cular n.° 9, do Ministério da Fa-v,temente no Brasil, tendo concer-jDespesas Gerais e
13.172.461.70
16.769.263,10 Deposítantes de tizenda, .ungidas a uma série de tado com as autoridades brnsi-j Outras Contas ....
tulos em cobrança:
íatos e formalidades burocráticas,'leiras congêneres, no Rio de Ja-;
"stand";
exportação
um
de
neiro,
entravavam
a
a
concessão
que
689.434.172.70
do Pais ....
E _ ConfM dt comptnstçío
no qual serão expostos produtos
desses produtos.
49.536.320,90
do Exterior
738 970.493,60
indústrias
anexas
valores
em
da
mineração
e
cérie
garantia
de exigências
273.056.451,70
Em face da "circular,
em
custódia
•-¦••••¦••
Valores
também
Brasil.
321.273.0O0.9O
Espera-se
que
o Depar- do
contidas nessa
Títulos a receber de (
738.970.493,60
tamento de Comércio Exterior da o Peru sc faça representar na Outras Contas
1.637.433.837 JO
,.
1.637.438.657.50 Outras contas
S04.138.71UO
304.138.71U0
FIESP-CIESP, em trabalho apre- mostra.
3.637.152.637,40
3.637.152.657.40
sentado à sub-Comissáo cn/arre-j
gada de estudar a simplificação!
burocrática, ãugeriu a sua modi-1 f.cacao __s atuais exigências alComentada por YARA MULLER
íicação.
j fandegárias federais.
—
—
—
Inserções
Cacex
Câmbio
Lait Compltmentares
Sio Paulo, 3t de JuUio de 1937.
Sabe-se agora que a Circular
O sr. Walter Grau, represen-i
RICHTCR
ULRICH
— Leis Portuárias.
ROBERTO MOREIRA
lando a Diretoria das Rendas In-in.° 19, recentemente t baixsda.
Chefe da Contabilidade Geral
Dlretsr-Fresldente
da Fazenda esta
ministro
ofereceu
aos
ternas,
;
pelo
presentes
52-4128.
PELO
TEL.:
{
RESERVA DE EXEMPLARES
4
uma minuta da circular que, após j visada exatamente nos termos da
JEAN GUICHENEY
Guarda -livros — Registro n.« 10.7S7 no C.R.C. - S.P.
Diretor-Suptrlnttndtntt
pequenas modificações, íoi acei-: minuta levada à Fiesp-Ciesp pc:>
f1 DISTRIBUIDORA RECORD LTDA.
LINO SANTI
Internas.
Rendas
vistojfuncionário
das
trabalho,
Grupo
de
ta
n.°
23-C.
82599
pelo
Debret,
Rua
82321
Certntt-Ocral
i
atender, integralmente ã simpli-íc aprovada naquela ocasião.

^-^^ii^y ____['

DF PORTUGAL:

MAIOR REALISMO NAS RELAÇÕES
COMERCIAIS LUSO-BRASILEIRAS

Sentido prático aos laços tradicionais dc
amizade entre os dois povos — Medida de
e o futuro das
proteção ao vinho brasileiro

exportações do produto português
Em editorial tatuUdo# f^rg£&^ i^^m^jj^^gS^

POSSÍVEL REVALORIZAÇÃO
DE MOEDAS EUROPÉIAS

oferto

Em expansão a indústria
nacional de papel
§

BANCO FRANCÊS E BRASILEIRO S.A.
CREDIT

LYONNAIS

SILOS METÁLICOS

PARA 25 MIL TONELADAS DE TRIGO

METAIS VELHOS
EDIFÍCIO "MENDOZA"

TRÂNSITO DE MERCADORIAS
DESTINADAS À EXPORTAÇÃO

0 BRASIL NA EXPOSIÇÃO
INDUSTRIAL DE ARGENTINA

BREVEMENTE

NOVA TARIFA
ALFANDEGÁRIA

V\

M

CORREIO DA MANHA, Domingo, 18 de Agosto do 1957

6.° Caderno

INTERCÂMBIO COMERCIAL COM 0 CANADÁ
Características no período de 1952 a 1956: oscilação das compras, saldo
negativo, preponderância do café
De acordo
com as estatísticas:duto preponderante foi o café quc, milhares dc dólares o 9. dl cx*
oficiais o intercâmbio comercial com 27,2 milhões dc dólares no port açio desse ano.
do Brasil com o Canadá, nos últi- blônio, correspondeu a mais de
Nas comparações feitas foram
valores cm dólares
mos cinco nno.s, apresenta-sc am i:u. dc nossas vendas ao Canadá,'adotados os
da pouco blgnlflcatlvo, tendo a -$->,]gèntlndò-se cm ordem doercscoi. P01<iuo estando, a partir da vi*
Alcxandcr Thomson
rente importadora representado o'-\c 0 cnc^J cm amêndoas (14 ml- P***"*-1 da Instrução 70/53 da Su*
máximo dc 3,1. dc nossa importa- j.hõcs de dólares c 4 3'. do total) moc> incluídos nos valores cm
"Cabeçn-dc-ôvo"
rauma
super-raça.
os
de
Cada
representantes
ros
levantou
O
ção total, no ano dei 1968, c o mi- n hcmntlta. com 3,3',', nas tábuas' cruzeiros dç nosso comércio ex*
[n0ml«l silo as Inlormnçfles.
/«o».
,,.P1
nimo de 0,B', cm 1050; na exportatenor, os ágios da importação e os
olho» da sobremesa de morangos que | Mas vejamos esla qucst.lo de eco-'mo ,_e n<_óclo necessita de uina »àestrabalho.
Irle
dc
vendas,
sóbre
c
disse:
nomia
estava comendo
de (nlormaçõcs
ção a maior participação foi de "c P"*"10 t_!.H.j c o arroz (1,0,). nrémlos da exportação, para efet*
't0qUM
— Voe* sabe que o Exército ame-1 Se lhes fôr dada a oportunidade,
não
Êste
último
,¦ uma centena dc outras col- Um
foi
nego1053,
1032
1,B',',
nos
anos
c
e a
to dc análise dc divisas, sáo mais
produto
"robots" matemáticos serfio
°» sa«. Sc lhe lorem dados os fatos nepcuquisn está
por menor de lg cmde 1054.
em 1055, tendo seu movi-; significativas as apurações naque*
ciado
rlcano possui, agora, máquinas ele-Jos
empregndos dos maiores ee5súios,
máquina de calcular I „,--,.
trônicas quc calculam o resultado principais
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LEO, o Leão, calcula os custos em Cadby Hall Diagnóstico dos problemas
que afetam o comércio e
a indústria paulistas
scurio elnbornrio
trnbnlho rie

CARVÃO RIO-GRANDENSE

Giro comercial nos municípios das capitais
brasileiras - 1948-1957
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Em Passaderia. Califórnia,
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Na última reunião da Comissão conselho de Turismo da Confe148.207
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Parlamentar de Inquérito sobre o deração Nacional do Comércio.
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para Vitória
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14.949.004 um fator negativo num valor atlCésar Prleto,] meios financeiros para o projetadojee.uu. está
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vo. E, por certo, a economia em
que.
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Gurgel do Amaral, havia se pron-| 30 para 35 por cento sobre os prê-,0** EEUU- e o maior produtor do Data,
geral, e, em especial, a indústria
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35.172.612 25.269.922
ti ficado a apresentar
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8.263.197
9.554.625
405.125 440.168
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dos e codificados de russo, fran- Cuiabá
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quanto à formação do fundo de de 10 para 12 por cento sobre os
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fomento do turismo, assunto in- lucros imobiliários de pessoas fíAnuncia-se que firmas euroI
.
no Datatron um título do jornal
certo no art. 5.° do substitutivo sicas, ou, ainda, a elevação de 28

A PRODUÇÃO DE CACHOEIRA
ALTA

Fundo de fomento do turismo

|
ao projeto n. 3.714J53, e que teve' para 30 por cento sobre os divicomo base principal o trabalho do dendos e obrigações ao portador.
Igualmente, os membros daquela
comissão
trataram também
da
viabilidade de formar-se o fundo
do fomento do turismo por meio
da arrecadação de percentagem sôbre corridas de cavalo, sobre a
de passagens InternadoCONSERTOS f LAVAGENS venda
nais emitidas no território nacional e sobre a cobrança de impôsto no montante da venda ou aluguel de filmes cinematográficos.
FiMlmc:;.., ficou assentado que
em sua próxima reunião, a ComisPEHSA, CHINÊS, TURCO
são Parlamentar de Inquérito sôHELENA. ETC
STA
bre o Turismo tratará >—vamente do assunto, fixando em definitivo as dotações mais apropriadas para a constituição financeira
do futuro Intituto Brasileiro de
Turismo.
Retiram-ae e colocam-se-

CASA

HILDA

TAPETES

TRADUTORES ELETRÔNICOS
BURROUGHS

ESTUDO SOBRE EXPORTAÇÃO
DE MINÉRIO DE FERRO

Importante documentário acaba de ser divulgado pelo Conselho do Desenvolvimento sobre a
exportação de minério de ferro,
abrangendo três volumes, em c_ue
são expostos elementos atualizados,, artigos de autores nacionais
e estrangeiros a respeito do mercado mundial, das reservas exportáveis do Brasil, das soluções estudadas para o transporte do minério inclusive circunstanciado relatório do engenheiro Lucas Lopes, presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e secretário-geral da Comissão
de Estudos.

"MASHINA
Pravda
PEREVODIT
S
YAZEEKA
ODNOVO
NA DRTJGOY" e apertou determinado número de teclas c barras. O Datatron acendeu suas válvulas e pouco depois datilografava em inglês "Machine translates from one language into another", (Máquina traduz de
um
idioma para um outro).

COMPANHIA NACIONAL
DF NAVEGAÇÃO COSTEIRA

Balanço da reunião dos diretores regionais
do Serviço Nacional do Comércio
Centro de treinamento do pessoal técnico e encontros periódicos dos
dirigentes estaduais

instalar fábricas de
péias vão
anilinas e outros produtos quimicos no Estado dc São Paulo.
Provavelmente, vão
importar
matérias-primas do exterior. E
grande parte delas são extraídas
do
carvão.
Certamente mais
dias, menos
dias, volverão os
seus olhos para a nossa hulha a
fim de poderem produzir os
seus produtos, sem a onerosa importação. Se conseguirmos quc,
em São Jerônimo oü perto das
minas, se instalem fábricas para transformar o nosso carvão
em matéria-prima para anilinas,
ou até em anilinas, medicamentos e benzina, creio que teremoi
dado um grande passo para tirarmos êste produto da crônica
crise. O transporte será somente
devido sobre um produto manufaturado e, portanto, valorizado,
e não sobre cisco.
Uma coisa é verídica. Não podemos prescindir do nosso carvão.
Precisamos
explorá-lo.
Mas, para isto, é necessário olhar
a situação com realismo, modificando o que está errado e procurando ampliar o seu emprego,
com medidas quc facilitem o consumo em benefício da nossa economia em geral.
Pôrto Alegre, 31 de julho de
1957.

A propósito dos resultados do i Osório Viana Benício".
cialidade. Assim é que o tema
recente encontro nesta Capital | — "Além desses temas, de ca- "Serviço Social de grupo"
íoi dedos diretores regionais do Serviço • ráter mais geral, outros foram senvolvido pelo sr. José Artur
Social do Comércio, realizado sob estudados e debatidos em torno Rios; "Comunidade", pela sra.
a presidência do deputado Bra-Ide objetivos especiais, como os Zeni Miranda; "Problemas da
MAQUINAS DE ESCREVER E
- CALCULAR
silio Machado Neto, presidente da seguintes: assistência técnica, re- classe comerciaria", pelo
sr.
Chama-se a atenção dos interessa- Confederação Nacional do Co- creação infantil, bibliotecas, co Fausto Rivera Cardoso; "PossiLEITE EM PÓ
mércio,
o sr. Manoel Lopes Mei- lônias de férias e férias coletivas, bilidades educativas do Serviço
dos para o edital publicado no DiáAo que fomos seguramente in- rio Oficial (Secção I) edição do dia reles, diretor geral do D. N. do centro SESC-SENAC, programas Social do Comércio" pelo sr. Rolorniados,
dentro de um ano 9 do corrente, folhas 19.454 e 19.455 S. S. C, forneceu-nos os seguin- de trabalho, obras assistenciais e berto Moreira; "Orientação eduaproximadamente,
entrará
bolsas de estudo. Êsses assuntos cacional do *adolescente", pela
em' (Concorrência no 1) referente à ven- tes esclarecimentos:
COMPANHIA NACIONAL
atividade a fábrica de leite em da,.de ,va*""?5 ma'er!al.s usados onde
foram
tratados em todos os seus professora Maria Junqueira Schidn munieinin pal.'?ta.
nanlista d„
rir. °Va
fina ! estão incluídas 30 máquinas de es CONTRIBUIÇÕES REGIONAIS pormenores, resultando do seu midt; "Indústrias caseiras",
DE NAVEGAÇÃO COSTEIRA ,-nó
; crever c 6 de calcular,
pelo
.•,_;_»¦
SP1°
-atingueta, de propriedade da Asestudo o esclarecimento de pon- sr. Amaury Silveira; "Serviço
(a) j„Ce[,„, Estc.es Diniz - che"Na
sociaçao
Agropecuária
—
fixação
de
nore
a
daquela
duvidosos
tos
Social
Internacional",
do
Gabinete
da
reunião
tratados
Superintendeu
ein
foram
/o
Palrimônio Nacional
pelo sr.
ddade.
2525 os problemas comuns da institui- mas a serem seguidas".
Luis Carlos Mancini; e, finalmenMóveis Estofados
"Ação
te,
social
e a igreja", por
ção nas várias regiões do país,
MOTORES ELÉTRICOS E
BOMB.
GRANDE INTERESSE
D. Helder Câmara.
Lavágene. a cícona local c/
registrando-se notável produtiviCENTRIFUGA PARA DESMONTE
dade na troca de idéias e pontos
raAquInnft americana* aa Am. .
_ É ocioso acrescentar que todos
Chama-se a aienção dos interessa— "Foram igualmente debati- êsses
chi modernos no Brasil "
de vista entre os diretores regioassuntos foram abordados
dos para o edital publicado no Dládiscussão
os
técnicos
em
nais.
Os temas desenvolvidos dos com
com notável competência e desOFICINA E LAVANDERIA• . rio Oficial (Secção I) edição do dls
LoManoel
disse
o
sr.
despertaram grande interesse no individual,
9 do corrente, folhas 19.454 c 19.455
pertaram o mais vivo interesse da
rclerente
plenário das reuniões. Foi muito pes Meirelles, um outro temário parte dos diretores regionais. As
(Concorrência n° 1)
i
venda de vários materiais
valiosa a cooperação trazida pelos para conferências, confiando-as a conferências serão oportunamente
usados,
onde estão incluídos motores
clédiretores regionais. Suas obser- nomes autorizados em cada espe- publicadas'.
tricôs diversos e uma bomba cenvações, a experiência no tratatrffusa para desmonte, com
motor
mento dos problemas de sua alRESULTADOS FINAIS
Orçamentos serri .
elétrico de 225 H.P. ~
COMÉRCIO TRIANGULAR
O diretor da Carteira dc C
ir- por
empresas interessadas,
de cada- vieram contribuir para es| j| DINHEIRO È
}
(a) Jucclyn Estepes Diniz — Clic— "Não há dúvida — assim
.compromissos
Gnbinctc dn Stípcrintcnd.iicin. i cio Exterior do Banco do Brasi! equipamentos destinados ii indus- |clarecimcnto das soluções a serem
fc do-¦ -;¦"•2323 ' acaba de autorizar a importação. trializaçfio e
¦<:' ¦
DA
HOLANDA
DE
Assim
CAFÉ
é
foram
terminou o Diretor Geral do Decongelamento
que
doiaclotadasatum brasileiro. A providência de apresentadas e devidamente espartamento Nacional dn Serviço
do
CoAssociação
da
Relatório
tudadas,
diversas
sugestões rela
Social do Comércio — de que as
corre da conveniência de melhorar
Rote
(-msterdam
mércio
de
Café
tivas
futuro
ao
centro de treinao sistema de coleta, venda e conreuniões
dos diretores dos regioao ano de 1956 nais tiveram
sumo daquele pescado, que subs- menlo""dÒ"pê7soal'\l_cnrco,1 aC'ser ! terdam), referenteHolanda
o maior êxito. Ficou
continua
a
Iníorma
que
titui, em condições vantajosas, o organizado pelo departamento na"per ca- patenteado que êsses encontros
um
consumo
com
ainda
bacalhau tradicionalmente impor- cional, medida essa de indiscutinos periódicos se fazem necessários,
vel vantagem, porquanto planifi- pita" inferior ao verificado relatado do exterior.
dado o que deles resulta em beda
de
antes
O
anos
guerra.
ca e uniformiza a ministração
.,,,,.. cujos
As divisas que serão consumi._¦,
,
,„.,...,..,, trechos
,¦„„,.. principais
fo- neficio da instituição. Esperamtório.
das na importação dos equipa-:*» nT«cff?^r?ncc^i 1 L.n ram publicados no Boletim Bene- se para breve os frutos dessas
mentos representam, apenas, 13.5 Que .necessita o pessoal da insti- | lux_-£ltado pelo Escritório Comer- reuniões, nas quais se manifestou
tuiçao.
Amsterdam, claro espírito de comoreensão dos
Brasil em
por cento da economia de
ciai do
Conhtço «i nonoi tanflttat
Fêz-se também um balanço do acre :nta. poiém, que a Holan- objetivos da entidade, da parte
1.775.000 dólares conseguida, nos
solidariedade
de
todos,
foi
na
consequênobra
executado
em
dois primeiros meses deste ano, que
da é ainda detentora do maior
com a redução da importação do cia das recomendações das con- mercado mundial no que respeita comum, e decidido empenho em
FABRICA OE JÓIAS
EM TERESÓPOLIS — Adquira seu Titulo de Sócio Proprietário do
cada vez mais útil à
Bertioga
Belo
Hoferências de
e
I bacalhau.
triangular e em trân- torná-la
ao
comércio
-„_,-,_„:*_:,
30-1.* andar
,
„„
„„.
Carioca,
daMt:
rizonte,
refecog-»<**âr|a
do
nosso
no ponto em que se
pato"
sito. Comerciando com cerca *4
Higino Country Club em prestações de CrS 1.500,00 pelo preço de lança*
i AUMENTO DA PRODUÇÃO E rem ao programa assistencial do dois m"*ões de sacas, anualmen-j
Serviço Social do Comércio".
PREÇO ESTÁVEL
mento e coopere para que Teresópolis possua um clube para sua elite. O
te, apenas cerca de 450.000 são
encaminhadas para o consumo in-!
O atum foi o único gênero aliTEMAS DEBATIDOS
preço de lançamento vigorará somente até o dia 30 de setembro de 1957,
terno, e uma grande parte do café
mentíclo que permaneceu com o
consumido no Mediterrâneo é dls-;
;
"Os.
—
temas debatidos foram tribuída por intermédio de firquando serão suspensas as inscrições que serão reabertas no próximo verão
i seu preço estabilizado — seja fileos seguintes: centros de ativida- mas holandesas. Segundo o relatocom a inauguração da estrada direta e por novo preço a ser arbitrado. O
tado
em 30 cru- des do Serviço Social do Comer-1 rio. o comércio triangular e em
ou congelado
;
; zeiros o quilo, de junho do ano cio — história, doutrina e práti- I trânsito dr :nvolveu-se sobretuHigino Country Club ocupa uma área construída de 5.000 metros quadra; passado até esta data, no Nor- ca: recomendações de Bertioga e, do em razão das liberações pro-;
deste.
!Belo Horizonte, atendidas e por i movidas por vários paises, entrei
dos e possui: Salão de baile, boite, restaurante, bar, play-ground internos,
NACIONAIS E ES'
{atender, dificuldades encontradas'os quais o Brp;il, que estabeleceu1
; POSSIBILIDADES DE NOVOS ; e previstas; relatórios mensais de ,e alargou o chamado "Clube de
calões de bilhares, jogos carteados permitidos, televisão, cinema, etc. —
MERCADOS i atividades — apresentação de no- He,o", iniciativa já seguida, em;
Brevemente será construído numa ár ea de 2.000 metros quadrados nos fun! vos modelos, sua análise; auxí- certos casos, pela Colômbia. A im- i
Com as
últimas
providências .jos, manutenção, situação atual, '1956.
portaçáo holandesa de café, em:
dos do Edifício magnífico campo de esportes com piscina semi-olimpica, qua*
agora adotadas, ipoderá o atum sua rotina; relatórios anuais dos
para censamo interno, foi dei
nordestino encontrar outros mer-jdepartamentos regionais, elabora-! 39.921 toneladas, das quais 11.146
dras de tênis, campos de vôlei e basquete, etc.
cados brasileiros.
çã0 e apresentação; plano geral de «o Brasil.
j
Cerca de 30 outros paises, aliás, ação do departamento nacional^
O Higino Country Club é constituído somente do sócios proprietários
I estáo atualmente apelando para a j critica do plano em visor, bases j
i técnica pesqueira japonesa, para a j para novo plano: centro de trei-'
• seu número limite é de 1.000 sócios.
! exploração e valorização dos ali- {namento, orientação, curse», esI mentos produzidos pelo mar, com tá cios; instituições de semana de
das
[ as mesmas vantagens conseguidas' estudos para diretores
-—<—>-¦>.gerais
— oro- |
I agora no Brasil, através da Divisão, acrr'r- r^cõe| de Caca e Pesca, do Ministério da gramação geral, sugestões. Cada |
Agricultura, tudo de conformida-; um desses temas teve um coordeArtigos finos, da Itália, Alemanha • Orienta
i de com o plano do Conselho Coor-: nador. Foram coordenadores Fdi
Couro,
prats, cristais, porcelana, charão. novidades
denador do Abastecimento, que! th Magalhães Mota. Aloisio Ca
43251
RUA MÉXICO, 74 — SALA N. 203 —TEL. 22-8872
, funciona, também, em cooperação minha Gomes, Arlette Morei. Ed
ícom a Marinha c a COFAP, SIA igard Amorim, Jorge Coutinho e'.

CORTINAS

Palrimônio Nacional

Salas Forradas
0/ Passadeiras

Equipamentos do exterior
para a industrialização
do atum

Telefones.
^52-2498 e 52-1627

HIGINO COUNTRY CLUB
TERESÓPOLIS

TITULO DE SÓCIO PROPRIETÁRIO

ONEL DIAS-IÓIAS

LAVA-SE TAPETES
CORTINAS

PEÇA CATÁLOGO E INFORMAÇÕES PELO
TEL. 27-3614

»

PRESENTES ORSGINAIS

CORREIO DA MANHA, Domingo, 18 de Agosto de 1057
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DESPESAS DE PESSOAL
nas ferrovias brasileiras
Brasiiio Machado Neto

EXPORTAÇÕES DO BRASIL

LIMITAÇÃO DO CONTROLE ESTATAL
NO DOMÍNIO ECONÔMICO
de depósitos verificados em
Can. :i. c efeitos dn inflação — Preços, salários c cessos
cada balancete mensal dos Bancos. Constituiu, assim, antes de
emissões para fins improdutivos — A função mais
nada, um verdadeiro paradoxo dentro do próprio governo:
«los Bancos na estrutura econômico-social
de um lado um presidente objedc nm país
tivo e do outro um ministro teóA propósito da funçiio dos estabeleeimentos dc crèdito e da
política bancária, o sr. Arthur
Ribeiro Júnior, presidente do
Banco dc Crédito Territorial, externou para o Correio da Manha
os pronunciamentos que a seguir
reproduzimos:

FUNÇÃO SOCIAL DO BANCO
"A função social de um
Banco, disse inicialmente, quando
dirigido com sobriedade e segurança, é marcante e benéfica,
tornando-se éle então, merecedor
da confiança e do apreço do público. Mas, se ao contrário, se
desvia dos clássicos e bons principios cle sã política crediária,
transforma-se em mais um agente de desassossêgo.
SALÁRIO E PREÇOS
"Como uma resultante da
guerra, temos em quase todos os
países, um desujustumento e uma
intranqüilidade de povos aflitos e
aterrados, numa tremenda sensação de instabilidade. Assistim iS
essa corrida inglória entre salarios e preços dos artigos indispensáveis à subsistência. O aumento de salário em 7_assa, percentualmente alto, é sempre derrotado na corrida dos preços, já
que aumentando também, momentâneamente, o poder aquisitivo de uma determinada parte da
população, provoca, como conseqüência, uma alta de preços, estabelecendo-se então novamente
O desequilíbrio scnriDre em condições mais desfavoráveis ao assalariado. Ouando foi feito o primeiro salário-mínimo, espíritos
menos prevenidos acreditaram
nos benefícios da medida, mas
hoje a sua ineficiência é mais do
que provada. E disso estão convencidos os próprios trabalhadores, conforme vimos em recente
manifesto de ooerários da indústria têxtil de São Paulo, em que
se pedia ao governo, medidas destinadas a solucionar os desa.iustamentos no coniunto econômicosocial do país, sem o recurso dos
aumentos de salários.
ISENÇÃO DO LEGISLADOR
"O que é necessário, prosseguiu, é promover medidas para
obtenção do aumento do poder
aquisitivo dè um modo geral. Parece-nos que se os aumentos salariais. conjugados a um plano
bem elaborado de crescimento da
espopulação, fossem feitos comestucalonamento, previamente
dados e planificados, atendendose, de cada vez, classes menos
numerosas, produziriam resultaPara
dos bem mais benéficos.
isso é mister que o legislador,
imbuído de real esnírito público,
não se deixasse influenciar pelas
promessas sedutoras da demagogia, e abandone, de vez, o lado
espetacular da medida pnra se
preocupar, seriamente, apenas

Correio da Manhc
Redario, Administrarão e oriclnai
Avenida nomes Freire, 471
Telefone: 52-2020
Ralclo (Publicidade ¦ Assinaturas.!
Aganc.'a Central i Av. Rio Brancc
185, . sq. Av. Almirante Barroso. Tel. 12-6156 (r.de Interna)
Zona Sul — sucursal Copacabana Av. N. S. dc Copacabana. 860-A
— Telefone: 37-1832
SUCURSAL EM SAO PAULO
Av. Rio Branco, esquina Gusmõel
Telefone»! 33-3070 — 33-6991
SUCURSAL EM MINAS
Rna Goiás. 65 — Hcio Horizonte

com os resultados dela. Enquanto houver preocupação de agradar e não de promover o bemestar geral, o povo continuará
amargando o preço do seu aplauso. É preciso que a reação parta
do povo contra idéias e contra
homens incompatíveis aos seus
legítimos interesses.
MEIO CIRCULANTE E PREÇOS
— "O problema, observou o sr.
Arthur Ribeiro, oferece ainda
outros aspectos que devem ser
examinados. Por exemplo: O
volume do meio circulante influi
nos preços, mas isso tem que ser
tomado no seu justo sentido, porque quando há uma retração e os
Bancos passam à recusa sistematica dos créditos por deficiência
de encaixes, estão também inflacionando, já que, cerceando a
produção pela sonegação de crédito, influirão na alta de preços.
Por sua vez o industrial que restringe a sua produção, por falta
de crédito legítimo, encarece a
sua mercadoria, pela escassês e
pelo alto custo decorrente da
baixa produção diante das despezas gerais fixas.
PERIGO DAS EMISSÕES
Recordando noticia recentemente divulgada na imprensa, segundo a qual o comércio e aindústria de Minas Gerais estavam
impossibilitados de atender às
suas folhas de pagamento pela
dificuldade encontrada no desconto de duplicatas nos Bancos
locais, mostrou o sr. Arthur Ride
beiro o perigo das emissões"Elas
dinheiro, acrescentando:
são nocivas pela alta nos preços
que possam provocar, mas podem
ser fator benéfico quando aplicadas em fins produtivos. Há tábuas que devem ser removidas.
O clássico estabelecimento de
proporção entre a produção e o
meio circulante nem sempre deve
ser tomado ao F'- da letra. O
dinheiro posto em circulação riecessita de um agente para poder
ser nocivo. Êsse seria o cidadão
armado de um maior poder aquiNessa hipótese sim, a
sitivo.
emissão em excesso Doderá e::ercer em tôda a sua .lenitude efeitos maléficos. Infelizmente é isso
que assistimos em nosso país:
emite-se para pagamento de aumentos decretados a expensas de
um Tesouro exangue".

rico, pois além de cercear a ação
dos estabelecimentos de credito
__, cm regra os melhopt..'
res distribuidores, criou um autêntico monopólio cm favor do
Banco oficial, cuja Carteira de
Crédito Geral aumentou suas
aplicações de 6 bilhões de cruzeiros depois da vigência da referida instrução. Tal política,
acentuou, implica no estimulo à
usura e na instalação do império
da agiotagem.
CONTENÇÃO DA INFLAÇÃO

PRODUTOS

1034

f — Animais vivos
II — Mat. rias-prlmns:
Algodüo-llnters
Algodfio cm rnma
AlgodSo-resIduos
Borracha
Castanha do Pará ron cesca;,..
Cedro
Cera de carnaúba
Cora de ourlcurl
Essência de pau-rosa
Favas dc soja
Fibra de aluai
Fumo
Hematita
Imbúia
Jacarandá

I mi cm brutu
Mamona
Mira

Min.rio de manganês

A contenção da inflação, exóleo de mamona
óleo dc oitleica
pressou o presidente do Banco de
Couro dc gado vacum
Crédito Territorial, deve ser feita
Outras peles e couros
da produção e
pelo increirien'
Piaçava
não pela restrição de crédito à
Pinho
produção. Na balança dos preQuartzo
Xillta
ços, tendo num dos pratos a proOutros minérios de volframio ..
dução e noutro a procura, a resDemais matírias-primas
trição ou facilidade de crédito inTotal
fluirá sempre mais e principal- III — Gêneros
alimentícios:
mente mais rapidamente no lado
Abacaxis
da produção. No Brasil o que se
Açúcar
dá é precisamente isto: lutamos
Arroz
Bananas
contra a insuficiência de produção
Cacau em amêndoas
em relação à procura, sem atenCaíé em grão
tar-se para o íato de que o proCastanha do Pará sem _'_....
blema consiste pura e simplesFécula de mandioca
mente em se procurar estabelecer
Laranj as
o equilibrio entre uma coisa e
Manteiga dc cacau
Mate
outra.
PERIGO A VISTA

VOLUME FÍSICO
Tonclndns

Milho
Carnes de gado vacum
Outros produtos de matadouro
caça
Torlas

Chamando a atenção para o recrudescimento da inflação e suas
Demais gêneros alimentícios ....
causas ponderou:
Total
"Os fatos estão ai e o perigo IV'— Manufaturas:
e instrumentos tíe obAparelhos
à vista. Essa sombra que se esservação e ótica
tende pelo país pode envolver e
Barris, toneis e outras c_i'_3 de
afogar os seus legítimos anseios
tanoeiro
.
A
Calçados
de progresso e crescimento.
cigarros
e
cif.ar_i!->_s..
Charutos,
responsabilidade é gigantesca e a
Filmes cinematográficos impressos
posteridade será dura no seu julPneumáticos e câmaras de ar
gamento dos homens de hoje, que
Máquinas, aparelhos, ferramentas
com medidas primárias e inopee utensílios
rantes se constituíram em barreiMentol
Produtos farmacêuticos
ra ao progresso que a iniciativa
Tecidos de algodão
privada, se pudesse livremente
Veículos ferroviários, seus pertentrabalhar, produziria.
ces e acessórios
Vidros não trabalhados
ESTATISMO
Demais manufaturas
Total

|

1955

|

1956

VALOR
US» 1.00C

1054

1055

|

|

97

12

213

210

831

25.072
3(_).4B4
2.806
4.262
18.852

23.358
175.706
5.0211
3.430
19.301
27.073
12.466
254
360
31.390
80.342

11.459
112.931
5.431
2.563
15.978
17.111
12.003

2.803
223.117
1.754
1.826
7.269!
1.835
16.238
1.469
2.051
3.003
9.114
18.405

2.282;
131.3551
1.751.
1.618
6.810
1.381
16.857
395
3.015
5.756
11.291
18.464
29.966
1.825
206

38.080

9.212
1.054
268

25.314
55.203
28.085
1.678.445
15.32!)
4.570
4.387
58.973
661
04.378

15.677

5.186

21.299
3.728
3.020

484.881
630
1.028
230
50.388
2.960.538

28.209

2.564.551
15.886
2.988
5.122
61.410
848
176.544
24.816
8.993
14.986
3.770
3.573
672.730
878
1)21
223
169.60..
4.154.759

8.922
1G1.B02

15.332
573.257
2.483
210.722
121.923
821.747
6.088

239.224
120.969
655.052

338
233

41.483
106.503
31.323
2.744.862
10.171
3.BB1
5.624
24.353
981
260.344
20.092
9.316
13.092
4.245
3.133
383.0611

956
1.353
275
214.874
4.093.035
8.326
18.666
101.441
188.032
125.835
1.008.288
14.731
22.673
42.668
11.906

21.584
1.716
266
9.426
5.731
305
3.084
3.611
1.520
6.653
4.699
1.051
37.800
1.590
1.873
322
7.479
396.959

7.:

5.694
605
5.378
4.997
2.282
5.985
4.138
1.503
58.422
1.508
1.710
290
18.488
351.390

1.911
12.380

2.976
46.911
238
10.251
90.907
843.938
6.268
3.135
5.740
8.580
13.587
4.566
2.935
1.875
5.279
6.237
1.053.403

6.114
31.520
3.881
49.851
11.652
74

30.803

4.458

11.081

11.288
135.606
948.078
5.326
768
4.934
7.178
12.833
594
58

3.530
7.020
15.158
1.319.168

4.000
24.927
16.566
2.016.775

3.886
14.595
14.652
1.645.055

1.556
1.778
8.048
1.152.336

2.696

2.950
16

519
42

10
2

18

4591
0
69
41

501
54
63
31

1.382
1.461
550

173
2.293
423
49

4.390

45.980
5.991
52.404
80.094

58.042

2

l\2

50

91

1

I

148
¦

543
136

141

165
65

51

8

2.193
1.009
5.361
11.923

4.486
7.920

432
231
24
52
9D2

41
6.474
8.976

3.626
7.679

2.501
319
5.056
11.513

1

Muito cmbwa tenha o Governo No período cm causa, verificouabiindoniido a politica dc tarifas se sensível melhoria no _uláno
irreais, ns estradas dc ferro du real do ferroviário. Entro 1951 o
1956, o índice do crescimento do
propriedade du União apresentaram, o uno passadOj o "déficit" salário médio da classe íoi do
espantoso de 12 bilhões de cruzei- •169,9, enquanto a taxa do custo
de vida passou de 100 a 227,6, no
ros.
Esse o resultado da diretriz ofi- Distrito Federal e a 238,9, cm
cial de salários cada vez mais al- Sáo Paulo.
1956
tos, sem correspondente melhoria Não houve, por conseguinte,
de produtividade. Ao contrário, correspondência enlre a política
enquanto subia a remuneração dc salários altos c u melhoria da
357 dos ferroviários baixava a efiei- produtividade. O binômio íuncioência dos serviços, cm consequên- nou, ao contrário, dc maneira in1.688
85.914 cia da deterioração da iníra-es- teiramente oposta aos ditames dc
2.376 trutura e do envelhecimento do uma economia sadia: salários ascendentes, rendimento em decli1.190 material rodante e de tração.
5.790
Salários elevados, em flagran- nio.
820 le desproporção com a capacidaEssa política salarial foi agra17.297 dc financeira das estradas, em- vada, ainda,
pelos defeitos de
500
legislação confusa e ambí2.157 preguismo, regime administrati- uma
4.097 vo inadequado, eis os males prin gua, que distribui os ferroviários
14.965 clpuis que levaram o sistema fer- por diversas categorias (funcio20.433 roviário brasileiro às portas do nários públicos,
extranumerários
35.143 desmoronamento completo.
amparados pelo art. 23 da Consti"Conjuntu1.004
tuição, autárquicos, empregados),
Segundo dados de
231
D.645 ra Econômica" (junho de 1957) ora regidas pelo Estatuto do Fun2.841 as nossas estradas mantêm em cionalismo Público, ora sob o am953 média 19 empregados por milhão paro da Consolidação das Leis do
8.262 de toneladas-quilômctro,
contra Trabalho. Regime que leva uo ab5.055 1.2 nos Estados Unidos, 7,7
na surdo dc um ferroviário, ao pas2.568 França e 9,6 no Japão.
sar à inatividade, após 35 anos da
5.058
Entre nos somente três estra- serviço, gozar de duas aposenta5.431
1.500 das so enquadarm nos padrões in- dorias: uma pelo Governo e oua Vitória-Minas tra pela Caixa de Aposentadoria.
33.637 ternacionais:
1.281 (3,4), a Teresa Cristina (7,3) e Além disso, a aposentadoria
do
3.101 a Sorocabana (10,5).
Tesouro lhe oferece maiores van443
Considerada a totalidade du lê- tagens pecuniárias do que no
15.034 de ferroviária nacional,
era de exercício efetivo: 25% de adicio293.477
5.3 o número de empregados por nal, diferença de vencimento cor1.254 quilômetro de linha. Cinco anos respondente a uma promoção, sa1.604 depois essa média descia
paia lário família, Régio presente,
Ü.725 5,8, com visivel recuo na produü- como' se vê.
12.395 vidade do nosso ferroviário pois,
A Rede Ferroviária Federal
67.207 no mesmo
período, o volume do S/A., instituída em lei e ora em
1.029.782
7.844 tráfego efetivo permaneceu mais fase de implantação, procura colocar paradeiro nessa situação do
2.301 ou menos o mesmo.
A tendência universal, em fa privilçj.io e corrigir outros erros
3.581
10.610 ce da modernização do equipa e falhas gritantes do regime ju15.103 mento e de novos métodos de tra> rídico e administrativo vigoranbalho, é no sentido de rápido de- te anteriormente.
5.031 créscimo do número
de emprega- Cumpre, pois, à nova entidade
1.939 dos por quilômetro de linha. No inaugurar e levar à frente, com
3.412 Japão a redução se vem proces- pulso firme e persistência, poli3.325 sando ao ritmo de 5% ao ano; tica de pessoal tendente a aumen- •
1.175.113 nos Estados Unidos e na França, tar a produtividade "per capita"
de 1,8%. No Brasil, verifica-se e suprimir o pessoal excessivo,
tendência oposta: o número de dentro d. normas humanas e sem
58
empregados tem crescido à razão desrespeito aos direitos adquiri99 de 2% ao ano. Isso na totalidade dos.
Ao Legislativo, por sua vez, o
163 da rede. Em algumas estradas,
100 quase sempre as de tráfego me- dever de não se deixar seduzir
372 nos denso, o aumento obedece a pelo demagogismo, votando leis
323 ritmo verdadeiramente
absurdo. de favor.
É o empreguismo infrene, que le- Dentro dessa união de vistas,
665
2.695 vou à situação paradoxal de a conseguir-se-á ajustar o sistema
303 despesa com pessoal ultrapassar ferroviário brasileiro às normas
257 largamente a receita industrial na de sã economia: redução do núquase totalidade da rede ferrovia mero de empregados por quilo906 ria estatal.
metro de linha e por milhão de
1
Em 1953 — são dados de "Con toneladas-quilômetro, com conse4.435
— a despe quente aumento de produtivida10.388 juntura Econômica"
sa de pessoal representava, em de, graças ao reequipamento do
média, 57% do total das despe- material das estradas e a raciona7.685 sas de custeio. Depois dos reajus lização dos métedos de operação.
1.482.020 tamentos salariais de 1954 e 55
Só assim conseguiremos reabiatingiu 65%. E com a majoração litar a rede ferroviária brasileira,
o vencendo um dos mais sérios
de 1956 (de cêrca de 90%)
ônus de pessoais subiu, no mí- pontos de estrangulamento da
nimo a 75%.
nossa economia.

Concluindo disse o sr. Arthur V — Amostras, bagagens e í'.:.
rias em retorno ou expòrlí s
Ribeiro, que considerava aconsei
6.858
4.652
3.025
2.597
1.83;
temporariamente
lhável a limitação da intervenção
1.423.247
1.561.03GJ
5.750.304
6.186.06G.
4.289.556]
Tolal
geral
na
livre
emDrêsa.
estatal
da
Fazenda.
Fonte:
Ministério
"A intervenção do Estado g_——— ¦—M—NI-WII I ¦-Mil II Mm !¦ I lll lll
deve restringir-se o mais pocsível, fugindo às medidas artifi
ciais, e deixando tanto quanto
possível que o próprio organismo
anômalo reaja antes do uso de
terapêutica mais violenta. Na
14 mil quilos a absorção interna no corrente ano — 180 milhões
grande maioria dos casos essa Mais de
IMPÉRIO DA AGIOTAGEM . reação será pronta, eficiente e de
de cruzeiros o valor da exportação
resultados duradouros, porque o
equilíbrio se dr,rá naturalmente. Segundo estatísticas oficiais o 36.062.790,50) havendo, portanto, ropa e América), pois em 1956
Referindo-se à Instrução 135 da tv
i 't-bSSsti
.„,..
. __.,.!,.ai,. .,..
SUMOC, esclareceu o sr. Arthur
mer<*do interno de mate acusou diferença para menos de 4.823.582 a exportação somou 177.077 qui.
-ü&llnfeU
«c-«,',„4,ri_l
uoniiiq /c |.Liii,Q3U euiuuid-ui
Ribeiro Júnior oue esta- tornou ?_?£$.
svn_n«n no
nn
nara. no
nn período
nerlndn comentado,
comentado
e^£sâ°'
primeiro quilos, no Valor de Cr$ ........los para,
d?
benefícios
mas
os
só
vez,
uma
no
erriirnif-.p
obrigatório o recolhimento
t? 707.7. io
jj^0AVg
2_/7S7.379,30,
elevar-se a 233-122 quilos, com
Saliente.se
ano.
deste
f-mestre
i
bastante
seriam
medida
grandeBanco do Brasil, à ordem da Su
pequeno uma diferença, para mais de
,.e,,n!c_tl.„,a da Moeda ,
quilo,
!J§I^^
^^^^-,56.545
à
transação'
Crédito, sem juros, de 40% dos ex- inerente
duto. Pode-se, mesmo afirmar que
do Chuí às nascentes do Amazonas já se bebe mate. Assim, o
consumo interno do semestre que
passou, ascendeu a 14.519,429 quilos (Cr$- 144.736.297,60), comparando-se com igual período de
1956, que foi de 12.639.129 (CrS
114.046.220,90), verificando-se
dêsse modo, um aumento de
1.880.300 quilos, no valor de CrÇ
30.690.076,70.
Desapontamento nos círculos financeiros

CRESCE 0 CONSUMO NACIONAL DE MATE

"UMA

NOVA CONTRIBUIÇÃO
À ARTE DECORATIVA

Caiu o movimento
no mercado de valores

OBJETOS DE ARTE
VENDEM-SE
TAPETES ORIENTAIS: Dois tapetes "KIRMAN", com at tegulntei
medidas: 4,64 x 3,33 e 4,57 x 3,12.
LUSTRES: Riquíssimo de OPALINA.
QUADROS A ÓLEO: Belíssimo quadro do pintor Italiano EMMA
LIARDI.
CONSOLE ARTÍSTICO: em cerelelra, trabalhado com tempo de
mármore Italiano.
TRATAR A RUA TONELEROS, 43 — 10.» ANDAR — APTO. 1.001
COM DONA ALICE
81741

VENEZIANAS

norte-americanos

VENDAS PARA O EXTERIOR
12,5%,
incluindo-se
aumentou
O problema da inflação conti..
nua a ser amplamente discutido, nessa cifra o aumento dos preços.. As vendas
para o exterior, no .-v ** *#»_ ^ôi. i/ .-K-D-Q-pl *.
^___@^_w____^______H__fi
.
tanto nos Estados Unidos como São consideradas da maneira mesmo período,
Íoram de
-.,*_.!___¦£______.¦.
. 15í (E4ff_______ - \> ' 2_u»*Jt«S_B __--B_--M _-''¦_í
.'.-¦_-_.&__--BB
x> T_S_í\
no resto do mundo. O Índice do mais variada, do otimismo ao 23344 147 quilos (Çr$ ••¦
Bmê—ívmmmml——^i^mli^^^SfMmM __wl_vJi:___i _¦__*
de
concalculado pelo pessimismo, as medidas
Custo de Vida,
ALUMÍNIO EM CORES
"Bureau of Labor Statistics'f do trôle aos empréstimos, aos crédi- 308 136.707,30) contra 26 397.900
Instalamos
em qualquer bairro, PetrAre126.946.051,70)
(Cr$
governo norte-americano, subiu tos e aos orçamentos governa- .Quilos
polis, Nlt.rõl, etc. Consertos de corportanto, uma que5% nos útimos 18 meses, e não mentais, para se dar combate efe- gistrando-se,
das
cadarços.
Pintamos su. , vene*
ou
3.053 723 quilos, no valor
zianas, ficam novas. Fábrica: R. Alm.
há indícios de que diminuirá. Na- tivo à inflação- Como consequên- da de
ia.«09.d44,4U.
Cr.
Oliveira Pinto, 156 — Fone: 29-9042.
turalmenle, estão sendo estudadas cia do aumento dos preços nos.de Mostram, amda, os quadros esUnidos,
aumentaram!
com grande interesse as causas da Estados
Telrfone: 2-0372
da
exdiminuição
a
Escritório: - Fone: 23-1394
a
inflação, dando-se especial aten- também os preços das mercado- jtatísticps que
PREÇO DE ASSINATURAS
retração
a
foi
devida
fornecidos
dos
e
e
rias
3(in,o.
pe-!portaçao
serviços
CrS
oficiais
Anual
27731
ção aos investimentos
Unidos aos outros do mercado chileno em decorCr» 180,0. particulares, ao aumento dos eus- los Estados
Semestral
daeconômica
da
situação
uncia
.XTERIOR
—
üaíses
;
em particular o aumento
L'r| 500.0P tos
l jde Agncultu»„,.t„„n,, cuelc pais. O chile importou na
,
Anual
dos salários — e aos preços esta- rtO t.Departamento
de , 1956,
195£ 7.097.096
NDMERO AVULSO
__^e_M_^_^iH^^^^*Wmei.k
.. metade
. igual
inemorêsas,
acaba de •*$_*__
certas
Estados
Unidos
ra
dos
beleeidos
2,0*
«ri
por
De'rtodo
Domingos
período de
1.5» dependentemente da oferta e da publicar o seu relatório anual sô- ?S« U^oítou fSena
Cri
Bo «ta
.273 514
mportou •>>><»^ -^•¦••'i!
Tem-se observado que, bre as prespectivas agrícolas nes- *-__. ""portou
SAO PAULO
procura.
2,50
quilos.
Cr»
Dias «tela
os
relatório,
Segundo
o
te
impostos
país.
3.0» mediante os controles
CrJ
Domingos
Executamos em madeira de primeira qualidade, faaos empréstimos e aos créditos, a gastos com alimentos deverão auMAIORES COMPRADOBELO HORIZONTE
2,01 expansão dos suprimentos mone- mentar ainda mais êste ano, à
Cri
RES
Domingos e dias úteis
bricação
própria.
receitas
indivias
medida
dois
que
Cobradores autorizados: Francisco tários não passou de 2% nos
Atualmente todos reconhecem, Como o aparecimento dos moOrçamento
sem compromisso. — Rua Senador DanVieira de Souza, João Nunes, lati útimos anos, mas, com o movi- duais também continuam a aucompradores
nossos
maiores
Os
particularmente as donas de casa, dernos laminados para revesti- tas n. 76 — sala 1.206 — Telefone: 52-8663.
< orllin da Silva, Josi Salvador Glgaa- mento acelerado do mesmo di- mentar. Atualmente, o dinheiro
11.012.593
com
Uruguai,
foram:
que decorar harmoniosamente mentos, encontrou a arte decorate, Manoel Morley, Mário Slmõei nheiro disponível, o valor da pro- de que os consumidores dispõem,
53.053.142,20), con uma casa, transformando-a num tiva um elemento plástico com
Gonçalves, Pedro Josi dt Sousa <
3178
sô- quilos (Cr$
impostos
os
de
depois
pagos
serviços
"lar" é tarefa de sentimento es- notáveis características, que veio
e
mercadorias
de
...
dução
696.835
tra 10.
¦ebaiU_o Llnroin
quilos (CrS
bre a renda, para outras despesas, 50.717.227,20),
diferen
com
uma
tético.
preencher magníficamente uma
é 5% maior do que o do ano
315.758 quilos, nova- Na decoração moderna a in- lacuna outrora existente, qual se- e**************
teeeen
¥ rffWffTffffff www
Americano que se retira do Brasil, vende em estado passado,
com ali- ça a mais de 2.335.915,00;
despesas
as
e
Argenti fluência das cores exerce um pa- ja a inalterabilidade das cores
de CrS
de novo, com apenas cinco meses de uso, Poltronas, Mó- mentos são também mais ou me- Ior
na, 9.824.440 quilos (CrS
pel preponderante, e podemos empregadas na decoração dos am5% mais altas. Cêrca de 40.518.103,10)
veis de sala de jantar, Móveis de Quarto, Maquina de nos
8.426.892 afirmar que todas elas podem ser bientes.
contra
do
consumidor
receita
da
1,3%
imporamericano
com um au^ usadas satisfatoriamente para a Os laminados são apresentados
Costura, Conjunto de alta fidelidade
médio serão gastos, segundo se (Cr$ 39.182-326,80),
em relação de 1956, de composição artística, cabendo ao em quarenta cores, fortes e suatado, Máquina de Escrever, Louças, Cristais, Abat-jours, calcula, na compra de café. O mento,
de CrS bom gosto e ao bom senso combi- ves,
de 1.397.548 quilos, no valor 2.273.514
empregadas no revestiTalheres, Utensílios diversos de cozinha. Ver e tratar, a relatório do Departamento
1.335.776,30; o Chile com
ná-las, contrastá-las, buscando no- mentoqueda paredes, balcões e móúlnos
observa
Agricultura
que
Rainha
à
Avenida
hora,
a
segunda-feira
de
con13.265.411,20),
qualquer
emprestar
vos
efeitos
(CrS
partir
que possam
anos a parte das despesas quilos
permanecerão indefinida85707 timos
aos ambientes o conforto, a bele- veis,
Elisabeth. 699, apartamento 402.
dos consumidores que cabe aos tra 7.097.096 quilos (Cr$
belos, inalteráveis, perperequerida pela vi- mente
harmonia
za,
a
lavradores tem sido menor, apeno lar um importante eletuando
da moderna.
sar das altas receitas e dos premento de bem estar — o belo!
agriJAPONESES
dos
mais
altos
CANIÇOS
produtos
ços
Na sala de conferências da
celas. Essa diminuição se deve Artigo de luxo. Comprem no imporCompanhia Química Industrial de
beneíiciamento
do
custo
ao alto
EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA Laminados, fabricantes de FORtador pelo preço de atacado. Negócio
— Fahrlcamos — Envldra- dos-1 produtos agrícolas e á& sua de grande
ocaslfio — Rua Carlos SamMadeira — Ferro — Armários Embutidos
MIPLAC, pudemos constatar as o revólver "MARAVILHA" que compete em qualidade
Bin
—
—
cobra
adiantado.
se
Nada
da
Cruz
VermeITAGUAÍ
Praça
—
êsDE
41-C
compromisso
fatores
E
sem
INDUSTRIAL
no
mercado,
paio,
Orçamento
colocação
turnos
imensas possibilidades estéticas
4473
4238
Vritgtialana n. 9« - 4.» andar — S.ilaji. Tel. 23-0311. Sr. Duran.
ses que em 1956 eliminaram ,a lha.
no
dia
Sua
inauguração
dos
laminados, onde painéis do > e precisão com as melhores marcas mundiais. Registrado
dêsligeira melhoria nos preços
artista Brasileiro D'AviIa, e com todos os apetrechos. Consultem os preços e novo
grande
ses produtos. Não se espera que
1,° de setembro
encontra-se expostos, trabalha- f
a situação melhore para os laITAGUAÍ, 16 - A Associação dos neste novel material, numa plano de vendas da
vradores, a êsse respeito, duranRural de Itaguai promoverá no demonstração inequívoca da força
de
O
consumo
1957.
de
o
ano
te
Ventiladores,
SEMP
(NOVO),
MARCA
MESA
RADIO-VITROLA DK
dia Io de setembro vindouro nes- criadora desta nova contribuição
torradeira, Fogio Portátil Ultrag ás com dois bujôej de {ás bom para alimentos, per capita, segundo o
ta cidade do Estado do Rio, a à arte decorativa.
plcnlc, "2 Picnlc-COOLER" t várias peças caseiras, etc. Tratar a Rua relatório, aumentou com a renda
inauguração da Usina de Benefi
Felipe de Oliveira, 40 - apt*. 601, ao lado do Túnel Novo (Copacabana). per capita do consumidor, mas
3152
Associação dosjda"mentõ;de Arroz /'Presidente NaEc£°aisde
mais devagar. Êsse ano, os con- A Diretoria da Escola
^S
Superior [Getúlio Vargas" e a instalação da, criar obra_ Jf^^^
^unificas, exterior!sumidores, em média, estão com- Diplomados da
In-|Zando
e
Agropecuária
lembra aojl* Exposição
SECÇÃO DE ARMAS E MUNIÇÕES
o seu gênio, principalmente
prando 4% mais alimentos do que de Guerra (ADESG) transcorre.
dustnal do município.
|no campo da arte decorativa,
no período de 1947-49, ao passo prezado consócio que
ARTIGOS FOTOGRÁFICOS
loi
eia-.certos
Pessoas que em setembro de 1956 assinaram documento de que o seu poder aquisitivo o1 to- rá, a 20 de agosto próximo, o Para essas splenidades,
de que 0 seu trabalho perr
seguinte
o
programa.
Em
compara
indefinidamente
E.
S.
G.
borado
18%.
em
contato
belo,
manecerá
da
entrar
aniversário
aumentou
tal
titular,
precisam
máxima importância sobre o
horas' ?alVa de 2u_?*S2_j atual, resistindo à ação devasta
À_
Rua da Assembléia, 75 — Tel.: 22-1747
m
as compras de café per ca
a Diretoria convida - 9, í*°\f'- nussa
com todos, a fim de tratar assunto que a todos interessa. Car- çao,
CamÇ.L
realmente|il*5-5ff&
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foram
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de
1956
os
laminados
S^idora
pois
\* còniòa«ceren. ao .s"^
5204 pita
tas para êste jornal n. 5204.
81345
oferecem a dura&Uidade
ilimitada
? Usina'-em mem0or('aJf
10% abaixo do nível médio de|«JS*#5
™. ní. 1_
2 fazendeiros,
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12
de
rongraçamento,
almoço
vetenna-,de
agrônomos,
ven
as
côres
cstético
suas
indica
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1947-49, o que
que
gôsto
das de caíé não têm acompanha- horas no Ginásio da Escola de ri0s e ruralistas que serviramàs.
m****t*******»t-te**»ee*m***e***mee*ttt********^*****et**e*m**4
j dos amanteS do beíò
às causas agrícolas do pais:
do o nivel geral do consumo de Educação Fisica do Exército.
da
Usiinauguração
10
horas,
Unidos.
alimentos nos Estados
A fim de poder a ADESG, mais!
'^sidente^Getuhc«Vargas ••
No Mercado de Valores, depois completamente, participar do pro- ^
ir OFICIO
»
*««WopeSia
«'
registrou
do mês de julho, que
grama, a Diretoria está convocane IndusEDITAL
desapontamentos nos círculos fi- do. na forma dos Estatutos, umaS^r
itSSSf- à«T 12 horas
mês
de
agôso
do
nanceiros
lm6país,
de
Geral
Reilstro
do
Oficio
Geral
ExtraordináriaiJgJJg,
Assembléia
O Otlclal Substituto «o qnarto
Çgffi
Si?^
Gonçalves to continua com preços baixos e
dia 20 de agosto de 193',; Nacional; às 16 horas, disputa da
veis do Distrito Federal, atendendo ao que r.quereram Dello
pelo com dias de movimento muito re- para o
. outros, re.Sdrntes nesta cidade na Rua Doie de Maio n. 5.S. InUma
lugar duzido. Nos comecos de julho, os às 13,30 horas, na Escola Supe-|taça«.Ministro Mári0 Meneghetti",
residindo em
presente Manuel Rodrljue» de Oliveira, dado como
k Rna México n. IM —
entre 0 Combinado Itaguaí A. C.
alcançaram, em dias su- rior de Guerra, podendo dessa
incerto » nio sabido a vir a este Cartório, i_.4_.-_
(dei mil. quatro- preços
forma, todos os adesguianos ter e 0 Olaria A. C.
9/S1J, pagar a Importância de Sr$
novos
máximos
cessivos,
para
deatrasadas
aos
centos e cinqüenta rruielrosl provenientes de presUç6es
Deverá comparecer aos festeHelena, 1957. mas depois seguiram uma oportunidade de comparecer
vidas pel* compra do lote 33 da quadra 4, do Parque
do 8.° ani- jos o ministro da Agricultura, cscomemorativos
festejos
semaNestai
o
têndênciVirTeguíar"
com
confor:
*tn
nesta
cidade,
Grande,
freguesia de Campo
1 tando à frente da comissão de
soo na, cada dia os preços baixaram i versário da Escola.
contrato de promessa de vrnda que assinou com os requerentes,
mesmo res- mais. As perdas, entretanto, têm
o
recepção o engenheiro José Ferdias
ser
de
trinta
legal
(3»)
o
decorrido
d*
prato
16
de
agosto
janeiro,
pena
Rio de
da
Barroca, presidente
;nandes
cindido ? cancelada » averbaçio respectiva, na forma do artigo 14 » 5 sido relativamente pequena, e no! d_1957
*
'
de Itaguaí, e o
Rural
Associação
do Iiecrelo n. 3 05J de IS de setembro de 1*M. Ru. Ivo Pires Cardoso, momento parece haver indicaçõesi*
_
_,
.
_
,_
Briff. Enf. Oswaldo Balloussier engenheiro-agrônomo Cleomenes
escrevente Juramentado, daclilograftl e roafcrl. e eu, Paulo Flecher Bit- de que estão surgindo fatores catencourl, otlclal substituto, subscrevo t assino — Rio de Janeiro, «
1.° Secretário da ADESG ;da Silva Borges, vice-presidente
ei
de
dar
mais
movimento
Sub*:
Oficial
pazes
BITTENCOURT,
PAULO FLKCHER
de Julho de IMI.
3255: da entidade. A. N.
hss» ívida ao mercado.
tituto.
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Fechamento de varanda
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EM 8 MESES!.

1AURUS" 32E38

VAR ANDAS

AMERICANO VENDE

Prezado
Consócio:

ÍCASA CINEFOTO ARMAS S. A.

STOESSEL DE AZEREDO COUTINHO CH1R0LA

REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS

TORRE PARA RADIO

Fabricante Blowknox - 250 pés, em perfeito
estado, para entrega imediata. Rádio Jornal do
82727
Brasil - Avenida Rio Branco, 110 - Rio.

ÍI

CORREIO DA MANHA, Domlnffo, 18 de Agosto áe 1057

fi.° Caderno

FARMÁCIAS DE PLANTÃO
¦Io ii seculntet, m farmácias de
plantio iiti.i e noite), hoje, domínio;
CENTRO
-

'¦

¦

Exportação de café em julho de 1957

O algodão do Sul do Brasil

Unldnde: snca de 60 quilos

QUANTIDADE
PORTOS

DE EXPORTAÇÃO

Conclusões do relatório Berkley — Comissão Especial do Algodão
Mnnocl Azevedo Leão

EXPORTADA
TOTAL

EXTERIOR

— II —

Glfonl, rua 1° de Março, 17; Acre,
rua Acre, Ul; Federal, av. Marechal
Floriano, 183: Cavalcante, rua d.i
Constituição. 45; TopAzIo, av. Mem
de SI, Í30-B; Ribeiro, rua do Lavradlo, 80; D. Isabel, rua dos Inválido».
100; Sanitária, rua Frei Caneca, 142;
Pedro II, estação D. Pedro II, loja 20.
ESTÁCIO — Oriental, rua Salvador
de Sá, 77; São Carlos, rua São Carloa, 04.
GLORIA — Glória, rua da Glória, 80.
SANTA TERESA — Triunfo, rua
Mauá, 143.

CENTRO
Silva Araujo, ruo 1° de Março, llj
Itnblra. nv. Marechal Floriano, 55;
Carioca, rua doi Andrndai, 70; Con(lança, rua doa Andradas, 22; FursInnd, rua 20 de Abril, 8-B: Três do
Maio, rua Moncorvo Filho, 46-B.
fcSTAClO — Popular, rua Joaquim
Palhares, 721; Ideal, rua Santa Marta,
(; Normal, rua Mala Lacerda, 336; Esuirito Santo, rua Haddock Lobo, 1,
GLORIA — Benjamin. rua Bcni<tmin Constant. 61-B.
LAPA - Fcnlx. av. Mem de S», Ul
Fátima, rua Riachuelo, 199.
MANGUE - Gola. praça 11 de Junho, 390.
PRAÇA DA BANDEIRA — Matqso,
rua do Matoso, 40.

gnclas dos modernos "stMHlards", sfio quclrcs, pode-sc fazer uma Idéia do
algodões que terAo que ser vendidos número de pessuas que
dependem
Total
DE
REGIME
CHUVAS
com deságio.
economicamente dessa lavoura. ApeDESFAVORÁVEIS
Neste último qüinqüênio têm sido as sar da Introdução, nos últimos anos.
icgtilntcs a flnura, e resistência mó de arados, cultivadores e alguns traSantos
418,174
228.875
617,049
331
71
647.4ól No planalto de São Paulo, normat- dias das íibvas no sul do pais:
tores, nfio diminuiu multo o número
ZONA SUL
ZONA SUL
Itlo de Janeiro
25.319
124.293
149.572
33
100
149.705 mente, as chuvas começam cm scdc pessoas que o algodão sustenta.
Paranaguá . ...
65.536
20.881
86.411
3.910
12
90.333 tembro, outubro; atingem o máximo
Finura
Resistência Para preencher a falta de assisten- BOTAFOGO — Catta Preta, rua BOTAFOGO — Amapá, rua Senador
Vitória
20.800
60.000
86.808
39.601
»
126.478 de intensidade em dezembro, janeiro. Ano
(micronnlre)
(Presslcy) cia por parte do Govêrno, as nítida- Marquês de Abrantes, 213: Primavera Vergueiro, 23; Real, rua São SalvaAngra dos Reis
c, terminam em março. Em resumo —
des provadas com Interesse nessa cul- rua Marquês do Abrantes. 88-B; SU- dor, 75; Moura, rua Voluntários da
Salvador
3.176
3.176
1.522
3.8
4.608 um vcrfio chuvoso c um Inverno st- 1053
74
tura, criaram a Comissão Especial do va, rua São João Batista, 14; Franca, Pátrio, 224; Mourlsco, rua da PassaBecllo
3.592
3.592
12:
10
4.0
76
3.614 co, ocorrendo quando multo garons 1954
Algodão, imntlda por contribuições
141; Presidente, rua gem, 149-A: Santo Inácio, rua São
3.6
78
passageiras nos meses de inverno. De 1D55
espontâneas dos maqulnlstas, du fá- rua da Passagem,
Real
da
152: Alvorada, Clemente, 21; São Luiz, rua
Voluntários
Pátria,
Total
520.789
416.825
uns
tres
anos
esta
entretan1953
976.614
3.8
o
397
parte,
17
45.274
bricas dc óleo, dos exportadores e
1.022.285
Grandeza. 196-A; Pinto, rua VolunulVoluntários
da
Pátria,
402;
Corrua
to, têm havido cs.lagens mals ou me- 1957
3.3
74
adubos
dos Industriais dc
e insetieirios da Pátria. 351; Humaitá. rua Hunos prolongadas durante os meses de
f|M. Os maqulnlstcs, por exemplo covado, rua - Humaitá, 61-A.
CATETE
Ellto. rua do Catete, malta, 149. —
OBS. — Embarcadas via rodoviária para Recife 530 sacas e Salvador 236 sacas, tôdas nno computadas no vcrSo e chuvas pesadas nos meses Uma boa resistência seria 85 Press- pagam Cx'.-, 2,00 por fardo, os expor- 245.
Excelslor. rua do CaCATETE
dc Inverno. Êste ano o mês de Ja- lcy.
tadores. CrS 2,00, as fábricas de óleo,
total
37
neiro foi seco c depois as chuvas se
A par da qualidade Inferior da li- CrS 5,00 por tonelada dc caroço e as- COPACABANA - Osório, rua Tel- tetc.
COPACABANA - Copalcme. av. N.
estenderum e continuam até agora. bra, no bencflcinmento do algodão sim por diante.
xelra de Melo, 42; Elzy, rua FranclsSanitas, rua SiO algodão plantado em outubro, nu- Imaturo, a casca da semente quebra- Essa Comissão tem por objetlvo3. co SA, 23-B; Rivlcra, rua Joaquim S. de Copacabana.23: 7; Seara,
CAFÉ' DISPONÍVEL NOS PORTOS DE EXPORTAÇÃO EM 31 DE JULHO DE 1957':
av. N. S.
Campos,
queira
vembro, sofreu a seca dc janeiro e se e adere a plumn, trazendo comojentre outros:
Nabuco, 20-A: São Paulo, rua Barão
av. N.
depois as chuVas prolongadas íavo- conseqüência, um tipo inferior. i) — Encorajar um programa de dc Ipanema, 43-A; Posto 4. rua Ba- dc Copacabana, 2ÜS-F;726:Lemos.
saca de 60 quilos
..
Unidade:
Falaco. av.
S. de Copacabana,
receram a proliferação das pragas e O Dr. Berkley para verificar o grau | pesquisa e educação;
rata Ribeiro. 449-C; Oásis, rua Minis- N, S. de Copacabana. 490: Alaskn,
rlc maturação dos caroços,
prejudicaram a colheita.
pesou 2) — Reexaminar a administração tro Viveiros dc Castro, 72: Santa Hc- av. N. S. de Copacabana, 1241; FranPORTOS DE EXPORTAÇÃO
Quantidade
NSo deixa também dc ser desfavu- I 1.000 caroços de cada área dc produ- c a supervisão do programa de mui- lena, rua Barata Ribeiro, 216.
rável ao desenvolvimento normal dos I ção e constatou que. realmente, as tiplicação c distribuição de sementes; GÁVEA — Jockey, rua Jardim Bo- co-Brnsilelra, rua Duvlvler, 48; Me664;
negócios de algodão, a arbitrária fi- zonas de "micronairc" mais
baixo 3) — Encorajar um controle cflcien- tânico, 5B8-A; Providência, rua Artur nescal. av. N. S. de Copacabana,
Ipanema, rua Francisco Otavlano, 32.
Santos
2.411.122 xaçilo de preços pelo Govêrno. Até eram aquelas em que menos pesavam te das pragas através de um conve- Araripe, 110-A.
—
rua
MarVicente,
Sfio
GÁVEA
Itlo de Janeiro
niente emprego de inseticidas;
IPANEMA — JuruparI, rua Vlscon323.464 a guerra, o preço do algodão em ci<- os caroços.
A Suas conclusões são dc que houve 4) — Desenvolver um programa de de de Pirajá, 623: Moreira, rua Vis- quês de São Vicente, 61-D: Rocinha,
Paranaguá . ...
236.883 roço formava-sc normalmente.
da Gávea, 454-B.
estr.
e
cslinter
tinha
o
scu
valor
o
Vitória
um acúmulo de circunstâncias adver- conservação do solo c controle á ero- conde de Pirajá, 338.
87.769 pluma
IPANEMA — Central, rua Vise. de
in.crna- sas — regime de chuvas impróprio são;
Angra dos Reis
pelos mercados
LARANJEIRAS — Osirls. rua Gene Plrajá. 140.
6.730 tabclccldo
A semente valia pelo óleo e um anormal ataque de pragas, fi 5) — Encorajar o uso de equipa- rai Glicérlo, 361-B.
Salvador
11.817 cionais.
LARANJEIRAS - Luso-Brasilclra,
extraído da mesma e pela torta re- pouco provável que se repita pelo mento mecânico; dentro de nossas
Recife
LEELON — Nova Grécia, av. Aiaul rua Laranlciras. 384; Cruz, rua La12.526 sldual
que serve de alimento para o menos, nos anos próximos, uma situa- possibilidades de Importação,
644-B.
fo
dc
Paiva,
ranielras. 34.
leiteiro.
Total
ção semelhante,
.035.411 gado
Os resultados alcançados têm sido
LEBLON — Oceânica, rua Dias FerA intervenção do Govêrno fixando Discutido o problema de variedades animadores.
ZONA
NORTE
Os
lavradores
seque
reira. 64: Lira. rua João Lira. 84.
minimo:;
para o algodão cm mais convenientes para o plantio nas
preços
caroço muito acima do que seria pos- regiões do sul, parece provado que guem á risca os conselhos da ComisOBS. — Cifras sujeitas a retifica çio.
são, têm conseguido produções supo- ALDEIA CAMPISTA - Imperial,
ZONA NORTB
slvcl pagar dentro das
pnridades a nova variedade IAC 8, cruzamento
arrobas de algodão rua Pereira Nunes. 379.
mundiais, determinou distorções que do "Stonevillc 2-B com o Delfos, é riores a 300 c 400
— Moisés, rua Barão dc
ANDARAt
alqueire
cm
caroço
lue
por
paulista
ALDEIA
CAMPISTA - Gama, ma
até
hoje.
mais produtora do que o IAC 817 ou
perduram
Essa intervenção do Govêrno tem de novas variedades provenientes da cros apreciáveis. A media, das úl- Mesquita, 758; Cristal, rua Leopoldo, Pereira Nunes, 221.
314-A.
timas
safras
sido
de
tem
mais
pouco
ANDARAl - Santa Cecília, rua Basua explicação no regime anômalo América do Norte e plantadas cm
em que vivemos com a moeda a per- Campinas, mas ainda nfio aclimata- de 100 arrobas c êste ano ficará bem CACHAMBl - Ferreira, rua Ml- rão dc Mesquita, 786; Santa Maria,
abaixo dêsse nivel. Nos Estados Uni- guel Cervantes, 81-A.
der valor rapidamente dentro do pais, das.
rua Barão dc Mesquita. 367.
enquanto que o scu valor compara- Nestas condições, o Govêrno e a dos conseguem médias gerais de 200 CAJU — .Garrido, rua General ENG. VELHO — Apoio, rua Mariz
arrobas
alqueire.
42.
Sampaio,
por
do com as moedas dc outros países é lavoura, deverão aproveitar ao máxic Barros, 890; Norma, rua SSo FranENG. VELHO - Vital, rua Campos cisco Xavier, 194.
fixado de modo arbitrário, procuran- mo a variedade IAC 8, suplemen300 MIL TONELADAS
Sales, 10-A; Vita, rua do Matoso, GRAJAO - Pontes, av. Júlio Furdo o Govêrno mantê-lo sempre em tando as deficiências com o IAC 817.
101-B
níveis Injustificadamcnte elevados.
Todos os esforços deveriam ser emtado. 108-A
uma
JACARÉ — Santa Maria, rua Viúva LINS — Dona Romana, rua Maria
O algodão é mercadoria sujeita » pregados para a estabilização da sa- Julgo que Interessará fazer
ativa concorrência de muitos países fra do sul do Brasil em torno de um idéia do que significaria para a nos- Cláudio, 469.
Luiza, 4-C.
economia uma saíra de 300.000 toGAMBOA - União, rua Pedro Er- PEDRF.GULHO — T.inlos. rua Ana
produtores e assim seria impossível minimo de 300.000 toneladas, pcifol- sa
nesto. 54.
exportá-lo se o seu preço fôsse acom- tamente dentro das possibilidades da neladas:
2078.
Para produzir 300.000 tons. de plu- GRAJAU — Grajaú, rua Barão de Nery.
panhando as elevações do custo de região
RIO COMPRIDO — Catumbl, rua
dc
34.65%)
ncma
são
(rendimento
2254-A.
Bom
Retiro,
comissão
fspfciai
nn
Air.nnAn
no
sem
correspondenCondessa PauCÜMI&bAO 1.SPÍ.C1AL DO ALGODÃO CG„árlas
produção
pais"
Catumbi. 6; Max,
865.800 tons.
tons. de algodão cm
ces.sárlas.865.800
LINS — Brasil, rua R. Romana, lo de Frontln, 43. praça
te.s desvalorizações cambiais.
-:..-..;.,,.. ...,.....í.m,i.,....i ........ .-r.-nn -.•..':..-:......,;,,,._..<..;.:,.,.. '¦¦-.*-¦-i,
651-A.
— Universitária,
de luz, que opera a 100 Como é do conhecimento dc todos, Infelizmente a assistência do Govêr- caroço.
.-¦¦¦'
SAO
CRISTÓVÃO
pressor
MARACANÃ — Maracanã, rua São rua Bela, 78; íris, rua São Januário,
<
safra 1951-1052 tão elevado foi <>:no Federal ao lavrador de algodão é
kSSéf..
Teremos então:
'________ '¦'
palavras por minuto, o que é me- na
jfjgwíV'
'y-'4'y':": -¦¦'
Francisco Xavier, 268; Iracema, rua 93; Nova Era, rua General José Crismínimo estabelecido que o Ban- praticamente inexistente e a do Gotons.
preço
tade
do
record
.
X.AA<mÊM£MmYY'-A\
mundial
SmYilYYYAA
atual. Um co do Brasll íoi o único comprador e, vêrno de São Paulo, que nunca che- Produção de algodão em caSão Francisco Xavier, 464,
tino. 18-B.
deles foi recentemente instalado mais
roço
865.800 PEDREGULHO - Del Vale, rua SANTO CRISTO — América, rua da
grave, comprou ao mesmo
gou a ser inteiramente satisfatória,
num avião trans-atlântico: serve algodões de qualquer qualidade,preço
não tem decaído de eficiência nos últimos 60% igual caroço
519.480 Ana Nery, 426-A.
América, 229,
menos semente para plantio 67.480 RIO COMPRIDO — Cruzeiro, rua SAÚDE — Alcides, rua Sacadura
para imprimir relatórios sôbre o incentivando os lavradores que se cs- anos.
Catumbl, 67; N. S. da Glória, rua Cabral, 355.
tempo, recebidos pelo rádio du- forçam por produzir tipos de melhor O número de plantadores de algoFoi uma decisão calami- dão e as áreas cultivadas íoram em Caroço industrial
452.000 Aristides Lobo, 22S: Santa Elisa, rua TIJUCA — Medeiros, rua Conde de
rante o vôo, sem demora e sem qualidade.
tosa e que, por um momento, pare- anos a partir de 1947;
Haddock Lobo, 451; Stuart, rua Had- Bonfim, 952-A; Coutinho, rua Conde
erros
método
ocorriam
no
que
eeu
Iria
comprometer
deflnitivamenhaverá
subprodutos
dock Lobo, 71.
da
ílbra
Além
''
dc Bonfim. 98
mà,l'--Y'Yx *
Y mWvÊÈm^Ü&jmi K
antiquado de rádio-telefone.
te a economia algodoeira do país. No
SANTO CRISTO — Guarani, rua VILA ISABEL — Perissé, av. 28 de
Area cm que Industrializados darão:
Na mesma sala existe uma pe- entanto através da concessão do uma Ano Plantadores alqueires
Pedro Alves, 273.
439.
de câmbio compatível com as
37.678 SAO CRISTÓVÃO - SSo Luiz. rua Setembro,
óleo refinado
quena _ máquina portátil que taxa
'¦¦¦'¦
corcunstãnclas
momento,
o
do
BanEstearina
11.311
1947
53.520
316.000
I
SSo
Luiz
Gonzaga,
Ideal,
rua
.
184;
tm»
K
transmite fac-similes de mensá- co do Brasll conseguiu liquidar
SUBORBIOS DA CENTRAL
8.G78 Bela, 43; São Jorge, Conde de Leo
os 1950 81.122 412.000 .Borra
gens escritas por meio de um sis- estoques adquiridos. E, de lá para cá,
193.020 poldina, 541.
1952 63.146 550.000
Torta
- Cid. av. Cônego VasconBANGU
tema de telefone interno. É a es- embora os preços mínimos sejam esla- 1956 53.240 325.000 1» corte9.040 TIJUCA - Santos, rua Conde di celns, 181.
critura automática com uma di- beleeidos dentro da marcha c.scensio61.980 Bonfim. 438; Lacerda, rua Conde
2» corte
Cachambl, rua CaCACHAMBl
nal dos custos de produção, a expor- Como uma familia. trabalhando com Cascas
113.904 Bonfim, 832.
ferença!
chnmbl; 254
tação do produto tem sido possível enxada, trata cm média de dois al-1
tons.
— Ferreira, praGRANDE
CAMPO
através dós chamados "Planos Tos"
SUBORBIOS OA CENTRAL
TODA A EXTENSÃO
ça 3 de Maio, 9; Amaurl, rua Belta".
Valor atual ria fibra c do', subproduto; Industrializados:
\""'"~ ¦ ÊS& _àâv^^M^^^^^^^Êk
chlor da Fonseca, 310: Medrado, rua
Esses planos elaborados com senANCHIETA - Agripa, estr do En- Cururine, 699.
Há, também, máquinas de con- so da realidade e postos em execução
Preço p/ton, Valor em Cr$ tenho Novo, 48.
Tons.
CASCADURA — Presidente, av. Sutadoria. Gostei do novo Postmas- por funcionários competentes e deBANGU — Padre Miguel, rua SoMarlalva, rua Goiás,
dicados ,tôm, devemos convir, apre- Algodão em plm."
11.700.000.000,00 fia, 342-B: Auxiliadora, rua Prof. Cie- burbnna. 7351-B;
300.000 39.000,00
ter 92 da Underwood que pare- sentado
614: Pnra Todos, av. Suburbana, 5823;
resultados satisfatórios. Em óleo refinado
1.568.158.360,00 mente Ferreira, 1881.
37.678 41.620,00
cia abranger toda a extensão da linhas gerais,
Bento Ribeiro, rua Carolina Machado,
a exportação assim, se Estearina
361.952.000,00
11.311 32.000,00
BENTO RIBEIRO - Léla, rua Dl- 1556: Santo Antônio, rua Carolina
aritmética mecanizada.
processa:
78.102.000,00 visória, 02.
Borra
8.678 9.000,00
' **C ^^¦KMjBftflBR^SSJfe?
Kfff|ffiiBpTÁ?ffJffi^ .¦¦:¦¦¦JmmM
mÊmmi*.
Machado, 990-A; Amparo, av, SuburA Underwood apresenta, tam- Fixando preços mínimos de venda Torta
141.566.400,00
196.620 720,00
CAMPO GRANDE — Luzes, rua Co1340-B;
bém, uma coleção de máquinas nos diferentes países e o algodão em- 1» corte
81.360.000,00 ronel Agostinho, 17; N. S. das Gra- bana. 10256; Goiás, rua Goiás,
9.040 9.000,00
Salutar, av. Suburbana, 0377.
51.980 6.000,00
311.880.000,00 ças, estr. do Mágarça, 62.
de escrever, mas neste campo a barcado, os saques são transferidos 2" corte
—
Lex, rua Silva
do Comércio Exterior, que Cascas
34.171.200,00 CASCADURA — Del Castilho, av. CAVALCANTI
113.904 300,00
minha escolha, cai no elegante e á Carteira
328-B.
aos exportadores, dentro de um
Suburbana, 3265-A; Rio, rua Sidõnlo Vale.
—
Vlamar, av. AuUm tubo de politênio contém a cola. Você segura o pequeno modelo "Good Compa- paga
DEL
CASTILHO
esquema preestabelecido a ImportànTotal
H.277.188.960,00 Pais, 64; Santo Antônio, rua Carolina
tomóvcl Clube. 5344; Fiel, av. dol
portátil qpe vem acondi- cia em | cruzeiros, correspondente ao Se considerarmos a torta r.ão base do preço fixado
tubo como se fôsse uma pena de escrever... e seus nion",
Machado,
990-A;
ErCampinho,
av.
Italianos, 503-B.
negócio efetuado. Para a presente sncionado numa bonita caixa.
pela COFAP mas o scu valor real de Cr$ 2.500,00
nani Cardoso. 45.
DEODORO — Sagrada Família, estr.
dedos não ficam lambusados
isso corresponde a um valor de
349.983.600,00
por ton., teremos mais
_Chega-se quase à automatiza- fra,
CAVALCANTI — Cavalcanti, rua General Tnsso Fragoso, 4115.
CrS
67,00
o
dólar.
O
algodão,
çao total neste campo com u'a permanece, para
Maria
Passos,
841.
ENCANTADO — N. S, do
ainda, no entanto, cias- Um total portanto, da ordem de.
14.500.000.000,00
Tonifica os músculos quando tudo jjode ser encontrado na ex- máquina
COSMOS — Industrial, rua Acauã, rua Monteiro da Luz, 441. , Carmo,
que permite à datilógra- sificado entre os produtos da segunda
eles estendem a mão para o tele- posição
33.
gigante, pela segunda fa _ supervisionar uma "rede" de categoria de exportação,
ENG. DENTRO — Monsenhor Horqual
íone... ou abrem uma gaveta...
ENCANTADO — Barros. rua Clari- ta. rua Dr. Padilha, 435-B.
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PELA PRIMEIRA VEZ
lima exposição agropecuária
e industrial em Itaguaí

SILVICULTOR FRANCÊS VIRÁ
AO BRASIL
Fera estudos sôbre as florestas
do país, percorrendo diversos
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XAVIER, 3S8-A (Htura do Estádio do Mcjaianã). Telefone
2458
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6.° Caderno

CORREIO DA MANHA, Domingo, 18 do Agosto de 1957

TRATADO DO MERCADO...
deliberando pela maioria qualifi- [importação e na exportação, bem
cada sobre o relatório da Comis- como dc todas as taxas de efeitos
equivalentes, a adoção do uma tadesenvolvimento econômico e so- sfio.
4. Com um prazo de um mês, rlla aduanciiu comum nas suas
ciai.
a contar deste último voto, cada; relações com os demais países não
Estado membro fica cm minoria j incluídos na Comunidade,
Instituições'
ou, se a maioria requerida não é
Estas disposições se aplicam aos
A realização das obrigações atingida, todo Estado membro tem!produtos que sfio orlçinárlot dos
(Continuação da 1.* pirlna) gados que, na ocasião, declararam
confiadas a Comunidade é assegu- o direito dc pedir ao Conselho a Estados membios. assim como os
Antônio Carlos Peixoto Mngnlhlei e comercial; Waldcmlro Andrade, dl- rada por:
ao Correio que, em plenário votaMINAS GERAIS
designação de uma instância deiprodutos que provém dos demais
estrangulamento na economia na- riam com os nacionalistas; as dc
retor-tícnico.
Aríete Maron de Magalhlei.
s
Uma Assembléia;
arbitragem cuja decisão una to- países que se acham em livra circionai:
CIA. BRASILEIRA DE TURISMO
Goiás, Plaul o Rio Grande do Cia. Siderúrgica Belgo Mineira
Um Conselho;
dos os Estados membros e insti- culação nos Estados membros.
—
c) tornar claro que a politlía Norte.
— Com sedo em
Pol
fundada
ADMINISTRADORA
IMODIUAniA
em
elevou
referiNiterói
a
Sabará,
Uma Comissão;
tuições da Comunidade.
(Art. 9).
do aumento da produtividade não Em plenário, diante da rcsls- seu capital dc 2 para 3 milhões de 8/A — Cora sede em Bnlvador, ele- de empresa, tendo seu capitai de 10
Uma Corte de Justiça.
Esta instância de arbitragem se São conslderudos como estando
ser
seus
o
diretores
os
de
cruzeiros.
esta
soclcdado
encarada
como
B&o
seus
mtlhóea
cruzeiros.
Dirigem
substitupodo
geu
presentência da delegação gaúcha e da
prinpara
Conselho e u Comissão têm compõe dc 3 membros designados cm circulação livre num Estado
liva da expansão econômica, atra- insistência da do Distrito Federal os srs. Cristlnno França Teixeira tc exercício. A escolha recniu nas ripais acionistas os srs. Aldo Rossl, a Oassistência
de um comitê eco- pelo Conselho, legislando por membro os produtos provenienVevés de novos Investimentos:
oras.
Ana
Albuquerque
José
Marcondes
Souia
de
Jules
Homem
de Melo,
no sentido de que a matéria não Guimarães, presidente;
e social que exerce íun unanimidade sobre proposta da tes de paises terceiros para os
Joseph Ô e Marlene de Souza Mala. respec- Francleco Polydoro Barbosa Ribeiro, nômico
superintendente;
d) Obtenção do recursos para deveria ser objeto de debates, foi rclst,
consultivas.
Comissão
jquais as formalidades dc impor«ma campanha de produtividade apresentada uma moção concilia- Hein, dlretor-geral; August- Wcster tívamente, para ocuparem os cargos Arnaldo Rosai e Joubert Carvalho ções
Os Estados membros, em estrel- A despeito da designação por ilação foram realizadas e os'dide projeção nacional através do tória firmada pela delegação de o Edmundo Luz Pinto, diretores. do presidente e vice-presidente. Tom- Moll.
ta colaboração com as instituições um conselho, num prazo de um reitos alfandegários e taxas dc
"Conselho Nacional de ProdutiviMm foram eleitos os membros do
Santa Catarina e doze outras que
da Comunidade, coordenam suas més, a contar da requisição, os'efeito equivalente exigíveis fo—
•
»
•
scCom
Fazenda
Canada
S/A
oa
Indicados
Conselho
Fiscal,
sendo
dade":
foi, afinal, vitoriosa por quinze
políticas econômicas, respectiva membros da instância de arbitra-'ram arrecadados neste Estado
memelegeu
os
de
em
Ponto
Novn,
Francisco
RIO
Bales
Brito
Machado,
m
e) Que a Confederação Nacio- votos contra um (DF) e uma abs
GRANDE DO SUL
mente, na medida necessária para gem são designados pela Corte membro o que não íoram verifisenFiscal,
dc
scu
Conselho
bros
Ariicu
Costa a Josc Maria Silva Fanal da Indústria estimule e pro- tenção (RGS).
atingir os objetivos do presente de Justiça, num novo prazo de cados nor um debate total ou parEvcrardo
os
srs.
do
indiendos
"A
—
IMOBILIÁRIA
OLIMPO 8/A
cure enquadrar na campanha naA proposição rezava:
indús Braullo, Afonso Lopes Ribeiro c ninhos.
um mês.
ciai destes direitos e taxas.
Tratado.
Com sede rm Porto Alegre, na rua As instituições da Comunidade
cionai de produtividnde todos os tria reafirma a sua convocação dc
de
arbitragem
de-1 A Comissão, antes do íim do
Essa
cm
Tendo
Cunha.
da
junta
José
Cândido
Vigário Jiií In&ctn 303. elegeu os devem cuidar de não comprometeórgãos de peiiquisa técnica, orde- ser a livro iniciativa o íator do
primeiro ano, a contar da entrada
signa
seu
de
Paulo
ela
do
sr.
a
renúncia
vista
própria
presidente
componentes do seu novo Conselho rem a estabilidade financeira innando-os para os mesmos fins e progresso e engrandecimento do
vigor do presente Tratado,
Freitas Caslro do cargo de direESPIRITO SANTO
Fiscal. Sfto eles os srs. Adel Braga terna e externa dos Estados mem- c dá a sentença num prazo de 6;em
promovendo a obtenção de recur- país.
meses, a contar do voto do Con- determinara os métodos de coopctor-agricola, também procedeu-se
Carvalho, Umberto
GunsparI,
Jofto
sos e meios para expansão das Na atual conjuntura
bros. (Art. 6),
selho, visado na última alínea do ração administrativa para a nplipolítico c à eleição do sr. Dldur dc Freitas SIDERÚRGICA VITÓRIA 8/A
Timmcrs e Pérclo Camargo.
pesquisas tecnológicas no país.
No campo de aplicação do pre- parágrafo 3.
d° artigo 9, parágrafo 2,
econômica, porém, diante e ex- Castro para a referida vaga.
caCao
Cem sede em Vitória, na Av. Jcrô- CORTUME JÜI.,10 HADLER S/A — sente
í) Investimento na educação,
Tratado e sem prejuízo das <i
pressa um voto de confiança à
A cpaiinrln o tprppirn «h tontl° em con,a a necessidade dc
niiiin Monteiro 43. e tendo como pre Sediado em Pelotas c tendo como disposições
para formação profissional desti- Petrobrás
—
particulares que cie
que Cia. Imobiliária Edlficadora
pelos resultados
sidente o sr. Oswald Cruz OuimarSes
nada a atender a mão-de-obra es- vem obtendo
Horizonte, à c superintendente o sr. Orlando Ve diretores os srs. Hugo Reguly e Dar- prevê, fica interdita toda discri- abreviadas, a não ser em virtude!l^Lü!s„íormalidadcs imP°stas ao
no desenvolvimento Com sede em Belo
cy
rrankc,
pecializada, em todos os setores dos seus trabalhos".
decidiu cm Assembléia minação exercida em favor da naRua dos Tamóios 472, e tendo co loso Dourado, elegeu os membros dc
de uma decisão adotada pelo Con comércio.
da indústria, com apoio do go
do fim do primeiro ano,
mo diretor-presidento o sr. Antô- reu Concelho Fiscal, tendo sido es Geral contrair um empréstimo Jun> cionaiidade.
selho,
decidindo por unanimidade Antes
vêrno- e das entidades do classe,
contar da entrada em vigor do
nio Nery, elegeu os srs. Tcodulo colhidos os sl-s. Alexandre Dlns, Abi- tn ao Bnneo do Brasil, ati o mon
EXPERIÊNCIA BAHIANA
sobre
da
Comissão.
proposição
de modo a resultar numa oferta
tante de 400 mil cruzeiros. SSo mem- Período transitório
Tratado, a Comissão dcPereira, Fernando Santoro c Agui
6. Ás disposições dos parágra- presente
de mão-de-obra
melhor qualifi- No capítulo da Intervenção es- naldo Figueiredo para integrar do Saadl e Josó Ferrari Valls.
bros do Conselho Fiscal da referida
termina as disposições aplicáveis
'
fos
não
ter
o
precedentes
podem
cada.
empresa os srs. Francisco Corrêa de O tratado precisa, no scu artlno tráfico entre os Estados memtatal, entretanto, a tese que des- scu Conselho Fiscal.
Azevedo, Teodoro Muller e Maxim! go 8, a evolução progressiva da efeito de prolongar o período de bros as mercadorias originárias
pertou maior interesse e aplauso,
transição,
além
da
duração
total
PREVIDÊNCIA SOCIAL
nno Pombo Clrne.
Indústria e Comer
dum outro Estado membro, sem
Comunidade Econômica Européia, de 15 anos, a
chegando a receber um voto de Lima Goulart
RIO DE JANEIRO
partir da data da en- cuja fabricação entraram
BERNARDO CHAZAN
S/A IMP.. durante seu período transitório: trada em vigor
louvor do plenário, foi a subscrita cio S/A — Esta empresa cuja se
produdo
Trapresente
sr. Hugo de Faria, presidindo
está localizada cm Belo Hori
los aue não forum submetidos
comum será pro- tado.
ans
pelo deputado Laf?(yette Coutlnho, de
GRAFICA E EDITORA HOJE S/A COM., AGRICULTURA - Esta firma 1. O mercadoestabelecido
Rocom habilidade à Comissão refe secretario
srs.
Wondir
zonte,
elegeu
os
direitos
alfandegários
no
detaxas
de
e
gressivamente
crtà
sediada
em
Porto
Alegre,
na
de Segurança da Bahia,
—
na
Com
sede
em
Rua
CeNiterói,
rente a previdência social, con- baseada na experiência
drigues Lima e D. Nice Catão
Sob reserva das exceções efeito equivalente, que lhes eram
rua Ernesto Alves 150 e tem como correr de um período de 12 anos. 7.
naq^ue
membros
elegeu
lestino
de
sua
os
36,
substanciando inúmeras teses sôsr. Bernardo O periodo de transição se di- ou derrogações previstas pelo pro- aplicáveis no Estado membro exunidade da Federação, vem Mascarcnhas, respectivamente, pa- Diretoria. Foram Indicados os srs. dlrotor-presidente o
bre o controvertido tema, conse- quela
Chagan. Tendo em vlsta a renúncia vide em 3 etapas, de 4 anos ca- sente Tratado, a expiração do pe- portador ou que foram beneficiasendo levada a cabo com absolu- ra presidente e secretária.
Cunha
Silva,
Laérclo
Mapresidente;
guiu fazer aprovar o ponto de vis- to sucesso.
uma, cuja duração pode ser ríodo de transição constitui o li- das por uma anulação total ou
nccl Francisco Souza, euperíntenden- do sr. Euzen Splegel do cargo de da
ta anteriormente concertado com
* * *
vice-presidente, foi eleito o sr, Mil- modificada nas condições abaixo mite extremo da entrada em vi- parcial destes direitos ou taxas.
te:
Geraldo
Ferreira
Marra,
diretorbaiana,
como
íoi
A
experiência
os representantes do
Comércio,
gor do conjunto das regras previs- Fixando estas disposições, a Coton Flschman Chazan para o preen- previstas.
"consórcio
RIO GRANDE DO SUL
bem como as entidades sindicais chamada, consiste no
tas e para a execução do conjun- missão tem em vista as regras
chimento
da
vaga.
ocorrendo
tam2.
A
cada
etapa'
é
consignado
de
interesses
de empregados.
públicos e privados,
bém a eleição dos membroí do Con- um conjunto de atos que devem to de realizações que comporta o previstas para a eliminação dos
PRODUÇÃO DE AÇO
— Sediada em
os a íim de possibilitar a ampliação Leal Santos S/A
Neste sentido, postularam
selho Fiscal nas
pessoas dos srs. ser postos em execução paralela- estabelecimento do mercado co direitos alfandegários no interior
empresa
a
referida
Rio
Grande,
das atividades econômicas, atramum.
Industriais:.
da Comunidade e para a aplicaLAMINADOS
E
Maurício
Slrotsky,
Maurício
Molano- mente.
Didc
sua
membros
teve
eleitos
os
vés de um impacto elogiável e
A Belgo-Mlncira, anunciou que a wskl e José Axclrud.
progressiva da tarifa adua— Maior participação de em- ainda desconhecido
nos
a
escolha
retoria,
recaindo
3. A passagem da primeira pa> II — OS FUNDAMENTOS DA ção
em nossos
neira comum. (Art. 10).
pregados e empregadores na ad meios, na parte que se refere pre- srs. João Fagundes de Melo (pre- sua produçto de aço e alumínio nos
ra a segunda etapa é condiciona,
COMUNIDADE
Os Estados membros tornam tôseis moses
do corrente
ministração dos Institutos;
da pela constatação de que o es
cisamente. à situação do poder sidente), Vasco Vieira da Fonseca, primeiros
das as disposições apropriadas pasensivelmente
ano,
foi
maior
do
MINAS
GERAIS
que
AlfreFernando
Pancada
Bravo
e
— Pagamento da divida da público". Essa atuação é exercida
sencial dos objetivos especifica
A Comunidade se organizou sô- ra permitir aos governos a exea verificada cm Idêntico período do
damente fixados pelo . presente
União aos Institutos, de maneira através da Comissão de Planeja do Henrique Pancada Melo. Tam- nno
uma^ünTão^aduaneira^qiVse cução nos prazos fixados das obriaço
A
do
|brV
MONTEX.
MONTANHESA
TÊXTIL
passado.
produção
conselheiros.
bém
foram
eleitos
os
a permitir o cumprimento de suas mento Econômico, orientada, des— Com sede em Belo Horizon- Tratado para a primeira etapa estende ao conjunto do comércio gações que lhes competem em ma104.909
elevou-se
toneladas
a
contra
S/A
HeidtSão
eles
os
srs.
Guilherme
tenha sido atingido efetivamente de mercadorias e que comporta a teria de dire'tos alfandegários,
obrigações com os segurados;
de a sua fundação, pelo deputado
mann Jr. Rodolfo Brunet Castro 100 mil toneladas havidas de Janel- te, vem de ser fundada esta emprê e que'
"serva das. exceções e interdição entre os Estados mem- cm virtude do
— Centralizarão administra- e economista RÔmulo de Almeida, o Fernando Eduardo Freire.
ro a Junho de 19S6. X de laminados sa que girará com um,c»pitaI
presente Tratado.
um
ae
?-ob
caoitai
df
io
"ipurocedimentos
previstos neste bros dos direitos nlfnndpnárirv?
.ií!«
T
.tllaiul(,,anos dp
tiva na cúpula e descentralização no sentido da realização de um
Uc (Art. 11).
atingiu a 94.884 toneladas em com milhões
de
cruzeiros.
Integram
sua
os
compromissos
foram1
«autos
íratàdo,
em
esforço
do
excepcional,
na sua execução;
com 88.747 toneladas
prol
de primeira Diretoria
os srs. Alfredo saldados.
Produtos paraçfio
Indústria Gaúcha de
desenvolvimento econômico do Alimentícios
S/A — Com sede em Idêntico período do exercício ante- Bindcr, Gilson Santana, JoSo Vlcen- Esta constatação se efetua ao
— Criação de uriidades de Estado.
Porto Alegre, na Rua Moura Aze- rlor. Também a produção de trcjlla- te de Oliveira Filho e Oswaldo Au- termo do quarto ano pelo Conse6crviços, evitando a pluralidade
A presença da CPE faz-se sen- vedo 308, elegeu os srs. Eugênio dos registrou números recordes com gusto Carvalho, ao
dos mesmos;
passo que silo
deliberando por unanimidaatravés do Fundo de Desenvol- Lebkuechen e Flávio Augusto Le- 2(1.381 toneladas contra 25.248 tone- seus conselheiros os srs. Nilton Mo- lho,
de sobre os relatórios da Comis— Abolição da influência po- tir
vimento
ladas
do
Agro-Industrial,
autarsemestre
do
ano
os
bkuchen,
respectivamente,
relra
Veloso,
Lauro
Faria,
Silvio
de
primeiro
para
são.
lltica na orientação e administraFabricantes a mais de 50 anos, tipos Simples e a Vapor, Alamdestinada a íun- cargos de superindendente e ge- passado.
Marco e José Inácio Pinto.
quia financeira"investment
Um Estado membro, entretanto,
ção dos Institutos.
cionar
como
rente.
trust"
não pode criar obstáculos à una- biques, Aparelhos e Peças de cobre para todas as indústrias.
A mesma comissão, tornando de dinheiros
públicos, promoven- Moinho São José S/A — Com senimidade, prevalecendo-se da não F. M. Teixeira, Comércio e Indústria de Metais S. A. — Rua
impertinentes trabalhos que en- do a infra estrutura
realização de suas próprias òbri- Sotero dos Reis, 66 -- Praça Bandeira — Tels. 34-8423, 34-8517
travam no mérito da questão, de- agrícola. O seu capitalde é economia
tendo
de
como
direem
Viadutos
e
formado
cldiu, no que se refere ao salagações. A falta de unanimidade e 28-4987.
tor
o
sr.
Isidoro
J.
Brancher,
ele6349
excesso
da
arrecadação
de
a primeira etapa'se prolonga aurio móvel, não convir o mesmo à pelo
Fiscal
os
seu
Conselho
geu
para
impostos
sobre
1955,
ano
base
de
o
No
mercado
Internacional,
o
sinal
rêssea
do
comércio
nacional,
t
mais
tomàticamente
pois
um
ano
nacional.
economia
permitindo, além do financiameh srs. Ernesto Pagnoncelli, Aldo Cas- paraibano ,está cotado a 141 dólares, fibra está Be desvalorizando nos mer< suplementar. por
to citado, a distinção entre orça tro e Lòurenço Maccarini.
consumidores pela sua má Ao fim do quinto ano, a cons
BANCO DA INDÚSTRIA
para os tipos classificados 3. 5 e 7. cados
mentos de investimento e de
qualidade.
ta tação se efetua pelo Conselho nas
—
Sul
Impressora
sede
Com
S/A
exportações
do
úlEntretanto,
as
Recentemente chegaram a praça de mesmas condições. Por falta de
Teve pacifica aprovação a pro- custeio.
em Porto Alegre, na Rua Sertório timo trimestre, se
destacam pelos Joáo Pessoa cartas dc compradores unanimidade,
No plano das prioridades
dô 861, apresentou, no último exerciprolonga-se
por que o seu terno pode ficar como novo, virado pelo avesso, rrcorposta do Distrito Federal de cria- seus
investimentos, figuram com cio, um lucro líquido de 600 mil embarques de tipos Inferiores.
ds. Europa, Teclamando a má quali mais um ano.
tado ou reformado? Consertos em geral. Aceito cortei para feitio sob
ção de um Banco da Indústria.
Apenas uma emenda importante destaque a rede estadual de ar- cruzeiros. Tendo-se verificado re- Há quem assevere, que esses em- dade e a mistura de tipos do sinal Expirado êste prazo, nova cons- medida. — SILVA ALFAIATE — Rua SSo José n. 46 » 1.» andar, sala 707.
Estado.
deste
Intemazéns
silos
e
sáo
aos
matadouros
friharques
e
tatação é efetuada pelo Conselho,
prejudilcals
21080
centemente a eleição dos membros
iol sugerida, pelo Rio Grande do
Sul, referente a descentralização goríficos nas regiões de Feira de de sua Diretoria, foram indicados
Santana
em
e Ilhéus, já
plena fa- os srs, João Geraldo Krahe, para
do organismo a ser criado, afim
de atender convenientemente a se de realização, com a constitui- diretor-presidente; Oto Klepzig, patodas as regiões do país. Emenda ção ultimada das duas empresas ra diretor-comercial; Lotário Roberque adquiriu maior razão de ser responsáveis pela sua operação: to Carlos Zirbes, para diretor-técnico. Também foram
eleitos os
com a aprovação de recomenda CASEB e MAFRISA.
conselheiros da referida empresa.
ções idênticas no que tange aos
FUNÇÃO PIONEIRA
São eles os srs. Alfred Dennín.
estabelecimentos oficiais de créRudy GlltZ' e João Siegfried Houpde
dito, no sentido da criação
agências regionais, devidamente O trabalho do FUNDAGRO é pe.
técnicos sempre pioneiro. Visa a organizar
aparelhadas de órgãos
com extensão a todas as zonas entidades úteis à economia geral, Cia. Industrial de Produtos Agrocom a participação da atividade Pecuários — Com sede ém Tupangeo-econômicas do país.
Salientou-se, na oportunidade, privada, desinteressando-se pelo ciretã, esta sociedade que tem coque a descentralização deverá ser controle das sociedades qúe cria, mo presidente o sr. Marcial G.
nelas possua Terra, vem de eleger para ocupar
crescente, mesmo quando
escala
e
aplicada
abrangendo todas as operações do maioria de ações. O seu. capital, cargo cm slia Diretoria o sr. DéBanco do Brasil, a ponto de tor- por outro lado, só passa a ser re- cio Henrique Zago. Os membros de
central murado com dividendos, depois seu Conselho Fiscal são os srs. Jonar-se a administração
cada vez mais aliviada das tare- que o capital particular obtenha a sé Jalgado Martins, Joaquim Prestes dos Santos o Rosalvo Scherer
ias rotineiras e em condições de remuneração média de 10%.
realizar trabalho de alto interes- Tão logo esteja estabilizada a
se técnico e cientifico na orienta- situação econômica das empresas, Vacchl S/A, Indústria e Comer
ção e planejamento de crédito por começa o FUNDAGRO a retirar- elo — Sediada em Porto Alegre,
se da mesma, transferindo o seu na Rua Vigário José Inácio 153,
todo o país.
Com referência ao Banco da In capital para os demais acionistas elegeu os srs. Franklin Diniz Mo>
dústria, íoi aprovada a criação do particulares, de maneira a poder reira, Eustáquio Brecncr e Hélio
uma Comissão, composta de 7 aplicar os mesmos recursos em da Costa para integrar seu Consemembros, para, com base nas de- outros empreendimentos que be lho Fiscal.
cisões deste Plenário, adotar as cessitem do impulso pioneiro do
Importadora de Rolamentos S/A
medidas indispensáveis à pronta Estado.
—Sediada em Porto Alegre, na Av
objetivação do empreendimento,
Farrapos 1743, e tendo como direCONCLUSÕES
para cuja previdência íoi escolhitor-administfatlvo o sr. Henrique
do o sr. Zulfo Mallmann;
Armando Poli, a referida compa
Concessão de podères a essa
Com base nos resultados da ex- nhla teve eleito os integrantes de
Comissão para contratar serviços periência em curso na Bahia, fo* scu Conselho Fiscal,
recaindo a
técnicos especializados e tomar ram apuradas as seguintes conclu escolha nos srs. Idio Luiz Winck,
todas as providências que julgar soes:
Raul de Oliveira Ramos c Oto
"As empresas criadas
necessárias para a consecução dos
Es Klein.
pelo
fins para que íoi criada;
tado devem ser sempre de econô
Fixação pelo Conselho Nacional mia mista no propósito dc desen
Curtume Bender Schuck S/A —
da C. N. I. de verba orçamentária volver o consórcio maior da eco Com sede cm Estância Velha, São
específica, suficiente para ocorrer nômia pública e privada.
Leopoldo, elegeu os membros de
às despesas indispensáveis ao íunêlcs os srs.
Diretoria. São
A não ser em casos excepcio- sua
cionamento da Comissão;
Adão
Walter
Schuck,
presidente;
nais
de
segurança
nacional,
as
Fixação de prazo até a I ReuOscar Arlindo Bender, Léo Rugarnião de 195(1 do Conselho Nacio- empresas não devem ter caráter do Bender e Paulo Leuck Schuck,
nal da C. N. I, para que tal Co- monopolista.
Para o Conselho Fiscal
As empresas de economia diretores.
missão forneça os resultados de
foram eleitos os srs. Ernesto Hornsuas atividades, apresentando, in- mista devem ter a aspecto, a or- •merding, Nicolau Anselmo Wecker
clusive, nessa oportunidade, mi- ganização e a operação de em- e Bruno Oscar Franke.
nuta dos Estatutos, Regulamento presas privadas, sem gozo de priInterno, etc, enfim, todos os ele- vilégios especiais.
Cia. De Seguros de Vida ProviNa formação dessas emprê- dência do Sul — Esta sociedade
mentos indispensáveis à imediata fundação do Banco de Desen- sas o Estado deve funcionar como quo está sediada em Porto Alegre,
tem como diretores os srs. Carlos
volvimento Industrial.
mero investidor.
A não ser nos casos excep- C. Ferreira Azevedo, Luiz FrancisESCRITÓRIOS COMERCIAIS cionais, o Estado não deve ter a co Guerrra Blessmann, Paulo da
Cunha Silva, Eduardo Secco Jr. c
de controlar o capi- Virgílio Cortese. São seus conseNeste capitulo tão controverti- preocupação
tal
social.
lheiros os srs. Manlio Prati Agri
do dos escritores comerciais, rcO Estado não deve intervir fogllo, Heitor Amaral Ribeiro c
solveu a Plenária, considerando a
na
administração Lcopaldo Azevedo Bastina.
excepcional importância que as- diretamente
sume para a economia nacional o dessas empresa, que devem tanr,I !jí $fi
problema dos escritórios comer- to quanto possivel, ser entregues
ciais no exterior que salvo redu- aos particulares.
•
ESTADO DO RIO
A participação do Estado não
não
zido número de excessões,
atendem às finalidades para que deve ser permanente e sim, ape'
Fazenda Caravelas S A, Comer
foram criados seinm, de imediato nas, como incentivo para a agiu
cio • Indústria — Com sede em Caprocedidas pela CONFEDE- tinação dos capitais privados nas bo Frio
c tendo como diretores
NACIONAL DA IN- empresas úteis a economia geral
ÜAÇAO
os srs. Mário Sales e Renato AzeDÚSTRIA, estudos visando a:
"o conhecimento exato das rt?P£K«mep£ja™
n2>cd°Vra com um capital de 3,5
de cruzeiros.
São mem
deficiências de localização, estru- KwMffi^S^*^^-^M>^«
»>"» dc seu Conselho Fiscal os srs,
J£«~„„Íh
ni^Jr!JeiZ;ce
tura e funcionamento dos Escri- naplicado
empreendi-jCds0
em outros
Guimarâes
Rúbio
Prates
tórios Comerciais do Brasil no ex- meutos".
Conceição e Luiz Reis.
terior.
um plano de vinculação dos
FORUM ECONÔMICO
Baldan, Bousquet SA — Com
mesmos escritórios à alçada dos
sede em Campos, esta sociedade
órgãos representativos das ciasUma das últimas e mais im- que tem como diretor o sr. João
ses Produtoras Nacionais, entran- tantes moções aprovadas foi a da Bousquet, elevou scu capital para
entendimento criação do Forum Econômico JYn- 15 milhões de cruzeiros.
do para isso em
com as demais Confederações sem cionai. A proposta da delegação Frota Barreto S/A — Com sede
prejuízo, se possível, de sua fun- de Minas, baseada na experiência cm Niterói, na Rua São João 34,
anteriormente levada a efeito na-|elegeu os coraponentes de seu
ção oficial".
quele. Estado, fundamenta-se na conselho Fiscal, sendo escolhidos
INTERVENÇÃO DO ESTADO presunção de que se torna cada os srs. /.atònio
Lopes Martins,
dia mais necessário o debate re- Aristóbulo Caldas Jr. e Orbflio
O tema deveria, como de fato guiar de âmbito regional, nao so- Barreto Peixoto. Ê diretor-presiaconteceu, apaixonar o plenário. mente para o esclarecimento da dente desta empresa o sr. José
A luta começou no primeiro dia industria, como também
pelasicàrreleTrõ
aprovou , possibilidades que
oferece
de
quando a I Comissão
voto
de
Minerva,
Princide
BAHIA
atualização
da
Carta
proferido
pelo
pelo seu presidente e delegado de pios. "Forum
Econômico" atuaria. ROBERTO DURAND & CIA.. USINA
O
Pernambuco, sr. Cid Sampaio, a
por
comandita
seguinte moção: "Na conjuntura assim, como órgão de debates com! pahanaoüa,
político-econômica brasileira, é maior amplitude que as assesso-j ações — com sede em Bio Fundo,
admissível a intervenção do Es- rias técnicas ou os departamentos) santa Amaro, elegeu os membros de
não dirija com excesso dc velocidade, seja prudente.
tado sob a forma monopolislica da Confederação e das Federações teu conselho Fiscal, sendo indicados
E humano que você pense primeiro c, acima de
na exploração do petróleo e da Estaduais, e SUa organização se-jos srs. Gastâo Pedreira da Silva. Luiz
As leis do trânsito não foram feitas apenas para
ria semelhante à do "Forum Eco-j Augusto Viana Garcez e Hans Ruetenergia atômica".
tudo, em você. Pois é dentro do seu interesse mais
Trata-se de incrível progresso nômico", de Belo Horittmte. ttmann. Sio diretores desta empresa
imediato que você deve obedecer às leis do trânA proposta aprovada surgiu, os srs. Roberto Durond e Armando
ponto de vista nacionalista)
proteger os outros: foram feitas para proteger,
a posição adotada pela indústria ainda, que, em face da vocaçnoi Dantas Meneses,
Ído
também, a sua vida !
sito. Como pedestre, veja onde pisa, atravesse na
na Reunião de Porto Alegre, industrial e das possibilidades de!
carlos maron
quando tese idêntica tinha a transformação estrutural da eco-' patrimonial
Dirija ou ande com cuidado. A vida que você salva
faixa, pare, olhe e pense, antes de atravessar. Como
Rooiã-la apenas a delesacâo de nômia nordestina, os dirigentes da \ ltda — vem de ser constituída n»
Minas Gerais, então chefiada pelo Confederação Nacional da Indús-; cidade de itabuna a ürma em epiautomobilista, respeite os sinais, não se precipite,
pode ser a sua !
âr. Lidio Lunardi
tria convidassem a Federação das; grafe, cujo capital * de 4,6 milhões
Em Recife, sete votos foram'Indústrias de Pernambuco para.d» mastros, sâo seus sícios os trt.
dados ao monopólio estatal, con-j iniciar, setembro, os debates do caries Maron, odete Daicon Maron.
tra sete contrários. Havia, porém, "Forum", inaugurando a sua ins-jwu»on Maron, c*â«r Va« d» farraivete Maroa vm de cartasho.
tto,
fora da comissão, mais três dele- talação.
(ConllnuaçSo da 1.* página)
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DIRIJA OU ANDE COM CUIDADO!

AVMQUE VOCÊ SALVA
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CÂMBIO

BRASIL

NO

OFICIAL

LIVRE

O mercodo de cambio oficial funcionou ontem, em condições estáveis.
O Banco do Brasil, comprova letras
de exportaçBo a Cr$ 51,4080 aôbrc
Londres e a Cr$ 18,30 sobre Nova
York. Aquele banco, para cobranças
vencidas cm geral, para remessas e
quotas autorizadas, declarou vender
libra», à vlsla, para entrega pronta,
a CrJ 52,6980 e dólares a Cr$ 18,82.
Foram afixados as seguintes taxas:

O mercado de cimblo Uvre esteve
ontem, colmo e pouco trabalhada. O
dólar regulou noa bancos particulares
a CrS 76,30 para venda a a Cri 74,50
para compra.
A Ubra íechou com vendedores a
CrS 211,00 e compradores a CrS 203,00.
Comp.

Vend.

Na abertura!

76,50
Comp. Dólar
74,50
211,00
Libra
205,00
_lbra
52,6960 81.4080
No fechamento:
Dói-18.82 18.36
4.4269 4,2834 Dólar
Franco aulço
74,30
76,50
Lira
0,0303
0.0296 Libra
205,00 211,00
0,3786 0,3694 Marco
Franco bclí!a
17,65 18,15
—
.'
0,116 0,121
Lira
Peso argentino
0,175 0,185
4,5930 4.4321 Franco france
Peso uruguaio
17,',0 17,00
Franco «ulço
Franco francis .. .. 0,0451 0,0410 Escudo
2,67
—
Florim
"1.9532 4,8321
Escudo
0,6607 0,8328
OURO FINO
3,6402 3,5513
Coroa sueca
2,7499 2,6340
O Banco do Brasil afixou para
Coroa dinamarquesa
compra do ouro fino, 1.000/1.000, o
Coroa tcheco-eslovaca 2,6139 2,55
Marco
*».5H3 ''.-1040 preço de Crf 20,8176 por gramo.
Vend.

CÂMARA SINDICAL
Mídias cambiais

fixadas em

14 de

agosto

de

MERCADOS
NPAISES
Livra

Oficial

I

Moldai

I
América do Norte — Dólar ..
Alemanha — Marco
Argentina — Peso
Bélgica — Franco belga
Canadá — Dólar
Chile — Peso
Dinamarca — Coroa
Espanha — Pcseta
França — Franco
Holanda — Florim
Inglaterra — Libra
Islflndia — Libra
Itália — Lira
Peru — Sol
Portugal — Escudo
Suécia — Coroa
Suíça — Franco
Unlâo Sul-Africana — Líbia
Uruguai — Peso
Venezuela — Bolívar
Áustria — Shtlling
Noruega — Coroa

CrS
8,62
4,5138

Cr$
75,37
17,94

0,3773

1,55
79,04

Cr$
76,70
18,47
1,80

0,0451
4,9515
52,6960

9,40
1,70
0,1892
19,50
207,08

1,53
0,119*
20,00
212,60

0,0303

0,1230

0,126'

0,6607
3,6402
4,4269

,6577
13,00 '
17,66

2,7499

2.71
18,50

18,80
22,57

Colômbia — Peso

ABERTURA — Londres, â vlsta,
por £ sftbre Nova York 2.7825 comp.
e 2.7831 vcnd. Canadá por S 2.6281
comp. e 2.6294 vend. Bruxelas por
F. 139.3375 comp. e 139.20 vend.
Copenhague por Kr. 19.3375 comp. e
1.16725
Paris por F.
19.34 vend.
comp. e 1.7370 vcnd. Oslo por Kr.
dental por M. 11.6725 comp. e 11.6737
vcnd. Amsterdam por F. 10.6387 comp.
e 10.6412 vend. Itália por L. 1.737
comp. e 1.73725 vend. Oslo por Kr,
19.9750 comp. e 19.9762 vend. Lisboa
por Esc, 80.10 comp. c 80.15 vend.
Estocolmo por Kr. 14.3987 comp. e
14.4012 vend. Berna por F. 12.1537
comp. a 12.1562 vend. Montevldíu
por P. 11.00 comp. e 11.50 vend.
Buenos Aires por F. 118.00 comp. e

W-È-ÉM

ESPERADOS

NAVIOS

Longo curso — Passageiros:
16/8 — Rio Belém.
17/8 — Rio de La Plata.
19/8 — Alhena, Cap Blanco, Hlghand Chleftaln, Siscs, Paraguay Star.
20/8 — Claude Bemard, Uruguay
ara.),
21/8 — Amazonas, Alloth,
22/8 — Brasil, Provance.
23/8 — Cap Ortegal.
35/8 — Cap Verde.

FECHAMENTO — Londres, à vista
por £ sôbre: Nova York por £
2.7825 comp. e 2.7837 vend. Canadá
por S 2.6357 comp. e 2.6280 vend.
139.0250 comp. e
F.
Bruxelas por
139.0750 vend. Copenhague por Kr.
19.3387 comp. e 19.3412 vend. Paris
por F. 1.16725 comp. e 1.16750 vend.
Alemanha Ocidental por M. 11.6737
comp. e 11.6762 vend. Amsterdam por
comp. e 10.6412 vend.
10.6387
F.
Itália por L. 1.737 comp. e 1.73750
vend. Oslo por Kr. 19.9750 comp. e
19.9775 vend. Lisboa por Esc. 80.10
comp. e 80.15 vend. Estocolmo por
comp. e 14.4062 vend.
Yr.
14.4050
Berna por F. 12.1537 comp. e 12.1562
vend. Montevidéu por P. 11.00 comp.
e 11.50 vend. Buenos Aires por P.
118.00 comp. e 121.00 vend. Rio de
Janeiro (livre), por Cr$ 208.00 comp
e 213.00 vend. Praga por JCr. 20.00
comp. e 20.25 vend. Madrid (oficial)
por P 30.66 comp. e 31.68 vend.

III) Bolsa de Valores

NSo funciona aos sábados.

IV) Mercadorias
a) CAFÉ

EM PERNAMBUCO
RECIFE, 17.
Mercado — Estável.
COTAÇÕES — POR 60 QUILOS —
Cristais, Cr$ 565,00 e Demerara não
cotado.
i
Entradas — Desde ontem, cm sacos
dc 60 quilos. 21.374; desde 1" de setembro, 11.236.528.
Exportação: Nada.
Existência: 1.498.774.
Consumo: 2.000.

Navios frigoríficos:
19/8 — Hlghlond Chleftaln.
20/B — Czcch.
20/8 — Uruguay Star.
Navios tanques i
16/8 — World Transport.
18/8 — Petrobrás Norte.
Entradas

do

dia

t»

ALGODÃO

NSo funciona aos sábados.

14-8-19571

EM PERNAMBUCO
RECIFE, 17.
Mercado — Estável.
COTAÇÕES — POR 10 QUILOS
Matas, tipo 3. CrS 345,00; Sertões
Entrada» do dia 15-8-1957:
Tino 5, CrS 580,00.
Entradas — Ontem; nada; desde 1"
Longo curso, 9; Cabotagem, 2; Peq.
de dezembro, 349.514.
Cabotagem, 3.
Exportação: Nada.
Existência: 64.695.
Em aditamento — Entr.:
Consumo: 700.
Nenhum.

Longo curso, 7; Cabotagem, 1; Peq.
Cabotagem, 2.

NAVIOS
Tais

Arrecadação Federal

ATRACADOS

da Gamboai

Mauá — Guarassu,
nac;
P.
Pi
Mauá — Esso Porto Alegre, nac.: P.
—
Alegrete, nac; P. Mauá —
Mauá
Aymarn, flnl»; P. Mauá — Del Sanamer.;
tos,
Armazém
1 — Conte
Grande, ltal.J Armazém 2 — Ana
"C", Ital»; Armazém 3 — Del Mar,
amer.; Armarem 4 — Argentina, arg
Armazém 5 — Loide Panamá, nac.é
Armazém 6 — Floria, sueco; Arma
jem 7 — Loide Par.lguay, nac; Armazem 8/9 — San Leopoldo, impor'.,
óleo; Armazém 10 — Ocean Star, ex
port.; Armazém 11 — Uranla, pan
Armarem 12 — Bahia, nac»; Arma
rem 12 — José Marccltno, nac; Armatem 13 — Dom Pedro 2o. nac
Armazém 14 — Campeiro, nac; Armazem 15 — Renner, nac: Armazém
15 — Bio Iguassú, nac; Armazém 16
— Cahy, nac; Armazém 17 — Piran
gy, nac; Armazém 18 — Cluiy, nac.
Armarem 18 — Santa Luiza, nac.
Cais de Sio CristóvKo:

Adelaide, nac:
Armazém 24
Minério — Santly, lib P. Carvão
5o, nac. r. Carvão
Siderúrgica "°.
nac; Armazém .10
Siderúrgica
Antônio Castro, nac; Armazém 30
Urbano, nac-

P.
—
—
—
—

Cal» do Caju:
P. Madeiras — Arnry, nac: Armazem St — Aliciana. nac; Armazém 31
— Astro, nac: Armazém 31 — Esteia,
nac: Armazém S2 — Santo Antônio.
nattt Armazém 32 — Ltly, nac: Armazem 3S — Uranla, nac-. Armarem
r-3 — Arlcl. nac: Armazém 33 — Itaperna, nac; Armazém 33 — Triunfo,
nac; Armazém 33 — Alcion, nac

RECEBEDORIA DO DISTRITO
FEDERAL
RECEITA

ARRECADADA

Durante o mês:
De 1 a 16 dc agosto
Em 17 dc agosto., ..

974.627.912.30
32.673.647,00

Total
Çm igual período de
1956

1.007.381.559.30

Diferença para mais
no mís

Em M

é exigível quando ultimada a operação
de compra e venda

64S.502.153.90
358.799.405,40

Durante o ano:
De 2 de janeiro a
17 dc agosto.. .. 10.327.8J8.628.80
Em lísüal periodo de
1956 7.858.556.736,60

linha de Produtos

Walter

TIIEIMER

NO MUNDO ...

TOipDE; DIAMANTE

DESPACHOS EM FALÊNCIAS
E CONCORDATAS — CALÇADOS LOUREIRO GUIMARÃES
LTDA. — O Juiz da 9.a Vara Civel despachou na forma da promoção.
ESTOFOS ARAÚJO LTDA. —
O Juiz da 9.a Va?*a Cível mandou
ouvir o síndico e o dr. Curador
das Massas.
M. LOBO ESTEVES •— Foi pelo Juiz da 14,B Vara Cível nomeado comissário desta concordata, o
Banco do Brasil S/A.
A. BRAZIL & CIA. — O Juiz
da 14.a Vara Cível deferiu os
itens II e III da petição de íls.
683, nos termos da promoção de
fls. 693.
CARLOS GOMES DA ROCHA
& CIA. LTDA. — Nomeado comissário em substituição, o Banco do Brasil S/A., pelo Juiz da
14.a Vara Cível.
J. C. ESTEVES — O Juiz da
16.-- Vara Cível mandou Selados e
preparados os autos,
JOSÉ BONFELD — Pelo Juiz
da 16a Vara Cível foi arbitrado
em Cr$ 600,00, os honorários de
cada um do avaliadores (art.
212, IV da Lei de Falências e n.°
161 VII do Reg. de Custas).
DISTRIBUIDORA DE METAIS
BRASÍLIA LTDA. — O Juiz da
16.ft Vara Cível mandou abrir vista dos autos de habilitação de crédito de Banco de Crédito de Amazonia S/A. nesta concordata, ao
dr. Curador das Massas.
INCOMET S/A. — Nos autos
de habilitação de crédito de Engenharia Comércio de Indústria
Geomina Ltda. nesta concordata, o Juiz da 16,ft Vara Cível mandou aguardar a iniciativa das
partes,
DISTRIBUIDORA DE METAIS
BRASÍLIA LTDA, — Nos autos
de restituição requerido por Meireles, Carvalho, Bartilotti S/A.
Com, Ibd. nesta concordata, o
Juiz da 16,a Vara Cível mandou
Curador das
cientificar o dr.
Massas, quanto a sentença de fls.
91,

te entre os visitantes. S.H.I.

no item precedente.

M
CAMINHÃO BASCULANTE
r
DIESEL
;
"L
E1L A N D"
, Vende-se em ótimo estado —_ Com
carroçaria perfeita — Capacidade 6/7
—
metros — Preço barato —- Facilita,
«atajMO^
Rua da Assembléia, 104
GUINCHOS PARA OBRAS — Vendemos, recondlclonados, com motor, rol-3
por
danas, cabo, e\p.. garantidos
meses. Preços excepcionais — Facillde
Lopes
Julia
—
Rua
na
Ver
ta.Se
Almeida, 17, fim da Rua dos Andradas, tel. 23-2651. 0o093 78
MAQUINAS PARA OBRAS — Aluga
mos betonelras de várias capacidade»,
vibradoguinchos completos, serras,
res, bombas para exgotamento. Mâentrega c.
quinas novas, para pronta
—
assistência mecânica gratuita — AluVer
Interior
o
gamos também para
17
na Rua Julia Lopes de Almeida,
—
Tel. .
fim da Rua dos Andradas,
78
23-2651.
05094

PATROL ALLIS Chalmés Ãgos
atuo — Vende-se um em perfeito
estado dc conservação geral, com
40 HP, tudo original. Tratar pelo
5180 71.
fone 43-246%

""CÃRRETâ

— 4 TOMEUDAS

Vende-se nova, sem uso, com pneus
e câmaras de ar 8-25.novos, preço basr CrS 50 mll — Estrada Morro do Ar
18 — Pôsto Gasolina — Sta. Cruz.
3410 78

CATERPILLAR
D-7
Vcndc-se série acima de 25 mll estado de novo, com lamina angledo— Rua
zer e gulncho duplo — Facilita
da Assembléia 104, sala 510.
5258 78

A q

U

I

AS

N

EM

Vendemos sucata era chapa 18 formato triangular, mei-»Í4i_'i_
dindo 66x46x46 cms.
Temos grande quantidade para retirada imediata.
Ver e tratar à Rua Auequirá, 141, Cordovil, ou pelo
telefone 30-0354 c/ José Hamilton. ___2ífl___

SOLDA ELÉTRICA

AUTOR — François de Paula Simão —- Réu — Carlos Rocha —
Cr$ 431.419,80.
AUTOR — Maria Rosa Ternel
Réu — Madalena Chaves Vita
CrS 245.000,00.

Rua
280.000,00
sembléia, 104, sala 510.
A VOVÓ RESPONDEU AO JOVEM
MARQUÊS DE LONDONDERRY

"Quem será o pri
LONDRES, 16 —
meiro a rebater Londonderry?"
A essa pergunta, feita pelo jornal

"sta["* »™
IMPETRA-1 >«%
CONCORDATAS
XVIII, acaba
estilo aéculo ^'";
em
—
12.B
Vara,!dlgldo
da
No Juízo
DAS
Civel, Elétrica Riolux Comérccio de dar resposta a marquesa Edith
e Indútria Ltda., estabelecida à Hellcn, avó do jovem marquês de
rua Riachuelo, 350-B, loja, impe- Londonderry, fazendo publicar declatrou concordata preventiva, ofe"idiotas,
recendo aos seus credores, 60%, raçSo em que qualifica de
cm 4 prestações.
pueris e vulgares" as críticas dirigiManoel Pinto Santiago, estabele- das à família real por seu neto e por
cido com o negócio de móveis à
5, impe- lord Altrincham.
rua Torres Sobrinho,
trou, no Juizo da 7.a Vara Civel, A marquesa, que conta 78 anos,
concordata preventiva oferecendo tem o costume de falar alto e de ser
aos seus cedores 60'Tc, em 4 pres- ouvida. Desempenhou grande papel
tações.
na vida política do período entre aa

CONGRESSO INTERNACIONAL
DE PROTEÇÃO DAS PLANTAS

TRATOR

"Quan - Panther"

"LINCOLN" USA

SAE 150
220 volts 50 ciclos, trifásico, 3.000 rpm. Tipo
Algumas
etc.
fios
sôbre rodas completa com máscara,
horas de uso. Tratar sábado e domingo com phm0 3JJ50&

COM 4 IMPLEMENTOS
Cr$ 56.000,00

«A Indústria e Comé-rcio"
aceita

SOC. COM. DE REPRESENTAÇÕES

Escritório Técnico, especializada em Ar e Agua,
encomendas de projetos para construção de máquinas,
Bombas centrífugas, rotativas, roturadores, cosechadoras,
imventiladores,' centrífugas e helicohidais, projetos deindusna
supervisão,
parte
eação e combate de incêndios,
Cartas
trial e comercial, máxima seriedade, e garantia.18095
78
p/ a portaria dêste jornal n.° 18095.

REG do Brasil Ltda.

Motor Diesel Estacionário

RIÓ DE JANEIRO

Vendo motor com 72 H.P. 1.000 R.P.M., 4 cilindros partida
cl
elétrica ou a ar comprimido. Fabricante alemão. Tratar
78
18317
sr. Pinheiro. Tel. 30-1047.

BOMBA DE AREIA
6", motor Diesel,
Vendo InstalaçSo pesada completa com bomba de
tubos, etc. praticainstalada em embarcação apropriada com robertura,
Sr. Sebastião ads
Caxias.
mente nova -fiut Rua 19 de Março n. 174
a»
3Z53
8 às 10 h. ou com sr. Peres, 30-7442 à noite.

MÁQUINAS RODOVIÁRIAS

TRATOR - PATROL - ROLO COMPRESSOR
-PÁ MECÂNICA
ESCARIFICAOOR NOVO PARA D-7
Vende-se LETOURNEAU novo
Vende-se — 20% de entrada, reslo facilitado
—
Preço Cr$
AÇÕES EXECUTIVAS PRO- com três dentes
- Telefonar para 22-4159 de 16 às 18 horas
POSTAS — AUTOR — Bernar—
— João
—
da As
Réus
do Chazan S/A.
Borges e Alberto Leite — Cr$
102.517,00.

i

GERAL

SUCATA - CHAPA 18

diariamente.

432178

ESTEIRA PARA TRATOR

—
Vende-se Internacional TD-14 e TD-18
Av. Rodrigues Alves, 791 — Tel.: 43-7225.

RUA TEÓFILO OTONI, 123

Recebemos novo remessa

i

da ALEMANHA: Centrífugas para sangue
Desnatadeiras para leite
"FEIÍM"
Furadeiras elétricas
"BAUKNECHT"
Picadores para carne
Recravadeiras manuais
da DINAMARCA: Compressores para gás Freón
de 1/6 H.P. até 7 H.P.
Termostatos, Pressostatos,
Válvulas e peças sobressalentes
"TRITON"
Picadores para carne, marca
da TCHECO-ESLOVÁQUIA: Ensacadeiras elétricas para
Salchicharias
Cutter para 110 litros, motor 15 H.P.
Picadores, capacidade 2.500 Kg. por hora, discos
de 160 mm.
"Peerless"
da INGLATERRA: Cutter
para 60 litros Motor
6,5 H.P.
NACIONAIS: Balanças para qualquer finalidade
Artigos para açougues, Salsicharias e Mata»
douros
Visitem a nossa exposição
Orçamentos sem compromisso

Sociedade Comercial de Representações

REG. DO BRASIL LTDA.
"REGBRASIL"

Rua Teófilo Otoni, 123 — End. Teleg.
Tel. 23-5835 com 25 Ramais.

38548

SIEMENS 100 Kva
GERADOR
'

Máquina a vapor - Vende-se

— Piedade
Tratar à Rua Coronel Almeida, 53
Telefones: 49-8068, 49-2823 e 49-3256
DEPARTAMENTO COMERCIAL

Pavimentadora Acabadora

Vende-se Gerador SIEMENS, 100 KVA,
com quadro de controle

duas guerras, e foi ela, prlncipalmente, quem facilitou a Ramsay MacDoDiferença para mal»
nald a sua rutura com o Partido Tra2.469.271.892.20
no ano
balhista, em 1931.
"O meu neto, a
quem muito amo,
—
nesta
Terá lugar,
HAMBURGO
tem somente 20 anos, frisa a mar
Con-|q,iesa
cidade em setembro o quarto
fr*amente em sua declararão,
gresso Internacional de Produção delg. mu't0 jovem, e somente se inte- SERRA BLACK-DECKER - » í*.e—
Plantas, com delegações de todos o5|ressa peis música... Fato curioso è eadas, cir-Ailar. elétrica
NOVA
curopelos e observadores dos|qUe essas duas carlas ias de Altrin- VENDE-SE — Vinte mil cruzeiros — !
\paises
'Estados Unidos c da Rússia. O Con-|cham e a do marqufs) foram escritas Trntar, na rua Buarque Macedo, la
farera parte da cias- j _ ap. joi — Flamengo.
gresso destina-se a um melhor dcscn-|por pessoas quc
""'"'"
hovolvimento da colaboração Interna-;se dc que descrêem, por dois
se rit;scional, especialmente entre os cien-imcns que por sl mesmos n5o
| traTÓR — Vende-se. marca John
¦ .
ACO^tn^mn°_rdmaaZdeUUa_ «
Um]*""*""
tingulram de maneira alguma.
modilo 40, com arado,
a
deles agiu em razio de sua extrema 1 D-«e. roda,,
T'
l
de
planUs
e cultivado*:, í...
ou para consumo público merca-Pragas
juventude, e quanto ao outro, pare-¦ '. grade plantedelra
dorias - feijão c manteiga - de-]
ceria que sofre de um complexo de estado novo. — TTatar com PAULO,
terioradas, o Gabinete do presi-;»i ççiç
Inferioridade".
i tei. $2-55*3.
18294 78

NENHUMA MERCADORIA DETERIORADA PARA 0 CONSUMO
DA POPULAÇÃO
0 que informa o gabinete
do presidente da COFAP

O telescópio televisual de Munique

Falências e Concordatas

te de Alberto J. Adissi credor
Cr$ 19.017,60.

c) AÇÚCAR
Não funciona aos sábados.

18/8 — Venetia.
20/B — O. Ranger.
27/8 — Clra. a-.;,,, ...
29/8 — Navlgator,

li_f_M

¦¦

\W\ f'fM-wi-Hp

curso — Cargueiros:

Navios carvoclrosi

Kl

a»mSmTA»\

'
'''-r_*-_-__-_-___ llll
'üiiS
-___
¦

Não funciona aos sábados.
SANTOS, 17 — Fechado.
Embarques
18.988
17.310
156/8 — .Vldaland, Aspelladcn, Loi- Entradas
2.306.073
Existência
dc Bolívia.
Saíram 13.296 sacas, sendo 12.056
17/ft — Louis Sheid, Snabli, Holbrg
IR/8 — Fenrls, Mormacyork.
para a Europa; 580 nara os Estados
19/8 — Sagoland, Sakna, Alpherat, Unidos e 50 para cabotagem. Foram
retiradas do estoque 520 sacos.
Del Alba.
Longo

Wm -EPro*'--!-'

mm trm

121.00 vend. Rio de Janeiro (livre),
por Crí 208.00 comp. e 213.00 vend.
Praga por Kr. 20.00 comp. e 20.25
vend. Madrid (oficial), por P. 30.66
comp. e 31.66 vend.
LONDRES, 17.

MOVIMENTO MARÍTIMO

estofamento de automóveis e de
móveis, em padronaaens originais. A fabricação de tecidos
ortofônicos sc tornou,
plásticos
também, uma especialização da
firma, os quais vêm sendo consumido em alta escala peln indústria de npnrelhos musicais de
nlta fidelidade. O tecido ortofônico, propicia às caixas acústicas,
como revestimento interno, condições para eiiminarem completamente quaisquer vibrações, cm
tôdas as freqüências. São manufaturados, ainda, cordões empregados como tirantes ou alças, cordas de pular, sob forma de tecido. Com as características de
referência
em
tela, o plástico
nplica-se à- fabricação de bolsas,
calçados de senhoras, almofadas,
pi.inéis decorativos etc.

HAMBURGO — Os ouvinte» do te- res. Até agora, não apareceram Umlevlsüo da Iládlo de Munique podem padas de televlsfto que permitam tem»
¦_¦ _____& m^àfmm
M__k
nfl
maia prolongagabar-te de ver a lua e as estrf-las nos de exposição
no écran dos seus aparelhos, "capta- do», ma» a aua construçio é absomala
embora
das" por um telescópio astronômico, lutamento
viável,
Há já alguns meses que nos estúdios cara. Ora, em Munique conseguiu-»»
da televisão de Munique funciona um aumentar a exposlçfto para um segun"telescópio
televisual"
sendo do, com o que »e alcançam Imagens
que,
boas
as
condições
meteorológicas muito mal» nítidas.
transmite para o écran o mesmo asObteve-se da seguinte maneira o
intento até aqui lômen- prolongamento do tempo: niunlu.se
pecto do
"«uperorlhlcon"
da
Estas uma
te reservado aos astrônomos,
limpada
transmissões "astronômicas" Já fa- RCA americana de uma montagem
zem parte integral do programa re- especial que permite o tateamento da
guiar. A Imagem dos corpos celestes Imagem de carga na placa acumuladiretamente
sôbre o dora apenas uma vez por segundo
é projetada
écran do aparelho.
pelo ralo eletrônico. A Imagem é elaÊste telescópio de televisão é atual ra e amplificada. Verdade seja que
mente o único do gênero na Alemã- só dá um relâmpago e desapareça
Esses fios plásticos, como manha, Nfto só serve para Instruir c en- outra vez, Para evitar tal fenômeno,
teria prima destinam-se a trabatreter os ouvintes como também se transmltc-se a Imagem para um écran
lhos manuais, servindo especialdestina a prestar serviços á própria que se ilumina posteriormente, onde
mente para a confecção de cesastronomia.
permanece o tempo que é necessário
durade
de
tinhas
rede,
grande
ao
lado
Na foto acima, vemos o sr. presidente da República
Trata-se de um pequeno telescópio pnra ser captada com uma cftmara
(Conclusão da última página,
bilidade e preço bastante acessiainda a empresa, nilo fazemos o mesmo aqui no Rio? Newton de espelhos com apenas 21 televisão vulgar e observada de mado ministro Lúcio Meira, quando logo após a inauguração vel. Fabrica
eucaliptos centímetros de abertura, O aparelho nelra normal. Espera-se obter tempo»
Ao invés de
da indústria automobilística nacional no Aeroporto Santos com os mesmos fios, telas plásti- por tôda parte, plantarmos
sem pensar nas po cuja altura n,1o excede a de uma pes- de exposição ainda mal» prolongado»
de
manufatura
a
cas
sacolas
"stand"
para
onde
examinaram
da Vemag,
Dumont, visitavam o
de todos os tipos, cores e tama- bres avezlnhas que se alimentam de soa, está colocado no alto dc um te- que nos facultarão novos conheclmendemoradamente a perua DKW-Vcmag, atualmente cm
nhos, seguindo-se as telas mos- frutos silvestres e que do eucalipto lhado em posíçSo imóvel, como lmó- tos sflbre os planetas.
nflo poderSo tirar tinda para o seu vel é também a cftmara tclcvtsora A ASTRONOMIA TORNA-SE MAIS
franca produção
quiteiras que,— além de sua gran- pustinto,
CÔMODA
devemos ter Idéias mais ligada a fie. Um espelho plano paraimpedir a entrada
de utilidade
de moscas e mosquitos nos lares humanas e sobretudo mais patrlótl- látlco dirige a luz dos astros para a O processo alivia, além disso, o
— são grandemente decorativas; cas, plantando na próxima prlmaveA ampliação trabalho dos astrônomos. Levam-»»
da cftmara,
"Pau- abertura
brasileiras como
vezes coms auxilio de noras inteiras a tirar uma fotografia
1.500
até
atinge
e depois os tecidos plásticos para ra c.«senclas
"Jubutlcabelra", "JenlpapelBrasil".
uma objetiva intermediária. Em Mu- do firmamento. Durante êsse tempo o
"Joazelro", "Pltanguelras". etc.
ro",
nlque continuam a trabalhar no aper- astrônomo tem que vigiar constantemente o movimento do teleacóplo.
II CONFERÊNCIA MUNDIAL
foiçoamento do aparelho.
Mas, com ajuda da televlsfto poderia
SENSITIVA
DE ORQUÍDEAS
LÂMPADA
UMA
—
Diamantes no
AMSTERDAM
realizada, em setembro próabre novos horizontes fazer êsse controle comodamente senScrA
televisão
A
valor de mais de 30 milhões de ximo (de 19 a 23), em Honolulu (Ha- à observação do céu pelos astrônomos. tado no seu gabinete, observando o
florins puderam ser vistos aqui, vai), a II Conferência Mundial de Com o mesmo tempo de exposiçBo, Écran do aparelho. A plataforma do
na maior exposição de diamantes Orquídeas. O acontecimento está sen- uma boa Iftmpada de tclevis&o é obsenação torna-se-ia supérflua,
imporlavrada
ser
por
Em resposta a uma consulta, poderá
realizada na Europa depois da do ansiosamente esperado pela enar- atualmente dois pontos mais sensível Na obseryaçio do sol o uso da teledeclara a Divisão do Imposto de tância superior à que é indicada guerra, inaugurada pelo profes- me
família orquidófila, espalhada pe- do que a chapa fotográfica. Por isso, visão traria idênticas facilidades. Esto
na
venda_
da
guia sor J. Zijlstra, ministro da EcoRenda que, na conformidade das como o preço
é possível trabalhar-se com tempos é observado muitas vfzoa de 8 em D
los
imposto.
quatro cantos do globo.
do
disposições da legislação em vi- de recolhimento
nomia.
pelo
noticia
de exposição mais curtos do que em minutos por ocasião do máximo das
publicada
Conforme
Impôsdo
Uma das mais valiosas pedras Boletim da Sociedade Americana de fotografia. Esta circunstancia é multo manohas solares com as suas erupções
gor, o imposto sôbre os lucros Acrescenta a Divisão
da
Hope,
apurados pelas pessoas físicas na to que, segundo entendimento
é
pesa
o
que
de qui- em exposição
Orquídeas, espera-se que cerca de Importante para fotografar os plane- de hidrogênio, Um observador tem
venda de propriedades imobiliá- mesma Divisão, nos casos ajustado
mais de 44 quilates e está asse- 1.500 participantes atendam ao con- tas As fotografias tiradas com pia- que estar sentado constantemente
mirias é exigível quando ultimada tação plena do preço
de
quatro
gurada por cerca
cas nüo são nítidas porque a intran- junto ao telescópio. A ligação de um
«e realiza blenalmente.
a operação de compra e venda. no ato da escritura de promessa Ihões de florins, vindo via ae- clave queoportunidade,
de televisfto tornaria
ser5o levadas qüilldade da atmosfera terrestre per- equipamento
Nessa
A comprovação do valor da de compra e venda, irrevogável rea dos Estados Unidos.
a efeito grandes exposições. Dentre turba a difusão dos ralos luminosos. possível observar-se o sol no écran,
venda — diz a Divisão — é feita e irretratável, o imposto torna-se
Figuram na exposição pedras, as pessoas que seguirão para a refe- Com tempos de exposição mais breves na tranqüilidade do gabinete,
devido naquele ato,
pela escritura definitiva, que não igualmente
Há muitas outras funções da astrovindas da França. Alemanha, Esdestacamos o nome as imagens seriam melhor pôsto que
por já estar então concluída a tados Unidos, Suíça, Itália, Sue- rida Conferência,
dl- a Intranqüilidade atmosférica já não nomia que poderia ser multo facilitado dr. Luiz de Mendonça e Silva,
operação.
Chi
"Orq-le
cia, índia, União Africana
estorvará tanto sendo multo curto a das pela televisão. O custo nfio é exaproprietário da revista
Conclui a Divisão que o pa- na.
Os visitantes tiveram oca retor
geradamente grande. O dr. Kühn, da
há cerca de 18 anos vem exposição.
não
eximirá
dea",
antecipado
que
das
gamento
sião de admirar o emblema
Uma lâmpada vulgar de televisão Munique, crê que a técnica da teleo contribuinte da obrigação. do Nações Unidas íeito com 5.000 sendo publicada entre nós.
também, com tateia a Imagem 25 vezes por segundo, visão ainda virá a desempenhar um
FALÊNCIA REQUERIDA — recolhimento de qualquer dife- diamantes; uma safira de 300 Devemos registrar, fato
de citar isto significa que cada ponto da ima- papel bastante notável no futuro da
apurada
satisfação,
o
ser
a
venha
rença
grande
LTDA,
que
SILVA REIS & SANTOS
que* pertenceu a Cata desde já sendo cogitado o nome do gem é focada durante 1/50 de segun astronomia, e isto é muito mais lm— Esta firma estabelecida com o quando fôr lavrada a escritura quilates,
rina da Rússia, e um raríssimo Brasil para sede da III Conferência. do, mais ou menos. Mas, êste tempo portante, parece-nos, do qu» o enfabrico de soutiens tem requeri definitiva de compra e venda, sea diamante azul de 127 quilates
os astros que liquecimento do programa da televisuperior
íôr
a se reunir em 1959. Está de para- não é necessário para
devido
no
imposto
o
da ao decretação da falência,
Durante cada dia da exposição bens a família orquidófila interna- se movem lentamente. Para estes, os são, por mais agradável que isso no»
resanteriormente,
Juizo da 6.a Vara Cível, por par- quantia paga
anel de diamantempos de exposição podem ser maio- seja,
clonal.
de salva apenas a hipótese prevista foi sorteado um

CÂMBIO NO ESTRANGEIRO
LONDRES, 17.

Caderno

A LUA NO ÉCRAN

Fios e tecidos plásticos

anuncia nue
Firma paulista
está
produzindo Nos e tecidos
iil.1 i:.-.. . Os fios .têxteis são compostos de rayon, algodão nylon c
de um revestimento tubular de
material plástico, geralmente o po
lietileno. Com ésse material, a
empresa, fabrica telas, partindo
do tlngimento do plástico á confecçüo dns peças, passando pela
fiação. Na fase de tlngimento,
são misturados o polietilono —
em grãnulos -- com anilinas ou
pigmentos orgânicos e inorgãnlatravés de
co„ e dlssolventes,
processo especial que permite a
difusão dos corantes por igual sôbre o plástico, dando-lhe maior
brilho e vivacidade.

0 IMPOSTO SÔBRE LUCROS IMOBILIÁRIOS

1957

6.*

dente da COFAP divulga o se- deteriorado, a mercadoria Ja naoi Depois de ter lembrado que o seu
a COFAP. Esta sendo net0 -jaroalí teve oportunidade de se
guinte.
i pertence
TRATOR T.D. 14.A
P<?rjencontrar com políticos responsáveis,
gradativamente
Asuar-' "A atual administraçção en- retirada
Vapores de lonto curso
Vende-so International T.D. lt A,
de
ah-|nem
fins
seus
expor
os
a
adquiriu
pon- com angledozer hidráulico — FacUije Ouvf-ios
para
icontrou na COFAP mais de 100 quem
aUndo atracáçio:
censura a marcuesa ao ta-ae — Demonstrações Avenida Brade manteiga que havia mentação animal. Em qualquer\ios r>e vista",
!toneladas
'sido
"New
ter
estocada:jornal
15/í — Inagua: carvSo.
sutesman".
pu- sil. 8501 — TraUr 42-0993.
por
do volume de mercadoria
estocada no frigorífico
3237 78
_»- um menor, - con
uma
"aaaca
carta de
min™ aaa w«a»«
sempre,
acaaiaya».-,
há,
ua,
percentagem
^.«mujv,.. ;biic„Jo
da
manCais
do
Porto,
aa
man«O
JTOrtO,
Parte
jrane
i*~»>5
_
Atuar
,.,»,„,..„,
Vanotfes
úe
teiga.
energicamente.
trator
apesar de frigorificada, en- que se inutiliza. Foi o.que acon- ciut
íando atracação .
-o meu único motivo de espanto é-m-iiu»
Vende-se completa«mtra-se deteriorada. Está desde teceu no caso do feijão. Mas se:
""-)¦«. D. 5 Allisi Chalhá muito sendo separada,
tetaí tnita" porénT de ^a*P*nTvistãlo fe quê dêem a minW awnçâo a \ mente
4/» — Siderúrgica 4».
mers ™fW««;
por lata. a fim de serlhP dado em estoques- A mercadoria em* críticas que provêm de uu fontes.f
Ç*;¦<rj3.1-^^
-Sa»
-...0.000.00.
cabotagem
Tatm
pequena
destino conveniente: ao consumo questão, foi comprada, alias, e es-junto mais que nenhuma Amw car- Preço «cepciona! Çr$
Aguardando atracaçáoi
Sr ALVEs. Nilo Peçanh*i
fa parte sã) ou venda para fins tocada, para fazer face a uma !us temo mínimo valor tit-rario. sw-TJatar
•nriHa-tria..- rceularcs.
do ambas nao apenaa vulgares, mas ¦ 12, 8» andar, sala 881. — Telano •ainda
r^ptalarAc n-ia-i»
oue se prenunciou
Drenunciou no ano
industriais
crise que
141 — Luclmar, Copacaban*».
50744 78
idiotas e pueris..." T.P.
142-5737.
Quanto ao feijão que se alega passado.
liia *m Catarina. I-atini».

85116 78

1 de 250 H.P., 1 de 150 H.P. e 1 de 60 H.P., 1 caldeira
de 120 m, 1 de 36 m de superfície de aquecimento, 1 serra
horizontal bardela, passagem 1,40 m. Av. Salvador de Sá, 6
3458 78
(fundos) com Rossi.

Doa afamados fabricante* Blaw Knox — Vrnde-*e, eompleamente rt»
rodoviário ou faclllta-f»
formada, aceitando em troca equipamento
o paitamento. O conjunto ettá eompleto. Podendo ler vlito e com»
.
formai. Tratar com Pedro Nunei, fone O-7"0í.
preende tambím trilho»
!40* 71

NAVIOS
NOVOS E USADOS — VENDE

JUIOP
IMPORTAÇÃO

E

EXPORTAÇÃO S./A.

DEPÓSITO:
ESCRITÓRIO: TELEFONES:
52-2006
Rua Piratini, 1.223
R. ..• de Março, 107
"JULOP" (Rede interno) Caixa
End. T*ieg.
Postal 518

Rio de Janeiro

Depósito: 43-3828

70429
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EUS.
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. iMPROPRioA

TONY CURTIS MARTHA HYER' .canos
CHARLES BICKFORD ¦ KATHRYN GRANI

(jnsnKwjiwiÁ

Amanho

r«oo. oe ROBERT ARTHUR
WILLIAM RtVNOLOS-RUSS MORGAN p<««ç<*o oe BLAKE EDWARÜS
AC0MP. COMPLEMENTOS NACIONAIS

*

O NOVO ALFAIATE

30 dias novo casamento no exte*
rlor. Garantia de seriedade. Cônsul»
Ca grátis. ¦ Avenida
Evasmo Braga,
5B7. salas 713-714 - Tel: 42-9240.

'm

VENEZIANAS

W /Musicas,
.deliciosas!

m

Pintam-se, trocam-se cordas
e cadarços. Reformas em geral,
serviço rápido e garantido, Telefone: 23-2695, Brandão.

».:;:í: -S

f

Vio -o"'/
hc hcg*am«

Reforma, vira do avesso e recorta roupas,
aceita fazendas para feitio, a preços módicos,
à Rua dos Inválidos, 172 — Sobrado — Telefone: 42-0954.

O quo lui de melhor parn enlaces,
noivados, debuts. anlvers. festas. —
JOSF/ CELESTINO SILVEIRA — Tel.
22-3543 e 37-5615. 20680
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FILME OA PARAMOUNT

A MARCA DÀTÊSTRÉLAS
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USADOS
ovuíio.
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colcjões
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domlmtos,

ROSAS
Presteza, cortesia e cozinha de l.a ordem.
No coraçSo da Cinelàndia.
Rua Álvaro Alvlm, 27

CAFÉ'

CAPITAL
flK'»M\f»M0S0 HA MEIO SÉCULO

WrjêêSl

.

ARISTON
Cozinha francesa •
italiana. Próximo à
Cinelfindia de
*^= Copacabana
Kua Santa Clara. 18-A

II
QUITANDA.
S. JOSÉ. «O

Danúbio

Especialidade: Strogonov
Z-*\
Amigo
f**^1 Aberto até 4 horas da
manhã, Rua Inhangá, 30-B

Azu!

Churrascaria

~

Scblachtplatte - Bratwursi
MONTE CASTELO
. Bibeln • a conhecida
N \j\
A maior pista de dança*
^^ feijoada da casa
Ao lado da estação ao
Av. Mem de Sá. 34 • Tel.: 22-1354 bondlnho da Urca-Praia Vermelha.

À HISTORIA
IMPR6SSIONANTE DE
UM HOMEM
FORÇADO
AO CRIME
PARA NEGOCIAR A SÜA
VIDA E A*t
DOS SEUS ?
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MAU A

UM PUNHADO
m HOMENS
CUMPRINDO UMA
ORDEM TERRÍVEL
AFUNDAR O

COMPLEMENTO NACIONAL PROIBIDO
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ALCÂNTARA

Cozinha Italo-Brasllelra
_ __
Í^T* Rua Don Gerardo, 7G/80
(Praça Mauá)
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sempre um prato para
o seu paladar"
Rua do Ouvidor, 10

¦d .

LIVROS USADOS

A'MülL

Cr Tinha Rus .o-Japonf sa
Especial ..lu;-',.-.. aos
Ru.i Rodolfo Uantas n. 101

MÚ MHNHO
"Tem

22-8631
'Yf

DIANA

Y'\

X&fètf (Restaurante e rit/.arin)
Corlnha tlpiea Italiana
^.jf*'
Aberto até As 24 horas.
Av. Rio Branco, 277
I.ojas B e C

AlenJomei o drmicíllo

(wé:7

PAISANO

Haukú

Compramos pelos melhores preços,
bibliotecas e livros. Rua Rosário 137
— Tels. 52-7710 e 52-0534.
G1881

.

,.

Presença costosa da lt-.Ha
Membro do Dlner's Club
Av. Atlântica. 290-A P.O

^^vS°U»^SS!^ril1
neT 5S0OdCrs18d9-í SáK M

DISCOS

iml
SÔBR€ A eiRAPE/
UM BARBEIRO fABULOSÔ

I8ANÔ2

Cantina
SORRENTO

f i •>: ___7

Ar refrigerado
Serviço de alta classe
K_,~^^
Y Vatapá às quintas-feiras
R. Visconde de Inhaúma
esq. Av. Rio Branco

»••»•*»

i UJ

PROIBIPô ATE'

SÃO FRANCISCO

envelope selado.
SANTOS LEITÃO
& CIA., rua Rodrigo SUva 0, Rio.
21851

oircçAo ot

PANAMÁ

Copacabara

Centro

MOEDAS - PAGAMOS
CrS 10,000,00

CORtS.ot

ini

Indicador turístico dc casas de alta classe

FiLKirroíoiiMriiiini.
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COMPRO A DOMICÍLIO
Pago até CrS 1,000,00
Tel: 43-2463 ,
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CftMfl UMA CARfiA Pi PIMAMITE
AOlttLA ACÜ9ACtò W8TRUIU /

HORÁRIO

2-4-6-810

ERNEST I ^flj

OH

DE UM

Homem H3
S?^3

a ui.i wk

Hk

TAPETE PÉRSIA 3,40 x 4,60

ti

FRANK NIH*

PHILIP DUNW

COHPRÂ-SE TUDO

i

jl

uden-^-ro-mpl«---P-asa"--"-Tels.: 52-9711 -52-9517

I

M ¦kV

I

**=»*rV,WV1oi*

LIVROS USADOS
MOEDAS ANTIGAS
Compro — Tel: 28-6773.

IrliL^jFi

I78S8

CAMISAS
CALÇAS
SOB MEDIDA

•fflj.yjj.-IW

BARCO À VELA

CHEIDE A Rua do Oitridor. ira i".
and. sala 4.1-413 — Tel: 43-6S1S.
2B879

(0RVETAS
Vende-se duas, com deslocamento normal de 857 toneladas cada uma, com comprimento de 53,40 metros,'
boca de 8,55 metros, velocidade projeto 12„ví nós, calada
A.V. 3,!2 metros, calado A.R. 4,95 metros. Tratar com Arnaldo de manhã até 8,-30 ou à noite pelo telefone 37-7642.
4366'

PERSIANAS - CONSERTAM! Do s'»!o*»olo
..
™
¦ ™
tubulores ate 500
_%• ._..._. -. por meio de poços Tu,
metros
ü0
-SpÍrcot0 Rü0
ia. de
perfiKÁçôS COMERCIAIS
DE PERFURAÇÕES
!5^S^S5f^ «ílSar-^-Tili 22-8666. Chame Augusto,
StO. IA.
coÍSrciaÍs "CIPERCO",
iTLT*
Baróo
—
*ni\
32aei

Família americana Tende marcai Objetos de arte. crlttaU etc. — Ca-i ,
-^111 estado
eid em
»x*i»«BUb> de
-iv noTO
doto
os-!.„_,...»
,
os
„>_.„, .. k.„Vende-se
uviu e-c todos
iTeid
completas — Paga-se
bem,
e utenfülos — Rua ,
j moveis
—
Ipanema
I te de Morais IT?*
4181
í i ' :.v,

1

Eni

» .

líaipu. 220 — Tel. 58 7647.
12»! de líoipu,
7647.
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Df 2 A 8 DE SETEMBRO:

"Festival Ballet"

xuVca

11

HJwHEHíi

ESKYE
MEYER

Fnbulnua viagem ao mulida artlttlro (IS paliei). — Autêntica temporada Internaelonal, em mal*ria de bailado* coloridoi. — Narrac&et prévia» q ue facilitam o entendimento para qualquer póblico, incluilve o Infantil. — MARAVILHOSO E DU-KRKNTK I
Simultaneamente, o mali original,
deilumbrante a aclamado
êxlt<i
dot uifiimr. anotl Oi malorei e
elancoi
de
modernoi
NOVA

•••****¦

•rvt

jt-v

vork, moscou, paris, i.onimü.s. berlim, viena, tóquio,
i'i:quim. praga, varsovm,
etc. Oportunidade unlea,
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Serio postai 1 venda ai asilnatliras para J DIFERENTES E 80iu itiiAS RÊCITA8: Dllheterla dos
Clnemaa e, na cidade, A|ènc)a
MUNDOTUR, Av. Graça Aranha,
189.

-y.

¦ ¦
V ¦*

¦¦¦•,'£
.

A partir de terça-feira:

'-

V

*

*

PREFEITURA

TEATRO

14 - 16 - 18- 20 - 22 hs.

''
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Garanta o seu lugar no horario da sua preferência!
Últimas exibições no Rio.

1

IflAS^SCMEMMIS

112 LINDAS

ewswcz

MM,Ci MUUOIlLírCIHAI.

TADAS ENTR6 .
.2OOO0ASUICA, .= AU6ÍlsiwrfieR
DINAMARCA er ,--*-"-<« •»*«*»•:

ftOlfUM

I

2011^

18
AftóS*

10335111101

;^ f EIRA

MmmW^W^^H^^Ê^Wmf&xBÊÊ^^EW$3$Z^^^mm\

mÊÊ

"PAX"

(IPANEMA)

_.

Í9I5HI
sa

%M

I

H|]

!

¦

mmmfíjmm WnCTgr

Cn-.rif...i.>.

Q^jp| --^íSrarV-««

BISgl .— ••¦¦......

p^

RAYMOND BUFR

gffflM

i

-

"IT '
\, Jtl
,> W^^Ja**444^áwm

^I^Ê

iÉ^H^'l>/<9

mrmswTpmrH
iroÃfcíuüin^tiiMiffl
1 uysp | \MtyiWA\m WT-i-iiiim
Impggmml tMJfBfcl IrWWwjftl I

' AJ^«

JM;?

I

"Tc'00'^
'»»nm

-í

coancMNtos uKtauil

NO SEU PRÓPRIO
APARTAMENTO

GASTSPIEL IM

THEATER DER MESBLA
RUA DO PASSEIO, 56
SÉRIE A

September

SfiRIE

3 Septemher

B

J
mi
I i X^U^^
Tel,•, 49.6524
57^25^,-^
í\ XsTw,,d0'

Ein Mann Fuer Jenny

2

(UM MARIDO PARA JENNY)
KOMOEDIE V. HOME

"«n«m.i.i.mii.niii..iiWi»."F

Ich Brauche Dich
September
September

3 September À\
/ September Q

^ÊÊ*
1/1/

(Eü PRECISO DE VOCÊ)
KOMOEDIE DE SCHWEIKART

Die

Hose

(A CALÇA)
SATIRE V. STERNHEIM

OLEO PARA TRANSFORMADOR

Sua camisa rasgou!
Camisa sob medida. Avenida
Rio
Trocam-se punhos e colarinhos —
Branco, 277, sala 1.107 — Ed. Süo
Borja. Apresente
êste anúncio e
tenha 3% de desconto. 23502

^KANPeyCIRCO

"A COLCHA DO GIGANTE"
De Zulelka Mello — ProduçSo de Fábio Sabag
MILTON MORAIS — ALLAN LIMA — KLEBER MACEDO
grande elenco
"TROL
Patrocínio dot BRINQUEDOS
«2539

COMPRO A DOMICÍLIO
Pago alé CrS 1.000,00
Ttl.: 22-4435
SEXTANTE
—

Compra-se um micrométrico

TEATRO REPÚBLICA

•MCJ6 Jxo 214IS

3183

Pago até CrS

H0JE "~ VESPERAIS ÀS 14,30 E 17,30
fid>JA4/iM/bJ
5^ ytyW**™'» a NOITE, ÀS 21 HS,

da Progênie"

JOHN A. MOSS

do Serviço Nacional de Teatro do M.E.C.

AGOSTO - NOVEMBRO

Telefone: 42-2702

74120

0294

15 ATRAÇÕES !/^ ARTIÔTA6 ! 10 FAt^AÇO^

Desenvolvimento do

TEATRO NACIONAL DE COMÉDIA

1.250,00

CARRO PARA BEBÊ

Inseminação artificial no gado
"Teste

TEMPORADA de 1957 d0

Sr.

TERNOS USADOS
rtj&J A1

Arrocho do fisco nas barreiras
O controle das mercadorias nas estradas
de rodagem

HORAS
TROL

Grande Teatro Infantil'
Apresentará pela
TELEVISÃO TUPI (Canal 6)

TERNOS USADOS

PAULO. — 58-2955.

Disramumon EXCLUSIVO
EM NITERÓI . MESBtA S/A.

14
HOJE VESPERAL

BF.GINN DER VORSTELLUNGEN 21 UHR
EINMAUGE ,'IONDER VORSTELLUNG SONNABEND
.'ii.*/ .7 SEPTEMBER, » XJBR
.- "EIN MANN Ft)R JENNV"
KOMOEDIE VON HOME
• EINZELKARTEN FUER ALLE VORSTELLUNGEN
—
Rua Senador Dantas, 40
Livraria Koimos
Confeitaria Vindobona — Rua Paula Freitas, 5S-A
Foto Hallfax — Rua Buenos Aires, 120 — Loja.

Dlala B" original lacrado até 32.000
VOlts. — Tel. 52-7068. Sr. MARIO.

ire* de im-lço
au nn hnnhclrn

INUn5T|lIA F COMtRÇIO DK FIUIIAOENS CONTINENTAL
RUA ESCESIIO. NOVO. 309 — TIX. 49G3M — Rio',

In Der Berliner Originalbesetzung

ehp Sterling HAYDENj§JS^H|
|OAAM»'<;ÃOAo|f^pB

SEQVE A ROVP4

Berlin

Die Komoedie

*wS1 Barbara Stanwyck *-âSiy
H

ESTRÉIA: 4DE SETEMBRO

Vende-se'um medindo 66x35, j
pintado por seu irmão Henrique
Bemadelli. Ver e tratar na Casal
Minerva, a rua 7 de Setembro n.°
57. Tel. 22-2490. 3280'

N01° PROGRAMA DE AMBOS:

HAROLD KREUZBERG (ópera Berlim); MAR.CEL MARCEAU ("Pantomimas de BIP);
MARY ELLEN-TUPINE (E.
tJ.); BEATRIZ CONSUELOSEILLIER
Paris); O
"BALLET" (Cuevas,
DA ÓPERA DE
VIENA
tempo de Strauss);
"OTELO",(Node Shakespeare
(E.
"BALLET
V.); O
RUSSO DE
MOISEV" em "Danças Foiclóricas".
LUGARES NUMERADOS!
A VENDA: — "CINE PAX";
"SOBRAL". Av. Copacabana,
787; "BALLERINA", Barata
Ribeiro, 699; "MUNDOTOR",
Av. Graça Aranha, 169. Em
NITERÓI: TEATRO MUNICIPAL, com Sr. Paulo: "CASA
LUMA", Vise. de Uruguay,
499; "LOJA D1DIMO", Praia;
de Icaraí, 115 (Loja 3).

Preços: Frisas e Camarotes: Cr$ 8.000,00 — Poltronas: CrS' 1.BU0.00 — Balcões Nobres A
c B: CrS 1.600,00-, Balcões Nobres outras lilás: CrS 1.400,00 — Balcões Simples A e B:
CrS 1.200,00 — Balcões Simples outras (lias: CrS 1.000,00 — Galerias A e B: Cr? 600,00 —
Galerias outras filas: Cr$ 400,00 — Selo à parte.

28979

QUADRO A ÓLEO
(Rodolpho Bemadelli)

(NITERÓI) Partir 28 agosto

^^^^^
^M\mMmmM^Mm\ BJB tt™'^» '
V^ffi — ^r^^''mmW\mW

Continua aberta a assinatura para as 4 recitas noturnas, das 10 is 17
horas, na bilheteria do Teatro.

Reforma, lustro, ndaptaçto pratiletras, armários
embutidos c todos
arranjos domésticos — Recados para
2"-95« — HINDENBÜRGO.

De 2 a 6 setembro
"Teatro
Municipal"

4mLm4\^mm\^mmWmmm\\

Direção: Jean VILAR

MÀRCINEIRO - CARPINTEIRO

NOVA E EXCEPCIONAL SÉRIE DE 5 DIFERENTES ESPETÁCULOS. - AVISO: BAILADOS NAO APRESENTADOS EM "FESTIVAL
BALLET"

JWI/1VICIPAL

THEATRE NATIONAL POPULAIRE

Admire agora, ou nunca mais!

"A DANÇA E
A IMAGEM"

FEDERAL

Direção da Comissão Artística e Cultural

iy-A-**,*//* J \%\-- *-•-

'VjW

DO DISTRITO

"Super-Condor" de luxo.
ótimo
—
estado, vende-se por CrS 1.500
46-8253.
74122
Tel:

TERNOS USADOS

Compro a domicílio — Pago
por um tei,io CrS 1,00000 Tel: 22-5568.

0 ROLLAS - ALUGA
carfraques,
Smokings,- csacas,
summer-Jacks,
chapéu coco.
tolas,
para
paletó mescla c calça listrada
casamentos, bailes, passeios etc, no
—
18,
Arcos.
dos
Rua
da
moda
i-lgor
Também
5°. andar. Tem elevador.
compra.

Rolias - Tel; 32-6414.

da entrada de mercado- teressado na solução, do problema
LONDRES — Houve nos últi- para melhorar o gado, o que na Grã-Bretanha três centros de O controle
ria nesta - Capital pelas estradas de embora revelasse, também, não disNova York — Bonecas tradicionais
revolução
na' significa a escolha e utilização testes de progênie do tipo din<i- rodagem
mos 14 anos uma
servem ao Rio de Ja- pôr de meios materiais para o ne- do Brasil, vestidas com roupas aleque
criação do gado. Desde que fo- dos melhores touros. O objetivo marquês, que proporcionam pre- neiro será objeto de um Convênio, cessário controle. Reconhecendo, togres, foram apresentadas e comentaram estabelecidos os primeiros deve consistir em limitar o uso ciosas informações.
submetido à
apreciação do davia, que o mesmo viria a favore- das num "show" de televisão desta
a ser
centros para a inseminação ar- de touros jovens a inseminações EXPERIÊNCIAS
"Sandy"), na maa
arrecadade
modo
apreciável
COM PORCOS ministro da Fazenda e do prefeito cer
cidadel o programa
tificial em Cambridge e Rea- suficientes para produzir o núNegrão de Lima, entre o Conselho ção de impostos municipais e federais, nhã de ontem.
(iing, em 19-12, outros centros mero de novilhas necessárias à Uma quarta fase do progresso Coordenador de Abastecimento, a admitiu a possibilidade de um en"io de Janeiro,
íoram criados em diversas par- determinação de suas qualidades de inseminação artificial é a Prefeitura e outros órgSos federais trosamento da Prefeitura c de outros Zeno Santigago, do
tes das Ilhas Britânicas. Hoje em reprodutoras. Os touros devem aplicação da técnica a porcos. ligados ao problema do abastecimento. órgãos interessados, com a finalidade contou a história das famosas bonédia, a cobertura dos touros de em seguida ser conservados até Os primeiros trabalhos foram Com êsse objetivo, o coronel Wal- de, mediante um convênio, promover cas, que fazem parle do grande PaFeira Internadoprimeira ordem de todas as prin- que a conformação, a produtivi- efetuados em Cambridge e os ter Santos, secretário-geral do CCA, e custear o almejado controle rodo- vilhão do Brasil nae Indústria
dos Esnal de Comércio
cipais raças acham-se à disposi- dade e outras características dc resultados, verdadeiramente pro- designou uma comissão de técnicos viário.
ção de qualquer fazendeiro na suas descendentes demonstrem missores — suficientemente bons, para estudar o problema, os quais Tal assunto foi submetido ,à con- tados Unidos, no Coliseu de Nova
Inglaterra o no Pais de Gales, possuírem eles as qualidades in- na verdade, para encorajar a se articularam com o secretário das sideraçfio do prefeito quc se mani- York."show"
de TV foi parte do promediante uma simples ligação dispensáveis para seu uso na inauguração de um serviço co- finanças da Prefeitura, numa reunião festou, cm principio, de acordo, ten- O
"Dia
dos festejos do
especial
grama
reprodução em grande escalatelefônica.
determinado
Santos
mercial para fazendeiros na zona a que estiveram presentes o di do o cel. Walter
feira.
naquela
Brasil"
do
vez
maior
da
nouso
Fiscalização
cada
O
do centro de Cambridge.
retor da Renda Mercantil e elemen a execução do Plano de
O MCTODO BRITÂNICO
va técnica é demonstrado pelo
de barreiras.
Foram inaugurados também tos da Fiscalização.
fato de menos de 800 touros haoutros serviços nos Centros de Na reunião, em que foi debatido Ao mesmo tempo, o Setor de Es"teste
ver substituído aproximadamen- O método de
da pro Criação de Dartington Hall (DeConselho Coordenador de
não só do ponto de vis- tatfstica do
te (14.000, e que, no ano termi- gênie" de um touro, cada vez von) e de Hampshire antes de ota problema,
articulando-se com o ITALIANA, A MAIOR COLÔNIA
Abastecimento,
de
sistema
do
da regularização
de obter,
estuda
a
nado em março de 1956, 1.611.047 mais adotado na Grã—Bretanha, se constatar que os resultados no abastecimento,
IBGE.
possibilidade
indo
também,
como
ESTRANGEIRA EM BELO
vacas — ou seja 55% do total baseia-se em fazer confronto en- setor não eram tão bons quanto terêsse do fisco em geral (arrecada- através de questionários sistemáticos
— foram inseminadas na Ingla- ire as produções leiteiras de os de Cambridge. Fato animador
centros dc irradianos
preenchidos
fedeHORIZONTE
e
dos impostos municipais
agrlcula, informasuas descendentes c as de outros é que as ninhadas são inteira- ção
terra e no Pais de Gales.
rais) o secretário das Finanças da ção da produção
toma
Embora a inseminação artifi- touros, ordenhadas nos mesmos mente normais em número; mas Prefeitura manifestou-se bastante tn. çõe3 quanto aos destinos que
A maior colônia estrangeua em
a exportação dos principais produtos
ciai tenha sido introduzida como rebanhos e no mesmo período de chegou-se à conclusão de que
agrícolas de alimentação. Tais infor- Belo Horizonte é a italiana (1.477
um meio de melhorar o gado, o tempo. O método em questão tem existem inúmeros problemas a
segunda o Recenseamações indiretas vieram suprir ou pessoas),
vantagem de anular o fator serem resolvidos antes que se
sistema foi aceito pela maioria a"ambiente",
um ponto de grande possa colocar h disposição dos CIGARRO NÃ0-CANCERIGEN0 completar as deficiências do contro- mento de 1950. Os portugueses
dos fazendeiros em primeiro luexistentes contam-se por um número sensi
criadores de porcos um -serviço . PARIS — Em toda parte do le de enteada por ventura
gar como um meio barato, con- importância.
veniente e eficaz de ter bezer- Os dinamarqueses desenvolve- 'de inseminação
artificial em mundo se trava desde algum tem- ção da produção agrícola, Informa- velmente menor (1096), o que não
deixa de ser uma peculiaridade
ros sem ser obrigado a consevum método que emprega grande escala. BNS
po o interessante debate sôbre a
surpreendente da Capital mineivt.r nas proximidades animais iam
do
não
O
de
do
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de
cçntros
progênie.
provocação
ra. A imigração portuguesa para
quase' sempre perigosos, como primeiro foi
fumo.
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pelo
PRÊMIO MARGUERITE LONG- o Brasil localiza-se de preferên"TEATRO ALU SCAIA" pulmão
s-ão os touros. Se houve qual- 1945 e há, hoje em dia, 25. ConclgarO
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papéis para
0
cia nas cidades, de modo que, via
quer melhoramento do gado, foi duzem-se cada ano a esses cenro fabricados na França vão ser
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Fazemos empréstimos sô«
bre máquinas, matérias-pri«
mas e produtos manufatura*
dos.. Cartas para a portaria
deste jornal n.° 9094.
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VALOR DO MUSEU PARA O HOMEM
MODERNO
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|| — Necessidade histórica e cultural do Museu

iiHiiniM_ÉÉiy^^
"PEDRA
PRÍNCIPE FENICIO SEPULTADO NA
DA GÁVEA"? ,

.___fl_Lk

O Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista, permite ao
seu visitante travar conhecimento com tudo o que pode
existir no mundo e tirar proveito para o emprego na vida
atual, dando aos homens o que os cientistas, com seu desreal
preendimento e inteligência captam e estudam parae úteis
proveito de todos. E' uma das mais interessantes estudo.
visitas que sc pode dar, quer para recreio quer para
Ao idealizarmos esta série de impressões sobre o valor
do Museu para o homem moderno, não nos passou pela mente
trazer para as páginas do jornal o que ali existe e sim dizer
aos leitores o que define um Museu, seu valor, sua contribuição para a cultura e seus problemas.
Fomos atendidos pelo diretor, dr. José Cândido de Melo
Carvalho, que nos facultou o contato com o dr. Emanuel
Martins, naturalista da Divisão de Geologia e Mmeralogia.
São dêsle_ último as impressões que daremos parceladamentc
nesta seção.

Ás curiosas esculturas que são vistas mesmo à distância na cabeça da rocha, simulando uma
figura humana, têm sua explicação científica — Caracteres fenícios — Quando a Gávea
era uma ilha — A história do príncipe Badezin, segundo o teosofismo
PEDRO CARAUTA, naturalista
Ásia, entre o monte Libano c o
Mar Mediterrâneo. Era um pais
pequeno, mas habitado por um
pevo ousado e prático, e muito
amigo da navegação e do comercio. Seu apogeu foi por volta de
950 A.C. Guiando-se pela "estrèda fenicia", a Ursa Menor, que
lhes servia de bússola, empreenderam grandes viagens. Sabe-se
que seus navios correram todo o
Mediterrâneo, estiveram na Inglaterra e visitaram, ainda, o mar
Negro e o golfo da Guiné na Áfiica. São por muitos historiadores
considerados os inventores do alfabeto pois isolaram as consoan
tes das vogais. Adoravam os rochedos, as árvores, os astros e
certas pedras de formato especial.
Isto é o que se sabe de positivo
a respeito da história fenicia,
scgundo os achados nos túmulos
dos seus principais reis.
Sabem os historiadores que o
alfabeto íenício possuía vinte e
duas letras. Não só a titulo de
curiosidade mas, também para
que o leitor curioso as possa comparar, com as'inscrições existentes na Pedra da Gávea, aqui vão
reproduzidas com as respectivas
correspondências ao nosso alfana beto:
<P kh

Cavca cm latim significa cavidado, Jaula, anfiteatro. Dc cauea
coraram cm português várias palavras, como cavar, cavidade e,
tendo sido trocado o c por g, gávea.
Gávea 6 uma espécie de gaiola assente em uma roda de tábuas a certa altura de um mastro de navio. E' atravessada ao
meio pelo mastro e também passou a ser chamada cesto de gávea. A palavra é bastante antiga
e os portugueses por ela passaram a denominar o imenso bloco
rochoso próximo à entrada da
bahia de Guanabara, Há rcalmente semelhança entre a Pedra da
Gávea e o mirante dos navios.
Podemos entrar
agora num
ponto que até hoje c alvo de muitas controvérsias. Em algumas
partes da rocha existem sinais
aparentemente semelhantes com a
escrita fonicia. Os historiadores
estão cm dúvida, pois os fenícios
tendo sido grandes navegadores,
poderiam ter aportado ao Rio de
Janeiro. Todavia as dificuldades
eram imensas e atravessar o
Oceano com os conhecimentos
náuticos da época não deveria ser
tão simples. Ficam, pois, os bis
tõriadores cm dúvida.
A ANTIGA FENICIA
A Fenicia ficava situada
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Todavia há quem defenda ardo- príncipe Badezin. Os fenícios cherosamente a autenticidade das garam várias vêzes ao Rio de Janeiro e construíram um templo no
inscrições. Quem são esses?
interior da rocha. Com a morte
São os tcosofistas.
do seu príncipe, entèrraram-no no
templo, transformando-o em túEM CENA O TEOSOFISMO
mulo. Em lugar de Badezin é emTeosofismo é uma doutrina re- pregado também o nome de Yet
ligiosa que tem por objetivo o boat ou Yetbaalbcl. Da história
conhecimento da divindade, pela um tanto confusa sobre a vida
natureza revelada. Segundo os dêsse príncipe nada mais inte
teosofistas, os íenicios seguiam a ressa a êste trabalho além daquimesma doutrina, apenas com ma- lo qué foi dito.
nifestações exteriores mais pri- Contudo vão mais adiante os
mitivas. Decifraram, os modernçs teosofistas. Chegam a assegurar
tcosofistas, as inscrições da Gá- que os fenícios esculpiram na rovea, revelando uma história sur- cha o rosto do seu príncipe, tal
os egípcios fizeram com a
preendente. O modo que empre- qual famosa
esfinge.
garam para a decifraçao, foi mais sua
espiritual do que propriamente
A ILHA DA GÁVEA material.
Eín resumo, dizem eles que a
Certa vez perguntei a um teoFedia da Gávea é o túmulo do
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O Museu é, antes de tudo, uma ram por bem fazer as civilizações
c
entidade espiritual, decorrente dc artes, ciências e técnicas, em tôda
uma Imposição da alma humana que qualquer manifestação do pensamenPorcos
_n
sente a necessidade imperiosa de to humano.
Como se poderá encarar o museu
apreender o máximo de educação e
cultura habida, através dos séculos, mrierno, sob estes pontos de vista?
\
QRAN.TO
mesmo de milênios, da vida dos poO Museu é, modernamente, o que
vos, sob múltiplas nuanças, no decor- sempre foi, sem qualquer modificaPERITOil
rer de sucessivas e diversas civiliza- ç;.o substancial cm sua essência, O
ções.
que mudou nos últimos tempos, foi
A origem dos museus se perde na a conceituação de museu e essa altelongevidade dos tempos. Começaram ração decorreu dc uma intensa transa existir com o primeiro homem que formação social, marcada pela elevapôde vislumbrar que a reunião do do- ção da massa popular, que busca educumcntárlo que o envolvia, em sua cação e cultura, outrora reservadas à
__/^___^*^^^^_
vida terrena e transitória, poderia ser elite, que, em avalancha, Invade as
útil ao desenvolvimento educacional escolas primária, media e superior, e,
e cultural de gerações vindouras. Mui conseqüentemente os museus. Essa
tos museus modernos ou ainda inci transformação é inevitável, acima da
pientes, não têm outra origem. São vontade dos governos, dos dirigentes
frutos dc um alguém que, por exclu- de museus, dos próprios indivíduos e,
"Pedra
da Gávea" (Segundo Scorza)
siva satisfação espiritual, recolhe far- antes que ela sc processe livremente,
Esquema da
to documentário de arte. ciência, in- melhor dirigi-la e orientá-la para que
sofista como teriam podido os fe- granito que compõe quase todo dústria, etc., que irá constituir, cm produza os melhores resultados, os
nícios escaíar com tanta facilida- o bloco. Como sabemos o gnaisse futuro próximo ou remoto mais um maiores benefícios para a sociedade.
Ao Museu não cumpre mais do que
museu.
de aquele penhasco abrupto. A é muito menos resistente do que
veio pronta e rápida: o granito. Se a faixa de sulcos es- Na antigüidade clássica, o museu, ser moderno, museu do nosso tempo,
resposta
"Naquela época a Gávea era uma tivesse no granito é que seria dé
como a sua denominação indica, foi atendendo aos objetivos da populaçáo
ilha com uns trezentos metros estranhar.
o templo das Musas, as entidades ml- que o está procurando. O museu mode altura máxima".
tológicas das artes, das ciências e das demo continua a ser, cada vez mais,
Vamos agora aos fatos. Em rea- Os "olhos" e o "ouvido" são letras. Lugar reservado aos iniciados, a casa de todos que ensina tudo, dc
lidade a Gávea já foi uma ilha, produtos da erosão eólica. Se al- artistas, cientistas, letrados. Mais tar- maneira formal ou informal e, prinmas há três mil anos passados gum defensor da escultura dor- de, foram os grandes repositórios da cipalmente, Instrui sobre as coisas da
as ciências,
já deveria estar ligada ao conti- mir, ou melhor, tentar dormir inestimável documentação cultural época atual — as artes,
da gruta que é dos povos, ainda.a serviço dos privi- as técnicas hbdiernas — sem descurar
nente com a sua altura moderna, uma noite dentro
"orelha",
compreen- legados, qual o Museu de Alexan- daquilo que constitui glória do pasquando muito, poucos metros chamada de
abaixo da atual. Há um íato in- dera como o vento até hoje está dria, anexo â célebre Biblioteca. Só sado.
teressante para assinalar. Existe aumentando o tamanho dessas ca- com a Revolução Francesa, no século O museu é instituição de tal modo
um pequeno trecho a duzentos vidades. Em conclusão: os. sulcos XVIII, os museus passaram à proprie- fundamental no funcionamento da
metros do topo, que forma um de- da testa deverão ser produtos de dade do povo, aberto o Louvre à vi- sociedade que o seu progresso se alia
e as reentrâncias
clive com areia tão branca quan- águas
pública. Modernamente não ás expressões de seus anseios. O que
"olhos'f,pluviais
"orelha", "nariz" etc, de sltação
to a de qualquer praia carioca.
sè concebe a existência de museu que cumpre é melhorar os museus e os
"praia
E' chamada por ironia, dc
erosão e.ólica.
não seja para o povo.-para sua edu- vár''- fatores que nêlês atuam, danda gávea". Talvez seu estudo me- Entretanto, muita coisa pre- cação e cultura.
do-lhes recursos para que elevem os
tecesse um capítulo à parte, porém cisa ainda ser dita, pois aquele O museu é, com fundamento histó- seus padrões, ajudando-os a ser o
não é possível no momento. Foi imenso bloco rochoso, de onde se rico, educacional e cultural, uma ne- que devem ser — casas do Povo, da
com êste argumento que procurou, avista a mais bela paisagem ca- cessidade imprescindível para o povo Educação c da Cultura. o teosofista, provar a veracidade rioca, merece que se conte a sua que tem o direito, quer e merece sadas inscrições"..
ber o que, Através do tempo, houve(Continua),
história...
• .
COM

JUtcoí

A verdade, entretanto, é a seguinte:
Acima dos olhos são vistos uma
série de sulcos mais ou menos
verticais, em uma faixa de gnaisse de espessura de 8 a 10 metros,
contornando a face do rochedo.
São muito mais nítidos nos lados
leste è norte do penhasco. E' evidente que as águas pluviais descendo a encosta durante milhares de anos, desgastaram mais a
longa faixa gnáissica, do que o

No Mundo dos Vegetais

As orquídeas brasileiras fazem sucesso e causam admiração cm
todas as exposições de flores em que tomam parte. Haja risto
o recente sucesso de nossas orquídeas na exposição de fiôres da
Feira Internacional de Nova York, conquistando para o Brasil,
o invejável titulo de Campeão Mundial de Flores. No cliclii>_:
belíssimo exemplar da "Cattlcya warncrii", premiada numa das
recentes exposições nesta Capitai.

NOTAS E NOTÍCIAS
Fala-se que a revista "Fauna",
editada na capltal paulista, vai
dar mais atenção a assuntos t. riuros c científicos. Pensando bem JA
c tempo dc se banir das capas e
páginas Internas da referida revista as fotografias de caçadores
dc armas em punho
a exibir o
chocante resultado dc suas ativida.
des dcstruldoras. Paulatinamente,
a fauna brasileira vai ie cxtlnguir ao lado dc nossas riquezas
florestais.

Seis Jovens diplomados pela Universidade dc «xford c Cambrldgc
declararam em Londres que projctam uma viagem pela América
Latina, em trôs jipes, partindo de
Oeorgetown, Guiana Inglesa, cm
meado dc setembro. A Caravana
atravessará o Brasil até a costa
ocidental da América do Sul c
regressará depois à Venezuela pelos Andes, Esperam realizar a viagem em aproximadamente um
ano.
'? •
..— E chegou a São Paulo o primeiro carregamento de urânio a
ser utilizado no reator atômico,
que deverá funcionar ainda êste
mês. Em declarações à Imprensa,
o prof. Marcelo liaini, diretor do
Instituto dc Energia Atômica, (São
Paulo), informou que a usina ondc será instalado o reator deve
produzir no mínimo 30 mil quiloWatts.

* *

» *

—' O diretor do Departamento
Nacional dc
Endemias liurni. ,
prof, Mário Pinotti, focailsando
aspectos da batalha que se trava
no Brasil contra a doença de Chagas, declarou que pesquisas realizadas cm 949 municípios, abrangendo uma área dc 13 Estados,
verificou-se que 317 deles apresentaram o "Triatoma infestans"
32o o "Panstrongilus megistus" 189
o "T. sórdida", 73 o "T. brasiliensls" e 65 o *'T. marulala"

E por falar em revista, fomos
informados que a atual direção
do Museu Nacional está sirlamente empenhada cm fazer rcvlwr
a valiosa "Itevlsta" editada pela
tradicional Instituição, e que há
muitos anos desapareceu, por motivos vários. A concretizar-se real.
mente tal Iniciativa, sugerimos
que seja ampliado o âmbito de penetração da revista, com páginas
de divulgação (séria) para as camadas populares
»i'

$

ÍI

Tanscorrcu a 11 o 30.» aniversário de fundação da Soiicrlndc Brasileira dc Agronomia,
tf s>
A convjtc do Instituto Brasi*
leiro dc Bibliografia e Üocumentação, do Conseluho Nacional dt
Pesquisas, chegou ao Rio o pror.
Jcssc I! Shcna, dcão da Escola do
Blbltolccanomla da Universidade
Western Bcscrvc, dot EE.UU.
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o pito agora é comprar uma
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Chamada, em algumas reglõões,
"Cebollnho", "Cebollnho Cheiroso" e
"Alho Cheiroso", o -llliuin fragrans
é unia erva, Isto à, uma planta de
pequena porle fl de consistência tenra, Possui uma cebola ou bulbo,
do forma ovóide, quo fica em baixo
rio solo e que armazena grande quantidade dc substâncias nutritivas. Fstas, são aproveitadas pela planta, à
medida que se desenvolve,
Poderemos também notar nesse vegctal diversas outras cebolas menores r\a funções idênticas às da primeira.
As suas folhas têm comprimento
multo grande c largura mínima; Chama-sa ric "llnear"N-^i cs..i\ modalldarie de folha. Elas medem do 30 (trinta) a 40 (quarenta) cms. dc compnmento c situam-Se na basc da pla.lta (folhas radicais).
As flores, em número rie oito a
dez, tètn perfume penetrante o são
brancas ou ligelramlnc rosadas. H''Unlcias em umbelas, sobre grande escapo flstuloso, verde c suculento.
Encontrada cm todo O Brasil, a
CebOlthh» Cheirosa pertence á familia
das "Liliárons".
A seguir: NOGUEIRA DA CAM-
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As flores do "Allium frajrans", ou Ccbolinha Cheirosa, são reunldas cm "umbelas", isto é, inflorescência que tem a semelhança
dc um guarda-chuva aberto.

são reputadas em medicina como dia- zônia. As informações até aqui apusolventes dos cálculos dos rins. O in- I radas indicam tratar-se de uma fal»
teressante, tambem, c que quase lo- xa particularmente rica cm espécies
A CAÇA DE UMA FLOR
dos os componentes dessa família botânicas arbóreas, entre as quais ale gumas peculiares àquela parte (ta
Há alguns anos apareceram na Eu- brotam nos interstícios das rochas
Amazônia, como a valiosa Ãnibn roropa vários exemplares da belíssima das pebras, como sc empregassem
fim ue snedora (Pau-rosa-do-oiapoquc), mais
orquídea brasileira Luelin tenebrosa, suas forças para as partir, aInvadir
o reputada que a Auiba Duckci, do Pase estabelecer nas fendas c
que foram ardentemente disputados solo, onde
progrldem e propagam. São rá e Amazonas.
Imediatamente,
uma
amadores.
pelos
asiáticas c curopebs
casa dc Londres ortlcnou ao seu todas plantas
As mais conhecidos de nós sao as
agente que enviasse com urgência "hortènsias"
— Hydrnngrn hortrn..is
"SEMANA
uma grande quantidade d? excmulio "desesRêro-do-pintor" — Saxi- REFLORESTAMENTO NA
res da nova orquídea. A pessoa -.;as j
DA
ARVORE"
«om«it«o. A primeira Já
mandara a planta fizera o despaeno /"J*
regiões do
_, Rio
„,
. •»_.!.__. _. j-,: .
subespontânea cm várias regiões
do
pnra a Bahia e dali a despiSerá comemorada cm setembro procomo no Território do Rio Branchara para a Europa, a fim de dcspis- pais Petrópolis. Teresópolis e Nova ximo mais uma "Semana da Arvore".
co.
tar os colecionadores c assim con- Friburgo, cngalanando os caminhos Na "Festa da Arvore" do ano passervar êle só o monopólio duma plnncom suas belas flores azuis, brancas sado. em São Paulo, milhares de
ta de tanto valor. Alguma noticia, j_oroscas: a segunda, também, cha- crianças das escolas paulistas planou
rém, transpirou do caso. porque nm mada "musgos»", é cultivada com taram outras tantas, mudas de .lruucoletor ativo foi para a Bahia e yet- freqüência como
anausti/oiia, comemorando o
planta de adorno, | farto
"Dia da Arvore" de 1956. Porque
correu todo o Estado sem naaa en- cm
fi
multo
nos
bordaduras,
jardins,
contrar; voltou, então, ao Rio de Ja- ramosa, desenvolvendo numerosas tt- j
neiro, e depois de muito trabalho de, 'has
(Cont. da 7a. pa;.)
Vg^gM^M^
pequlsa, conseguiu indicações reais "u"° <*»«*• E"as fôlh"
j-tj
*
Tôbre 6 primeiro descobridor da Loc- «« '"a^as aparecem, no seu eon.uno.
I»„ (tn.br™. Foi a Maricá entonde musgo, dal a sua nod"r-se com a pessoa, que. ante „s;punh"!°s
mendatur» vulgar e cientifica Uore-!
agente,
instâncias
do
e
ofertas
mentosaj.
velou o segredo, recebendo em paaa ;
TARIS, — Um naturalista fran.igenO
dc
réis
(1:000,0001.
um conto
cfs Informou que foram encontraVARIAS
nefazer
o
lucrativo
J
te achou mais
dos ovos de dlnosauro que, segunKocio para si c ganhou em duas rc- DESAPARECEM AOS POUCOS NOSdo se acredita, têm mais de ....
messas mais dc 50 contos.
100 OCO 000 de anos, no Sul do
SAS MADEIRAS DE LEI
pais.
Raymonds Dughl. do Museu dc
230 quilômetros de picadas foram
"SAXIIHstórla Natural de Alx-en-PtoA FAMtUA DAS
abertos, ate fms dc novembro de
vence, comunicou a descoberta
1955. pela missão que realiza a tnFRAGACEAE"
ventirio florestal dc uma faixa de; daqueles ovos à Academia de Clêncl» da França. Dughl disse que
Uma d»s famílias mais numerosas cerca de 50.000 hectares, conttgua ao
os referidos ovos medem c.iti de
de tolos j rio Amapari. no Território do Ama
interessantes de plantas
"Saxifragàeeas".
pá. O projeto do trabalho elaborado j 12 centímetros de diâmetro, sio
pedregosos é a das
j
ellpsoldal. e que várias
•eu nome provém dc* vocábulo» I*- pela Missão Florestal da FAO na de forma
tlnos: sexam. pedra, e ingere, par- j Amazônia, está sendo executado com dezenas d*!es estavam quebrados.
à
tir. Alusão *s propriedade* litontrtp-: recurso» da Superintendência do Pia- ' (U.P).
-m ,j-| plantas, isto í, as planta» no tíe Valorisaçio Econômica da Ama-
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OVOS COM 100
MILHÕES DE ANOS

- Wr

E é facílimo!
por somente
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em [assio Muniz
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